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 چکیده 

 و پردازد می کار و کسب فضای بهبود در باخطر مواجهه  در بیمه نقش بررسی هدف با تحقیق این

 تحقیق. دارد کار و کسب فضای بهبود توسعه جهت مناسب راهکارهایی و ها حل راه ارایه در سعی

 ، خطر ادراک ، یا بیمه سازی فرهنگ) ای بیمه عوامل آیا که کند می دنبال را پرسش این حاضر

 ؟ باشد می گذار تأثیر کار و کسب فضای بهبود بر( ای بیمه نیاز درک و ریسک انتقال

 این آماری جامعه. است شده استفاده پیمایشی نوع از توصیفی و کاربردی روش از تحقیق این در 

 حقیق،ت گیری نمونه روش. دهند می تشکیل ای بیمه های شرکت کارکنان و مشتریان   را تحقیق

 .باشد می نفر 483 آن  آماری نمونه حجم و ساده تصادفی

 که استاندارد نامه پرسش از کار و کسب فضای بهبود در باخطر مواجهه  در بیمه نقش بررسی منظور به

 پاسخ برای و. باشد می 808/0 برابر پژوهش این پرسشنامه پایایی و شده سازی بومی محقق توسط

 از ها، داده آماری تحلیل و تجزیه منظور به. است شده استفاده لیکرت ای نقطه طیف از آن به گویی

 فریدمن، آزمون و خطی، رگرسیون اسمیرنوف، -کولموگروف آزمون: شامل آماری مختلف های آزمون

 است شده استفاده

 انتقال ، خطر ادراک ، ای بیمه سازی فرهنگ) ای بیمه عوامل دهد می نشان ها آزمون های یافته

 با همچنین. دارد معناداری و مثبت رابطه کار و کسب فضای بهبود با( ای بیمه نیاز درک و کریس

 43/8  میانگین با ای بیمه مقررات و قوانین  که شده مشخص عوامل بندی رتبه برای فریدمن آزمون

 سازی فرهنگ و 88/8 میانگین با  گریزی ریسک ،38/8 میانگین با ای بیمه نیاز درک اول، اولویت در

 .دارند قرار بعدی های رتبه در 66/8 میانگین با ای بیمه

 

 کار و کسب فضای بهبود نیاز، درک مقررات، و قوانین ریسک، انتقال ، سازی فرهنگ: کلیدی واژگان
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 مقدمه 

رشته  صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تأمین کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود

های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازارهای مالی را بر عهده دارند می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک 

صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از . شایانی نماید

خص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و بر شا

از مهم ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران . آورد

ینه صنعت بیمه نقش مستقیم و شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زم. اشاره نمود

غیرمستقیم در نظام تأمین مالی و تسهیل فرایند تأمین اعتبار ایفا می نماید و می تواند شاخص فضای کسب و کار را ارتقا 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه برمی گردد، اما زیرشاخص حمایت از . بخشد

در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و سهامداران که 

 . کار خواهد بود

رشد . بی شک از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیران کالن هر کشوری وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد

تعیین . بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارداقتصادی هر کشور همبستگی بسیار زیادی با ایجاد و 

اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژ یهای هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی بخش مهمی از این فرایند است، 

ضای کسب و کار می باشد که اما عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد توسعه و تسهیل ف

رابطه بین توسعه فضای کسب و کار و . ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد

این بخش . بخش مالی هر اقتصاد که شامل بخش هایی مانند بانک ها، شرکت های بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست

دهنده بخش مالی و به طور ویژه نظام تأمین مالی هستند چه از رو ش های مستقیم مانند تأمین منابع مالی و ها که تشکیل 

تأمین اعتبار برای بخش ها ی تولیدی و صنایع و چه از روش های غیرمستقیم مانند نقش تسهیل کنندگی آنها در راه اندازی 

های اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه افزایش رشد کسب و کار جدید و همچنین تسهیل روند انجام فعالیت 

 .اقتصادی و توسعه هر کشور کمک خواهند نمود

صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تأمین کننده منابع مالی بلندمدت و همچنین به دلیل نقش توزیع 

بر این اساس برای صنعت . ضای کسب و کار هر کشور ایفا نمایدکنندگی ریسک آن نقش قابل توجهی را می تواند در توسعه ف

یک نقش این صنعت به تأمین منابع مالی و کمک به . نقش می توان در نظر گرفت 8بیمه در توسعه فضای کسب و کار 

یق رشته بیمه دسترسی بنگاه ها و صنایع به منابع مالی بلندمدت بر می گردد؛ نقشی که این صنعت در نظام تأمین مالی از طر

نقش دیگر آن . ای عمر و پس انداز دارد که موجب افزایش عرضه وجوه و به تبع آن کاهش هزینه های تأمین مالی می گردد

عبارت است از نقشی که این صنعت می تواند در تسهیل کنندگی فرایند تأمین اعتبار و منابع مالی در سایر بخش های مالی و 

