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بیمااهبااودهوابعاااد65درصاانعتآمیاازفاجعااهبیمااهاتکاااییبااااسااتدادهازاوراقحااوادثظرفیااتقبااولی
نیزدربردانادهابعاادآمیزفاجعهافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحوادثگذاریسیاست

بلندمدتوکوتااهگرعبارتازشاملکالنوخردوشرایطمداخلهایینهزم.شرایطاستوبورسیاییمهب
باشند.مدتمی

،پیامادهایحاصالازدرنهایاتبراسایایپمدل،راهبردهاعبارتازاقداماتسااختاریونهاادیباودهو
آمیازعباارتازافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحاوادثفاجعاهگذاریسیاستپدیده

باههاریازازفیندعاانم تلایدرگیاردرهاایییشنهادپدرپایان.باشندیمغیرمستقیمپیامدهایمستقیمو
 ارائهگردیدهاست.آمیزفاجعهافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحوادثگذاریسیاست



 آمیزفاجعه،اوراقبهادار،اوراقحوادثگذاریسیاستاتکایی،هاییمهب: ها یدواژهکل

 JEL :D78،D21،G22یبند طبقه


 مقدمه

کنادتااریسازیکیازنهادهایمهمدربازارمالی،بیمهاست.ایپنهاادباهمارد کمازمای
بیماه،بارحسا هاایشارکتخطراتیکهدرزندگیباآنمواجههستند،کااهشیاباد.ازطرفای

بناابرایپ،ایاپهایمتداوتیمواجاههساتند.کنند،باریسزگذارانصادرمیهاییکهبرایبیمهبیمه
 ,Barrieu & Albertiniبهدنبالراهکارهاییهساتندتااریسازخاودراانتقاالدهناد هاشرکت

خیازاقادا باهانعقاادایکاهدرمنااط حاد اهبیمههایشرکتها(.باافزایشحجمخسارت2009
شادههایبیماهیانهایشدیدمواجهخواهندشد.میزانزاند،بازیانقراردادهایم تلیبیمهنموده

بیماهورونادصاعودیهاایشارکتهاایواردهبارناشیازایپحوادثحاکیازحجامخساارت

بیماهبااهاایشارکتکهدربرخیمواقعطوریبیمهاست؛بههایشرکتافزایشخسارتواردهبر
ادهسنتیراهکااراساتدطوربهبیمههایشرکت(.Swiss, 2008شوند. خطرورشکستگیمواجهمی

هاابارهانجاتیابندوازتمرکززیاانایاپریسازگیرندتاازایپبحرانازبیمهاتکاییراپیشمی
سرمایهمحدودخودراباایپپوششجباراننمایناد.اماابایادةرویخودبکاهندونیزبتوانندفخیر

دودیدارنادسازیمحبیمهاتکایینیزظرفیتتمرکزریسزوفخیرههایشرکتتوجهداشتکه

 Mir motahari,2001 خیزباعا شدهدرمناط حاد ههایبیمهآورارزشدارایی(.افزایشسرسا
بیماهاتکاایینیازتوانااییپوشاشتماا ایاپریسازرانداشاتهباشاند.هاایشارکتشاودکاهمی
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 Wattman, 2007یوهایمال(ازطرفیدرکشورمامشکلمضاعیاست؛زیراکشور،باتحریم
هاایاتکااییخاارجینیازبااحتایدراساتدادهازظرفیاتبیماهدرنتیجاهرواسات.المللیروباهبیپ

روداستدادهازبیمهاتکااییبااممایۀشود.عالوهبرایپدرچنیپمواقعیهزینمحدودیتمواجهمی
 Fetanat,2009تنهااییباهگارآمیزطبیعیکهباراییازبیماه(.خساراتسنگیپوحوادثفاجعه

 ,McIssac & Babbelاتکاییبهبهتریپنحوپوششدادهشود ۀتواندبسیارسنگیپباشد،بابیممی

صانعتیۀآمیزازخطراتطبیعایوحاد ا(.بهعبارتدیگرتأ یرمهمخساراتحوادثفاجعه1995
اساتیاتکاایۀکناد،عامالاصالیخریادبیمااقتصادیواردمایۀکهبریزکشورومتعاقباًچرخ

 Vedeno et al, 2004هاایبیماهآمیزیزابازارمهامبارایشارکتاتکاییحوادثفاجعهۀ(.بیم
(.اماروزهQui et al. 2012 هایبسیاربزرگومدیریتسرمایهاست سازیریسزجهتمصون

آمیزبیمهاتکاییباهعناوانمنبعایجاایگزیپبارایتاأمیپبودجاهبیماهاوراققرضهحوادثفاجعه

ترکی رشدجمعیتناواحیدرنتیجهتکاییاموالوحوادثموردتوجهقرارگرفتهاست.ایپامرا
آمیازوادغاا صانعتبیماهاتکااییجهاانیساب گردیادتاادرمعرضم اطراتحوادثفاجعاه

تقاضاهایبیشتریدرخصوصمنابعتأمیپبودجهکارآمدارائاهگاردد.عاالوهبارایاپافازایشدر
حاداکررظرفیاتنگهاداری.آمیز،خودتأکیدیبرایاپساناریواساتعحوادثفاجعهفراوانیوقو

شاده،درصادمجماوعسارمایهپرداخات20یاهارریسازمعاادلنامهیمهبمجازمؤسسهبیمهازهر
.اساتهاوفخایرفنیسهمنگهداری بهاسترناءفخیرهخسارتمعاوقوفخیارهریاضای(اندوخته

هاییکهمبلغآنهابیشازحدنگهاداریمؤسساهبیماهباشادصارفاًدرریسزنامهبرایصدوربیمه

صورتیمجازاستکهمؤسسهبیمهبارایب اشماازادآنپوشاشاتکااییتحصایلنماودهباشاد.
نشاان1394هاایبیماهرادرساالاطالعاتمربوطبهظرفیتمجازقبولیاتکاییشرکت1جدول

دهد.می
هاایبیماهازساویبیماهمرکازیریریسزوقبولاتکاییشارکتاعال ظرفیتمجازنگهدا

ایاساتوهاایبیماهگریومادیریتریسازشارکتبیانگرساختارمطلوبعملیاتمالیوبیمه

گاذارانونامهوپرداختمطلاوبخساارتباهبیماهبیمهدرصدوردهندهموفقیتآنشرکتنشان
قباولیداشاتههاایناماهیماهبفیتمجازخودباررویدیدگاندارد.چنانچهشرکتیبیشازظرزیان

شودتادراسرعوقتنسبتبهتعدیلسهمقباولیباشدموضوعکتباًبهمؤسسهمزبورتذکردادهمی
هاایانتقاالدرماوردروشآنچاهشدهاقدا نماید.باتوجهبهخوددرچارچوبظرفیتمجازتعییپ
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افازایشظرفیاتقباولیگذاریسیاستچارچوبریسزبیانگردید،هدفایپپژوهشطراحی
وبررسایتاأ یرایاپسیاساتدرجهاتکااهشاستاییمهباتکاییبااستدادهازاوراقبهادارۀبیم

ایاست.ریسزبیمه


 یهای مال های بیمه بر مبنای اطالعات آخرین صورت آخرین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت -1جدول 

