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 چکیده

 کند که میپردازیم. تئوری انتخاب مساعد بیان در بازار بیمه بدنه اتومبیل می  در این مقاله به بررسی پدیده انتخاب مساعد

برکاهش ریسک، غیر قابل  های محتاطانهتأثیر فعالیتگریزی افراد است و ای بیمه بدنه متأثر از درجه ریسکمیزان تقاض

شناسایی شد. در مرحله  ژوهش در ابتدا عوامل تأثیر گذار بر تقاضای بیمه بدنه اتومبیل در دو مرحلهدر این پباشد. اجتناب می

استخراج شد و در مرحله دوم با استفاده از نظر سنجی از خبرگان فاکتور های نهایی تعیین گردید. عامل مؤثر بر تقاضا  اول ده

د در رتبه اول قرار داشته و بر این اساس فرض می کنیم که افراد جامعه در میان تمام فاکتورهای تأثیر گذار ریسک گریزی افرا

به دو گروه افراد خیلی ریسک گریز که احتمال تصادم اتومبیل آنها کمتر است  و افراد کمتر ریسک گریز که احتمال تصادم 

مه بدنه اتومبیل به بررسی تقاضا و اتومبیل آنها بیشتر است،  تقسیم می شوند. و بعد از شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بی

قیمت گذاری بیمه بدنه هنگامیکه ریسک گریزی افراد با فعالیت های محتاطانه آنها مرتبط می شود می پردازیم همچنین به 

 .شبیه سازی نتایج پرداخته و نشان می دهیم که تحت چه شرایطی انتخاب مساعد بر انتخاب نامساعد غلبه می کند

 انتخاب مساعد، تصادم، ریسک گریزی، انتخاب نامساعد، بیمه بدنه   ی:های کلیدواژه 
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 مقدمه  -1

 

است و به  (اتومبیل تصادم)حوادثدر تعریف ساده بیمه بدنه اتومبیل باید گفت ، این بیمه نامه جبران کننده خطرات ناشی از   

دهد. پوشش های شکست شیشه به تنهایی، طور معمول سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی را تحت پوشش قرار می 

سرقت درجای قطعات اتومبیل، مواد شیمیایی، نوسانات قیمت اتومبیل و هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر اتومبیل از جمله 

 پوشش های اضافی است که فرد بیمه گذار با توجه به سطح ریسک گریزی خودش انتخاب می کند. 

بیان  مساعدتئوری انتخاب  نتخاب مساعد و انتخاب نامساعد در بازار بیمه انجام گرفته است.وجود ا پیرامونمطالعات زیادی 

می کند که میزان تقاضای بیمه عمر متأثر از درجه ریسک گریزی افراد است معموالً ارتباط معکوس بین درجه ریسک گریزی 

 فعالیت های محتاطانه بیشتری )در رانندگی بیشترو بیمه گر ها بیشتر با افرادی که  و سطح ریسک بیمه شدگان وجود دارد

احتیاط کرده، از رانندگی در مسیرهای خطرناک اجتناب کرده، در دوره های زمانی مشخص اقدام به سرویس فنی اتومبیل 

 محتاطانه یفعالیتهااز تئوری انتخاب نامساعد  در مقابل  انجام می دهند مواجه می شوند.برای جلو گیری از تصادم  کرده،.....(

گیرد  افراد را در نظر نمی بین درجه ریسک گریزی و سطح ریسک معکوس و رابطه کردهنظر صرف احتمال تصادم کمتر،برای 

به در بازار بیمه بدنه اتومبیل  مسئله انتخاب نامساعدکمتر ریسک گریزاند مواجه می شوند. با افرادی که گرها بیشتر و بیمه

بر پایه  و یکی از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. اران به وجود می آیداطالعات پنهان خرید دلیل

 -تئوری انتخاب نامساعد خسارت های ایجاد شده توسط بیمه شدگان برای شرکت بیمه بیشتر از نرخ میانگین خسارت جامعه 

    است. -ین حق بیمه استفاده می شودکه برای تعی

 ادبیات موضوع-2

ناشی شده است و در مقاله ابتدایی آنها  (6791) 3و استیگلیتز 2راس شیلدالعه انتخاب نامساعد در بازار بیمه از مطالعات مط

