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 چکیده:
 

 یربنها یهر کشور محسوب شده و بهه عنهوان ز   یدیکل ی، بخش سالمت ) بهداشت و درمان ( از جمله بخش ها یرفاه اجتماع یدر حوزه 

در جههان   یهدف اجتمهاع   کیو  یحق بشر کیسالمت به عنوان  یگذشته مقوله  یکه در چند دهه  یگردد. به طور یم یتوسعه معرف

رسهاله   نیه اسهت.  ههدف از ا   یانسان ها قابل دسهتر  و الاامه   یزندگ تیفیو بهبود ک یاساس یازهایده شدن نبرآور یشناخته شده و برا

مهی   تهابلویی  یبا استفاده از روش داده هها  3112 -3112 یدوره زمان یط D8گروه  یعمر و سالمت در کشورها مهیب نیرابطه ب  بررسی

«  مهدل دوم »عمر  ی مهینفوذ ب بی، ضر«مدل اول»عمر ی مهیعمر شامل )حق ب ی همیب یتقاضا ریسه متغ ،از آن است یحاک جینتا باشد.

درآمد سرانه  ریمتغ نیو معناداری دارد، همچن ی)شاخص سالمت( رابطه منف نوزادان ری، با نرخ مرگ و م«(مدل سوم» عمرسرانه  ی مهیو ب

تورم رابطه مثبت و معناداری  ریتنها متغ جیمت( دارد. براسا  نتا)شاخص سال نوزادان ریو معناداری با نرخ مرگ و م یو آموزش رابطه منف

 )شاخص سالمت( دارد. نوزادان ریبا نرخ مرگ و م

 

 

 و داده های تلفیقی  D8گروه  یکشورها،  نوزادان رینرخ مرگ و م ،عمر  ی مهیب یتقاضا، آموزش  های کلیدی:واژه
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 :مقدمه -1

. شود انجام مؤثر ای گونه به و موقع به بدن اعمال که است حالتی روح و یا جسم عالی وضع معنی به، آکسفورد فرهنگ در سالمت ی واژه

 .است شده گفته جسمی بیماری یا درد از بودن کنار بر ویژه و به روح و اندیشه، بدن عالی و خوب وضع به سالمت، نیا وبستر در فرهنگ

 است بیماری آن مقابل ی نقطه و گیرد می انجام درستی به  بدن اعمال آن در هک است حالتی یا سرشت سالمت که است سینا معتقد ابن

 (. 1232، )سجادی

 زیربنای عنوان به و شده محسوب کشور هر کلیدی های جمله بخش از درمان( و )بهداشت سالمت بخش، اجتماعی رفاه ی حوزه در      

 جهان در اجتماعی هدف یک و بشری حق یک عنوان سالمت به ی لهمقو گذشته ی دهه چند در طوریکه به. گردد می توسعه معرفی

 که شده مشخص امروزه. است الاامی و دستر  ها قابل انسان زندگی فیتیک بهبود و اساسی نیازهای شدن برآورده برای شده و شناخته

 و اجتماعی عوامل با ایران کشور صخصو توسعه به حال در کشورهای جسمانی( در و روانی از )اعم بیماری اشکال مختلف از بسیاری

 دست از جمله از زندگی منفی همچون حوادث مسائلی و تالتحصی در شکست، فقر چون مشکالتی. دارد ی قوی رابطه خانوادگی شرایط

 در سالمت بخش بارز های از ویژگی. دارند افراد روانی سالمتی بر زیادی تأثیرات که هستند عواملی خانواده از مالی مشکالت و کار دادن

 ی بیمه اینکه به توجه با. بازار است این در مالی و پولی های سیاست اجرای طریق از دولت ی دخالت گسترده لاوم، توسعه حال در جوامع

 بلندمدت اثرات تواند زمینه می این در اجرایی سیاست هرگونه اعمال، شود می محسوب برای خانوارها بلندمدت گذاری سرمایه نوعی عمر

 سرمایه عمر ی بیمه ،مستمری عمر ی بیمه، همچون مختلفی انواع عمر ی بیمه، یافته جوامع توسعه در. گذارد جای بر سالمت بخش بر

 درآمدهای آتی کمبود و بیکاری، فقر مشکالتی نظیر با مقابله هدف با که خانوادگی دارد عمر ی بیمه، سرمایه عمر ی بیمه، فرزندان

 (.1233، ارشادی و )کامران گردد می ریای طرح خانوار سطح گذار در بیمه شخص فرزندان و بازنشستگی راندو در خانواده سرپرست

بهبود  و روانی آرامش کسب، اجتماعی رفاه و تأمین اقتصادی آوری فراهم، جوامع این در عمر های بیمه ی ارائه از اساسی هدف      

 بسیاری جلوی بتوان آینده در ی عمر بیمه ی توسعه با رود می انتظار طوریکه به، است جامعه آحاد میان وضعیت شاخص های سالمت در

 توسعه جوامع در ریاان برنامه. نوید داد را پایدار توسعه یک و کرامت با زندگی یک های زمینه و را گرفته اجتماعی و اقتصادی انحرافات از

 می نسبت جامعه شاخص سالمت بر آن تاثیرگذاری چگونگی به را عمر ی بیمه برای جامعه تقاضای آحاد سطح بودن باال دلیل، یافته

 درآمدهای و انداز از پس برخورداری برای متقاضی فرد روانی آرامش و خاطر اطمینان عمر باعث ی بیمه ی توسعه طرف یک از زیرا، دهند

 نتایج جمله از. شود می د به زندگی و ...(سالمت )همچون امی های شاخص وضعیت بهبود مستقیم طور به دیگر طرف از و است آتی

 کالن در بلندمدت گذاری و سرمایه انداز پس سطح افاایش به توان می نیا عمر ی بیمه ی توسعه ی در زمینه جمعی گیری تصمیم

 عمر ی بیمه صورت ه اینب و آورد می فراهم را سرانه درآمد و ملی تولید، اشتغال، تولید های افاایش زمینه که نمود اشاره جامعه اقتصادی

دارد )سپهردوست و ابراهیم نسب،  اثر ها آن سالمت و افراد بهداشتی های هاینه بر درآمد سرانه افایش طریق از و غیرمستقیم طور به

1232.) 

تعدادی از  براینبناتحقیقات تجربی انجام شده مرتبط با زمینه مورد بحث می تواند راهنمای خوبی برای تحقیق در آن زمینه باشد.      

مطالعات انجام شده پیرامون موضوع مورد بحث بطور خالصه مورد بررسی واقع شده اند و نتایج حاصل از آنها بیان گردیده است. در این 

بانی م و راستا به بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور پرداخته شده است و در ادامه به بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور

 موضوع پرداخته می شود. نظری مرتبط با

 

 بیمهمبانی نظری  -2

 صورت در( مشارکت سهم یا بیمه حق) مبلغی دریافت برابر در نماید می تعهد( گر بیمه) طرف یک آن بموحب که است عملیاتی بیمه

 خصوصیات فاقد عملیات این. بدهد( یمستمر یا سرمایه) غرامت( مربوط نفع ذی یا گذار بیمه) دیگر طرف به( حادثه) معین خطر تحقق

 غیر وقایع با مقابله مابور عملیات از منظور. شود می محدود دیگر طرف به طرف یک از خطر جایی جابه به تنها زیرا است، سودجویانه

 است آن بر دیگر سوی از گر بیمه و دهد می پوشش احتمالی خطر برابر در را خود گذار بیمه بینانه، پیش اقدام این با چون است مترقبه

 بیمه، عملیات صورت این به. دهد کاهش را واقعه اثر هستند معین خطر یک با مقابله خواهان که اشخاصی کلیه گردآوری طریق از تا

 کسانی به مناسب تامین دهد می امکان گذاران بیمه توسط پرداختی مبلغ و گذارد می آنها همه دوش بر افراد نسبی مشارکت با را خطرات

 .شود داده اند شده حادثه دچار که
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 قراردادی بیمه) ایران مدنی قانون مطابق. گردد می منعقد خاص خدماتی ارائه منظور به طرف دو بین که است قراردادی بیمه بنابراین     

 معین خسارت بیمه قح نام به مبلغی دریافت قبال در کند می تعهد اول شخص که گذار، بیمه دیگری و گر بیمه یکی شخص دو بین است

 پیش خسارت جبران و بیمه حق ریسک، یا احتمالی خطر عمده اصطالح سه عمل هر در تعریف این با(. کند جبران را دیگر شخص به وارد

 (.1233 محمود، صالحی) آید می

 خود نیا اشخاص های بیمه. اند کرده بندی تقسیم اشخاص بیمه و مسئولیت بیمه اشیاء، بیمه دسته سه به موضوع نظر از را ها بیمه     

 :از هستند عبارت که شوند می بندی تقسیم – شده ارائه های پوشش نوع اسا  بر – اصلی دسته پنج به

 (1233دستباز،) «بازنشستگی های بیمه و درمانی های بیمه حوادث، های بیمه مستمری، های بیمه عمر، های بیمه»     