نام شركت 

 بیمه

ظرفیت مجاز قبولي اتكايي 

 ريال( )ارقام به میلیون

نام شركت 

 بیمه

ظرفیت مجاز قبولي اتكايي 

 ريال( )ارقام به میلیون

نام شركت 

 بیمه

ظرفیت مجاز قبولي اتكايي 

 ريال( )ارقام به میلیون

 ٢٨٠،۶۵٠ پاسارگاد ۵٠١،٧۶۵ دانا ٧،٧۵٩،١٣٨ ايران

 ٢۴۴،٢٠۶ اتكايي امین ٣٩۵،۶٩٣ ملت ٩٢۵،٧٧٣ آسیا

 ٧٩٨،٠٠٠ البرز
اتكايي 
 ايرانیان

 ٢١١،٠٢٩ سینا ٣٧١،٢۶۴

 ١٣۴،٢٣۵ ايران معین ٢٨٢،٩٢٣ كارآفرين ۵۴٧،٠۴٣ پارسیان

 های تحقیقمنبع: يافته
 

 مبانی نظری

 بیمه اتکایی و کارکردهای آن

کاهازهاایشیسزرروشیدانستکهصنعتبیمهبهجهتپراکندگیتوانیمبیمهاتکاییرا
بیماهیهااشارکتبایپاییماهب.بناابرایپ،خساارتنمایدیمتقبلکردهاست،استدادهشدگانیمهب

وشاودیماوهیچشرکتیمسئولیتسنگیپمالیناشیازپوششدادنبهبیمهپ ششودیمپ ش

مالتحتنهااییباهراشادگانشبیماههیچشرکتیمسئولیتسانگیپماالیناشایازپوشاشدادنباه
توانادیماتنهااییباهگاربیماهطبیعیکهبراییازآمیزفاجعه.خساراتسنگیپوحوادثکندینم

بهبهتریپنحوپوششدادهشود.کارکردهاوفوایدبیماهتواندیمبسیارسنگیپباشد،بابیمهاتکایی
 اتکاییبهشرحزیراست:

(.Vedeno et al, 2004الی(ارائهپوششمناس درقبالخطراتبزرگوتجمعخطر 

بیمهاتکاییبهوسیلهآمارواطالعات.یهاشرکتبیمهازتجاربیهاشرکتگیریبهرهب(
 همان(.شدهبیمهج( باتدروضعیتمالیشرکت

بیمهیهاشرکتد(محدودنمودننوسانات
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 ای اوراق بهادار بیمه

میانصنعتبیماهوباازارسارمایه،اوراقبرایبرقراریارتباطمؤ روکارآمدیکیازابزارهای

است.ایپاوراقدارایانواعمتداوتیهستندکهسهناوعپرکااربردایاپاوراقشااملاییمهببهادار
آنهااتاریپیمیقادکهباشندیماوراقتضمیپزیانصنعت،اوراقسایدکار،واوراقبالیایطبیعی

پاااازطوفااانهااایینااوآورسااتکااهازاوراقتضاامیپصاانعتوجدیاادتریپآنهاااسااایدکارا
1ایباهشارحشاکل(.الگویسادهاوراقبهااداربیماهErwann & Morlaye, 2008کاتریناست 

 .باشدیم

 
 ای یمهبالگوی اوراق بهادار  -1شکل 


 آمیز فاجعهریسک حوادث  

مصنوعوحوادثطبیعیواتداقاتکلیهشاملآمیزفاجعههاییسزرمتداول،تعارییبراسای
قابلغیرخرددیدازوتقریباًبزرگبسیارهاییانزوخساراتآنپیامددرکهباشندمیبشردست

حاوادثهااییسازر(.Doherty & Richter, 2006آیاد. باارباهماالیچاهوجاانیچهجبران
 ,Butt شاوندیمادگاذاریبافراوانایکامولایشادتزیاادکاهاییسزربهعنوانآمیزفاجعه

(.ایپنوعحوادثبرحامتروحیوفهنی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیمهما ر2007
اقتصادیخواهدشد.فعامنبازاربیماهباههاییتفعالگذاشتهوسب م تلشدنعملکردجامعهو

(2کالتانت اابنامسااعد:اول،مشاداننادیماراغیرقابالبیماهآمیازفاجعههاییسزرسهدلیل،

(غیرقابالتعیایپباودناحتماامتخساارتازطریا 3،وشادهبیماهبزرگیبیشازاندازهریسز
محاسباتدقی .
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 تبدیل ریسک به اوراق بهادار

طاورباهنوآوریجدیدیدرصنعتبیمهبهناا تبادیلریسازباهاوراقبهاادار،خلا شادهو

توانادراهکاارمناسابیمهبالیایطبیعی،طراحیشدهاستکهمایخاص،اوراقیباعنواناوراقبی
 از (.اساتداده Mahdavi & Naserpour, 2012خصوص،درکشورمااباشاد برایایپمشکل،به

 باه دارائای کاارگیریتبادیلباه از اسات.بعاد نوظهوری روش بیمه صنعت در بهادارسازی اوراق

1ایبیماه اوراقبهاادار انتشاار تاا کشاید طاول ساال20 حدود مالی، بازارهای در بهادار اوراق
 باه 

 ایمقالاه در باار بارایاولایپ«ایبیماه بهاادارکردن اوراق به تبدیل»اصطالح شود. تبدیل واقعیت

 هاایشارکت(.اماروزهGoshay & Sandor, 1973است  شده گرفته کاربه پیش سال25 حدود

 هستند. متداوتیمواجه هایریسز با کنند،می صادر انگذاربیمه برای که هاییبیمه حس  بر بیمه،

 & Barrieu دهناد انتقاال را خاود ریساز تاا هستند دنبالراهکارهایی به هاشرکت ایپ بنابرایپ،

Albertini, 2009).بیمهاتکایینیزظرفیتتمرکزریسزوفخیرهسارمایهمحادودیهایشرکت
شاودکاهخیاز،باعا مایدرمنااط حاد اهشدهبیمهایهآورارزشداراییدارندوافزایشسرسا 

 & Malcolmبیمهاتکاایینیازتوانااییپوشاشتماا ایاپریسازرانداشاتهباشاند هایشرکت

Kimberly, 2007.) 