فرض شده بود که بیمه گرها باید با انتخاب نامساعد روبرو شوند و دلیل آن نیز غیر ممکن بودن جدا سازی مشتریان ریسک 

سطح ریسک  تئوری بیان می کند که مشتریان نسبت به بیمه گرها اطالعات بیشتری از  باال از مشتریان ریسک پایین بود. این

خود دارند و به طور کارامد از این اطالعات در برابر بیمه گرها استفاده می کنند.با این وجود بسیاری از تحقیقات تجربی مربوط 

( در یک تحقیق تجربی به 6777)5و فلیپسن 4فتند. کاولیاعد را در بازار بیمه نپذیرفرضیه وجود انتخاب نامس 6771به اوایل 

                                                 
2 . Rothschild                                                                                 
3 . Stiglitz 
4 . Cawley 
5 . Fhilipson 
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آورد. آنها به بررسی تأثیر ریسک افراد بر تقاضای نعی برای بازار بیمه به وجود نمیاین نتیجه رسیدند که اطالعات نامتقارن ما

خاب مساعد با عنوان انت (  در مطالعه خود2116) 9و وب 1ای مشخص دست یابند. مزا بیمه پرداختند ولی نتوانستند به رابطه

تقاضای بیمه و سطح ریسک بین فعالیت محتاطانه توضیح دهنده رابطه منفی  عالوه بر اینکه کنند کهدر بازار بیمه بیان می

( بیان می کند که عدم 2114)   7سیگلمن   کند.هم این رابطة نامنفی را تأیید می 8باشد، فلسفه خوش بینی ناهمگنافراد می

هکارهای مختلف گرها می توانند از رابیمه شده ها زیرا در مقابل  بیمهاطالعاتی به حساب بیمه گرها می باشد نه  تقارن های

بر طبق این تئوری، . مساعد در بازار بیمه عمر پرداختندناانتخاب   به بررسی (2115) 66و ریناز 61مهدوی .ریسک استفاده کنند

-ا ریسک پایین، شرکت های بیمه نمیسیم می شوند: افراد با ریسک باال و افراد بافراد به دو گروه با سطح ریسک متفاوت تق

ه، . بر اساس این فرضیدارنددانند که به کدام گروه تعلق که خود افراد میتوانند بین این دو گروه تمایزی قائل شوند در حالی

ای بیشتری نسبت به افراد با سطح خدمات بیمهی کند که افراد با سطح ریسک باال تقاضاتئوری انتخاب نامساعد بیان می

تابع تقاضای بیمه عمر را  را به دست آورده و با استفاده از این تابع و پارامترهای تأثیرگذار بر  همچنین ریسک پایین دارند

برای  (2118)64و سیلورمن 63، کین62فنگسی شرایطی که انتخاب مساعد را ایجاب می کند پرداختند. رانتخاب مساعد به بر

های خصوصی چندبعدی بررسی کردند. آنها بحث کردند که اگر اولین بار به طور مستقیم انتخاب مساعد را با اتخاذ ویژگی

ای داشته باشد در اینصورت ویژگیها می تواند به عنوان منبعی برای ای مثبت با پوشش های بیمهرابطه های خصوصیویژگی

انجام دادند، درآمد، آموزش و پرورش ، طول عمر انتظارات و افق های برنامه ریزی مالی طی تحیقاتی که  انتخاب مساعد باشد.

 را به عنوان منابعی از انتخاب مساعد در نظر گرفتند.

به بررسی برآورد مدل ها و روش آماری استفاده شده در این تحقیق اختصاص داده شده است. بخش چهارم بخش سوم به داده

داخته شده است. در بخش پنجم پارامترهای الزم برای وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل برای  تابع تقاضا پر

 گیری اختصاص داده شده است.ورده شده است و بخش ششم به نتیجهآ

 داده ها و روش آماری  -3

                                                 
6  . Meza 
7 . Webb 
8 . heterogeneous optimism 
9 . Siegelman 
10 . Mahdavi 
11 .Rinaz 
12 . Fang 
13 . Keane 
14 . Silverman 
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و تأثیر کدام عامل از سایر عوامل  برای اینکه به صورت تجربی دریابیم که چه عواملی بر تقاضای بیمه بدنه تأثیر گذار است

برای اطمینان از  بیشتر است پرسشنامه ای در این خصوص تنظیم و بین افرادی که اتومبیل شخصی داشتند توزیع شده است.