صادی از طریق رشته های بیمه ای همچون بیمه های اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده داشته توزیع ریسک فعالیت های اقت
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صنعت بیمه . هر کسب و کاری در معرض مخاطراتی قرار دارد که ممکن است هزینه های سنگینی را بر آن تحمیل کنند. باشد

 .از طریق پوشش ریسک می تواند به پایداری کسب و کارها کمک کند

 پژوهشنظری چارچوب 
 

یکی از مظاهر پیشرفت جوامع بشری مدیون وجود صنعتی به نام صنعت بیمه است که نوعی تجلی روح تعاون و همکاری بین 

زیان دیده در شرایط بالفصل قبل از ... جبران آثار مالی خسارت ها به موثرترین وجه، به صورتی که. افراد یک جامعه می باشد

ده قرار گیرد از وظایف اصلی این رشته از صنعت به شمار می رود ضمن اینکه در این فرآیند این وقوع حوادث و خطرات بیمه ش

صنعت در حفظ ثروت ملی، ایجاد تضمین برای سرمایه گذاری های جدید، و توسعه سرمایه گذاری، ایجاد اعتبار، موازنه ارزی و 

اما . بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است. به خصوص افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نقشی انکارناپذیر دارد

سیاست گذاران، بیمه گذاران و عموم مردم تنها . اطالعات عمومی در مورد سهم بیمه در کل اقتصاد و جامعه، پایین است

مهم . شته باشندهنگامی به ارزشگذاری بیمه می پردازند که  خسارتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه دا

ترین عملکرد بیمه برای جامعه، ارائة تمهیدات تسهیم ریسک، تقسیم ریسک، انتقال ریسک و نیز ارائة ضوابط جلوگیری از 

خسارت است،که اساس مدل  کسب و کار بیمه برای یک اقتصاد با عملکرد خوب است، اما این خصوصیت تا حد زیادی پنهان 

ز بین نقش بیمه به عنوان فعال بازار  و نقش دولت در تضمین رفاه اجتماعی جامعه را نشان  می بیمه پذیربودن، مر. مانده است

در جایی که ریسک ها، بیمه پذیر نیستند، دولت هیچ مداخله ای انجام نمی دهد، اما هیچ گونه نگرانی در مورد ریسک . دهد

 .های بیمه شدنی و ریسک های بیمه شده وجود ندارد

هایی که بر فعالیت  یکی از این ابعاد قوانین و مقررات و چارچوب. سب و کار در صنعت بیمه دو بعد داردبهبود فضای ک 

گری دارای مقررات، قوانین و ضوابط جهان  بیمه. گری حاکم است و دیگری نحوه عملکرد صنعت بیمه در اقتصاد ملی است بیمه

ها بر  ها را در بسیاری از زمینه ی قادرند بار سنگین وظایف دولتهای بازرگان دهد بیمه تجربه جهانی نشان می. شمولی است

عهده گیرند و به منظور ایفای وظایف طبیعتا قوانین، مقررات و فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باید این فعالیت را با 

 .(Costa-Font,2012) کنندگری فعالیت  همه الزامات به رسمیت بشناسد و اجازه دهد بیمه گران بر اساس اصول بیمه

های بازرگانی دارند شبیه تجربه جهانی است؛ به عبارت دیگر در همه دنیا  انتظاراتی که جامعه، مردم و قانون گذاران از بیمه

کنند و  ها را پرداخت می ها آن خسارت شود بیمه های اقتصادی وارد می هرگاه خسارتی به مال، جان و دارایی و فعالیت و بنگاه

های بیمه بازرگانی نتوانستند انباشت  اما به دلیل مشکالت مقرراتی که عنوان شد شرکت. یفه دولت فقط امداد و نجات استوظ

 .های بازرگانی ممکن نیست سرمایه داشته باشند و بدون انباشت سرمایه هم توسعه بیمه

در این دو نقصانی وجود داشته باشد تبعا فعالیتشان  اگر. پذیرند های بازرگانی با اتکا به منابع مالی و انسانی ریسک می بیمه

های اخیر به دالئل متعدد نیروی انسانی صنعت بیمه متناسب با نیازهای کشور تربیت نشده و آموزش  در سال. شود محدود می

کار عمومی از های بازرگانی انباشت سرمایه انجام نشده و در نتیجه پذیرش اف همچنین به لحاظ زیان دهی بیمه. ندیده است

 (.(UNISDR, 2011 گری بازرگانی نارسا است بیمه
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بخش اول شامل نهاد نظارتی و حاکمیتی و ضابطه گذار و به طور خالصه بیمه مرکزی است که با مقررات . بیمه دو بخش است

در . شود بیمه می های های اجرایی است که شامل شرکت بخش دیگر فعالیت. کند های بیمه نظارت می گذاری بر فعالیت شرکت

ای  بخش حاکمیتی و نظارتی؛ بیمه مرکزی برای کمک به بهبود فضای کسب و کار باید قوانین و مقررات را بر اساس اصول بیمه

تغییرات در . های دنیا اصالح کند و با بستر سازی بخش اجرایی را برای فعالیت در فضایی مناسب ترغیب کند مشابه همه کشور

