
 5931 پاییز و زمستان، 2اول، شماره  سال ای، های بیمه  پژوهشفصلنامه دو
 585 تا 511صفحات 

در  كشور ۀفراروي صنعت بيمداخلی هاي چالشبررسی 
 در سوزيآتش بيمۀ رشتۀ موردي مطالعۀ شرایط بحرانی؛

 آسيا بيمۀ شركت
 

 حمید رمضانی
 حمید علوی وفا

 چکیده

امروزه عوامل متعددی ازجمله مشکالت قانونی و محیطی و فرهنگی، باعث عدم 
ای و امنیت سوزی و زلزله در ایران و فقدان تأمین بیمهبیمۀ آتش به ویژهتوسعۀ صنعت 

در  و مشاهدهقابل شمارش های جامعه گردیده است. از سوی دیگر شرایط و ناهنجاری
شهر تهران رود کالنای است که بیم آن میگونهجانبه شهر تهران بهساختار ایمنی همه

های در سطح سوزیدر اثر بروز بالیای طبیعی ازجمله زلزله و یا بروز حوادث و آتش
بیمه را  های ناپذیری شده و شرکتبحران، دچار خسارات مالی و جانی سنگین و جبران

شناسایی و تعیین  باهدفای مواجه سازد. این تحقیق، و مشکالت عدیدهها با چالش
ۀ یمدر رشتۀ ب آسیا بیمه ویژه شرکتبه کشور صنعت بیمهفراروی داخلی  هایچالش
 ای و پیمایشی وتهران در شرایط بحران با استفاده از روش کتابخانه شهر سوزیآتش

خبرگان صنعت بیمه و کارکنان باسابقه ساخته بین کارشناسان و ۀ محققنامپرسشتوزیع 
شده با  های گردآوریکردۀ شرکت بیمۀ آسیا، صورت گرفته است. آمار و داده و تحصیل

های دهد که حوزهشده و نتایج تحقیق نشان می تحلیل SPSSافزار استفاده از نرم
نابع گذاری، مریزی و مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و قانوناقتصادی، فرهنگی، برنامه
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شرکت )ۀ کشوربیم صنعتهای داخلی  چالشها و آسیبانسانی و فناوری، در ایجاد 
باشند. سوزی شهر تهران در شرایط بحرانی تأثیرگذار میبیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش

باری را و تبعات منفی و زیان های ایجادشده، پیامدهاهمچنین مشخص گردید که چالش
-سوزی در شهر تهران به همراه دارند که بهشتۀ بیمۀ آتشر به ویژهبرای این صنعت و 

شده ارائه شده های شناساییکارهایی در هر یک حوزهمنظور مقابله با این پیامدها، راه
 .است

 سوزیبحران، صنعت بیمه، بیمۀ آتش کلمات کلیدی:
 JEL: M00, H2, C00بندی  طبقه

 

  



 641...  فراروی داخلی های چالش یبررس

 مقدمه

-مصرف انتظارات نیازها و و شناسی جمعیت فناوری، در در حال پیشرفت تغییرات

 و نظارتی تحوالت با همراه .بیمه را به دنبال دارد عملکرد صنعت مختل شدن کنندگان
سنتی  وکار کسب هایمدل روی بر شدیدی فشار منجر به اعمال تغییرات این اخیر، مالی

 هایاستراتژی و داخلی عملیات در تجدیدنظر با گرانبیمه از لذا بسیاری. گردیده است
 از خارج در تغییر سرعت اما سعی در مقابله با این چالش دارند، خود وکار کسب

مطابق با آخرین  تا هستند تالش نیز در فعال هایشرکت حتی و وقفه بوده بی صنعت
 (.PWC ، 7102 مؤسسهگزارش )اوری پیشرفته به فعالیت خود ادامه دهندنها و ف روش

 کالبدی توسعۀ آن تبع به و شهرنشینی سریع حاضر، رشد عصر یکی از مسائل مهم در
-محیط در انسانی نسنجیده هایدخالت ترینگسترده با مسئله عموماً این. شهرها است

-بی یا و وجود عدم ها،گسل حریم رویه دربی وسازهای ساخت ازجمله طبیعی های

 که بوده عواملی از دیگر بسیاری و وساز ساخت استانداردهای و ضوابط به توجهی
همکاران،  و آزموده)شود تشدید طبیعی سوانح از حاصل هایبحران شده موجب
0831.) 

جانبۀ شهر تهران، های عدیدۀ مشهود در ساختار ایمنی همهشرایط و ناهنجاری
شهر تهران، نابودی و یا سوختن خود را در اثر بروز بالیای کالن ای است که گونه به

های در سطح بحران، سوزیو یا بروز حوادث و آتش طبیعی ازجمله زلزله
 اصول کارگیریبه مسائل، و اقدامات ترینضروری از یکینماید. می وپرداخته ساخته

 بازسازی است. مقابله و آمادگی، مخاطرات، کاهش منظور به مدیریت بحران
متأسفانه در کشور ما، مشکالت قانونی و محیطی و عدم شناخت کافی مردم و 

ای و مسئولین دولتی، باعث عدم توسعۀ این صنعت و فقدان تأمین بیمه های حمایت عدم
ای مواجه ساخته ها و مشکالت عدیدههای بیمه را با چالشو شرکت شدهامنیت جامعه 

سوزی و زلزله در بیمۀ آتش به ویژهاست. آنچه مسلم است این است که صنعت بیمه و 
تر است. ولی صنعت بیمۀ ایران یافتهپیشرفته و توسعه بسیاری از کشورهای جهان بسیار

 نظر بهنیافته و همچنان توسعه مانده عقبباوجود سابقۀ طوالنی خود از این قافله بسیار 
سوزی و زلزله و سیل در کشور ما فراگیر نیست و مردم تمایلی برای رسد. بیمۀ آتشمی
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های ها و چالشسی و شناخت آسیبها ندارند. لذا در این راستا بررخرید این بیمه
قانونی و محیطی ضروری  ازنظرها در شرایط بحرانی داخلی صنعت بیمه در این رشته

 رسد.نظر میبه
صنعت بیمه های عدم آشنایی با عوامل ایجادکنندۀ مشکالت و چالشکه از آنجایی 

خسارات تواند در شرایط بحرانی موجب وارد آمدن ، میسوزیآتش ۀخصوصاً در رشت
ها بیانجامد، لذا انجام تحقیقی شده و حتی به ورشکستگی آن های بیمههنگفت به شرکت

سوزی آتش ۀخصوص بیمها و مشکالت این صنعت و بهبررسی چالشمنظور جامع به
رسد. همچنین انجام این نظر میدر شرایط بحرانی ضروری به و زلزله در شهر تهران

نقش  م و دانش در حوزۀ مدیریت بحران در صنعت بیمهتواند در توسعۀ علتحقیق می
های مؤثری ایفا نماید. با در نظر گرفتن این موضوع که بیشترین سهم فروش شرکت

های اجباری نظیر شخص ثالث هست و این رشته نیز برای بیمه از محل بیمه
های بیمه سودآور نیست، لذا بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ایجاد این  شرکت

های بیمه در شناسایی مشکالتشان کمک نموده و منجر به تواند به شرکتها میالشچ
ها های درست و مناسب از سوی مدیران و مسئوالن در جهت رفع چالشاتخاذ تصمیم

 شد.خواهد 
این تحقیق ازلحاظ طرح تحقیق در زمرۀ تحقیقات تحلیل محتوا و ازلحاظ هدف تحقیق 

و هدف از انجام آن، شناسایی و تعیین ، گرددبندی میتهدس در زمرۀ تحقیقات کاربردی
شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ )ۀ کشورفراروی صنعت بیمداخلی های ها و چالشآسیب

که بامطالعه و بررسی کتب و  استسوزی شهر تهران در شرایط بحرانی بیمۀ آتش
آمده در این زمینه و با استفاده از روش پیمایشی و توزیع  عمل های به نشریات و پژوهش

نامۀ محقق ساخته بین کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه و کارکنان باسابقه و  پرسش
 کردۀ شرکت بیمۀ آسیا، صورت گرفته است. تحصیل

شرکت بیمۀ )ۀ کشورهای فراروی صنعت بیمها و چالشآسیب»سؤال اصلی تحقیق 
که  باشد می« اند؟ ماسوزی شهر تهران در شرایط بحرانی کدآسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش

شده است:  گونه مطرح منظور دستیابی به پاسخ این سؤال، فرضیه اصلی تحقیق بدین به
ی های فراروها و چالشآسیبهای بیمه و های خارجی و داخلی شرکتعرصه بین»

سوزی شهر تهران رابطۀ شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)ۀ کشورصنعت بیم
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 «.معناداری وجود دارد

 مروری بر ادبیات تحقیق

 سوزیآتش ۀبیم

 قرن تا هفدهم قرن از که ای استبیمه هایرشته ترینقدیمی از یکی سوزیآتش بیمۀ
 سوزی درآتش ۀای بیمسابقه .است گرفته شکل و شده شناخته تدریجبه میالدی نوزدهم

کریمی، )رسدحدود یک قرن میبه ایران  آن در ۀپیشین و هستسال  811جهان بیش از 
0837). 