آن  61و پایایی 65مناسب و مرتبط بودن سوال های مطرح شده در پرسشنامه با موضوع مورد بررسی در مطالعه حاضر روایی

 رار گرفت.مورد بررسی ق

و ارزیابی تطابق  ان صنعت بیمهصاحب نظرمتخصصان و  اساتید، ارزیابی روایی پرسشنامه اقدام به عرضه پرسشنامه بهبرای  

 ه است.نظرات آنها شد

می باشد محاسبه شده است، شاخصی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها  برای ارزیابی پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ که

به معنی همبستگی درونی باالتر و  باشدنزدیکتر  یکهرچه این شاخص به  .این شاخص بین صفر تا یک است ه تغییراتدامن

 می باشد که  آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه پژوهش حاضربرابر همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود.

 مون از پایایی قابل قبولی برخودار است.در نتیجه آزبیانگر اعتبار باالی پرسشنامه می باشد و 

، عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه را تشخیص داده و سپس با تأیید نظر 69با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی در ادامه

( توضیح داده شده پرداخته 3ان صنعت بیمه به پیاده ساری مدل مورد استفاده که در بخش)صاحب نظرمتخصصان و  اساتید،

شده است.  تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای 

از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد. در  تحلیل   68مشاهده شده دارد و نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای پنهان 

رد و پیش فرض اولیه پژوهشگر آنست که هر متغیر ممکن است با هر عاملی عاملی  اکتشافی پژوهشگر هیچ تئوری اولیه ای ندا

 ارتباط داشته باشد. 

برای اطمینان از اینکه آیا تعداد داده های مورد نظر)اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب اند یا خیر، از 

 ده است.استفاده ش 21و آزمون بارتلت67الکن  -مایر -شاخص کایزر

کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد که آیا  شاخص 

واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی هست یا خیر. مقدار این شاخص در دامنه 

به یک نزدیک باشد داده های مورد نظر )اندازه نمونه( برای تحلیل عاملی مناسب  صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار این شاخص

( نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشد. این 1/1هستند و در غیر اینصورت )معموالًکمتر از 

                                                 
15 . Validity 
16 . Reliability 
17. Exploratory factor analysis 
18.  Latent 
19 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
20 . Bartlett’s Test of Sphericity 
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ضریب همبستگی جزیی بین  ، و  و  یر های ضریب همبستگی بین متغ ( به دست می آید که 2-6شاخص از رابطه )

 آنها است.

                             

 

 یید تحلیل عاملی دارد.أتمناسب بودن اندازه نمونه و داللت بر  کهمی باشد.  KMO = 1/173در این پژوهش

یس همبستگی برای شناسایی مدل عاملی مناسب می باشد. اگر ماتریس آزمون بارتلت بررسی می کند که چه هنگام ماتر 

همبستگی بین متغیرها یک ماتریس یکه و همانی نباشد، در اینصورت ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشته و 

آزمون  26ریبنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدید بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر سطح معنا دا

% باشد تحلیل عاملی برای شناسایی مدل مناسب است، زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد 5بارتلت کوچکتر از 

 22و درجه آزادی   =3E6.181BT برابر با که تقریبی از آماره کای دو است  بارتلت می شود.در این پژوهش مقدار آماره

(. در نتیجه بین متغیرها همبستگی الزم وجود دارد. sig = 1.111ست )می باشد و سطح معناداری حاصل مطلوب ا 411

 ( نشان داده شده است.3-6نتایج در نگاره )

 (3-6نگاره )

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .396 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 036.5361 

Dof 613 

Sig. .111 

 

در ادامه روش تحلیل عامل اکتشافی به استخراج عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه پرداخته و مقادیر مربوط به اشتراک 

