
 5931 پاییز و زمستان، 2اول، شماره  سال ای، های بیمه  پژوهشفصلنامه دو
 551 تا 15صفحات 

بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کالن اقتصادی و   
 پانل ـ زمان همروش معادالت  های رفاهی بهشاخص

 )مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان(
 

  حمید سپهردوست
 هانیه اخوان

 مرتضی قربان سرشت

 چکیده

عنوان مؤثرترین و تنها به های زندگی نهدر چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه
ها، صدمه ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و داراییمقبول

کی عنوان ی محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به بدنی در
اند.  کار گرفته شده بههای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه از اهرم

متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه  زمان همهدف از این پژوهش، بررسی اثر 
های رفاهی شامل ر این تقاضا بر شاخصگذاری( و نیز اثزندگی )عمر و سرمایه

شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی 
پانلی، برای  ـ زمان همشرکت بیمه پارسیان، است و برای این منظور، از روش معادالت 

استفاده شد. نتایج حاصل از  0031 تا 0033دوره زمانی  دراستان کشور ایران  03
خمین مدل نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و ت

ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیالت و گذاری رابطهسرمایه
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ای مستقیم و معنادار؛ گذاری رابطهها با تقاضای بیمه عمر و سرمایهبار تکفل خانواده
ای گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطهایهبین تقاضای بیمه عمر و سرم

گذاری با سطح نابرابری توزیع مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه
 برای تواند می پژوهش این های انتظار یافت شد. یافته ای معکوس و قابلدرآمد رابطه

 .باشد تاهمی حائز گیری تصمیم نگامه به بیمه های شرکت مدیران
 پانل، بیمه پارسیان. ـ زمان همهای رفاه، معادالت بیمه عمر، شاخص ها:کلیدواژه 

 JEL :B12, I13, I31بندی  طبقه

  



 29...  یرهایمتغ ،یزندگ مهیب یتقاضا یبررس

 . مقدمه5

وری اانگیزی در تمام ابعاد است. فنهای شگفتکنونی شاهد تحوالت و دگرگونی جهان
تر نموده و وی را در پیچیدهها محیط اطراف انسان را پیشرفته حاصل از این دگرگونی

ها، صدمه بدنی در  معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی
محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار 

ترین ابزار عنوان مؤثرترین و مقبولگذاری به ناشی از این حوادث، بیمه عمر و سرمایه
و  های عمرنظام بیمهکند. در حال حاضر ر بسیاری از کشورهای جهان عمل مید

های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش عنوان یکی از اهرمتواند بهمی گذاریسرمایه
 در جهت کاهش حجم فقر و غیرمستقیماز دو طریق مستقیم و  و فقر در جامعه باشد

ترین نقش خود را در  مهم د. بیمهنمای رفاه اجتماعی در جامعه عملسطح باال بردن 
ست. امروزه اترین جنبه آن نماید که ملموسها ایفا میتأمین و تضمین آتیه خانواده

یافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی ازلحاظ خطرهای مردم کشورهای توسعه
اشی ومیر سرپرست خانواده و مشکالت اقتصادی ناشی از آن، همچنین مشکالت ن مرگ

اند. در این کشورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد از پیری و کهولت افراد، رسیده
شود، و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل می جامعه را به خود اختصاص داده

گذاری و سرمایه های عمردهد. توسعه بیمه خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه می
کاهد و بخشی از های اجباری دولت نیز میختیاری، از مسئولیت بیمههای اعنوان بیمه به

های مستمری و ازکارافتادگی و غیره را به خود افراد جامعه و های مربوط به هزینهتأمین
بیمه عمر و توان گفت که نماید. با این تفاسیر می های بیمه واگذار میشرکت
با سود تضمینی است که عالوه بر  گذاری مطمئنیک سرمایه درواقع گذاری سرمایه

ای بسیار زیادی های بیمهگذاری، شامل پوششالحساب به سپردهپرداخت سود علی
یکی از پرطرفدارترین نوع بیمه  خص در شرکت بیمه پارسیان،ال، بااین نوع بیمه .هست

گذاری امن به بیمه عمر در سراسر جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه
 کند.بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می طرفداران روز روزبهلندمدت، ب

  انسانی  جوامع  با نیازهای  متناسب  و ابتکاری  متفاوت  هایطرح  با ارائه  بیمه  هایشرکت
  بروز حادثه  برآمدند تا در زمان  و اقتصادی  مالی  ثبات  غریزه  این  و تسهیل  تأمین  پی در
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و یا   متوفی  شخص  به  نپاشد و افراد وابسته  ها از هم اقتصاد خانواده  ، شیرازهناگوار
هدف اساسی بنابراین،  ؛مند شوند بهره  اقتصادی  تأمین  این  بتوانند از مزایای  دیدهحادثه
گذاری و کسب سود حاصله از آوری ذخایر مالی و سرمایههای عمر ایجاد و جمعبیمه

. ستا کنندگان استفادهگر در قبال هایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمهگذاری و نسرمایه
تواند در ارتقای سطح تولید ملی عنوان یک عامل میهای عمر و ذخایر انباشته آن بهبیمه

های کلیه ها و غرامتنقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه
 های اقتصادی کشور مؤثر خواهد بودهای اشخاص در تسریع گردش چرخرشته

هاى متعددی که امروزه در باب توسعه صنعت  بحثبنابراین،  (؛00: 0011راد، )شیدایی
شود نیز حکایت از این  بیمه و افزایش رفاه اجتماعی و رویکردهاى مختلف به آن مى

انی نیاز نیازمند آسایش باشند، به امنیت رو که آنجوامع سالم قبل از  که موضوع دارد
 یافتنی دستدارند، زیرا در سایه همین امنیت روانی و اجتماعی است که هر هدفی 

 شمار بهترین خواسته جوامع توجه به امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم بنابراین ؛است
ای، موجب توسعه اقتصادی های بیمهتوسعه رفاه اجتماعی و پوشش ،همچنین .رودمی

توانایی یک توان گفت که آن پس در تعریف رفاه اجتماعی می شود.و افزایش رفاه می
فرد، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی، امنیت و تولید محصوالت مناسب 

 خاص خودشان، خوب زندگی کنند. سالیق براساسسازد است که مردم را قادر می
های یکی از اهرمعنوان به گذاریو سرمایه های عمرنظام بیمهدر کشورهای پیشرفته، 

در  غیرمستقیمبرقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه از دو طریق مستقیم و 
نمایند. در  میرفاه اجتماعی در جامعه عمل سطح باال بردن  جهت کاهش حجم فقر و

ترین کشورهای جهان بخصوص آلمان، سوئد و فرانسه، اکثریت مردم بر این پیشرفته
، ناشی های اروپاییاید نیازهایش را خود برآورده کند. تنوع دولتاعتقادند که هرکسی ب

از شرایطی است که در آن قرار دارند. هر چه تعداد بیکاران نسبت به افراد شاغل بیشتر 
اما هرچه میزان  رود؛باشد مسئولیت دولت در تأمین رفاه اجتماعی و مردمی باالتر می

یشتر در پی آن هستند که خود نیازهایشان را درآمد در یک کشور باالتر باشد، مردم ب
که این باعث  بینندبرطرف کنند و نقش دولت را در تأمین نیازهای افراد کمرنگ می

دالیل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک گردد. ازجمله های دولت میکاهش هزینه
این  منشأطبیعی است که  و واسطه مرگ است ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به
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از گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است.  عدم اطمینان برای بیمه
و با ایجاد امنیت و اطمینان،  داشتهیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش طرفی، ب

-بیمه عمر و سرمایه کند. های تولیدی و خدماتی را فراهم میزمینه گسترش فعالیت

 امکان عمر، بیمه پوشش برقراری با زمان هم که است عمر ایه بیمه انواع از یکی گذاری
ترتیب که با   بدین نماید می فراهم را پرداختی بیمه حق منابع گذاری سرمایه
، عالوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی نگذارا های دریافتی از بیمه گذاری حق بیمه سرمایه

، وی را در سود شده بیمه فتادگیازکاراهایی نظیر فوت و  از بیمه عمر و برقراری پوشش
بیمه عمر و و نیز،  ؛کند های پرداختی نیز سهیم می گذاری حق بیمه حاصله از سرمایه

 زمان رفاه و امروز خیال آرامش کسب جهت در مناسب است حرکتی گذاریسرمایه
خانواده  سرپرست غیبت زمان در بازماندگان مالی پشتوانه تأمین همچنین و بازنشستگی

