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چکیده
از موانع توسعه بیمهزندگی ،فقدان درک بیمهگران از دوگانگیهایی است که افراد در مواجهه
با بیمهزندگی تجربه میکنند .با توجه به شکاف موجود در حوزه رفتار مصرفکننده در
بیمههای زندگی ،بهدنبال تبیین دوگانگیهای بیمهگذار ،بهمنظور شناخت اثربخشتر رفتار
خرید بیمههای زندگی هستیم تا در تدوین و اجرای راهبردهای بازاریابی اثربخش شرکتهای
بیمه مورد استفاده قرار گیرد .رویکرد پژوهش ،کیفی و مبتنی بر استراتژی نظریه داده بنیاد
کوربین و اشتراوس ویرایش چهارم است .دادهها از طریق مصاحبههای عمیق با 27
مشارکتکننده منتخب از طریق نمونهگیری نظری ،شامل بیمهگذاران ،نمایندگان فروش و
کارشناسان بیمههای زندگی جمعآوری گردید و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .تحلیل
دادهها بهطور سیستماتیک با سازوکار کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،با فرآیند رفت و
برگشتی مستمر بین داده ،مفاهیم ،مقوالت و مدل انجام گرفت .در این فرآیند از راهبرد تحلیل
پرسش و مقایسه و ابزار تحلیل ،یادآور ،طرحوارهها و پارادایم استفاده گردید .برونداد
پژوهش ،عالوه بر شناسایی و تبیین  15خواستگاه ایجاد دوگانگی در زمینهای از شرایط
بیرونی و درونی (فردی) ،مدل رفتار خرید بیمههای زندگی با محوریت دوگانگیهای شناختی،
روانشناختی و اجتماعی ارائه گردید.
کلمات کلیدی :دوگانگی شناختی ،دوگانگی روانشناختی ،ناسااازگاری نگرشاای ،رفتااار خریااد،
بیمههای زندگی.

 -1نویسنده مسئولh.nasrabadi@ut.ac.ir :
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مقدمه
در سیر تطور رفتار مصرفکننده ،رویکردها ،مدلها و نظریات مختلفی ارائه شده
است .از رویکردها ،دیدگاهها و نظریههایی همچون نظریه انسان اقتصادی و نظریه
مطلوبیت مورد انتظار نیومان و مورنگسترن )1944(1که تصمیمگیریها و رفتارهای
انسان را عقالیی ،حسابگرانه و معطوف به هدف بیشینه کردن مطلوبیت یا نفع
اقتصادی قلمداد میکردند (بریگتی و همکاران ،)2014 ،2تا تردیدهای ایجاد شده در
دیدگاه تصمیمگیری اقتصادی توسط کانمن و تورسکی ،با ارائه نظریه دورنما 3که
تصمیمگیری افراد را براساس انحراف سود و زیان از نقطه مرجع (تابع ارزش) در
مقایسه با ارزش نهایی (تابع مطلوبیت) و متضمن ریسک گریزی افراد در دامنه سود
و ریسکپذیری در دامنه زیان میداند (کانمن و تورسکی .)1979 ،4پژوهشهای اخیر
در حوزه اقتصاد و بازاریابی عصبی (لوونستاین2000 ،5؛ کیمرر 6و همکاران،2004 ،
رستیکینی2005 ،7؛ کیمرر 2008 ،نقل از برگیتی و همکاران )2014 ،نمونهای از
رویکردهای شناختی ،روانشناختی و انسانی است که ورای اندیشههای صرفاً عقالیی
و مادی ،به نقش شناخت اعم از ادراکات ،شهود ،یادگیری ،تفسیر و ارزیابیها وقایع،
خطاهای ادارکی و  ،....و متغیرهای روانشناختی از جمله عواطف و احساسات،
شخصیت ،انگیزههای روانشناختی و رفتارهای تکانهای بر خرید بیمههای زندگی
میپردازد (ریمن و بچارا2010 ،8؛ ریک.)2011 ،9
رفتار مصرفکننده همچنین دارای بُعد اجتماعی قوی است به شکلی که سالمون و
همکاران ،در تعریف رفتار مصرفکننده به مثابه فرآیند انتخاب ،خرید ،استفاده و
کنارگذاری محصوالت ،خدمات و تجربیات در راستای ارضای نیازها و تمایالت ،بر
ماهیت پویای رفتار و مصرفکننده بهمثابه یک کنشگر اجتماعی تأکید مینمایند
(ساالمون و همکاران.)2019 ،10
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بیمهزندگی نیز از حوزههای جذاب و پر اهمیت برای مطالعه از زاویه رفتار
مصرفکننده است .بررسی عملکرد صنعت بیمه در ایران ،مؤید فقدان توسعه بایسته
این محصول و ضرورت بازنگری و طرحی نو در انداختن در چگونگی انجام این
کسبو کار است؛ برای مثال ضریب نفوذ بیمههای زندگی در ایران تنها در حدود 0/3
درصد است در حالی که این شاخص در کشورهای چون ژاپن ( ،)6/26استرالیا
( ،)2/33آسیا ( )3/69و متوسط جهانی 3/33 ،برآورد میگردد؛ عالوه بر این سهم
بیمههای زندگی از کل کسبوکار بیمه در کشور ایران ،حدود  14درصد و در ژاپن،
استرالیا ،آسیا و آفریقا به ترتیب معادل 56/6 ،40/2 ،72/8 ،و  67/3است (سیگما،1
 .)2018ضریب نفوذ و سهم پایین بیمههای زندگی از کل کسبوکار بیمه در ایران،
فارغ از متغیرهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نشاندهنده فقدان شناخت
شرکتهای بیمه از رفتار خرید بیمههای زندگی است؛ فقدان شناختی که تدوین و
اجرای راهبردهای و تالش های بازاریابی اثربخش و کارا را دشوار میسازد.
علیرغم اهمیت موضوع ،مرور پژوهشهای موجود نشان میدهد موضوعات مرتبط
با رفتار مصرفکننده در بررسیهای علل فقداتن رشد بیمههای زندگی مغفول مانده
است؛ بنابراین پژوهش پیشرو یا رویکرد کیفی بهدنبال پاسخگویی به سؤاالتی در
حیطه رفتار خرید بیمهزندگی به شرح زیر است:
خواستگاه و زمینههای ایجاد دوگانگی در مواجهه بیمهگذار با بیمهزندگی چیست؟
شرایط کالن و خرد تأثیرگذار بر ایجاد دوگانگی چیستند؟ ارزشها ،باورها ،نگرشها
و  ،...مؤلفههای فرهنگی چطور باعث ایجاد دوگانگی میشوند؟ فرآیند ایجاد دوگانگی،
راهبردهای مواجهه و پیامدهای دوگانگی بر رفتار خرید بیمههای زندگی چگونه
است؟ پاسخ به این سؤاالت از طریق تحلیلهای برآمده از داده ،و تحلیل برای زمینه و
آوردن فرآیند بهتحلیل ،ویژگیهای نظریه دادهبنیاد کوربین و اشتراوس ویرایش
چهارم ،تبیینی از دوگانگی در زمینه بیمههای زندگی ارائه میدهد که به شناخت رفتار
خرید بیمههای زندگی و تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش در کاهش این
دوگانگیها کمک مینماید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این مرحله مبانی نظری و پیشینه مرتبط با این پژوهش ارائه میگردد.
دوگانگی .دوگانگی یک وضعیت روانشناختی است که بهوسیله رویکردهای
Sigma
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ارزشیابی متضاد در خصوص یک محمول 1به وجود میآید و تصمیمگیری و رفتار
افراد را متأثر میسازد .دوگانگی با بی تفاوتی ،2یکی نیست؛ بیتفاوتی فاقد بار روان-
شناختی در مورد محمول است (کاپالن ،1972 ،3به نقل از بیک .)2010 ،4دوگانگی با
فقدان اطمینان 5دو مقوله جدا هستند .براساس گفته دونز ،)1957(6فقدان اطمینان یک
وضعیت روانشناختی نشاندهنده فقدان دانش است بنابراین ممکن است با افزایش
دانش در مورد موضوع ،مرتفع گردد؛ در حالی که دوگانگی با افزایش دانش حل
نمیشود .دوگانگی و ابهام 7هم یکی نیستند ،در حالی که ابهام یک تجربه ذهنی
نداشتن اطالعات مرتبط با یک پیشبینی تعریف میشود و از بیاطالعی شخص در
خصوص یک رخداد ناشی میشود ،دوگانگی معطوف به ارزیابیهای متعارض ،حتی
در شرایطی است که شخص به حد کفایت موضوع را میفهمد (فریچ و بارون،1988 ،8
به نقل از بیک.)2010 ،
دوگانگی از ناهمسانی 9باید متمایز شود چرا که دوگانگی بر ارزشیابیهای متضاد
افراد (برای مثال مثبت و منفی) درخصوص یک محمول