متغیرها را محاسبه وبررسی می کنیم. اشتراک یک متغیر برابر مربع همبستگی 24و اشتراک استخراجی  23اولیه

ی مربوطه با استفاده از عامل ها)به عنوان پیش بینی کننده( است. تمامی اشتراک های اولیه برای متغیرها چندگانه

برابر یک می باشد، زیرا ستون اشتراک اولیه، اشتراکها را قبل از استخراج عامل ها بیان می کند. در مورد مقادیر اشتراک 

استخراج شده، متغیرها را بهتر نمایش می دهد و استخراجی هر چه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل های 

                                                 
21 .Significance 
22 .Degree of  Freedom 
23. Initial Communality 
24. Extraction Communality 
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کمتر باشد آن عامل حذف شده و استخراج عامل دیگری الزامی می شود. 5/1اگر مقدار اشتراک استخراجی عاملی از 

 ( نمایشی از مقادیر اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی است.3-6شکل)

 

 (3-1شکل)          

استفاده شده است. به طوری که برمبنای این معیار عاملی  عوامل استخراج شده 25ویژه قدار از م ،جهت گزینش تعداد عامل ها

انتخاب می شود که مقدار ویژه آن از یک بزرگتر باشد. عواملی که مقدار ویژه آنها از یک کمتر است از تحلیل خارج می شوند 

 ی از مقادیر ویژه عامل ها می باشد.( نمایش3-2)شکل زیرا حضورشان باعث تبیین بیشتر واریانس نمی شود.

                   

 (3-2ل)شک       

                                                 
25. Eigenvaue 
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.همچنین به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عامل های مورد نظر از مقدار ویژه عوامل استخراجی با چرخش 

زیع می کند(استفاده شده است.به عالوه )به علت اینکه تغییرات را به طور یکنواخت میان عامل ها تو21متعامد از نوع وریماکس

برآورد شده است.  در ادامه به بررسی ماتریس 582/11برابر با  29نتایج نشان می دهند که میزان درصد واریانس تبیین شده

 اگر نمره عاملیهر یک از متغیرهای باقی مانده می باشد پرداخته شده به طوریکه   عاملی)بار عاملی(28اجزاء که شامل نمره 

 کمتر باشد آن متغیر از تحلیل خارج می شود. در این مرحله ده عامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه شناسایی شد. 3/1متغیری از 

که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در عامل های باقی مانده پس از 27در نهایت به بررسی ماتریس چرخیده شده اعضا 

وریکه هر چقدر مقدار قدر مطلق ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری چرخش می باشد پرداخته شده است، به ط

نتایج نشان می دهند که در بین ده عامل شناسایی شده عوامل مربوط به  در کل تغییرات)واریانس( متغیر مورد نظر دارد.

رادی که بیشتر ریسک گریزند بیشتر ریسک گریزی باالترین نمره را از بین عاملهای دیگر دارند. در واقع می توان گفت  اف

تقاضای بیمه بدنه اتومبیل داشته و در موقع رانندگی بیشتر احتیاطی می کنند و در نتیجه احتمال تصادم کمتری دارند. و می 

 توان گفت انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل در ایران وجود دارد. در بخش بعدی به بررسی تابع تقاضای بیمه بدنه

 پرداخته و  سپس به بررسی شرایطی پرداخته شده است که انتخاب مساعد بر انتخاب نا مساعد  در بازار غلبه می کند.

 مدل -4

 تابع تقاضا 1-4

و  که سطح ریسک پایینی دارند  فرض می کنیم افراد به دو گروه تقسیم شده باشند: گروه اول، افراد خیلی ریسک گریز

که سطح ریسک باالیی دارند و احتمال  کمتر می باشد و گروه دوم، افراد کمتر ریسک گریز  دم آنها احتمال تصا

و  بیشتر می باشد. تالش احتیاطی که هر گروه با توجه به سطح ریسک گریزی خود انجام می دهد را با   تصادم آنها

باشد. و به صورت زیر  نشان می دهیم به طوریکه  و  تابع مطلوبیت و تابع خسارت دو گروه را به ترتیب با 

 تعریف می کنیم.

