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  58- 43 ، صص1392 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره24سال  

  .۱۳۹۳/۵/۱: ، پذیرش۱۳۹۲/۵/۲۶: دریافت

ی اتومبیـل  ی بدنـه گریزی بر تقاضای بیمـه مخاطرهبررسی تأثیر 
  های لوجیت با به کارگیری مدل

  پور فرسنگی رضا حاجی
   طباطبایی دانشگاه عالمه 

افـراد و عـواملی همچـون سـن،  گریزی مخـاطره ی اسـاس مشخصـه این پژوهش بر: چکیده
اتومبیل، حجم موتور  ی جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، تحصیالت، مورد استفاده

های کارکرد اتومبیل، مـدلی بـا بـه  رانندگی و تعداد سال ی اتومبیل، تعداد تصادفات، سابقه
منظـور  بـه. ه کـرده اسـتیـل ارااتومبیـ ی بدنـه ی کارگیری مدل لوژستیک برای تقاضای بیمه

گیری تصـادفی سـاده در شـهر تهـران، در  انجام این پژوهش، اطالعـات مـورد نیـاز بـا نمونـه
اسـاس مـدل  های پـژوهش بـر یافتـه. آوری گردیـد ، جمع۱۳۹۱  نامه و در سال قالب پرسش

ــتفاده از  ــا اس ــتیک و ب ــیون لوژس ــل ی نامه پرســش ۴۹۷رگرس ــده نشــان می تکمی ــد،  ش دهن
همچنـین متغیرهـای  .ردمستقیم و معنـادار دا ی رابطه  بدنه ی مهبا تقاضای بی گریزی مخاطره

ای مسـتقیم و معنـادار و  وضعیت تأهل، شغل دولتی، تحصیالت و تعداد تصـادفات رابطـه
ای معکـوس و معنـادار بـا تقاضـای  های کـارکرد اتومبیـل رابطـه متغیرهای جنسیت و سال

  .درنبدنه دا ی بیمه
  .گریزی مخاطره ؛اتومبیل ی بدنه ی بیمه ؛رگرسیون لوژستیک: واژگان کلیدی

  مقدمه -۱
کشورها بـه حسـاب  ی از عوامل مهم توسعه (Insurance Industry)امروزه صنعت بیمه 

بیمـه . شود یافتگی کشورها تلقی می توسعه ی بیمه نیز شاخصی برای درجه ی آید و توسعه می
ــار ســایر بخش ــزه در کن ــزایش  ســرمایه ی هــای اقتصــادی، انگی ــزایش داده و اف گذاری را اف

از طرفـی، بیمـه نـوعی صـنعت . کشـور دارد ی گذاری نقش باالیی در رشـد و توسـعه سرمایه
طوری که در اقتصاد ایران نقش بیمه بسـیار بـا  گذارد؛ به تلقی شده و بر درآمد ملی تأثیر می
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تـر  ها بیش ی سایر بخشاهمیت بوده و اثربخشی آن در بین صنایع دیگر از متوسط اثربخش
  .]۶[است 

ثر بـر تقاضـای بیمـه نقـش مهمـی در بازاریـابی و ؤ، یـافتن عوامـل مـبـاالبه موارد  توجهبا 
یکـی از عوامـل . افزایش تقاضای بیمه و در حالـت کلـی در جهـت رشـد صـنعت بیمـه دارد

ــه درجــه ــر تقاضــای بیم ــذار ب ــدی تأثیرگ ــراد  (Risk Aversion) گریزی مخــاطره ی کلی اف
  .باشد یم

کننـد،  کننـد یـا نمی از آنجایی که تقاضای بیمه دو حالتی است یعنی افراد یا بیمه تقاضا می
مدل مناسبی که بتواند تأثیر عوامـل مـد نظـر را بـر آن بسـنجد، مـدل رگرسـیون لوژسـتیک 

(Logistic Regression) است که در بخش سوم به تفضیل بیان شده است.  
  بدنــــه ی بــــر تقاضــــای بیمــــه از بیمــــه گریزی طرهمخــــابــــرای بررســــی تــــأثیر عامــــل 

(Auto Insurance) بدنه نوعی پوشش اختیاری است  ی بیمه. اتومبیل استفاده شده است
دهـد و از طرفـی  اجباری شخص ثالت بهتـر نشـان می  ی و ترجیهات افراد را نسبت به بیمه

ــه ــه بیم ــبت ب ــوبی دار نس ــای مطل ــزان تقاض ــران می ــر در ای ــاری دیگ ــر  .دهای اختی ــذا اث ل
عـالوه بـر . باشد ی مناسبی برای بررسی می بر تقاضای این بیمه مورد مطالعه گریزی مخاطره

در حقیقت رشد صـنعت . ای در زندگی بشر دارند ها نقش ویژه این، در جهان امروز اتومبیل
های  اتومبیل و افزایش نیاز بشر به این وسیله باعث افزایش تصادفاتِ منجـر بـه خسـارت

 ی ها از طریـق بیمـه جبران این خسارت. و مالی برای دارندگان این وسایل شده استبدنی 
 .شود بدنه آشکار می ی باشد و در نتیجه اهمیت بیمه پذیر می بدنه امکان

نمایـد، لـذا  نقشی کلیدی در این پژوهش ایفا می گریزی مخاطرهطور که ذکر شد عامل  همان
صـورت تمایـل بـه پرداخـت  تـوان بـه را می گریزی همخـاطر. در ابتدا به آن خـواهیم پرداخـت