 5931-31های سوزی در سالعملکرد صنعت بیمۀ کشور در رشتۀ آتش

 سوزی دردر رشتۀ آتش صادره نامۀبیمه ، تعداد0831و  0831آمارهای سال  براساس
 خسارت % رشد داشته و متعاقب آن تعداد27/2 0831سال نسبت به  0831سال 

% رشد داشته است. 13/3 0831نسبت به سال  0831پرداختی در این رشته در سال 
 3/07نسبت به سال قبل  0831سوزی در سال بیمۀ تولیدی در رشتۀ آتشهمچنین حق

 02/11نسبت به سال گذشته  0831 شده در این رشته در سال درصد و خسارت واقع
 سال بیمه در هایاولیۀ عملکرد رشته آمار گزارش.0جدول ) درصد رشد داشته است

0831.) 

 5931-31 هایسال سوزی درکشور در رشتۀ آتش بیمۀ صنعت عملکرد .5جدول 

 5931 5931 
نرخ 

 رشد )%(
سهم از بازار 

)%( 
 22/1 27/2 752115123 751115111 نامه صادرهتعداد بیمه

 08/1 13/1 175211 835112 تعداد خسارت پرداختی

 1518 3/07 0050235170 )میلیارد ریال( 015310571 حق بیمۀ تولیدی 

 7530 02/11 151225838 )میلیارد ریال( 8531157 خسارت پرداختی 

 (5931و  5931های سال بیمه در هایعملکرد رشته )منبع: گزارش
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 سوزیهای بیمه در رشتۀ آتشهای شرکتچالش

توان به موارد زیر اشاره سوزی میهای بیمه در رشتۀ آتشهای شرکتچالش ازجمله
 نمود:
 آتش ۀچالش اصلی رشت منزله بهگی هموضوع کم بیم: گیهای و کم بیمپوشش بیمه-

تولیدی و صنعتی  هایمجموعهمنازل مسکونی،  شود. ازآنجاکهمحسوب میسوزی 
خرند یا یا با حداقل سقف تعهدات بیمه می الزامی به خرید بیمه ندارند معموالً

 ۀسفانه سرمایأموارد هنگام خسارت مت گونه اینای ندارند که در پوشش بیمه اصالً
 .شوندرود یا مالکان دچار زیان هنگفتی میملی از بین می

 های غیرمستقیمی را در ایفای تعهدات زیان ها و وقفهوقف فعالیتت :النفعبیمه عدم
النفع آن عدم ۀنامتواند با بیمهکند که صنعت بیمه میاقتصادی تحمیل می نبه فعاال

نزدیک  بازار بیمه کشور ناچیز و تقریباً سهم آن در متأسفانهاما  ؛را نیز جبران کند
 .به صفر درصد است

  های مالی النفع وجود صورتعدم ولین شرط برای صدور بیمه: اشفافیت مالیعدم
-و سود و هزینه وکار کسبهای درست از النفع نیازمند دادهبیمه عدم شفاف است.

 ها مخالف هستند یا حتی درها با ارائه آنصاحبان شرکت ها است که معموالً
های مالی از شفافیت کافی برخوردار نیست، به همین بسیاری از مواقع صورت

با تمام مزایایی که دارد سهمی در پرتفوی صنعت بیمه دلیل این بیمه 
 (.0831اکبرپور، )ندارد

 ۀرشتهای ترین چالشیکی از اساسیهای غیرفنی تخفیف: های غیرفنیتخفیف 
-شکنیری و نرخئهای غیرفنی و فاقد محاسبات اکچونرخ ئۀارااست.  سوزیآتش

-ا مشکل مواجه میهای بیمه را بسوزی، شرکترشتۀ آتشدر  غیراصولیهای 

 .(0831مقرب، )سازد
 و رقابت با ابزار قیمت بدون نگاه فنی و  هاآزادسازی تعرفه: هازادسازی تعرفهآ

 ۀکارشناسی و ارزیابی دقیق از ریسک موجب شده که سهم صنعت از رشت
درصد باشد که حکایت از نداشتن  1گران کمتر از سوزی در پرتفوی بیمه آتش

سوزی آتش ۀر حوزد .گی در صنعت کشور داردهبیمای یا کمپوشش بیمه
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زمانی  ۀو طبیعی است در باز هکاهش داد شدت بهها را بیمهها، حقآزادسازی نرخ
گران در ایفای تعهدات یابد و بیمهبلندمدت نسبت خسارت این رشته افزایش می

 (.0831رضایی، )شوندخود با مشکل مواجه می

 سوزیتشهای بیمه در رشتۀ آتهای شرکچالشعوامل مؤثر بر 

 وتحلیل تجزیهسوزی مورد  آتش ۀدر این تحقیق سعی شده است که عوامل مؤثر بر بیم
به فراخور اهمیت هر  ها آنها در عمل بتوان با لحاظ داشتن قرار گرفته و با مقایسه آن

در کشور را به انجام  سوزی آتشهای  یک اقدامات مقتضی جهت پیشبرد مناسب بیمه
 سانید.ر
توانیم به  نام ببریم می راسوزی  های آتش بر بیمه تأثیرگذاراگر بخواهیم علل  طورکلی به

 (.0نمودار )اشاره کنیمهای بیمه و عوامل ایمنی عوامل خارجی و داخلی شرکت
 

 
 سوزیهای بیمۀ آتشعوامل مؤثر بر ایجاد چالش .5نمودار 

 . شرکت بیمۀ آسیا9

حال حاضر با  در کشورخصوصی  ۀشرکت بیم ترین عنوان بزرگهب 0آسیا ۀشرکت بیم
نمایندگی حقیقی و حقوقی  7211پرداخت خسارت و حدود  ۀشعبه و ادار 011از بیش 
مشغول های زندگی، غیرزندگی و اتکایی های بیمهدر انواع رشته کشور سراسردر 

یمۀ تولیدی سهم شبکۀ فروش شرکت بیمۀ آسیا از حق ب 0831. در سال است فعالیت
 (.0831سالنامۀ آماری بیمه مرکزی، )درصد بوده است 7/30

                                                                                                                             
1. ASIA Insurance Company 

 عوامل ایمنی

 زیرساختی 

 تأسیساتی

 نشانی ایمنی و آتش

 عوامل داخلی

 و مدیریتی برنامه ریزی

 و نیروی انسانی آموزشی

 و فروش بازاریابی

 متغیرهای تکنولوژیکی

 عوامل خارجی

 اجتماعی

 اقتصادی

 سیاسی



 6931و زمستان  زیی، پا2شماره   ،یا مهیب های  دوفصلنامه پژوهش  612

سوزی، به های شرکت بیمۀ آسیا در رشتۀ آتشمنظور واکاوی مشکالت و چالشبه
و مقایسه آن با مدت مشابه سال  0831سال  ماهه یازدهبررسی عملکرد این شرکت در 

 (.7جدول )است شده پرداختهقبل 

 5931-31سوزی/ یازده ماه اول بیمۀ آسیا در رشتۀ آتششرکت  عملکرد .2جدول 

 تعداد 
 نامهبیمه

 بیمۀ حق
 تولیدی

 از سهم
 پرتفوی

 تعداد
 خسارت

خسارت 
 پرداختی

نسبت 
 خسارت

0831 0315711 2285371 153% 75213 8085731 1051% 

0831 0325872 3215313 157% 75271 8315101 1151% 

تغییرات نسبت به 

سال مدت مشابه 

 گذشته

857% 0152% - 751% 8151% 851% 

 (5931)منبع: آمار استخراجی مرکز طرح و توسعه بیمۀ آسیا، 

رشتۀ خسارت نامه و عملکرد شرکت بیمۀ آسیا در صدور بیمهگزارش کلی همچنین 
 آمده است. 1و  8تهران در جداول  استانسوزی در آتش

 تجمیعی -ایبیمه ۀرشت نامه واستان صدور بیمه براساسگزارش کلی خسارت  .9جدول 

ایبیمه ۀرشت  
تعداد 
 خسارت

 مبلغ خسارت
سبت خسارت به کل ن

هارشته  

 1 151815111 0 تدمسوزی مسکونی بلندآتش

 1 3521158115111 73 انبار

 1 7501858825228 12 مجتمع مسکونی

 1 1518358335722 118 سوزی مسکونیآتش

 1 251115111 0 زلزلهـ سوزی آتش

 0 81538851205111 18 سوزی صنعتیآتش

 7 012508351225112 718 صنعتی سوزی غیرآتش

  518.985.159.325 828 جمع کل

(5931)منبع: آمار استخراجی مرکز طرح و توسعه بیمۀ آسیا، 



 

 تجمیعی ـ ایبیمه و رشتۀ صدور استان براساس صدور کلی گزارش .1جدول 
 

ۀرشت  
ایبیمه  

تعداد 
 صادره

 حق بیمۀ صادره
تعداد 
 اضافی

بیمۀ اضافیحق   
تعداد 
 برگشتی

بیمهجمع کل حق حق بیمۀ برگشتی  
درصد 
 پرتفوی

 1 0250215111 1 1 1 1 0250215111 02 بلندمدتسوزی مسکونی آتش

 0 31531058105311 03508251875171 388 08571850315111 211 011533151135111 85011 انبار

