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یونسکودیدگاهتعریف سواد از

عنوانبهراآنودارداشـارهسـوادبـودنبعـديچندبهيونسكو▸

وكندميفتعريمحاسبهوارتباطايجاد،تفسير،درك،شناسايي،توانايي

سانهرسواد،ماليسواد،ارتباطيسـواد،عـاطفيسـواددسـتهشـشدر

ديـدترينجدر.استكردهبنديتقسيمايرايانهسوادوتربيتيسواد،اي

آموختهوهاخواندهازاستفادهبابتواندكهاستكسيسـوادباتعريـف

.كندايجادتغييريخودزندگيدرهايش
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(1)عاریف سواد بیمه ای ت

Insurance)"بيمهايسواد"نتنيسوخانم▸ Literacy)ازايمجموعهرا
داندميمشتريcapability))توانايي،(understanding)فهم،(knowledge)دانش

تحليلوتجزيهدسترسي،تواناييبهكهيادگيريقابلمهارتهايازمجموعهاي▸
.دارداشارهمحصوالتانواعخريدو
متكيدركنوعيکازاستعبارتكليبسيارتعريفيکدر"بيمهايسواد"▸

انواعوقوانين،بيمهانواعميتوانآنبراساسكهشناختومهارتبر
.كردشناساييوتفكيکيكديگرازوشناخترامحصوالت
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(2)تعاریف سواد بیمه ای 

يديجدمفهومسالمتبيمهسواد.استسالمتبيمهسوادبيمه،سوادانواعاز▸
گاهيآبهواستداشتهتوجهيقابلتغييراخيرهايدههدرحالاينبااست
.داردتوجهخدمتخريـدوگيـريتصـميمازشـدگانبيمه

طيفيودانشازمعينيسطحشاملكهاستپيچيدهساختاريکسالمتسواد▸
درمانييمهبسيستمازبتواندتااست؛كنندهمصرفبراينيازموردمهارتهاياز

بـراينفـسبـهاعتمـادوتوانـاييدانش،بعنوانسوادنوعاين.كنداستفاده
برايرنامهببهترينانتخابوبهداشتيهايبرنامهطالعاتارزيـابيويـافتن
باشدمي(ماليشرايطيا)خانواده
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(3)تعاریف سواد بیمه ای 

ويافتنبراياطمينانوتوانايياحاطه،،دانشبيمه،سوادهمچنين
وبيمهمحصوالتارزيابي

هترينبازاستفادهوانتخاببرايبيمه،برنامههايزمينهدراطالعات
دهبيمهشخانوادهوخودفعاليتوماليشرايطبهتوجهبابرنامهها
.ميشودتعريف
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فقر مطالعات در خصوص سواد بیمه ای

نمشترياسوادماليمطالعاتدربارۀفراتحليليدر(۲۰۱۰)هاستون،

سؤاالتي(درصد۳۰.۸)پيمايش۵۲ازپيمايش۱۶فقطكهدريافت

وساندازپبرمطالعاتبيشتر.داشتندمديريتيريسکوبيمهدربارۀ

.بودندمتمركزسرمايهگذاري
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(1)کشورهاشواهد پیمایشی در دیگر 

كارآشرامشتريانبيمهايسوادپايينسطحمختلفكشورهايمطالعاتنايج
استممكنمشتريانازبسياريكهميكننداشارهديگرپژوهشهاي.ميكند

هكميدهدنشانمتحدهاياالتدرپيمايشها.نباشندبيمهدرمؤثريخريداران
گردآوريمسلطراهبردهايازيكيغيررسميمنابعودوستانهگپوگفتهاي

.استبيمهمشتريانبراياطالعات
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(2)کشورها شواهد پیمایشی در دیگر 
8

دارندابيمههمتنوعكيفيتوقيمتازاندكيفهممشتريانازبسياري
بريتانيادرپژوهشي.(۱۹۹۴شولنبرگ،وشلسينگر؛۱۹۷۴ديگران،وكامينز)