 و بازنشستگی جبران برای است مناسبی تأمین گذاریبیمه عمر و سرمایهو همچنین، 
های جهیزیه و ازدواج و  ، تأمین هزینهن، تشکیل سرمایه برای فرزنداسن کهولت

ا، کم کردن فاصله طبقاتی خانوارهاز طرفی تحصیل فرزندان، ساخت و خرید مسکن و 
، های مناسب توسعه رفاهایجاد زیرساخت، گذاریهسرمای و های اشتغالافزایش فرصت

ثبات رشد اقتصادی ، اهش وابستگی خانوارها به دولت و باال رفتن رفاه اجتماعیک
همین  (. به0391، 0)یاری دیمتأمین اجتماعی و برقراری منبع مالی و درآ ،کشور

اثر این بیمه بر رفاه گذاری و نیز منظور، توجه به عوامل تأثیرگذار بر بیمه عمر و سرمایه
فیزیکی، آموزشی و اجتماعی افراد و خانوارها حائز اهمیت بوده که در این پژوهش 

در انگلستان  0150بیمه عمر برای اولین بار در سال شود. طبق اسناد موجود، بررسی می
در انگلستان تأسیس و اولین بررسی  0191مرسوم شد. اولین شرکت بیمه عمر در سال 

نمایندگی  وسیله بهبیمه عمر در ایران  منتشر شد. 0501 سال دراره بیمه عمر علمی درب
آغاز شد. این نمایندگی بعد از  0001یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 

بود به شرکت  نامه بیمه 013خود را که شامل  پرتفوییک سال فعالیت منحل شد و 
عمر که  نامه بیمهاولین  س شده بود، واگذار کرد.سهامی بیمه ایران که آن زمان تازه تأسی

بیمه ایران تا سال بود.  اندازتوسط این نمایندگی مزبور صادر شد، از نوع مختلط پس

                                                                                                                             
1. Yaari 
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 0009کرد، اما در سال تنها شرکتی بود که در ایران به این رشته از بیمه اقدام می 0009
امید نیز به عملیات بیمه شرکت سهامی بیمه  0013شرکت سهامی بیمه ملی و در سال 

 .(11: 0030کندی،  )امینی نبی عمر پرداختند
متغیرهای کالن اقتصادی شامل درآمد  زمان همهدف از این پژوهش، تعیین اثرات 

سرانه، نرخ تورم، نرخ بیمه، سطح تحصیالت، بار تکفل بر تقاضای بیمه زندگی و نیز 
مقاله عبارت است  دهی سازمانت. های رفاهی استأثیر تقاضای بیمه زندگی بر شاخص

از بیان مسئله در بخش دوم، مبانی نظری و پیشینه مطالعات در بخش سوم، روش 
تحقیق و بررسی مدل در بخش چهارم، برآورد مدل و تفسیر نتایج در بخش پنجم و در 

 شود. گیری و پیشنهادها پرداخته میبخش پایانی به نتیجه

 . مبانی نظری پژوهش2

  ( )  ∑  (  ) (  )
 
            ∑  (  )

 
مطلوبیت انتظاری نظریه  نظریه      

مطرح شد  1گیری در شرایط نااطمینانی بوده که توسط نیومن و مورگنسترنتصمیم
کنندگان (. نظریه مطلوبیت انتظاری به این موضوع اشاره دارد که مصرف0330، 2)واریان

پذیرند؛ یکی مطلوبیت طمینانی از دو عامل تأثیر میگیری در شرایط ناادر هنگام تصمیم
که مطلوبیت انتظاری برابر با طوریمورد انتظار و دیگری احتمال مربوط به آن. به

های فرد بوده و معادل با جمع جبری گیریمیانگین مطلوبیت حاصل از تصمیم
دیگر، اگر  رتعبا ها است. بههای حاصل از هر تصمیم ضربدر احتمال وقوع آنمطلوبیت

( نشان xام را با ) i( و مطلوبیت حاصل از تصمیم πاحتمال وقوع یک تصمیم را با )
 شود. حاصل می ،0رابطه دهیم، 

(0)   ( )  ∑  (  ) (  )
 

   
         ∑  (  )

 

   
   

که در آن، مطلوبیت مورد انتظار عبارت است از مجموع وزنی مطلوبیت حاصل از دو 
( و 1π( با احتمال )U(c1)که )طوریکننده. به مصرفی متفاوت و پیش روی مصرفامکان 

(U(c2)( با احتمال )2πتابع مطلوبیت به )  دهد. مجموع  را تشکیل می 1رابطه صورت

                                                                                                                             
1. Neumann and Morgenstern 
2. Varian 
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 ارزش احتمال این دو مجموعه برابر با یک است.
(1)  (           )     (  )     (  ) 

با توجه به این مبحث، مطابق مطالعات پیشین، مدل تقاضای بیمه عمر بر حداکثرسازی 
مطلوبیت انتظاری سرپرست خانوار تأکید داشته که در این پژوهش جهت تبیین این 

( رجوع شده است. وی در ابتدا در یک مدل 0391مدل موردنظر به مطالعه یاری )
تقاضای بیمه عمر را موردبررسی قرار داد. طول عمر نامطمئن و  مسئلهپیوسته زمانی، 

خود را  0فرض مدل او بر این است که سرپرست خانوار مطلوبیت انتظاری طول عمر
کند. لذا با بسط مدل نیومن و انداز حداکثر مینسبت به محدودیت فرآیند تجمع پس

 ، است.0رابطه صورت  توسط وی به شده استفادهمورگنسترن، مدل 
(0)       ( )  ∫ { ( ) ( ) [ ( )]   ( ) ( ) [ ( )]}  

 

 
       

s.t:     ̇( )   ( )   ( )   ( ) ( )                                     

بیانگر  ( ) ،  0بیانگر احتمال زنده ماندن ( ) ، 1بیانگر طول عمر [( ) ] که در آن، 
 ( ) ، 9بیانگر احتمال مرگ ( ) ،  1بیانگر تابع مطلوبیت ( ) ،  1تابع تنزیل ذهنی

انداز است. بیانگر تابع پس S(t)و  5بیانگر تابع ارث  ، 1بیانگر تابع ذهنی موزون ارث
 ( ) ، 3نرخ رشد درآمد فرد بیانگر ( ) انداز، در محدودیت فرایند تجمع پس

03بیانگر نرخ رشد مصرف
00بیانگر نرخ بهره ( ) و  

 است. 

 ̇ ( )   { ( )  
 ( )̇

 ( )
}
 ́(  ( ))

  (  ( ))
        ́ در مدل یاری مسیر بهینه          

آمده مصرف در حالت  دست آمده مصرف در حالت اطمینان، با مسیر بهینه به دست به
و وجود انگیزه ارث برابر است؛ زیرا به عقیده او وقتی انگیزه ارث وجود  01اطمینانی بی

اطمینانی را مدیریت کرده و مسیر بهینه مصرف او با دارد فرد با خرید بیمه عمر بی

                                                                                                                             
1. Expected Lifetime Utility 
2. Lifetime  
3. Probably of Survival 
4. Subjective Discount Function 
5. Utility Function 
6. Probability of Death 
7. Subjective weighting Function for Bequest 
8. Bequest Function 
9. Rate of Earning 
10. Rate of consumption 
11. Rate of Interest 
12. Uncertainty 
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شود. درنتیجه وجود بیمه عمر، نااطمینانی درباره مصرف طول برابر می 0حالت اطمینان
 (.1برد )رابطه عمر را از بین می

(1) 
 ̇ ( )   { ( )  

 ( )̇

 ( )
}
 ́(  ( ))

  (  ( ))
        ́          

و  1نرخ ترجیح زمانی αکه در آن، 
 ( )̇

 ( )
کننده هستند. چون مصرف 0نرخ تنزیل ذهنی 

α بنابراین مسیر بهینه  منفی است؛ ̇  ،نرخ ترجیح زمانی در طول زمان نزولی است

دهد که چنانچه نرخ تنزیل ذهنی زمانی مصرف نشان می
 ( )̇

 ( )
از نرخ بهره  تر بزرگ 

جود نداشته باشد، یابد؛ لذا اگر انگیزه ارث و بیمه عمر وباشد، مصرف بهینه افزایش می
 است. 1رابطه صورت مسیر بهینه مصرف به

(1) 
 ̇ ( )   { ( )  

 ( )̇

 ( )
  ( )}

 ́(  ( ))

  (  ( ))
 

̇( ) احتمال مرگ است. در این رابطه، عبارت  ( ) ، آن درکه 

 ( )
نرخ تنزیل  ( )  

