
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

   

  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(غرافيا ج

  1392 تابستان، 37شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

    

  ارزيابي پوشش بيمه زلزله در مديريت بازسازي تهران  بعد  از  وقوع  زلزلهارزيابي پوشش بيمه زلزله در مديريت بازسازي تهران  بعد  از  وقوع  زلزله

 2احمد سعادتي و 1 دكتر رحيم سرور

 

 چكيده

هاي مختلف پس  بيني آن فراهم نشده است ولي كنترل ابعاد بحران كاني نيز براي پيشوقوع زلزله دست بشر نيست و هنوز ام

ساختار نظام شهرنشيني در شرايط جغرافياي ايران در كنار الگوهاي استقرار جمعيت و نيز . از وقوع زلزله در اختيار بشر است

و اقتصادي در برابر وقوع انواع حوادث بويژه پذيري شديد ساختارهاي اجتماعي  دهنده آسيب هاي فني ساختمان نشان شاخص

هاي ناشي از زلزله در سراسر جهان به ايران تعلق داشته است كه  درصد كشته 3هاي گذشته  طي سالزلزله دارد به نحوي كه 

در  3ران بحگوياي ابعاد پيچيده و وسيع تواند  كه اين خود مي. از اين لحاظ ايران در جايگاه سيزدهم جهان قرار گرفته است

تهران را قطعي اما با زمان  4، وقوع زلزلهانجام شده توسط صاحبنظران تحقيقات. باشدتهران و به تبعيت آن در سراسر كشور 

، حكايت احتماليبيني شدت نسبتاً زياد زلزله  هاي تهران و پيش نامشخص بيان كرده است، اين در حالي است كه ضعف سازه

تجربيات كشورهاي مختلف حكايت از اتخاذ تدابير مختلف به  .زياد بحران پيش رو دارد از خسارات مالي و جاني بسيار

ها پوشش حداكثري بيمه  منظور كنترل و تقليل تبعات پس از وقوع حوادث طبيعي دارد كه از جمله يكي از كارآمدترين روش

هاي اجتماعي و  مديريتي و حتي حوزه آگاهيزلزله است كه هنوز در كشور ما نه در ساختارهاي قانوني و نه در ساختارهاي 

اثرسنجي گسترش پوشش بيمه  هدف از انجام اين مطالعه. فرهنگي شهروندان از جايگاه روشن و مشخصي برخوردار نيست

  براي دستيابي به اطالعات از روش بوده وپيمايشي  - ، توصيفي تحقيقنوع . است زلزلهزلزله در بازسازي تهران بعد از وقوع 

مديران، معاونان وكارشناسان بيمه شامل كليه جامعه آماري  است، استفاده شده  العات اسنادي و پرسشنامه محقق ساختهمط

از روش بوده و  گذاران شامل عامه مردم در مناطق مختلف شهر تهران بيمه و كليه  اتكائي و زلزله در مراكز بيمه در شهر تهران

بحران اصلي حاكم بر مناطق زلزله خيز دهد كه  نتايج مطالعه نشان مي .شده استاده استف 5خوشه اي - نمونه گيري تصادفي 

پذيري چون تهران، ناتواني ساختارهاي دولتي و خصوصي در جبران خسارات ناشي از وقوع زلزله  كشور بويژه منطقه آسيب

خسارات كاهش خصوصي، است كه گسترش پوشش بيـمه زلـزله دركاهش فشار بار مالي دولت و جلب مشاركت بخش 

  .باشد در حد بسيار زياد ميمالي و جاني و كنترل تبعات بعدي بحران 

  .مديريت بازسازي بيمه، زلزله، ارزيابي، تهران،: گانكليدواژ

                                                 
  ، واحد شهرريريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي رنامهدانشيار گروه جغرافيا و ب. 1

 كارشناس ارشد مديريت شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات. 2

3. Crisis  
4. Earthquake 
5.Cluster random sampling 
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  مقدمه

بدين معني كه در شرايط . 2و منابع 1به اعتقاد صاحبنظران، بحران عبارتست از عدم انطباق بين نيازها

برقرار  ،ديگر سويموجود از  ها و منابع و توانمندي ،زهاي جامعه از يك سوعادي توازن بين نيا

بيني نشده طبيعي و  تواند نتيجه بروز هر اتفاق غيرعادي و پيش با بروز شرايط بحراني كه مي. است

باشد، به دليل شرايط خاصي كه بر جامعه ... هاي بزرگ، جنگ و  غيرطبيعي همچون زلزله، طوفان

راني، ـروز شرايط بحـبا ب.  تـواهد داشـود نخـابع وجـازها و منـ، ديگر توازني بين نيشود تحميل مي

كردن  يابد، كه معموالً با روانه ها به شدت كاهش مي ل آسيب ديدگي زير ساختـها به دلي ديـتوانمن