بیمه مرکزی موظف است در تعامل با قانون گذاران و سیاست . توسعه فضای کسب و کار خواهد کرد این عوامل کمک به

گری را با همه وجوه تبیین کند و پیگیری تغییر قوانین و مقررات را متناسب با الزامات  گذاران و تصمیم گیران بتواند امر بیمه

 (Brown,2000 ). گری در دستور کار قرار دهد بیمه

باید توجه داشت که وجود . هان با بخش قابل توجهی از بالیای طبیعی که خسارت شدید به ارمغان می آورد مواجه استتمام ج

با این حال، برنامه ریزی نامناسب . بیمه به بازسازی جامعه کسب و کار کمک کرده و این حوادث را تحت تاثیر قرار می دهد

مسئله مهم بحساب می آید  زمانی که خسارت مانع از تداوم و توسعه کسب و برای بازیافت خسارت در جامعه کسب و کار یک 

کار جامعه می شود باید اقدامات الزم برای جلوگیری از سقوط توسعه جامعه کسب و کار انجام شود  حوادثی که  متاثر از 

حیات کسب و کار در حالی که کاهش  در این زمینه، بیمه، نقش حیاتی ایفا می کند با برقراری دوباره. بالیای طبیعی هستند 

 . (Chua, C, 2000)عواقب ناشی از فاجعه را جبران کرده به بهبود و رونق فضای کسب و کار نیز کمک شایانی می کند  مالی

این مطالعه به بررسی نقش بیمه در  مواجهه باخطر در بهبود فضای کسب و کار پرداخته و در پی پاسخگویی به سواالت زیر 

 : شیممی با

 آیا آموزش و فرهنگ سازی بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟

 آیا  قوانین و مقررات بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟

 بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟(  انتقال ریسک)آیا ریسک گریزی

 ای  بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟آیا درک نیاز بیمه 

 

 تحقیق متغیرهای عملیاتی تعریف

 :مؤلفه های زیر می باشد عوامل بیمه ای تأثیر گذار در بهبود فضای کسب و کار شاملدر این مقاله : تعریف عملیاتی

که در ادامه به تعریف هریک از آنها می  ای بیمه نیاز درک و ریسک انتقال ، خطر ادراک ، ای بیمه سازی فرهنگ و آموزش

 :پردازیم

 فرهنگ

 بر مربوط سؤاالت و. اند گرفته قرار سنجش مورد گویه 8 فرهنگ سازی بیمه ای  شاخص گیری اندازه برای حاضر مقاله در

 سیاست ، تجمالتی و گزاف های هزینه صرف ، ها نقش رسانه : از عبارتند آن های شاخص و. باشد می 8 تا 1 متغیر این

 .روانی مرجع و آرامش های ، گروه جانبی و تشویقی های
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 ای بیمه مقررات و قوانین

 مربوط سؤاالت و. اند گرفته قرار سنجش مورد گویه 8 قوانین و مقررات بیمه ای  شاخص گیری اندازه برای حاضر مقاله در

گیری مقررات، بوروکراسی در قوانین، سخت دست و پا : از عبارتند آن های شاخص و .باشد می 10 تا 6 متغیر این بر

 .گیری بیمه گران، رسیدگی به شکایات و  آشنا سازی عموم به قوانین

 (ریسک انتقال)گریزی ریسک

 11 متغیر این بر مربوط سؤاالت و. اند گرفته قرار سنجش مورد گویه 8 انتقال ریسک شاخص گیری اندازه برای حاضر مقاله در

توکل، وسایل پیشگیری کننده، سرمایه گذاری در جای کم ریسک، آشنایی به  : از عبارتند آن های صشاخ و. باشد می 18 تا

 .گونه شرکت ها قارچ موارد بیمه ای و رشد

 ای بیمه نیاز درک

 این بر مربوط سؤاالت و. اند گرفته قرار سنجش مورد گویه 8 درک نیاز مشتری  شاخص گیری اندازه برای حاضر مقاله در

ماندن اموال، آموزش  باقی انتظارات ، برآورده کردن خواسته ها، مصون : از عبارتند آن های شاخص و. باشد می 80 تا16 متغیر

 .و تنوع محصوالت

 کار و کسب فضای بهبود

 بر مربوط سؤاالت و. اند گرفته قرار سنجش مورد گویه 8بهبود فضای کسب و کار  شاخص گیری اندازه برای حاضر مقاله در

 و توزیع کننده ریسک، دسترسی به منابع بلند مدت، ورشکستی : از عبارتند آن های شاخص و. باشد می 88 تا 81 متغیر نای

 .ی اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان، آشنایی با بیمه نامه ها کار و کسب تعطیلی

 پژوهش مفهومی مدل

 

 یر مستقلمتغ                                      یر وابسته                                          متغ

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی مدل( 1 شکل

 

 پژوهش  های سؤال

 بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟( آموزش)آیا فرهنگ سازی 

 آیا  قوانین و مقررات بیمه ای  بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟

ود فضای کسب و کار بهب  

 

 

فرهنگ سازی     

 

 

 قوانین و مقررات بیمه ای 

 

 
 انتقال ریسک

 
 نیاز اجباری به بیمه
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 بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟(  انتقال ریسک)آیا ریسک گریزی

 آیا درک نیاز بیمه ای  بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار می باشد ؟

 فرضیه های تحقیق

 بیمه ای با بهبود فضای کسب و کار  رابطه مثبت و معناداری دارد( آموزش) سازی فرهنگ. 