 ذهنی است که از 
 ( )̇

 ( )
اطمینانی، مطلوبیت وجود بی به دلیلاست. یعنی،  تر بزرگ 

عبارتی، در نبود انگیزه ارث و بیمه مصرف آتی با شدت بیشتری پایین آمده است. به
یابد. یاری در مدل خود آشکارا منحنی تقاضای بیمه عمر عمر، رشد مصرف فزایش می

 (.0391دهد )یاری، را نشان نمی
کننده را با در نظر گرفتن جایی در تابع مصرفبا بسط مدل یاری، جابه 4لوئیس

پذیری تابع مطلوبیت هریک از اعضای  حات فرزندان و همسر با فرض تفکیکترجی
دهد تا بحث را از دست آورد. این فرض به ما اجازه میبه زا درونصورت  خانواده، به

شود، به همسر و فرزندان )وارثین شخص( کننده یعنی کسی که بیمه می دیدگاه مصرف
صورت تحلیل تقاضای فرزندان بیشتر به انتقال دهیم. بنابراین، لوئیس بحث خود را

طرف، سرپرست خانوار درآمد خود را  برای بیمه عمر مطرح کرد. در این تحلیل ازیک
دهد که کند و آن را طوری تخصیص میبرای فرزندان خود فراهم می زا برونصورت  به

                                                                                                                             
1. Certainty 
2. Time Preference Rate 
3. Subjective Discount Rate 
4. Lewis, 1989 
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را  مطلوبیت انتظاری فرزندان وی حداکثر شود. از طرف دیگر فرزندان، مطلوبیت خود
کنند. حداکثر زای انتقالی از پدر حداکثر میبا در نظر گرفتن محدودیت درآمد برون

کردن مطلوبیت از طرف فرزندان ممکن است شامل خرید بیمه عمر برای سرپرست 
خانواده باشد. چون فرزندان با درآمد نامطمئنی که از طول عمر نامطمئن سرپرست 

لوئیس مدل تقاضای بیمه عمر برای . در مدل آید، مواجه هستندخانواده به دست می
 شود: نوشته می 9رابطه  صورت بهفرزندان و همسر 

(9)  

با فرض   i: ارزش فعلی مصرف هریک از فرزندان از دوره جاری تا سنTCکه در آن 
: ثروت خانوار بدون احتساب سهم ارث همسر است. لوئیس Wبر اینکه زنده بمانند و 
یاری، تابع  که یحالتابع مطلوبیت بازماندگان در نظر گرفت. در هدف را بهینه کردن 

 .(Lewis, 1989)هدف را مطلوبیت انتظاری سرپرست در نظر گرفت 
گذاری و های ارثگیری انگیزهدر پی یافتن روشی برای اندازه 1در همین رابطه، چوما

کند. تفاوت استفاده میانداز و تقاضای بیمه عمر از مدل دوره زمانی یاری اثر آن بر پس
اساسی مدل چوما و یاری در این است که چوما آشکارا تقاضای بیمه عمر را از مدل، 

-در مدل یاری فقط مسیر بهینه زمانی مصرف نشان داده می که یدرحالآورد. می دست به

ریزی پویا، منحنی تقاضای بیمه عمر برای توابع شود. در مدل چوما، با روش برنامه
 آید.به دست می 1رابطه  صورت بهگریزی نسبی ثابت ت با نرخ ریسکمطلوبی

(1)  

*که در آن
I(t):  ،تقاضای بهینه بیمه عمرλ(t) :گذاری،درجه نسبی انگیزه ارث δ درجه :

از کار است.  آمده دست به: ارزش حال درآمد L(t): ثروت و W(t)گریزی نسبی، ریسک
-در تابع تقاضای بیمه عمر مدل چوما، با افزایش درآمد و درجه نسبی انگیزه ارث

 (Chuma, 1994). یابد گذاری، میزان تقاضای بیمه عمر افزایش می

، یک فرد با طول عمر نامعین، دارای تابع 2همچنین در مدل دوران زندگی معین 

                                                                                                                             
1. Chuma, 1997 
2. Deterministic Life-Cycle Mode 
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گذارد، که برای بازماندگان باقی می مطلوبیت مشترکی از جریان مصرف و ارثی است
فرد سعی دارد تا مطلوبیت انتظاری طول عمر خود را که ناشی از جریان  که یطور به

است، نسبت به محدودیت فرایند انباشت  I(t) و میزان سرمایه بیمه عمرC(t)مصرف
شکیل تابع مطلوبیت فرد از دو قسمت ت، بهینه کند. در مدل دوران زندگی معین،1ثروت

شده است، قسمت اول جریان مصرفی طول عمر فرد و قسمت دوم مطلوبیت ناشی از 
شود. در نظر گرفته می2یکجا صورت بهمیراث است که 

 گذاری. معرفی الگوی تقاضای بیمه عمر و سرمایه5ـ2

و همچنین مطالعات تجربی صورت پذیرفته، الگوی  شده اشارهبا توجه به مبانی نظری 
 شود.، ارائه می5صورت رابطه گذاری در ایران بهبیمه عمر و سرمایه تابع تقاضای

(5) Log(InD)it=β01+β11*Log(Y)it+β21*Log(bt)it+β31* (  ̇)it+ 
Β41*Log(Edu)it+β51*Log(Pinsurance)it+Uit        

 است. موردنظرترتیب، استان )مقاطع( و سال به ،tو  iکه در آن، 
InD لگاریتمی  به شکلگذاری؛ که این متغیر تقاضای بیمه عمر و سرمایه

 وارد مدل شده است.
Y  لگاریتمی وارد مدل شده است. به شکلدرآمد سرانه حقیقی؛ که 
Bt  لگاریتمی وارد مدل شده است. به شکلبار تکفل؛ که 
 درصد وارد مدل شده است. به شکلنرخ تورم انتظاری؛ که  ̇  
Edu  لگاریتمی وارد مدل شده است. به شکلتحصیالت )آموزش( افراد؛ که 

 لگاریتمی وارد مدل شده است. به شکلنرخ بیمه؛ که            
Uit جمله اخالل مدل 

 (؛3های انتظاری داریم )رابطه و با توجه به عالمت
(3) InD = f(Y(+), bt (+),   ̇(-), Edu(+)            (-)) 

 . الگوی مربوط به سطح اجتماعی رفاه اجتماعی2ـ2

 صورت بههای رفاهی و عنوان یکی از شاخصبه 0متغیر سطح اجتماعی رفاه اجتماعی
                                                                                                                             
1. Wealth Accumulation Process 
2. Lump-sum 
3. Social Level of Social Welfare 
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 شود. ، تعریف می03رابطه 
(03) SLSW = 1 - [ G (1-µ) ]    

افزایش مقدار عددی آن عبارتی دیگر با نماینده رفاه منفی است و به: SLSWکه در آن 
صورت آمار و ارقام، مطالعات خاصی به ازآنجاکهشود. توزیع درآمد افراد نابرابرتر می

گذاری بر رفاه اجتماعی، انجام نگرفته در رابطه با تأثیر تقاضای بیمه عمر و سرمایه
 توان نوشت. لگاریتمی می به شکلرا  00است، لذا در این پژوهش رابطه 

(00) (SLSW) it = β02 + β12 * Log (InD) it + Uit      

های عمر، سطح رفاه و امنیت اجتماعی افراد افزایش یعنی با افزایش تقاضا برای بیمه
یابد. در این پژوهش نیز انتظار بر این است که یک رابطه منفی بین افزایش تقاضا می

 اشد.برای بیمه و کاهش توزیع نابرابری درآمدی افراد، وجود داشته ب

 . الگوی مربوط به سطح آموزشی رفاه اجتماعی9ـ2

ی زندگی اجتماعی در دوران ها مهارتبرای کسب  ازیموردنحداقل سواد  آنجایی کهاز 
شود، در این پژوهش  ای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم می پایه

دوران ابتدایی تعریف شده  نام ثبتصورت تعداد به 0متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی
( رابطه مثبتی بین سطح آموزش و تقاضای 0055است. در مطالعه موسوی و محمدی )

ها بیان کردند که با افزایش تقاضا آن گرید عبارت بهاست.  ذکرشدههای عمر برای بیمه
آن  جهیدرنتکه  گذاری، سطح سالمت و بهداشت افرادهای عمر و سرمایهبرای بیمه
 به شکلیابد، افزایش خواهد یافت که الگوی لگاریتمی آن  ه افراد افزایش میسطح رفا

 ، است.01رابطه 
(01) Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it + Uit      

: متغیر تقاضا برای بیمه InD: متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی و ELSWکه در آن 
 گذاری است.عمر و سرمایه

  

                                                                                                                             
1. Educational Level of Social Welfare 
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 مربوط به سطح فیزیکی رفاه اجتماعی. الگوی 1ـ2