  ).60: 1380 عبدالهي،(شود  زده سعي در جبران اين افت منابع مي كمك به مناطق بحران

شود، ولي  زلزله بسيار محدود مي  ديگر، با وجود اين كه تعداد نيازها در شرايط بحران از سوي

يابد كه بار بسيار زيادي را به  ازها آن چنان افزايش ميـا براي همين تعداد اندك نيـميزان تقاض

نياز به برخي موارد همچون امكانات ورزشي و تفريحي به صورت . نمايد جامعه تحميل مي

بين رفته و حجم بسيار بااليي از تقاضا براي نيازهاي اوليه از جمله خوراك، پوشاك،  موقت از

اي به خود  ساختار پيچيده ،هاي زلزله در هنگام وقوع بحران. شود ميايجاد  غيرهسرپناه موقت و 

ات در ميان افرادي كه با مديريت كاهش اثر. نمايد ها را عمالً دشوار مي گيرند كه مبارزه با آن مي

و  3ها وكار دارند عموماً نظريه جامع و فراگيري در رابطه با اولويترنامطلوب سوانح طبيعي س

وجود ندارد و در نتيجه مديران، تشكيالت معيني را  ،گونه سوانح باشد اصوالً مديريت اين

                               .)10: 1381مشكاتي،(نمايند  سازمان داده و وارد عمل مي ،برحسب فرضيات موجود

آيد، ممكن است نتوان آن را به عنوان يك فرصت تلقي  هنگامي كه بحران زلزله به وجود مي

كرد، اما اگر ويژگي ديگر آن، تهديد را در نظر داشت، نگرش مثبتي براي برخورد با آن ارائه 

دازد، زمان الزم ان موقعيت بحراني، اهداف تراز اول نهاد تصميم گيرنده را به مخاطره مي. شود مي

 كند و تحقق چنين موقعيتي به سردرگمي ها را به شدت محدود مي براي واكنش و اجراي تصميم

 ،به عبارت ديگر، موقعيت بحراني زلزله. شود گيرنده منتهي مي گيري اعضاي نهاد تصميم و غافل 

 اگرچه طول مدت آن همواره نامشخص است، اما به .مدت و حاد است موقعيتي كوتاه

                                                 
1. Needs 
2. Source 
3. PREFERENCE 
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بحران زلزله باعث . شود تنش در پيكره تمام جامعه مي سببده رفتاري است كه بيشتر نوجودآور

گيري دارد و نتايج تغيير  كه نياز به تصميم شود ميآن  افرادگيري  غافل وتهديد بقاي جامعه 

  ).21 :1390توكلي، (كند  وضعيت را بهتر يا بدتر مي

ا در بين عامه مردم صنعت بيمه بسيار ناشناخته است و اصوالً در كشور م دهد ها نشان مي بررسي

تامين  1اي بخش دولتي و صنعتي هم كه تا حدودي به دليل اجبارات قانوني و فني، پوشش بيمه

عدم شناخت كافي نسبت . اند هاي بسياري را تجربه كرده اي، آسيب از فقر فرهنگ بيمه كنند، مي

هاي كشور وحتي محققين از  شده اكثر بخش اي باعث هاي بيمه به زواياي مختلف پوشش

تحقيقات بسيار زيادي كه  و حتي اند اهميت اثرات مثبت پوشش زلزله در جامعه ما غافل شده

تاكنون در خصوص زلزله تهران انجام شده اكثراً در حيطه اقدامات قبل از وقوع زلزله و نيز 

شرايطي است كه باستناد مطالعات  اين در .اند مديريت بحران در زمان وقوع زلزله بحث كرده

اين كشور به . شود كشور ايران يكي از زلزله خيزترين كشورهاي جهان محسوب مي ،انجام شده

هاي مهيب بسياري  همياليا تا كنون بر اثر زلزله –آلپ  2خيز دليل واقع شدن بر روي كمربند زلزله

محاصره شهر تهران توسط  .هاي اقتصادي كالني بوده است شاهد تلفات و همچنين خسارت

هايي همچون شمال تهران، نياوران، مشاء، شمال ري، جنوب ري، كهريزك، گرمسار و  گسل

هاي بزرگ،  هاي تاريخي اين شهر در گذشته و همچنين دوره بازگشت زلزله وقوع زلزله ،پيشوا

شهر تهران و  به دليل جمعيت زياد و تراكم باالي. استاين شهر  3خيزي دهنده زلزله همگي نشان

همچنين موقعيت سياسي، اداري و اقتصادي اين شهر به عنوان پايتخت كشور و عالوه بر اين 

اي نسبت به  وجود شايعات زيادي مبني بر وقوع زلزله در شهر تهران، اين منطقه شرايط ويژه

 ،و همچنين هاي تهران پذيري ساختمان سيبآثيرات زلزله بر أبنابراين ارزيابي ت. داردساير مناطق 