نگرش10

داللت میکند

(پریستر و پتی)2001 ،11؛ در حالی که در ناهمسانی بیش از یک (حداقل دو) محمول
نگرش رقیب وجود دارد؛ بنابراین ناهمسانی و دوگانگی تنها زمانی بههم مرتبط
میشوند که نگرشهای متعارض به ارزشیابیهای متباینی از یک چیز منجر شود.
نهایتاً ،به عقیده زالر ،)1992(12دوگانگی از تناقض (ناسازگاری) هم متفاوت است.
وقتی افراد در خصوص موضوعی دچار دوگانگی هستند ،نگرش یا ارزشیابی
ناسازگاری را نشان میدهند؛ در مقابل ،مردم ممکن است نگرشهای ناسازگاری در
خصوص یک موضوع بدون احساس دوگانگی داشته باشند چرا که در مورد نگرشها
و ارزشیابیهای ناسازگار خود ناآگاه هستند .اگرچه ناهمسانی و ناسازگاری به
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پیدایش دوگانگی مرتبط میشود اما نمیتوان آنها را معادل دوگانگی دانست (بیک،
.)2010
مطالعات با دیدگاه روانشناسی اجتماعی ،دو رویکرد درون نگرشاای( 1ارزشاایابیهای
متناقض از یک محمول نگرش باادون بررساای پیشااایندهای نظااری و پیاماادهای آن) و
رویکرد بین نگرشی 2است .در رویکرد درون نگرشی ،دوگانگی وقتاای ر میدهااد کااه
هر دو نگرش مثبت و منفی در خصوص یک محمول نگرش ،همزمااان و در سااط باار
انگیختگی 3یکسان فعال شوند .در رویکرد ناسازگاری بین نگرشاای ،دوگااانگی ،نتیجااه
رفتار روانشناختی ناپایدار فرد ،متشکل از مؤلفههای پویا و متباین است .ناسازگاری
بین نگرشی ،منشاء فرا فردی از قبیل ارزشها (برای مثااال اخااالر کااار پروتسااتان یااا
ارزشهای کمونیسم) ،جهانبینی (برای مثال حق انتخاب یا حق زندگی) یااا ایاادئولوژی
(لیبرالیزم یااا محافظااهکاااری) دارد و بااه دو شااکل ناسااازگاری عمااودی (پویااایی بااین
نگرشهای ضمنی و آشکار) و ناسااازگاری افقاای (نگرشهااای متفاااوت در خصااوص
ویژگیهااای متفاااوت یااک محمااول) بااروز میکنااد (هااولبروک و کروساانیک.)2005 ،4
ناسازگاری عمودی به رفتارهای افراطیتر (اثرات تقویت )5منتهاای میشااود؛ در حااالی
که ناسازگاری افقی ،رفتارهای تأخیر و تردید( 6اثرات تعدیل )7را به دنبااال دارد (بیااک،
.)2010
در دیدگاه جامعهشناسی بر دو مؤلفه اجتماعیسازی ارزشها و عضویت اجتماعی یااا
تماسهای درون فردی بهمنزله خواستگاه انتظارات متعارض و هنجارهااای ناسااازگار
در ایجاد دوگانگی تأکید میشود (مرتون ،4 :1976 ،8به نقل از بیک .)2010 ،پالم برگاار،
دوگانگی را محصولی از روابط ،مبتنی بر ابعاد اجتماعی و استداللی و نااه صاارفاً یااک
تجربه شخصی میداند .با این نگاه ،دوگانگی را یک تجربه بااین فااردی بااا چهاارههااای
چندگانه و مبتنی بر احساسات قوی رابطه محور توصیف میکنااد (پااالمبرگر.)2019 ،9
احساساتی که صرفاً یک وضعیت شخصی صرف نیساات بلکااه در تعاماال بااا دیگااران
ایجاد ،مرتبط و به اشتراک گذاشته شده است (بوکاااگنی و بالداسااار .)2015 ،10در ایاان
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رویکرد ،دوگانگی داری ابعادی موقتی و انتقالی و توصیفکننده گااذار از مدرنیتااه بااه
پسامدرنیته بهحساب میآید (هیلکوت – ناالتانبی و فیلیپس.)2011 ،1
در کنار رویکردها و معانی موصوف در تعبیری متفاوت ،دوگانگی اعتماد به نفااس در
مواجهه با هر دو روی یک مسأله ،توانااایی وزندهاای و تعیااین احتمااال وقااوع نظاارات
جایگزین و ،...تعریف شده است (ویگرت 1991 ،2به نقل از پالمبرگر.)2019 ،
دوگانگی دارای پیامدهای شناختی ،روانشناختی و رفتاری است .بهطور کلی وقتی
مردم احساس دوگانگی کنند تمایل بیشتری به تأخیر انداختن تصمیمات یا رفتار یا
خروج از وضعیتهای تصمیمگیری دارند (لین ،1973 ،3به نقل از بیک.)2010 ،
پیامدهایی اینچنین مرتبط با گرایشات زیستشناختی انسان مثل سوگیری منفی یا
جبران مثبت (کاسیوپو و برنتسون )1994 ،4و گرایش اجتناب از تعارض است .تأثیر
تعدیلکننده دوگانگی بر رابطه نگرش و قصد (کاستارلی و کولوکا ،)2007 ،5قصد و
رفتار (آرمیتاژ و کانر ،)2000 ،6نقش تعدیلگر در رابطه وفاداری ،رضایت و خرید
مجدد (توو و اولسون ،)2010 ،7و نیز کاهش رضایت (چاندراسکران 8و همکاران،
 ،)2007درگیری مصرفکننده با محصول (کاستارلی و کولوکا ،)2007 ،دستیابی
پذیری 9و اطمینان خاطر پایینتر

(ویسر10

و همکاران ،)2006 ،سوگیری بیشتر در

پردازش اطالعات و ایجاد احساسات و هیجانات متناقض و ناسازگار (جوناس و
همکاران )2000 ،11و نیز تنشهای روانشناختی (فساینگر 1975 ،12به نقل از توو و
السون ،)2010 ،برخی از تأثیرات دوگانگی در حوزه کسبوکار است.
بیمهزندگی .ر دادهای تحت پوشش بیمه (مثل فوت ،بیماری ،سرقت ،مسئولیتهای
مدنی و اموال) ،نشانگر وضعیتهای مصرفکننده در شرایط ابهام (نقطهای از فقدان
اطمینان) است که در آن افراد بهدلیل فقدان تجربه یا دادههای در دسترس برای
پشتیبانی تصمیمات آگاهانه ،اطمینان کاملی از احتماالت درکشده در خصوص
1

Hillcoat-Nallétamby & Phillips
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پیامدهای ممکن ندارند (کوفوپولوس و کوزان .)2010 ،1بهویژه ماهیت انتزاعی
محصول بیمههای زندگی به همراه هدفگذاری و خاستگاه تردیدآمیز ،مبهم و
غیرشفاف تقاضا برای این محصول مانند نیاز به امنیت و نیز فقدان اطمینان در
خصوص وقوع یا فقدان وقوع رخدادهای موضوع بیمه و آینده نامطمئن ،همگی
بیمههای زندگی را به محصولی دیریاب و ناملموس مبدل ساخته است (بردی و
همکاران2005 ،2؛ استور.)2005 ،3
منظور از بیمهزندگی در این پژوهش ،بیمه مختلط عمر و پسانداز یا عمر و
سرمایهگذاری است که بهطور همزمان داری هر دو بعد پوششهای عمر،
ازکارافتادگی و بیماریهای خاص و همچنین پسانداز و سرمایهگذاری است؛ بیمههای
زندگی هم از آن جهت که به نوعی خدمت است مانند دیگر محصوالت بیمهای واجد
ویژگیهایی از قبیل ملموس نبودن ،تفکیک ناپذیری ،قابل ذخیره نبودن ،تملیک ناپذیری
و متغیر بودن است (گرون رووز .)2004 ،4و هم بهدلیل ماهیت چندگونه ،بههمراه
تنوع شرایط کالن و خرد تأثیرگذار بر بیمههای زندگی ،رفتار خرید بیمهگذار را به
طور همزمان درگیر مالحظات شناختی ،روانشناختی و اجتماعی میکند بهنحوی که
این فرآیند از مواجهه ادراکی تا خرید و پس از آن ،بالقوه مستعد بروز دوگانگی است.
برای نمونه ،رفتار خرید بیمههای زندگی به شااکل قاباال تااوجهی از سیسااتم ارزشاای،
فرهنگ و عقاید و باورها شامل عقاید مذهبی (زکریااا 5و همکاااران2016 ،؛ گاگااانیس 6و
همکاران ،)2019 ،متغیرهای اقتصادی مانند میزان توسعهیافتگی بخش مااالی ،تااورم و
نر بهره (ماتیو و سیارامان ،)2017 ،7ارتباطااات اجتماااعی (شاای 8و همکاااران،)2015 ،
اعتماااد عمااومی متااأثر میشااود .بااهعااالوه ،متغیرهااای فااردی همچااون متغیرهااای
جمعیتشناختی (برگیتی و همکاران ،)2014 ،خودآگاهی(ریمند ،)2010 ،9ریسااکآگاهی
و ریسک ادراک شده (هی ،)2011 ،ریسااک گریاازی (ناام و هنااا ،)2019 ،10سااواد مااالی
(ریمند ،)2010 ،11خلقیات و عواطف (دلیس و میلونیدیس )2015 ،1و  ،...نیز باار مراحاال
1
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مختلف فرآیند خرید تأثیر میگذارند.