 برابر در -اختیاری های بیمه زمره در دیگر نگاهی از و شود می شمرده اشخاص های بیمه گانه پنج اقسام از یکی عمر بیمه بنابراین       

 .گیرد می قرار -اجباری های بیمه

 

 عمر های نامه بیمه انواع -2-1

 .مختلط های و بیمه فوت بیمه، حیات بیمه: شود می تقسیم دسته سه به عمر بیمه      

 

 فوت خطر تأمین عمر بیمه 

 مستمری یا بیمه سرمایه، قرارداد مدت اعتبار در گذار بیمه فوت صورت در شود می متعهد گر بیمه آن موجب به که قراردادهایی    

 سرپرستی تحت افراد یا خانواده اعضای از حمایت، عمر بیمه گونه این هدف،کننده بپردازد استفاده به را قرارداد در شده تعیین

 است شده بیمه شخص فوت ناگوار پیامد مقابل در شده شخص بیمه

 

 حیات شرط به عمر بیمه 
 را معینی مبلغ ،مقرر بیمه حق درمقابل دریافت که شود می متعهد گر بیمه نیستند متداول چندان که قراردادها نوع این بموجب    

 (1233، )اوبر بپردازد گذار بیمه به بیمه گذار( ماندن زنده صورت در)شده  توافق سررسید در

 

 انداز( پس انداز)مختلط پس و عمر های بیمه 

 و فوت مخاطره، بیمه قرارداد نوع این در می آیند. بوجود حیات شرط به بیمه و فوت خطر بیمه دونوع ترکیب از ها بیمه نوع این    

 بیمه نسبتاً حق وجود با، یپیوند بیمه نوع این گیرد می قرار گر بیمه تامین مورد همامان و شده یکجا بیمه ماندن زنده احتمال

 .(1233، )اوبر است برخوردار آشکاری موفقیت از سنگین

 

 انداز وپس عمر بیمه مزایای -2-2
 :می سازد فراهم شده بیمه برای را زیر ماایای انداز پس و عمر های بیمه در ریاضی ذخیره وجود     

 

 بیمه(: سرمایه )تقلیل مخفف سرمایه 

 ذخیره گر بیمه اینصورت در گردد منصرف بیمه ادامه و بیمه حق پرداخت از بیمه گذار که شود می تشکیل زمانی سرمایه این     

 واحد بیمه حق با بیمه شده دیگر عبارت به. دهد می تقلیل را بیمه سرمایه و گرفته نظر در واحد بیمه حق را معادل او ریاضی

 .نماید پرداخت ای بیمه حق، بیمه مدت پایان تا آنکه می شود بدون بیمه ریکمت مبلغ برای، نامه بیمه مدت بقیه برای شده پرداخت
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 خرید باز : 

 و ریاضی اندوخته استرداد درخواست و نباشد سرمایه بیمه نمودن مخفف با حتی قرارداد ادامه به مایل گذار بیمه که است زمانی    

 .شود می خرید باز ارزش دارای، بیمه حق پرداخت ماه ششمین از معموالً هنام بیمه .را بنماید خود نامه بیمه خرید باز عبارتی به

 

 ریاضی ذخیره محل از وام دریافت: 

 را مایت این گذار بیمه برای ریاضی ذخیره محل از وام. کند دریافت وام نامه خود بیمه ریاضی ذخیره محل از می تواند گذار بیمه    

 بازپرداخت با و مرتفع می سازد را وی فوری مالی نیازمندی، شود وارد عمر نامه بیمه بنای و اعتبار به ای لطمه بدون آنکه که دارد

 پرداخت گر بیمه به دریافتی وام اقساط بابت مبلغی گذار باید بیمه فقط. نمی دهد روی شده بیمه مبلغ و نامه بیمه در تغییری وام

 .نماید

 

 بیمه حق پرداخت از معافیت : 

 این کردن اضافه با، نباشد بیمه حق پرداخت به قادر حادثه یا از بیماری ناشی کامل دائم افتادگی کار از بعلت شده بیمه گاه هر    

 .شد خواهد وی پرداخت به مدت پایان در بیمه سرمایه نهایت در و یابد می ادامه بیمه حق پرداخت بدون بیمه او، نامه بیمه در شرط

 

 منافع در مشارکت : 

 قابل منافع و باشند می سهیم عمر های بیمه معامالت از مجموع حاصل منافع در،  انداز وپس عمر های بیمه گذاران هبیم کلیه    

 .باشد می سال هر در ها بیمه نوع این معامالت ازمجموع منافع حاصل % 22 حداقل، تقسیم

 

 عمر بیمه مالیاتی مزایای:  

 می باشد نیا است مشترک های عمر بیمه رشته کلیه در که زیر مالیاتی ماایای اراید فوق ماایای بر اندازعالوه پس و عمر بیمه    

 عمر بیمه حق مالیاتی بخشودگی  

 درآمد بر مالیات از عمر بیمه سرمایه معافیت 

 (1233، )اوبر عمر بیمه سرمایه به ارث بر مالیات نگرفتن تعلق 

 

 بیمه اقتصادی آثار -2-3
 ترقی و مبادالت افاایش و کشور اقتصادی یک وضع بهبود. دارد متقابل رابطه کشور یک اجتماعی و اقتصادی توسعه با بیمه پیشرفت

 وضع بهبود به نیا بیمه اشاعه و پیشرفت متقابالً و شود می کشور آن در پیشرفت بیمه موجب گذاری سرمایه توسعه و زندگی سطح

 وضع اصالح و توسعه عامل کدام یک اینکه تشخیص. کند می کمک ارگب های انداز پس تشکیل و ملی ثروت حفظ و افراد کشور معیشت

 معرض در اقتصاد نباشد آن از ناشی تامین و بیمه به متکی کشور یک اگر اقتصاد که گفت توان می اما. نیست ای ساده کار است دیگری

 و نخستین: ملی ثروت حفظ :از عبارتند ای بیمه های فعالیت اجتماعی اقتصادی اثرات از برخی. گیرد می قرار شمار خطرهای بی و تهدید

 ملی ثروت از جائی یک هر که است کشور یک مردم و اشخاص به تاسیسات متعلق و اموال حفظ ای بیمه فعالیت اقتصادی اثر ترین روشن

 پرداخت ای بیمه ستمر حقم طور به ناگایرند ای بیمه تامین تحصیل مقابل در تاسیسات و اموال صاحبان اینکه گو ،دهند می تشکیل را

 ای لطمه انتظار مورد خطر تحقق صورت در که هست آنها برای این اطمینان ولی افااید می آنها های هاینه بر باالیی رقم خود این و کنند

 (1233، یمیرزای)خواهد شد.  جبران گران بیمه توسط وارده های خسارت و شد نخواهد وارد های آنان دستگاه گردش عادی و دارایی به

 

 :گذاری سرمایه تضمین -1

 سرمایه منابع :اوالً که است ممکن در صورتی جدید گذاریهای سرمایه .است جدید گذاریهای سرمایه درگروه کشور یک اقتصاد توسعه    

 بیمه .باشد شتهدا وجود کند می تهدید را آن که گوناگون خطرهای مقابل در سرمایه گذاری حفظ برای وسایلی: ثانیاً و باشد دستر  در

 خطرهای. کند می حفظ آنها تمام نه و البته خطرها از بسیاری مقابل در را تاسیس شرف در اقتصادی واحد یک که است ای وسیله
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 .برابری ارزها نرخ تغییرات و تورم ،اقتصادی بحرانهای مانند اقتصادی خطرهای: از کند عبارتند می تهدید را گذاری مایه سر که مختلفی

 آن. جا و اتومبیل تصادف ،سوزی آتش :مانند انسانی خطرهای .آتشفشان و زلاله ،توفان ،سیل :قبیل از آمیا فاجعه و طبیعی ایخطره

 

 :مبادالت توسعه و اعتبار ایجاد -2

 و جادای به مختلف بطرق دارند واحدهای اقتصادی مالی وضع تثبیت و گذاری سرمایه توسعه در که نقشی ایفای ضمن بیمه موسسات    

 بیمه به که بیمه نوع یک بوسیله مستقیم بطور است ممکن کمک این .کنند کمک می المللی بین و ملی مبادالت توسعه،  اعتبار افاایش

 ایفای از بدهکار بجای که متعهد داشت خواهد بستانکار مقابل در را ضامن حاالت گر بیمه صورت این در. صورت گیرد معروف است اعتبار

 باشد طبیعی خطرهای انواع مثل تجارتی غیر خطرهای از بیمه موضوع اگر خطر اینکه یا بپردازد را بدهی این کرده استنکاف خود تعهدات

 نماید می تثبیت را گذار مالی بیمه موقعیت چون، شود می بیمه موضوع خطر وقوع صورت در خسارت پرداخت متعهد ضمن اینکه بیمه گر

 نماید. می تقویت اش معامله افراد طرف و بستانکاران مقابل در را او اعتبار مستقیم غیر بصورت لذا