ري ـادي امـاني و اقتصـج ،اعيـات اجتمـارات و تلفـيري از خسـي جلوگها بررسي راه

  ).1983، 4بربريان و همكاران(است كارناپذير ـروري و انـض

ثرترين ابزار براي كاهش ريسك مالي پس از وقوع زلزله ؤبيمه يكي از مدر راستاي مطالب فوق، 

اي جبران خسارت ناشي از زلزله بر اساس توان  هاي بيمه شبنابر اين ايجاد انواع پوش. است

                                                 
1. Insurance coverage 
2. Earthquake belt 
3. Seismicity 
4. Berberian et al., 1983. 
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هاي ناشي از زلزله امري  خسارت هاي بيمه و نياز جامعه براي محافظت در مقابل شركت

هاي  نامه سفانه در ايران بيمهأمت ،هاي متعدد عليرغم وجود زلزله. استضروري و انكارناپذير 

هاي بيمه به عنوان بيمه زلزله ارائه  ن در شركتمستقل زلزله وجود ندارد و آنچه كه هم اكنو

كه تنها نامي از اين بيمه را يدك  استسوزي  اي از بيمه آتش شود به صورت زيرمجموعه مي

  . كشد مي

  

  پيشينه تحقيق

در خصوص زلزله مطالعات نسبتاً زيادي در ايران انجام شده است و همچنين در خصوص بيمه 

است ولي در زمينه بيمه زلزله و كارآمدي آن به جز مطالب  نيز مطالعات تا حدودي چشمگير

هاي بيمه، مطلب و تحقيق خاصي  هاي خبري شركت اي و يا در بولتن پراكنده به صورت روزنامه

با اين حال جستجوي به عمل آمده حكايت از انجام مـطالعات زير با . صورت نگرفته است

  :موضـوع محوري بيمه زلـزله است

اي  يك مدل احتمالي ساده) 2008( 1يوسمن و ييلماز و همكارانانجام شده ي ها پژوهشدر  −

اين مدل . هاي مهندسي مهم پيشنهاد كردند هاي بيمه زلزله براي ساختمان براي تعيين نرخ

زله براي ـورد انتظار زلـينه خسارت مـورد خطرات زلزله و اطالعاتي در زمـاطالعاتي در م

ه ـهاي زلزل هـسيستماتيك و برآوردهاي حاصل از حق بيم هاي مهندسي به روش ساختمان

هاي  هاي زلزله براي ساختمان هادي جهت برآورد حق بيمهـمدل پيشن. كند آوري مي را جمع

  . در تركيه مطرح شده است3و شاهراه گوموسوا 2واقع در تقاطع كوه بولو

آنجلس  ي كنتراكوستا، لوسها مالك خانه در ايالت 3500اي از  نمونه) 1991( 4پالم و هودسون −

دهد كه خريد  نتايج نشان مي. مورد بررسي قرار دادند 1989در تابستان را  5و سان برناردينو

صورت  هو همچنين خريد بيمه ب نيستصورت معناداري مرتبط با ريسك ژئوفيزيكي  هبيمه ب

هاي  ژگيسن سرپرست خانوار و ساير وي ،ها منظمي با ميزان درآمد و همسان بودن خانه

                                                 
1. Yucemen and Yilmaz 
2. Bolu Mountain 
3. Gumusova – Gerede Motorway 
4. Palm and Hodgson 
5. Contra Costa, Santa Clara, Los Angeles and San Bernardino 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  119                                ارزيابي پوشش بيمه زلزله در مديريت بازسازي تهران

 

ميزان شناخت ريسك اولين فاكتور مرتبط با خريد . اجتماعي و اقتصادي مرتبط نبوده است

  .بيمه است

، كارايي شعب منتخب بيمه در تهران را به روش خود در پژوهش) 1385(كوشك مهدي  −

DEA نتايج اين تحقيق، « كند كه گيري اشاره مي نگارنده در بخش نتيجه. كرده است ارزيابي

طور جداگانه  هر شركت به ،دهد، بلكه هاي بيمه ارائه نمي اي بين كارايي در شركت همقايس

در صورتي كه هدف، مقايسه عملكرد  اصوالً. مورد سنجش و ارزيابي قرار خواهد گرفت

ها، درآمدهاي ناشي  گذاري هاي بيمه با هم باشد، پارامترهاي ديگر مانند حجم سرمايه شركت

درآمد ناشي از محل حق بيمه، تعداد و ارزش هر يك از انواع گذاري،  از محل سرمايه

توان با مشاهده  بايد مد نظر قرار گيرد، لذا نمي... ها، سرمايه اوليه، سنوات فعاليت و  نامه بيمه

  ».كلي سطح كارايي شعب يك شركت، اين كارايي را به آن شركت تعميم داد

ثر بر مديريت منابع ؤشناسايي عوامل مبا عنوان  1389 در سال كريميدر پژوهشي كه توسط  −