کهبیانگردیددرایپمیانیکیازابزارهایکارآمدومؤ ربرایحلمشکلارتبااططورهمان
رسرمایهتحتعنوانمدهومیباناا تبادیلکاردنریسازباهاوراقمستقیمبیپصنعتبیمهوبازا

گارایریسازتعهاداتخاودراباهیازبیماهباشد.لذابهجایاینکهیزشرکتبیماهبهادارمی

بیشاتریدارناد،ةاتکاییدردرونصنعتبیمهمنتقلنماید،آنراباهبازارهاایسارمایهکاهگساتر
شاودوندازطری دادوستدابزارهایماالیطراحایشادهانجاا مایدهدمعمومًایپفرآیانتقالمی

(.Michael, 2002است 2ایجاییجریاناتنقدی،مشروطبهتجربهتعهداتبیمهجابه
بیماهکاهعمومااًهاایشارکتباهدساتشادهبیماهدرتبدیلریسزبهاوراقبهادار،ریساز

زطریاا انتشاااراوراقگوناااگون،ازهااایم تلاایواآمیاازیاسااتبااهشاایوههااایفاجعااهریسااز
شود؛البتهایپاوراقنسابتباهاوراقبااپشاتوانهدارایای،بیمهبهبازارسرمایهمنتقلمیهایشرکت

________________________________________________________________ 

1 Insurance-Linked Securities 

2 Underwriting Experience 
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هاایاماوالوساهناوعاوراقبهااداردرعرصاهبیماهتاکنونجدیدترودارایحجمکمتریاست.
ده،کهعبارتاستازاوراقتضمیپزیاانآمیزوفراگیر،منتشرشحوادثدرمقابلحوادثفاجعه

لاذا(.Mahdavi & Naserpour, 2012 2واوراقساایدکار1صانعت،اوراقبیماهبالیاایطبیعای
کننادهاایبیماه،بیماهمایهاایخاودرانازدشارکتگاذاران،اماوالودارایایکهبیماهطورهمان

هاایبیماهدیگاربارایجبارانتهایبیمهنیزب شیازمجموعهتعهداتخودرانزدشارکشرکت

هااراباام ااطرهروباروکنادبیماهخسارتسنگیپوبزرگیکهممکاپاساتوضاعیتماالیآن
(.Vahidi asl & Sakhaei, 2009کنند می

ششمحرکاصلیبرایهمگراییمیانصنعتبیمهوبازارهایمالیراباهصاورتطورکلیبه
توانبیانکرد:زیرمی
آمیزها،درمناط جغرافیاییدرمعرضریسزفاجعهرایی.رشدارزشدا1

3.وجودچرخهقراردادخریدبیمهاتکایی2
هااایهااایمحاساابهوارتباطاااتوهمچناایپتوسااعهشاارکتهاااییدرتکنولااو ی.پیشاارفت3

سازیفاجعهمدل
(ERM 4.توسعهمدیریتریسزجامعیادرسطحشرکت4

(RATsبندی ری،مالیاتیونهادهایرتبه.عواملم تلیقانونی،حسابدا5
سازدتادرکعمیقیازمدیریتریسز.تئوریپیشرفتمالی،کهبازیگرانبازارراقادرمی6

(.Cummins & Weiss, 2009نوآوریتسهیلکنندهمالیبهدستآورند 

نزنادگیباهدنباالگاراای،تأمیپمالیاست.امروزهبیمههدفاولازانتشاراوراقبهاداربیمه
شاانراباهاوراقبهاادارتبادیلکننادوازطریا ایهاایبیماهایپهدفهستندکهب شیازرشته

 بهاادارکردن اوراق باه تبادیل از هادف شانراافزایشدهناد.دومایپکارآییسرمایه،بازدهسها 

 غیرزنادگی هاایماهبی بهاادار اوراق است. انتقالریسز یعنی بیمه صنعت اصلی کارکرد ای،بیمه

 نیز ترپیش که طورهمان شوند.می منتشر اتکایی گریویژهبیمهبه و گریبیمه منظور همیپ با عموماً

________________________________________________________________ 

1- Ccatastrophe (cat) bond 

2- Ssidecars 
3- Reinsurance Underwriting Cycle 
4- Holistic or Enterprise-wide Risk Management 
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 گاریبیماه ظرفیات در افازایش ایبیماه بهاادار اوراق انتشاار هدفاز مهمتریپ امروزه شد، اشاره

 ایاپ انتشاار پذیریامکان در کلیدی عوامل از یکی اتکایی هایبیمهقیمت رو ایپ از است. اتکایی

باشادتوانددرراستایچنیپجهتگیریمیاست.انجا مطالعاتیهمچونمطالعهحاضرمی اوراق
ازگیاریبهارها ارب شراباهمنظاورهایییاستستاکندیموبهسیاستگذارانصنعتبیمهکمز

تدویپنمایناد.درایاپپاژوهشبرایافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییآمیزفاجعهاوراقحوادث

افزایشظرفیتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراقگذاریسیاستتاچارچوبشودیمسعی
گردد.بنابرایپمهمتریپهدفایاپپاژوهشویااباهعباارتیارائهدرایرانطراحیواییمهببهادار

رفیاتقباولیبیماهاتکااییبااافازایشظگذاریسیاستچارچوبارائههدفاساسیآنتدویپو
ساؤالاست.ازایپروآمیزفاجعهدرایرانباتاکیدبراوراقحوادثاییمهباستدادهازاوراقبهادار

افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااگذاریسیاستاصلیایپپژوهشعبارتاستاز:چارچوب

درایرانچیست؟اییمهباستدادهازاوراقبهادار
 

 ینه تحقیقپیش

 پیشینه داخلی

اوراقبیمهاتکاییاسالمیجهت"تحتعنوان(Mousaviyan et al., 2005 پژوهشیتوسط
توصایدیانجاا دادنادتااراهکااری-رابااستدادهازروشتحلیلای"انتقالریسزدرصنعتندت

داخلیپیشانهادایهیمهباییهسرماجهتتعاملبازارسرمایهوبیمهبرایحلمشکلکمبودظرفیت
کنندوازطری تبدیلریسزبهاوراقبهاداربهارائهیزابزارنویپمالیبهنا اوراقبیمهاتکاایی
اسالمیجهتانتقالریسزدرصانعتنداتبدردازناد.ایاپابازاردرشارایطتحاریمکاهدولات،

اهمیاتدوچنادانیافتاهاتکاییدرستنمودهاسات،هاییمهبصندوقویژهتحریمرابرایپشتوانه
است.بهاعتقادایپمحققان،درشرایطغیرتحریمنیازایاپابازارراهکااریکارآمادبارایافازایش

 خواهدبود.اییمهبیهاشرکتاییهسرماظرفیت

Soleimani et al.,  2004مشاترک گذاری سرمایه صندوق طراحی"باعنوانیامطالعه(در 

 هااییسازر بهادارساازی اظهارداشاتندکاهاوراق"اتکایی بیمه ظرفیت افزایش منظور به اییمهب

 بایپالمللای و ماالی هاایتحریم با کشور طرفی، از است. بیمهاتکایی به نزدیز فرآیندی اییمهب

شودیم مواجه محدودیت با نیز خارجی اتکایی هاییمهب ظرفیت از استداده استو روبهرو
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Asgari & Azimzadeh 2004)بیماهاتکااییوتکافالاییساهمقاتحلیل"باعنوانیامطالعه
راباه"اتکاییوارائهراهکارهاییجهتاجراییکردنتکافلاتکاییدرجمهاوریاساالمیایاران

انجا رسانیدند.ایپمحققانبااستدادهازرویکردیتحلیلی،عملکاردبیماهاتکااییایارانرادردو
یهاشرکتهوریاسالمیایران(وخارجی صندوقبیمهاتکاییوب شداخلی بیمهمرکزیجم

بیپالمللی(بررسیکردندوایجادتکافالاتکااییدرجمهاوریاساالمیایارانراباهعناوانیاز

اتکاییمطرحنمودند.یهاپوششمکملدرکنارسایر


 پیشینه خارجی

Upreti & Adams 2015)تژیزبیماهاتکااییدرباازارنقشاساترا"درمطالعهخودباعنوان

شارکتبیماهبازرگدرباازاربیماهغیرعمار5پنلاییهادادهبااستدادهاز"بیمهغیرعمرانگلستان
انعمدهسهمبازارخاودراباهبهاایگربیمهانگلستان،نشاندادندکهباافزایشسطحبیمهاتکایی،