بـرای بررسـی . ، تعریـف نمـودمخـاطرهش از خسارت مـورد انتظـار جهـت حـذف یب یمبلغ
اسـتفاده بدنه از مـدل رگرسـیون لوژسـتیک  ی با میزان تقاضای بیمه گریزی مخاطره ی رابطه

ای روانشـناختی شـامل  نامه ، از پرسشگریزی مخاطرهسازی عامل  منظور کمّی به. شده است
 گریزی مخـاطرهالبتـه در تعیـین . ]۱[های بلی یا خیر استفاده شده اسـت  سوال با پاسخ ۱۲

افراد عواملی همچـون سـن، جنسـیت، وضـعیت تأهـل، وضـعیت شـغلی، تحصـیالت و در 
اتومبیـل، حجـم موتـور  ی عـواملی همچـون مـورد اسـتفاده) راننـدگان(پژوهش مـا  ی جامعه

 ی های کـارکرد اتومبیـل بـر درجـه رانندگی و تعداد سـال ی اتومبیل، تعداد تصادفات، سابقه
لذا این عوامل بـه همـراه متغیـر . فرد تأثیر دارند که باید در مدل لحاظ شوند گریزی مخاطره
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روانشــناختی بــه دســت آمــده اســت،  ی نامه کــه مقــادیر آن از طریــق پرســش گریزی مخــاطره
وارد مدل رگرسیون لوژستیک  (Explanatory Variables)توضیحی  عنوان متغیرهای به

کــه  (Dependent Variable)بــا متغیــر وابســته  گریزی مخــاطرهمتغیــر  ی شــده و رابطــه
  .نماییم باشد را آزمون می تقاضای بیمه می

  :این سوال اساسی قابل طرح در خصوص پژوهش حاضر این است که بر بنا
  ها افزایش خواهد یافت یا خیر؛ افراد، تقاضای بیمه آن گریزی مخاطرهآیا با افزایش 

  :پژوهش عبارت است از ی و در پاسخ به سوال فوق، فرضیه
  .اتومبیل وجود دارد ی ی بدنه بیمهو تقاضای  گریزی مخاطرهای معنادار و مستقیم بین  رابطه

نظری و تجربی  ی پیشینهساختار این پژوهش به این قرار است که در بخش دوم به معرفی 
در بخـش چهـارم . نماید بخش سوم، روش پژوهش را معرفی می. شود پژوهش پرداخته می

پیشـنهادات  ی هیگیری و ارا ه نموده و سرانجام بخش پنجم به نتیجهیرا اراورد مدل انتایج بر
  .خواهد پرداخت

  پژوهش ی سیری در پیشینه -۲
ثر بـر تقاضـای بیمـه نظیـر ؤتـأثیر عوامـل مـ ی مطالعاتی در زمینـه ی هیدر این قسمت به ارا

های بکـار رفتـه  ، سن، جنسیت، تحصیالت، شـغل و غیـره و همچنـین مـدلگریزی مخاطره
  .پردازیم می

شـده را بـا بکـارگیری عمـر تقاضا ی واقعـی بـر مقـدار بیمـه مخـاطرهکالی و فیلیـپس تـأثیر 
یج مطالعــه ایشــان نشــان داد کــه همبســتگی نتــا. ]۷[ های رگرســیونی بررســی کردنــد مــدل

ــین  ــاداری ب ــاطرهمعن ــه مخ ــی و تقاضــای بیم ــدارد ی واقع ــود ن ــر وج ــراد . عم ــین اف همچن
اریـانس منفـی بـین وانـد کـه بـه معنـی کو تـری خریـداری کرده کـم ی پذیر مقدار بیمـه مخاطره
  .باشد عمر می ی و تقاضای بیمه مخاطره

ـــزا   ـــه و وبم ـــر تالش ی در مطالع ـــالوه ب ـــه ع ـــد ک ـــان نمودن ـــای پیشـــگیرانه  خـــود بی ه
(Precautionary Effort) عمـر و سـطح  ی که همبسـتگی منفـی بـین تقاضـا بـرای بیمـه

پذیر نسبت به عدم وقوع رخدادهای غیر محتمـل و  مخاطرهدهد، افراد  را نشان می مخاطره
  .]۱۱[ خرند تری می کم ی این بیمه بر ترند و بنا بین ناگهانی خوش

در ایـن تحقیـق، . اتومبیل با رویکرد پارامتری را مورد تحقیق قرار داد ی عبدلی کارایی بیمه
از قبیل احتمال  ای مخاطرههای  ها و مشخصه رگرسیونی حق بیمه بر اساس ویژگی ی معادله
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میـزان  ی فرد، جنسیت، سـن، تحصـیالت و سـایر عوامـل محاسـبه شـده و معادلـه ی حادثه
با استفاده از ایـن مشخصـات و درآمـد فـرد کـه یـک نماینـده بـرای میـزان  فرد نیز مخاطره
ها  یافتـه. اند ورد شـدهانسـبی بـر گریزی مخاطرهوی است با استفاده از معیار  گریزی مخاطره

. گـذاری بیمـه نداشـته اسـت فرد نقشی در قیمت ای مخاطرههای  دهند که مشخصه نشان می
- (Adverse Selection)  )انتخـاب نامسـاعد(ی وجود کژگزینـ ی دهنده این نتایج نشان