 

 :گذاری سرمایه توسعه -3

 می دریافت بیمه حق بپردازند آنکه خسارتی از قبل بیمه موسسات بنابراین شود می دریافت قبل از اصوالً بیمه حق، بیمه انواع تمام در    

 واصطالحاً است بیمه شرکتهای اختیار در که وجوه این. دهد می تشکیل را سیار هنگفتیب وجوه،  قبل از شده دریافت های بیمه حق. کنند

 حدی به تواند می کشور یک بیمه در شرکت های مجموعه فنی ذخایر.افتد کار به مختلف طرق از توانند می گویند می فنی آن ذخایر به

 (1233، میرزایی)باشد.  داشته کشور آن اقتصادی وضع در قطعی اثر آن افتادن بکار نحوه که باشد

 

 :ارزی موازنه بر تاثیر -4

 امکانات به توجه با تواند می بیمه هر شرکت که است صورت بدین کلی بطور آن مکانیسم، ریسک جهانی توزیع یعنی بیمه اتکایی    

 مورد هر برای یا کنند خودداری زیاد ارزش با بیمه موارد قبول از یا گایرند گران نا بیمه لذا کند قبول خطر معینی حد تا خود مالی

 به آنهاست ظرفیت مازاد بر که را بیمه مورد ارزش از قسمت آن و صادر نامه ای بیمه، ارزش( )ازنظر وکوچک از بارگ اعم بیمهای

 واگذار مبلغ با متناسب نیا بیمه حق از قسمتی که است طبیعی .است معروف اتکایی بیمه به عمل این. کنند واگذار دیگر گران بیمه

 بیمه که ارزش مواردی در ولی باشد داخلی بیمه شرکت یک، اتکایی بیمه گر است ممکن. شود اتکایی پرداخت بیمه گر به باید شده

 این و بدهند نامه بیمه کنندۀ صادر گر بیمه کافی به تامین توانند نمی نیا داخلی بازار اتکایی گر بیمه چند یا یک است زیاد بسیار

 این به و است قطعی کشوری هر برای اتکایی بیمه به نیاز بنابراین . است خارجی بیمه اتکایی شرکتهای به مراجعه از ناگایر گر بیمه

 دیگر معامله کشورهای از توانند می کشور یک گران بیمه البته شود می خارج کشور از ارز بصورت بیمه ها حق از قسمتی ترتیب

 بابت ارزی هاینه تحمل. آورند بوجود عملیات اتکایی بابت یافته اختصاص ارزی تبادالت در تعادلی یبترت این به و کنند قبول اتکایی

 می دارند که ارزی سرشار درآمدهای با کشورها این زیرا آورد نمی بوجود ای مساله عمده صنعتی کشورهای برای اتکایی عملیات

 های فعالیت دارای خود ای داخلی بیمه های موسسه کشورها این در که داشت توجه باید ضمناً. کنند تامین را ها این هاینه توانند

 توانند می دیگر سوی از و است کمتر خارج از اتکایی بیمه به تامین آنها نیاز سو یک از لذا و هستند قوی مالی بنیه و وسیع

 بارگی رقم بسیار به طرق این از آنه ارزی بدهی هماند لذا. نمایند تحصیل درآمد و کنند قبول اتکایی معامالت بیمه دیگر ازکشورهای

 تامین در که مشکالتی بسبب کشورها این زیرا بیشتری دارد شدت و اهمیت توسعه حال در کشورهای برای مساله این اما رسد نمی

 ضعف بر افاون، نیافته توسعه کشورهای است در سنگین آنها برای باشد که میاان هر اتکایی به عملیات بابت ارزی هاینه دارند ارز

 این در بیمه های موسسه اینکه آن و میکند کمک اوضاع وخامت به هم واقعیت دیگر یک، ارزی هاینه تحمل دشواری و اقتصادی

 از بیشتری ناگایرند مقدار لذا و هستند ضعیف فنی اطالعات سطح و فعالیت توسعه، مالی وضع جمله از جهات مختلف از کشورها

 ندارند خارج از اتکایی بیمه قبول برای امکاناتی ضمناً کنند و واگذار کشور از خارج به اتکایی بیمه صورت به را خود ای بیمه معامالت

 نمایند تامین را آن باید و اتکایی دارند پوشش به نیاز حال هر در ولی

 

 اجتماعی بیمه آثار -2-4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

 برای آدمی غریاه در ریشه نیاز این و امنیت دارند به نیاز انسان ها. هست نیا یاجتماع آثار دارای الذکر فوق اقتصادی آثار بر عالوه بیمه

 آرامش این اجتماعی آثار .آورد می ارمغان به افراد برای را خاطر آرامش، امنیت و آوردن اطمینان فراهم با بیمه لذا. دارد نیازی بی و ثبات

 اجتماعی های فعالیت صحنه در افراد بیشتر سازندگی به منتج های جتماعی تفعالی و کار و کسب جهت در افراد روحیه افاایش در خاطر

 (1233، خواهد شد )میرزایی سالم ای جامعه ایجاد و بشر زندگی بر محاط خطرات مالی تبعات از هرا  هر نوع بدون کار و کسب و

 

 تحقیق پیشینه -3
 

 خارجی مطالعات -3-1
 یرابطههه  ،«مخارج بهداشت کل و درآمد ملی: آیا سالمت یک کاالی لوکس است؟» نعنوا تحت خود پژوهش در (1333)1پارکین     

مت نظیههر یههک المراقبههت از سهه یکنههد کههه هاینههه  یمت را تأییههد و بیههان مالو سهه یو مثبههت بیههن درآمههد ملهه یقههو

  افاایش می یابد.لوکههس، بهها افاایههش درآمههد  یکاال

 مناطق موردی مطالعه ای، منطقه رفاه و اقتصادی کالن متغیرهای» عنوان تحت خود پژوهش ( در1336)3آدرادو و لوپههاکههو     

مت البههر سهه یاثههر منفهه یمت را تأییههد کههرده و بیههان نمودنههد کههه بیههکارالسههوجود رابطه مثبت میان درآمد ملی و  ،«اسپانیا

 جامعه را به خطر می اندازد می شود.مت الکههه سهه یاز عواملهه یو بسههیار یق، دزدالاعههث افاایههش طههب یدارد. زیههرا، بیههکار

بههر  ینشههان داد کههه اثههر هههر دالر اضافهه، «بهداشت، نابرابری و توسعه اقتصادی» عنوان تحت خود پژوهش در (3112)2دیتههون      

 تر از کشورهای فقیرتر است.ثروتمندتههر، ضعیف  یکشههورهادر  یمت و امیههد بههه زندگههالسهه

کههه توسههعه  به طور توصیفی بیان کرد ،«توسعه مالی و نابرابری درآمد» عنوان تحت خود پژوهش در ( در3111)2باتههو و همههکاران     

 سالمت دارد.اثههر مثبههت بههر افاایههش اشههتغال، کاهههش فقههر و بهبههود  یمالهه

« 3115-1365 مانیز یسر یهااز داده دهتفاهسا با ترکیهدر  ندگیز به میدا زیسال»مد انعنو با هشیوپژ (،3111)5هالیسیوگلو     

 ههب سترسید داد ننشا یافتهها .شد سیربر ندگیز به میدا بر مؤثر محیطیو  دیقتصاا ،اعیهجتما لهماعو ،ههمطالع نهیداد. در ا ماهنجا

  اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر طول عمر در ترکیه هستند. نکشیدرسیگاو  سالمت رجمخا ا،ذهغ

 رشوهک 32در  سالمت بر مؤثر ملاعوداد  ماهنجا« 3115 سالمت بر مؤثر ملاعو » انعنو با در پژوهشی ،(3111)6یفلو و درسکوا     

OECD  دبو لکلا فمصرو  سالمت رجمخا ،ملی الصهناخ دهتولی املهش سیربر ردمو ملاعوکردند.  سیربر 1361-3115یهالسا طیرا .

 یشافاا موجب سالمت رجمخا یشافاا صددر که شد نبیا شکل ینا به نتیجه مهمترین.  دهش آوردرهب لمد فیدصاهت اترهثاز ا دهستفاا با

 می شود.ندگی ز به میددر ا درصدی 1.23

به بررسی رابطه « المللی بین اپیدمیولوژیک گذار از شواهد: انسانی سرمایه و زندگی به امید » انعنو با هشیوپژ(، در 3112) 3هانسن     

میان امید به زندگی و سرمایه انسانی پرداخته و نشان می دهد که اثر یک شوک مثبت امید به زندگی می تواند سرمایه انسانی را به 

افاایش می یابد. وی نتیجه  1.13ن سالهای تحصیل صورت قابل توجهی بهبود دهد به گونه ای که با افاایش یک سال امید به زندگی میاا

 می گیرد که امید به زندگی اثر مثبتی بر سرمایه انسانی دارد.