 ناجا) ع(بحران زلزله بيمارستان امام سجاد ) پيشگيري، كاهش اثرات، مقابله(انساني در مهار 

زله به شمار ـران زلـاركان مديريت بح اني يكي ازـمديريت منابع انس :شود يان ميانجام شده ب

، تخصصي، عمومي(عوامل مديريتي كه دهد  نتايج حاصله از اين پژوهش نشان مي. آيد مي

بهداشتي، ايمني، مالي، تسهيالتي يا (محيط سازمانيو شرايط ، انگيزشي )اي عملياتي، برنامه

 پيامدهاي در مهار هاساختاري و معنوي بر مديريت منابع انساني بيمارستانهاي  و مؤلفه )رفاهي

بندي پيشينه تحقيق گوياي اين واقعيت است كه توجه به  جمع. ثير داردأبحران زلزله ت

هاي پس از وقوع زلزله در ايران و  كارآمدي بيمه در پوشش دادن اثربخش تلفات و آسيب

 .استتهران كمتر مورد توجه قرار گرفته 

در مطالعه خود تجربيات و الگوي توسعه بيمه زلزله در ژاپن را ) 1389(بسطامي و تاكااو  −

هاي كلي از زلزله را در ژاپن  آنها مشخصه. براي بخش مسكن و ساختمان بيان كردند

بررسي نموده و روند پيشرفت بيمه زلزله در ژاپن را با مرور تاريخي آن و سير تكاملي 

هاي هفتگانه آن با بيان تغييرات عمده آن تشريح  اين كشور و اصالحيه قانون بيمه زلزله

عالوه بر آن انواع بيمه پوشش خسارت زلزله نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار . كردند

و  شدهساختار بيمه اتكايي زلزله در ژاپن و شركت بيمه اتكايي ژاپن معرفي . گرفته است

هاي  ه حمايت آن از اين بيمه و سهم شركتبه بررسي نقش دولت و نحو ،همچنين
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ذخيره . است شدهخصوصي بيمه اموال، سهم دولت و شركت بيمه اتكايي ژاپن بيان 

ها و خسارت ناشي از  تعهدات بيمه زلزله با توجه به الزام قانوني آن و شرايط خاص زلزله

و پارامترهاي بيني خسارت ساختمان در زلزله  نحوه پيش. آن مورد بحث قرار گرفته است

ثر در برآورد خسارات ساختمان و لوازم زندگي داخل آن آورده شده است و سپس مدل مؤ

نامه زلزله ساختمان و مسكن در ژاپن نشان داده  محاسبات نرخ حق بيمه خالص براي بيمه

 .شده است

  

  گيري جامعه آماري و روش نمونه تحقيق، نوع

 قلمرو موضوعي .استپيمايشي  - توصيفي ناختي ش اين تحقيق از نوع كاربردي واز نظر روش

 .نيز شهر تهران انتخاب شده استقلمرو مكاني براي تحقيق، حوزه مديريت بحران است كه 

 33آوري اطالعات، اسنادي و استفاده از پرسشنامه بسته با مقياس ليكرت حاوي  روش جمع

از مطرح   احي پرسشنامهدر طر .هاي تحقيق بوده است سوال در پنج بخش متناسب با فرضيه

روايي آن  ،يآمارهاي مبهم و پيچيده خودداري و سرانجام پس از اجرا با تحليل  كردن سوال

از روش همساني دروني ضريب آلفاي با استفاده براي بررسي اعتبار پرسشنامه  شده وبررسي 

  .باشد را نشان داده كه بيانگر پايايي پرسشنامه مي 78/0مقدار كرونباخ 

  :ه آماري در اين پژوهش عبارتند ازجامع

  .مديران، معاونان و كارشناسان بيمه اتكائي و زلزله در مراكز بيمه در شهر تهران •

  .گذاران شامل عامه مردم در مناطق مختلف شهر تهران بيمه •

  

ترتيب كه   بدين.  شده استاستفاده  1اي خوشه –گيري تصادفي  در اين پژوهش از روش نمونه

بندي شده و از هر  تقسيم) غرب و مركزي  ،شرق ،جنوب، شمال(تهران به پنج ناحيه ابتدا  شهر 

گذاران  و از بين مديران، معاونان، كارشناسان بيمه و بيمه شدهمركز بيمه انتخاب  4ناحيه تعداد 

طور تصادفي ساده  هگيري و به نسبت جمعيت موجود در هر منطقه ب با استفاده از فرمول نمونه

 .يابند در نمونه آماري حضور مي انتخاب و

                                                 
1. Cluster random sampling 
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  :به اين صورت انتخاب شده است حجم نمونه آماري

كه  شدهنفر كارشناس در نظر گرفته  3نفرمعاون و  1نفر مدير،  1در هر مركز بيمه تعداد  −

