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)مورد مطالعه: معلمان نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه عمر 

 شهر زنجان(

 
 3و اکبر حیدری 2، فضایل خاتمی1نبی اله محمدی

 
 گروه مديريت ، واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،زنجان ،ايران1

 آموزش و پرورش زنجان، ايران -کارشناس ارشد مديريت بیمه 2

 واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،زنجان ،ايرانگروه مديريت ، 3

Akbar.heidary1356@gmail.com 

------------------------------------------------------------ 

 چکیده
رد. یکی از راههای مطمئن جلوگیری و کاهش صدمات انسان همواره در مسیر زندگی در معرض خطرات متعدد قرار دا

این خطرات سرمایه گذاری در بیمه می باشد. نوع نگرش افراد به بیمه در سرمایه گذاری آنان مؤثر است. لذا؛ این 

آماری آن عبارت بود  پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نگرش به بیمه عمر و سرمایه گذاری در آن انجام گردید. جامعه

نفر با روش جدول مورگان به عنوان نمونه آماری  913که از این تعداد  نفر معلم  آموزش و پرورش شهر زنجان 1616از 

در دو سطح توصیفی و  SPSSپرسشنامه سالم و کامل به دست آمد که به وسیله نرم افزار آماری  951تعیین و در عمل 

 و یگو رای پرسشنامه استاندارد و بومی سازی شده کمبویاستنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. داده های الزم با اج

گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ نوع نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه  (1163همکاران)

 عمر مثبت بوده و رابطه معنادار مستقیمی بین نوع نگرش به بیمه و سرمایه گذاری در آن وجود دارد. 
 

 نگرش معلمان، سرمایه گذاری، بیمه عمر، شهر زنجان :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 وسیله عنوان بیمه به از استفاده است برگزیده خود اقتصادی مشکالت رفع خطرها و با رویارویی برای انسان که راهکارهایی از یکی

 رشد برای مطمئن بستری و ایجاد جامعه افراد گیزند سطح ارتقای آتیه، تأمین اتفاقات، از ناشی مالی زیان های جبران در مؤثر ای

انسان  به فکری آرامش نوعی کند می برطرف حوادث را و خطرها مالی آثار که آن بر عالوه بیمه باشد می کشور اقتصادی توسعه و

 های رشته بین در. گردد می جامعه در وری بهره و کارآیی و افزایش استعداد ها شکوفایی و رشد موجب آرامش این که بخشد می

 بیمه نوع این است. برخوردار ای ویژه اهمیت از دارد بر در که توجهی قابل علت مزایای به انداز پس و عمر های بیمه بیمه، مختلف

 اش خانواده و خود آینده برای را ای مالحظه قابل سرمایه تواند می آمد در میزان هر با کس هر اند که شده طراحی ای گونه به ها

بیمه  سرمایه گذاری در (. برای53:  6933بماند)حمیدی و همکاران،  امان در پول ارزش کاهش و تورم آسیب و از دیده تدارك

 مذهب، خصوص در افراد. شود می حاصل یادگیری عمل طریق از فرد باور و نگرش. صورت پذیرد فرد باور و نگرش باید ابتدا عمر

 و شود می الگو یک دارای خود نگرش نوع برای انسان. دارند خاصی نگرش چیزی هر باره در تقریباً و غذا موسیقی، لباس، سیاست،

 می یاری را ما اصولی مفاهیم از برخی. برآمد ها آن عهده از توان می زحمت به که است تعدیالتی مستلزم الگوهایی چنین تغییر

 و ویژگیها درباره افراد. ویژگیهاست از ای مجموعه دارای محصول فرد، یک نظر از. کنیم توجیه را فرد ارزیابی فرایند بتوانیم تا دهند

 اشخاص. است مربوط آنها خاص نیازهای به که کنند می توجه هایی ویژگی به بیشتر و متفاوت اند دهند، می قرار توجه مورد آنچه

. هستند قایل متفاوتی های تاهمی محصول یک مختلف های ویژگی برای خود فرد به منحصر نیازهای و ها خواست به توجه با

از  یک. ی(61: 6933 همکاران، و رستگار)شود نامیده می نگرش دارند، خاص محصول یک خصوص در افراد که باورهایی مجموعه

 یا لهیوس مهیاست. ب مهیب ،یو روان یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا نیبا خطرها و تام ییارویرو یبشر برا یدستاوردها نیارزشمندتر