 1 3531750175131 71158815131 03 01150775221 18 3530858115801 221 مجتمع مسکونی

 1 83513357775233 11352285321 733 0511153715011 817 82511850275281 015173 سوزی مسکونیآتش

 1 0510151715211 1 1 1 1 0510151715211 75728 سوزی و زلزلهآتش

 0 083573051835231 07533853315173 012 2522350225382 727 011510258135822 05810 سوزی صنعتیآتش

 7 720583357715883 01531250215312 228 01512350115271 322 712500257305171 015232 صنعتی سوزی غیرآتش

 1 250815111 1 1 1 1 250815111 17 سوزی دفترچه آتش

 1 1351225380 1 1 1 1 1351225380 21 سوزی طرح اصنافآتش

 1 71752385311 1 1 1225071 8 71757025381 71 جامع منازل مسکونی

 1 07350815211 1 1 1 1 07350815211 783 سوزی  پارسه )سرقت(آتش
 555 111.938.518.819 19.112.882.821 5.383 98.255.835.552 2.922 115.213.315.915 92.138 جمع کل

 (5931)منبع: آمار استخراجی مرکز طرح و توسعه بیمۀ آسیا، 
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 تحلیل وضعیت فعلی شرکت بیمه آسیا

 SWOTمنظور تحلیل وضعیت فعلی شرکت بیمه آسیا از روش تحلیل در این تحقیق، به

ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و  SWOTتحلیل استفاده شده است. 
کارآمد در مدیریت استراتژیک و  های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزارتوانایی
  .(0831عظیمی، ) طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان استهمین

های شرکت بیمۀ آسیا  نقاط قوت و نقاط ضعف محیط داخلی برای تدوین استراتژی
 (.0838رشیدی، ) ذکر شده است 1صورت خالصه در جدول  به

 های شرکت بیمۀ آسیا نقاط قوت و نقاط ضعف محیط داخلی برای تدوین استراتژی .1جدول 

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت )
 گستردگی شبکۀ فروش؛ 

 ای مدیران ارشد؛تخصص بیمه 

 خدمات پس از فروش؛  

 ای؛تنوع خدمات بیمه 

 افزاری؛سیستم یکپارچۀ نرم 

 ظرفیت نگهداری و ذخایر شرکت؛  

 ها؛نمایندگیهای فردی  ویژگی  

 های اتکایی واگذاری.بیمه 

  نسبت سود به دارایی، نسبت نقدینگی به بدهی، نسبت سود به

 فروش، نسبت سود به سرمایه؛ 

 گذاری؛مدیریت پرتفوی سرمایه 

 وری نیروی انسانی، آموزش منابع انسانی؛ بهره 

  نظام کنترل سازمانی، ساختار سازمانی شرکت؛ 

 رد کارکنان و جبران خدمات کارکنان؛های ارزیابی عملکسیستم 

 گذاری؛ های سرمایهتوان کارشناسی تحلیل فرصت 

  زیرساخت شبکه؛ 

  تبلیغات شرکت؛ 

  حاکمیت شرکتی؛ 

  تعداد زیاد کارکنان؛ 

 وتحلیل بازارهای هدف؛  تجزیه 

  استخراج نرخ فنی؛ 

 های موجود؛ گذاریسودآوری سرمایه 

 های نامهی، فروش بیمهاخالقیت در ارائه خدمات جدید بیمه

 الکترونیکی؛ 

 شده؛ های انجامگذاریشوندگی سرمایه نقد 

 مرکز اطالعات؛  

 .فرهنگ و نیروی انسانی تحقیق و توسعه 

 های مدیریت بحرانمدل

 بسیار هابحران چندبعدی و مبهم ،پیچیده ،متنوع ماهیت سبب به بحران مدیریت فراگرد
 بهکه اند داده بسط و طرح را مختلفى الگوهاى ،مختلف نظرانصاحب لذا. است دشوار
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 الگوهاىها و از مدل در این تحقیق برخی. کنندمى کمک پیچیده فراگردهاى شدن ساده
 اند:معرفی شده بحران مدیریت در زمینۀ شدهمطرح
 مدیریت اثربخش بحران سازمانی، جدا از نوع بحران، : و میتراف 0مدل تیری

کنند: شناسایی یا  طی می ها بحرانشامل اداره کردن پنج مرحله مشخص است که 
 یادگیری.و  بهبود ؛مهار ویرانی ؛آمادگی و پیشگیری ؛ردگیری عالئم

  کندمی تقسیم زیر شرح به مرحله پنج به را بحران مدیریت ۀچرخ: 7چات لهمدل :
 رهاسازی، ۀمرحل نجات؛ ۀمرحل خطر؛ اعالم ۀمرحل بینی؛پیش یا انتظار ۀمرحل

 .نوتوانی و بازسازی ۀمرحلو  امداد و سازیعادی
  مرحلۀ  چهار، آن را شامل بحران مدیریتدر الگوی سادۀ : 8کانکى مكمدل

 داند.میبرنامه  اجراىو انسانى  نیروى تأمین؛ برنامه تدوین؛ بینىپیش
 شناسایی عالئم ۀ مدل مدیریت بحران فینک از چهار مرحل: 1فینك جامع مدل

 .تشکیل شده است وتحلیل تجزیه مرحلۀ مزمن و ۀمرحل؛ حاد ۀمرحل؛ اولیه
 مدیریت اساسى رهنمودهاى که است : چارچوبى1جاناىلیتلمرحله شش مدل 

 سازمانى ساختار طراحىاند از:  که مراحل آن عبارتدهد مى ارائه را بحران
 و آموزش طریق از گروه دهىسازمان؛ مناسب گروه انتخاب ؛بحران مدیریت

؛ تهیه و بحرانى موقعیت به پاسخ سناریوى طراحى؛ زابحران موارد سازىشبیه
 یادشده. برنامۀ محتواى کارگیری و بهتنظیم  متناسب برنامۀتنظیم 

  مدیریت کلى، فراگرد کاربردى و جامع تقریباً الگوى یک : در8بخشیدو مدل 

است. مراحل  پشتیبانى اقدامات و مأموریتى سرى مراحل یک شامل بحران
بینی؛ پیشگیری؛ مقابلۀ عادی؛ مقابلۀ ویژه و ترمیم و مأموریتی شامل مراحل: پیش

شود. اقدامات ویژه شامل: عملیات روانی در بحران؛ اطالعات در بازسازی می
 گردد.عات میبحران؛ برآورد اجتماعی در بحران و حفاظت اطال

                                                                                                                             
1. Thierry 
2. M. F. Lechat 
3. Macconkey  
4. Fink  
5. Little John 

 0832حسینی و همکاران،  . 2



 6931و زمستان  زیی، پا2شماره   ،یا مهیب های  دوفصلنامه پژوهش  611

 مختلف آن، الگویى مراحل نیز و بحران حیات چرخۀ مبناى : بر5مدل جامع بحران 

 رسدمى نظر به اند کهالگوى جامع مدیریت بحران را ارائه نموده به موسوم مفهومى

 بحران مدیریت باشد. فراگرد قبلى شدۀ مطرح الگوهاى تمامى دربرگیرندۀ نوعی به

 تشکیل بحران از پس و حین شروع، قبل، مرحلۀ چهار از چرخى شکل الگوى در

 و طلبدمى را خود خاص مدیریت الگو، این در مراحل این یک از هر که است شده
 گذارد.مى اثر خود از بعد مدیریت مرحلۀ نحوۀ و اداره بر

 پیشینۀ تحقیق

سوزی و زلزله در چه مسلم است این است که صنعت بیمه و باالخص بیمۀ آتشآن
تر است. ولی صنعت بیمۀ ایران یافتهبسیاری از کشورهای جهان بسیار پیشرفته و توسعه

نظر نیافته بهبا وجود سابقۀ طوالنی خود از این قافله بسیار عقب مانده و همچنان توسعه
سوزی و زلزله و سیل در کشور ما فراگیر نیست و مردم تمایلی برای رسد. بیمۀ آتشمی

های ها و چالشندارند. لذا در این راستا بررسی و شناخت آسیب هاخرید این بیمه
نظر قانونی و محیطی ضروری به ازنظرها در شرایط بحرانی صنعت بیمه در این رشته

 رسد.می
سوزی در شهر تهران در شرایط های صنعت بیمه و رشتۀ آتشدر ارتباط با چالش

تاکنون تحقیقات تجربی بحرانی تاکنون تحقیق کامل و جامعی انجام نشده است. ولیکن 
 های داخلی در صنعت بیمه صورتعوامل مؤثر بر ایجاد چالشزیادی برای بررسی 

ذکر شده  2گرفته است. برخی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع در جدول 
 است.