 ی در بیمــه -کننــد تــری تقاضــا می بــیش ی بیمــه) پــذیر مخاطره( مخــاطرهحــالتی کــه افــراد پر
  .]۴[ اتومبیل ایران است
صـورت یکجـا و  بـه (Heckman)های عمر را با استفاده از مـدل هکمـن  لی تقاضای بیمه

ــه ــرار داد ی بیم ــورد بررســی ق ــانی را م ــر زم ــه. ]۱۵[ عم ــه،  براســاس یافت ــن مطالع های ای
تری داشتند،  ای خریداری نکرده بودند، سطح تحصیالت پایین خانوارهایی که هیچ نوع بیمه

ســطح . ای بــرای تــرک ارث نداشــتند، بــه نســبت جــوان بودنــد گریز بودنــد، انگیــزه مخــاطره
عمـر  ی بیمـهتحصیالت، مثبت بودن نگرش به ترک ارث یا اشتغال همسر با میـزان خریـد 

متغیرهـایی ماننـد سـن سرپرسـت خـانوار، تعـداد فرزنـدان و . مثبتـی دارنـد ی زمانی رابطه
متغیرهـایی . جـا، رابطـه مسـتقیم داشـتند عمر با پرداخت یک ی درآمد، با میزان خرید بیمه

مانند وضعیت اشتغال همسـر و وضـع سـالمتی سرپرسـت خـانوار اگرچـه بـا میـزان خریـد 
عمـر  ی داری نداشـتند امـا میـزان خریـد بیمـه معنـی ی جا رابطـه اخت یکعمر با پرد ی بیمه

  .دادند زمانی را تحت تأثیر قرار می
اختیـاری بررسـی  ی عنوان یک بیمـه بهرا  ی بدنه بیمههای  کشاورز حداد و امیرخانلو پوشش

اجباری شخص ثالـث  ی کردند که انتخاب و ترجیهات افراد را بهتر از پوشش انتخابی بیمه
ــایج آن. ]۵[ دهــد نشــان می ــا اســتفاده از روش نت ــا ب ــارامتری و  ه ــاری مختلــف پ هــای آم

های  و آزمون ]۸[شده در  هایناپارمتری، شامل استقالل شرطی، پروبیت دوگانه، دو آزمون ار
دهد که انتظارات واقعی و همبستگی مثبـت بـین  نشان می ]۹[پیشنهادشده در  ناپارامتری
  .و پوشش بیمه برقرار بوده است مخاطره

ها بـر  های آن یافته. ]۲[ عمر را بررسی کردند ی ثر بر خرید بیمهؤباصری و دیگران عوامل م
تر از  ای هکمن نشان داد احتمال خرید بیمه عمر در میان زنان بیش اساس الگوی دو مرحله

عمـر  ی یـد بیمـهعمـر در تمایـل بـه خر ی متغیرهای سرپرستی و شناخت بیمـه. مردان است
سـال موجـب  ۱۸تـر از  همچنین افـزایش سـن و وجـود فرزنـد کـم. تأثیر مثبتی داشته است

  .تری توسط افراد شده است عمر کم ی خرید بیمه
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ــالقوه در خصــوص  ی ای درخصــوص نحــوه اینســیکا و دیگــران مطالعــه نگــرش مشــتریان ب
. ]۱۳[ اند ای و نقشی که تحصیالت در این زمینه دارد، مورد بررسی انجام داده خدمات بیمه
رومانی، تفاوتی فاحش و عمیق بین تقاضای اندک بالفعل موجود و امکان  ی در بازار بیمه

وامـل اقتصـادی و یک سـری ع ی وسیله این تفاوت عمیق به. تقاضای بالقوه باال وجود دارد
ایشـان نشـان دادنـد . باشـد مربوطه، قابل توضیح می ی همچنین فقدان تحصیالت در زمینه

ثیرگذاری بر تصمیمات مـرتبط بـا خریـداری بیمـه، کلیـدی و أکه نقش تحصیالت از طریق ت
  .باشد بسیار بااهمیت می

  شناسی پژوهش روش -۳
  نامه گیری و پایایی پرسش نمونه -۱-۳

در  (Simple Random Sampling)گیری تصـادفی سـاده  پژوهش حاضر از طریق نمونه
. ۱نامه صـورت پـذیرفت بـا اسـتفاده از پرسـش ۱۳۹۱  آماری شهر تهران، در سـال ی جامعه
های در حـال  مورد بررسی رانندگان شهر تهران هستند که با توجه به تعداد اتومبیل ی جامعه

مورد بررسی از رانندگان و  ی باشند لذا نمونه نفر می ۳،۵۰۰،۰۰۰ تردد در این شهر، بالغ بر
صـورت مسـتقیم در  ها به نامه گیری تصادفی ساده تشکیل شده است و پرسش به شکل نمونه

بـرای تعیـین . دشـآوری  هـا تحویـل و جمـع بین افراد توزیع و بعد از پاسخ دادن افراد از آن
نفر  ۴۹۷متناسب،  ی اده شده و حجم نمونهاستف (Cochran)حجم نمونه از فرمول ککران 

  .بدست آمده است
هـا در اختیـار  نامه، تعـدادی از آن پرسـش ی نامه، بعد از تهیـه منظور بررسی روایی پرسش به

بعد از . بیمه قرار گرفت ی برخی از متخصصین در امور بیمه و اساتید صاحب نظر در زمینه
روایی اصطالحی است که به هدفی . ی تهیه شدنهای ی نامه ها، پرسش کسب و اعمال نظر آن