يکطفقبيمهخريدازقبلعمر،بيمۀمشتريانازدرصد۹۰كهميدهدنشان
رابيمهفروشندۀپيشنهاددرصد۵۹وگرفتهاندنظردررابيمهقانون

.پذيرفتهاند
دريافتنآلمادرخودروبيمۀخريدتصميماتدربارۀديگريتجربيتحليل

بينيپيشمنطقيجستوجويمدلباآنچهازكمتربسيارمشتريانكه
نبرگ،شولوشلسينگر)ميكنندعوضراخودبيمهتأمينكنندۀميشود،
۱۹۹۴)



(3)شواهد پیمایشی در دیگر کشورها 

حال،بااين.نداريمقدرتمنديچندانپژوهشيدامنهمشتريانبيمهايسواددربارۀ
درريتصميمگيتواناييهايودانشمشتريانكهدهندمينشانموجودپژوهشهاي

حاميبيمه،كميسيونرهايمليانجمنكه(۲۰۰۵)كيودپژوهش.ندارندرابيمهتهيۀ
ونميفهمنداربيمهافشاهايامريكاييمشتريانازبسياريكهدريافتهاستبودهآن

.نميخوانندراآنهامشتريانبيشترِ
ِاناِيآيسياخيرپيمايش(NAIC)ازاندكفهميمشتريانكهميگويدهمچنين

دانشدربارۀدهپرسشيآزمونيدراِناِيآيسي.دارندقانونياصطالحاتوزبان
بهمشتريانازدرصد۴۰فقطميانگينبهطوركهدريافتبيمهايقوانيناصطالحات

.(۲۰۱۰اِناِيآيسي،)ميدهنددرستپاسخهاپرسش
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(4)شواهد پیمایشی در دیگر کشورها 

فقطکهشدمشخصشد،انجام۲۰۰۶سالدرکهاِنِایآیسی،دیگرپیمایشنتایجاساسبر
.دارندبیمهایپوششازخوبیفهمکهمیکنندفکرمشتریانازیکسوم

زمینهایطشراینمیدانندمشتریانازبسیاریکهبوددریافتهاِناِیآیسینکته،اینباهمگام
چه«۱۰۰/۳۰۰/۱۰۰»چونپوششینمیدانندمشتریانبیشترِنیزومعناستچهبهسالمتبیمۀ

.(۲۰۱۰اِناِیآیسی،)داردخودروبیمۀدرمعنایی
آنهاشتربیکهاستگرفتهانجـامایـراندرسـالمتسـوادبررسیخصوصدرزیادیمطالعات

سالمتوادسسطحکلیبطورکهاندپرداختهآنبرموثرعواملوسالمتسوادسطحبررسیبه
۱۳٩٥)همکـارانوباونـدپورمطالعـهبـهمـیتـوانجملـهآنازانـد،نمـودهارزیابیمتوسطرا
ساعتچیمطالعه)،۱۳٩٤)همکارانوبرجـیمطالعـه)،۱۳٩٥)همکـارانوصـحرایی،مطالعـه)
(نموداشارههمکارانو
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و اقتصاد خانوارهاGDPسهم بیمه از 

مخارجدروميدهدتشكيلراملياقتصادازعمدهايبخشبيمهخدماتومحصوالت
.داردفراوانياهميتماليبرنامهريزيوخانوار

آمارهايOECDناخالصتوليدازدرصد۹بيمهحقكهميدهدنشان۲۰۰۸سالبراي
.دهدميتشكيلراامريكاداخلي

درآمدازدرصد۱۱حدودميانگين،بهطورخانوارهركهميدهدنشانامريكاكارادارهآمار
.ميكندخرجبازنشستگيوخصوصيبيمههايدرراخود