نفر در اين  100و نهايتاً تعداد  شدهمركز بيمه در تهران بررسي  20در مجموع تعداد 

  .اند گرفتهقرار مجموعه در نمونه آماري 

گذاران مذكر و  نفر از بيمه 100بر اساس جدول مورگان براي حداكثر افراد موجود تعداد  −

  . شده استنث در نظر گرفته ؤم
  

توزيع فراواني، ميانگين و انحراف (هاي حاصل از اين تحقيق در دو بخش آمار توصيفي  داده

  .شده استاستفاده  واريانسو تحليل  tو در بخش آمار استنباطي از آزمون ) معيار

  

  پژوهشو سواالت ف اهدا

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي گسترش پوشش بيمه زلزله در مديريت بازسازي تهران بعد از 

   :وقوع زلزله است و اهداف فرعي نيز عبارتند از

ثير آن بر روي بار مالي ناشـي از وقوع زلزله در أبررسي گسترش پوشش بيـمه زلـزله و ت �

 .رانتـه

هاي صادره با پوشش زلزله در افزايش سهم بخش خصوصي  نامه ثير افزايش بيمهأبررسي ت �

 .از خسارات احتمالي زلزله

ثير آن بر ميزان خسارات مالي ناشي از وقوع زلزله أبررسي گسترش پوشش بيمه زلزله و ت �

 .در تهران

اشي از وقوع كاهش خسارات جاني ن درثير آن أبررسي گسترش پوشش بيمه زلزله و ت �

  .زلزله در تهران

 .ثير آن در شدت بحران زلزله در تهرانأت بررسي فراگير شدن پوشش بيمه زلزله و �

  : متناسب با اهداف، سواالت تحقيق به اين صورت تنظيم شده است

آيا گسترش پوشش بيـمه زلـزله، اثري بر روي بار مالي ناشي از وقوع زلزله در تـهران  .1

 خواهد داشت؟

هاي صادره با پوشش زلزله، سهم بخش خصوصي از خسارات  نامه زايش بيمهآيا اف .2
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 دهد؟ احتمالي زلزله را افزايش مي

آيا گسترش پوشش بيمه زلزله، بر ميزان خسارات مالي ناشي از وقوع زلزله در تهران  .3

 اثر دارد؟

ران توان با گسترش پوشش بيمه زلزله، خسارات جاني ناشي از وقوع زلزله در ته آيا مي .4

  را كاهش داد؟

ت ـران را براي دولـير شدت بحران زلزله در تهـثأآيا فراگير شدن پوشش بيمه زلزله، ت .5

  كند؟ م ميـمردم ك و

  

    تحقيقهاي  فرضيه

 .دهد گسترش پوشش بيمه زلزله، فشار بار مالي ناشـي از وقوع زلزله تـهران را كاهش مي �

زله، سهم  بخش خصوصي از هزينه مالي هاي صادره با پوشش زل نامه افزايش تعداد بيمه �

 .دهد ناشي از وقوع زلزله تهران را كاهش مي

 .دهد گسترش پوشش بيمه زلزله، خسارات مالي ناشي از وقوع زلزله  تهران را كاهش مي �

 .دهد گسترش پوشش بيمه زلزله، خسارات جاني ناشي از وقوع زلزله  تهران را كاهش مي �

ران را براي دولت وملت ايران ـران زلزله تهـشدت بح فراگير شدن پوشش بيمه زلزله، �

  .دهد كاهش مي

  

  هاي تحقيق يافته

  ها توصيف داده.الف

افزايش  68/24و  94/25گر به ترتيب با ميانگين  ها در گروه بيمه بر اساس جدول توصيف داده

كاهش  هاي صادره را در افزايش سهم بخش خصوصي و كاهش فشار بار مالي و نامه تعداد بيمه

 72/23و  96/23به ترتيب با ميانگين گذار اند و در گروه بيمه خسارات جاني مورد تأكيد قرار داده

گسترش پوشش بيـمه زلـزله در سطح كشور را در جهت كاهش فشـار بار مالي و افـزايش 

  .اند سهم بخش خصـوصي مورد تأكيد قرارداده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  123                                ارزيابي پوشش بيمه زلزله در مديريت بازسازي تهران

 

  ها تحليل استنباطي داده. ب

وشش بيـمه زلـزله، فشار بار مالي ناشـي از وقوع زلزله تـهران را كاهش گسترش پ:فرضيه اول

 .دهد مي

و  ) df=  198، با   t= 1.082(گذاران  هاي مديران و كارشناسان بيمه و بيمه از مقايسه ميانگين پاسخ

توان نتيجه گرفت  مي% 95خطا و با اطمينان % 5در سطح ) t )1.64 =tمقايسه آن با جدول توزيع 

گذاران مبني بر اين كه  طبق ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه و بيمه”ه فرض صفر مبني بر اين كه ك

دهد،  گسترش پوشش بيمه زلـزله، فشـار بار مالي ناشي از وقوع زلـزله تهران را كاهـش مي