 قررات بیمه ای  با بهبود فضای کسب و کار  رابطه مثبت و معناداری داردقوانین و م. 

 ریسک گریزی بیمه ای  با بهبود فضای کسب و کار  رابطه مثبت و معناداری دارد. 

 درک نیاز  بیمه ای با بهبود فضای کسب و کار  رابطه مثبت و معناداری دارد. 

 تحقیق روش و نوع

 همبستگی شیوه به که است توصیفی تحقیقات جزء هدف نظر از  و. است کاربردی ادهاستف مخاطب نظر از حاضر تحقیق

 و کسب فضای بهبود در باخطر مواجهه  در بیمه نقش بررسی توصیف دنبال به آن اجرای مراحل طی در که. گیرد می صورت

 الزم های داده که است مقطعی زمانی عدبُ از و پیمایشی ها داده آوری گرد روش بُعد از حاضر تحقیق همچنین.   باشیم میکار 

 این در آماری جامعه. گردید آوری جمع پرسشنامه ابزار با 1433 آذرماه لغایت مهرماه زمانی دوره طی ها فرضیه آزمون جهت

 نا تحقیق این در که باشد می  ای بیمه های شرکت کارکنان و مشتریان شامل پرسشنامه سواالت به پاسخگویی جهت مقاله

 نمونه روش از و آمد بدست پرسشنامه توزیع برای نفر 483 فرمول کوکران از استفاده با  آماری نمونه و. اند شده فرض ودمحد

 .گردید استفاده شده ساده تصادفی گیری

 نامهپرسش کرونباخ آلفای ضریب) آن پایایی و روایی تأیید از پس که گردید استفاده مجزا پرسشنامه از اطالعات، گردآوری برای

 روایی بررسی منظور به. است شده استفاده آن برای لیکرت ای گزینه 8 طیف از که گردید توزیع آماری نمونه بین( درصد  80

 رشته خبرگان از تن چند اختیار در تنظیم از پس پرسشنامه، تنظیم اصول رعایت ضمن ها، پرسشنامه صوری و محتوایی

 از اطمینان از پس مقاله این در. گردید اعمال پرسشنامه روی الزم اصالحات و گرفت قرار بخصوص مدیریت بیمه  مدیریت

 خطی، رگرسیون آزمون و spss افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای ،(اسمیرنوف -کولموگروف آزمون)متغیرها بودن نرمال

 .است شده استفادهفریدمن  آزمون و

 
 یافته های تحقیق

 مرات متغیرهابررسی نرمال بودن توزیع ن 

اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را می توان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون را برای کل  -با استفاده از آزمون کولموگروف

این آزمون در سطح . نشان داده شده است 1ایم، که نتایج آن به صورت جدول شماره داده ها و نیز تک تک متغیرها انجام داده

 .باشدمی  α=  08/0گیرد، به عبارتی سطح معناداری ما جام میان% 38اطمینان 
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 :در این آزمون ما دو فرض زیر را داریم

    :H0 ها از توزیع نرمال پیروی می کنند داده

 :H1 ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند    داده

گیریم و در  را نتیجه می( فرض صفر)هاباشد، نرمال بودن داده  08/0تر از مقدار خطا  اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ

 .  غیر این صورت به نرمال بودن داده ها شک می کنیم

 ای بیمه عوامل رینتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغ:  1شماره  جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری Z آماره  متغیرهای پژوهش

 فرهنگ سازی بیمه ای 

 نرمال استغیر  000/0 883/1

 مقررات بیمه ای  قوانین و

 نرمال استغیر  000/0 670/4

 ریسک گریزی

 نرمال استغیر  000/0 873/8

 درک نیاز بیمه ای 
 نرمال استغیر  000/0 888/4

 

 کار و کسب فضای بهبود رینتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغ:  8شماره  جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری Z آماره  متغیرهای پژوهش

 نرمال استغیر  000/0 831/3 م گیری خرید بیمه ای تصمی

 

 خطای مقدار از کمتر متغیرها آزمون برای آمده بدست مقدار چون  8 و1 شماره های جدول در آمده بدست نتایج به توجه با

 های آزمون از باید و باشند نمی نرمال همگی مقاله متغیرهای یعنی گیریم؛ می نتیجه  را مقابل فرض پس باشد، می 08/0

 .کرد خواهیم استفاده خطی رگرسیون ضریب از جا این در ما که. نماییم استفاده ناپارامتریک
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 آزمون فرضیه ها 

.دارد معناداری و مثبت رابطه  کار و کسب فضای بهبود با ای بیمه( آموزش) سازی فرهنگ :اول فرضیه  

 مدل برازش به مربوط آماری خالصه( 4جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی چند گانه ضریب تعداد مدل