بيمهكميسيونرهايمليانجمنمحاسبهطبق(NIAC)،بيشخانوادههرميانگينبابيمه
بزرگترينازيكيسالمت،وزندگي،خانهوماشينبيمههايبرايماهدردالر۷۰۰۰

,Luppa)استامريكاييخانوادههايازبسياريبرايمصرفيهزينههاي 2006).
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پیچیدگی محصوالت بیمه

خوددگيزنطولدرافرادازبسياريكهاستماليايمحصوالتپيچيدهترينجزوبيمه
ملک،ي،سالمتزندگي،مخاطرهبرابردرتضمينوجبرانبرايبيمه.كنندميخريداري
.ميشودخريداريسالخوردگيوديگرانبهخسارتمسئوليت

ِازسختدارد،وجودآنهابيمهكردنبرايكهمحصوالتيومخاطراتاينطبيعت
.استمتفاوتيكديگر

ازمناسبطحيسبتوانندمشتريانكهاستنيازمنددانش،بامصرفيِتصميماتبنابراين
اين،بفهمندراقراردادهاويژگيهايوقوانيناصطالحاتبرگزينند،رابيمهپوشش
مقايسهگريكديبارارقيببيمهگرانماليمنابعوخدماتكهباشندداشتهراتوانايي
.دريابندراقراردادشانتحتمسئوليتهايوحقوقهمچنينوكنند

12



روندبالیایجهان



سواد بیمهچهار عنصر

؛عنصرچهاربيمهسوادبراي(۲۰۱۴)همكارانوپيز

دانش؛•
اطالعات؛جستجوي•
اسناد؛خصوصدرسواد•
.اندكردهمعرفيراشناختيمهارتهايو•
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سطوح سنجش سواد بیمه
15

كهشودميگرفتهنظردرسوادسنجشبرايمتمايزسطحسه

:ازعبارتاند

كاربردي؛سطح

مفهوميحوزه

توانمندسازيبعدو.



مولفه های سواد بیمه

۲۰۱۴سالمولفههايسوادبيمهموسسهتحقيقاتبهداشتوتوسعهاجتماعيمريلندآمريكا

استشدهتقسيمبنديزيرمقولهچهاربهبيمهسواد:

آنبامرتبطحقوقيمسائلوخدماتانواعومفاهيمبيمهنامه،شرايطازاطالع)دانش
(اسنادتفسيرقوانين،مطالعهفرمها،تكميل)مستنداتسواد
مراقبتطرحهايپيشگيرانه،مراقبتنيازهايوريسکهاارزيابي)شناختيمهارتهاي

(هزينههامحاسبهو
روزبهاطالعات.
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17
ارکان چهارگانه سواد بیمه ای

17

مهارتشناختي

ارزيابيريسکهاي•
فردي

ادهنشاندادنميزاناستف•
ازخدمات

محاسبهسهم•

مقايسههزينهوفايده•
برنامهها

:خودكارآمدي
اعتمادبهنفسدراجرايوظايففوق

سوادمستندات

خواندنآييننامهها•

تفسيرمستندات•

هاياستفادهازبرنامه•
بنديزمان

تكميلكردنفرمها•

جستجوياطالعات

طراحيسؤاالت•

جانمايياطالعات•

گردشاطالعاتبين•
بيمهشدهوسازمان

بيمهگر

دانش

واژگانبيمهاي•

شناختانواعخدمات•
سالمت

مفاهيمتخصصي•

حقوقومزابايهر•
بسته



هدف  و مولفه های سنجش سواد بیمه

يافتههاييبيمهايدانشخوددربارۀهمكه،دهدميدستبهبينشيمشتريانبيمهايسواد
يوستون،ه)ميكندبازكارآمدتصميمگيريِبرايراراهكهاصوليدانشدربارۀهموآيدبهدست
۲۰۱۰).