به با توجه همچنين . شود درصد پذيرفته مي 5داري  در سطح معنا .“تفـاوت معناداري وجود ندارد

و 68/24از ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه با ميانگين. توان اظهار داشت توزيع نمرات مي

گسترش پوشش بيـمه زلـزله و تأثير آن را در كاهش فشار بار ميزان  96/23گذاران با ميانگين بيمه

  . اند در حد بسيار زياد مورد تأكيد قرار دادهمالي 

  
  

هاي صادره با پوشش زلزله، سهم  بخش خصوصي از هزينه  نامه افزايش تعداد بيمه :فرضيه دوم

 .دهد مالي ناشي از وقوع زلزله تهران را كاهش مي

  )df=  198، با   t= 2.47(گذاران  هاي مديران و كارشناسان بيمه و بيمه از مقايسه ميانگين پاسخ

توان نتيجه  مي% 95خطا و با اطمينان % 5در سطح ) t )1.64 =tو مقايسه آن با جدول توزيع 

گذاران  طبق ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه و بيمه”گرفت كه فرض خالف مبني بر اين كه 

هاي صادره با پوشش زلـزله، سهم بخش خصوصي از هزينه  نامه افزايش تعداد بيمهپيرامون 
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ر سطح د. “تفاوت معناداري وجود دارددهد،  مـالي ناشي از وقوع زلـزله تهران را كاهش مي

توان اظهار داشت از  توزيع نمرات ميبا توجه به همچنين، . شود درصد پذيرفته  مي 5داري  معنا

افزايش  72/23 گذاران با ميانگين بيمه و 94/25ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه با ميانگين 

را به  هاي صادره با پوشش زلزله و افزايش سهم  بخش خصوصي از هزينه مالي نامه تعداد بيمه

  . اند مورد تأكيد قرار دادهترتيب در حد بسيار زياد و زياد 

 

  
  

گسترش پوشش بيمه زلزله، خسارات مالي ناشي از وقوع زلزله تهران را كاهش  :فرضيه سوم

 . دهد مي

و   )df=  98، با  t= 0.636(گذاران  هاي مديران و كارشناسان بيمه و بيمه از مقايسه ميانگين پاسخ

توان نتيجه گرفت  مي% 95خطا و با اطمينان % 5در سطح ) t )1.64 =tن با جدول توزيع مقايسه آ

گذاران مبني بر اين  طبق ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه و بيمه”كه فرض صفر مبني بر اين كه 

 دهد، گسترش پوشش بيـمه زلـزله، خسارات مالي ناشي از وقـوع زلـزله تهران را كاهش ميكه 

با توجه همچنين، . شود درصد پذيرفته مي 5داري  در سطح معنا. “معناداري وجود نداردتفـاوت 

و  9/23توان اظهار داشت از ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه با ميانگين  توزيع نمرات ميبه 

خسارات و تأثير آن در كاهش گسترش پوشش بيـمه زلزله ميزان  44/23گذاران با ميانگين  بيمه

  . اند در حد بسيار زياد مورد تأكيد قرار دادهي از آن را مالي ناش
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گسترش پوشش بيمه زلزله، خسارات جاني ناشي از وقوع زلزله  تهران را كاهش : فرضيه چهارم

  .دهد مي

  ) df= 198، با   t=1.561(گذاران  هاي مديران و كارشناسان بيمه و بيمه از مقايسه ميانگين پاسخ

توان نتيجه  مي% 95خطا و با اطمينان % 5در سطح ) t )1.64 =tول توزيع و مقايسه آن با جد

گذاران مبني  طبق ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه و بيمه”گرفت كه فرض صفر مبني بر اين كه 

گسترش پوشش بيمه زلـزله، خسارات جاني ناشي از وقـوع زلـزله  تهران را كاهـش بر اين كه 

همچنين، . شود درصد پذيرفته  مي 5داري  در سطح معنا .“ي وجود نداردتفاوت معناداردهد،  مي

توان اظهار داشت از ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه با ميانگين  توزيع نمرات ميبا توجه به 

گسترش پوشش بيمه زلزله و كاهش خسارات جاني ميزان  84/20گذاران با ميانگين  و بيمه 5/19

  . اند مورد تأكيد قرار داده اد ناشي از آن را در حد زي
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ملت  فراگير شدن پوشش بيمه زلـزله، شدت بحران زلـزله تهران را براي دولـت و :فرضيه پنجم

  .دهد ايران كاهش مي

و ) df=  198، با  t= 0.88(گذاران  هاي مديران و كارشناسان بيمه و بيمه از مقايسه ميانگين پاسخ

توان نتيجه گرفت  مي% 95خطا و با اطمينان % 5در سطح ) t )1.64 =tمقايسه آن با جدول توزيع 

گذاران مبني بر اين  طبق ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه و بيمه”كه فرض صفر مبني بر اين كه 