1 303/0 871/0 870/0 61833/0 

بین دو متغیر  خوبی نشان از همبستگیR (303/0 )گردد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه  از نتایج جدول باال مالحضه می

است  870/0همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  .دارد و بهبود فضای کسب و کار وجود ای بیمه سازی فرهنگ

را  کار و کسب فضای بهبوددرصد از تغییرات متغیر وابسته  1/87 ای بیمه سازی فرهنگ دهد متغیر مستقل که نشان می

 .تحت تاثیر متغیر های خارج از مدل می باشد کند و مابقی این تغییراتمی تبیین 

 (ANOVA)تحلیل واریانس جدول نتایج( 3جدول 

در سطح خطای کوچکتر از  =Sig) 000/0(و (  =140f /078)گردد مقدار بدست آمده آماره  از نتایج جدول باال مالحضه می

توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده اند و به  باشد بنابراین می معنادار می 08/0

 .دهد خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح می

 

 

 

 

 

 

 Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تعداد مدل

سطح معنا 

 داری

 000/0 078/140 488/33 1 488/33 رگرسیون 1

   473/0 488 337/133 باقیمانده

    484 408/133 جمع
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 نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی (3 جدول

 

در سطح  ای بیمه سازی فرهنگیب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر مستقل دهد که  ضرا نتایج جدول باال نشان می

بهبود فضای کسب و  ای  بر بیمه سازی فرهنگباشد بنابراین می توانیم بگوییم که متغیر  معنادار می 08/0 خطای کوچکتر از

به مقدار   کار و کسب فضای بهبود ، ای بیمه سازی فرهنگعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر یموثر است کار 

 .انحراف استانداردافزایش می یابد  303/0

.دارد معناداری و مثبت رابطه  کار و کسب فضای بهبود با  ای بیمه مقررات و قوانین :دوم فرضیه  

 مدل برازش به مربوط آماری خالصه ( 8جدول 

تعداد 

 خطای استاندارد برآورد عدیل شدهضریب تعیین ت ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه مدل

1 788/0 836/0 838/0 38437/0 

بین دو متغیر  خوبی نشان از همبستگیR (788/0 )گردد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه  از نتایج جدول باال مالحضه می

 838/0ل شده برابر با همچنین مقدار ضریب تعیین تعدی .و بهبود فضای کسب و کار وجود دارد  ای بیمه مقررات و قوانین

 و کسب فضای بهبوددرصد از تغییرات متغیر وابسته  8/83  ای بیمه مقررات و قوانین دهد متغیر مستقل است که نشان می

 .تحت تاثیر متغیر های خارج از مدل می باشد کند و مابقی این تغییراتمی را تبیین  کار

 

 

 

 

 تعداد مدل

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 شدهاستاندارد 

 tآماره 

 سطح معناداری

B Std. Error Beta 

 000/0 883/14  143/0 838/1 (مقدار ثابت) 1

 000/0 308/11 303/0 047/0 388/0 فرهنگ سازی بیمه ای 
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 ( ANOVA)جدول نتایج تحلیل واریانس(  6جدول 

خطای کوچکتر از  در سطح =Sig) 000/0(و (  =868f /863)گردد مقدار بدست آمده آماره  از نتایج جدول باال مالحضه می

توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده اند و به  باشد بنابراین می معنادار می 08/0

 .دهد خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح می

 

 نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی (7 جدول

در سطح  ای بیمه مقررات و قوانینشده برای متغیر مستقل  دهد که  ضرایب رگرسیونی استاندارد نتایج جدول باال نشان می

بهبود فضای کسب  بر  ای بیمه مقررات و قوانینباشد بنابراین می توانیم بگوییم که متغیر  معنادار می 08/0 خطای کوچکتر از

به مقدار   کار و کسب فضای دبهبو ، ای بیمه مقررات و قوانینعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر یموثر است و کار 

 .انحراف استانداردافزایش می یابد  778/0

.دارد معناداری و مثبت رابطه  کار و کسب فضای بهبود با  ای بیمه گریزی ریسک :فرضیه سوم   

 

 

 Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل تعداد

سطح معنا 

 داری

 000/0 863/868 783/118 1 738/118 رگرسیون 1

   806/0 488 883/78 باقیمانده

    484 408/133 جمع

 تعداد مدل

گرسیونی ضرایب تاثیر ر

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 استاندارد شده

 tآماره 

 سطح معناداری

B Std. Error Beta 

 000/0 363/8  180/0 683/0 (مقدار ثابت) 1

 000/0 788/84 778/0 044/0 786/0 ای بیمه مقررات و قوانین
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 مدل برازش به مربوط آماری خالصه (8جدول 

 ای استاندارد برآوردخط ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه تعداد مدل

1 740/0 844/0 841/0 38787/0 

بین دو متغیر  خوبی نشان از همبستگیR (740/0 )گردد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه  از نتایج جدول باال مالحضه می

است  841/0همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  .و بهبود فضای کسب و کار وجود دارد  ای بیمه گریزی ریسک