 یبستر جادیبا ا نیافراد و همچن یسطح زندگ یو ارتقا ندهیآ نیاز حوادث با تام یناش یاقتصاد یالوه بر جبران خسارتهااست که ع

 اتیح ییایآرامش خود موجب پو نیو ا شودی جامعه م یموجب آرامش خاطر اعضا ،یاقتصاد وسعهرشد و ت یمطمئن برا

 (.61:  6933و همکاران،  ی)رستمگرددی در جامعه م یو بهره ور ییکارا شیاستعدادها و افزا ییرشد و شکوفا ،یاجتماع

 گریازطرف د یوجوه ایوجه  افتیکند که در ازای در یتعهد م نیاز طرف یکیعمر قراردادی است دو طرفه که به موجب آن  مهیب

 ن،یزمان مع کیشخص در  اتیح ایبپردازد. فوت شخص  ینیفوت شخص مع ای یبه اقساط در صورت زندگ ای کجایای را  هیسرما

گر،  مهیتعهد ب زانیشده است. م مهیگر، شخص ب مهیموضوع تعهد ب نیشود. بنابرا یم نیتضم مهینوع ب نیاخطری است که در 

دوست  فهیشود)وظ یم نییگذار تع مهیب شنهادیشده ندارد و به پ مهیاز بروز واقعه ب یبا غرامت ناش یشده، ارتباط مهیمبلغ ب یعنی

 (.695:  6939ن، و همکارا

نگرش به عنوان عامل شکل گیری و جهت دهنده رفتار مورد توجه بوده است. نگرش، بیان احساسات درونی است که نشان از نظر 

 (.1: 6939و همکاران،  هیمساعد یا نامساعد یک شخص نسبت به موضوعاتی خاص دارد)فخر

داشته است که در کشور ما با  ایدر جهان و به خصوص در آس یگزند یها مهیب یدر رشته ها عیسر اریبس یشرفتیپ مهیصنعت ب

صورت نگرفته است.  نهیزم نیدر ا ادییندارد و مطالعات ز اریاز بازار را در اخت ادییرشته سهم ز نیتوجه به استعداد موجود هنوز ا

نوع پوشش مناسب  نیبه ا جامعه ازیرغم نی. علردیبخش صورت گ نیدر ا شترییاست که تمرکز ب زمال یزندگ مهیب تیاهم لیبه دل

 مهیب نکهیبه ا تیبا عنا است.نبوده  برخوردار رکشورهاینسبت به سا یدر کشور از رشد قابل توجه ،یلیبنا به دال مهیب نیای، ا مهیب

نگرش  یبا بررستا  کوشدی حاضر م قیتحق ستند،یدرکشور برخوردار ن یمناسب گاهینامه ها از جا مهیب نواعا انینامه های عمر در م

پژوهش  نینامه را ارائه دهد. در ا مهیب نیا شتریرا جهت رشد توسعه هرچه ب یعمر ، راهکارهای مناسب مهیمعلمان نسبت به ب

 پرورش زنجان عمر در آموزش و مهیبسرمایه گذاری در معلمان نسبت به  که نگرش میهست یاصل الؤس نیدرصدد پاسخ به ا

 بین نگرش به بیمه و سرمایه گذاری در آن وجود دارد؟چگونه است؟ و چه رابطه ای 
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 روش پژوهش

اداره آموزش و  روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی است. زیرا نتایج به دست آمده را بالفاصله پس از اتمام آن، مسئولین

 -روش پژوهش حاضر توصیفیکنند. همچنین  استفاده اهداف سازمانی خود پیشبرد در پژوهش این نتایج از توانند می پرورش

داده های الزم با اجرای پرسشنامه . است نظر مورد پدیده از مفصل و واقعی اطالعات آوری جمع دنبال پیمایشی می باشد زیرا به

گردآوری شد که در اجرای پایلوت ضریب اعتبار آن با آلفای کرونباخ  (1163همکاران) و یگو استاندارد و بومی سازی شده کمبوی

باشد که مطابق آمار اداره کل می آماری، شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش شهر زنجان برآورد گردید. جامعه 31/1یزان به م

نفر تعیین  913از طریق جدول مورگان تعداد  نمونه آماری در این تحقیق .نفر بوده است 1616آموزش و پرورش استان تعداد آنها 