(.باهعاالوه،ا ارUpreti& Adams,2015 دهنادیمکاهشسهمبازاررقبایاتکاییشده،افزایش

محصولدربیپکس وکارهاای-درسهمبازارگربیمهبیمهاتکاییوسایرمتغیرهایمالیبررشد
ازطریا اییماهبمتداوتاست.بیمهاتکایییزکارکرداستراتژیزمهامرادربازارهاایاییمهب

 هرقابتیدارد.محصولدربازارهایبیم-تأ یرگذاریبرپیامدهایبازار

Jin et al.,.  2015)پرداخاتساودهااییاساتراتژنسبتبدهیبهینهو"باعنوانیامطالعهدر
پرداختسودساها راباراییازشارکتهاییاستراتژنسبتبدهیبهینهو"سها بابیمهاتکایی

بیماهاتکااییوهااییاساتس(.باادرنظارگارفتپا ارJin et al., 2015است راجکردناد اییمهب
بیماهاتکاایی،ساطوحهااییاساتراتژادعاهایمستقاتاعتباری،فرآیندمازاداتداقیاساتکاهباا

.هدف،حداکررسازیمطلوبیتموردانتظاارازگرددیمپیشبینینشدهتعییپیهاشوکبدهی،و
اساتدادهازمعادلاه.بااستدادهازاصلبرنامهریزیپویاا،تاابعارزشبااباشدیمپرداختسودسها 

.باشدیمراهحلبهینه1 اکوبیوبلمپ-غیرخطیدستدو همیلتون
Gibson et al., بیماهاتکاایییاابهادارساازی:ماوردمطالعاهریساز"تحتعناوانیامطالعه

________________________________________________________________ 

1-a second-order nonlinear Hamilton–Jacobi–Bellman equation 
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راباهدفبررسیپایداریبهادارسازیبهعنوانجاایگزینیبارایبیماه"طبیعیآمیزفاجعهحوادث
 ,.Gibson et alطبیعیباهانجاا رساانیدند آمیزفاجعهودرراستایانتقالریسزحوادثاتکایی

(.ایپمحققاانشارایطیرامشا رکردنادکاهانتقاالیازناوعریسازدرشارایطیکاه2014
رادرمااوردحااوادثایینااهپرهزاناتکاااییوبازرگاناااندربازارهااایمااالی،اطالعاااتگااربیمااه
انمزایااییدرگاربیماه.چنایپاطالعااتیباراییابادیما،اهمیتبیشاتریکنندیمتولیدآمیزفاجعه

پارهزیناهبارایهااییهسارماان،نیاازباهگاربیماهبردارد:همراهبااطالعاتتولیدشدهتوسطخود
.باایپوجود،بازرگاناانیکاهدرجساتجویمناافعحاصالازتجاارتدریابدیمانکاهشگربیمه

هستند،ممکپاستاطالعاتبسایارزیاادیتولیادشاودوانتقاالریسازازطریا بازارهایمالی
  بهادارسازیپرهزینهباشد.

 

 شناسی تحقیق روش

توصایدیازهادادهپژوهشحاضرازنظرهدفکاربردی،ازنظرروشوچگونگیگردآوری

رودیمایدایباهشامارکیهاپژوهشنوعپیمایشیوهمبستگی،وازنظرنحوهانجا تحقی ازنوع
.پاژوهشحاضارباهصاورتشاودیماکهدرآنازرویکرداکتشافیومدلتدویپنظریهاساتداده

سااختاریافتاهباامت صصایپحاوزهبیماهویهامصاحبهازطری انجا هاداده،شودیمکیدیانجا 

راهباردپژوهشای.انادیدهگرداست راجهامؤلدههایکلیدیوسدستموشوندیمبوریگردآوری
درایاپهاادادهگاردآورییهاروشیپترمهماست.«نظریهدادهبنیاد»مورداستدادهدرایپمرحله

وشابکههااکتابشامل:مقامت،یاکتاب انهتحقی بدیپشرحاست:گردآوریاطالعاتازمنابع
گرفتاهاسات.جماعجهانیاینترنتبهمنظورتدویپمبانینظریوپیشینهتحقیا موضاوعصاورت

واطالعاتجامعهآماریکیدیبهوسیلهمصاحبهباخبرگاانصانعتبیماهباهمنظاورهادادهآوری
تدویپمدلنظریصورتگرفتهاست.

(.جامعاهDelavar,2007 شاودیماجامعهآماری،جمعیتیاستکهمطالعهباررویآنانجاا 

معیارهااییپتارمهام؛باشدیممهوبوریآماریایپپژوهششاملمت صصانوخبرگانحوزهبی
انت ابایپافرادکلیدیبودن،شناساییشدهتوسطسایریپ،فهمودرکنظریازموضاوع،تناوع

.روشنموناهگیاریترکیبایازنموناهگیاریقضااوتیوباشدیموموافقتبامشارکتخودشان
نیکاهبااایاپحاوزهآشاناییداشاته.بهایپصورتکهدرابتدایکارخبرگااباشدیمگلولهبرفی
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هابرایمعرفیندراتبعدیکمزگرفتهخواهدشدشادهوپرسشانامهانت ابشدهوسداازآن
حاصالازیهاادادههاقرارخواهدگرفتایپروندتازمانیادامهخواهدداشاتکاهدراختیارآن

،تکرارمداهیممطرحشادهشودیمئههابهاشباعرسیدهومداهیمیکهدرجلسهمصاحبهارامصاحبه
درجلساتپیشیپباشد.


 اکتشافی کیفی های مصاحبهها و  کیفی روش نظریه برخاسته از داده های تحلیلنتایج  

هاا،باهصاورتزیگزاگایوهمزماانآوریوتجزیاهوتحلیالدادهدرایپروش،فرایندجمع

کنادکاههاتاجاییادامهپیدامیآوریدادهمعانجا گرفتهاست.بهعبارتدیگر،درایپروش،ج
هابهمرزاشباعبرسدومداهیممرتبطبااپدیادهافازایشظرفیاتقباولیمحق درجمعآوریداده

شدگانم تلایودرمساتنداتمتعاددکهتوسطمصاحبهاییمهباتکاییبااستدادهازاوراقبهادار
بهمدلاولیهوطراحیشادهاضاافهنشاود.درایاپشوند،تکراریشدهومطل جدیدیمطرحمی

اتکاییوبوریانجاا هاییمهبتحقی ،مصاحبهباتعدادیازخبرگانومت صصانمربوطبهحوزه

شد.
هاایاصالیای،روشها،سئوالکاردنوتحلیالمقایساهشایانفکراستکهتحلیلجزئیداده

اناد،فراینادکهاشترایوکوربیپتأکیدکردهطورمانههاهستند.تحلیلدرتئوریبرخاستهازداده
کدگذاریباازوکدگاذاریمحاوریدوگاا متاوالییازفراینادتحلیلاینیساتند،بلکاهفرایناد