را  کار و کسب فضای بهبوددرصد از تغییرات متغیر وابسته  1/84  ای بیمه گریزی ریسک دهد متغیر مستقل که نشان می

 .متغیر های خارج از مدل می باشد تحت تاثیر کند و مابقی این تغییراتمی تبیین 

 (ANOVA)جدول نتایج تحلیل واریانس( 9جدول 

در سطح خطای کوچکتر از  =Sig) 000/0(و (  =348f /488)گردد مقدار بدست آمده آماره  از نتایج جدول باال مالحضه می

توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده اند و به  باشد بنابراین می نادار میمع 08/0

 .دهد خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح می

 نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی (10 جدول

 

 سطح معنا داری Fآماره   میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات تعداد مدل

 000/0 488/348 334/104 1 334/104 رگرسیون 1

   848/0 488 803/30 باقیمانده

    484 408/133 جمع

 تعداد مدل

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 استاندارد نشده

ایب تاثیر ضر

رگرسیونی 

 استاندارد شده

 tآماره 

 سطح معناداری

B Std. Error Beta 

 000/0 880/18  103/0 448/1 (مقدار ثابت) 1

 000/0 868/80 740/0 088/0 888/0   ای بیمه گریزی ریسک
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در سطح  ای بیمه گریزی ریسک دهد که  ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر مستقل نتایج جدول باال نشان می

بهبود فضای کسب و  بر ای بیمه گریزی ریسک باشد بنابراین می توانیم بگوییم که متغیر معنادار می 08/0 خطای کوچکتر از

به مقدار   کار و کسب فضای بهبود ، ای بیمه گریزی ریسکعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر یموثر است کار 

 .تانداردافزایش می یابد انحراف اس 740/0

.دارد معناداری و مثبت رابطه  کار و کسب فضای بهبود با  ای درک نیاز بیمه :فرضیه چهارم   

 مدل برازش به مربوط آماری خالصه (11جدول 

تعداد 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه مدل

1 883/0 688/0 687/0 43880/0 

بین دو متغیر  خوبی نشان از همبستگیR (883/0 )گردد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه  از نتایج جدول باال مالحضه می

است که  687/0همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  .و بهبود فضای کسب و کار وجود دارد ای بیمه نیاز درک

می را تبیین  کار و کسب فضای بهبوددرصد از تغییرات متغیر وابسته  7/68 ای بیمه نیاز درک دهد متغیر مستقل نشان می

 .تحت تاثیر متغیر های خارج از مدل می باشد کند و مابقی این تغییرات

 

 

 

 (ANOVA)جدول نتایج تحلیل واریانس( 18جدول 

 Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تعداد مدل

سطح معنا 

 ریدا

 000/0 870/831 631/144 1 631/144 رگرسیون 1

   183/0 488 661/60 باقیمانده

    484 408/133 جمع
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در سطح خطای کوچکتر از  =Sig) 000/0(و (  =831f /870)گردد مقدار بدست آمده آماره  از نتایج جدول باال مالحضه می

ه متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده اند و به توان نتیجه گرفت ک باشد بنابراین می معنادار می 08/0

 .دهد خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح می

 نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی (14 جدول

 

در سطح خطای   ای بیمه نیاز درک دهد که  ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر مستقل نتایج جدول باال نشان می

موثر بهبود فضای کسب و کار  بر  ای بیمه نیاز درک باشد بنابراین می توانیم بگوییم که متغیر می معنادار 08/0 کوچکتر از

انحراف  883/0به مقدار   کار و کسب فضای بهبود ،ای بیمه نیاز درکعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر یاست 

 استانداردافزایش می یابد

 میانگین رتبه ها رتبه بندی شاخص های پژوهش براساس

 :برای اولویت بندی عوامل و رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شد با توجه به جدول زیر 

 

 

 

 آزمون فریدمن( 13جدول شماره 

 483 تعداد

 631/16 کای اسکوئر

 4 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 تعداد مدل

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر 

رگرسیونی 

 استاندارد شده

 tآماره 

 ح معناداریسط

B Std. Error Beta 

 000/0 670/8  101/0 878/0 (مقدار ثابت) 1

 000/0 010/83 883/0 088/0 808/0 درک نیاز بیمه ای
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های  با توجه به داده. رای رتبه بندی متغیرها می توان استفاده کردکه ب. آزمون فریدمن یکی از آزمونها ی غیر پارامتری است

 38محاسبه گردیده است؛ در نتیجه در سطح اطمینان   sig= 000/0و  631/16، کای اسکوئر   4جداول فوق ، با درجه آزادی 

توان گفت  دست آمده می به یعنی با توجه به اطالعات. درصد دالیل کافی برای رد فرض صفر و تأیید فرض مقابل وجود دارد

و رتبه متغیرها بر اساس تاثیر گذاری بشرح . تاثیر گذاری مولفه های عوامل بیمه ای بر بهبود فضای کسب و کار متفاوت است