 SPSSپرسشنامه سالم و کامل به دست آمد که با نرم افزار آماری  951رحله گردآوری داده ها، گردید ولی پس از اجرای ابزار در م

 در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته های پژوهش

 نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه عمر مثبت می باشد.  فرضیه اول:

، با توجه به سؤال مطرح شده و نوع توزیع نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه عمرع برای بررسی نو آزمون فرضیه:

 :استفاده شده است که داده های آن در جدول زیر گزارش می گردد 6تک نمونه ای tداده ها، از آزمون 

 (: داده های مربوط به تحلیل فرضیه 6جدول)

 51استاندارد آزمون)میانگین فرضی( = 

رمتغی  تعداد 
میانگین 

 مشاهده شده

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 تی

اختالف 

 میانگین

 سطح معنی

 داری

نوع نگرش معلمان به سرمایه 

 000. 11.69 17.43 351 12.571 62.698 352 گذاری در بیمه عمر 

 

و  13/66در مطلق  اختالف میانگین و ق 956معادل تک نمونه ای با درجه آزادی t داده های جدول فوق نشان داد که آزمون

درصد بین میانگین 33معنی دار است. یعنی با اطمینان باالی  16/1در سطح زیر  39/61معادل  Tهمچنین با قدر مطلق مقدار 

تفاوت وجود دارد. از طرفی مالحظه می شود که میانگین مشاهده شده  )میانگین استاندارد ابزار(1فرضیمشاهده شده و میانگین 

یشتر از میانگین فرضی)استاندارد آزمون( است یعنی نگرش اندازه گیری شده در معلمان باالتر از میانگین ابزار بوده است. لذا با ب

توجه به این که میانگین اندازه گیری شده برای نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه عمر باالتر از حد انتظار)میانگین 

 راین؛ چنین استنباط می شود نوع نگرش معلمان نسبت به سرمایه گذاری در بیمه عمر مثبت بوده است.( بوده است، بنابفرضی

 عمر رابطه وجود دارد. بیمه در گذاری سرمایه معلمان و نگرش بینفرضیه دوم: 

تغیرها و نوع ، با توجه به سطح سنجش معمر بیمه در گذاری سرمایه معلمان و نگرشبین رابطه برای بررسی  آزمون فرضیه:

 :توزیع داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که داده های آن در جدول زیر گزارش می گردد

 

                                                           
1 One-Sample Test 

2 Test Value 
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 (: داده های آزمون پیرسون برای بررسی فرضیه دوم1جدول)

 سرمایه گذاری در بیمه عمر شاخص های آزمون متغیر

 نگرش معلمان

 **863. ضریب همبستگی

 000. نی داریسطح مع

 352 تعداد

 

 معلمان و با توجه به داده های جدول باال مالحظه می گردد که آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین نگرش

 درصد می توان گفت که بین نگرش33معنی دار می باشد. لذا با اطمینان باالی  16/1در سطح زیر ، عمر بیمه در گذاری سرمایه

رابطه وجود دارد. از طرفی با توجه به عالمت ضریب همبستگی پیرسون مالحظه می گردد  عمر بیمه در گذاری سرمایه معلمان و

 بیمه در گذاری که؛ رابطه بین این دو متغیر از نوع مستقیم و افزاینده بوده است. یعنی با بهبود نگرش معلمان نسبت به سرمایه

 ی یابد.افزایش م نیز گذاری سرمایه، میزان عمر

 بحث و تبیین یافته ها 

 نیکننده افراد در ح تیدهنده و حما نیدهنده، تسک نیتوانند نقش تضم یعمر م مهیهمچون ب یزندگ یها مهیببه طور کلی 

 یلیجامعه است)اسمع کیخاطر افراد  یو نگران شیها، پاسخ گوی تشو مهیب ریعمر مانند سا مهیناگوار باشند. ب یشامدهایرخدادن پ

به علت خطرات و  ابدی یاست و هر چه تمدن توسعه م اجیو احت ازین کی مهیب ی،امروز سکیپر ر یدر زندگ (.6939مکاران، و ه

افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه  ندهیآ نیمأدر ت مهینقش ب کندی م دیو آرامش انسانها را تهد اتیکه ح یدیجد یها سکیر