             

                                                    

                                                 
26.Varimax 
27 .Cumulative 
28 . Scores 
29 . Rotated Component Matrix 
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راد است و نمی توان آنها را تنظیم کرد.و در حالت کلی می توان فرض کرد که احتمال تصادم سطوح تالش مشخصه ای از اف

است. و به طور کلی اگر تمام  و پارامتر ریسک گریزی تابع صعودی از تالش  تابع نزولی از تالش  

 داریم:محدودیت ها ی مربوط به پارامترها را جمع کنیم فرضیات زیر را 

 فرضیات مدل                                              

شرکتهای بیمه نمی توانند مشتریان خود را میان دو گروه تقسیم بندی کنند و فقط یک نوع قرارداد به آنها پیشنهاد می دهند، 

البته از روی انتخاب پوششهای  فروخته می شود. با دریافت حق بیمه  اصلی و اضافی(که  هر بخش قرار داد)پوششهای 

اضافی )شکست شیشه به تنهایی، سرقت درجای قطعات اتومبیل، مواد شیمیایی، نوسانات قیمت اتومبیل و هزینه ایاب و 

ص ذهاب( از سوی شخص بیمه گذار می توان تا حدودی سطح ریسک گریزی افراد همچنین میزان مخاطرات اخالقی را تشخی

 داد. 

از یک قرارداد واحد محاسبه  را برای این دو گروه طبق قیمت   بیمه بدنه  می خواهیم سطوح تقاضای

 کنیم. 

اطانه است که فرض شده  اثر مشخصه تالش محت   باشد که  برابر  فرض می کنیم احتمال تصادم اتومبیل هر فرد 

که اثر منفی فعالیتهای محتاطانه روی احتمال تصادم را  احتمال تصادم مشابهی برای همه افراد دارد. فرض می کنیم 

تابع مطلوبیت  تابع مطلوبیت از بیمه بدنه زمانیکه اتومبیل سالم)تابع مطلوبیت( و  تأیید می کند. فرض کنیم تابع 

 برابر است با : از بیمه بدنه در زمان خسارت)تابع خسارت( باشد. مطلوبیت انتظاری فرد سیاستمدار 

 

می پوشش ها در رخداد تقاضای بیمه بدنه که برای تما درآمد افراد،  ثروت افراد،  حق بیمه واحد،  متغیر  

تصادم تعریف شده است. این مدل اشاره بر این دارد که شرکتهای بیمه گر هم در تالش محتاطانه برای کاهش احتمال تصادم 

و هم در  بیمه بدنه برای جابجایی ریسک باقیمانده سرمایه گذاری می کنند. بدیهی است که مقدار تقاضای بیمه باید غیر 

 . 1، منفی باشد

هدف از این پژوهش یافتن شرایطی است که انتخاب مساعد را برای بازار بیمه فراهم آورد. به عبارت دیگر می خواهیم نشان 

دهیم که چه انتخاب مساعدی می تواند در این مجموعه اتفاق افتد. نظریه سنتی مبتنی بر آشکاری ریسک بیمه شونده است 

این پژوهش بر اساس این فرض است که تالش محتاطانه و ریسک گریزی فرد بیمه شونده، سطح تقاضای در حالیکه نظریه 

 بیمه بدنه را تعیین می کند.
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هر دو گروه افراد تمایل دارند که مطلوبیت انتظاری خود را به باالترین حد ممکن برسانند. بنابراین مسئله ماکسیمم کردن تابع 

 مطلوبیت انتظاری است. 

 

 های زیر:اتوجه به محدودیتب

 

( بیانگر اینست که افراد مایل نیستند بیشتر از 5ست که تقاضای بیمه بدنه همیشه وجود دارد، شرط )ا( بیانگر این4شرط )

( بیینست که بیمه گرها به مشتریان اجازه نمی دهند تا بیشتر از 5درآمد دریافتی خود حق بیمه پرداخت کنند. و شرط )

( 1باید همیشه کمتر از یک باشد بنابراین زمانیکه شرط ) ارت وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. حق بیمه ماکسیمم خس

 ( داریم:3( و )6( همیشه برقرار است. با توجه به )5برقرار باشد  شرط)

 

 

 و در نتیجه داریم:

                                             

 که

                                                          

مثبت و خیلی کوچک باشد مقدار  مقدار تقاضای بهینه بیمه بدنه اتومبیل می باشد. بدیهی است که چنانچه  و 

 تقاضا منفی می شود.