اهمیت روایـی از آن . کند که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می
ارزش  تواند هر پژوهش علمـی را بـی های نامناسب و ناکافی می گیری جهت است که اندازه

  .]۳[دد گر گیری محقق بر می اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه. سازد
ــاد  ــت اعتم ــا قابلی ــایی ی ــی از ویژگی (Reliability)پای ــدازه یک ــزار ان ــی اب ــای فن گیری  ه

پذیری، ثبات یا تکرارپـذیری نتـایج آزمـون اشـاره  پایایی به دقت، اعتماد. نامه است پرسش
نامه در شـرایط یکسـان تـا چـه  مفهوم یادشده با این امر سر و کـار دارد کـه پرسـش. کند می
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ضـریب قابلیـت  ی در ایـن پـژوهش بـرای محاسـبه. دهـد نتایج یکسانی به دسـت میاندازه 
 ۱هــر قــدر شــاخص آلفــای کرونبــاخ بــه . اعتمــاد، از الفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت

تـر  ها همگن تـر و در نتیجـه پرسـش االت بـیشؤتر باشـد، همبسـتگی درونـی بـین سـ نزدیک
را متوسط و قابل قبول و ضـریب % ۷۵ را کم،% ۴۵کرونباخ ضریب پایایی . خواهند بود

در صورت پـایین بـودن مقـدار آلفـا، بایـد بررسـی . ]۱۰[ را زیاد پیشنهاد کرده است% ۹۵
ضـریب پایـایی بـرای . تـوان افـزیش داد ها مقـدار آن را می شود که بـا حـذف کـدام پرسـش

  .بدست آمده است% ۷۱پژوهش حاضر  ی نامه االت پرسشؤس

  مدل پژوهش -۲-۳
در مباحـث مربـوط بـه . الگو از طریق مدل رگرسیون لوژستیک صورت گرفته اسـتورد ابر

ای از متغیرهای  و مجموعه 𝑦ای بین متغیر پاسخ  رگرسیون اغلب بحث بر سر یافتن رابطه
,𝑥۱ توضیحی … , 𝑥 صورت  توان آن را به است که می𝑦 = 𝑓(𝑥۱, … , 𝑥 در . بیان کرد (

𝑦  :خطی مانند زیر نوشت ی صورت یک رابطه هایی را به رابطهتوان چنین  ترین شکل می ساده = 𝛽۰ + 𝛽۱𝑥۱ + ⋯ + 𝛽 𝑥  
,𝛽۱که ضرایب  … , 𝛽 تـرین مربعـات  تصادفی و معموالً بـه روش کـم ی کمک یک نمونه به

ورد مسـتلزم مفروضـاتی االبتـه ایـن بـر. شـوند ورد میابـر (Error Least Squares) خطـا
  :صورت زیر است به

 ؛خطی بودن الگو .۱
 ؛مستقل بودن مشاهدات .۲
 ؛𝑦نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ  .۳
  .𝑦ثابت بودن واریانس متغیر پاسخ  .٤

ها باعث  برقرار نخواهند بود و این محدودیت باالبدیهی است که همیشه تمامی مفروضات 
های  شوند الگوی خطی در بسیاری از مسائل کاربردی کارساز نبوده و باید به دنبال الگو می

ها، متغیر پاسخ مـورد مطالعـه، ماهیتـاً یـک متغیـر  مثًال در بسیاری از پژوهش. بهتر باشیم
معادلـه نیازمنـد اسـتفاده از  ورد پارامترهـایاگسسته است کـه در ایـن حالـت، موضـوع بـر

گسسـته دارای انـواع مختلفـی  ی هایی با متغیر وابسـته رگرسیون. های کیفی است رگرسیون
  .شوند هستند که با توجه به ماهیت متغیر وابسته تعیین می

)۱( 
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ها  یعنـی پاسـخ. است (Dichotomous)ها متغیر پاسخ دو حالتی  در بسیاری از پژوهش
ها را بـا  که آن(تنها شامل دو حالت مانند وجود یا عدم وجود، خرید یا عدم خرید، و غیره 

تواننـد  از طرف دیگر متغیرهای توضیحی که می. هستند) دهیم مقادیر صفر و یک نشان می
ه در چنـین حـالتی اگـر بـ. بر متغیر پاسخ اثر بگذارند، ممکن است متغیرهایی کمی باشـند

فقـط ) یعنـی متغیـر پاسـخ(بینیم کـه طـرف چـپ تسـاوی  توجه کنیم مـی) ۱(الگوی خطی 
مقادیر طـرف راسـت از منهـای  ی در صورتی که دامنه. تواند دو مقدار صفر یا یک باشد می

یک راه حل این مشکل آن اسـت کـه سـمت . بینهایت تا مثبت بینهایت گسترده خواهد بود
  :دهیم این کار را در سه مرحله انجام می. ه تبدیل کنیمچپ تساوی را به یک متغیر پیوست

 𝑝در ایــن صــورت اگــر . کنیم اســتفاده مــی 𝑦از احتمــال  𝑦بجــای ) ۱( ی در رابطــه .۱
𝑦احتمال  = ۱باشد،  ۱ − 𝑝  احتمال𝑦 = است، در نتیجه مقادیر سمت چـپ  ۰

  .تساوی بین صفر تا یک خواهند بود
ــه جــای اســتفاده .۲ ــال، از نســبت بخــت  ی ب ــه  (Odds Ratio)مســتقیم از احتم ک