گیرناد.درکدگذاریبازوکدگذاریمحوری،پویاوشناوریعنیزیگزاگیوهمزماانانجاا مای

ازطری کدگاذاریباازمشا رشاوندوطایهاشودکهمقولهابتدایفرایندکدگذاریتالشمی
هااطایشوندوبعدازایپکهارتباطبایپمقولاههابهیکدیگرمرتبطمیکدگذاریمحوری،مقوله

هاا،کدگذاریبازوسداکدگذاریمحاوریشناسااییشادند،طایکدگاذاریانت اابی،مقولاه
یهاادادهمادلنظاریاولیاهبراساایشودتاهابایکدیگریکدارچهمیهایفرعیوارتباطآنمقوله

حاصلازمطالعاتمیدانینیزتوسعهیابد.حالبهتشریحهریزازمراحلساهگاناهروشتحقیا 
.پردازیمیمهادادهکیدینظریهبرخاستهاز

 
 مرحله کدگذاری باز -الف

تکاهازدرابتداگدتنیاستکهکدگذاریباز،جزئیازفرایندتجزیهوتحلیالاطالعااتاسا
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هاابنادیکاردندادهوساداطبقاههادادهگذاری برچس گذاری(،نا هادادهطری تحلیلدقی 
هاا،بایادهارمدهاو ،بعادازتدکیازشادن،بندیدقی مداهیمدرمقولاهشود.برایطبقهانجا می

آوریشادهعهایجمسازیشوند.دادههایخا بهوسیلهبررسیدقی مدهو برچس ب وردوداده
هاایآنهااهااوتدااوتتاریشاباهتشوندتاباهشاکلراحاتشوندگانکدگذاریمیازمصاحبه

 بایکدیگرشناساییشوند.

هایانجا شادهباادرایپپژوهش،کدهاینهاییاست راجشدهدرایپمرحلهبراسایمصاحبه
،نظراتخبرگانمرتبطباهادادهتعدادیازکارشناسانومت صصانوسیاستگذارانوجمعآوری

،میزگردهااوصورتجلساههااهایس نرانموضوعاستکهبهصورتسایرمنابعاطالعاتیهمچون
.اندداشتهوجود


 کدگذاری محوری-ب

هاایهارابهمقولهکدگذاریباز،داده،هادادهدرفرایندنظا مندنظریهبرخاستهازدرحالیکه

هااوهاراباتوجاهباهمش صاهآنمداهیمهاودگذاریمحوری،مقولهکند،کم تلیتدکیزمی
سازد.هابهیکدیگرمرتبطمیابعادآن

ابزاریتحلیلایهابایکدیگر،ازپارادایمارتباطمقولهبرایکشینحوهدرایپپژوهش،محق 
.اجازایاصالیهاساتکارداساتداده،انادکاردههاپیشانهاددادهکهاشترایوکوربیپبرایمطالعه

.باشادیماهااوپیامادهاالعمال/عکاهااشارایط،عمالسیستمیاشترایوکوربیپشااملپارادایم

،ایکاهدرتئاوریزمیناهانادکاردهرابهایاپجهاتارائاهخودیاشترایوکوربیپ،مدلپارادایم
شارایطعلّای،شگاناهمواردشدهندهکهنشانهاییازارتباطایهایفرعیدرقال مجموعهمقوله

هااباهمقولاه،هستندپیامدهاواقدامات،اصلیوابعادآنپدیدهای،مداخلهشرایط،ایینهزمشرایط
شوند.مرتبطمی

.کنیمیمحالهریزازایپمواردششگانهرامجدداًتعریی
موجا موردمطالعاهراشرایطعلّی،وقایعیاارویادادهاییهساتندکاهپدیاده:شرایط علی -1

.کندیموبهعبارتیپدیدهموردمطالعهراخل شوندیم

کاهبارتوساعهیااهساتندیاگساتردهیعماومیو،شارایطایینهزمشرایطای: ینهشرایط زم -2
.گذارندیمتحدیدپدیدهاصلیویابهعبارتدیگربررون یااهمیتپدیدها ر
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اقاداماترامتدااوتهساتندکاهت صصایی،شرایطشرایطمداخلهگر :گر شرایط مداخله -3
.سازندیم


 کدهای نهایی استخراج شده و منابع آنها مربوط به شرایط علَی در مرحله کدگذاری باز-2جدول

 منبع كد )كد مفهومي( كدهای نهايي ها مصاحبهكدهای اولیه استخراج شده از  رديف

١ 

 فشارهای سیاسي وارد بر كشور 

 عدم امكان نتقل و انتقال پول در شبكه بانكي جهاني

كشور به دلیل ترس از  یا مهیبان اتكايي به پذيرش ريسک گر بیمهعدم تمايل 
 تحريم 

 ان اتكايي بین المللي در پذيرش ريسک گر بیمهتغییر رويه 

 جهت انتقال ريسک بیمه  یا مهیباز اوراق بهادار  گیری بهره

 

ي تغییرات و تحوالت جهان
 باالخص تحريم

مصاحبه با 
 خبرگان

٢ 

 اخیر طبیعي باليای و فجايع تجربه

 تغییرات جوی زمین 

 گرم شدن زمین 

 افزايش وقوع زلزله در كشور

 افزايش وقوع سیل در كشور

 افزايش وقوع طوفان در كشور 

 در سالهای اخیر آمیز فاجعهتعدد حوادث 

 ٢٠٠۵ويلما در  و ريتا كاترينا، طوفان

بر افزايش  مؤثراقلیمي  تغییرات
 باليای طبیعي

مصاحبه با 
 خبرگان

٣ 

 بزرگ در كشور یها سکيرتعداد زياد 

 بیمه  یها شركتظرفیت پايین نگه داری 

 تعداد كم شركتهای بیمه با توان پذيرش اتكايي

 نقش نهاد ناظر در پذيرش اتكايي 

 آمیز فاجعهظرفیت پايین شركتهای بیمه در مقابله با حوادث 

 بیمه  یها شركتانگری مالي تو

 جلوگیری از ورشكستگي شركتهای بیمه

 صندوق باليای طبیعي 

 تشكیل كنسرسیوم بین شركتهای بیمه 

 به تواند يم كه طبیعي فجايع و باليا از ناشي توجه قابل یها خسارت ريسک همواره
 صنعت بیمه لطمه وارد نمايد وجود دارد ۀيسرما و منابع به شدت

صنعت بیمه داخلي  ظرفیت پايین
 در نگه داری ريسک

مصاحبه با 
 خبرگان

۴ 

 ان اتكايي خارجي گر بیمهانتقال ريسک به 

 ان اتكاييگر بیمهپرداخت بخش اعزم حق بیمه به 

 انتقال ارز به خارج از كشور

 جلوگیری از خروج پول از كشور

 خروج سرمايه از كشور
مصاحبه با 

 خبرگان

 تحقیق های يافتهمنبع : 
 

ایاصلیاستکهمجموعهایده،رویدادیاواقعهپدیدهدرحقیقتاصلی و ابعاد آن: دیدهپ -4
.کنندیاباآندرارتباطهستندهاآنراادارهمیالعملوعکاهاازعمل
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راتحقیا داریهستندکاهمساألهمندوجهتهدفواقداماتنیزاعمالراهبردها اقدامات: -5
دهند.کنندوبهآنپاسخمیراادارهمیکنند،پدیدهحلمی