بيمهولاصدربارۀسئواالتيبيمه،محصوالتويژگيهايدربارۀپرسشهاييبرعالوهپيمايش
.شودميشاملنيز

بهمراافرادآموزشوبيمهايتجربههايجمعيتشناختي،ويژگيهايتنيسونخانممطالعه
.دهدبهدستمشتريانبيمهايظرفيتهايهمبستگيدربارۀبينشيتاميكند

ميكندارزيابيبيمهايتصميمگيريهايدررامشترياننفسبهاعتمادهمچنينويپيمايش
.رسانديارينفسبهاعتمادودانشميانرابطۀمطالعۀ
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بیمهروش سنجش و ارزیابی انجمن ملی ناظران 
19

روش سنجش و ارزیابی انجمن ملی ناظران بیمه
National Association of Insurance Commissioners

(NAIC)

وبانتخادرمشتریاناینکهتعیینبهمنظورنخستدرجهدر،آزمون

هایویژگیونامهبیمهزبانبردارند،تواناییچقدرهانامهبیمهازاستفاده

.استمتمرکزبیمهقرارداد



20 پرسشنامه انجمن ناظران بیمه

ش
رس
پ

[پاسخصحيح]پرسش
حپاسخصحي

(درصد)

نميدانم

٤۶.۱۱8.۳[بله]دارد؟خودروبيمههزينهپرداختبرتأثيريشمااعتباريسقفآيا۱پ
۱٩.٤۱٩.۶[خير]است؟الزمايالتپنجاهدرقانونيبهطورحاضرحالدرخودروبيمهآيا۲پ
۳۰.8۱۶.٤[خير]كنيد؟ادايجتغييراتيخودگروهيسالمتبيمهپوششدرميتوانيداست،كردهارائهكارفرماكهآزادثبتنامدورهدرفقطآيا۳پ
پرداختحداكثر]است؟پوششكدامنشاندهندهرقمآخريناست،۱۰۰/۳۰۰/۱۰۰شمامسئوليتپوششكهبگويدنامهبيمهاگر*۴پ

[دارائيخسارت
۱۳.8۳8.7

٥٩.٥٤.٩[۶۵]ميشوند؟بهداشتيمراقبتدريافتشرايطواجدافرادعموماًسنيچهدر*۵پ
پوششحتتراخودسالمتبيمهمزايايكهبگيريدتصميموكنيدتركراخودشغلكاري،دورهپايانطريقازياداوطلبانهاگر*۶پ

[پوششهزينههمه]كرد؟خواهيدپرداختچيزيچهبگيريد،پي(همگانيبودجهتطبيققانونطرح)كبري
٥٤.۰۱٩.8

۳۶.۶7.٤[مستأجرانياصاحبخانهها]ميدهد؟پوششراخساراتايبيمهنوعچهبرود،سرقتبهشماخودرويازشخصيوسايلاگر*۷پ
۳٥.۰۲۲.۱[شمااوليههاينامهبيمهكلِاضافيپوشش]چيست؟چترنامهبيمه*۸پ
٥٩.۱۱8.٩[شمادرآمدازدرصدي]ميدهد؟ارائهراماليايپوششنوعچهازكارافتادگيكوتاهمدتبيمه*۹پ
7۶.۲٤.۶[خير]نامهويمنتفعشويد؟آياالزماستباشخصنسبتفاميليداشتهباشيدتابتوانيدازبيمه۱۰پ



نيز(۲۰۰۱)تنيسونوبريستوارزيابيبيمه،ناظرانمليانجمنآزمونهمانند
ايپرسشهشاملآزمونايناماميگيرد؛دربربيمهانواعدربارهراپرسشهايي

.استبيمهقراردادويژگيهايهمچنينوبيمهاصولبرمتمركز
وروخودبيمهآندركهشرايطيدربارهپرسشهاييآزمون،اينپاسخدهندگاناز