در مطالعه  موردنظراز دیگر متغیرهای رفاهی  0متغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی
ها یک رابطه مثبت بین تقاضای بیمه عمر و  ( است که آن0055موسوی و محمدی )

توان زندگی و این شاخص از رفاه بیان کردند. شکل تابعی و لگاریتمی آن را می
 نشان داد. 01و  00وابط صورت ر به
(00) PhLSW = f (InD) 

(01) Log (PhLSW)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit       

متغیر تقاضا برای بیمه  :InDمتغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی و  :PhLSWها  که در آن
های موجود، از متغیر گذاری است. در این پژوهش، با توجه به شاخصعمر و سرمایه
، باشد میرفاه افراد « تعالی مادی»عنوان شاخصی برای نشان دادن که به رشد اقتصادی

که در آن  01رابطه  به شکلتوان ( را می01، معادله )گرید عبارت بهاستفاده شده است. 
عنوان توان بهمتغیر وابسته رشد اقتصادی است و لگاریتم تولید ناخالص داخلی را می

 ه وارد کرد، نشان داد.رشد اقتصادی در معادل
(01) Log (Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit 

 پانل ـ زمان هم. مدل معادالت 1ـ2

 موردتفکیک الگوهای ها بهکه در آن در بخش قبل شده یمعرفبا توجه به الگوهای 
معرفی اجزاء الگوها پرداخته شده در این پژوهش بیان شد، در این بخش به استفاده
 بندی الگوها خواهیم داشت:با جمع است.

 *Log (InD)it = β01 + β11 * Log(Y)it + β21 * Log(bt)it + β31 الگوی اول
(  ̇)it+ β41*Log(Edu)it+β51*Log(          )it+ Uit 

 Log (SLSW)it = β02 + β12 * Log(InD) it + Uit الگوی دوم

 Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it + Uit الگوی سوم

 Log(Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit الگوی چهارم

منظور حل شود. بهمنتهی می زمان هماین چهار معادله به الگوی معادالت  زمان همحل 

                                                                                                                             
1. Physical Level of Social Welfare 
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بودن، هستیم؛ که  زا برونیا  زا درون برحسباین مدل نیازمند تشخیص نوع متغیرها، 
 زیر معرفی کرد: به شکلتوان می

ها از روند که مقدار عددی آنمی به شماردسته از متغیرها : از آنزا درونالف( متغیرهای 
از تقاضای بیمه، رشد  اند عبارتآید؛ که در این پژوهش دست میدرون خود معادله به

اقتصادی، سطح اجتماعی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی و سطح فیزیکی 
 تماعی.رفاه اج

ها از روند که مقدار عددی آنمی به شماردسته از متغیرها : از آنزا برونب( متغیرهای 
تکفل، نرخ انتظاری تورم،  بار از اند عبارتقبل مشخص باشد؛ که در این پژوهش 

 و نرخ بیمه. مجازیاحتمال مرگ، متغیر 

 . پیشینه مطالعات تجربی9

 متغیرهای زندگی، بیمه موضوع تقاضای دربارهدر ارتباط با پیشینه مطالعات تجربی 
 لیدل بهرفاهی، مطالعات بسیاری صورت گرفته است که  های شاخص و اقتصادی کالن

بسنده  0در قالب جدول  شده حاصلها و همچنین نتایج  ای از آنکثرت، به بیان خالصه
 شود. می



 شده مرتبط با موضوع پژوهش خالصه مطالعات خارجی و داخلی انجام .5جدول

 نتیجه )دوره زمانی مطالعه( ـعنوان یا هدف  سال نویسنده )ها(

سپهردوست و 
 ابراهیم نسب

0030 
 زندگی به امید وضعیت بهبود بر مثبت اثر عمر بیمه حق و عمر سرانه بیمه عمر، بیمه نفوذ ضریب

 بهبود بر منفی اثر بیکاری نرخ و تورم متغیرهای همچنین دارند. ومیر کودکان مرگ نرخ کاهش و

 .دارند کودکان ومیر مرگ نرخ کاهش و به زندگی امید وضعیت
 اثرات متفاوت

سپهردوست و 
 ابراهیم نسب

0031 
( بر -( و بیکاری )-اثر تقاضای بیمه عمر )+(، توسعه مالی )+(، درآمد سرانه )+(، تورم )

 شاخص سالمت و رفاه.
 اثرات متفاوت

عباسی و 
 همکاران

0030 
جمعیت )+( و درآمد سرانه )+( بر  (،-(، تحصیالت )-یافته: اثر تورم ) در کشورهای توسعه

معنی(، جمعیت )+(  معنی(، تحصیالت )بی توسعه: تورم )بی و در کشورهای درحال تقاضای بیمه؛
 و درآمد سرانه )+( بر تقاضای بیمه.

 اثرات متفاوت

 یمهلزوم توجه به ب گیری توسعه و رفاه اجتماعیهای فرهنگی گسترش بیمه در شکل زمینه یشپ 0030 شاهچراغ
صفدریان و 

 همکاران
 (0055-0015تحلیل رابطه جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران ) 0030

طرفه بین تقاضای بیمه  علیت یک
 و اشتغال

ی و مؤمن
 همکاران

0030 
با سطح درآمد سرانه و درصد  و منفی و دار یعمر با تورم رابطه معن های یمهتقاضای بدر ایران 

 .و مثبت دارد دار یرابطه معنباسوادی و جمعیت 
 اثرات متفاوت

 شناسایی و بررسی برخی از عوامل اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر 0030 کندی امینی نبی
درآمد، نرخ بهره، تورم، توسعه 

 مالی
باصری و 
 همکاران

0033 
( بر خرید -( و داشتن فرزند )-)+(، انگیزه ترک ارث )+(،  سن ) یبه زندگ یداماثر درآمد )+(، 

 بیمه عمر )مطالعه موردی شهر تهران(
 اثرات متفاوت



 
 نتیجه )دوره زمانی مطالعه( ـعنوان یا هدف  سال نویسنده )ها(

 0033 کلیشمی و ماجد

-(، درجه ریسک-(، انتظارات تورمی مثبت )-(، حق بیمه پرداختی )-اثر سالمت انتظاری فرد )

(، درآمد -به ابزار اعتقادات فردی در جمع )(، تمایل -(، ارزیابی سالمت روانی خود )-گریزی )
(، اعتقاد به گذاشتن ارث )+(، اشتغال همسر )+( و میزان مطالعه افراد )+( بر تقاضای بیمه -)

 عمر در ایران.

 اثرات متفاوت

 0055 مهدوی
(، احتمال مرگ )+(، درجه ریسک گریزی )+( بر تقاضای -(، میزان ثروت )-اثر عامل سربار )

 ر در ایران.بیمه عم
 اثرات متفاوت

 0051 مهرآرا و رجبیان
( بر تقاضا برای بیمه عمر -(، درآمد سرانه )+( و تورم انتظاری )-اثر تحصیالت )+(، بار تکفل )

 نفت. صادرکنندهدر ایران و کشورهای 
 اثرات متفاوت

رشنوادی و 
 دهنوی

 مؤثر و معنادار های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعینقش بیمه 0051

 ارتباط مؤثر نزدیکی و ارتباط متقابل بیمه عمر و تأمین اجتماعی 0059 کریمی
سجادی و 

 غالمی
0059 

( بر تقاضا برای بیمه عمر -(، درآمد سرانه )+( و نرخ تورم )-(، نرخ بیمه )-ی )به زندگاثر امید 
 در ایران

 اثرات متفاوت

 0051 رجبیان
(، تحصیالت )+(، احتمال مرگ سرپرست )نامشخص( و تورم -) اثر درآمد )+(، بار تکفل

 انتظاری )نامشخص( بر تقاضای بیمه در ایران
 اثرات متفاوت

 0051 عزیزی
( و -اثر درآمد )+(، بازده سهام )+(، امید به زندگی )+(، توسعه مالی )+(، تورم )+(، نرخ بهره )

 ( بر تقاضای بیمه عمر در ایران-قیمت بیمه )
 ت متفاوتاثرا

 ابزاری مؤثر های عمر در آنهای خرد در کاهش فقر و نقش بیمهنقش بیمه 0051و  زاده حسن



 
 نتیجه )دوره زمانی مطالعه( ـعنوان یا هدف  سال نویسنده )ها(

 همکاران

 انداز ملی کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایرانهای زندگی در پسنقش بیمه 0053 پاسبان
انداز و حق بیمه عمر بین پس

 و مثبت دوطرفهعلیت 
 نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی کشور ایراننقش بیمه خانوار  0019 همتی