ORصـورت  به = از  ORدر ایـن حالـت، مقـدار . کنیم باشـد، اسـتفاده مـی می ۱
  .صفر تا بینهایت خواهد بود

lnگیـریم  ، لگـاریتم طبیعـی میORاز متغیر جدیـد  .۳ تـا مقـادیر آن ماننـد  ۱
الزم به ذکـر . هایت واقع شودسمت راست تساوی، بین منهای بینهایت تا مثبت بین

lnاست که به  با ایـن تغییـرات الگـوی . گویند می logit(𝑝)طور خالصه  به ۱
صورت زیر تغییـر خواهـد کـرد کـه بـه الگـوی رگرسـیون لوژسـتیک معـروف  قبلی به
ln .است ۱ = 𝛽۰ + 𝛽۱𝑥۱ + ⋯ + 𝛽 𝑥  

مانند شرایطی که در باال ذکر شد های انجام رگرسیون خطی  رگرسیون لوژستیک پیش شرط
,𝛽۱ورد پارامترهای اهمچنین برای بر. را نیاز ندارد … , 𝛽 جای استفاده از روش حداقل  به

  مربعـــــــات مرســـــــوم در رگرســـــــیون خطـــــــی، از روش حـــــــداکثر درســـــــتنمایی 
(Maximum Likelihood) توان این در رگرسیون لوژستیک می بر بنا. شود استفاده می:  

𝑦بینی رخداد  احتمال پیش .۱ =  :زیر بیان نمود ی را بر اساس قاعده ۱

)۲( 
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𝑝 = 𝑒 ۰ ۱ ۱ ⋯
۱ + 𝑒 ۰ ۱ ۱ ⋯  

ها میزان تغییرات نسـبت بخـت در متغیـر پاسـخ بـه ازاء یـک  𝛽هر یک از ضرایب  .۲
 .دهد ام را نشان می 𝑖واحد افزایش در عامل 

بـه  𝑒صـورت  ام را بـه 𝑖توان نسبت بخت مربوط بـه عامـل  ها می 𝛽از روی مقدار  .۳
 .دست آورد

,𝛽۱ورد شــده پارامترهــای ابــا اســتفاده از مقــادیر بــر .٤ … , 𝛽 ی و داشــتن یــک نمونــه 
)) ۲( یالگـو(رگرسـیون  ی ها در معادلـه توان با قرار دادن آن ها، می تصادفی از عامل

  .بینی کرد مقداری را برای متغیر پاسخ پیش
بینی متغیرهـای دو حـالتی الگوهـای مناسـبی  الگوهای رگرسیون لوژستیک برای بیان پیش

این روش در ابتدای ظهور در کاربردهـای پزشـکی و بـرای احتمـال وقـوع بیمـاری . هستند
لمـی کـاربرد وسـیعی یافتـه های ع لیکن امروزه در تمـام زمینـه. گرفت مورد استفاده قرار می

خواهد بداند در خرید یا عدم خرید یک محصـول یـا  عنوان مثال مدیر تبلیغاتی می به. است
  برند، چه متغیرهایی مهم هستند؟

باشـد،  می) خرید یا عدم خرید بیمـه(جایی که در این پژوهش متغیر پاسخ دو حالتی  از آن
طور کـه دیـدیم فـرم  همـان. اسـت 𝛽ای ورد پارامترهـای برامدل لوژستیک مدل مناسبی بر

𝑌  :صورت زیر است مدل لوژستیک به = logit[𝑝 ] = log 𝑝
۱ − 𝑝 = 𝛽۰ + 𝛽۱𝑥 ۱ + ⋯ + 𝛽 𝑥                                                                                                         𝑖 = ۱ , … , 𝑘 

و ) ی بدنـه بیمـه یتقاضـا( 𝑌ی  رگرسیونی را بین متغیرهای وابسـته ی این مدل یک رابطه
 ی ، مـورد اسـتفادهگریزی مخـاطرهجنسـیت، تحصـیالت، ماننـد ) (𝑥(های افـراد  مشخصه

𝑌  :اشته باشدتواند دو حالت د دهد که می را نشان می ی بدنه بیمهتقاضای افراد برای  𝑌  .دهد نشان می...) و  رانندگی ی اتومبیل، سابقه = 𝑌  .داشته باشد ی بدنه بیمهاگر اتومبیل فرد،  :۱ =   .نداشته باشد ی بدنه بیمهاگر اتومبیل فرد، : ۰
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𝑝  دهد را نشان می ی بدنه بیمهاحتمال تقاضا برای.  𝛽۰  دهد را نشان می) مقدار ثابت(عرض از مبدأ معادله.  𝛽  ضریب متغیرهـای𝑥 های افـراد متقاضـی  اسـت کـه میـزان همبسـتگی بـین مشخصـه
𝑗.(دهد را نشان می) ی بدنه بیمهتقاضا برای ( 𝑌و متغیر  )𝑥( ی بدنه بیمه = ۱, … , 𝑛(  
کننـد  زیرا افراد یا بیمه تقاضا می(کنند  ای پیروی می ها از توزیع دوجمله جایی که داده از آن
باشـد و بـا توجـه بـه روش حـداکثر  صورت زیـر می درستنمایی به، لگاریتم تابع )کنند یا نمی

ln(𝑝  :پردازیم ورد پارامترها میادرستنمایی به بر ) = 𝛽۰ + 𝑌 log 𝑝
۱ − 𝑝 + 𝑛 log ۱ − 𝑝