هدفدربارهو(۵و۱پرسشترتيببه)دارندبدتريابهترارزشهايعمربيمه
-بريستوآزمونكلينمرات.استشدهپرسيده(۱۰پرسش)ماليبيمهاصليِ
با،(درصد۱۰۰)۱۰نمرهباالترينتا(درصد۰)۰نمرهكمترينشاملتنيسون
.استبوده(درصد۵۸)۵.۸نمرهميانگينو۶نمرهمتوسط

21 تنیسون-مدل ارزیابی بریستو



22 تنیسون-بریستوپرسشنامه

ش
رس

پ

[پاسخ صحیح]پرسش 
پاسخ صحیح

(درصد)
نمی دانم 

60.84.6[موافق].استخوبیایدهاغلبجدیدخودروهایبهنسبتقدیمیخودروهایبرایکمتربیمهخرید1پ 
هبتصادفدرکهشخصیازخسارتادعایدرراخریدارحقزیرادارد،کمتریهزینهمحدود،ضررگزینهباخودروبیمه نامه2پ 

38.132.4[موافق].می کندمحدوداست،رساندهآسیبآن

.می پردازدراکمتریهزینهمشتریخساراتبرایبیمه گرزیرااستبدیمعاملهمشتریبرایهمیشهبیمه نامهبزرگ ترنسبت3پ 
40.77.8[مخالف]

57.74.3[موافق].بزرگ شده اندفرزندانشانکهزوجیتاداردبیشتریارزشدارندخردسالفرزندکهزوجیبرایعمربیمه*4پ
رازینه هاهاینبیشترِبهداشتیمراقبتبستهزیرادارد،کمیارزشخانهدرسالمندانطوالنی مدتمراقبتبرایبیمهخرید*5پ

73.76.5[مخالف].می دهدپوشش

راورشکستهبیمه شدگانمطالباتازبرخیکهکشوریسرمایهصندوق هایتوسطبیمهشرکتورشکستگیبرابردرمشتریان*6پ
35.530.8[موافق].می شوندبیمهمی کند،پرداخت

69.69.7[موافق].می کندپرداختاستآسیب دیدهملکشاندرکهرامهمانیپزشکیهزینه هایاغلبخانهمالکانبیمه نامه*7پ
ارائهدارد،نقدیارزشوبودهسرمایه گذاریبرمبتنیکهعمربیمه نامهمانندبیمه ایپوششنوعیکسالیانهمقررییاحقوق*8پ

42.230.5[مخالف].می دهد

رییامی کنددریافتخودپزشکازبیمارکهدرمان هاییدررابیمهشرکت،سالمتبیمه هایدرمدیریت شدهمراقبت های*9پ
64.59.7[موافق]می رساند

86.13.8[موافق].استمشتریمالیریسککاهشبیمهاصلیهدف10پ



میکندآشکاردادهها.میدهدنشانجمعیتشناختیشانویژگیهایباراپاسخگویاننمراتمیانرابطۀ
است؛٥٥اقلیتهانمرهمیانگیندرحالیکهکردهاندکسبرا۶۰نمرۀمیانگینبهطورسفیدپوستپاسخدهندگان

متحدهایاالتمتولدان.استبوده٥٥زناننمرۀکهحالیدرکردهاندکسب۶۲نمرۀمیانگینبهطورمردان
.دادهاندآزمونپرسشهایبهدرستپاسخدرصد٥٤و٥٩بهترتیبمهاجران

پاسخگویان.داردوجودخانوادهشاندرآمدبهتوجهباپاسخگویاننمراتمیانشگرفیتفاوتهمچنین
میزانکمترینباپاسخگویانودرصد۶۲باالترنمرهمیانگینبهطور(هزاردالر7٥ازبیشتر)باالدرآمدیگروههای

.کردهاندکسبدرصد٥۲میانگینبهطور(هزاردالر۲٥ازکمتر)درآمد
کهگویانیپاسخوگرفتهاندازدواجنکردهپاسخگویانازبیشترامتیازینیزکردهاندازدواجکهپاسخگویانی