 0011 خرمی

 یبازارها گسترش زندگی در بدو تولد )+(، افراد )+(، امید به تصرف قابلاثر درآمد واقعی 
(، -های زندگی )یت بهداشت و سطح تحصیالت افراد )+(، میزان حق بیمهوضع )+(، یهسرما

های زندگی ( بر تقاضا برای بیمه-) یزندگهای ( و ساختار انحصاری بیمه-نرخ تورم انتظاری )
 در ایران

 اثرات متفاوت

Simona 
Laura 

1301 
 ظهور حال در کشورهای در تأثیرگذار عوامل از متفاوتی اثرات: یرزندگیغ و زندگی بیمه تقاضای

 آسیا و اروپا از

 و درآمد توزیع شهرنشینی،
 با مرتبط عواملوپرورش  آموزش

 بیمه بخش توسعه

KJosevski 1300 
کشور واقع در مرکز و جنوب شرقی  01اثر تولید ناخالص داخلی بر تقاضا برای بیمه عمر در 

 اروپا
 رابطه معنادار و مثبت

Chui 1333 رابطه معنادار (0399-1331)-کشور منتخب 05های فرهنگی با مصرف بیمه عمر، در رابطه شیوه 

Li 1335 سطح تحصیالت و ریسک گریزی زندگی سرپرستان خانوادههای عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه 

Kapfer 1331 تحصیالت، درآمد، نرخ مالیات های عمر در آلمانعوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه 

Subirsen 1331 نرخ بهرهانداز پسدرآمد،  اثر برخی متغیرهای کالن بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب آسیایی ، 

Li, et al. 1331 های عمر در کشورهای عامل مؤثر بر تقاضا برای بیمهOECD-(1333-0330) درآمد 



 
 نتیجه )دوره زمانی مطالعه( ـعنوان یا هدف  سال نویسنده )ها(

Lenten & 
Rulli 1339 نرخ بیمه، نرخ تورم و درآمد های بیمه در کشور استرالیاعوامل مؤثر بر تقاضای بیمه در شرکت 

Hwang & 
Greenford 1331 یافتگی توسعهدرآمد و سطح  بر بازار بیمه در کشور چین، هنگ کنگ و تایوان ثرعوامل مو 

Lim & 
Heberman 1331 اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشور مالزی 

 درآمد، نرخ بیمه و تورم و بهره،
 مالی توسعه

Hwang & 
Gao 1330  تأثیر درآمد در کشورهای منتخباثر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر 

Beck & 
Webb 1330 همبستگی باال آنالیز همبستگی بین درآمد و تقاضای بیمه 

Rubayah & 
Zaidi 1333 اثر برخی متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر 

 اثر مثبت درآمد
 اثر منفی تورم

Black & 
Skipper 1330  توجه قابلاثر  تقاضای بیمه عمرتأثیر تورم همراه با نرخ بهره بر 

Su, et al. 0339 به ویژگی هر کشور وابسته است اثر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی 

Browne 0330 
های دولت در ایجاد امنیت شناسایی اثر عواملی نظیر نسبت وابستگی )+(، درآمد ملی )+(، هزینه

 بیمه عمر ( بر تقاضای-(، امید به زندگی )-، تورم )اجتماعی )+(
 اثرات مختلف هر متغیر

Truett & 
Truett 0333 سن، تحصیالت و درآمد عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه زندگی در مکزیک و آمریکا 

Lewis 0353 
اثر احتمال مرگ سرپرست )+(، ارزش فعلی مصرف )+(، ریسک گریزی )+( و هزینه سربار 

 )منفی( بر تقاضا برای بیمه عمر
 اثرات مختلف

Beenstock 0359  مثبت و معنادار (0313-0350کشور صنعتی ) 03اثر درآمد بر تقاضای بیمه برای 

campbell 0353 مثبت و معنادار اثر تولید بر تقاضای بیمه 



 
 نتیجه )دوره زمانی مطالعه( ـعنوان یا هدف  سال نویسنده )ها(

Fortune 0310 اثر مثبت های مالی و پولی بر تقاضا برای بیمه عمراثر سیاست 

Fischer 0310  اثر مثبت های عمرتقاضا برای بیمهاثر تولید ناخالص داخلی بر 

Cummins 0310 
گذار با متغیرهای اقتصاد کالن همچون بررسی جریان بیمه زندگی و حقوق بازنشستگی بیمه

 تولید ملی و درآمدهای ثابت
 مرتبط و تأثیرگذار

 های پژوهش منبع: یافته
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 تحقیق . روش1

شده مالحظه گردید که علیرغم آنکه مطالعات زیادی با استفاده از  انجامدر مباحث 
شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تقاضای بیمه عمر و  درزمینۀهای مختلف آماری، روش

گذاری صورت گرفته است، اما مطالعات اندکی به تأثیرگذاری تقاضای بیمه عمر سرمایه
هش بر آن است تا اثرات متغیرهای موردنظر را اند. این پژو بر متغیرهای رفاهی پرداخته

موردسنجش قرار داده و درنهایت نتایج حاصله  0زمان همبا استفاده از سیستم معادالت 
طورکلی دو روش برای تخمین معادالت ساختاری  را با مطالعات دیگر مقایسه نماید. به

-نیز نامیده می 0دهای با اطالعات محدوکه روش 1ایمعادلههای تکوجود دارد: روش

شوند. در روش های با اطالعات کامل هم گفته میکه روش 1های سیستمیشود و روش
صورت جداگانه، فقط با در نظر گرفتن اطالعات همان  ای، هر معادله بهتک معادله

شود. الزم به اشاره معادله و بدون توجه به اطالعات سایر معادالت سیستم، برآورد می
کمترین مجذورات معمولی؛ برای الگوی کامالً ـ 0از:  اند عبارتهای مزبور اینکه روش

ـ 0شناسایی،  روش کمترین مجذورات غیرمستقیم؛ برای معادالت دقیقاً قابلـ 1عطفی، 
روش بیشینه ـ 1روش متغیرهای ابزاری، ـ 1، 1ای روش کمترین مجذورات دومرحله

 نمایی با اطالعات محدود. درست
با در نظر گرفتن تمام اطالعات  زمان همطور  ، تمام معادالت الگو بهدر روش سیستمی

از: روش کمترین مجذورات   اند عبارتها شوند. این روشسیستم معادالت برآورد می
 های برآورد تک. لذا روش1نمایی با اطالعات کاملو روش بیشینه درست 9ایسه مرحله

رو برآوردهای  گیرند. ازاینرا نادیده می معادله، امکان ارتباط جمالت اخالل معادالت
روش دستگاهی چون تمام  حاصل اگرچه سازگارند، اما مجانبی کار نیستند. ولی در

اطالعات موجود در معادالت، مثل ارتباط بین جمالت خطای معادالت، در نظر گرفته 
مکاران، شود )صدیقی و هآیی این برآورد کننده می شوند، این امر سبب افزایش کارمی

                                                                                                                             
1. Simultaneous Equations System 
2. Single Equation Methods 
3. Limited Information Methods 
4. System Methods 
5. Three Stage Least Squares 
6. Three Stage Least Squares Methods 
7. Full Information Maximum Likelihood Methods 
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: اند قسمبر دو  زمان همهمچنین، متغیرهای ملحوظ در یک مدل معادالت (. 115: 0059
شود؛ و ها از داخل مدل تعیین مییا متغیرهایی که مقدار عددی آن زا درونمتغیرهای 

ها خارج از مدل تعیین یا متغیرهایی که مقادیر عددی آن شده نییتعمتغیرهای از پیش 
تحت عنوان متغیرهای تصادفی و متغیرهای از پیش  زا درونتغیرهای م درواقعشود. می
قرار خواهند گرفت. متغیرهای از  مدنظری تصادف ریغتحت عنوان متغیرهای  شده نییتع

مربوط به دوره  زا بروناند: یکی متغیرهای خود مشتمل بر دو گروه شده نییتعپیش 
 (.505: 0051تأخیری)گجراتی،  یزا درونجاری و یا تأخیری و دوم متغیرهای 

توان به بررسی قابلیت تشخیص یک معادله و می شده خالصهبا توجه به معادالت شکل 
اما این ؛ پی برد زمان هممشخص بودن یا نبودن یک معادله در یک سیستم معادالت 

توان برای بررسی قابلیت تشخیص از می بیترت نیا به. استفرسا گیر و طاقترویه وقت
ای، یک شرط الزم ای استفاده کرد. شرط درجهای و درجهایطی به نام شرایط رتبهشر