روششناسی پژوهش
پژوهش با رویکرد پژوهشهای کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراوس
ویرایش چهارم یا نسخه  ،2015انجام گرفت؛ با توجه به هدف پژوهش یعنی مطالعه
رفتار خرید بیمههای زندگی بهمثابه یک فرآیند با تمرکز بر دوگانگیهای شناختی،
روانشناختی و اجتماعی و نیز شکاف نظری موجود که مستلزم انجام پژوهشهای
اکتشافی است از نظریه دادهبنیاد اشتراوس و کوربین ،نسخه  2015استفاده گردید
(کوربین و اشتراوس .)2015 ،2رویکرد اشتراوسی بهنظریه دادهبنیاد در مقایسه با
رویکرد کالسیک و سازاگرا ،دارای فرآیند ،رویهها و تکنیکهای نظامندتر و ارائه
دهنده یک توصیف ساده از رویههای پژوهش پیچیده است؛ این رویکرد با ارائه
ابزارهای تحلیلی مستحکم همچون پارادایم ،دیاگرام و ماتریس شرایط–پیامدها ،مسیر
نظریه پردازی و اعتباربخشی پژوهش را تسهیل مینماید .از بین نسخههای نظریه
دادهبنیان اشتراوسی ،نسخه چهارم ،بهدلیل حرکت از اثباتگرایی و فرا اثباتگرایی
نسخههای 1990و  ،1998به سمت سازاگرایی از مفروضات فلسفی و رویکرد خطی
نسخههای قبلی فاصله میگیرد ،انعطافپذیری بیشتری دارد و نقش پژوهش بهمنزله
مفسر و ضرورت جستارهای درونی 3و بازتابپذیری 4در جمعآوری و تحلیل داده را
پر رنگتر مینماید (ری گر )2019 ،5ضمن اینکه بهدلیل مبتنی بودن بر پارادایم
تعاملگرایی و عملگرایی ،بیشتر بر کنش و برهم کنشها و قراردادن آن در زمینه
تأکید میکند (کوربین و اشتراوس.)2015 ،6
با توجه به تأکید نظریه دادهبنیاد بر وارد کردن دیدگاههای گوناگون در پژوهش27 ،
مشارکتکننده ،از بین بیمهگذاران بیمههای زندگی (بالقوه و بالفعل) ،نمایندگان و
فروشندگان و کارشناسان بیمههای زندگی بهصورت نمونهگیری نظری انتخاب
گردیدند و این کار تا تحقق اشباع نظری ادامه یافت .ابزار جمعآوری دادهها
مصاحبهها نیمهساختاریافته بود .پس از انجام هر مصاحبه ،دادههای خام با سازوکار
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کدگذاری باز ،1مبنای بسط مفاهیم ،مقوالت و شناسایی مقوله محوری (کدگذاری
محوری) گردید؛ سپس ،مفاهیم و مقوالت در قالب آنچه پارادایم خوانده میشود بر
اساس شرایط ،کنش و برهم کنش و پیآیندها و در قالب فرآیندی پویا با هم مرتبط
(کدگذاری محوری) گردید .در حین مصاحبه از یادداشتهای میدانی و پس از اتمام
هر مصاحبه از یادآورهای 2تحلیلی ،نظری و روش شناختی و طرح وارهها3بهمنزله
ابزار تحلیل برای بسط مفاهیم و مقوالت و روابط بین آنها استفاده گردید .همچنین
راهبردهای تحلیل پرسش و مقایسه از ابتدای فرآیند تا توسعه مدل ،مستمراً مورد
استفاده قرار گرفت (کوربین و اشتراوس.)97-90 :2015 ،
در این پژوهش برای تحقق کیفیت یا مقبولیت پژوهش از ده شاخص مطرح شده
توسط کوربین و اشتراوس شامل تناسب ،4کاربرد پذیری ،5مفاهیم ،6زمینهمند کردن
مفاهیم ،7منطق ،ژرفا ،تغییرات ،خالقیت ،حساسیت 8و طرح شواهد از یادآورها
استفاده گردید (کوربین و اشتراوس .)2008 ،بدین منظورگزارش پژوهش اعم از
دادهها ،فرآیند تحلیلویافتههای پژوهش ،را طی جلسهای ( 2ساعته) در قالب گروه
کانون با  12نفر از کارشناسان ،فروشندگان و بیمهگذاران بیمههای زندگی ،اعم از
مشارکتکنندگان در پژوهش ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار دادم .جمعبندی
دیدگاههای مطرح شده ،شاخصهای کیفیت پژوهش شامل تناسب (یافتههای پژ.هش
با تجارب متخصصان و مشارکتکنندگان) ،کاربردپذیری (ارائه دیدگاه جدید و ارائه
پیشنهاداتی راهگشا در سیاستگذاری و اجرا) ،مفاهیم (ارائه مفاهیم نو ،جذاب و
متناسب با فرهنگ ،اقتضائات و واقعیات) ،زمینهسازی مفاهیم (قرار گرفتن یافتهها در
زمینهای از شرایط بیرونی و درونی تبیین کننده علت ر دادها) ،منطق (منطقی بودن و
غیر مبهم بودن روایت ،شفافیت فرآیند پژوهش در جمعآوری و تحلیل دادهها) را تأیید
نمود .ژرفای (طرح جزئیات و شرح تفصیلی یافتهها) در گزارش با توجه به محدودیت
در تشری حتیاإلمکان مد نظر قرار گرفت؛ شاخص تغییرات (توجه به نمونههای
متغیر و به نظر متعارض با الگوی کلی) از ابتدای پژوهش مبنای نمونهگیری نظری و
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تحلیل دادهها قرار گرفت؛ برای مثال اینکه چرا بر خالف تصور بعضی از افراد
تحصیلکرده و دانشگاهی ،اقبال مورد انتظاری به بیمه زندگی ندارند؟
در خصوص شاخص خالقیت (طرح مفاهیم جدید ،داشتن حرف نو) ،براساس جستجو
و استعالم از سازمان اسناد و مدارک علمی ایران ،این گزارش اولین پژوهشی است
که هم به لحاظ وارد کردن سازهها و مفاهیم روانشناسی شناختی و اجتماعی در
موضوع رفتار مصرفکننده در بیمههای زندگی (مانند دوگانگی) ،دید فرآیندی و
رفتاری به خرید بیمه زندگی ،ارائه مفاهیم جدید (تقدیر یا تدبیر ،)... ،روششناسی و
نحوه روایت داستان ،واجد خالقیت است .با توجه به تجربه بیش از  18سال فعالیت
اجرای و تألیف بیش از  20مقاله در حوزههای مختلف صنعت بیمه ،پژوهشگر واجد
حساسیت نظری الزم در زمینه پژوهش بوده است؛ ضمن اینکه با استفاده اثربخش از
ادبیات ،سعی در کنترل پیشفرضها و سوگیریها و در نتیجه احراز شاخص
حساسیت داشتهایم .در نهایت طرح شواهد از یادآورها ،به همراه پارادایم بهمنزله
ابزارهای تحلیل را در کل فرآیند پژوهش مورد استفاده قرار دادهایم.

تحلیل يافتهها و دادهها
کدهای استخراج شده از دادههای خام (کدگذاری باز) ،با سازوکار تحلیل برای زمینه،
به مفاهیم و مقوالت انتزاعیتر انجامید؛ از منظر تحلیلی ،زمینه اغلب بهصورت تبیینها
یا دالیل افراد برای آنچه میگویند ،احساس میکنند و انجام میدهند (کنش و برهم
کنش) و در پاسخ به وضعیتهای مسألهساز یا ر دادهای زندگی اظهار میگردد .در
هنگام کدگذاری برای زمینه در حال انجام کاری هستیم کدگذاری محوری است؛
سپس با ورود فرآیند به تحلیل ،کنش و واکنشها به پیامدهای مختلفی مرتبط ،روابط
تبیین و مقوالت حول مقوله محوری یعنی دوگانگی شناختی ،روانشناختی و
اجتماعی ،یکپارچهسازی و به تبیینی در خصوص رفتار خرید بیمههای زندگی
انجامید .شیوه ارائه تحلیل در این بخش مقاله به این صورت است که زیر مقولههای
استخراج شده از دادهها ذیل مقوله دوگانگی (کنش و برهم کنش) در بستری از
شرایط (بیرونی و درونی) و پیامدهای مورد انتظار تبیین و تأثیرات آن در فرآیند
رفتار خرید بیمههای زندگی بر اساس دادههای استخراج شده از مصاحبههای عمیق،
یادآورها و طرح وارهها تحلیل و نهایتاً در قالب مدل رفتار خرید بیمههای زندگی با
محوریت دوگانگی ارائه میگردد.
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من االن ریسک شغلی که دارم دغدغه بزرگی هست یکی این ،یکی دیگه این که
مثالً من پس انداز خاصی ندارم چون بیمه تأمین اجتماعی هم ندارم پس
اندازی ندارم که مثالً  20سال دیگه که توان کار کردن ندارم خوب یا حداقل
تأمین اجتماعی یا بیمه عمر داشته باشم .این بیمه جنسش با دیگر سرمایه-
گذاریها فرر میکنه در مورد کسی که خونه میگیره من اینه نمیگم چون
بحث ریسکاشم هست .مثالً کسی که  15روز یک بار مسافره و میخواد جایی
بره اصل اصلیشم که من موافقم با این بیمهنامه هم که همون بحث پس
اندازشه
کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت استخراج شده از تکه متن فور به شرح جدول  1است:
جدول -1نمونهای از نحوه کدگذاری باز و محوری
مقوله