 . ذیل می باشد

  عوامل بندی الویت( 18جدول شماره 

 نمره رتبه متغیرها میانگین رتبه ها متغیرهای عوامل رفتاری

 3 66/8 ای  فرهنگ سازی بیمه

 1 43/8 قوانین و مقررات بیمه ای 

 4 88/8 ریسک گریزی

 8 38/8 درک نیاز بیمه ای 

نکته  این به توجه با لذا است بیشتر متغیر آن اهمیت باشد تر کوچک ها رتبه میانگین قدر فریدمن هرچه آزمون در که آنجا از

ریسک گریزی  با میانگین  ،38/8اول، درک نیاز بیمه ای با میانگین در اولویت  43/8قوانین و مقررات بیمه ای با میانگین  

 .دارند قرار بعدی های رتبه در 66/8و فرهنگ سازی بیمه ای با میانگین  88/8

 

 

 

 

 

 شاخص های توصیفی 

 شاخص های نظری آماری درباره عوامل بیمه ای( 16جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه ردیف

 13/1 48/8 بیمه ای فرهنگ سازی 1

 37/0 83/4 قوانین و مقررات بیمه ای 8
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 18/1 38/4 ریسک گریزی 4

 348/0 87/4 درک نیاز بیمه ای 3

 08/1 84/4 میانگین نهایی عوامل بیمه ای
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 نمودار ستونی مقایسه میانگین مؤلفه های عوامل بیمه ای( 1نمودار شماره 

 یری و پیشنهاداتنتیجه گ

 و اجتماعی سیاسی، های اقتصادی، زیربخش و ها بخش تمام هماهنگی مستلزم کشور هر در کار و کسب فضای شاخص بهبود

 کسب و فضای شاخص نهایت در که است مجموعه کل و با یکدیگر با بخش ها این از کدام هر تعامل. است کشور آن فرهنگی

 از ایران همسایه کشورهای حتی و جهان کشورهای با مقایسه در ایران در کار و ی کسبفضا شاخص. داد خواهد ارتقا را کار

 هایی از بخش یکی. می باشد شاخص این دهنده بهبود متغیرهای در اساسی بازبینی نیازمند و نبوده مناسبی برخودار جایگاه

 موجود های چالش دلیل به بیمه ایران صنعت اما. است بیمه صنعت نماید ایفا زمینه این در را توجهی قابل نقش می تواند که

 به قابل توجهی کمک که سپرده بیمه و سهام اعتباری، بیمه بیمه انداز، پس و عمر بیمه همچون هایی رشته در ویژه به

 .اند مانده محروم شاخص این بهبود در آفرینی نقش از نمایند می کار و فضای کسب بهبود در صنعت این نقش گسترش

 صنعت نقش افزایش بر راهکارهای منطبق نیز کار کسب و فضای بهبود در بیمه صنعت نقش توسعه برای ارائه قابل رهایراهکا

 و عمر های بیمه مورد در. باشد می ای بیمه های رشته کارگیری و به توسعه راهکارهای همچنین و مالی تأمین نظام در بیمه

 برای بیمه ای رشته این جذابیت افزایش برای...  و مالیاتی معافیت های ونهمچ تشویقی مناسب سیاست های اتخاذ انداز پس
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 بیمه پرتفوی صنعت در بیمه ای رشته این سهم افزایش همچنین و عمر بیمه نفوذ ضریب افزایش نتیجه در گذاران و سرمایه

 ،... و طال ارز، مسکن، بخش در گذاری جای سرمایه به عمر بیمه نامه از استفاده مورد در فرهنگ سازی گسترش ضمن کشور

 های حساب سایر از انداز پس و عمر های بیمه بخش های حساب کشور، تفکیک در عمر بیمه تخصصی شرکت های تأسیس

 شرکت با عمر های بیمه زمینه در مشارکت منظور به خارجی بیمه های شرکت حضور اعطای  مجوز ای، بیمه های شرکت

 در بهبود بیمه صنعت نقش افزایش به شایانی کمک می تواند زمینه این در آنها تجربیات از استفاده داخلی برای بیمه های

 .نماید کار کسب و فضای

 مقررات با که است مرکزی بیمه خالصه طور به و گذار ضابطه و حاکمیتی و نظارتی نهاد شامل اول بخش. است بخش دو بیمه

 در. شود می بیمه های شرکت شامل که است اجرایی های فعالیت دیگر بخش .کند می نظارت بیمه های شرکت فعالیت بر گذاری

 ای بیمه اصول اساس بر را مقررات و قوانین باید کار و کسب فضای بهبود به کمک برای مرکزی بیمه نظارتی؛ و حاکمیتی بخش

 در تغییرات .کند ترغیب مناسب اییفض در فعالیت برای را اجرایی بخش سازی بستر با و کند اصالح دنیا های کشور همه مشابه

 و سیاست گذاران قانون با تعامل در است موظف مرکزی بیمه. کرد خواهد کار و کسب فضای توسعه به کمک عوامل این

 الزامات با متناسب را مقررات و قوانین تغییر پیگیری و کند تبیین وجوه همه با را گری بیمه امر بتواند گیران تصمیم و گذاران

 و بهتر محصوالت و بیشتر پذیری رقابت مقررات، و قوانین متناسب تغییر با است طبیعی .دهد قرار کار دستور در گری بیمه