باشد؛ باز ممکن است  شده نیتأم)نه کافی( برای تشخیص است. حتی اگر این شرایط 
تنها شرط الزم، بلکه بنابراین، برای مشخص بودن، نه؛ که یک معادله مشخص نباشد

ای کافی نیز ضروری است. این نیاز توسط بررسی شرط رتبه شرط بهتفحص راجع 
جهت  زمان همهای شناسایی در الگوهای معادالت شود. از آزمونتشخیص تأمین می

از:  اند عبارتها شود که این آزمونتر از معادالت ساختاری استفاده میشناخت دقیق
آزمون ضریب الگرانژ(، )مانند آزمون نسبت درستنمایی و  شده حذفآزمون متغیرهای 

زایی. با توجه به وجود و آزمون برون 1زمانی هم، آزمون 0آزمون خودهمبستگی وودریچ
های پانل شود. داده ها نمایان میهای زمانی مختلف لزوم ترکیب دادهمقاطع و دوره

سازد و برای مطالعه پویای های رفتاری پیچیده و پیشرفته را میسر میامکان مطالعه مدل
توان گفت با های پانل مزایایی دارد که میبنابراین، استفاده از داده؛ ترندتغییرات مناسب

ی خط همپذیری بیشتر،  و مقطعی، اطالعات بیشتر، انعطاف یزمان یسرهای ترکیب داده
 شود.بیشتر ایجاد می کاراییکمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و 

  

                                                                                                                             
1. Wooldridge 
2. Simultaneity Test 
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 پانل ـ زمان همدر مدل معادالت . متغیرهای مورداستفاده 5ـ1

آوردن اطالعات مربوط به تقاضای  دست بهبرای گذاری: تقاضای بیمه عمر و سرمایه
-های دریافتی سالهر فرد شاغل(، ابتدا حق بیمه برحسبگذاری )بیمه عمر و سرمایه

را بر شاخص قیمتی کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری تقسیم و  موردنظرهای 
حذف شود. سپس این مقادیر را که  شده محاسبهضرب تا اثر تورم از مقادیر  033در 

تقسیم کرده و حق  هرسالهای واقعی زندگی هستند بر میزان جمعیت شاغل حق بیمه
 آید.دست میهای مختلف بههای زندگی سالبیمه سرانه واقعی بیمه

رابطه معکوس دارد. نرخ بیمه متغیر پراهمیتی است و با تقاضای بیمه زندگی نرخ بیمه: 
کند. در این پژوهش، هزینه قیمت باالی بیمه، تمایل برای خرید بیمه زندگی را کم می
انداز و بیمه عمر زمانی برای خرید انواع بیمه زندگی مانند بیمه تمام عمر، مختلط پس

 مه در نظر گرفته شده است.عنوان قیمت بیگذاران به بیمه
های مختلف را برای محاسبه این متغیر تولید ناخالص داخلی سالدرآمد سرانه حقیقی: 

کنیم تا اثر ضرب می 033بر شاخص مصرفی کاالها و خدمات همان سال تقسیم و در 
حذف شود. سپس این ارقام را بر جمعیت شاغل همان سال  شده محاسبهتورم از مقادیر 

 شود.محاسبه می هرسالدرآمد سرانه واقعی برای  بیترت نیا بهکنیم و یتقسیم م
 ازجملهمنظور از تورم در این پژوهش نرخ تورم انتظاری است. این متغیر نرخ تورم: 

. این متغیر یکی دیگر استهای عمر  نامه گیری افراد، در خرید بیمههای تصمیمشاخص
. در این پژوهش، از استهای عمر نامه بیمه گیری افراد، در خریدهای تصمیماز شاخص

عنوان نرخ تورم انتظاری استفاده شده است )سهیلی و ی مرتبه اول نرخ تورم بهوقفه
 (.11: 0030همکاران، 

 
  
 ̇          ̇          ̇  

برای محاسبه متغیر بار تکفل، برای هر استان، جمعیت کل هر استان را بر بار تکفل: 
فرمول محاسبه آن عبارت  ؛ کهکنیمتقسیم می موردنظرآن استان در سال جمعیت شاغل 

 است از:

   
                

                     
 

های مربوط به متغیر تحصیالت و باسوادی، از آوری دادهبرای جمعسطح تحصیالت: 
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ی آماری وجود داشتند، ها سالنامهآمار مربوط به درصد جمعیت باسواد کشور که در 
ها سرشماری صورت گرفته است )سال هایی که در آناستفاده گردید. این آمار در سال

-ها، از درون(، موجود بوده و برای محاسبه نرخ باسوادی در سایر سال0033و  0051

 گردد. های تحقیق محسوب می محدودیت ازجمله شد کهخطی استفاده  1یابی
برای محاسبه شاخصی برای سطح اجتماعی رفاه سطح اجتماعی رفاه اجتماعی: 

-اجتماعی، از مقادیر شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است؛ و این شاخص این

، توزیع درآمد افراد آمده دست بهگونه تعریف شده است که با افزایش مقدار عددی 
 شود.ینابرابرتر م

برای محاسبه شاخص سطح آموزشی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی: 
های تعداد های مربوط به شاخصها داده ی آماری که در آنها سالنامهآمار موجود در 

تعداد  دوران ابتدایی؛ تعداد کالس دوران ابتدایی؛ تعداد کالس دوران راهنمایی؛ نام ثبت
آوری های مؤسسات درمانی، موجود بودند جمعداد تختکالس دوران متوسطه؛ و تع

ی زندگی اجتماعی در ها مهارتبرای کسب  ازیموردنحداقل سواد  آنجایی کهگردید. از 
شود، در این  ای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم می دوران پایه

، از متغیر وردنظرممتغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی در مدل  واردکردنپژوهش جهت 
، استهای رفاه آموزشی ترین شاخص دوران ابتدایی که ضمناً از کاربردی نام ثبتتعداد 

 استفاده شد.
برای تعیین متغیر یا شاخصی برای بیان سطح فیزیکی سطح فیزیکی رفاه اجتماعی: 

ی عنوان شاخص جاری برارفاه اجتماعی افراد از متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، به
حقیقی که  سرانه بیان تعالی مادی افراد در زمان فعلی استفاده شد و با متغیر درآمد

 کننده را در خود دارد متفاوت است. قیمتی مصرف شاخصی نوع به

  

                                                                                                                             
1. Interpolation 
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 . برآورد مدل و تفسیر نتایج1

 . آزمون علیت گرانجری5ـ1

شود. در این این آزمون جهت تشخیص رابطه علیت یا اثرگذاری بین دو متغیر انجام می
طرفه از آزمون که مشخص گردد که دو متغیر اثر دوطرفه دارند یا یکپژوهش برای این

علیت گرانجری که در این آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه از طرف یک 
گزارش شده است.  1جدول و نتایج در  متغیر بر متغیر دیگر است، استفاده شده

)در سطح ده درصد(، نرخ تورم )در سطح یک درصد(،  گردد که نرخ بیمه مالحظه می
بار تکفل )در سطح یک درصد(، درآمد سرانه )در سطح ده درصد( و سطح تحصیالت 

ی )در سطح پنج درصد( علیت متغیر تقاضای بیمه عمر هستند. همچنین، تقاضای بیمه
 های رفاهی شامل سطح آموزشی رفاه )در سطح یک درصد(، سطحعمر علیت شاخص

 .استفیزیکی رفاه )در سطح یک درصد( و سطح اجتماعی رفاه )در سطح ده درصد( 
 

 نتایج آزمون علیت گرانجری .2جدول 

 ارزش احتمال Fمقدار آماره  فرض صفر علیت گرانجری
 3500/3 *13/1 نرخ بیمه علیت تقاضای بیمه نیست

 3339/3 ***1/5 نرخ تورم انتظاری علیت تقاضای بیمه نیست
 3313/3 ***11/9 تکفل علیت تقاضای بیمه نیست بار

 3913/3 *50/1 درآمد سرانه علیت تقاضای بیمه نیست
 3011/3 **10/1 سطح تحصیالت علیت تقاضای بیمه نیست

 3335/3 ***50/1 تقاضای بیمه علیت سطح فیزیکی رفاه اجتماعی نیست
 3331/3 ***51/3 تقاضای بیمه علیت سطح آموزشی رفاه اجتماعی نیست
 3510/3 *11/1 تقاضای بیمه علیت سطح اجتماعی رفاه اجتماعی نیست

 ترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد.***، ** و * به

 های پژوهش منبع: یافته
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 . آزمون ریشه واحد )مانایی(2ـ1

، موردمطالعهبرای آگاهی از وجود یا عدم وجود نوسانات میانگین و واریانس متغیرهای 
ها بوده که این مفهوم توسط آزمون ریشه واحد انجام نیازمند بررسی رفتار بلندمدت آن