 

  

 :داخلی مطالعات -3-2

درآمدی و بهبود  نابرابری های و فقر کاهش در اعتبارات خرد آثار بررسی » انعنو با هشیوپژ ( در1235زاده و همکاران ) حسن     

 .دارد سالمت و بهبود فقر کاهش اشتغال، افاایش بر مثبت اثر مالی بخش توسعه ی که بیان کرد توصیفی به طور خود طالعهم در «سالمت 
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بیکاری،  تورم، اثر بررسی به«  ایران در سالمت با کالن اقتصادی متغیرهای رابطه » انعنو با هشیوپژ در (1233 ) همکاران و احمدی     

 این طبق. اند پرداخته ایران در تولد بدو در زندگی به امید با شاخص دولتی مخارج و سالمت مخارج جینی، یبضر پرداخت ها، ی موازنه

 و سالمت مخارج متغیرهای و دارند سالمت بر و معنادار منفی اثر جینی ضریب و پرداخت ها ی موازنه بیکاری، تورم، تحقیق، متغیرهای

 .دارند سالمت بخش بر معنادار و اثر مثبت دولتی مخارج

 ی بیمه قراردادهای فسخ در ریسک عامل چند با ومیر مدل مرگ یک کاربرد»  انعنو با هشیوپژ در (1231)و همههکاران  یمهههدو     

 شههده، بههه بیمههه میر افراد مرگ و یگسسههته بههرا یبهها اسههتفاده از یههک مههدل زمانهه « بیمه( شرکت یک: )مورد مطالعه عمر

عمههر بهها  یمتقاضیههان بیمههه بر روی مرگ و میر عمههر  یبیمههه  یرسههیدند کههه تأثیههر فسههخ قراردادههها هن نتیجهههایه

فههرد کاهههش یافتههه و نیههاز فههرد جهههت تحههت  یمتال. همچنیههن بهها افاایههش سههن، سههیابههدی م اهههشافاایههش سههن ک

 یعمههر کههم م ییابههد و احتمههال فسههخ قههرارداد بیمههه  یعمههر افاایههش م یوسههط خدمههات بیمههه پوشههش قههرار گرفتههن ت

 شههود.

 عمر یبیمه یتقاضا بر مؤثر نشناختیو روا جتماعیا دی،قتصاا ملاعو تحلیل »( در پژوهش خود تحت عنوان 1231کلیشمی و ماجد )     

 ان،تهر نستاا سهآن  ریماآ یجامعه که ستا نیامیدای مطالعهو  کندمی سیربررا  رکشو عمری  مهبی شگستر بر مؤثر ملاعو « انیردر ا

 سالمت یمتغیرها با منفیای رابطهای نمونه  تطالعاا طبق عمری بیمه  یتقاضا که هدد می ننشا نتایج. ستاشرقی نبایجاذرآو  رانندزما

 ازبرا به تمایل د،خو نیروا سالمتاز  دفر یابیارز ی،گریا یسکی ردرجه  ،مثبت میرتو راتنتظاا ،ختیداپر یبیمه حق د،فر رینتظاا

در  ملی دقتصاا عضااو دبهبو به دعتقا، ادیقتصاا خوش بینی ،شتناگذارث  به دعتقاا یمتغیرهادارد و  مدو درآ  جامعهدر  دیفر داتعتقاا

 . دارد مثبت تأثیر عمر بیمه ی ایبر درف یتقاضاروی  ادفرا بیمه یمطالعه انمیا وهمسر لشتغاا د،فر سن ه،یندآ

 در سال یک زیر کودکان میر و مرگ بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل مقایسه » عنوان با پژوهش در ،(1233) همکاران و راد همایی     

 دوره برای منا شورهایک و ایران در یکسال زیر کودکان میر و مرگ بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل مقایسه به«  MENA کشورهای

 بود گرفته صورت پانلی های داده قالب در که اوپک عضو کشورهای مدل برای ها آن نتایج اسا  بر. اند پرداخته 3111 تا 1331 زمانی

 ریتملگا متخصص، نیروی شده انجام تولدهای درصد لگاریتم کلی، باروری میاان لگاریتم داخلی، ناخالص تولید سرانه لگاریتم متغیرهای

 ولی است داشته کودکان میر و مرگ میاان با معناداری رابطه بانوان آموزش های ساله میانگین لگاریتم بانوان، اقتصادی مشارکت نرخ

 تعدیل کامال مربعات حداقل روش از استفاده با که ایران مدل برای. است بوده معنا بی منا کشورهای الگوی در روستانشینی نسبت لگاریتم

 بانوان، اقتصادی مشارکت نرخ لگاریتم کلی، باروری میاان لگاریتم داخلی، ناخالص تولید سرانه لگاریتم متغیرهای گردید؛ وردبرآ شده

 ولی است داشته کودکان میر و مرگ میاان با معناداری رابطه بانوان آموزش های ساله میانگین لگاریتم و روستانشینی نسبت لگاریتم

 .است بوده معنا بی ایران مدل در متخصص نیروی شده نجاما تولدهای درصد لگاریتم

در  رانیا مت درالس با یعمر و رفاه اجتماع  مهیرابطه توسعه ب »در پژوهش خود تحت عنوان  (1232سپهردوست و ابراهیم نسب )     

به بررسی اثر سه متغیر مذکور بر  با استفاده از سه متغیر ضریب نفوذ بیمه عمر، بیمه عمر سرانه و حق بیمه عمر« 1261-1231 سال

شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان می پردازند. نتایج حاکی از آن است که ضریب نفوذ بیمه عمر، بیمه عمر سرانه و حق 

 بیمه عمر اثر مثبت بر امید به زندگی و اثر منفی بر نرخ مرگ و میر کودکان دارد.

 

 تحقیق روش -4
 توجه با. است پیمایشی -توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این در رفته کار به روش کلی طور به است، ای کتابخانه و اسنادی تحقیق روش

 پژوهش این در است شده گرفته بهره معتبر های سایت و اینترنت همچنین و مربوطه کتب و کتابخانه امکانات از هم تحقیق، روش این به

 تابلویی های داده روش از استفاده با 3112 -3112 زمانی دوره طی D3 گروه کشورهای در سالمت و عمر بیمه بین رابطه بررسی به

( آموزش و تورم سرانه، درآمد های داده برای)جهانی بانک نظیر اطالعاتی های بانک از نیاز مورد های داده اسا ، این بر. شود می پرداخته

 استفاده با پانل های داده اقتصادسنجی برآورد و شد؛ گردیده استخراج( عمر بیمه یتقاضا های داده برای) سیگما نشریه سالیانه گاارشات و

 .شد گرفته صورت 3Eviewsافاارهای  نرم از

  تحقیق متغیرهای و داده ها -4-1
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 داده رایب)جهانی بانک نظیر اطالعاتی؛ های بانک های سایت به مراجعه و ای کتابخانه صورت به تحقیق انجام برای اطالعات گردآوری

قلمرو مکانی  .است آمده بدست( عمر بیمه تقاضای های داده برای) سیگما نشریه سالیانه گاارشات و( آموزش و تورم سرانه، درآمد های

 می باشد. پاکستان و بنگالدش ،یمصر، مالا ،یاندونا ه،یجرین ه،یترک ران،یاشامل:  D8گروه  یکشورهاتحقیق 

 

  اه داده تحلیل و تجزیه روش-4-2
 می استفاده پانل دیتا روش از پارامترها برآورد است. برای 3112- 3112 دوره طی تلفیقی های داده صورت به تحقیق این های داده

( وجود عدم یا) وجود تعیین برای ابتدا بنابراین،. شود تعیین دیتا پانل تخمین روش نوع تا است الزم تحقیق مدل تخمین منظور به .شود

 مبداء برای از عرض اینکه شدن مشخص از پس. شود می استفاده لیمر F آماره از کشورها از یک هر برای جداگانهمبداء  از عرض

 اثرات روش از یا کنیم استفاده ثابت اثرات روش از مدل تخمین برای که کنیم آزمون را فرضیه این باید نیست، یکسان مختلف کشورهای

 .شود می فادهاست هاسمن آزمون از منظور بدین تصادفی

 

 مدل تصریح -4-3

( است که با هدف تجایه و 1232مدل اقتصاد سنجی استفاده شده در این پژوهش بر اسا  مدل تجربی سپهردوست و ابراهیم نسب )

 استفاده می شود.  3112- 3112 زمانی دوره طی در D8 گروه کشورهای در بر شاخص سالمت عمر بیمه یرگذاریتاثتحلیل 

 

 
 :که در آن 

tiH  در این پژوهش استفاده می شود. که داده های آن از بانک جههانی اسهتخراج مهی     نوزادان: شاخص سالمت که  از نرخ مرگ و میر

 زنهده  تولهد  1111 حسب بر که روز 33 سن تا تولد فاصله در شده متولد زنده کودک مرگ احتمال نوزادان مرگ میاان گردد. شاخص

 :خصشا محاسبه نحوه. شود می بیان

 