تم

دوگانگی

ویژگی

کدهاو مفاهیم اولیه

انگیزه بیم

ریسک شغلی ،دغدغه ،نداشتن پسانداز ،نداشتن تامین

دوگانگی بیم

محور

و امید

انگیزه امید

اجتماعی ،نداشتن توان کار،

محور

پس انداز،

جدول ،2برخی از مفاهیم ،مقوالت و زیرمقوالت مؤلفههای مدل ،بهویژه دوگانگی را
نشان میدهد.
جدول -2برخی از مقولهها ،زير مقولهها و مفاهیم عناصر تشکیلدهنده مدل
مقولهها

زیر مقولهها

مواجهه ادراکی

روشهای مواجهه

فقدان مواجهه ادراکی (قرارنداشتن در نقشه ادراکی ،عدم فکر و اندیشه به این

ادارکی

مقوله) ،مواجهه ادراکی خودانگیخته (انگیزهها ،دغدغهها)... ،

واکنش به مواجهه

راهبردهای تعاملی کارکردی (ادراک انتخابی ،درگیرشدن با محصول :گفتگوی

ادارکی

درونی ،تمایل ،کنجکاوی ،جستجوی راه حل ،ارائه بازخورد ،ترغیب) ،راهبردهای

شناختی

دوگانگیها

مفاهیم و کدهای اولیه

تعاملی غیرکارکردی (نادیده گرفتن ،طفره رفتن ،بی تصمیمی)
چندگونگی محصول :سرمایهگذاری یا  ،تصمیمی سهل و ممتنع ،ادراک فوریت یا
وجود زمان ،جهان بینی تقدیر یا تدبیر ،حرص و تطمیع یا حزم و تدبیر

روانشناختی

آفت زمان ،دوگانه بیم و امید ،دوگانه منطق و احساس ،انگیزهها :خود گرایی یا دیگر
گرایی ،زیان گریزی یا سود اندیشی ،مسیر(فرآیند) یا مقصد(برون داد) ،اطمینانی
تردیدگونه ،ریسک پذیری در مقابل ریسک گریزی

اجتماعی
معیارها

ارزیابی

شکاف بین نسلی
محصول(ویژگیها ،تعهدات و منافع ،کارآمدی و تأثیرگذاری) ،مقایسهپذیری (با
مصارف دیگر ،گزینههای سرمایهگذاری دیگر ،راهبردهای مواجهه با ریسک دیگر و
 ،)...تطابق با انگیزهها ،تطابق با هنجارها ،برند ،ارزیابی و تطبیق اطالعات ،ارزیابی
تعامالت و ارتباطات

راهبردها
ارتباطاااااا
تعامال

و

مقایسه ،تسهیم تجربه با دیگران ،حساسیت به تبلیغات منفی و ...

مراحل

مواجهه ،تصمیمگیری ،اقدام ،پساخرید

مدیریت ارتباط با

ارتباطات پس از فروش (اطالع از دغدغههای بیمهگذار ،ارائه بازخورد و به روز

بیمه گذار

کردن ،مدیریت چالشهای پس از فروش ،).... ،تعامالت و ارتباطات (ارتباط مستمر،
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جدول -2برخی از مقولهها ،زير مقولهها و مفاهیم عناصر تشکیلدهنده مدل
مقولهها

مفاهیم و کدهای اولیه

زیر مقولهها

توجه به بیمه گذار و )..

نگرش

مدیریت تجربه

انتقال حس محبت و احترام ،پشتیبانی ،همراهی در وقایع زندگی ،انتقال حس

بیمه گذار

خوشایند و..

نگرش به بیمه

احساسی (مثبت ،منفی ،دو وجهی بیم و امید) ،شناختی (کارکردی ،غیرکارکردی،

زندگی

خنثی)

نگرش به خرید

منفی (غیر اثربخش ،فقدان توجیه منطقی ،تیری در تاریکی) ،مثبت (صحی  ،یک

بیمه زندگی

دستاورد ،حس شادی ،حس خوب)

تصمیم (مقاصد

ماهیت تصمیم

سخت و دشوار ،هدف محور ،پیچیده ،آگاهانه ،سهل و ممتنع ،عقالئی -منطقی و

رفتاری)

خردید

عاطفی -احساسی...،

ویژگیها

لنگرگاه زمانی (زمان بر ،آنی) ،مشاورهای ،مشارکتی ،مستلزم هماهنگی ،برند محور،
سخت و....

فرآیند تصمیم

مواجهه ،ادارک انتخابی ،تردید ،ارزیابی ،اعتماد ،تصمیم

موانع تصمیم گیری

موانع مالی (فقدان توان مالی ،فقدان دیسیپلین مالی) ،موانع شناختی (ناتوانی در جمع

گیری
بندی و اقناع خویش ،تردید ،فقدان توانایی در انتقال ضرورت و جلب پشتیبانی
خانواده ،ادراک از پیچیدگی تصمیم ،بیتصمیمی)
کنشگران تصمیم

تصمیمساز ،تصمیمگیر ،اقدامکننده

سفری از تصمیم تا

ماهیت اقدام (بعد زمانی :آنی ،پایین ،باال ،تحمیلی و ناخواسته ،عقالنی و اگاهانه،

اقدام

اثبات اجتماعی و تطابق با هنجارها ،احساسی و هیجانی و ،)...محرکها (اعتماد به

خرید
اقدام

فروشنده ،برند ،ادراک فوریت) ،ارزیابیهای پساتصمیم (بازنگری اولویت ،مقایسه
محصول ،مقایسه محدود برندها ،ارزیابی تصمیم خرید) ،مخاطرات (دستاندازهای
ذهنی ،عوامل موقعیتی و  ،)...موانع (سختی قدم اول ،بهروز نکردن بیمهگذار،
ناخواسته بودن تصمیم ،تجربه دیگران ،فقدان صرافت خرید ،بیعزمی) ،قهرمانان
اقدام ،پیامدهای فقدان خرید

عمل خرید

تماس با اولین معرف ،تماس با نماینده فروش مورد اعتماد ،مراجعه مستقیم به
شرکت بیمه

تعامل و تداوم

تماسهای پس از خرید (ایفای تعهدات قراردادی ،استفاده از مزایا ،گرفتن بازخورد)،
استفاده از مزایا ،تداوم قرارداد

بازنگری و

ماهیت تصمیم بازخرید (احساسی ،برنامهریزی شده و اگاهانه ،اکراه و اضطرار،

بازخرید

ثبات قدم) ،زیرایی و برآیی بازخرید (انفعال بیمهگر ،تردیدهای پس از خرید،

تسهیم تجربه

ارتباطات و تعامالت (رها کردن بیمهگذار ،تعارض اطالعاتی ومالی) و پیامدها
تبلیغ دهان به دهان منفی ،توصیه به دیگران

مقولههه محههوری :دوگانگیهااای شااناختی ،روانشااناختی و اجتماااعی .شااروع کاانش و
واکنشهای شناختی و روانشناختی با مواجهه ادارکی با محصول آغاز میشااود کااه
شدت آن متأثر از نوع محرک (تبلیغات ،کیفیت مواجهه ،دغدغهها و پیشزمینهها) است.
بیمهزندگی ،ماهیتاً معطوف به نیازهای درونی افراد از قبیل امنیت ،تأمین آتیااه ،کنتاارل
بر شرایط ،زیان گریزی و چارهاندیشی در خصوص وقایع غیرمترقبه (از کارافتااادگی
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و بیماری) ،نیازهای توفیقطلبی (تحقااق اهااداف) و ایفااای نقشهااای اجتماااعی اساات و
بالذاته دارای جذابیتهای زیادی اساات؛ بااا ایاان حااال باااز بااه دلیاال ماهیاات چندگانااه،
دیریاب ،بلندمدت ،پیچیده و  ،....محصااول ،رفتااار خریااد بیمهگااذار ،متااأثر از چگااونگی
ادراک ،تمرکز و انتخاب و تعامل با جنبههای چندگانه محصول ،در زمینهای از شرایط
کالن و خرد(فردی) است که میتواند همراه با ناسازگاری های و تعارضااات نگرشاای
باشد .با این توضی در ادامه به برخی از چندگانههای بیمههای زندگی و تأثیرگااذاری
آن باار رفتااار خریااد بیمااههای زناادگی بااا اسااتفاده از تحلیاال دادههااای حاصاال از
مصاحبههای عمیق اشاره میگردد.
چندگونگی محصول :بیمه زندگی به معنایی که در این پژوهش مدنظر اساات دارای دو
بُعاااد سااارمایهگذاری و پوشاااشهای عمااار اسااات (احمااادزاده و همکااااران.)2018 ،
سرمایهگذاری بیمهزندگی به ویژه در زمینهای از شرایط کالن (فضای نبااود اطمینااان،
بیثباتی و تورم) و شرایط فردی (بُعد فرهنگی زمااان و افااق زمااانی بیمهگااذار ،سااواد
مالی ،تقدم و تأخر اولویتها ،ترجیحات سرمایهگذاری و )...به دلیل مقایسااه بااا سااایر
گزینااههای ساارمایهگذاری ،واجااد ارزشاایابی منفاای اساات .در حااالی کااه ضاارورت
پوششهای عمر ،ازکارافتااادگی و بیماااریهااای خاااص بیمهنامااه باااز در زمینااهای از
شرایط کالن و خرد (ریسک ادراک شده ،ریسکهای شغلی ،فرهنگ بیمااهای ،انگیزههااا
از قبیل دیگرخااواهی و مساائولیتپذیری و  ،)...در قالااب یااک نیاااز و ضاارورت ،مثباات
ارزیااابی میگااردد .ایاان نگرشهااای متعااارض فعالشااده ،در خصااوص بیمااه زناادگی
دوگانگی درون نگرشی را به دنبال دارد.
آفت زمان :1بیمه زندگی به لحاظ افق زمانی ماهیتی دوسویه دارد .از طرفی قااراردادی
بلندمدت تلقی میگردد که مزایااای پسانااداز یااا ساارمایهگذاری آن در بلندماادت یعناای
سررسید بیمهنامه قابلاستفاده است؛ از سوی دیگاار دربردارنااده مزایااای کوتاااهماادت
همچون پوششهایی از قبیل عمر ،از کارافتادگی و بیماریهای خاص است کااه ممکاان
است در کوتاه مدت و حتی در لحظه مورد نیاز باشد؛ اما زمان و کیفیت استفاده از آن
مبهم است .با توجه به دید بلندمدت یا کوتاهمدت بیمهگذار بهمثاله یااک مؤلفااه فرهنگاای
در تماس با این ویژگی چندگونه محصول ،شخص دچار تعارض بین نگرشی (نگاارش
کوتاهماادت ناشاای از سااوگیری اکنااونگرایاای 2در مقاباال نگاارش بلندماادت) میشااود.
مشارکتکننده چهارم به عنااوان بازاریاااب و فروشاانده بیمهزناادگی در مااورد ماهیاات
بلندمدت این محصول چنین اظهار میدارد:
The Curse of Time
Present Bias
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...,,یه کمی سختتر میدونن پیچیدهتر میدونن چون بحث  20سالم میشه
طوالنی تر میشه ما توی یکی از کارایی که مشاوره میدیم همینه که بیمهها
رو کوتاه مدتش کنیم نمیگیم  20سال میگیم دو سال دو سال تمدیدش کنیم
برد با کسیه که  20سال ادامه بده ولی اجباری نیس چون سخته همیشه اینو
گفتم تو مشاورههام میگم ....،بله من اینو متوجه شدم که بلندمدت شدن
بیمهنامه ترس ایجاد می کنه ،،...