نامطمئن و پر  طیبه شرا یروش مقابله با خطر پاسخ کیبه عنوان  مهین بی. بنابراشود یآشکار م یو رفاه بشر یاجتماع ،یاقتصاد

 .(65:  6933و همکاران،  یمخاطره است)رستم

 عهده بر را خانوار یا جامعه افراد زندگی آتیه تأمین اینکه نخست. هستند اهمیت حائز جهت دو از زندگی های بیمه کلی طور به

. گیرند می بهره گذاری سرمایه جهت در مالی ابزارهای از یکی عنوان به آن از ها دولت که آنهاست زیاندا پس نقش و دوم دارند

 شمار به یافته توسعه جوامع تأمین و رفاه سنجش های شاخص از یکی عنوان به که آنجاست تا زندگی های بیمه نقش و اهمیت

 و توسعه ریزی برنامه در بیشتری اعتماد و اطمینان با برخوردارند، تأمین این از خود نیاز فراخور به آن افراد که کشورهایی. آید می

 های پوشش و مزایا دلیل به انداز پس و عمر های بیمه زندگی، های بیمه میان در. نمایند می مشارکت خویش جامعه گسترش

 میزان هر با جامعه افراد از یک هر که هشد طراحی ای گونه به بیمه نوع این کلی، نگاه یک در. دارند ای ویژه اهمیت توجه، قابل

 های آسیب از و دیده تدارك اش خانواده و خود برای ای مالحظه قابل سرمایه گوناگون، های هزینه تأمین برای تواند می درآمد،

 در ها وخانواده راداف برای اقتصادی مهم تأثیرات ایجاد بر عالوه بیمه این.  بماند امان در حدی تا پول ارزش کاهش و تورم از ناشی

 دارای کالن های گذاری سرمایه و ملی انداز پس امکان ساختن فراهم تورم، نامطلوب آثار کاهش نظیر هایی زمینه در نیز کالن بعد

 (.66:  6931 همکاران، و عباسی)است ای ویژه توانایی

 درك شده، رفتاری کنترل و ذهنی نجارهایه رفتار، به نسبت نگرش شامل عامل سه توسط رفتار یک انجام قصد این مدل، طبق

 زیرسازه دو از که می باشد رفتار یک انجام مورد منفی در یا مثبت ارزشیابی از عبارت رفتار، به نسبت میشود. نگرش پیش بینی

 فشار به یذهن است. هنجارهای شده تشکیل می شود، رفتار به نسبت نگرش باعث حصول که رفتار نتایج ارزیابی و رفتاری باورهای

 فکر دیگران که آنچه از ادراکشان مبنای بر غالبا افراد  دارد. اشاره هدف رفتار انجام عدم یا انجام برای توسط فرد شده درك اجتماعی
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 دارند ها آن با ارتباطات نزدیکی که است افرادی از متأثر بالقوه، صورت به رفتار پذیرش جهت آنها قصد و کنند می عمل می کنند،

می  انتظارات این وجود با هدف رفتار برای انجام پیروی انگیزه در هنجاری باورهای ضرب حاصل فرد، ذهنی هنجار تئوری این در.

 حد چه تا رفتار یک انجام عدم یا انجام که این مورد در احساس فرد از درجه ای از است عبارت که شده درك رفتاری کنترل باشد؛

 از بعد همیشه نیز رفتار است؛ هدف رفتار انجام برای فردی اراده و نیت شدت بیانگر رفتاری، صدق باشد. می وی ارادی کنترل تحت

 به نسبت نگرش رفتاری و باشد. باورهای می رفتاری قصد کنترل تحت منحصراً رفتار، نظریه این. است آن به متصل و رفتاری قصد

 اینکه از است ذهنی احتماالت بر مبتنی مفهوم این. خاص است تاریپیامدهای رف به نسبت فرد یک باور رفتاری، باورهای رفتار،

 خاص است، رفتاری انجام به نسبت فرد منفی یا مثبت ارزیابی رفتار، به نسبت نگرش .می شود ای خاص نتیجه به منجر رفتار یک

 در رفتاری باورهای کامل مجموعه ان دیگر،بی به. است رفتار انجام از منفی یا مثبت ارزیابی میزان دربرگیرنده مفهوم این به عبارتی

 یک احساس هنجاری، ذهنی، باورهای هنجارهای و هنجاری مرتبط می کند. باورهای آن متعدد پیامدهای به را رفتار که دسترس