در سطح و یا با تفاضل مانا  موردنظرکه بدانیم متغیرهای معادله شود. لذا برای اینمی
 0پی فیشر استفاده شده است. نتایج در جدول دو، پیمانایی کای هستند از آزمون

توان گفت که متغیرهای نرخ بیمه، می شده حاصلاست. مطابق با نتایج  گزارش شده
نرخ تورم، تحصیالت، درآمد سرانه، تقاضای بیمه، سطح فیزیکی رفاه اجتماعی، سطح 
آموزشی رفاه اجتماعی و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی در سطح مانا بوده و متغیر بار 

 بار تفاضل مانا شده است.تکفل نیز با یک

 فیشر(-پیدو، پینتایج آزمون ریشه واحد )کای .9ل جدو

 در سطح متغیر
بار با یک

 تفاضل
 در سطح متغیر

بار با یک
 تفاضل

 ***31/033 نرخ بیمه
(33/3) 

 ***5/051 تقاضای بیمه -
(33/3) 

- 

 ***1/000 نرخ تورم
(33/3) 

سطح فیزیکی رفاه  -
 اجتماعی

1/15* 
(311/3) 

- 

 ***35/193 تحصیالت
(33/3) 

سطح آموزشی رفاه  -
 اجتماعی

3/110*** 
(33/3) 

- 

 05/01 بار تکفل
(3/3) 

11/35*** 
(33/3) 

سطح اجتماعی رفاه 
 اجتماعی

1/19* 
(310/3) 

 

درآمد 
 سرانه

1/15* 
(311/3) 

-    

 ترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد.***، ** و * به

 های پژوهش منبع: یافته

 آزمون واریانس ناهمسانی. 9ـ1

در این آزمون فرضیه صفر داللت بر وجود همسانی واریانس بین اجزاء اخالل دارد. 
خالصه شده است. نتایج حاصل  1نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول 
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دهد که فرضیه صفر یا نشان می نمایی راستاز تخمین مدل رگرسیون و آزمون نسبت 
اریانس بین اجزاء اخالل در تمامی معادالت رد شده و مدل رگرسیون وجود همسانی و

دارای ناهمسانی واریانس است. لذا جهت رفع این مشکل از آزمون حداقل مربعات 
 در برآورد استفاده شده است. 0وزنی

 و بررسی ناهمسانی واریانس نمایی راستنتایج آزمون نسبت  .1جدول 

 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول مدل

 05/00 31/10 09/05 10/11 دوآماره خی
 (33/3) (33/3) (33/3) (33/3) ارزش احتمال

 های پژوهش منبع: یافته  

 زمان هم. تعیین مشخص یا نامشخص بودن معادالت در مدل معادالت 1ـ1

اگر؛  زمان همبرای تعیین مشخص یا نامشخص بودن معادالت در یک مدل معادالت 
(M تعداد کل متغیرهای ابزاری مدل معادالت )زمان هم( ؛N تعداد کل متغیرهای )

، آنگاه شرط موردنظرمعادله  زای درون( تعداد متغیرهای K؛ )موردنظرتوضیحی معادله 
-برقرار باشد. همان M-N ≥Kاین است که در آن شرط   موردنظرمشخص بودن معادله 

عنوان معادله به موردنظرچهار معادله ، مشهود است هر 1طور که از نتایج جدول 
 روند.می به شمارمشخص 

 موردنظرنتایج تشخیص معادله  .1جدول 

 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول مدل

 M 5 5 5 5تعداد 
 N 1 0 0 0تعداد 
 K 1 1 0 0تعداد 
 مشخص مشخص مشخص مشخص نوع

 های پژوهش منبع: یافته

شده در بخش  یمعرفمربوط به چهار مدل  زمان همنتایج حاصل از برآورد مدل معادالت 

                                                                                                                             
1. Generalized Least Square 
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خالصه شده است. در ستون دوم این جدول، ضریب هر  1ادبیات پژوهش در جدول 
ترتیب مربوط به های سوم، چهارم و پنجم نیز بهو ستون شده گزارشیک از متغیرها 

استیودنت و ارزش احتمال هستند. جهت  ـ آماره تیمقادیر انحراف استاندارد )معیار(، 
 گزارش شده است. 5بندی و خالصه کردن نتایج نیز، جدول جمع

 ایمرحلهروش حداقل مربعات سهپانل بهـ  زمان همنتایج برآورد معادالت  .6جدول 

 ارزش احتمال استیودنت ـ آماره تی انحراف استاندارد مقدار ضریب ضریب
(0)C 01/01-*** 5/1 01/1- 33/3 

(1)C 01/1*** 01/3 00/01 33/3 

(0)C 031/3- 09/3 91/3- 10/3 

(1)C 00/0-*** 19/3 01/1- 33/3 

(1)C 3/3*** 05/3 3/1 33/3 

(9)C 10/1*** 15/3 91/1 33/3 

(1)C 19/0*** 01/3 13/19 33/3 

(5)C 00/3*** 310/3 01/1 33/3 

(3)C 10/3*** 319/3 15/09 33/3 

(03)C 300/3-*** 3311/3 30/1- 33/3 

(00)C 31/03*** 01/3 19/11 33/3 

(01)C 0/3*** 310/3 00/00 33/3 

 معادله اول: تابع تقاضای بیمه

LQ=C(1)+C(2)LEDU+C(3)LP+C(4)PEE+C(5)LY+C(6)LBT 
 11/3 شده معادله اول یلتعدضریب تعیین  11/3 ضریب تعیین معادله اول

 تعالی مادی )رفاه فیزیکی( معادله دوم: تابع
PhSW(=LY)=C(7)+C(8)*LQ 

 030/3 شده معادله دوم یلتعدضریب تعیین  031/3 ضریب تعیین معادله دوم

 معادله سوم: تابع رفاه اجتماعی

SLSW=C(9)+C(10)*LQ 
 301/3 شده معادله سوم یلتعدضریب تعیین  311/3 ضریب تعیین معادله سوم

 رفاه آموزشیمعادله چهارم: تابع 
LNEL =C(11)+C(12)*LQ  

 011/3 شده معادله چهارم یلتعدضریب تعیین  3013/3 ضریب تعیین معادله چهارم

متغیرهای احتمال مرگ، نرخ  جز بهترتیب معناداری در سطح یک درصد و پنج درصد. تمامی متغیرها *** و ** به
 اند.تورم و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی به شکل لگاریتمی وارد مدل شده

 های پژوهش منبع: یافته
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 زمان همروش معادالت خالصه نتایج برآورد به .7جدول 

 مالحظات عالمت متغیر ضریب

(0)C معنادار منفی عرض از مبدأ 

(1)C معنادار انتظارمثبت و مورد  سطح تحصیالت 

(0)C غیر معنادار منفی و مورد انتظار نرخ بیمه 

(1)C معنادار منفی و مورد انتظار نرخ تورم 

(1)C معنادار مثبت و مورد انتظار درآمد سرانه 

(9)C معنادار مثبت و مورد انتظار بار تکفل 

(1)C معنادار مثبت عرض از مبدأ 

(5)C معنادار انتظارمثبت و مورد  تقاضای بیمه 

(3)C معنادار مثبت عرض از مبدأ 

(03)C معنادار انتظار مورد منفی و  تقاضای بیمه 

(00)C معنادار مثبت عرض از مبدأ 

(01)C معنادار مثبت و مورد انتظار تقاضای بیمه 

 های پژوهش منبع: یافته

اول نرخ بیمه ، نتایج نشان داد که در معادله چهار معادله زمان همدر برآورد 
دار( رابطه معکوس و مورد انتظار با متغیر مقدار تقاضا  دار( و نرخ تورم )معنی )غیرمعنی

گذاری دارد. در معادله اول بین متغیرهای سطح تحصیالت، برای بیمه عمر و سرمایه
 گذاری رابطهدرآمد سرانه و بار تکفل با متغیر مقدار تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه

م )و مورد انتظار( و معنادار وجود دارد؛ که با توجه به مقدار ارزش احتمال )برای مستقی
شوند. درصد است(، این نتایج نیز مورد تائید واقع میپنج هر سه متغیر کمتر از 

توان است می آمده دست بهدرصد  11مقدار ضریب تعیین معادله اول معادل با  ازآنجاکه
درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح  11اند ستهگفت که متغیرهای توضیحی توان

دهند. در معادله دوم، رابطه معنادار و مستقیم )و مورد انتظار( بین تقاضای بیمه عمر و 
عبارتی درآمد سرانه افراد( گذاری با متغیر وابسته سطح فیزیکی رفاه اجتماعی )بهسرمایه

( و ارزش احتمال معادله 3100ضریب ) یگر، با توجه به مقدارد عبارت بهوجود دارد. 
توان به رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر پی برد. از طرفی مقدار برآورد شده، می

این است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و  دهنده نشانضریب تعیین این معادله 
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رفاه تغییرات متغیر وابسته سطح فیزیکی  درصد 03گذاری توانسته است سرمایه
گونه استدالل کرد که با توان ایناین نتیجه می در خصوص اجتماعی را توضیح دهد. 