شخصی که به کوتاهمدت مینگرد حتی در صورت خرید بیمههای زندگی مرتباً در
معرض تردیدهای ذهنی در خصوص کارآمدی محصول در مقایسه با راهحلهای
دیگر مدیریت ریسک و سرمایهگذاری قرار گیرد .بیمهگذار هفدهم بیمهگذار بیمهزندگی
در مورد ماهیت بلندمدت بیمهزندگی چنین میگوید:
...,,بیمه عمر و پساندازم یه جوریه که مثالً باالخره چون طوالنی مدته ماها
هم خیلی حاال ایرانیا یه ذره عجولیم خیلی صبر نداریم یه چیزیه که آدم
وسطاش خیلی نوسان داره با کوچیکترین چیزی مثالً ممکنه هی به فکر
بازخرید کردن بیفته  ،...چون نوسان خیلی داره تو اولین مشکلی که آدم بهش
بربخوره به فکر بازخرید کردن این میفته مخصوصاً تو این طوالنی مدتا،...
دوگانگی بیم و امید .محصول بیمههای زندگی به لحاظ ماهیتی هم معطوف به بیم ها
و هم امیدهای افراد است .در واقع ترکیبهای متفاوت از بیم و امید ،بر انگیزهها و
رفتار خرید بیمهگذار اثر میگذارد .برخی به دلیل شرایط کالن مانند شرایط اقتصادی
و بیثباتی و شرایط خرد و فردی از قبیل ریسکآگاهی ،تیپ شخصیتی(محافظه کار)،
وضعیت مالی ،دوره زندگی ،نقشهای اجتماعی و خانوادگی ،به منظور ارتقاء توان
پیشبینی آینده ،به بیمههای زندگی نزدیک میشوند .مشارکتکننده اول ،انگیزه خود
از خرید بیمهزندگی را این چنین اظهار میدارد:
...,,اول برام پوششهاش مثل از کارافتادگی و بیمه عمرش اولویت داره تا
پسانداز و سرمایهگذاری و خروجی آخرش .چون شاید اصالً به عمر من
کفاف نده .اول اول پوششها ،مثالً بیمه فوتش اول ،بعدش از کار افتادگی
بعدشم سایر پوششهاش دیگه،...
برخی دیگر بیشتر بر امیدهای آینده متمرکز میشوند .امیدهایی که معطوف به اهداف
کلی یا اهداف عینی هستند .با این وصف ،با توجه به انگیزهها ،تمرکز و نگرش
بیمهگذار به بیم یا امید ،ممکن است شخص دچار دوگانگی شود .برای نگرش و
انگیزههای امید محور ،و افراد مثبت اندیش و  ،...اندیشیدن به حوادث منفی و زیانبار
بهویژه مرگ خود یا عزیزان ،ارزشیابی منفی را بهدنبال دارد که با ارزشیابی مثبت
مبتنی بر مزیتهای پسانداز و سرمایهگذاری محصول دارای تباین است .بهویژه در
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زمینه فرهنگی کشور که غالباً افراد تمایل به اندیشیدن به پیشامدهای منفی و
چارهجویی و تدبیر قبل از وقوع بهویژه برای افراد نوجوان و جوان ندارند؛ در مقابل
برای افراد با انگیزههای بیممحور ،بهویژه در زمینهای از شرایط اقتصادی نامطمئن و
تورم باال ،بخش سرمایهگذاری بیمهنامه واجد ارزیابی منفی است .ترکیبهای متنوع
از شدت انگیزههای بیم و امیدمحور میتواند برای افراد ایجاد دوگانگی نماید .در واقع
رویکرد امیدمحور یا بیممحور افراد به بیمهزندگی ،ارزیابیهای ناسازگاری از
محصول بهدنبال دارد که پیامد آن ایجاد دوگانگی است.
دوگانه منطهق و اسسها  :تصاامیمات واقعاای بیمااه زناادگی نمایااانگاار یااکسااری از
انحرافات از رفتار تمام عقالیی است (کان ریوثر 1و همکاران ،2013 ،شوارتز.)2010 ،2
بر اساس تحلیل دادهها نیز هم در جوهر این محصول و هم در فرآیند خرید آن درهاام
تنیدگی و همراهی و گاهی تقابل عقل و احساااس یااا منطااق و عاطفااه مشاااهده گردیااد.
برای برخی خرید بیمهزندگی تا حد زیادی دارای منشاء احساسی و مبتنی بر عواطااف
شخص نسبت به دیگران (خانواده و فرزندان) است در حالی که بعضی دیگار ،هماننااد
سرمایهگذاریهای دیگری همچون سااهام ،ملااک ،طااال و ،...خریااد بیمااههای زناادگی را
کامالً عقالنی و فرآیند خرید آن را حسابگرانه تلقی میکنند؛ با این حال در عالم واقااع
معموالً ترکیبی از عقالنیت و احساااس ،تصاامیمگیری و اقاادام افااراد را شااکل میدهااد.
برای نمونه مشارکتکننده دوازدهاام ،ماهیاات تصاامیم خریااد خااود را چنااین توصاایف
میکند:
...,,اگر حقیقتشو دقیق بخوام بهتون بگم نه همون حساب خداییش حساب
دودوتا چارتاس ولی اینکه مگه میشه اون مردی احساس عاطفی رو نسبت به
خونواده نداشته باشه شاید یه جوری بگم بهتون اون قضیه دودوتا چارتاس
ولی دقیقا این حس عاطفیه تو این نهفته میشه من فکر میکنم اینجوری میشه
آدم اونو فکر میکنه ولی آخرش همینه آخرش همین حس عاطفیه که آقا من
خونوادمو بدارم  ،این برمی گرده به کسایی که زندگیشون دوس دارن،،..