  

                                                                                                                             
 0833همکاران،  و . پورعزتی 0
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 گرفته پیرامون موضوع های انجامپژوهش .8جدول 

 عنوان ردیف
 پژوهشگر/

 سال نتایج پژوهشگران

بیمۀ رشتۀ مسئولیت و بررسی رابطۀ حق  5
 توسعه و کشور در حال 11درآمد در 

 یافتهتوسعه

بینستوک و 

 0همکاران

بیمۀ رشتۀ مسئولیت و تولید رابطۀ بین حق
ناخالص داخلی مثبت است و کشش 

 تر از واحد دارد.درآمدی بزرگ

0333 

تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای   2

های زندگی در صنعت بیمه  بیمه

 ایران

ابراهیم 

 کاردگر

درآمد ناکافی سرپرست خانواده، سطح 

پایین تحصیالت و تورم از دالیل عدم 

 های زندگی در ایران است. رشد بیمه

0822 

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر   9

صنعت بیمه در استان رشد 

 کردستان

فریدون 

 ابراهیمی

عوامل مربوط به ساختار و عملکرد 

های بیمه )عوامل داخلی( و شرکت

عوامل قانونی، اقتصادی، فرهنگی و 

فناوری )عوامل خارجی( بر رشد و 

 توسعه در استان کردستان تأثیر دارند.

0831 

وکار  بررسی موانع مؤثر در کسب  1

ارایه صنعت بیمه زندگی و 

 راهکارها

اله حبیب

رجبی 

 گرجی

عوامل ساختاری اقتصادی عملکردی و 

رفتاری فرهنگی و اجتماعی بر توسعه و 

رشد صنعت بیمه زندگی اثرگذار 

 هستند.

0830 

های  بررسی عوامل مؤثر بر بیمه  1

 هواپیما

راضیه 

 گلستانی

اطالعی رسانی ضعیف باعث بیاطالع

است. ای شده  های بیمه مردم از پوشش

ها و  بیمه با نوع پوشش عدم تناسب حق

های بیمارستانی سنخیت ندارند.  تعرفه

عوامل اقتصادی فرهنگی و بهداشتی در 

 توسعه بیمه اثر دارند.

0830 

بندی عوامل  شناسایی و اولویت  8

محیطی مؤثر بر اجرای استراتژی 

 سازمانی در صنعت بیمه

مهدیه 

 میرزاجانی

ناخالص داخلی و رابطه مثبت بین تولید 

 تقاضای بیمه هواپیما وجود دارد.

0837 

عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی   2

صنعت بیمه در راستای طرح تحول 

مصطفی 

 کالگر

های  عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی

صنعت بیمه کشور در راستای برنامه 

0838 

                                                                                                                             
1 - Beenstock, Dickinson & Khajuria 
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 عنوان ردیف
 پژوهشگر/

 سال نتایج پژوهشگران

( 0تحول در این صنعت به ترتیب:  صنعت بیمه

تباطات؛ ( ار8( کنترل؛ 7تخصیص منابع؛ 

-( برنامه2( رهبری؛ 1( نیروی انسانی؛ 1

( تدوین؛ 3( فرهنگ؛ 2ریزی عملیاتی؛ 

( عدم قطعیت 01( ساختار صنعت؛ 3

بندی ( قبل از تدوین رتبه00محیط؛ و 

 اند.شده

 سوزی وهای آتش بیمه  8

 دالیل عدم گرایش افراد به آن

فاطمه 

 سخایی

 

عوامل اجتماعی؛ عوامل مربوط به 

ریزی؛  عوامل آموزشی؛ عوامل  برنامه

بازاریابی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل 

ای  گونه به مذهبی؛ و عوامل ساختاری

 اند. سوزی مؤثر بوده های آتش بر بیمه

0838 

 چارچوب نظری تحقیق

-ازهندهای او مقیاس موضوعی تطالعاا آوریجمعر، مذکو یهاهشوپژ تقو تنکا از

 .ندزسامی رشکاآ تحقیق بهتر ایجرا ایبر سبی رامنا یبسترها که است هاآن یگیر
 هشوپژ ینا موردمطالعۀ عموضو با مستقیماً شده مطرح یهاپیشینه از امکدهیچ هرچند

 سیربر ردمویک یا چند متغیر را  فقط شده مطرح تموضوعا از هرکدام و ندارند طتباار
 هامینهز ییامحتو ازنظر هم و موضوعی ازنظر هم شده، مطرح یهاپیشینه ماا ،نداداده ارقر
ها و حوزه کهریطوبهده، کر همافر تحقیق بهتر ایجرا ایبر را مناسب یدد یهایهزاو و

 اجستخرا شده مطرح یهاپیشینه براساسهای داخلی صنعت بیمه های چالششاخص
 ند.اهشد

 ،یکپارچه شود مدیریت بحران باید در فرایند مدیریت استراتژیک ،میترافاز دیدگاه 
قرار  این بهعامل با یکدیگر مشترک هستند. این وجوه اشتراک شش چون این دو در 

نفعان در آن حضور  ای از ذی پیچیده ۀاست: بر روابط با محیط تأکید دارند، مجموع
تأثیر قرار دارند، کل سازمان را تحت سروکارها دارند، مدیریت ارشد سازمان با آن
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 ز یک الگوی ثابت هستند و نمایانگر فرایندهای نوظهور هستند.دهند، توصیفی ا می
 یا داخلی طیف کند: یک می استفاده طیف دو از هابحران بندی طبقه میتراف برای

 وقوع به سازمان داخل در بحران کهاین. کند می مشخص را هابحران بودن خارجی
 نشان را هابحران بودناجتماعی یا فنی دیگر طیف. سازمان از خارج در یا پیوندد می
  .دهد می

 های بیمه:های داخلی شرکتبرای عرصه تحقیق نظری چارچوب

 این  توسعۀ اصلی هایحلقه از یکی بیمه صنعت بازار در فعال بیمۀ هایشرکت
در ایجاد  بیمه هایشرکت عملکرد و ساختار به مربوط صنعت هستند. عوامل

 (.0831ابراهیمی، )های این صنعت مؤثر هستندچالش

 های برنامههای بیمه نظیر ضعفوجود مشکالت و برخی عوامل داخلی شرکت-

توانند بر اجرای ریزی عملیاتی، آموزش نیروی انسانی، رهبری و ساختاری می
 (.0838کالگر، )های صنعت بیمه تأثیرگذار باشنداستراتژی

 شناسی، عدم تسلط ریزی صحیح و پایین بودن توان مدیریتی و کارعدم برنامه
های بیمه شرکت های تبلیغاتیسیاستای در فروش بیمه و ضعف بازاریابان بیمه

 (.0838سخایی، )است. ازجمله دالیل عدم گرایش مردم به سمت بیمه 

 مانند  هاسوزیآتش و حوادث بروز بالقوه هایکانون و خطرات عدم شناخت
 تهران ازجمله هایویژگی و و شرایط شهر تهرانتأسیسات زیربنایی در کالن

نقش  مواد و مصالح انتخاب در رویکرد تغییر و سازیبلندمرتبه افزایش و تشدید
 (.0831ابراهیمی، )ای در افزایش میزان خسارت در شرایط بحرانی دارندعمده

 بدون شهر تهران مختلف مناطق در شهری شبکه گاز و خطوط تعمیم و توسعه 

 ها، عدم رعایتحفاظتی و عدم استحکام سازه و منیای مالحظات و اصول به توجه
موضوعه در زمان بحران  استانداردهای و نشانیو آتش ایمنی مقررات ضوابط و

 (.0838سخایی، )کشدهای بیمه را به چالش میخطرآفرین بوده و شرکت

 در مؤثر های مشخص از موانع اثربخش نبودن تبلیغات در زمان، مکان و رشته 
 (.0830گرجی،  رجبی)شوندبیمه محسوب می صنعت وکار کسب

شده، مدل مفهومی  وتحلیل اطالعات گردآوری شده و تجزیهبا توجه به مسائل مطرح
سوزی شهر تهران و پیامدهای آن در رشتۀ آتش به ویژههای داخلی صنعت بیمه، چالش
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 گردد.ارائه می 7نمودار 

 
سوزی شهر تهران و بیمه و بیمۀ آتش های داخلی صنعتمدل مفهومی چالش .2نمودار 

 پیامدهای آن
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ساختۀ تحقیق که با توجه به چارچوب نظری اولیه  همچنین در مدل مفهومی محقق
های داخلی صنعت بیمه و رشتۀ چالشارتباط بین فاکتورهای مؤثر بر شده است،  طرح
 (.8 نمودار)نشان داده شده است سوزی شهر تهران،آتش

 

 
 مفهومی محقق ساخته تحقیقمدل  .9نمودار 

 شناسی تحقیقروش

بندی پژوهش حاضر ازلحاظ طرح تحقیق در زمرۀ تحقیقات تحلیل محتوا دسته
های فراروی صنعت ها و چالشدنبال واکاوی و شناسایی آسیبگردد. زیرا محقق به می

. این استبیمه از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، سیاسی و مدیریتی 
د، شو بندی میتحقیق همچنین ازلحاظ هدف تحقیق در زمرۀ تحقیقات کاربردی دسته

بندی که با دسته کند های این پژوهش به مدیران صنعت بیمه کمک می زیرا یافته
های فرا روی صنعت بیمه بتوانند با استفاده از ابزار درست و  ها و آسیب چالش

 . هایی در آینده بکاهندن آسیبکارهای مناسب و پیشگیرانه از بروز چنی راه
صورت آمیخته  به روش، و ماهیت ازلحاظ و دیبررکا ف،هد ازلحاظ هشوپژ ینا