 بیمه قرارداد واحد تحت شرایط رقابت کامل حق 2-4

متحمل می شوند . و همانطور که مشتریان تمایل به  ه هر بخش از قرارداد یک سری هزینه های اداریبیمه گر بابت ارائ

 بنابراین داریم:  حداکثر کردن مطلوبیت انتظاری دارند بیمه گر هم در پی حداکث کردن سود مورد انتظار می باشد
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نه پردازشی مشابه خواهند بود و بنابراین سود مورد انتظار می بایست در شرایط رقابت کامل همه شرکتها در بازار دارای هزی

 صفر باشد.

                                

 

 سود بیمه گر زمانیکه پارامترهای دو گروه به صورت زیر در نظر گرفته شود: :(4-2-1شکل)

 

 

 

 ( داریم:8از ) با جایگذاری 

 

 

می باشد، اما می توان ریشه های عددی آن را به دست آورد. به عنوان  با توان های غیر صحیحی از که یک تابع مختلط 

 ( با نمایش هندسی می باشد. 66( نمونه ای از حل معادله )4-2-6مثال شکل)

 پارامترهای اساسی بر انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیلتأثیر  -5

   ای اداریهزینه هتأثیر  1-5

 پردازیم.بگیریم مینظر ابعی از هزینه های اداری در را به عنوان تبه بررسی نموداری سطح تقاضا هنگامیکه تقاضا  بخشدر این 

 تغییر یافته اند، هزینه های اداری همچنان به عنوان پارامتر ثابت دراما این به این معنا نیست که فرضیه های مدلسازی شده  
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 شود که بیمه گر و بیمه شده نمی توانند آن را تغییر دهند. در واقع هر نقطه از نمودار به عنوان یک سیستم  نظر گرفته می 

  متفاوت خواهد بود. تمایل داریم بررسی کنیم که آیا انتخاب مساعد ممکن است در این مضمون با مقادیر پارامتری خاص

  .حاصل شود یا خیر

 

 فاکتور درونی است.به عنوان  Cتقاضا زمانیکه  -(5-1-1شکل)

 

 

 

 

 

( که به عنوان یک متغیر C( برابرند به جز هزینه های اداری)4-2-6تمام پارامترها با پارامترهای شکل)( 5-6-6در شکل)

مستقل از صفر تا یک تغییر می کند. برای هر نمودار تمام پارامترها ثابت در نظر گرفته شده است. درجه ریسک گریزی گروه 

درجه ریسک گریزی گروه کمتر  می باشد. 78/1، 75/1، 7/1، 8/1برابر  dتا  a( به ترتیب از شکل یلی ریسک گریز)خ

می باشد.  در حقیقت با افزایش اختالف ریسک دو گروه  15/1، 6/1، 2/1، 3/1برابر  dتا  a( به ترتیب از شکل ریسک گریز)

( 4-6-6افراد کم ریسک در مقایسه با افراد پر ریسک را افزایش می یابد همانطور که در شکل ) حساسیت نسبت به ریسک
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تمایل به تغییر روش از انتخاب نامساعد به انتخاب مساعد افزایش می یابد.   Cمشاهده می شود در هر چهار نمودار با افزایش  

بد، مقدار بحرانی که در سطح باالتر از آن انتخاب مساعد رخ .هر چقدر اختالف درجه ریسک گریزی دو گروه را افزایش می یا

 می دهد کاهش می یابد. در واقع با افزایش اختالف درجه ریسک گریزی دو گروه، انتخاب مساعد سریعتر رخ می دهد. 

 گریزی جه ریسکدرتأثیر 2-5

در نظر  ی کنیم. در ابتدا تقاضا را تابعی از بررسی م در بازار بیمه بدنه مساعدش اثر ریسک گریزی را بر انتخاب در این بخ

 می گیریم. 