فاوتهاتاینهمۀ.داشتندامتیازپاسخگویانبقیۀازکمترامتیازمیکنندزندگیآناطرافیابزرگشهرهای
نمرتفاوتهایدرمعناداریآماریتفاوتهیچ.بودمعناداربیشتریادرصد٩٥اطمینانسطحباآماریبهلحاظ

.نشدمشاهدهسنیگروههایبهتوجهبا

23 ختی رابطۀ میان نمرات پاسخگویان را با ویژگی های جمعیت شنا



رابطۀ میان نمرات سواد و متغیرهای تحقیق

کهمیدهداننشراسنجههاییهمچنینومیکندبیانپاسخگویانتحصیالتمیزانبارانمراتمیانرابطۀ
گذراندنلشامهاسنجه.داردرابطهافرادبیمهایسوادبابیمه،بامرتبطدانشکدامکهاستایننشانگر
.میشودیشخصمالیۀسمیناریابیمهسمیناربهرفتنمدرسه،درشخصیمالیۀکالسیابیمهکالس
باد،دار(شخصیمالیۀ)شخصیمالیمنابعمدیریتموضوعاتازمختلفیشاخصهایهمچنینجدول
دررکبودنمشت.میشودبیشتریبیمهایدانشجمعآوریبهمنجرشخصی،مالیۀبهتوجهکهفرضاین

.دربرمیگیردراسرمایهگذاریوپساندازبهتمایلوعالقهاظهارومالینشریۀ
تاثیراستبیسوادسطحبرسن
نیستمعنیدارآمارینظرازرابطهاینامااستبودهمؤثروداردرابطهسوادمیزانوتحصیالت

24



منابع اطالعاتی کسب سواد
25

ودقیقاطالعاتکافیبهاندازۀکهاستاینتوانمندتصمیمگیریبرایمهمپیشنیازیک

بیمهایخدماتومحصوالتدربارۀاطالعاتیبهدنبالمشتریانوقتی.باشیمداشتهمرتبط

ررسمیغیمنابع.کننداستفادهآنهاازمیتوانندکههستمنابعازبسیاریتنوعمیگردند،

یمه،بفروشندگانشاملرسمیمنابعکهحالیدرمیشود،دوستانوخانوادهشاملاطالعات

بیلز)استاینترنتومجالتمقالههایوکتابچونمکتوبیمنابعثالث،شخصمتخصصان

.(۲۰۰۰هوگارت،ولی،۱٩8۱دیگران،و



اطالعاتیمنابع

بیمهدربارۀاطالعاتدریافتبرایپاسخگویانتوزیع:
؛(پاسخگویانازدرصد۳۶)بیمهشرکتیابیمهگرنخست؛
دارد؛قرار(درصد۲۶)اینترنتدومرتبۀدر
درصد۲۱)همسایههاودوستانمانندغیررسمیایمنابعافرادرایجانتخابسومین

هستند؛(پاسخگویان
رگزیدهبراوکالیامالیبرنامهریزانمانندمتخصصاندیگرپاسخگویاندرصددهازکمتر

بودند؛
صاصاختخودبهراپاسخگویانازدرصدهفتفقطمجالتوکتابهامانندچاپیمنابعو

.بودداده

26



27 منابع اطالعاتی بیمه



سطح اطمینان و منابع اطالعاتی مشتریان

بيمهغيررسمياطالعاتيمنابعترجيحوآزموننمراتميانكهمنفيرابطهاي
بيشترنددارخودتصميماتبهكمترياطمينانكهمشتريانيشدديدهشكلدر
كم،طمينانابامشتريانكهمعناستبديناين.دارندگرايشغيررسميمنابعبه
.ميدانندكمتربيمهدربارۀوميگيرنداطالعاتغيررسميمنابعاز
ررسميغيمنابعكهگرفتنتيجهنميتوانمطلقبطوريافتهاينازهرچند