 گردآوری برایست. ا هشد انجام نیامید و ایکتابخانه روش دو از دهستفاا باباشد و  می

 از .است شده استفاده ایکتابخانه روش تحقیق از ادبیات و پیشینه به مربوط اطالعات

 مطالعه مورد صنعت مدیران و کارشناسان نظریات گردآوری برای پرسشنامه ابزار
 از هاداده گردآوری برای پژوهش این در .شودمی استفاده ارزیابی اولیه( جهت اطالعات)

 .شده است استفاده پرسشنامه ابزار کارگیریبه با میدانی روش

نفر از کارشناسان و مدیران صنعت  781: جامعۀ آماری پژوهش حاضر آماری ۀجامع
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بیمۀ آسیا در شهر تهران، با تحصیالت  سوزی شرکتبیمه و متخصصان رشتۀ آتش
سال در زمینۀ بیمه بوده که به تفکیک  پنجحداقل لیسانس و با سابقۀ کاری بیش از 

 ست.اسوزی متخصص رشتۀ آتش 31 کارشناس و 31مدیر،  11شامل 
 پرکاربردترین از یکی از فرمول کوکران کهنمونه  وهگرنمونۀ آماری: برای تعیین 

 با نمونه حجم تعیین. است استفاده شده است آماری نمونه حجم محاسبه برای ها روش
اصلی  فرمول .مشخص باشد جامعه حجم که است آن نیازمند کوکران فرمول از استفاده

 باشد:می زیر شرح به کوکران محاسبه حجم نمونۀ

 
با  ستا برابرنفره،  781از جامعۀ آماری  نمونه حجم ادتعد کوکران لفرمو از دهستفاا با

 باشد. می دهسا فیدتصای گیرنمونه روش و نفر 011
ها  معروف است یکی از پرکاربردترین روش جدول مورگان جدولی که به نامهمچنین 

هر یک از اعداد این جدول در فرمول اگر  آماری است. ۀبرای محاسبه حجم نمون
 .دشهمین حجم نمونه مشاهده خواهد قرار داده شود، کوکران 

 

 آماری معین جمعیت یك از نمونه حجم تعیین جدول مورگان برای. 2جدول 
 

N S 

230 140 
 

 ابزار سنجش

سؤال دارد. هدف آن  11ساخته بوده و  نامۀ محققابزار سنجش این پژوهش پرسش
های صنعت بیمه است و در حوزۀ عوامل داخلی  عوامل مؤثر در ایجاد چالش ارزیابی
نفر از کارشناسان و  011که توسط  بودهبیانیۀ توصیفی  73های بیمه دارای شرکت

 (.3جدول )شودخبرگان صنعت بیمه و کارکنان شرکت بیمۀ آسیا پاسخ داده می
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 (های بیمهکتهای عوامل داخلی شرگویه)پرسشنامه تحقیق . 8جدول 

 ()شاخصگویه حوزه بعد

 داخلی

(B) 

 

اقتصادی 

(B1) 

 مردم در تهران نقدینگی و خرید سوزی از قدرتمیزان اثرپذیری خرید بیمۀ آتش .07

 در شهر تهران سوزیآتش های خرد بیمۀنقدینگی در خرید بیمه مشکالت و نقش تورم .08

 سوزی در شهر تهرانداخلی در افزایش فروش بیمۀ آتش ناخالص تولید . سهم01 

سوزی و ورود به سبد های آتشبیمه رشد و توسعه در بیمه نهاد نظارتی صنعت نقش .01

 کاالیی مردم جامعه در شهر تهران

اجتماعی 

(B2) 

 جمعیتی در شهر تهران هرم با سوزیآتش بیمۀ محصول انطباق تأثیر بودن. بی02

 سوزی در تهراندر رشتۀ آتش خاص ایبیمهنیازهای و جمعیتی عدم ارتباط بین ترکیب .02

 ریزی برنامه

 و مدیریتی

(B3) 

-آتش ای بر افزایش قیمت بیمۀبیمه ساختار در بروکراسی و ساالری. میزان اثرگذاری دیوان03

 شهر تهران سوزی در

های در الزام به تأمین بیمه برای ساختمان و اثاثیه در بیمه توسعه برنامه ششم . نقش مصوبات03

 سوزی در شهر تهرانآتش

های بازار از سوی شرکت به ورود هایاستراتژی سوزی در تهران از نبود. اثرپذیری رشتۀ آتش71

 ایبیمه

پیشرفت متخصص و فروشندگان قوی در  موجود عدم وجود افراد مدیریتی . نقش مشکالت70

 سوزی در شهر تهرانهای آتشبیمه

های های صنعت بیمه و خسارات بیمهای با چالشهای بیمه. رابطۀ ترکیب نامناسب سهم رشته77

 سوزی شهر تهرانآتش

 سوزیهای آتشهای بیمه به پرداخت خسارت در استقبال از بیمه. تأثیر تعهد شرکت78

در کاهش  تهران شهر مختلف در مناطق گازشهری شبکه و خطوط تعمیم و . نقش توسعه71

 سوزی شهر تهرانهای آتشخسارات بیمه

های متعدد با خسارات احتمالی شدید بر فروش رابطۀ قرارگرفتن شهر تهران بر روی گسل .71

 سوزی در شهر تهرانهای آتشبیمه

منابع 

 انسانی

(B4) 

 سوزی در شهر تهرانهای آتشدر فروش بیمه متخصص . نقش شبکۀ فروش72

 سوزی تهرانآتش ماندگی بیمۀعقب ای دربیمه روز دانش . نقش و ارتباط عدم استفاده از72

 شهر تهران سوزی درهای آتشای در ارزیابی ریسکبیمه اکچوئر . اثرگذاری پرورش73

 در شهر تهرانسوزی های آتشدر رشد و ارتقا بیمه کارکنان تحصیالت . نقش سطح73

سیاسی و 

 قانونگذاری

(B5) 

های غیرکارشناسی بیمه در اتخاذ تصمیم ارشد حوزه مدیریت در سیاسی اشخاص . نقش ورود81

 پذیری فرهنگ بیمهسوزی و آسیبدر رشتۀ آتش

های عمومی و سوزی با افزایش هزینهآتش رشتۀ بر غیرمعمول هایهزینه . ارتباط تحمیل80

 این رشته گذاریقیمت

-و سازهای تهران در رشتۀ آتشدر ساخت زیرساختیمقررات و ضوابط نکردن یر رعایتتأث .87
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 ()شاخصگویه حوزه بعد

 سوزی

 فرهنگی

(B6) 

در  سوزیهای آتشهای بیمهو چالش در بروز مشکالت ایبیمه یا کمبود تبلیغات نقش نبود .88

 تهران

 شهر تهران سوزی درآتش هایمردم بر خرید بیمه ایبیمه اندک . تأثیر دانش81

 سوزی در شهر تهرانبیمۀ آتش از عمومی مندی. اثرپذیری رضایت81

 سوزی در شهر تهرانهای آتشدر عدم رشد و توسعۀ بیمه بیمه اندک . سهم تبلیغات82

 تأسیسات مانند هاسوزیآتش و حوادث بروز بالقوه هایکانون و خطرات شناخت . رابطۀ عدم82

 تهران سوزی درهای آتشخسارات بیمه در زیربنایی

 فناوری

(B7) 

 سوزی درآتش هایای دررشتۀ بیمهبیمه منسجم سیستم ای درنتیجۀ نبود. افزایش تخلفات بیمه83

 تهران

 هایدر کاهش کنترل و نظارت بیمه اطالعاتی هایسازمان با بیمه صنعت سهم ارتباط .83

 سوزی آتش

گذاری کشور در ارائۀ قیمت در موجود اطالعاتی هایبانک از بیمه صنعت گیریبهره. نقش 11

 شهر تهران سوزی درآتش هایعادالنه در رشتۀ بیمه
 

معرف  0طیف لیکرت بوده که در آن رقم  براساسگذاری این پرسشنامه مقیاس نمره
بسیار »نیز معرف  1و « زیاد»معرف  1، «متوسط»معرف  8، «کم»معرف  7، «بسیار کم»

 باشد.می« زیاد

 هاداده لیوتحل هیتجزشیوۀ 

 رماو آتوصیفی  رماشده، از هر دو روش آ آوری ی جمعهاداده وتحلیل تجزیه ایبر
وصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار است. جهت ت شده دهستفاا ستنباطیا

از آمار توصیفی جنسیت، میزان تحصیالت، سابقۀ خدمت و همچنین توصیفی کلی از 
 ارفزامنردهندگان به سؤاالت پرسشنامه با استفاده از گویی پاسخوضعیت پاسخ

SPSS.16 ها جهتبرای تحلیل داده نیزستنباطی ا رماقسمت آ آورده شده است. در 
 کولموگروف آزموننظیر  هاییآزمون های پژوهش، ازآزمون در خصوصقضاوت 

0اسمیرنوف
 ها(میانگین وتتفا)T-Test متغیرها، آزمون توزیع بودن نرمال بررسی برای 

متغیرها و  بین دارمعنی ارتباط وجود بررسی برای اسپیرمن همبستگی ضریبو 

                                                                                                                             
1. Kolmogorov–Smirnov test 



 611...  فراروی داخلی های چالش یبررس

 ارفزامنرۀ تحقیق توسط حیشداطر مفهومی لمدشده است. همچنین  رگرسیون استفاده
 مورد ارزیابی قرار گرفته است. 352 رللیز