 

 نی باشد.به عنوان فاکتور درو alpha Lتقاضا زمانیکه -(5-2-1شکل )

 

 

 

 

 

که از صفر تا یک تغییر می  ( می باشد به جز 4-6-6( تمامی پارامترها مشابه شکل )5-2-6( از شکل )a) در نمودار

فاصله بین  انتخاب نامساعد بر انتخاب مساعد پیروز است اما با افزایش  ( برای تمام حدود a) کند.اگرچه در نمودار

کاهش فاصله سطوح تقاضا بیشتر می افزایش دهیم، 1/1به 2/1از سطوح تقاضا کمتر می شود. حال اگر هزینه های اداری را 
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متقاطع می شوند. و روش   افزایش دهیم دو منحنی تقاضا در 7/1های اداری را به ر هزینهاگ .(b)نمودار شود

 165/1(  به ) حال اگر فرض کنیم احتمال تصادم گروه کمتر ریسک گریز .(cبه انتخاب مساعد تبدیل می شود)نمودار

پشتیبانی  ( این ایده را4-2-6در واقع شکل ) .(d)نمودار حاصل خواهد شد کاهش یابد انتخاب مساعد برای مقادیر کمتر 

-ایط مساعد و مطلوبی را برای بیمهگریزی افراد کم ریسک شرهای اداری یا درجه ریسکهزینه ی درافزایش گونههر که کند می

 بتی بر ایجاد شرایط مساعد دارد.مثریسک تأثیر ر این کاهش احتمال تصادم گروه پرعالوه ب کند.گرها فراهم می

 تأثیراحتمال تصادم 3-5

 . (4-2-2) شکل نیز افزایش یابد  (، احتمال تصادم گروه کم ریسک )همزمان با افزایش  فرض کنیم   1-3-5

 

 

 زایش می یابداف به عنوان فاکتور درونی است و  alpha Lتقاضا زمانیکه  -(5-3-1شکل)

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 
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( دو منحنی  cاختالف بین سطوح تقاضای دو گروه کاهش یافته و در نمودار ) همانطور که مشاهده می شود با افزایش 

یابد انتخاب یبیشتر افزایش م  چه قطع کرده و انتخاب مساعد پیروز شده و هر  تقاضا یکدیگر را در 

 شود.پیروز می مساعد سریعتر

 گریزی گروه پر ریسکریسک و افزایش (، احتمال تصادم گروه کم ریسک )فرض کنیم همزمان با افزایش  2-3-5

  .(5-2-3شکل) کاهش یابد ()

 

 .کاهش یابد افزایش و  تقاضا زمانیکه  -(5-3-2شکل)

 مشابه نتایج فرض اول انتخاب مساعد بر انتخاب نامساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل غلبه می کند.

 گیرینتیجه -6

در این مطالعه به بررسی پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا با 

و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی  عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه را شناسایی کرده و سپس  تنظیم پرسشنامه

با استفاده از تابع تقاضای بیمه و مقدار دهی به پارامترهای مؤثر بر انتخاب مساعد به شبیه سازی نتایج پرداخته و نشان 
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هزینه  خاب نامساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل غلبه می کند.داده شده است که تحت چه شرایطی انتخاب مساعد بر انت

 تئوری .دارد از انتخاب نامساعد به انتخاب مساعد های اداری و درجه ریسک گریزی تاثیر معنا داری روی تغییر روش

الیت فعتاثیر رابطه منفی بین درجه ریسک گریزی و سطح ریسک بیمه شدگان و همچنین تاثیر ، تقاضای بیمهسنتی 

رابطه معکوس بین درجه ریسک گریزی و  مساعدتئوری انتخاب می گیرد. را نادیده  تصادمبر احتمال  های محتاطانه را

 فعالیت هایافرادی که بیشتر ریسک گریزند نه تنها  تحت این تئوری سطح ریسک بیمه شدگان در نظر می گیرد  و 

  مایل بیشتری به بیمه شدن دارند.انجام می دهند بلکه ت کاهش تصادمبیشتری  محتاطانه
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