 حساسا هنجارهای ذهنی،. است( اساتید و دوستان همسر، والدین،) اطرافیان قضاوت از متأثر که خاص به رفتاری نسبت است فرد

 خیر. باورهای یا دهد انجام را رفتار آن فرد باید آن اینکه از است اطرافیان باورهای یا اجتماعی هنجارهای فشار به نسبت فرد

 فرض. است خاص رفتاری انجام سخنی یا آسانی فرد درباره یک احساس رفتاری، کنترل احساس رفتاری، کنترل احساس و کنترلی

 از فرد یک باورهای کنترلی، باورهای. است دسترس در کنترلی باورهای مجموع از رفتاری متأثر کنترل احساس که است این بر

 برای فرد آمادگی از ای نشانه رفتاری، رفتار ، قصد و  رفتاری است. قصد خاص رفتار یک انجام موانع یا تسهیل کننده عوامل وجود

 به رفتار، نسبت نگرش بر مبتنی رفتاری قصد. است رفتار اسطهبی و پیشایند که است این بر فرض. خاص است رفتاری انجام

 توجه با رفتاری قصد شکل گیری متغیرها در این از هریک اهمیت و وزن البته که است رفتاری کنترل احساس و ذهنی هنجارهای

 از. است مشخص هدفی رایب خاص موقعیتی در فرد مشاهده قابل رفتار، واکنش. بود خواهد متفاوت نظر مورد رفتار و مخاطب به

 کننده بر تعدیل متغیر به عنوان رفتاری کنترل احساس خود که رفتاری کنترل احساس و رفتاری از قصد است تابعی آجزن نظر

 فرد در رفتاری کنترل حس که می شود رفتار به منجر زمانی رفتار یک انجام قصد می گذارد. به عبارتی، تأثیر  رفتار و رفتاری قصد

با توجه به آنچه که از مجموعه یافته های پژوهش به دست آمد، معلمان که با هدف  (.615: 1161 همکاران، و وایت) اشدب قوی

تأمین آتیه خود و فرزندان و بستگان خویش مبادرت به خرید بیمه عمر می نمایند، نسبت بدان نگرش مثبت داشته و نگرش آنها 

باشد. بنابراین، ضروری است مسئولین و سازمانهای بیمه گر برای حفظ نگرش مشتریان  نیز هم راستا با سرمایه گذاری شان   می

به ویژه معلمان که قشر بزرگ و تأثیرگذار جامعه می باشند، تالش نمایند تا از این طریق هم اهداف شرکتهای بیمه گر که جذب 

بستگان است فراهم شود. در این معادله دو سویه هم  مشتری می باشد، محقق شود و هم اهداف بیمه گذار که تأمین آتیه خویش و

بیمه گذاران به اهداف خود می رسند و هم شرکت های بیمه گر. که این ویژگی یکی از شرایط توسعه یافتگی می باشد. لذا 

نگرش مثبت پیشنهاد می گردد؛ شرکت های بیمه ای با ارائه تسهیالت و حمایت های ویژه از معلمان بیمه گذار، در جهت حفظ 

معلمان تالش نموده و در ارتقای آن نیز بکوشند. همچنین؛ برای افزایش رضایت معلمان بیمه گذار، خدمات و پوشش های بیمه ای 

 آنان نیز افزایش یابد.
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 Abstract 

Human numerous risk is always the path of life. One of the ways to prevent injuries and reduce 

the risks of investing in insurance. Type of attitude is effective to insure their 

investment. Therefore, this study examined the relationship between attitude to life insurance and 

investment were performed. The statistical population consisted of 6121 teacher’s education in 

Zanjan, of which 364 by Morgan selected as samples and operates 352 questionnaires healthy 

and full was achieved by SPSS software at two levels descriptive and inferential statistics were 

analyzed. Data necessary to carry out standard questionnaires and localized Jab Yego et al 

(2014) were collected. The results showed that teachers' attitudes toward investing in life 

insurance was positive and significant relationship between attitude to insurance and investment 

there. Keywords: teachers' attitudes, investments, life insurance, Zanjan the results showed that 

teachers' attitudes toward investing in life insurance was positive and significant relationship 

between attitude to insurance and investment there. Keywords: teachers' attitudes, investments, 

life insurance, Zanjan the results showed that teachers' attitudes toward investing in life 

insurance was positive and significant relationship between attitude to insurance and investment 

there. 
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