هاااوعماالهاااییهسااتندکااهدرنتیجااهسااتادهویاااپیاماادهاجاازءاصاالیماادلپیامدددها: -6
.(Mohamadian, 2003 آیندبهوجودمیاصلیهایاپاسخبهپدیدهالعملعکا

دائمایومقایسهازابزارهایتحلیلیپرسیدنسئوالو درطیفرایندکدگذاریمحوری،محق 

،اندهاکهدرکدگذاریبازظاهرشدههایآنومش صهمداهیم،کدهاینهاییها،بیپمقولهنظری
شاکلدهاد.سیساتمییرامتناس بامادلپاارادایممداهیمهاوکندتاروابطبیپمقولهاستدادهمی

کاهحااکیازشادخواهادمحاوری،الگاوییسااختهکدگذاریهمزمانباانجا کدگذاریبازو
هاتوساعهدادهشادند،ازرویاهکدگاذاریاست.زمانیکهایپارتباطمداهیمهاوارتباطبیپمقوله
محاوریکدگاذاریکاهدرکدگاذاریباازومدااهیمهاوتاادغا مقولهشودمیانت ابی،استداده

ریمحاوریبااطارح درکدگذامحقّنوظهورتسهیلشود.نظریهاند،درقال یزشناساییشده
هاارجاوعکاردهوباهبهداده،نوعیرابطهاستکنندهمقولهکهعموماًمش رهاییدربارهپرسش

پاردازد.درفرآینادکدگاذاریهااسات،مایپرسشبررسیحوادثووقایعیکهمؤیدیاردکننده
کالباهجازء ازوقیاسای ازجازءباهکالرسایدن(محوری،محق پیوستهمیانتدکاراساتقرایی

کناد،باهشاکلیقیاسایرواباطیااهااکاارمایدرحرکتاست.یعنیهنگامیکهباادادهرسیدن(
کوشدتاآنچهراکهبهشاکلقیاسایبیاانکندوسدامیهاراپیشنهادمیهایممکپآنویژگی
هایباویژگیهابررسیکند.مز بهفکراستکهبرایتأییدمجموعهروابطدرمقابلدادهکرده،

هارابایادچنادیپکند،بلکهروابطوویژگیرویدادکدایتنمییزمرتبطبامقوله،یزواقعهیا
ومداهیمروابطدرادامههامتداوتباشد.گرچهممکپاستشکلآنا،نمودهامشاهدهباردرداده

.شدهاستفرآیندتحقی بهتصویرکشیدهکدهایاست راجشدهدرطیهابامقوله


 شرایط علّی

مقولاهکلای،مدااهیمونتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،براسایدرایپتحقی ،
پدیادهافازایششرایطعلّایتأ یرگاذاربارکدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبا

 هستند.3،مطاب باجدولاییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکاییقبولیظرفیت
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مقوله کلی، زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط علّی در عملیات کدگذاری  -3جدول

 محوری 

 رديف مفاهیم زيرمقوله مقوله كلي

 شرايط علَي
 شرايط علَي اقتصادی

 ١ تغییرات و تحوالت جهاني باالخص تحريم

 ٢ اری ريسکظرفیت پايین صنعت بیمه داخلي در نگه د

 ٣ خروج سرمايه از كشور

 ۴ آمیز فاجعهبر افزايش حوادث  مؤثرتغییرات اقلیمي  شرايط علَي غیر اقتصادی

 تحقیق های يافتهمنبع : 


  ای شرایط زمینه 

مقولاهکلای،مدااهیمونتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،براسایدرایپتحقی ،

پدیدهافازایشتأ یرگذاربرایینهزمشرایطاساییگردیدهمرتبطباکدهاینهاییاست راجشدهشن
هستند.4،مطاب باجدولاییمهبظرفیتقبولیاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار


ای در عملیات  مقوله کلی، زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط زمینه -4جدول

 کدگذاری محوری

وله كليمق  رديف مفاهیم زيرمقوله 

 یا نهیزمشرايط 

 ای خردشرايط زمینه
 ١ قوانین و مقررات شفافیت

 ٢ وضعیت ثبات سیاسي

 ای كالنشرايط زمینه

 ٣ شرايط و بستر قانوني

 ۴ شرايط و بستر اقتصادی و مالي

 ۵ شرايط و بستر سیاسي

 ۶ شرايط و بستر اجتماعي فرهنگي

 ٧ بستر فقهيشرايط و 

 تحقیق های يافتهمنبع : 


 گر شرایط مداخله 

مقولاهکلای،مدااهیمونتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،براسایدرایپتحقی ،

پدیادهتأ یرگاذاربارمداخلاهگارشارایطکدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطباا
هستند.5،مطاب باجدولاییمهببهاداروراقاازاستدادهبااتکاییقبولیظرفیتافزایش
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گر در عملیات  مقوله کلی،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط مداخله - 5جدول

 کدگذاری محوری 

 رديف مفاهیم زيرمقوله مقوله كلي

شرايط مداخله 
 گر

 شرايط مداخله گر كوتاه مدت
 ١ تعهد مديران ارشد

 ٢ برخورداری از ديدگاه استراتژيک 

 شرايط مداخله گر بلندمدت
 ٣ فرهنگ سازی مناسب

 ۴ اعتماد و اعتماد پذيری

 تحقیق های يافتهمنبع : 
 

 پدیده اصلی و ابعاد آن 

باااتکااییقباولیظرفیاتباعنایتبهاینکههدفاولیهایپتحقی ،طراحیمدلیبرایافزایش

باااتکااییقباولیظرفیاتاست،پدیدهاصلیموردمطالعاهافازایشاییمهبهادارباوراقازاستداده
نتاایجحاصالازباراساایدرنظرگرفتهشدهاست.درایپتحقیا ،اییمهببهاداراوراقازاستداده

مقولهکلی،مداهیموکدهاینهاییاست راجشدهشناسااییگردیادهعملیاتکدگذاریمحوری،
بهااداراوراقازاساتدادهباااتکااییقباولیظرفیاتاصلیوابعادآنیعنایافازایشمرتبطباپدیده

هستند.6،مطاب باجدولاییمهب


مقوله کلی، زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با پدیده اصلی و ابعاد آن در عملیات  -6جدول 

 کدگذاری محوری 

 يفرد مفاهیم زيرمقوله مقوله كلي

 پديده اصلي و ابعاد آن

 پديده یا مهیبابعاد 
 ١ انتقال ريسک

 ٢ كاهش تجمع ريسک در بازار بیمه

 ابعاد بورسي پديده
 ٣ ای یمهب های يسکراوراق بهادارسازی 

 ۴ اتكايي بازار سرمايه های یتظرفاستفاده از 

 تحقیق های يافتهمنبع : 
 

 اقدامات 

مقولاهکلای،مدااهیموجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،نتایبراسایدرایپتحقی ،
قباولیظرفیتکدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبااقداماتپیادهسازیافزایش

هستند.7،مطاب باجدولاییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکایی
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ده شناسایی گردیده مرتبط با اقدامات در عملیات کدگذاری مقوله کلی، زیرمقوله و مفاهیم استخراج ش  -7جدول 