در زمینه از شرایط اقتصادی و شرایط خرد (وضعیت مالی ،ریسکآگاهی ،و سواد
مالی و  )..با یک حساب سرانگشتی و در مقایسه با دیگر گزینهها (البته از نظر فرد)
بیمهزندگی ممکن است راهبردی کارآمد تلقی نگردد با این حال شرایط خرد و فردی
همچون فقدان گزینههای جایگزین ،آورده بیمهگذار ،مسئولیتپذیری ،انگیزههای
دیگرخواهانه ،انتظارات خانواده و جامعه ،و از همه مهمتر راهبردهای فروش
Kunreuther
Schwarcz
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احساسی و جوی بیمهگر ،فرد را در مسیر تصمیمگیری خرید این بیمهنامه قرار
میدهد .اینجاست که تناقض بین نگرش شخص با فرا ادراک (ادراک از نگرش دیگران)
بیمههای زندگی و تناقض بین نگرشی (جنبههای احساسی و عاطفی یا منطقی و
عقالنی) منجر به ایجاد دوگانگی درون نگرشی میگردد و باعث رفتارهایی همچون
اجتناب ،فقدان خرید یا به تعویق انداختن تصمیم و اقدام خرید میگردد .برای مثال
مشارکتکننده ششم ،داستان درگیر شدن در خرید بیمهزندگی را بهصورت زیر
اظهار میدارد:
...,,ولی خب بحث اساسی که ما وارد این حوزه شدیم و در واقع خیلی تو
فشار بودن این اتفار بیفته شاید به نوعی چشم و هم چشمی خانمها بود
فالنی بچههاش بیمه عمر شده ما هم باید این اتفار بیفته .و خب این دلیلی شد
که ما  ..ولی خب تبلیغات هم طبیعتاً تأثیرگذار بود،،..
چنانکه مشاهده میگردد تعارض بین نگرش بیمهگذار از محصول و خرید بیمهزندگی
در تعارض با ادراک و انتظارات دیگران ،باعث ایجاد توع دیگری از دوگانگی ،یعنی
دوگانگی اجتماعی میگردد.
تصمیمی سهل و ممتنع .بیمهزندگی فراتر از ویژگیهای خاص خدمات ،بهطور ویژه
دربردارنده خصوصیاتی است که فهم و درک آن را به خصوص برای افراد با سواد
مالی پایین دشوار میسازد؛ درمقابل بهدلیل انطبار با نیازهای فطری بشر از قبیل
زیان گریزی ،تدبیر ،منفعتگرایی یا نیازهایی چون کنترل آینده و صیانت از خود،
بهطور اجمالی قابل فهم است .از جنبه رفتاری نیز تصمیمگیری و اقدام در خصوص
انتخاب بین طرحها و برندهای متنوع که دربردارنده ترکیبهای مختلف از نتایج و
همچنین مقایسه آن با دیگر گزینههای مدیریت ریسک یا سرمایهگذاری نیز گاهی
عملی سخت تلقی میگردد .با این حال با توجه به ماهیت انگیزهها ،ادراک از ضرورت
و فوریت محصول ،میزان مبلغ تحصیص داده شده ،وضعیت مالی و سواد مالی فرد و
از همه مهمتر اعتماد شکل گرفته بین بیمهگر (فروشنده ،کارگزار ،نماینده بیمه) این
دشواری میتواند عملی سهل و آسان تلقی گردد .مشارکتکننده پنجم در مورد
تصمیم خرید بیمهزندگی چنین اظهار میدارد:
...,,اگه در کنار یک مشاور خوب کارشناس این رشته قرار بگیری دیگه چشم
بسته میری چون کارشناس شما رو میشناسه استعدادت رو میشناسه راه-
های مختلف رو میذاره جلوت حاال شما میتونی تو فضای وسیع تری
انتخاب کنی .اگر یک نفر خوب پرزنت کنه آدم رو توجیهش بکنه ببینید خیلی
تصمیم راحتیه ولی اگر بخواد من فیالبداهه شما بگید میخوام بیمه عمرت کنم
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ماهی  20تومنم بده به هیچ عنوان نمیتونم قبول کنم ولی اگه شما یک ساعت
برای من وقت گذاشتین و دوستانه و دلسوزانه نه اینکه هدفتون فریب من
باشه منو کیسه کردن باشه،،...

این احساس و ادراک آسانی و سختی در خصوص توان فهم و درک و اتخاذ تصمیم
اثربخش که ناشی از ماهیت محصول و تحت تأثیر مؤلفهای تأثیرگذار کالن و خرد
است ،باعث نگرشهای متعارض سهولت یا سختی فهم محصول و در نتیحه
ارزشیابی همزمان مثبت و منفی از محصول و خرید بیمهزندگی میشود که نهایتاً
وضعیت شناختی و روانشناختی دوگانگی را بر فرد مستولی میکند.
انگیزهها :خودگرايی يا ديگرگرايی .یک جنبه از بیمهزندگی بیشتر مرتبط با
انگیزههای دیگرخواهی است چرا که منافع بیمهنامه در صورت فوت بیمهگذار ،به
ذینعفان بیمه نامه تعلق خواهد گرفت .در مقابل جنبه دیگر یعنی پوششهای
بیماریهای خاص و از کارافتادگی ،پسانداز و سرمایهگذاری با انگیزههای خود
گرایانه بیشتر سنخیت دارد .بنابراین انگیزههای خرید از حیث تمرکز بر صیانت از
خود یا حمایت از دیگران ،در دو شکل انگیزههای خود گرایانه یا دیگر گرایانه قابل
ارائه است .ماهیت این انگیزهها ،نقش مؤثری در رفتار خرید بیمههای زندگی از کیفیت
مواجهه تا ارزیابی ،تصمیم و اقدام خرید و رفتار پساخرید ایفاء مینماید .اشخاص با
انگیزههای دیگرخواهی ،نگرش مثبتتری از خود به نمایش میگذارند ،بیشتر تحت
تأثیر احساسات و عواطف قرار میگیرند ،کمتر دچار تردید میشوند ،راحتتر اعتماد
مینمایند ،سریعتر تصمیم میگیرند و این تصمیم با فاصله زمان پایینتری به اقدام
میانجامد؛ همچنین امکان تمدید بیمهزندگی در آنها بیشتر است .مشارکتکننده دهم،
انگیزههای خود از خرید بیمهزندگی را به این شکل به اشتراک میگذارد:

...,,اینکه مثالً
خدایی نکرده ما افتادیم مردیم به قول مردم دور از جون مثالً یه اتفاقی افتاد،
از کار افتاده شدیم نتونستیم کار کنیم سه تا بچه داریم حاال من سنی هم
ندارم  35سالمه بچه کوچیک داریم  ،...به هر حال اتفاقی افتاد الاقل یه چیزی
باشه به قول معروف کسی فحشمون نده فردا رو همین حساب تصمیم
گرفتیم ،...ما هم پیرو اون دوزار سودش نیستیم،،...