بانبنابرايو)كمتردانشبامشتريانياميدهندارائهنادرستياطالعات
هطوركلي،ب.ميزنندسربازعينيمنابعازاطالعاتبهرهگيريِاز(كمتراطمينان
دراناطمينوبيمهايدانشاطالعاتي،منابعميانكهدهدمينشانفوقيافته

.داردوجودرابطهتصميمگيري

28



اجتماعی/انسانینقش سرمایه 
29

بيمهنظامبهاعتمادكهاستدادهنشانمردمبيمهسوادسطحهايپيمايشبرخي
جامعهيآموزشنيازهايازيكيبيمهاي،بستههوشمندانهانتخابتواناييوكشور
.است
كشوردربيمهسوادتعريفشرطپيشسه:

تصميمگيري؛نقاطازهريکدرذينفعانمختلفگروههايمشاركت-۱
سوادازملكاويكپارچهتعريفيارائهسربرذينفعانحداكثريتوافقجلب-۲

؛اجتماعيواقتصاديفرهنگي،شرايطبامتناسبوفهمقابلبيمهاي
.اندازهگيريعلمقواعدبرمبتنيوسنجشقابليت-۳



کارکردهای سواد بیمه ای

وانندنتمشتريانكهزماني.استبسيارپيچيدگيهايباخدمتوصنعتبيمه
هبودببرايسياستگذارانتالشهايهمكنند،دركخوبيبهرابيمهايمحصوالت

پوششايايمزبهدستيابيازمشتريانهمونمييابدمناسبيبازخوردبيمهايپوشش
.شوندميمحروممناسبايبيمه

وشدهيبيشترهزينههايدچارهمدارند،پايينتريايبيمهسوادكهكسانيهمچنين
.داشتخواهنددريافتراخدماتازناكارآمديتركيبهم

عاتاطالنبودنمتقارنازكارگزارانسوءاستفادهازجلوگيريبرايسوادافزايش
حيحصاطالعاتافشايوارائهبهملزمارائهدهندگان.استالزمبيمه،بازاردرموجود

.ندميشوخدماتدريافتفرايندهايوهزينههاخدمات،پوششبارابطهدردقيقو

30



یافته ها و نتایج

بيمهدسوانمراتومشتريانبيمهاياطالعاتمنبعميانرابطۀتوجه،درخوريافتۀ
.است

واندوستمانندغيررسمياطالعاتيمنابعازميدهندترجيحكهپاسخگوياني
ديگربهنسبتپايينترينمراتميانگينمعناداريبهطوركنند،استفادهخانواده

.كردنددريافتپاسخگويان
مستقيمهطوربكهبودفردييامتخصصبيمهايشاناطالعاتمنبعكهپاسخگوياني
.نمودندكسبآزموندررانمرهميانگينبيشتريننبود،مرتبطبيمهصنعتبا
ربارۀدمفيديبينشهاياطالعاتيمنابعوبيمهآموزشعلّيروابطدقيقترفهم

.كردخواهدفراهمبيمهايدانشبهبودرويكردهاي
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پیامدهای سنجش سواد بیمه ای

نها،آمعناسازينحوهوبيمهكارنحوهدركبرمشتريتوانمندسازيباسواد؛

منفعلوصرفكنندگيمصرفازرااوآن،تأثيراتومحصوالتاهدافوماهيت

ووريبهرهربمشتريانايبيمهسوادارتقاء،مثبتتاثيراتدليلبه.كندميخارج

.داشتخواهدتاثيرنهادياعتماد
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سازی بیمه گفتمان
33