 محوری 

 رديف مفاهیم زيرمقوله مقوله كلي

 اقدامات

 اقدامات ساختاری

 ١ و بورس  ای یمهببازنگری و اصالح قوانین 

 ٢ ايجاد نهاد واسط  كارامد

 ٣ با نگاه اسالمي ای یمهببومي سازی اوراق بهادار 

 اقدامات نهادی

 ۴ نگ سازیفره

 ۵ ايجاد شفافیت در مدل ارتباطي بین ذينفعان

 ۶ تعريف رابطه حقوقي قابل اتكا بین طرفین

 ٧ ايجاد ارتباط بهینه بین بورس و بیمه

 تحقیق های يافتهمنبع : 
 

 پیامدها 

مقولاهکلای،مدااهیمونتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،براسایدرایپتحقی ،
قباولیظرفیتنهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبااقداماتپیادهسازیافزایشکدهای

هستند.8،مطاب باجدولاییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکایی


مقوله کلی، زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با پیامدها در عملیات کدگذاری   -8جدول 

 محوری 

 رديف مفاهیم زيرمقوله مقوله كلي

 پیامدها

 پیامدهای مستقیم

 ١ اتكايي های یمهبگرايي در  یا حرفه

  بهبود اثربخشي و كارايي نقش حمايتي بیمه

 ٢ بین شركتهای بیمه ای یمهبتنوع بخشي پرتفو جهت كاهش ريسک 

 پیامدهای غیرمستقیم

  افزايش امنیت خاطر جامعه

 ٣ ملي یها يهسرماحفظ 

 ۴ آمیز فاجعهجبران خسارتهای حاصل از حوادث 

 تحقیق های يافتهمنبع : 


شاشمقولاهکلای مقولاهاصالی(،درنهایاتموجاود،یهاامصااحبهبراسایدرایپپژوهش،

دوازدهمدهو وسیودوکدنهاییاست راجشادهدرقالا مراحالکدگاذاریباازوکدگاذاری

تحلیالتجزیاهوهااوبااانجاا مصااحبهبدساتآماد.هاادادهاستهازمحوریدرفرایندنظریهبرخ
گانباهدساتآورد.سادادشصاحبهمتریدررابطهباتجربهها،محق دیدگاهودرکعمی داده

وکدگذاریباز،حرکترفاتوبرگشاتیاولیههایشناساییشدهدرمرحلههاوویژگیبیپمقوله
هاایباهمقولاه،جدیادشناسااییشادندهااییبررسایمجدیادکاهدر.مداهشدانجا یازیگزاگی
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.درندرسایدونظریهابهحداشباعتئوریکیازمانیکهمقولهگردیدندتاضافهشدهقبلیشناسایی
مدااهیمم تلایهااوهاتغییرنا پیداکردندوارتبااطبایپمقولاهصورتضرورت،بعضیازمقوله

 د.شکلگرفتن



 انتخابیکدگذاری -ج

قباولیظرفیاتازپدیدهافزایشمدلپارادایمی،محوریسداکدگذاریدرکدگذاریبازو
طراحیوتوسعهدادهشد.ایپمدلشاملششمقولهکلایاییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکایی

رایطشا مقولهاصلی(،دوازدهمدهو وسیوسهکدنهاییاست راجشدهازششمحاوریاامقولاه
شاایان.اساتوپیامادهااقدامات،اصلیوابعادآنگر،پدیده،شرایطمداخلهایزمینهشرایطعلّی،

اصالیرامقولاهکااربارده،باههایقبلایکدگاذاریراکدگذاریانت ابینتایجگا فکراستکه
ب شادرااعتبارمیهاارتباطداده،ارتباطاتمندبهسایرمقولهکندوآنرابهشکلینظا انت ابمی

 ,Eshtras & Korbin دهادتوساعهمای،دارنادییشاتربکهنیازبهتصدیهوتوسعهراهاییومقوله

هااکدگذاریانت ابی،براسایالگویارتباطشناساییشدهبیپمقوله(.شایانفکراستکه1999
هاایگاا پاژوهش،درایپشود.شروعمیمحوریسداکدگذاریدرکدگذاریبازومداهیمو

کدگذاریانت ابیعبارتنداز:فرایند
ساازیداساتانیاساتکاهمطالعاهدر:خطداساتان،مدهاو 1پکردنخطداستانمعیّ-گا اول

هاا،ناهتنهااباارفاتوشود.برایتساهیلدرمعایپکاردنخاطداساتان،دادهرابطهباآنانجا می
محاوریوکدگاذاریوبرگشتبایپکدگاذاریبااز،بلکهبارفتمداهیمهاوبرگشتبیپمقوله

گیرند.موردبازنگریقرارمیانت ابیکدگذاری

باهکمازپاارادایم،باامدااهیماصلیازطری پارادایم:بهمقولهمداهیمارتباطدادن-گا دو 
تانمتناسا کافیباخطداسابهاندازهمداهیمهاوشوند.برایایپکهمقولهاصلیمرتبطمیمقوله

هااودهیکنیمتااباهشاکلبهتاریمجموعاههارادوبارهنظمگردیمتامقولهشوند،بهداستانبرمی
،شارایطایزمیناهشارایطاتداقات،اجازایمادلپاارادایمرابساازند.دراداماهبایادشارایطعّلای،

بیانشوند.یمدلوپیامدهااقدامات،گرمداخله

________________________________________________________________ 

1 - Story Line 
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هااکاهدرمادلهاایبایپمقولاهبرایاعتبارب شیدنبهارتباطروابط:اعتبارب شیبه-گا سو 
فنی،صورتجلساتیهاگزارشها،ها،یادداشتبهبررسیدقی داده،بایدانددهیشدهپارادایمنظم

نظاریکاهایاپطارح،اطمینانحاصالشاودطرحنهاییپاازمقایسهتاپرداختهاکدگذاریو
مشاهدهشدهراتبییپکند.تواندبیشترموردهایمی

هاامز اساتباهبرخاساتهازدادهنظریاهدرهاا:هاایبایپمقولاهپرکردنشاکاف-گا چهار 

خصوصیاتمدهومیبهآناضافهکنیم،برسیموتاحدامکاننظریهمدهومیدروانسجا فشردگی
 Eshtras & Korbin, 1999) و)Mohammadian,2005)هایفوقدرگا مز بهفکراستکه

هاایکدگاذاریانت اابیباهشاوند.بناابرایپگاا انجا میویازیگزاگیفرایندیرفتوبرگشتی
شکلواضحیازیکدیگرمجزانیستندوازطری یزفراینادتعااملی،هماراهبااکدگاذاریباازو

نظاریخل مادلهاکهمنجربهتحلیلدادهخالصه،رویهطوربهشود.محوریانجا میکدگذاری

وپیامادهااقاداماتگار،،شارایطمداخلاهایزمینهشرایطشرایطعلّی،پنجبعدشاملشودمیاولیه
اتکااییباااساتدادهازهااییماهباصلییعنیافزایشظرفیتقباولیپدیدهبعدششمیعنیکهدهستن

کنند.تشریحمیرااییمهباوراقبهادار
ساؤامتموجاود،یهاادادهمصاحبهباخبرگانوجماعآوریساایرباتوجهبهاینکهدرمرحله