روز در یک سال معین 33تعداد مرگ و میر نوزادان زیر   * 1000 

 موالید زنده در همان سال

tiX که شامل:  عمر ی بیمه تقاضای متغیر : بیانگر 

 داخلی( ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق عمر)نسبت ی بیمه نفوذ ضریب .1

 کشور(. معیتج به تولیدی عمر ی بیمه حق سرانه )نسبت عمر ی بیمه حق .3

 صادر بیمه مؤسسات توسط گاارش دوره طی که است هایینامهبیمه تولیدی، بیمه حق تولیدی؛ منظور عمر ی بیمه حق .2

 های بیمه حق مبنای بر زندگی های بیمه در و صادره بیمه حق مبنای بر زندگی غیر های بیمه در مبالغ این. اندشده

که آمار و اطالعات آن از کتاب های سالیانه سیگما  .1(1235مه مرکای ایران، گردد )سایت بی می لحاظ( دریافتی) وصولی

 استخراج می شود.

ti Eکه عبارتند از: : شامل متغیرهای کنترلی مدل هستند 

 سرانه درآمد آمده دست به عدد کرده تقسیم جمعیت بر را کشور داخلی ناخالص تولید، سرانه درآمد محاسبه برای:  سرانه درآمد نرخ      

 .شود می استخراج جهانی بانک از متغیر این های داده. است کشور

، است پول مقیا  ی مبادله ارزش ناولی سیر یعنی، ها قیمت مداوم و عمومی افاایش، تورم( : کننده مصرف قیمت شاخص) تورم نرخ       

 انواع ی تهیه با ها قیمت عمومی تغییرات گیری دازهان همان تورم گیری اندازه .است شده جهانگیر گذشته سال پنجاه در بخصوص که

 همان که) ها قیمت ی همه مشترک و عمومی تغییرات فقط نه، زمان گذار در ها آن تغییرات در و ها شاخص این در. است قیمت شاخص

، مصرفی خدمات و الهاکا قیمت شاخص. یابد می انعکا ، نیا ها قیمت نسبی تغییرات بلکه(، است پول عمومی خرید قدرت تغییرات

 قیمت شاخص، شود می شامل هم را دولتی خدمات جمله از، کشور در مبادله مورد خدمات و کاالها ی همه که، ها قیمت عمومی شاخص

                                                           
1 http://www.centinsur.ir/ 
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اند  قیمت های شاخص ترین متداول و مهمترین جمله از، ای سرمایه کاالهای های قیمت شاخص انواع و، فروشی عمده های

 .شود می استخراج جهانی بانک از متغیر این های ده. دا(1235تیموری،)

 نماینده عنوان به آموزش های سال متوسط یا و مختلف مقاطع در نام ثبت نرخ از پژوهش این در که آموزش شاخص: آموزش شاخص       

 این از را فرد یک گرا که دارد می بیان، جمعیت از معینی مجموعه زیر تحصیل های سال متوسط. شود می استفاده آموزش شاخص

 نیروی تواند می جمعیتی زیرمجموعه این. است سال چند وی تحصیل های سال شمار متوسط طور به، کنیم انتخاب جمعیتی زیرمجموعه

 داده های این متغیر از بانک جهانی استخراج می شود. (.1233، دیگران و عمادزاده) باشد باالتر و ساله 35 یا 15 جمعیت، کار

tiεی آن در  هر کشور از مقدار برآورد شده ( مشاهده شدهنوزادانتفاوت شاخص سالمت )نرخ مرگ و میرمدل است که  تصادفی له: جم

 ثابت است. انسیصفر و وار نیانگیم یعنی یهای استاندار جمله ی تصادف یژگیدهد و دارای و یمدل را نشان م

 می شود: گرفته نظر به شکل زیر در مدل 2،  نوزادان میر و مرگ نرخ بر مرع ی بیمه تقاضای اثر دقیقتر نتایج به حصول جهت       

 

 اقتصاد است: مدل شده بررسی نوزادانمیر  و مرگ نرخ شاخص بر تولیدی عمر ی بیمه حق اثر، متغیرهای کنترل کنار مدل اول: در       

 است( 1232) نسب ابراهیم و سپهردوست تجربی مدل اسا  بر پژوهش این در شده استفاده سنجی
 
LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(PREit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

 

)itLOG (H: در کشور  سالمت لگاریتم شاخصt  در طی دوره زمانیi می شود استفاده نوزادان میر و مرگ نرخ از که در این پژوهش. 

)itLOG(PRE :کشور تولیدی در لگاریتم حق بیمه ی عمر i زمانی دوره طی در t باشد می. 

itlog(income: کشور سرانه در درآمد نرخ لگاریتم i زمانی دوره طی در t باشد می 

) itLOG(INF: تورم لگاریتم نرخ  )کشور در) شاخص قیمت مصرف کننده i زمانی دوره طی در t باشد. می 

) itLOG(EDU  :نماینده عنوان به آموزش های سال متوسط یا و مختلف مقاطع در نام ثبت نرخ از توان می که آموزش لگاریتم شاخص 

 .نمود استفاده آموزش شاخص

tiε : و اخالل جمله دهنده نشان i و t می باشد. زمان و مقاطع دهنده نشان نیا 

 

 شاخص بر داخلی(  ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق )نسبت عمر ی بیمه نفوذ ضریب اثر، متغیرهای کنترل کنار مدل دوم: در

 ابراهیم و سپهردوست تجربی مدل اسا  بر پژوهش این در شده استفاده سنجی اقتصاد است: مدل شده بررسی نوزادانمیر  و مرگ نرخ

 است( 1232) نسب
 
LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(IPit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

 

)it(H LOG :در کشور  سالمت لگاریتم شاخصt  در طی دوره زمانیi می شود استفاده نوزادان میر و مرگ نرخ از که در این پژوهش. 

 (itLOG (IP: کشور داخلی( در ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق عمر)نسبت بیمه نفوذ لگاریتم ضریب i زمانی دوره طی در t 

 .باشد می

itlog(income: کشور سرانه در درآمد نرخ اریتملگ i زمانی دوره طی در t باشد می 

) itLOG(INF  :کشور در تورم لگاریتم نرخ i زمانی دوره طی در t باشد. می 

) itLOG(EDU  : عنوان به آموزش های سال متوسط یا و مختلف مقاطع در نام ثبت نرخ از توان می که آموزش شاخص-لگاریتم 

 .نمود استفاده آموزش شاخص نماینده

tiε : و اخالل جمله دهنده نشان i و t می باشد. زمان و مقاطع دهنده نشان نیا 

 

 مرگ نرخ شاخص بر( کشور جمعیت به تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) سرانه عمر ی بیمه اثر حق، متغیرهای کنترل کنار مدل سوم: در

 نسب ابراهیم و سپهردوست تجربی مدل اسا  بر پژوهش این در شده استفاده سنجی اقتصاد است: مدل شده بررسی نوزادانمیر  و

 .است( 1232)
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LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(IDit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

)itLOG (H :در کشور  سالمت لگاریتم شاخصt  در طی دوره زمانیi می شود استفاده اننوزاد میر و مرگ نرخ از که در این پژوهش. 

(itLOG (ID  :کشور در (کشور جمعیت به تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) سرانه عمر ی بیمه لگاریتم اثر حق i زمانی دوره طی در t 

 .باشد می

itlog(income: کشور سرانه در درآمد نرخ لگاریتم i زمانی دوره طی در t باشد می. 

) itLOG(INF  :ورکش در تورم لگاریتم نرخ i زمانی دوره طی در t باشد. می 

)itLOG(EDU:  نماینده عنوان به آموزش های سال متوسط یا و مختلف مقاطع در نام ثبت نرخ از توان می که آموزش شاخص-لگاریتم 

 .نمود استفاده آموزش شاخص

tiε : و اخالل جمله دهنده نشان i و  t می باشد. زمان و مقاطع دهنده نشان نیا 

  

 مدل برآورد و تخمین جهت گرفته صورت ن هایآزمو -5
 الزم، آزمون های انجام از بعد مدل، نیاز مورد های و داده اطالعات آوری جمع با تحقیق از قسمت این در اقتصادسنجی، مدل تصریح از بعد

 .خواهیم پرداخت آن برآورد و تخمین به

 

 متغیرها ایستایی برای پانل واحد ریشه آزمون -5-1

 مدل برآورد به مانایی از اطمینان از پس و گیرند قرار بررسی مورد متغیرها مانایی است الزم مدل برآورد و تخمین انجام از قبل 

 مدل متغیرهای مانایی بررسی به ابتدا اینجا در لیکن ندارد، وجود اغلب هستند پانل صورت به که هایی مدل در مانایی مشکل. بپردازیم

 .پردازیم می

در  سرانه عمر ی بیمه عمر، ی بیمه نفوذ ضریب عمر، ی بیمه حق سرانه، درآمد متغیرهایبرخی از  ا  نتایج آزمون پایایی،بر اس     

(؛ که با یکبار تفاضل گیری همه متغیرهای ذکر شده در 1)پیوست  مانا شده اندنا مربوطه های آزمون از برخی دردرصد  33سطح اطمینان 

حالت  آزمون تصحیح خطا در دو از توجه به وجود اختالف در نتایج آزمون پایایی باید با(. 3)پیوست  شده انددرصد مانا  33سطح اطمینان 

 گااره وجود 3 آزمون تصحیح خطا رگرسیون کاذب اطمینان حاصل کرد. در نبود از تا استفاده نمود روند و عرض مبدا و عرض ازمبدا با

 باشد فرضیه ی صفر %5 از میانی پایین تر هرگاه یکی گااره های درونی و ه درونی بعدی هستندگاار 2 گااره آن میانی بعدی و 2دارد که 

)پیوست  مدل پشنهادی فاقد رگرسیون کاذب می باشدو مدل در حالت عرض از مبداء و روند  می شود ردرگرسیون کاذب وجود  مبتنی بر

2 .) 