 روایی و پایایی تحقیق

شود،  کار برده میبرای آن به  هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبارقابلیت اعتماد که واژه
های علوم پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون)گیریهای ابزار اندازهیکی از ویژگی

( اشاره 0333)شده توسط ایبل و فریسبی توان به تعریف ارائهمی اعی( است.اجتم
همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعۀ دیگری از نمرات در یک » کرد:

 «.آمده است دست صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به آزمون معادل که به

-نفر از پاسخ 71تعداد  ساخته منظور تأیید پایایی پرسشنامۀ محقق در این تحقیق به

عنوان نمونه انتخاب های مختلف بودند، بهنفر از آنان از رده 01دهندگان که حداقل 
هفته بعد، دوباره همان پرسشنامه در اختیار  چهار، هاآوری پرسشنامهشدند. پس از جمع

گرفته، ضریب همبستگی آزمون اول  نفر قرار گرفت. طبق محاسبات انجام 71 همان
دهندۀ پایایی آمده آمد که نشان دست به 22/1و ضریب همبستگی آزمون دوم  31/1

آمده برای بعد عوامل داخلی پرسشنامه  دست . ضریب آلفای کرونباخ بهاستپرسشنامه 
 ذکر شده است. 3در جدول 

 آمده برای بعد عوامل داخلی پرسشنامه دست نباخ بهضریب آلفای کرو .3جدول 

 واریانس تعداد سؤاالت بعد
دست  ضریب آلفای به

 آمده

 312/1 31/31 73 های بیمهعوامل داخلی شرکت

 
در این پرسشنامه مقدار آلفا برای بعد عوامل داخلی مؤثر بر در ایجاد  3مطابق جدول 

است که نشانۀ پایایی باالی  0نزدیک به و  2/1های صنعت بیمه باالتر از چالش
 باشد.پرسشنامه می
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 های پژوهشیافته

دهندگان درصد پاسخ 37ها، میزان تحصیالت آمار استخراج شده از پرسشنامه براساس
لیسانس و دکترا بوده است که این میزان با توجه به اهمیت نقش سطح در سطح فوق

 (.01جدول )ها در حد مطلوبی قرار دارددهندگان در بررسی چالشتحصیالت پاسخ

 دهندگانتوزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخ .55جدول 

 درصد معتبر فراوانی میزان تحصیالت

 03 71 لیسانس

 20 32 فوق لیسانس

 70 73 دکترا

 011 011 جمع
 

نفر زن  17 نفر مرد و 33 دهنده،نفر پاسخ 011همچنین مشخص گردید که از میان 
% بوده است. همچنین 81 % بیشتر از سهم زنان با21بنابراین میزان سهم مردان با  بودند؛

سال به باال بوده است که این میزان با توجه به  01دهندگان % پاسخ31سابقۀ خدمت 
دهندگان در بیمه و تجارب کسب شده، در بررسی اهمیت نقش سابقۀ خدمت پاسخ

  ها در حد مطلوبی قرار دارد.چالش
 از که ستا ین مطلبا بیانگر ن،پاسخگویا رکا سابقه ضعیتو با بطهرا نتایج حاصله در

 سال و 72 رکا بقۀسا بیشترین و لسا 2 رکا بقۀسا کمترین ،هشوپژ ینا نپاسخگویا کل
که از لحاظ سابقۀ ست ا دهبو لسا 2/03 هشوپژ ینا در گویانپاسخ رکا سابقۀ میانگین

 باشد.برای این پژوهش، مناسب میکاری و تجربۀ مورد نیاز 

 های بیمههای توصیفی عوامل داخلی شرکتآماره

 دبعاا های بیمه، ازعوامل داخلی شرکت متغیر سنجش و یابیارز ایبر عمجمو در
 مدیریتی، حوزۀ منابع ریزی وحوزۀ اجتماعی، حوزۀ برنامهاقتصادی، حوزۀ )گانههفت

 د،بو هشد دهستفاوزۀ فرهنگی و حوزۀ فناوری( اگذاری، حقانون و انسانی، حوزۀ سیاسی
 طیف قالب در و ترتیبی سنجش سطح در گویه 73 از متشکل عمجمو در متغیر ینا

ای، تبهر یهاگویه زدن جمع ازبعد  کهد بو هشد حیاطر ایگزینهپنج شکل  به و تلیکر
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 دنبو باال ربسیا بیانگر 0221 ۀنمر ،مدآ دست به هنمر 0218 نۀمدا با ایفاصله یمتغیر
 ربسیا دنبو بیانگر 02 ۀنمر ها وهای بیمه در ایجاد چالشنقش عوامل داخلی شرکت

. با توجه به باشد میها های بیمه در ایجاد چالشنقش عوامل داخلی شرکت دنبو پایین
 است. 87/011 برابرهای بیمه سطح عوامل داخلی شرکتمیانگین  00جدول 

 بیمه هایشرکت داخلی مربوط به عوامل توصیفی یهاآماره .55جدول 

 مد میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 واریانس

دامنۀ 
 تغییرات

 حداقل
 آماره

حداکثر 
 آماره

 تعداد

011587 882 - 351 31531 0218 1 33 011 
 

از دیدگاه های بیمه گانه عرصۀ داخلی شرکتهای هفتحوزههای توزیع فراوانی گویه
 قابل مشاهده است. 07در جدول  دهندگانپاسخ

 دهندگانهای عرصۀ داخلی از دیدگاه پاسخهای حوزتوزیع فراوانی گویه .52جدول 

 میانگین جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم گویه حوزه بعد

 داخلی

(B) 

B1 

52 1 1 1 17 38 011 8/523 

59 1 1 2 82 33 011 1/595 

51 02 73 80 82 72 011 1/83 

51 8 07 71 11 12 011 5/555 

B2 
58 3 71 87 82 18 011 8/551 

52 01 81 88 83 73 011 39 

B3 

58 1 71 73 82 12 011 1/559 

53 1 03 78 10 12 011 2/555 

25 0 07 73 83 20 011 2/559 

25 1 0 3 10 31 011 528 

22 71 11 81 72 01 011 22 

29 3 02 81 83 10 011 8/555 

21 70 83 17 07 72 011 8/85 

21 01 82 83 87 03 011 8/81 

B4 

28 1 00 78 81 22 011 2/558 

22 01 02 81 13 87 011 8/39 

28 03 73 73 81 73 011 2/83 
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 میانگین جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم گویه حوزه بعد

23 77 83 80 73 71 011 85 

B5 

95 1 70 17 88 73 011 38 

95 3 70 73 12 82 011 2/555 

92 02 80 11 71 73 011 8/33 

B6 

99 1 0 07 17 31 011 2/528 

91 1 8 3 12 30 011 2/521 

91 1 72 87 11 82 011 552 

98 1 70 72 83 13 011 2/551 

92 07 71 81 83 87 011 8/31 

B7 

98 01 72 11 82 03 011 2/89 

93 03 11 73 81 03 011 8/85 

15 07 87 12 80 03 011 8/88 

 
 تحقیق: یهایافته به توجه با

که بیانگر  باشدمی 07/001ها در حوزۀ اقتصادی گویه مجموع از آمده دست به میانگین
های داخلی صنعت این است که حوزۀ اقتصاد نقش بسیار مهم و اساسی در ایجاد چالش

 بیمه دارد.
که بیانگر  باشدمی 23/001ها موع گویهمج از همدآ ستدبه میانگیندر حوزۀ فرهنگی، 

 های داخلی صنعت بیمه دارد.این است که حوزۀ فرهنگی، نقش مهمی در ایجاد چالش
 باشدمی 32/33ریزی و مدیریتی ها در حوزۀ برنامهموع گویهمج از همدآ ستدبه میانگین

 ریزی و مدیریتی، نقش نسبتاً زیادی در ایجادکه بیانگر این است که حوزۀ برنامه
 های داخلی صنعت بیمه دارد.چالش

که بیانگر این  باشدمی 3/33ها در حوزۀ اجتماعی موع گویهمج از آمده دست به میانگین
 های داخلی صنعت بیمه دارد.است که حوزۀ اجتماعی نقش متوسطی در ایجاد چالش

 باشدمی 2/33گذاری ها در حوزۀ سیاسی و قانونموع گویهمج از همدآ ستدبه میانگین
های گذاری، نقش کمی در ایجاد چالشکه بیانگر این است که حوزۀ سیاسی و قانون

 داخلی صنعت بیمه دارد.
که بیانگر  باشدمی 1/31ها در حوزۀ منابع انسانی موع گویهمج از همدآ ستدبه میانگین
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های داخلی صنعت این است که حوزۀ منابع انسانی، نقش متوسطی در ایجاد چالش
 دارد.بیمه 

که بیانگر این  باشدمی 18/38ها موع گویهمج از همدآ ستدبه میانگیندر حوزۀ فناوری، 
های داخلی صنعت بیمه است که حوزۀ فناوری، نقش چندان مهمی در ایجاد چالش

 ندارد.
 08های بیمه در جدول های عرصۀ داخلی شرکتمربوط به حوزه توصیفی یهاآماره

 درج شده است.