شاوندگاننظاراتخاوددرمصاحبهبراسایمدلپارادایمیفوقالذکرتدویپشدهباود،مصااحبه
خاص،براساایشاشبعادفاوقالاذکرمادلارائاهکاردهطوربهدهندهمدل،مورداجزایتشکیل

هاایهاییکهصورتگرفت،تعدیالتیدرپاساخبرگشتهاورفتوبودند،باایپوجودباتحلیل

اولیهایپافرادانجا نشد.
اتکااییباااساتدادهازاوراقهااییماهبنهاییبرایتبییپپدیدهافزایشظرفیتقباولیمدللذا،

اکتشاافیکیدایباهیهاامصااحبهوروشهاادادهبراساایروشنظریاهبرخاساتهازاییمهببهادار
.شودیمرائهصورتفیلا



 گیری  نتیجه

 اهداف اساسی تحقیق  

باااتکااییبیماهقباولیظرفیاتافازایشگاذاریسیاساتتامدلشودیمدرایپپژوهشسعی
گردد.بنابرایپمهمتاریپهادفارائهبیمهطراحیوصنعتدرآمیزفاجعهحوادثاوراقازاستداده
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افازایشگاذاریسیاساتچاارچوبارائاهایپپژوهشویابهعبارتیهادفاساسایآنتادویپو
درایارانبااتاکیادباراوراقحاوادثاییماهببهااداراوراقازاستدادهبااتکاییبیمهقبولیظرفیت

است.ازایپروهدفاصلیواهداففرعیایپپژوهشعبارتنداز:آمیزفاجعه
 هدفاصلی-الی

اوراقازاساتدادهبااتکاییبیمهبولیقظرفیتافزایشگذاریسیاستچارچوبارائهطراحیو

درایراناییمهببهادار
.لاذابارایدساتیابیباههادفشاوندیمااهداففرعیبرایرسیدنبههدفاصلیبکارگرفتاه

:اندشدهاصلیفوق،مجموعهاهداففرعیزیرتدویپ
 ففرعیااهد-ب

ازاساتدادهبااتکاییبیمهولیقبظرفیتافزایشگذاریسیاستشناساییوتعییپابعادچارچوب

.اییمهببهاداراوراق
اوراقازاساتدادهباااتکااییبیماهقباولیظرفیتافزایشیهاضرورتشناساییعللودمیلو

اییمهببهادار
اوراقازاساتدادهباااتکااییبیمهقبولیظرفیتبرافزایشمؤ رشناساییواولویتبندیعوامل

 .اییمهببهادار

بارمؤ ر...(واجتماعیفقهی،قانونی،وحقوقیمالی،هایزمینهشامل ایینهزمساییعواملشنا
 .اییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکاییبیمهقبولیظرفیتافزایش

 .اییمهببهاداراوراقازاستدادهبااتکاییبیمهقبولیظرفیتشناساییراهبردهایافزایش

بااتکاییبیمهقبولیظرفیتافزایشگذاریسیاستامدهایایجادچارچوبشناسایینتایجوپی

.اییمهببهاداراوراقازاستداده


 اصلی تحقیق  های یافته

درمرحلهاولپژوهشبهمنظورساختمادل،اجازایمادلمدهاومیباراساایتحقیا کیدای
،شرایطمداخلهگار،ایینهزمبدستآمدهاستکهششهدفتحقی ازقبیلشرایطعلی،شرایط

افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییبااگذاریسیاستپدیدهاصلیوابعادآن،اقداماتوپیامدهای
شود.راشاملمیاییمهباستدادهازاوراقبهادار
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 پیشنهادهای تحقیق

سات،ازباتوجهبهآنکهمدلپیشنهادیدرایپتحقی دربردارندهسطوحتحلیلم تلدیباودها

ایپروبراسایهاریازازفیندعاانایاپمادلشااملسیاساتگذاران،متولیاانودساتانادرکاران
هااییافتاهاجراییومدیرانسعیگردیدهاستپیشانهادهایکااربردیمش صایبراساایتحلیال

اکتشافیکیدیباخبرگانپیشنهادگارددکاهدراداماهیهامصاحبهحاصلازایپپژوهشدرقال 
:پردازیمیمجداگانهطوربهبههریزشرح
 

 پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به سیاستگذاران -الف

افازایشظرفیاتقباولیگاذاریسیاساتتهیهیزطرحجامعونقشهراهبرایعملیاتیشدن-

بیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار
عیماوردنیاازبارایتحقا افازایشسیاسیاقتصادیمالیواجتماهاییبانیپشتنیازبهوجود-

ظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار

فنیوفناوریموردنیازبرایتحق افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییبااهاییبانیپشتتحق -
استدادهازاوراقبهادار

هاایساازماندرهاآنریجدیدواستانداردهایبیپالمللیوالزا بکارگیهاییفناورتوسعه-
اییمهب

تغییاروتحاومتسیاسایکشاوربارتحقا یرتاأ قانونی،وضاعقاانونوکااهشمسائلحل-
افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار

مز جهاتافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراقهاییرساختزتوسعه-

بهادار


 پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به متولیان  و دست اندرکاران -ب

حاکمبرموضاوعافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباایهاارزشتبییپاهداف،اصولو-

استدادهازاوراقبهادار
بیمهوبوریپدیادهافازایشظرفیاتیهاب شهریزازیهانقشتعییپشدافوظاییو-

استدادهازاوراقبهادارقبولیبیمهاتکاییبا
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ومعیارهایسنجشموقعیتوموفقیتموضوعافزایشظرفیاتقباولیبیماههاشاخرتعییپ-
اتکاییبااستدادهازاوراقبهادار

تهیهیزبرنامهوالگویتجاریبرایموضوعافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباااساتداده-
ازاوراقبهادار

فینداعباهمنظاورهاایساازمانناس وت صیرمنابعمالیکافیبیپتما ایجادتقسیمکارم-

موردنیازتوسطهاریازازآنهااباادرنظارگارفتپاصاولواساتانداردهایهاییرسیستمزتوسعه
مشترکتعییپشدهتوسطمتولیانموضوعافزایشظرفیتقبولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراق

بهادار
پومقرراتموردنیازبهمنظوریکدارچهسازی،هماهنگسازیوسادهساازیشناساییقوانی-

اطالعاتیومدارکدرموضوعافزایشظرفیتقبولیبیماهاتکااییبااهاییانجرشرایط،روندها،

استدادهازاوراقبهادار


 پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به مدیران 

فزایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازجهتاهاسازمانتبییپاهدافروشپبرای-

اوراقبهادار
برایتحق افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییبااهاسازماندرنظرگرفتپبودجهمالیتوسط-

استدادهازاوراقبهادار

ایجادساختارسازمانیانعطافپذیروغیرسلسلهمراتبیموردنیازبرایتحق پدیادهافازایش-
 تقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارظرفی

تقویتروحیهکارتیمیوحمایاتمادیریتعاالیساازمانازافازایشظرفیاتقباولیبیماه-
 اتکاییبااستدادهازاوراقبهادار

افزایشروحیهاعتمادوتعهدسازمانیومدیریتیدرخصوصتحقا پدیادهافازایشظرفیات-
استدادهازاوراقبهادارقبولیبیمهاتکاییبا
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