۱
 

  :باشد زیر می هدف آزمون فرض

⎩⎨
⎧𝐻۰: 𝛽 = ۰

𝐻۱: 𝛽 ≠ ۰
 

است یا بـه ) متغیر توضیحی( 𝑥مستقل از) متغیر وابسته( 𝑌کند که  فرض صفر بیان می
جنســیت، ماننــد ) (𝑥(ام افــراد 𝑗بــا مشخصــه  ی بدنــه بیمــهعبــارت دیگــر بــین تقاضــای 

 ی رابطــه...) و  راننــدگی ی اتومبیــل، ســابقه ی ، مــورد اســتفادهگریزی مخــاطرهتحصــیالت، 
) 𝛼(داری  تــر از ســطح معنــی کــم (P-value)مقــدار -𝑝اگــر . معنــاداری وجــود نــدارد

(Significance Level)  باشد، فرض𝐻۰ شود رد می.  

  ی ورود متغیرها به مدل نحوه -۳-۳
تواند بر معناداری و مقدار ضریب متغیر  در مدل رگرسیون اضافه یا کم شدن یک متغیر می

ــذارد ــر بگ ــر اث ــیه. دیگ ــان می ی  فرض ــژوهش نش ــ پ ــر ده ــی متغی ــورد بررس ــر م ــه متغی د ک
جنسـیت، تحصـیالت، مـورد جـایی کـه عـواملی همچـون سـن،  اسـت، از آن گریزی مخاطره
هـا در مـدل  گذارنـد، وجـود آن اثر می گریزی مخاطرهبر  رانندگی ی اتومبیل، سابقه ی استفاده

طور که گفته شد عدم وجود این متغیرهـا در مـدل بـر  زیرا همان .باشد رگرسیون ضروری می
طور کـه ذکـر شـد  از طرفـی همـان. گـذارد اثـر می گریزی مخـاطرهمعناداری و ضریب متغیـر 
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سن، برخی از متغیرها شامل . نامه بدست آمده است های این پژوهش از طریق پرسش داده
، حجم موتـور )اساس مدرک های متوسط درس خواندن بر صورت تعداد سال به(تحصیالت 

های کــارکرد اتومبیــل دارای  راننــدگی و تعــداد ســال ی اتومبیــل، تعــداد تصــادفات، ســابقه
برخی دیگر شـامل . ها به مدل مشکلی وجود ندارد های کمی هستند و در وارد کردن آن داده

اتومبیــل،  ی ، وضــعیت شــغلی و مــورد اســتفادهگریزی مخــاطرهجنســیت، وضــعیت تأهــل، 
هسـتند و بهتـرین روش بـرای وارد کـردن  (Categorical Variable)ای  متغیرهای رسته

اگـر متغیـر . باشـد می (Binary Variable)دویـی هـا بـه مـدل از طریـق متغیرهـای دو آن
𝑐سطح باشد، از 𝑐ای شامل  رسته − متغیرهای جنسیت . شود متغیر دودویی استفاده می ۱

و ) پـذیر مخاطرهگریز،  مخـاطره( گریزی مخاطره، )متأهل، مجرد(، وضعیت تأهل )مرد، زن(
سطح بوده و بـرای وارد هر کدام دارای دو ) شخصی شخصی، غیر(اتومبیل  ی مورد استفاده

  :شود صورت زیر استفاده می ها به مدل از یک متغیر دودویی به کردن آن

۱ مرد                  
۰   جنسیت= سایر نقاط (زن)

۱ متأهل                 
۰   تأهل وضعیت= سایر نقاط (مجرد)

  ۱ مخاطره گریز                   
۰   گریزی مخاطره= سایر نقاط (مخاطره پذیر)

۱ شخصی                        
۰   مورد استفاده اتومبیل= سایر نقاط (غیرشخصی)

کارمند بخـش دولتـی، کارمنـد بخـش خصوصـی، (متغیر وضعیت شغلی دارای چهار سطح 
صــورت زیــر اســتفاده  اســت و بــرای وارد کــردن آن از ســه متغیــر دودویــی بــه) آزاد، بیکــار

  :شود می
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۱ کارمند بخش دولتی
۰   شغل دولتی= سایر نقاط              

 ۱ کارمند بخش خصوصی
۰   شغل خصوصی= سایر نقاط                  

 ۱ شغل آزاد
۰   شغل آزاد= سایر نقاط

رسد بـین متغیرهـای توضـیحی هـم بسـتگی وجـود دارد، بایـد ایـن  نظر می جایی که به  از آن
خطی و نامعتبر بودن مدل  هم مسئله را در نظر گرفت، زیرا این مسئله باعث به وجود آمدن

باشـد، کـه  خطی مرکزی کـردن متغیرهـا مـی یک روش برای پرهیز از هم. شود وردشده میابر
م حاصـل بـه انحـراف استانداردشـان، ینشـان و تقسـیانگیبا کم کردن متغیرهـا از ماین کار  𝑥∗ = (𝑥 − �̅� ) 𝑠⁄، سپس عامل تورم واریانس . انجام پذیرفت(VIF)  که معیاری

هـا اسـت، بـرای بسـیاری از متغیرهـا مقـدار مناسـبی  خطی بـین داده برای بررسی وجود هم
(VIF ≤ البتـه متغیـر میـزان درآمـد فـرد هـم در مـدل وجـود داشـته کـه . را نشان داد (۱۰

  .ه استشدخطی زیاد باسایر متغیرها حذف  دلیل هم به

  ورد مدلانتایج بر -۴
حال مدل . استفاده شده است Eviews 6افزار  ورد مدل از نرمامنظور بر در این پژوهش به