ها نیز گذاری سطح فیزیکی رفاه آنهای عمر و سرمایهافزایش تقاضای افراد برای بیمه
دسته از متقاضیان همراه با افزایش تقاضای خود برای یعنی این؛ افزایش یافته است

اند. نتایج معادله سوم )فیزیکی( را تجربه کرده لمس قابلدر رفاه  های عمر، افزایشبیمه
گذاری و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی که بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه است یحاک

یگر، با افزایش د عبارت بهافراد )نابرابری درآمدی( رابطه معنادار و منفی وجود دارد. 
ها کاهش گذاری توزیع نابرابری درآمد آنههای عمر و سرمایتقاضای افراد برای بیمه

 ینبه ادرصد بوده و  119یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله مذکور معادل 
 119گذاری توانسته است معنی است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایه

هد. نکته )سطح اجتماعی رفاه اجتماعی( را توضیح د درصد از تغییرات متغیر وابسته
حائز اهمیت این است که در این پژوهش با افزایش شاخص سطح اجتماعی رفاه 

بنابراین، در رابطه با این ؛ شوداجتماعی افراد، شاخص برابری درآمدی افراد نابرابرتر می
، توزیع درآمد گونه تفسیر کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمهتوان ایننتیجه می

تواند افزایش سطح مطلوبیت شده است. احتماالً یکی از دالیل این امر می ها برابرترآن
گذاری مربوط به شرکت بیمه های عمر و سرمایهو رضایت افراد هنگام تقاضا برای بیمه

که بین متغیر تقاضای بیمه عمر و  دهد  یمپارسیان باشد. نتایج معادله چهارم نشان 
تماعی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. گذاری و سطح آموزشی رفاه اجسرمایه

گذاری سطح های عمر و سرمایهیگر، با افزایش تقاضای افراد برای بیمهد عبارت به
ها افزایش یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله آموزشی رفاه اجتماعی آن

بیمه عمر و  معنی است که متغیر مستقل تقاضای ینبه ادرصد بوده و  01مذکور معادل 
)سطح اجتماعی رفاه  درصد از تغییرات متغیر وابسته 01گذاری توانسته است سرمایه

گونه استدالل کرد که با افزایش تقاضای افراد توان ایناجتماعی( را توضیح دهد. می
ها افزایش یافته گذاری سطح آموزشی رفاه اجتماعی آنهای عمر و سرمایهبرای بیمه

 است.

 گیری. نتیجه6
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متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای  زمان همهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر 
های رفاهی شامل گذاری( و نیز اثر این تقاضا بر شاخصبیمه زندگی )عمر و سرمایه

شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی 
منظور، جهت رسیدن به این هدف با استفاده از همین بیمه پارسیان، است. به شرکت

استان کشور واقع در کشور ایران و دوره  03پانلی، برای  -زمان همروش معادالت 
موردپژوهش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم  0033-31زمانی 

ار؛ بین درآمد ای معکوس و معنادگذاری رابطهانتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه
-ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایهسرانه افراد، سطح تحصیالت و بار تکفل خانواده

گذاری با سطح ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری رابطه
ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه

 انتظار یافت شد. ای معکوس و قابلسطح نابرابری توزیع درآمد رابطهگذاری با سرمایه
توان بیان  ای بین نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین می بنابراین در یک بررسی مقایسه

مستقیم و معنادار بین درآمد سرانه افراد و  گیری مبتنی بر وجود رابطه نمود که نتیجه
نتایج گذاری شرکت پارسیان منطبق بر و سرمایههای عمر ها برای بیمهتقاضای آن

 KJosevski (1300 ،)Li (1335 ،)Subirsen (1331 ،)Li et al (1331 ،)Limتحقیقات 

& Heberman (1331 ،)Rubayah & Zaidi (1333 ،)Truett & Truett (0333 ،)
Beenstock et al (0359 ،)campbell (0353 ،)Fischer (0310 ،)Cummins (0310 ،)

( و 0051(، عزیزی )0051(، رجبیان )0033(، باصری و همکاران )0030امینی کندی )
گیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین بار  نتیجه .است( 0011خرمی )

 Li (1335 ،)Browneمطابق با نتایج تحقیقات تکفل و تقاضا برای بیمه شرکت پارسیان 

& Kim (0330و محسن )گیری مبتنی بر عدم تائید  نتیجه( است. 0051و رجبیان ) آرا
دار بین نرخ بیمه شرکت پارسیان و  ای معکوس ولی غیرمعنیداری( رابطه معنی ازلحاظ)

(، سجادی و غالمی و عزیزی 1331) Lim & Hebermanبا نتایج تحقیقات تقاضای آن 
ادار بین تورم انتظاری و گیری مبتنی بر وجود رابطه معکوس و معن نتیجه. است( 0051)

 Li et al (1331 ،)Lima & Rulliمطابق با نتایج تحقیقات تقاضای بیمه شرکت پارسیان 
(1339 ،)Lim & Heberman (1331 ،)Rubayah & Zaidi (1333 امینی نبی کندی ،)
( 0011( و خرمی )0059(، سجادی و غالمی )0033(، مهدوی کلیشمی و ماجد )0030)
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گیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین تحصیالت و تقاضا  نتیجهبوده و 
 Liمطابق با نتایج تحقیقات گذاری شرکت پارسیان های عمر و سرمایه برای بیمه

(1335 ،)Truett & Truett (0333( مهدوی کلیشمی و ماجد ،)مهرآرا و 0033 ،)
 .است( 0011( و خرمی )0051رجبیان )

 . پیشنهادها7

انداز کردن با درآمد به پسهای کممنظور تشویق گروهتر درآمد بهوزیع عادالنهالف( ت
توسعه مثل کشور ایران که در آن فقط بخش  توجه به اینکه در کشورهای درحال

گذاری شرکت ب( جهت دادن به سرمایه انداز شخصی دارند؛کوچکی از جمعیت، پس
ی دارای بازده مناسب؛ پ( افزایش های عمرانی و سازندگبیمه پارسیان در فعالیت

های طرف تقاضا؛ مبنی بر افزایش تقاضای افراد و درآمد سرانه افراد از طریق سیاست
کل جامعه برای مصرف کاالها و خدمات داخلی؛ ت( سوق دادن ذخایر ریاضی 

گذاری این شرکت )شرکت بیمه های عمر و سرمایهنامهاز فروش بیمه آمده دست به
رکودی -دنبال آن کاهش معضالت تورمدر کمک به افزایش تولیدات و بهپارسیان( 

رسانی به مردم و ایجاد تسهیالت الزم، توسط این شرکت، حاکم بر کشور؛ ث( اطالع
گیری درست توسط اشخاص؛ ج( با توجه به در راستای تقلیل مخاطرات عدم تصمیم

-ارسیان، در مقایسه با کل بیمهها، توسط شرکت بیمه پنامهپایین بودن سهم فروش بیمه

توان با ایجاد همکاری الزم با های بیمه(، میهای صادره )توسط کل شرکتنامه
روستایی و  -هایی نظیر اتحادیه کارگری، بازرگانی، تأمین اجتماعی، تعاونیاتحادیه

ها، به افزایش فروش کمک رساند؛ چ( و نیز افزایش ظرفیت این شرکت هادیگر اتحادیه
های صادره توسط نامهسازی اثرات نرخ تورم غیرمنتظره بر نرخ بیمهمنظور خنثیهب

شرکت پارسیان، بهتر است پایه آن برحسب طال و پول خارجی )ارزی( شکل گیرد؛ ح( 
ها شاغل  هایی که سرپرست آنهای عمر بیشتر توسط خانوادهنامهازآنجاکه خرید بیمه

ها ها در بین این دسته از خانوادهنامهنوع بیمهگیرد، لذا معرفی این است شکل می
های عمر از عوامل مهم در پیش حائز اهمیت است؛ خ( ازآنجاکه آشنایی با بیمه از  بیش

شود، لذا توجه به سطح تحصیالت افراد و نیز ها تلقی میافزایش احتمال خرید این بیمه
 خورد.چشم می ها بهآموزش به آن
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