 

 بیمههای های عرصۀ داخلی شرکتمربوط به حوزه توصیفی یهاآماره.59جدول 

 مد میانه میانگین حوزه
انحراف 

 معیار
 واریانس

دامنۀ 
 تغییرات

حداقل 
 آماره

حداکثر 
 آماره

 تعداد

 011 33 1 131 731571 02528 011و 1 21 001507 اقتصادی 

 011 18 3 712 81530 153 - 32 3353 اجتماعی 

 011 31 1 111 723572 02520 021و13و71و1 31 33532 ریزی و مدیریتی برنامه

 011 22 1 831 037570 08532 77 31 3151 منابع انسانی 

 011 12 1 023 8511 0531 17 011 3352 گذاریسیاسی و قانون

 011 31 1 171 020531 07527 1 23 001523 فرهنگی 

 011 12 07 087 1522 7582 31 31 38518 فناوری 
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 های تحقیقآزمون

 بررسی نیز و موردمطالعه متغیرهای توزیع نبودن نرمال دلیل به های تحقیق،آزمون برای

ن همبستگی ضریب از باید آزمون در بین متغیرها رابطۀ  روش یک که 0اسپیرم

نمود. آزمون  استفاده باشدمی متغیر دو بین همبستگی بررسی ضریب برای ناپارامتریک
های داخلی عرصهن اصلی برای اسپیرمن برای عوامل داخلی شامل یک آزمو

اقتصادی، اجتماعی، )های این عرصههای بیمه و هفت آزمون فرعی برای حوزه شرکت
گذاری، فرهنگی و فناوری( انجام ریزی و مدیریتی، منابع انسانی، سیاسی و قانونبرنامه

های داخلی عرصهگرفته برای آزمون اصلی گرفت. نتیجۀ آزمون اسپیرمن صورت
 به شرح زیر است: های بیمهشرکت

فراروی صنعت داخلی های ها و چالشآسیبهای بیمه و های داخلی شرکتعرصه بین
سوزی شهر تهران رابطۀ معناداری شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)ۀ کشوربیم

 وجود دارد.
 

       H0: ندارد آزمون وجود متغیر دو بین معناداری ارتباط(𝜌   ) 

H1       :آزمون وجود دارد متغیر دو بین معناداری ارتباط(𝜌   ) 
 

 های فرعی(اصلی و آزمون آزمون)همبستگی آزمون اسپیرمن ضریب. 51جدول 

 آزمون
 متغیر وابسته                                            

 متغیر مستقل

های ها و چالشآسیب
 صنعت بیمه

داخلی  هایعرصه اصلی
 شرکتهای بیمه

 811/5 (ρهمبستگی) ضریب مقدار
 555/5 (Sigداری)یمعن سطح

 515 (Nتعداد)
 

کمتر است، در نتیجه با احتمال  10/1از سطح  111/1داری چون مقدار سطح معنی
33/1H0 شود ورد می H1 عرصهتوان چنین گفت که بین مورد قبول است. درنتیجه می-

های داخلی ها و چالشمرتبط با آن و آسیبهای حوزههای بیمه و های داخلی شرکت

                                                                                                                             
1. Spearman rank correlation 
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سوزی شهر تهران شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)فراروی صنعت بیمۀ کشور
 رابطۀ معناداری وجود دارد.

 تحلیل نمودار لیزرل مدل مفهومی تحقیق

معادالت ساختاری شامل متغیرهای  سازی مدلدو نوع اصلی از متغیرها در 
 متغیرهای پنهان مستقیماً سازه( وجود دارند.)تغیرهای پنهانمعرف( و م)شده مشاهده

گیری طور غیرمستقیم مورد مشاهده و اندازهگیری نیستند بلکه بهیا اندازه مشاهده قابل
مورد  یا معرف متغیرهایی هستند که مستقیماً شده مشاهده. متغیرهای گیرند میقرار 

-شده یا پنهان میدیگر متغیرهای مشاهده گیرند. از سویگیری قرار میمشاهده و اندازه

مستقل یا وابسته تعریف شوند. متغیرهای مستقلی که با فرض عدم  صورت بهتوانند 
و متغیرهای وابسته یا  دهندهجریانزا یا شوند متغیرهای برونگیری میوجود خطا اندازه

 شوند.گیرنده نامیده میزا یا جریانمیانجی متغیرهای درون
و  متغیر مستقل «های بیمههای داخلی شرکتها و عرصهحوزه» پژوهش حاضر:در 

-در این پژوهش مدل اندازهباشند. میمتغیر وابسته « های صنعت بیمهها و چالشآسیب»

های حاصل از از داده LISREL 8.7افزار گیری و معادالت ساختاری که با کمک نرم
نده روابط میان متغیرهای مستقل و متغیر دهها استخراج شده است، نشانپرسشنامه

ها و آسیب)یعنی میزان همبستگی و اثرپذیری متغیر وابسته ؛باشدوابسته پژوهش می
های های داخلی شرکتها و عرصهحوزه)( از متغیرهای مستقلبیمه صنعتهای چالش

 (.1نمودار )دهدبیمه( را نشان می
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 ه برای تبیین چهارچوب نظری تحقیقشد لیزرل طراحی عمومی مدل.  1نمودار 

 

 Chi-Square ( این :)آماری است که میزان  های آزمونمشابه دیگر  آزمونکای دو
دو ار کایست که مقدآل آن اهید. ادگیرمیارتباط یا وابستگی بین متغیرها را اندازه 

 گزارش 80571؛ که در این پژوهش مقدار باشد 11/1از بیشتر داری سطح معنادارای 
 شده و مطلوب است.

 DF (درجۀ آزادیآزادیۀ درج :) هایی که اجازه دارند عبارت است از تعداد فراوانی
گذارد. بر تحقیق نمی تأثیریبسیار فنی است و  آزادی ماهیتاًۀ تغییر کنند. البته درج

های مختلف محققین مختلف نیز در هنگام ارائه گزارش تحقیق برای آزمون رو ازاین
 کنند.مقدار آن اشاره میآماری به 

 P-value : های داده براساسدرست بودن آن  شرط بهاحتمال رد فرضیه صفر
از  شده مشاهدهتر میزان شانسی بودن اختالف به عبارت ساده هست. شده مشاهده

هر چه قدر این احتمال عددی کوچک باشد اعتماد ما به واقعی  هستفرضیه صفر 
باشد می 712/1ر است که در این پژوهش مقدار آن بیشت شده مشاهدهبودن اختالف 

 که به صفر نزدیک است.
  شاخصRMSEA  ین شاخص . اباشد میتقریب ی یانس خطاآورد واربرریشۀ دوم

یا  01/1ین شاخص در آن است. مدلی که اکمتر و  11/1ب خو های مدلای بر
ل مدای ( بر111/1)ین شاخصاناچیز ار مقددارد. ضعیفی ازش بیشتر باشد بر
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و  شده گردآوریی هادادهمناسب ر بسیاازش برن از نشاتحقیق، ین در ا شده طراحی
FIT  دارد. ها آنعالی 

 مدل تحلیلی تحقیق

شده  تحقیق که با توجه به چارچوب نظری اولیه طرح در مدل محقق ساخته تحلیلی
سوزی و رشتۀ آتش های داخلی صنعت بیمهاست، ارتباط بین فاکتورهای مؤثر بر چالش

اولویت بندی به  آمده،  دست شده است که با توجه به نتایج به شهر تهران، نشان داده
 .(1نمودار )باشد شرح ذیل می

 

 
 بدست آمدههای مدل مفهومی تحقیق به ترتیب میانگین بندی مؤلفهاولویت .1نمودار 

 گیریبندی و نتیجهجمع

در توسعۀ رشد اقتصادی بر عهده  ار مالی، نقش مهمی عنوان یکی از ابزارهای بازبیمه به
دیدگان ناشی از های آسیب دارد و یک راهکار بسیار مناسب برای جبران خسارت

بنابراین باید تمام اجزایی  ؛عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و فرهنگی است
هم کرد تا را که در جهت تقویت و بهبود سیستم بیمۀ کشور مورد نیاز است، فرا

-ای زیاد و هدفی واال بر مشکالت و چالشهای بیمه در این راه بتوانند با انگیزهشرکت

 های قابل قبولی دست یابند. های پیش رو غلبه کرده و به موفقیت
صنعت بیمه های که عدم آشنایی با عوامل ایجادکنندۀ مشکالت و چالشجاییاز آن
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در شرایط بحرانی موجب وارد آمدن خسارات تواند ، میسوزیآتش ۀخصوصاً در رشت
ها بیانجامد، لذا این تحقیق های بیمه شده و حتی به ورشکستگی آنهنگفتی به شرکت

سوزی و زلزله آتش ۀخصوص بیمها و مشکالت این صنعت و بهبررسی چالشمنظور به
 شد.در شرایط بحرانی انجام  در شهر تهران

هفت حوزه در عرصۀ داخلی اثرگذار بر هش وپژاین  یهایافته و نتایج درمجموع
سوزی شهر تهران در ۀ کشور در رشتۀ بیمۀ آتشبیمهای صنعت ها و چالشآسیب

-دهد که در میان عوامل داخلی شرکتنتایج نشان می .شدندشرایط بحرانی شناسایی 

و  ریزی و مدیریتی، اجتماعی، سیاسیهای اقتصادی، فرهنگی، برنامههای بیمه، حوزه
ها ایجاد آسیب گذاری، منابع انسانی و حوزۀ فناوری به ترتیب بیشترین نقش را درقانون

سوزی در شهر شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)های صنعت بیمۀ کشورو چالش
 تهران دارند.