 

 

 (مبداءها از عرض برابری آزمون) چاو آزمون -5-2
 را با توجه به فرضیه زیر از مدل تخمین زده شده بدست می آوریم: Fآماره  چاو، انجام آزمونی برا

 
 

 :لیمر به صورت زیر بیان می شود Fفرضیه آزمون 

 
 

را  فرضیه صفر بیان می کند که برای تمام مقاطع می توان یک عرض از مبداء مشترک به کار برد و فرض مقابل یکسان بودن        

 نتایج داده؛ انجام را چاو آزمون سپس .است شده زده تخمین زمانی ثابت اثر مدل ابتدا چاو، آزمون برای  برای تمام مقاطع رد می کند.

  است. شده داده نشان ( 2( و )3، )(1) جدول در چاو آزمون
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 (اول مدللیمر ) F(: نتایج آزمون 1جدول )

 تولیدی عمر ی بیمه حق اثر
 

 

 

 

 

 

 )مدل دوم( لیمر F(: نتایج آزمون 2جدول )

 (  داخلی ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) عمر ی بیمه نفوذ ضریب اثر

 

 

 

 

 

 

 )مدل سوم( لیمر F(: نتایج آزمون 3جدول )

 (کشور جمعیت به تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) سرانه عمر ی بیمه حق اثر
 

 

 

 

 

 

از لحاظ آماری معنادار است فرضیه صفر رد شهده و مهی بایسهت عهرض از      %33در سطح اطمینان باالی  Fآماره با توجه به اینکه 

 .مبداء های مختلفی را در برآورد مدل لحاظ کرد

 

 

 

 2تصادفی یا 1ثابت اثرات بین انتخاب: هاسمن آزمون -5-3

اثرات ثابت و تصادفی قابل بیان و بررسی است که با  در مرحله دوم می بایست مشخص شود که مدل در قالب کدامیک از مدل های

 انجام آزمون هاسمن به جواب خواهیم رسید.فرضیه آزمون هاسمن به صورت زیر بیان می شود :
 

 

 
  

                                                           
1 Fixed Effects 
2 Random Effects 

Prob Statistics نتیجه آماره 

1.1111 363.123133 Cross - section F 
 1H رد

1.1111 363.333313 Cross – section Chi square 

 تحقیق محاسبات: منبع

Prob Statistics نتیجه آماره 

1.1111 351.323331 Cross - section F 
 1H رد

1.1111 362.222233 Cross – section Chi square 

 تحقیق محاسبات: منبع

Prob Statistics نتیجه آماره 

1.1111 323.555355 Cross - section F 
 1H رد

1.1111 353.216263 Cross – section Chi square 

 تحقیق محاسبات: منبع
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فرضیه صفر این آزمون بیانگر استفاده از روش اثرات تصادفی و فرضیه مقابل نشانگر استفاده از روش اثهرات ثابهت مهی باشهد.          

 در هاسهمن  آزمهون  نتهایج  شودمی انجام هاسمن آزمون سپس و زده تخمین تصادفی اثر صورت به را مدل ابتدا هاسمن آزمون انجام ایبر

 است شده داده نشان (6( و )5، )(2) جداول

 

 )مدل اول( (: نتایج آزمون تشخیص مدل )آزمون هاسمن(4جدول )

  تولیدی عمر ی بیمه حق اثر

Prob Statistics نتیجه رهآما 

1.1115 
13.553132 Chi-sq.Statistics 1 ردH 

 منبع: محاسبات تحقیق           

 

 )مدل دوم( (: نتایج آزمون تشخیص مدل )آزمون هاسمن(5جدول )

 (  داخلی ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) عمر ی بیمه نفوذ ضریب اثر

Prob Statistics نتیجه آماره 

1.1113 
13.331222 Chi-sq.Statistics 1 ردH 

 منبع: محاسبات تحقیق           

 

 )مدل سوم( (: نتایج آزمون تشخیص مدل )آزمون هاسمن(6جدول )

 (کشور جمعیت به تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) سرانه عمر ی بیمه حق اثر

Prob Statistics نتیجه آماره 

1.1156 
13.325331 Chi-sq.Statistics 1 ردH 

 منبع: محاسبات تحقیق           

 

( نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر آن که الگهوی تصهادفی را مهی تهوان بهه جهای       6) و( 5) ،(2) جداولنتایج بیان شده در  

روش در مدل تحقیق رد می شود و می توان نتیجه گرفت کهه بهتهرین نهوع بهرآورد،      %33الگوی ثابت به کار برد در سطح اطمینان باالی 

 اثرات ثابت است. 

 

 

 

 مدل برآورد و تخمین -5-4

در  سالمت بر عمر بیمه تقاضای تاثیرگذاری برای اثرات ثابت در قالب سه الگوی زیر گفته شد از مدلدر بخش قبلی همانهطور که 

 :استفاده می کنیم D8 کشورهای

 

 مدل اول:
LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(PREit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

 مدل دوم:
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LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(IPit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

 مدل سوم:
LOG (Hit) = α0 + α1 LOG(IDit) + α2 log(tmocniit) + α3  LOG(INFit)+  α4 LOG(EDUit) + εit 

 

 

 روش بهه  D8 عضهو  کشهورهای  در سهالمت  بهر  عمر، درآمد سرانه، تورم و آموزش بیمه تقاضای رگذاریتاثی برآورد از حاصل نتایج

 ههر  برای( 3) طبق نتایج جدول شده است. تایید مدل باال و کلیت دهندگی توضیح ترقد دارای هر سه مدل که دهد می نشان ثابت اثرات

نشان می دهد که کل معادله رگرسهیون از نظهر    11/1طح معنی دار بودن جدول در س Fدر مقایسه با   Fکمیت محاسباتی آماره  مدل سه

است. این کمیت نشان می دهد کهه متغیرههای توضهیحی     1.33برای هر سه مدل (، 3R) شود. همچنین ضریب تعیین مدلآماری رد نمی

آمهاره دوربهین    گی بهاالیی برخهودار اسهت.   را بیان می کند، بنابراین مدل از قدرت توضیح دهنهد متغیر وابسته درصد تغییرات  1.33مدل، 

 5/1می باشد که طبق فرض اگر این آماره بین بهازه   1.335263و 1.351122، 1.335613برای مدل اول، دوم و سوم به ترتیب   1واتسون

 قرار است. ض عدم خودهمبستگی جمالت اخالل برقرار گیرد می توان نتیجه گرفت که فر 5/3تا 

 

 

 

 «اول مدل»عمر ی بیمه حق) عمر ی بیمه تقاضای متغیرهای تاثیرگذاری مدل برآورد نتایج( 7جدول)

 نوزادان میر و مرگ نرخ بر( «سوم مدل »سرانه عمر ی بیمه و  «دوم مدل»عمر ی بیمه نفوذ ضریب

                                                           
1 Durbin-Watson stat  

 شرح متغیر ضریب tآماره  معناداری توضیحات

1.33 =R2 1.1111 135.5363 5.111251 مبداء عرض از o 

مدل 

 اول

  1.1111 
5.633263

- 
 LOG(PRE) عمر ی بیمه حق -1.116353

33233.16 =F 

1.1111=(Prob(F 

1.1111 
31.33263

- 
 سرانه درآمد -1.112323

(
log(income 

 

  LOG(INF)  تورم 1.115313 1.313235 1.1531

1.335613 =DW 1.1111 
21.12233

- 
 LOG(EDU) آموزش -1.362633

1.33 =R2 1.1111 61.63123 2.335333 مبداء از عرض o 

 مدل 

 دوم

  1.1111 
5.653152

- 
1.112231- 

 ی بیمه نفوذ ضریب

   عمر
(PI)LOG 

112225.3=F 

1.1111=(Prob(F 

1.1111 
36.12361

- 
 سرانه درآمد -1.133333

((
log(income 

 

 

  LOG(INF)  رمتو 1.116325 3.235616 11.1312

1.351122=DW 1.1111 
21.53363

- 
 LOG(EDU) آموزش -1.366313
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 محقق منبع: محاسبات      