ملت ايران كاهش  فراگير شدن پوشش بيمه زلزله، شدت بحران زلزله تهران را براي دولت وكه 

همچنين، . شود درصد پذيرفته  مي 5داري  در سطح معنا .“ندارد تفاوت معناداري وجود دهد، مي

توان اظهار داشت از ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه با ميانگين  توزيع نمرات ميبا توجه به 

كاهش شدت و فراگير شدن پوشش بيمه زلزله ميزان 68/13گذاران با ميانگين و بيمه 32/13

  . اند تأكيد قرار دادهدر حد زياد مورد  بحران زلزله را 

  
  

  گيري بحث و نتيجه

هاي تحقيق فوق بيانگر آنست كه گسترش پوشش بيمه زلزله در كشور و  تحليل استنباطي يافته

خصوص در سطح شهر تهران سازوكار اثربخشي را براي مديريت بحران و كاهش تبعات  به

  : هاي زير سراغ گرفت فهتوان در مؤل زلزله تهران خواهد گذاشت كه نحوه اثربخشي را مي

شود از يك طرف ذخـاير مـالي بيشتري تحت  گسـترش پوشش بيمه زلـزله باعث مي •

  عنـوان حق بيمه تأمين گردد كه خود در هنگام وقوع بحران بسيار مؤثر خواهد بود

ها را در  در زيانديدگان شده وآن  اي باعث ايجاد دلگرمي طرف ديگر داشتن پوشش بيمه •

هاي پس از  ها و هرج و مرج تر ساخته و از نابساماني طق خسارت ديده مصممبازسازي منا
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  .كاهد وقوع بحران مي

گذاران همراه است كه اين به معني افزايش  گسترش پوشش بيمه زلزله با افزايش تعداد بيمه •

تعداد افرادي است كه از سراسر كشور در زيان ناشي از وقوع زلزله در يك منطقه شريك 

هاي فروش رفته در بخش زلزله، سهم  نامه توان گفت كه با افزايش تعداد بيمه لذا مي .شوند مي

هاي مالي ناشي از وقوع زلزله افزايش وبه طبع آن  مشاركت بخش خصوصي در جبران زيان

يابد واز طرف ديگر بار مالي وارد به زيانديدگان بحران  سهم دولت در اين بخش كاهش مي

  .يابد كاهش مي زلزله به صورت چشمگيري

اما نكته بسيار مهم وقابل توجه ديگري كه كمتر به آن پرداخته شده، افزايش تأثيرات مثبت  •

به اين . شود هاي فروش رفته حاصل مي نامه پوشش اتكائي است كه با افزايش تعداد بيمه

نامه  هائي كه با ارائه بيمه گران ريسك ترتيب كه طبق اصول فني حاكم بر صنعت بيمه،  بيمه

عنوان پوشش بيمه اتكائي به  گيرند را طي يك فرآيند فني وقانونمند تحت به عهده مي

گران ديگري در نقاط مختلف جهان منتقل كرده و به اين ترتيب ريسك ناشي از وقوع  بيمه

گران در  يك حادثه ناگوار در سطح جهان پخش شده و بار مالي ناشي از آن چنان بين بيمه

گران جنبه بحراني خود را از  شود كه از لحاظ مالي ديگر براي بيمه م مينقاط مختلف تقسي

اين فرآيند به نوعي . شود دهد و به يك حادثه قابل جبران نسبتاً كوچك تبديل مي دست مي

اي را به يك حادثه بزرگ ملي و در مرحله بعد به يك حادثه فراملي تبديل  يك بحران منطقه

  .كند مي

شود و  اي زلزله به موارد ذكر شده فوق خالصه نمي شش بيمهاما تبعات گسترش پو •

گران ريسـك ناشي از وقوع يك خـطر  از جمله اينكه چون بيمه. هاي ديگري نيـز دارد جنبه

گيرند، طبيعتاً نكات فني و بسيار مؤثري را براي كاهش تواتر و شدت  را به عهـده مي

گذاران را ملزم به رعايت اين نكات  مههاي بيمه شده تدوين و بي خسارات ناشي از ريسك

اين امر باعث گسترش . كنند كه پوشش بيمه زلزله نيز از اين قاعده مستثني نيست مي

شود كه  رعايت نكات ايمني قابل انجام ومؤثر در كاهش خسارات ناشي از وقوع زلزله مي

از جمله اين . ميزان گسترش آن، رابطه مستقيم با ميزان گسترش پوشش بيمه زلزله دارد

سازي بناها در برابر  توان به رعايت مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول ايمن موارد مي

  .اشاره كرد) 2800رعايت استاندارد (زلزله 
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سازي بناها در برابر زلزله  همانطور كه اشاره شد گسترش پوشش بيمه زلزله با گسترش ايمن •

رش پوشش بيمه زلزله با كاهش ميزان توان نتيجه گرفت گست بنابراين مي. همراه است

  .خسارات مالي وجاني ناشي از وقوع زلزله همراه است

  