ورد امورد نظر، بر منظور آزمون کردن فرض مشاهدات به ی رگرسیون لوژستیک را برای همه
  .خالصه شده است ۱  وردشده در جدولاخروجی مدل بر. نمایم می

𝛼داری یعنـی  تر از سطح معنـی مقدار متغیری کم-𝑝ذکر شد که اگر  ۳-۲در بخش  = ۵٪ 
مقـدار و -𝑝لـذا بـا توجـه بـه . گیرد باشد آن متغیر معنادار بوده و در مدل رگرسیون قرار می

  :باشد صورت زیر می شده بهورداهر متغیر، مدل بر ی وردشدهاضریب بر
𝑌 ۳٫۹۵۷- -  ۰٫۸۹۱جنسیت +  ۲٫۹۲۳وضعیت تأهل  = logit[𝑝] =  

  + ۱٫۵۱۹شغل دولتی +  ۰٫۰۵۲تحصیالت +  ۰٫۱۶۰تعداد تصادفات 
  - ۰٫۱۸۴های کارکرد اتومبیل  سال+  ۰٫۹۱۳گریزی  یسک                 
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  وردشده برای کل مشاهداتاخروجی مدل بر-۱جدول
  مقدار- 𝒑  استانداردیخطا ضریب متغیر
  ۰۰۰/۰  ۶۹۸/۱ -۹۵۷/۳ عرض از مبدأ

  ۰۰۰/۰  ۲۴۹/۰ -۸۹۱/۰  جنسیت
  ۷۸۷/۰  ۰۲۱/۰ ۰۶۳/۰  سن

  ۰۰۰/۰  ۲۷۹/۰ ۹۲۳/۲ وضعیت تأهل
  ۰۴۲/۰  ۹۲۳/۰ ۵۱۹/۱  شغل دولتی

  ۶۰۸/۰  ۸۶۹/۰ ۴۹۹/۱ شغل خصوصی
  ۱۵۶/۰  ۸۸۱/۰ ۱۶۵/۱  زادآشغل 

  ۰۰۶/۰  ۰۲۷/۰ ۰۵۲/۰  تحصیالت
  ۶۳۳/۰  ۲۸۱/۰ ۰۴۰/۱  مورد استفاده
  ۸۶۴/۰  ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰  حجم موتور

  ۰۰۵/۰  ۰۴۲/۰ ۱۶۰/۰ تعداد تصادفات
  ۱۹۳/۰  ۰۲۷/۰ -۰۶۸/۰ رانندگی ی سابقه
  ۰۲۲/۰  ۰۷۵/۰ -۱۸۴/۰های کارکرد اتومبیل سال

  ۰۰۰/۰  ۲۴۴/۰ ۹۱۳/۰ گریزی مخاطره
 ۶۷۰/۰ ضریب تعیین

 LR( ۰۰۰/۰یآماره(مقدار- LR ۴۱۱/۴۵۶ 𝑝ی آماره
𝑦تعداد مشاهدات با :    𝑦  ۲۴۹= تقاضای بیمه  = 𝑦تعداد مشاهدات با :    ۲۰۳  کل مشاهدات:    ۴۹۷ ۱ = ۰ 

  
  :صورت زیر است مورد بررسی به ی فرضیه
اتومبیـل  ی ی بدنـه بیمـهو تقاضـای  گریزی مخـاطرهای معنادار و مستقیم بین  رابطه :فرضیه

  .وجود دارد
در مدل قرارگرفته، بـدان معناسـت کـه  گریزی مخاطرهدلیل این که متغیر  شود به مشاهده می

 معنـادار وجـود دارد و از آن ی بین این متغیر و متغیـر وابسـته یعنـی تفاضـای بیمـه رابطـه
. باشــد هــا مســتقیم می آن ی جــایی کــه ضــریب ایــن متغیــر مثبــت اســت، در نتیجــه رابطــه

  .شود اول پذیرفته می ی این فرضیه بر بنا
مـدل گـواه بـر معنـادار  )LR ی آمـاره(مقـدار -𝑝و  LR ی الزم به ذکر است که مقدار آمـاره
اسـت کـه نشـان  ۶۷/۰همچنین ضریب تعیین برابر با . باشد بودن رگرسیون انجام شده می
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              55 

.................   

شـاهدات 
 ی ی بدنـه

ـه تقاضـا 
اند   نکرده

را نشـان  
ت و تعـداد 

. دارنـد ـه
ل دولتی، 

تـری  ـیش
 ی  رابطـه

هاي لوجيت     مدل

.......  58 - 43، صص 

ل تعـداد کـل مش
ی بیمـهی د بررسـ

فـرادی کـه بیمـ
 که بیمه تقاضا

  ضاشده

ی بدنـه بیمهی 
ـی، تحصـیالت

ی بدنـ بیمـهضای 
هل، دارای شغل

بـ ی ی بدنـه یمـه
ضـریب منفـی،

مبيل با به كارگيري م

،1392بهار و تابستان 

مت آخر جـدول
افـراد مـورد%

سیار زیادی از ا
ادی از افرادی

تقاض ی وجه به بیمه

فراد بر تقاضای
لتـل، شـغل دو

عنادار با تقاضا
، افراد متأه۳-

بیمتـر تقاضـای 
دلیـل ض بیـل بـه

ي اتوم ي بدنه ي بيمه

ب، 1  ي ، شماره24ل اس

در قسم. است
%۲/۵۹ر یعنـی

درصد بس ست
درصد بسیار زیا

افراد با تو گریزی ه

های دیگر ا ژگی
 وضـعیت تأهـل

مستقیم و مع ی
-۳ها در بخش

ت صـادفات بـیش
ای کارکرد اتومب

گريزي بر تقاضاي طره

س، اي آمار رسمي ايران

خوبی برخوردار
نفـر ۲۹۴شود  ی
  .د
مشخص ا ۱ل

همچنین د. تند

مخاطرهدرصد  - ۱

ردشده تأثیر ویژگ
ل، متغیرهـای
ی  ب مثبت، رابطه
 تعریف متغیره

تر و تعـداد تص ش
ها سیت و سال

مخاطربررسي تأثير 

ها ي بررسي مجله    .....