ها مشخص گردید که شده از پرسشنامهوتحلیل آمار استخراج پس از بررسی و تجزیه
سوزی؛ اثرپذیری خرید آتش های خرد بیمۀقدینگی در خرید بیمهن مشکالت و تورم

 مدیریتی مردم در شهر تهران؛ مشکالت نقدینگی و خرید سوزی از قدرتبیمۀ آتش
ای؛ بیمه یا کمبود تبلیغات متخصص و فروشندگان قوی؛ نبود موجود و عدم وجود افراد

-های آتشفروش بیمهمتخصص در  مردم؛ فقدان شبکۀ فروش ایبیمه اندک دانش

برنامۀ  ای؛ مصوباتهای بیمهبازار از سوی شرکت به ورود هایاستراتژی سوزی؛ نبود
نهاد نظارتی صنعت  توسعه در الزام به تأمین بیمه برای ساختمان و اثاثیه؛ نقش ششم
سوزی و ورود به سبد کاالیی مردم جامعه در شهر های آتشبیمه رشد و توسعه در بیمه

سوزی آتش بیمۀ محصول سوزی و عدم انطباق بیمه در رشتۀ آتش اندک تبلیغات تهران؛
های  ها و چالشهای ایجادکنندۀ آسیبجمعیتی در شهر تهران، مهمترین شاخص هرم با

سوزی شهر تهران در شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)داخلی صنعت بیمۀ کشور
 باشند. شرایط بحرانی می

-)شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتشهای صنعت بیمه کشورچالش که است ذکر قابل

باری را برای این سوزی شهر تهران در شرایط بحرانی، پیامدها و تبعات منفی و زیان
در حوزۀ سوزی در شهر تهران به همراه دارد. صنعت و باالخص رشتۀ بیمۀ آتش

اقتصادی: تغییر سبد مصرف بیمه مردم/ تأثیرگذاری بر سبد مصرفی مردم/ تغیر بیمه از 
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کاالی ضروری به لوکس/ عدم ورود صنعت بیمه در ابعاد مختلف زندگی؛ در حوزۀ 
 بروز زمان در مردم پناهیمردم/ بی ایبیمه شعور و ایبیمه بودن فرهنگ فرهنگی: پایین
 صورت در سوزیآتش بیمۀ شدید بیمه/ خسارات نفوذ ریبض رفتن مشکالت/ باال

افزایش هزینه/ عدم افزایش  سهم  ریزی و مدیریتی:شدید؛ در حوزۀ برنامه زلزلۀ وقوع
سوزی بر اثر وقوع زلزله و وارد آمدن خسارات / احتمال وقوع آتش GNPبیمه از 

ای/ لزوم یا تهیه یمهسنگین؛ در حوزۀ اجتماعی: افزایش نارضایتی مردم از محصوالت ب
گذاری: کاهش یا سلب اعتماد و تدوین محصوالت مناسب؛ در حوزۀ سیاسی و قانون

-پذیری به اعتماد و ثبات عمومی بیمه/ افزایش هزینهاجتماعی به صنعت بیمه/ آسیب

ها و احتمال وارد گذاری ناعادالنه/ عدم استحکام سازههای عمومی به مردم؛ قیمت
های سوزی متعاقب زلزله/ اتخاذ تصمیمشدید در صورت وقوع آتشآمدن خسارات 

ماندگی ای؛ در حوزۀ منابع انسانی: عقبپذیری به فرهنگ بیمهغیرکارشناسی؛ آسیب
صنعت بیمه؛ رشد نامتناسب/ اجازۀ ورود افراد غیرمتخصص به صنعت/ عدم ورود 

فناوری: ناتوانی در  ها و در حوزۀفناوری در صنعت بیمه / ارزیابی نامناسب ریسک
پیامدهای  مثابه ای/ کاهش کنترل و نظارت بهگذاری عادالنه/ افزایش تخلفات بیمهقیمت
 ها شناسایی شدند. های داخلی ایجادکنندۀ چالشحوزه

سوزی شرکت بیمۀ آسیا نشان همچنین نتایج حاصل از تحلیل و بررسی آمار بیمۀ آتش
های اخیر ضعیف بوده است. تهران در سالدهد که عملکرد این شرکت در شهر می

سوزی با عملکرد شعب شهر تهران در سال عملکرد شرکت بیمۀ آسیا در رشتۀ آتش
 مقایسه شده است. 01در جدول  0831

 5931سوزی با عملکرد شعب تهران / مقایسۀ عملکرد شرکت بیمۀ آسیا در رشتۀ آتش .51جدول 

 از کل سهم شهر تهران شهر تهران کل کشور شرح

 درصد 2/02 فقره 875132 فقره 0325872 نامۀ صادرهتعداد بیمه

 درصد 12/1 ریال 111583350135218 ریال 3215313511151115111 حق بیمۀ تولیدی

 درصد 11/1 ریال 012583151085370 ریال 8315101511151115111 خسارت پرداختی
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 ها شنهادیپکارها و راه

سوزی شهر شرکت بیمۀ آسیا( در رشتۀ بیمۀ آتش)بیمه کشورهای داخلی صنعت چالش
باری را برای این صنعت و تهران در شرایط بحرانی، پیامدها و تبعات منفی و زیان

منظور مقابله با این سوزی در شهر تهران به همراه دارد. بهباألخص رشتۀ بیمۀ آتش
شوند: ها، ارائه میکنندۀ چالشایجاد های عرصۀ داخلیکارهای زیر در حوزهپیامدها، راه

های ها و پشتیبانیدر حوزۀ اقتصادی: وارد ساختن بیمه در سبد خرید مردم؛ ایجاد شرکت
اتکایی داخلی؛ همراهی بیمه با طرح سالمت دولت؛ تبلیغات صوتی و تصویری و محیطی 

تأمین های در نبود طرح اندازی بیمهگیری از ویژگی پسصنعت بیمه در کشور و بهره
وپرورش؛  ای در دروس آموزشاجتماعی. در حوزۀ فرهنگی: وارد ساختن مباحث بیمه

های آموزشی جهت کارشناسان و تبلیغات برای باال بردن فرهنگ بیمه و برگزاری دوره
 هاسوزیآتش و حوادث بروز بالقوه هایمنظور شناخت خطرات و کانونمهندسان به

-ریزی و مدیریتی: تربیت و بهرهتهران. در حوزۀ برنامه شهر در زیربنایی تأسیسات مانند

 محور یا محصول های بازارگیری از افراد متخصص در صنعت بیمه؛ تدوین استراتژی
های گروهی؛ اصالح فرایند صدور و  ها و طرحسازی بیمه در برنامهمحور؛ اجتماعی

ه در اقتصاد؛ در نظر خسارت برای رضایتمندی بیشتر مردم؛ تالش برای وارد ساختن بیم
گرفتن اصول و ضوابط ایمنی و حفاظتی در توسعۀ شبکۀ گاز شهری و تصویب قوانین و 

وسازها در شهر تهران. در حوزۀ اجتماعی: ساخت سازی مرتبط باهای ایمننامهآیین
طراحی محصوالت پکیجی و طراحی محصوالت برای بازار خاص جمعیتی. در حوزۀ 

ها؛ نظارت بر نحوه مصرف : معافیت از مالیات بخشی از بیمهگذاریسیاسی و قانون
ای در قانون؛ نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و مقررات زیرساختی و های بیمهبودجه

ای در تصمیمات های بیمهوساز در شهر تهران و تقویت نقش بخش استانداردهای ساخت
سان به کشورهای غربی؛ دعوت از ای. در حوزۀ منابع انسانی: اعزام مدیران و کارشنابیمه

ای و الزام به استفاده از اکچوئر در متخصصان بیمه ای تراز اول برای تربیتاساتید بیمه
 core insurance ای از سوی نهاد ناظر و در حوزۀ فناوری: تدوین سیستمهای بیمهشرکت

ای و داف بیمههای اطالعاتی کشور برای اهدر صنعت بیمه؛ ایجاد ارتباط با سایر بانک
 ای موجود در بازار.های بیمهتدوین و بسط برنامه
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های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با صنعت بیمه با هدف تأمین همچنین اجرای سیاست
انداز های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمرشد پویا و بهبود شاخص

زا، پیشرو و از، مولد، درونسپذیر، فرصتبیست ساله با رویکردی جهادی، انعطاف
 ها محسوب شود.کارهای اساسی برای حل این چالشتواند ازجمله راهگرا میبرون

-سوزی شهر تهران و پیامدها و راههای داخلی صنعت بیمه و بیمۀ آتشدر انتها چالش

 ترسیم شده است. 2ها در نمودار کارهای مقابله با آن
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سوزی شهر تهران و پیامدها و صنعت بیمه و بیمۀ آتشهای داخلی چالش.  8نمودار 

 هاراهکارهای مقابله با آن
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