گران از خسارت زلزله بيشتر شده، لذا  ها، سهم بيمه نكته آخر اينكه با افزايش تعداد بيمه شده

گردد و از آنجا كه  هاي ايجاد شده بيشتر مي ميزان دخالت آنها در پيشگيري و جبران خسارت

هاي مختلف خطر در اختيار دارند و  گران، كارشناسان باتجربه و متخصصي در ارزيابي جنبه هبيم

توانند در حل  هاي جبران آن متخصص هستند، مي در برآورد ميزان خسارات ايجاد شده و روش

  .بحران ايجاد شده نقش بسيار مؤثري در كنار نهادهاي دولتي ايفا كنند

  

 پيشنهادها

تواند بار  شد گسترش پوشش بيمه زلزله و فراگير شدن آن در سطح جامعه مي همانگونه كه بيان

مالي ناشي از وقوع زلزله تهران را كاهش داده و سهم مشاركت بخش خصوصي در جبران 

هاي مالي، تبعات اين واقعه را كاهش و پرداخت و تأمين بخشي ازخسارات مالي  بخشي از هزينه

ولي به رغم اقداماتي در قانونمند ساختن . نمايد را تأمين مي و جاني ناشي از وقوع حادثه فوق

هاي گذشته باعث گسترده  اين سازوكار هنوز عدم شناخت و توجه كافي به آن در طول سال

لذا با توجه . هاي سيستمي كشور در مقابله با چنين بحراني شده است شدن هرچه بيشتر ضعف

  :شود ميبه نتايج پژوهش پيشنهاد 

ي تدوين گردد تا تأمين پوشش بيمه زلزله براي كليه اماكن مسكوني، تجاري، اداري ا برنامه .1

در اين راستا . و صنعتي موجود در كشور همانند بيمه شخص ثالث اجباري و الزامي شود

  :راهكارهاي ذيل نيز قابل تأمل است

تشكيل صندوق مشترك بيمه زلـزله درسازمان بيمه مركزي ايران و مشاركت كليه  �

اي، با هدف ارائه  اي فعال در كشور متناسب با سهم آنها از بازار بيمه هاي بيمه ركتش

  .هاي اتكائي مربوط به آن از بازار خارج پوشش بيمه زلزله اجباري و تأمين پوشش

هاي ذيربط همچون وزارت كشور، وزارت دارائي،  نامه همكاري بين ارگان تنظيم تفاهم �

خصوص وزارت نيرو جهت استفاده از امكانات و  ستاد مديريت بحران كشور و به
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  . هاي بالقوه آنها براي اجرائي شدن اهداف صندوق فوق توانمندي

هاي مالي بانكها و نهادهاي سرمايه گذاري ومالي كشور براي افزايش  استفاده از توانمندي �

  . بنيه مالي اين صندوق

مالي قوي و مشاركت در هاي خارجي در تأمين بنيه  تالش براي جذب سرمايه گذاري �

 .تأسيس صندوق بيمه زلزله فوق الذكر
  

  .ارائه بيمه نامه تخصصي براي پوشش زلزله بصورت مجزا و مستقل  .2

عنوان يكي از خطـرات تبعي  اي براي زلزله به الزم به ذكر است در حال حاضر پوشش بيمـه

  . گردد اي كشور ارائه مي هاي آتش سوزي در بازار بيمه بيمـه

اي توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي مبني بر تأمين  ئه وتصويب اليحهارا .3

 .اي از حق بيمه مربوط به پوشش بيمه زلزله توسط دولت محترم درصد قابل توجه

،  هاي مراكز علمي تأمين بنيه مالي و فني الزم جهت گسترش دامنه كمي و كيفي پژوهش  .4

هاي مناسب براي مقابله با  زله تهران و راهكاردانشجويان و محققين، درخصوص بحران زل

 .آن

هاي بيمه به افزايش سطح دانش فني كارشناسان بازديد اوليه خود، جهت  ملزم شدن شركت  .5

االجرا براي كاهش دامنه خسارات ناشي از وقوع زلزله  هاي فني صحيح و سهل ارائه توصيه

 .ندده در ارزيابي كارشناسي كه از اماكن مختلف انجام مي

هاي بيمه براي تبليغات تخصصي در زمينه  تخصيص درصدي از حق بيمه دريافتي شركت .6

 .گسترش پوشش بيمه زلزله

هاي بيمه جهت گسترش  ارائه خدمات تبليغاتي رايگان توسط سازمان صداوسيما به شركت .7

 .هاي زلزله فرهنگ بيمه، با رويكرد بيمه

له واعمال اختالف نرخ زياد بين بازبيني و اصالح جداول نرخ حق بيمه پوشش زلز .8

 .سازي بناها هاي مقاوم و غيرمقاوم با هدف تشويق مالكين براي مقاوم سازه
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