 

 

 

1.33 =R2 1.1111 66.32326 2.313166 مبداء از عرض o 

مدل 

 سوم

  1.1111 
5.523311

- 
 LOG(PI) سرانه عمر ی بیمه -1.116353

36665.36=F 

1.1111=(Prob(F 

1.1111 
31.33511

- 
 سرانه ددرآم -1.115651

(
log(income 

 

  LOG(INF)  تورم 1.115333 1.312333 1.1613

1.335263 =DW 1.1111 
33.33122

- 
 LOG(EDU) آموزش -1.362133

Fixed Effects (Cross) 

  مدل سوم  مدل دوم  مدل اول 

IRAN--C 

-

1.33333

1 
-1.333515 1.331333- 

 

TURKEY--C 
1.12523

2- 
1.123323- 1.126333- 

PAKISTAN--C 
1.53332

3 
1.532632 1.563332 

BANGLADESH--

C 

1.16163

3 
1.161131 1.151211 

MALAYSIA--C 
1.13233

1- 
1.135351- 1.131162- 

EGYPT--C 
1.11333

1 
1.113332 1.112661 

INDONESIA--C 
1.13333

1 
1.135323 1.132131 

NIGERIA--C 
1.61322

2 
1.616231 1.613333 
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  گیری نتیجه -6

 عمرسرانه ی بیمه و «دوم مدل» عمر ی بیمه نفوذ ضریب، «اول مدل»عمر ی بیمه حق شامل: عمر ی بیمه تقاضای متغیر سه ضرایب

 صورت دو به سالمت شاخص بر عمر ی بیمه ایه فعالیت تأثیر. است معنادار و منفی درصد 1 سطح در آماری لحاظ از ،«سوم مدل» 

 می متأثر را سالمت بخش، اقتصادی رشد طریق از و غیرمستقیم طور به عمر ی بیمه طرف یک از. است پذیر امکان غیرمستقیم و مستقیم

 ها گذاری سرمایه دیگر و بلندمدت های وام صورت به را نقد وجوه قادرند، گذاران بیمه از بیمه حق دریافت با گران بیمه زیرا. سازد

 و انداز پس نوع این نهایی پیامد که شوند می گذاری سرمایه و انداز پس افاایش موجب عمر ی بیمه های فعالیت، بنابراین. دهند اختصاص

 گذاری سرمایه ینوع تواند می عمر ی بیمه خرید با فرد بعبارتی. بود خواهد سرانه درآمد افاایش نهایت در و اشتغال ایجاد، گذاری سرمایه

 و اطمینان باعث دارد که بلندمدتی ماهیت به توجه با انداز پس نوع این که، باشد داشته اش خانواده و خود آینده برای را انداز پس و

. باشد داشته گذار بیمه فرد سالمت بر مهمی تأثیر تواند می خاطر آرامش این که. شود می اش خانواده و خود ی آینده از فرد خاطر آرامش

 تکمیلی نقش عمر ی بیمه اینکه به توجه با. بگذارد تاثیر سالمت بر خدمات ارایه طریق از مستقیم طور به تواند می عمر ی بیمه همچنین

 شاهد توان می، بیمه نوع این قالب در قیمت ارزان درمانی و بهداشتی خدمات ی ارائه با بنابراین، دارد دولت اجتماعی تأمین های برنامه در

 موجبات نهایت در که داشت انتظار و بود جامعه در شونده بیمه افراد جسمانی سالمت و آینده اطمینانه افاایش، روانی های تنش کاهش

 در نسب ابراهیمی و سپهردوست های یافته با فرضیه این نتایج. آید فراهم سالمت سطح افاایش و  نوزادان میر و مرگ نرخ شاخص بهبود

 .است ارسازگ( 1232) سال

 ی بیمه و «دوم مدل» عمر ی بیمه نفوذ ضریب، «اول مدل»عمر ی بیمه درآمد سرانه برای هر سه مدل شامل: )حق متغیر ضریب

 سطح، با افاایش درآمد سرانه که است آن امر این دلیل. است معنادار و منفی درصد 1 سطح در آماری لحاظ از( «سوم مدل»  عمرسرانه

 منجر طریق این از و کند فراهم فرزندان برای بهتری غذایی و بهداشتی امکانات که دهدمی امکان ها خانواده به و رفته باالتر را جامعه رفاه

 .دارد سازگاری (1333) 1و پارکین (1233) همکاران و راد همایی های یافته با فرضیه این نتایج. شود نوزادان میر و مرگ نرخ کاهش به

 عمرسرانه ی بیمه و  «دوم مدل» عمر ی بیمه نفوذ ضریب، «اول مدل»عمر ی بیمه ای هر سه مدل شامل: )حقتورم بر متغیر ضریب      

 شده کم فرد خرید قدرت، تورم افاایش با که است آن امر این دلیل. است معنادار و درصد مثبت 1 سطح در آماری لحاظ از( «سوم مدل» 

 نرخ افاایش به منجر طریق این از و .می یابد کاهش نیا فرد سالمت سطح نهایت در و کافته کاهش خدمات بهداشت از فرد تقاضای و

 .دارد سازگاری (3111) 3و باتو و همکاران (1232) کریمی های یافته با فرضیه این نتایج. می شود نوزادان میر و مرگ

 ی بیمه و «دوم مدل» عمر ی بیمه فوذن ضریب، «اول مدل»عمر ی بیمه حق: )شامل مدل سه هر برای آموزش متغیر ضریب      

( 3111) 2فر و کیجر های یافته با فرضیه این نتایج. است؛ معنادار و درصد منفی 1 سطح در آماری لحاظ از( «سوم مدل»  عمرسرانه

که در زیر به : آوردمی نپایی را آنها میر و مرگ و گذاردمی تاثیر کودکان سالمت بر مختلف هایجنبه از والدین زیرا تحصیل .دارد سازگاری

 برخی از موارد اشاره می کنیم:

 آلودگی قبیل از محیطی های آلودگی درمورد بیشتری دانش، سواد کم مادران با مقایسه در کرده تحصیل مادران: محیطی هایآلودگی

 .شناسند می محیطی زای بیماری عوامل با مقابله برای بیشتری و بهتر های راه همچنین و دارند شیمیایی و میکروبی های

 تحقیقات. برد نام توسعه درحال کشورهای در بخصوص نوزادان میر و مرگ اصلی عوامل از یکی عنوان به توانمی تغذیه سوء از :تغذیه سوء

 از جلوگیری رد مهم عوامل از یکی که کنندمی تغذیه مادر شیر با تریطوالنی مدت را نوزادان خود، کردهتحصیل مادران که دهندمی نشان

 خود فرزندان تغذیه برای تریسالم و مفیدتر مواد غذایی از کرده تحصیل والدین همچنین. است کودکان و نوزادان در بیماری و تغذیه سوء

 . کنندمی استفاده

                                                           
1 Parkin 
2 Batuo 
3 Freire C, Kajiura 
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 مادران به نسبت جوان نمادرا. است سوادکم زنان از باالتر کرده تحصیل زنان در زایمان و بارداری، ازدواج سن: زایمان و بارداری سن

 و مرگ میاان کاهش به نهایتاً و کودکان سالمت بهتر مدیریت به تواندمی که دارند زندگی از بهتری و بیشتر عمومی درک و تجربه نوجوان

 که هستند روبرو تولد هنگام وزن متوسط کاهش و زودر  زایمان مانند مشکالتی با نوجوان مادران دیگر سوی از. شود میر کودکان منجر

 .دارند مهمی نقش نوزادان میر و مرگ میاان افاایش در نهایت در عوامل این

 

 پیشنهادات -7

 :باشد می ذیل شرح به d 3 عضو کشورهای برای مدل نتایج اسا  بر مطالعه این کاربردی پیشنهادات     

 بر آمدن فائق برای اجتماعی تأمین ایه سیستم مکمل عنوان به مستمری و درمان بخش در خصوص به عمر های بیمه انواع (1

 برنامه نگاه و یابند گسترش و توسعه درمانی،-بهداشتی های هاینه خصوص به بازنشستگی دوران در افراد نیازهای و ها هاینه

 نگهماه کشورهایشان، عمومی رفاه و بهداشت سالمت، های برنامه که باشد ای گونه به کشورها از گروه این در اقتصادی ریاان

 طور به و توسعه های برنامه تحقق تا گیرد صورت عمر ی بیمه بخش در خصوص به اقتصاد بخش های گذاری سیاست سایر با

 .دنرو پیش تری بیش موفقیت درصد با کشورها، سالمت بخش های برنامه خاص

 دولت که شود می توصیه بنابراین. دارد کودکان میر و مرگ نرخ بر منفی تاثیر والدین آموزش سطح رفتن باال که آنجایی از  (3

 .دنکن اجرا کشورها این در ها خانم تحصیل زمینه در خصوصاً سواد سطح بردن باال جهت های برنامه کشورها این های