در مقابل افراد با انگیزههای خودگرایی بیشتر بر بُعد سرمایهگذاری بیمهزندگی تأکید
دارند و در کنار آن دغدغههای از کارافتادگی و بیماریهای خاص را هم مدنظر قرار
میدهند .عالوه بر این تصمیم و اقدام خرید آنها بیشتر منطقی و حسابگرایانه است
و بیشتر در معرض تردید در زمان خرید یا پس از آن قرار میگیرند .مشارکتکننده
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سوم ،کارگذار بیمهزندگی ،نگرش برخی از افراد را چنین اظهار میدارد:
...,,تا زندهایم میخوایم برای خودمون باشه ببخشیدا دیگی که برای من
نمیجوشه فالن بشه یعنی فکر میکنه که بیمه عمر مفهومش اینه که اگه مردی
یه پول به ورثت برسه،،...
حال گاهی بین انگیزههای خرید بیمهزندگی وقتی همزمان دو انگیزه فعال هستند
شخص دچار دوگانگی میشود بهخصوص زمانی که تحت فشار گروههای مرجع با
نگرشهای متفاوت هم قرار گیرد.
ادراک فوريت در مقابهل ادراک وجهود زمهان .در زمینااهای از شاارایط کااالن از جملااه
بیثباتی اقتصادی ،تورم و مسائل اجتماعی ،میزان ریسکآگاهی ،میزان مواجهه
با ریسک ،اولویتها و میزانی کااه فاارد بیمهزناادگی را سااازوکاری اثااربخش در
تحقق اهداف آینده تصور نماید و نیز لنگرگاه ذهنی ،خطاهای ادراکاای و تمرکااز
فرد بر زیان گریزی یا کسب منفعت ،افراد ادراک متفاوتی از ضرورت محصااول
و فوریت اقدام خرید بهدست میآورند  .مشارکتکننده هفتم بااه خااوبی بااه ایاان
موضوع تصری میکند:
...,,البته من از نظر شخص خودم میگم یکی از علتهای اصلیش اینه که این
بیمهنامهها طوالنی مدتن یعنی در واقع طوالنی مدت ثمره خودشو خوب
نشون میده مثالً  20ساله است یا بیشتر و چون طوالنی مدت هستن ذهنیت
انسان اینه که حاال  25سال نه  24سال عجله ای نیس که  23ساله قرارداد
میبندیم بخاطر اینه که من خیلی عجله نکردم،،...
دوگانگی از آنجا شروع میشود که از طرفی بهدلیل پوششهای عمر ،از کارافتادگی
و درمانی شخص و تجربههای دیگران ،شخص احساس و ادراک ضرورت و فوریت
مینماید با این حال بعد بلندمدت بخش پسانداز و سرمایهگذار محصول بههمراه
تورم افسارگسیخته ،احساسات و ادراکات متعارضی در خصوص داشتن ضرورت و
فوریت ایجاد میکند که منجر به دوگانگی میشود .همچنین ارزشیابی خود فرد از
بیمهزندگی در شرایط واقعی ،با فرهنگ بیمهای و آموزشهای رسمی (فرآیندهای
اجتماعی شدن متعارض) و انتظارات گروه مرجع وی (خانواده یا همکاران)،
نگرشهای متضادی را ایجاد میکند و نهایتاً بهدوگانگی میانجامد .تعارض بین
ادراک فرد از بیمهزندگی و فرا ادارک( 1ادراک از ارزیابی دیگران بهویژه خانواده در
مورد بیمههای زندگی) ،در صورت تباین ،میتواند به دوگانگی درون فردی بیانجامد.
Meta Perception
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جهانبینی تقدير يا تدبیر .یکی از موانع یا مشورهای خرید بیمهزندگی ،برداشتهای
مختلف افراد از مفاهیم بسیار مهم تقدیر و تدبیر است .خوانشی از آموزههای دینی
وجود دارد که با گزارههایی همچون تقدیر به این صورت که هر آنچه باید بشود
محقق میگردد یا جز خواست خدا رخدادی متصور نیست یا روزی رسان خداست و
هر کس جزء روز مقدر نخواهد خورد یا آنها هم خدایی دارند ،باعث انفعال ،امید
منفی و فقدان تمهید برای مواجهه با آینده میگردد تا جایی که باور یا تمایلی به
استفاده از سازوکارهای عقالیی و مدرن جهت کنترل بر آینده بر جای نمیگذارد.
برای مثال مشارکتکننده یازدهم میگوید:
...,,عرض کردم  20نفر بودیم  5نفرمون این کارو کردن بقیه گفتن نه سودی
نداره فایده نداره عمر که دست خداست و ما حاال جوونیم و،،...
مشارکتکننده هجدهم رابطه بین باورها و اعتقادات خود با سازوکاری مانند بیمه را
اینگونه بیان میکند:
...,,آره ببینید من حقیقتش نه اینکه به بیمه اعتقاد نداشته باشم ولی به عنوان
یه اصل نمی بینمش به عنوان یه فرع نگاهش می کنم چون اصل رو من
معموالً میذارم بر پیشگیری من میگم  ،...تصادفیا خب اسمشون روشه یعنی
اینکه شما هیچ اختیاری در بروز اون حادثه یا سانحه نمیتونی داشته باشی
من حقیقت اونارو تقدیری نگاه میکنم یعنی میگم این تقدیر من بوده،،...
در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که عالوه بر باور به تقدیر ،انسان فاعل،
مسئولیتپذیری و تدبیر را نیز تقدیر و حکمت خداوند میداند و به این برداشت و فهم
داللت میکند که انسان بهمنزله فاعل مختار باید هر آنچه میداند و میتواند در
راستای مدیریت معاش خود و خانواده انجام دهد .مشارکتکننده ....چنین میگوید:
...,,حاال من اصالً هیچوقت اینجوری فکر نمیکنم عمر دست خداست چرا باید
عمر دست خدا باشه اگر ببخشید حاال اینو بگم اگه قرار باشه خدا بیاد برا من
زمان انتخاب کنه خب این چه به وجود آوردنیه چه آفریدنیه  ،...این عقیده منه
 ،...نه خدا منو به وجود آورده یه سری امکاناتم برا من گذاشته من از این
امکاناتی که برا من هست من دیگه به دنیا اومدم به این دنیا اومدم استفاده
میکنم،،...
این جهانبینیهای متعارض در خصوص تقدیر و تدبیر ،اگر بهطور همزمان فعال
باشد باعث ارزشیابیهای متعارض درخصوص بیمهزندگی و در نتیجه تعارض بین
نگرشی و نهایتاً دوگانی درون فردی میشود.
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از لفظ تا معنی :ادراک شکاف قول تا عمل
تضاد بین نگرش بیمهگذار در خصوص مزایای قراردادی بیمههای زندگی و تبلیغات
بازاریابان بیمه با نگرش درباره عملکرد بیمهگران ،میتواند ایجاد دوگانگی درون
نگرشی نماید؛ به این صورت که شخص به دلیل جذابیتهای درونی بیمههای زندگی،
ارزیابی مثبتی از محصول دارد اما بهدلیل تجربههای پیشین خود یا دیگران از این
محصول یا دیگر محصوالت بیمهای و همچنین نگرشهای کلی در مورد عملکرد
شرکتهای بیمه و فضای فقدان اطمینان و بیثباتی ،ارزیابی منفی از ایفای تعهدات
توسط بیمهگر داشته باشد .این ارزیابیهای دو ارزشی ،نگرشهای متعارضی ایجاد
میکند که میتواند به دوگانگی منتهی گردد .برای نمونه مشارکتکننده ششم چنین
اظهار میدارد:
...,,احساس میکنم در واقع یک سری ببخشید عذرخواهی میکنم یک سری
روشهای در واقع بازاری هست توی بیمهها داره با افراد بازاری برخورد
میشه و آنچه واقعیت هست به افراد گفته نمیشه مثالً دارم عرض میکنم مثالً
بیمه  ،...رو شما اگه بری توی سایتش یه سری ارقام عجیب و غریب اونجا
نوشته شده  ،...مثالً شما میبینید  20ساله دیگه طرف  800میلیون بهش می-
رسه میبینید چه رقم باالیی هست شما  50میلیون بدی  800میلیون بگیری
خب هر کسی باشه این کارو میکنه ولی وقتی که در واقع میری اونجا و ریز
مسائل رو میبینی  ،عمالً اینجور نیس اصال همخوانی نداره،،...
در این میان افرادی که سواد مالی باالتری دارند یا ر دادها ،پدیدهها و فرآیندها را از
مسیر منطقی تحلیل میکنند این شکاف بین تبلیغات و واقعیت را حتی قبل از خرید
درک میکنند و ممکن است دچار تردیدهایی شوند مگر اینکه به دلیل این شناخت،
انتظارات خود را آگاهانه تعدیل نمایند .در هر صورت درک هوشمندانه و واقعنگرانه
نسبت به محصول در مقابل انتظارات غیرواقعی و ارائههای اغرارآمیز از چالشهای
شناختی است که باید برای بیمهگذار حل گردد .در غیر این صورت تعلل ،بیتصمیمی
درمورد خرید بیمهزندگی یا خرید تکانشی و جوی را به دنبال دارد؛ میتواند روابط
بیمهگذار و بیمهگر را در مراحل مختلف تحت تأثیر قراردهد و تداوم قرارداد را با
ابهام مواجه سازد .موضوعی که مشارکتکننده هجدهم تجربه کرده است:
...,,البته من یه مدتی هم ناگفته نمونه من بچمو شروع کردم بیمه عمر بکنم بعد
دیدم که نه این اون شتاب یا اون کمیت و کیفیتی که من مد نظرم هست رو
برای فرزند من ایجاد نمیتونه بکنه فقط یه هالهای از ابهام جلوی صورتشه
ممکنه ناخودآگاه تکیه کنه به این بدون این که برخورد کنه با واقعیات و وقتی
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که بزرگ شه یه مرتبه ببینه نه ته کاسه هیچی نیس  .به همین دلیل بعد 5-4
سال اون بیمه عمرم رفتم دیگه قطعش کردم،،...