زاريبرگجمله؛از)سازيآگاهوآموزشممكنابزارهايهمهازبايدكشوربيمهصنعت

كردنردواتخصصي،كتبانتشاردرسي،محتوايتوليدبهكمکعلمي،هاينشست

اي،انهرسچندآموزشمحتوايومطالبانتشارسيما،وصداهايبرنامهدربيمهمسئله

هويژهبوتخصصينشرياتدربيمهحقوقبهپرداختنعلمي،نشستهايبرگزاري

ايشافزمنظوربه(مجازيفضايواجتماعيهايشبكهها،رسانهفرصتازاستفاده

ارتقاءهبمديراننخبگان،جامعه،سطحدربيمهسازيگفتمانودانشارتقاءواطالعات

نمايدكمکشهروندانومشتريانايبيمهسواد



دستاوردها
34

برايسياستگذاران

گسترش رفاه، تعمیم 
نظام جبران ریسک و 
خسارات، رونق صنعت

برای صنعت و شرکت های بیمه

افزایش نفوذ، فروش 
خریدار بیشتر، 

مشتریموثر،رضایت 

برای مشتریان

اعتماد بیشتر، انتخاب 
مناسب تر،هزینه عقالئی و

رضایت بیشتر

توبابرداس-بازيبرد؛ديدهترباسوادوآموزشبنابراينميتوانگفتمشتري
افزايشدرنهايتانتظاراتعقالئيو،مشتريان،كاراييافزايشايارتقاءسوادبيمه

.بدستخواهدآمدرضايتوسرمايهاجتماعيصنعتبيمه



35 (غیر نهایی)پیشنهادیپرسشنامه 

ش
رس
پ

درست[پاسخصحيح]پرسش

باشدميكاركنانفوتوعضونقصغرامتوپزشكيهايهزينهپرداختشاملمسئوليت،هايبيمهدربدنيخسارتجبرانازمنظور۱پ

شودميپرداختدهكرتعيينخودكهنفعانيذيبمشخصمبلغيكردفوتفرداگريعنيباشدميعمربيمهآنمزايايچندينازيكيكهاستقرارداديزندگيبيمه۲پ
باشدداشتهعمريبيمهچندينميتواندهرشخصيو

استسوزيآتشبيمههايپوششازبارانوبرفازناشيضايعاتسيل،زلزله،سرقت،بيمه۳پ

هستندبيمههايشركتهمانگذاربيمه۴پ

شودميدريافت،مربوطهبيمهميانگينازبيشترريسکپذيرشعلتبهگذاربيمهازكهاستايبيمهحقهمانتكميليبيمه۵پ

.استشدهبزرگفرزندانشانكهزوجيتاداردبيشتريارزشدارندخردسالفرزندكهخانواريبراي(عمر)زندگيبيمه۶پ

باشدداشتهعمريبيمهچندينميتواندهرشخصي۷پ

باشدداشتهخودبهمربوطنامهبيمهيکبايدماشينازكنندهاستفادهورانندههريعنيايراندرثالثشخصبيمهشدنمحورراننده۸پ

شودميگفتهراتجاريوبازگانيهايبيمههماناختياريبيمه۹پ

دارندرافردعمربيمهمزايايازمنديبهرهامكانيکدرجهافرادفقط۱۰پ

الزمفقطونيستكروكيبهنيازيخسارتدريافتبراياست،كمتر(۱۴۰۰سالدرتومانميليون۱۶بابرابر)ماليپوششحداقلازخسارتمبلغكهحوادثيدر۱۱پ
باشندداشتهمعتبرثالثشخصبيمهطرفهردواست

استيگيريپقابلمركزيبيمهناظرنهادياودادرسيياداوريطريقازحلسازشوصلحوتوافقبااگربيمهگذاروبيمهگربيناختالفهايبروزصورتدر۱۲پ

دارندرافردعمربيمهمزايايازمنديبهرهامكانيکدرجهافرادفقط۱۳پ

.



سپاسگزاری

ت سپاسگزارمازصبر،حوصله ومشارکت شما رداین بحث بی نهای ▸
ردپناه حق سالمت وسربلند  باشید▸
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