 هایی اقدام طریق از باید کشورها این در ها دولت. رود می باال نیا آنها سالمتی سطح خانوارها، درآمد رفتن باال با که آنجایی از (2

 .دننمای اقدام کشورها این در خانوارها درآمدها سطح بردن باال جهت در...  و درآمد مجدد توزیع قبیل زا

 سطح نتیجه در یابد می کاهش بهداشت خدمات از فرد تقاضای و می شود کم فرد خرید قدرت تورم، افاایشبا  اینکه به توجه با (2

 که شود می توصیه بنابراین. شود می نوزادان میر و مرگ نرخ افاایش هب منجر طریق این از ، ویابد می کاهش نیا فرد سالمت

 شدید نوسان از طریق این از و شود کشورها این در بخش آرام فضای ایجاد به منجر اقتصادی ثبات ایجاد با کشورها این در

 .دنکن جلوگیری کشورها این در ها قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 

 

 

 

 :منابع فهرست

 در شده ارائه. آن در عمر بیمه نقش و فقر کاهش در خرد هایبیمه نقش بررسی(. 1236) حسن زاده، ع. حیدری، ح. (1

 1236آذر توسعه و بیمه المللیبین کنفرانس اولین و ملی همایش چهاردهمین

 22،فصلنامه صنعت بیمه، سال نهم، شمارهکار از یناش حوادث مه(. بی1232) محمدولی،جوهریان،  (3

 .اول ،ییطباطبا عالمه دانشگاه انتشارات: تهران اشخاص، یها مهیب اتیکل و لاصو ش،1233 ،یهاد دستباز، (2

 دوم ران،یا یمرکا مهیب: تهران ،یصالح محمود یعل جان ترجمه اشخاص، یها مهیب ریسا و عمر مهیب ش،1233لوک، ژان اوبر، (2

 مهیب یقراردادها فسخ در سکیر عامل چند با ریوم مرگ مدل کی کاربرد(. 1231). ن ،یلطف و. ع ،یاصل یقیدق ، غ ،یمهدو- (5

 (.112) 2 شماره ششم، ستیب سال مه،یب پژوهشنامه (مهیب شرکت کی: مطالعه مورد) عمر ی

 ایران مرکای بیمه(. بازاریابی بیمه. 1233میرزایی، پ. ) (6

 در ریم و مرگ بر تیجمع ساختار و یانسان هیسرما سرانه، درآمد ریتأث(. »1232. )دیناه ا،ین یاادنی. محمد ریم جواد ،یصادق (3

 2 ص شرفت؛یپ یرانیا یاسالم یالگو کنفرانس نیچهارم«. 1235-1231 ران،یا منتخب یاستانها

تا  1261ی ها سال در رانیدرا سالمت با یاجتماع رفاه و عمر مهیب توسعه رابطه(. 1232سپهر دوست، ح. و ابراهیم نسب،  . ) (3

 .52 شماره چهاردهم، سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی  علمی فصلنامة. 1231

 53-33(: 2) 3 اجتماعی، پژوهش. روان سامت و.  شبکه اجتماعی سرمایه رابطه بررسی. (1233). خ ارشادی، و. ف کامران، (3

 (.212)13 اقتصادی، –سیاسی مجله. اجتماعی سامت های شاخص. (1232).   صدرالسادات، و. ح سجادی، (11

 53طالحات بیمه و بازرگانی، شرکت سهامی بیمه ایران، ص(. فرهنگ اص1233)محمود صالحی، جانعلی، (11

(. تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، 1231کلیشمی، مهدی و ماجد، وحید) (13

 26-31فصل نامه تحقیقات مدل سازی، شماره پنجم، ص

 ایران(. کلیات بیمه، چاپ دوم، بیمه مرکای 1232کریمی، آیت) (12

    151-125، صص13، شماره2دوره  تحقیقات مدل سازی اقتصادی( 1233همایی راد و همکاران ) (12
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 پیوست ها:
 

 ( :نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین و چو در حالت عرض از مبداء و روند1پیوست )

 

 Levin, Lin متغیر

& Chut 
 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

ADF - Fisher 

Chi-square 

PP - Fisher 

Chi-square 
 

(Hit)LOG 
 رینرخ مرگ و م

 5 ریکودکان ز

12.3163- 

(1.1111) 

1.33653- 

  (1.1333) 

33.3113  

(1.1325) 

21.3126 

 (1.1123) 

 

(log(incomeit 
 

 سرانه درآمد
3.53121- 

 (1.1151) 
1.11232- 

 (1.2322) 

15.6613 

 (1.2363) 

32.1121 

 (1.1111) 

 
log(EDUit) 

 

 آموزش
5.33336-

(1.1111) 

1.33213- 

(1.1221) 

36.2233 

 (1.1235) 

23.3313  

(1.1136) 

 
log(INFit) 

 تورم
3.25552- 

(1.1111) 

3.63312-  

(1.1123) 

23.5336 

 (1.1135) 

25.3135  

(1.1111) 

 
log(PREit) 

 عمر ی بیمه حق
2.56633- 

 (1.1113) 

1.32216- 

(1.1336) 

31.1333 

 (1.1312) 

22.3231 

 (1.1153) 

 
log(IPit) 
 

 ی مهینفوذ ب بیضر

 عمر  

2.62333- 

(1.1111) 

1.36533- 

 (1.1322) 

31.1132 

 (1.1333) 

22.3611 

 (1.1123) 

 
log(IDit  ) 

 سرانه عمر ی بیمه
2.52622- 

(1.1113) 

1.33213- 

(1.1331) 

31.1112 

 (1.1323) 

22.3515 

 (1.1153) 

 
 محقق محاسبات :منبع              

 

 (مبداء و روند )تفاضل اول از رضع حالت (: نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین  چو در2پیوست )

 

 Levin, Lin متغیر

& Chut 
 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

ADF - Fisher 

Chi-square 

PP - Fisher 

Chi-square 
 

 

(
log(income

it 
 

 سرانه درآمد
5.26213- 

 (1.1111) 3.15323- 

 (1.1155) 

33.2133 

 (1.1313) 

52.3655 

 (1.1111) 

 
log(PREit) 

 23.1311 23.3523 -3.21232 -2.53362 عمر ی مهبی حق
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(1.1113) (1.1112)  (1.1132)  (1.1115) 

 
log(IPit) 
 

 ی مهینفوذ ب بیضر

 عمر  

2.23313- 

(1.1111) 

3.33613- 

 (1.1112) 

22.1332 

 (1.1133) 

23.3652 

 (1.1111) 

 
log(IDit  ) 

 سرانه عمر ی بیمه
2.52352- 

(1.1113) 

3.23321- 

(1.1133) 

23.2533 

 (1.1131) 

23.1223 

 (1.1112) 

 
 محقق محاسبات: منبع          

 

 

 

 

 در حالت عرض از مبدا و روند نتایج حاصل ازآزمون تصحیح خطا (:3پیوست )
 

 مبداء )مدل اول( از عرض حالت انباشتگی درهم آزمون از حاصل نتایج(: 8) جدول

  تولیدی عمر ی بیمه حق اثر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 تحقیق محاسبات: منبع                     

 

 

 مبداء و روند )مدل دوم( از عرض حالت در خطا تصحیح زمونازآ حاصل نتایج(: 9) جدول

 (  داخلی ناخالص به تولید تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) عمر ی بیمه نفوذ ضریب اثر

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Statistic Prob  

35.63363 1.1111 Panel v-Statistic 

2.113353 1.3331 Panel rho-Statistic 

2.231333- 1.1113 Panel PP-Statistic 

1.116133- 1.1222 
Panel ADF-

Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
Statistic Prob  

2.123333 1.1111 Group rho-Statistic 

3.233332- 1.1111 Group PP-Statistic 

1.133131- 1.2351 
Group ADF-

Statistic 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Statistic Prob  

33.13236 1.1111 Panel v-Statistic 

2.133622 1.3331 Panel rho-Statistic 

2.323333- 1.1111 Panel PP-Statistic 
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 تحقیق محاسبات: منبع         

 

 

 

 

 مبداء )مدل سوم( از عرض حالت در خطا تصحیح ازآزمون حاصل نتایج(: 11) جدول

 (کشور جمعیت به تولیدی عمر ی بیمه حق نسبت) سرانه عمر ی بیمه حق اثر

2 

 تحقیق محاسبات: منبع           

 
 

1.231223- 1.1326 
Panel ADF-

Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
Statistic Prob  

2.121325 1.1111 Group rho-Statistic 

13.11525- 1.1111 Group PP-Statistic 

1.353352- 1.3353 
Group ADF-

Statistic 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Statistic Prob  

36.62321 1.1111 Panel v-Statistic 

2.112521 1.3331 Panel rho-Statistic 

2.232113- 1.1113 Panel PP-Statistic 

1.112231- 1.1223 Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
Statistic Prob  

2.121352 1.1111 Group rho-Statistic 

3.216352- 1.1111 Group PP-Statistic 

1.136111- 1.2363 Group ADF-Statistic 
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