 برای تقاضا بیمه های شرکت سوی از مشخصات این با محصوالت ارائه با و شود می ارائه مناسب کیفیت و قیمت با تری متنوع

 با و شد خواهد جامعه در بیمه گسترش موجب و دارد نیز دیگری های پیامد موضوع این .کند می پیدا گسترش محصوالت این

 آینده به امید فضا این در. است اطمینان جامعه در بیمه مولود چراکه بود خواهیم جامعه آسایش و امنیت شاهد بیمه رشد

 موجب و کند می پشتیبانی را تصادیاق های فعالیت و کرد خواهد تلطیف را جامعه عمومی فضای بیمه طبیعتا و یابد می افزایش

 مرکزی بیمه. است مقررات و قوانین کار و کسب فضای بهبود در مسئله ترین مهم واقع در.شود می کشور اقتصاد توسعه و رشد

 و نمایندگان کارکنان، سهامداران، اند؛ شده تشکیل مختلفی ارکان از بیمه های شرکت. دارد برعهده را وظایف این بیمه حوزه در

 هر برای را قبولی قابل منفعت بخش این که دهند می گسترش را خود های فعالیت صورتی در عوامل این مجموعه.... و کارگزاران

 قوانین که صورت در. کنند جذب را بیشتری انسانی نیروی و سرمایه قادرند بیشتر سودآوری با بیمه های شرکت .کند ایجاد یک

 منفعتی نفعان ذی به که زمانی و رسانند سود خود نفعان ذی به توانند نمی نیز بیمه های شرکت باشد آوری سود برای مانعی

 .شود می محدود مشارکت برای ها آن فعالیت نرسانند

 فرهنگ سازی بیمه ای 

 مردم؛ عموم به بیمه صحیح فرهنگ شناسندن و ها باور فرهنگی، های ظرفیت درک جهت در جانبه همه تالش -

 جامعه؛ فرهنگی ساختار های ویژگی با ای بیمه های پوشش و ها طرح تطابق لزوم -

 بیمه؛ فرهنگ با بیشتر آشنایی جهت مختلف تحصیلی مقاطع در آموزشی ریزی برنامه -

 آنها؛ حذف یا اصالح جهت تالش و بیمه فرهنگ با ناسازگار های ترکیب شناسایی -

 بیمه؛ فرهنگ به نسبت عمومی آگاهی افزایش -

 ؛ بیمه خرید جهت مناسب های محرک و درست نگرش ایجاد -
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 جامعه؛ آحاد بین در بیمه مناسب سازی فرهنگ طریق از کار و کسب فضای بهبود -

 ای؛ بیمه خدمات ارائه زمینه در متخصص و ماهر انسانی نیروی تربیت ضرورت -

 مردم؛ عموم توسط اعتباری های نامه بیمه از استفاده جهت در سازی فرهنگ -

 وانین و مقررات بیمه ای ق

 ای؛ بیمه خدمات از کنندگان استفاده تشویق جهت گیر پا دست ای بیمه مقرارات و قوانین اصالح -

 بیمه؛ صنعت تحول طرح راستای در ها تعرفه سازی آزاد -

 مه؛بی های توسط شرکت اعتباری های بیمه نامه دریافت کنندگان به خسارت پرداخت امر در تسریع و پیگیری -

 جامعه؛ اقشار درآمد با متناسب مختلف های بیمه انواع کردن برقرار -

خدمات از طریق تسهیل قوانین و مقررات بیمه  دهندگان ارائه و ای بیمه خدمات از کنندگان استفاده مابین فی سازی اعتماد -

 ای؛

 ریسک گریزی 

 کرده و در جهت بیمه نمودن آنها اقدام نمایند؛ شناسایی را شوند می ریسک افزایش موجب که خود رفتارهای افراد -

 شناخت خطرات ریسک پذیر و واگذاری آنها به شرکت های بیمه؛ -

 از محل کسب و کار و یا  پیشگیری از وقوع آنها؛ حذف خطرات -

 خطر؛ با مواجهه مشتریان برای به رفتاری های زمینه در الزم های آموزش -

 و به روز جهت مقابله با خطرات؛ ایمن های ولوژیتکن استفاده صحیح و مناسب از -

 درک نیاز بیمه ای

 ارائه پوشش های بیمه متنوع و مناسب، با توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان؛ -

 بیمه؛ ای بیمه محصوالت خرید به نسبت عمومی آگاهی افزایش -

 اجه با خطر در فضای کسب و کار؛بیمه به منظور مو خرید جهت مناسب های محرک و درست نگرش ایجاد -

 ها؛ بانک طرف از ضمانتی اسناد برای جایگزینی عنوان به اعتباری های نامه بیمه پذیرش -

 مشتریان؛ اعتبارسنجی تخصصی های شرکت افزایش -

 بیمه؛ های شرکت در اعتباری های نامه بیمه انواع کارگیری به -

 خطر وسوق دادن به خرید محصوالت بیمه ای ؛ ترغیب و تشویق مشتریان به لزوم شناخت درک -
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