دل از برازش خ
که مشخص می
اند خریداری کرده

ا توجه به شکل
گریز هست خاطره

  .یر هستند

۱شکل 

وراین، مدل بر
ا توجـه بـه مـدل

دلیل ضریب  به
 که با توجه به
حصیالت بیش
س متغیرهای جن

  ...................

دهد مد می
ذکر شده ک
اتومبیل خ
همچنین با

مخاند  کرده
پذی مخاطره

  

 
عالوه بر ای

با. دهد می
تصادفات
بدان معنا

با میزان تح
اما. دارند
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بـدان معنـا کـه افـراد مـذکر و بـا تعـداد . دارنـد ی بدنـه بیمـهوس و معنادار با تقاضای معک
  .تری دارند کم ی ی بدنه بیمهتر تقاضای  های کارکرد اتومبیل بیش سال

  گیری  نتیجهبحث و  -۵
منظـور بررسـی  بـه. ورد الگوی این پژوهش از مدل رگرسیون لوژستیک استفاده شدابرای بر

اتومبیل، رگرسـیون لوژسـتیک بـرای کـل افـراد  ی ی بدنه بیمهبر تقاضای  گریزی مخاطرهاثر 
با تقاضـای  گریزی مخاطرهبدست آمده بیانگر آن است که  ی نتیجه. ورد شدامورد مطالعه بر

این امر بـدان معنـا اسـت کـه افـراد . معنادار و مستقیم دارد ی اتومبیل رابطه ی ی بدنه بیمه
  .ندکن تری تقاضا می بیش ب مهگریز، بی مخاطره

شـود کـه متغیرهـای وضـعیت تأهـل،  وردشده مشخص میاعالوه بر این، با توجه به مدل بر
مســتقیم و  ی دلیــل ضــریب مثبــت، رابطــه شــغل دولتــی، تحصــیالت و تعــداد تصــادفات بــه

 ی دلیـل ضـریب منفـی، رابطـه های کارکرد اتومبیـل بـه معنادار و متغیرهای جنسیت و سال
  .دارند ی بدنه بیمهو معنادار با تقاضای  معکوس

هـای  شود پژوهشگران با استفاده از روش های آینده در این زمینه پیشنهاد می برای پژوهش
های مختلـف بیمـه  بـر تقاضـای رشـته گریزی مخـاطرهپارامتری و ناپارامتری به تأثیر عامـل 

ه در هـر کشـور اسـت، عمر که امروز از عوامل اصلی پیشرفت صـنعت بیمـ ی خصوصاً بیمه
  .بپردازند

آن را در وجـود یـا عـدم  ی و درجـه گریزی مخاطرهتواند عامل  های آتی می همچنین پژوهش
های مختلف بیمه که باعـث زیـان و  کردی پارامتری در رشته وجود انتخاب نامساعد با روی

  .شود، مد نظر قرار دهند های بیمه می ورشکستگی شرکت

  توضیحات
نامه توسط مؤسسه کارآفرینی هند طراحی شده که در کتاب مبانی کـار آفرینـی دکتـر  این پرسش .۱

نامه اشـاره  در ذیل به دو مورد از سواالت این پرسش. احمدپور داریانی از آن نام برده شده است
  . شده است

لـه، ب :دهم اهداف سخت را انتخـاب کـنم های خود، ترجیح می هنگام تعیین هدف برای فعالیت
  . خیر
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قبل از آن که بخواهم تصمیمی بگیرم، دوست دارم تمام حقایق را بـدانم، اگـر چـه مـدت زیـادی 
 .بله، خیر: طول بکشد

  ها مرجع
نشر فرانـدیش، . مبانی کار آفرینی). ۱۳۸۵(احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد  ]١[

  .۱۴تهران، چ 
). ۱۳۹۰(پور، مصطفی  رضا؛ برات اصلی، علی دقیقیالله؛  وردی، قدرت باصری، بیژن؛ امام ]٢[

 ی مارهشـ بیمه، ی پژوهشنامه). مطالعه موردی شهر تهران(عمر  ی عوامل موثر بر خرید بیمه
  .۱-۲۹، صص ۱

). اول ی نسـخه(نامـه نویسـی  روش تحقیق با رویکردی به پایان). ۱۳۸۲(رضا  خاکی، غالم ]٣[
  .انتشارات بازتاب، تهران

اطالعـات نامتقـارن و قراردادهـای سـازگار اطالعـاتی و کـاربرد ). ۱۳۸۵(عبدلی، قهرمـان  ]۴[
، صـص ۷۵ ی مارهتحقیقـات اقتصـادی، شـ ی مجلـه. مـورد، ایـران: اتومبیل ی ها در بیمه آن
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