سرص و تطمیع يا سزم و تدبیر .براساس ایدوئولوژی و نظام ارزشی بیمهگذار در
خصوص مفاهیمی چون حرص و طمع یا حزم و تدبیر ،بهویژه تحت تأثیر تبلیغات و
وعدههای نمایندگان و بازاریابان فروش بیمهزندگی ،ممکن است فرد دچار تضادهای
بین نگرشی و درنتیجه دوگانگی گردد .گاهاً بازاریابان و فروشندگان بیمه بهمنظور
وسوسه بیمه گذار ،با نشان دادن ارقام ناصحی و تحریف واقعیات ،حس حرص و
طمع فرد را تحریک مینماید؛ این موضوع با ارزشهای شخصی تدبیر در تضاد است
و گاهاً برای ایشان تردید ایجاد میکند  .شاهدی بر این مدعا ،صحبتهای
مشارکتکننده دهم ،منعکسشده در متن زیر است:
...,,بعد این گفت بیا مثالً پسرت که  20سالش شد نمیدونم یه خونه بهت میدن
دخترت جهیزیه بهش میدن فالن و این حرفا بعد از بس که به ما گفت ما اصالً
ترسیدیم گفتیم اینجوری به ما میگه کالهبرداری نباشه مثل شرکتهای هرمی
و این چیزا نباشه رو همین حساب اعتنایی نکردمو هی امروز فردا کردیم و
اونا هم وعده وعید میدادن که بیا فالن جا با هم صحبت کنیم نمیدونستم،،...
در مقابل برخی از تیپهای شخصیتی که تصور پیمودن ره صد ساله در یک شب را
دارند و غالباً حریص هستند بهراحتی جذب و جلب تبلیغات اغرارآمیز میشوند .این
افراد با توهم کسب ثروت و امید واهی در بیمهزندگی مشارکت میکنند؛ مشارکتی که
نه معطوف به نیازهای واقعی شخص ،بلکه مبتنی بر ارزیابی سطحی ،اعتماد بدون
پشتوانه و اقدام سریع است .پس از خرید در صورت دریافتن واقعیت مبتنی بر
ارزیابیهای صحی تر یا دریافت بازخوردهای منفی از همتایان یا مواجه با واقعیت،
نگرشی جدید بهدست میآورند که با ارزشها و نگرشها آنها متباین است؛ این
دوگانگی ناشی از تناقض عمودی (بین نگرشی) ،رفتارهای دور از محافظه کاری را
بهدنبال دارد و میتواند بهصورت احساسی اقدام بازخرید بیمهنامه را رقم زند؛ حتی
در صورت تداوم قرارداد تا سررسید پس از مواجهه با واقعیت ،سرخورده میشوند
و این سرخوردگی مبنایی برای مواجهههای ادراکی آتی بیمهگذار با بیمهزندگی
میشود یا به شکل تجربهای ناخوشاید به دیگران منتقل میگردد.
زيانگريزی يا سود انديشی  .نوع رویکرد و مواجهه افراد از منظر انگیزههای زیان
گریزی یا سود اندیشی ،متنوع و غالباً ترکیبی از هر دو در رفتار ،خرید بیمهزندگی را
متأثر می سازد .هر چند اقتصاد کالسیک ،معیار و میزان برابری را برای سود و زیان
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لحاظ میکند و بهطور مثال دست آوردن دو واحد پولی سود یا از دست ندادن دو
واحد پولی یکسان تلقی میشوند اما در نظریههای اقتصاد رفتاری از قبیل نظریه
چشمانداز چنین بحث میشود که افراد بیشتر از زیان گریزانند تا طالب سود باشند.
جلوگیری از دو واحد زیان بیشتر از دو واحد سود برای آنها حائز اهمیت است و
بنابراین در منطقه زیان ،ریسکپذیر و در حاشیه سود ریسکگریز هستند (کانمن و
تورسکی . )1979 ،تعبیه هر دو بعد زیانگریزی و کسب سود در بیمهزندگی ،میتواند
باعث دوگانگی در افراد با توجه به میزان و درجه زیان گریزی یا سوداگری گردد.
افراد با درجه زی ان گریزی باال ،ارزیابی مثبتی در خصوص بخش عمر (پوششهای
فوت ،از کارافتادگی و درمان) و ارزیابی منفی در مورد بخش پسانداز بیمهنامه با
توجه به تورم باال و گزینههای جایگزین دیگر (با لحاظ سواد مالی) دارند و این باعث
دوگانگی درون فردی برای آنها میشود.
برای بخش دیگری از بازار انگیزههای سود اندیشی به همراه فهم ناکامل از
بیمههای زندگی ،فقدان ریسکآگاهی و ارائههای بازاریابی غیر اثربخش باعث میشود
که پوششهای عمر که معطوف به زیان گریزی هستد در مقایسه با جنبه
سرمایهگذاری محصول اهمیت کمتری داشته باشد و نسبت به بخشی از حق بیمه که
بابت این بخش اختصاص مییابد ارزیابی منفی داشته باشد و از این حیث آنها را
دچار دوگانگی نماید .مشارکتکننده پانزدهم ،کارشناس فروش بیمههای زندگی در
مورد تمرکز بیمهگذاران بر جنبه های مختلف بیمهنامه چنین اشعار میدارد:
...,,نمیدونم وقتی میان آخه چون از  10تا حدود  8تاشون همین حرف چقدر
بهم میدی رو میگه نگاه کنید مثالً درصدی که من گرفتم حاال تو ذهنمه از
تعداد نفراتی که اومدن پیش من میگه آقا چقدر بهم میدی،،...
به هر حال نقطه تمرکز بیمهزندگی عمر یا سرمایهگذاری هر چه باشد رفتار مصرف
را متأثر میسازد .دوره زندگی ،نقشهای اجتماعی (سرپرست خانوار بودن) ،وضعیت
شغلی (از جنبه توان مالی و ریسکهای مرتبط با شغل) ،ریسکآگاهی همگی بر توجه
بیشتر به پوششهای عمر بیمههای زندگی میانجامد در مقابل وقتی بیمه شده،
خردسال یا نوجوان است جنبه سرمایهگذاری پررنگتر بهنظر میرسد .تمرکز بر
پوششهای بر تمامی فرآیند خرید تأثیر میگذارد ،سریعتر در دایره ادراک انتخابی
بیمهگذار قرار میگیرد ،همزمان احساسات ،عواطف و عقالنیت را بر میانگیزاند،
ارزیابی سریعتر و اعتماد راحتتر تحقق مییابد ،بهتصمیم یا مقاصد خرید میانجامد
و سریعتر منجر به اقدام خرید میشود .پس از خرید نیز کمتر با شک و تردید مواجه
میگردد.
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مسیر(فرآيند) يا مقصد (برونداد) .هرچند با توجه به کارکردها و ماهیت بیمههای
زندگی (بهویژه دیریابی و بلندمدت بودن) ،بیمهزندگی محصولی مبتنی بر ارتباطات و
تعامالت است ،با این حال با توجه به نگاه و انگیزههای بیمهگذار ،تیپ شخصیتی و
میزان مبلغ سرمایهگذاری شده و  ،...ترکیبات متفاوتی از دو بعد توجه به ارتباطات و
تعامالت و توجه به مزایا و برونداد محصول متصور است .برای بعضی از
بیمهگذار ان ،ارتباطات و تعامالت هم در مراحل قبل از خرید با جلب اعتماد و ایجاد
نگرش مثبت به محصول و خرید بیمههای زندگی و هم پس از خرید با ملموس کردن
محصول و انتقال حس خوش ایند و ادراک اطمینان ،نقش مهمی در تداوم قرارداد و
تسهیم تجربه خوشایند با همتایان و مواجهههای ادراکی آتی با محصول خواهد
داشت .بر عکس در صورت ناکارآمدی ارتباطات و تعامالت حتی پس از خرید ممکن
است نگرش تردید بر فضای قرارداد بیمهزندگی حاکم شود و رفتار بیمهگذار را متأثر
سازد و نهایتاً به فسخ قرارداد منجر میشود .برای این افراد بیمهزندگی واجد ارزیابی
مثبت بوده است اما ضعف در جنبههای ارتباطی بیمهگر ،میتواند میتواند با ایجاد
تعارض درون نگرشی به دوگانگی منجر شود که قبل از خرید ،تعلل و احتیاط در
تصمیمگیری پس از خرید میتواند با ایجاد ادراک ناکارآمدی و احساس رهاشدگی و
اثر تقویت به فسخ بیمهنامه ختم شود .برای مثال مشارکتکننده هشتم در تکه متن
زیر ،انتظارات خود از شرکت بیمه بعد از خرید بیمهنامه را چنین توصیف میکند:
...,,ولی بیشترین ناراحتیم  ،...عدم اطالع رسانی و خدمات به من مشتری
توسط بیمهگر بود یعنی منو رها کرده بود منو به عنوان یه مشتری میدید که
سال به سال  500تومن از من بگیره .در طول سال حداقل من ارزش یه کتاب
آخر سال پایان سال یه کارت تبریک عید نداشتم  ،...نه که اینو بخواما این به
من روحیه میداد که نه من که پولی گذاشتم افرادی پشت این قضیه هستن و
ارزش برای من قائلن،،...
در مقایسه با این گروه از بیمهگران ،گروهی دیگر نگاهی بیشتر قراردادی به
بیمهزندگی دارند و ارتباطات و تعامالت پس از فروش را در حد تسهیل ایفای تعهدات
طرفین کافی میدانند .برای این گروه ،مزایا و برونداد محصول اهمیت بیشتری نسبت
به روابط و تعامالت در طی دوره قرارداد دارد و ایفای تعهدات در حد قرارداد
رضایت آنها را جلب میکند و بنابراین در صورت ضعف در ارتباطات و تعامالت
احساس دوگانگی نمیکنند.
اطمینان ترديد گونه :فقدان اطمینان در خصوص محصولی برای اطمینان .در
زمینهای از شرایط اقتصادی ،اجتماعی کشور همراه با شرایط خرد و فردی از قبیل
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وضیعت شغلی ،دوره زندگی ،ریسک ادارک شده ،دغدغهها و انگیزهها ،وجود
سازوکاری همچون بیمهزندگی برای افراد آشنا با این مقوله ضروری مینماید؛ با این
حال باز با توجه به مؤلفههایی همچون بیثباتی اقتصادی ،فضای فقدان اطمینان،
تورم و هم تجربههای پیشین فرد ،اطرافیان و نگرش کلی به بیمه ،افراد علیرغم
نگرش مثبت به سازوکار بیمه به عنوان سازوکاری مدرن برای مدیریت ریسک و
پرتفوی دارایی خود ،نگرش منفی نسبت به ایفای تعهدات بیمهگران و کارآمدی منافع
وبروندادها دارند و این باعث ارزیابیهای متناقض و در نتیجه دوگانگی شناختی
میشود .برای مثال مشارکتکننده بیستوچهارم ،دندانپزشک ،متأهل و دارای دو
فرزند ،که چند سالی است اقدام به خرید بیمهزندگی نموده است ،احساس خود را
چنین اظهار میدارد:
 30...,,درصد فکر میکنم که شک دارم که آیا به دردم میخوره  70درصد
حدوداً فکر میکنم که آیا بیمه تعهداتشو عمل میکنه یا نه،،...
شکاف بین نسلی .به عقیده اینگلهارت ( ،)2003در شرایط گذار از سنت به مدرنیته،
در بستری از روندهای توسعه صنعتی ،اقتصادی ،سطوح باالتر آموزش ،رسانههای
جمعی و  ،....دگرگونی ارزشها و شکاف نسلی ر میدهد؛ چرا که جامعهپذیری به
معنای انتقال ارزشها از نسلیبهنسل دیگر بهطور کامل تحقق نمییابد (محسنی
تبریزی و همکاران)2011 ،؛ در این وضعیت ،ارزشهای مادی از قبیل اهمیت ثروت،
رفاه ،سالمتی ،امنیت ،انگیزه پیشرفت و خود ابرازی اهمیت بیشتری در مقایسه با
ارزشهای فرامادی مییابند .توصیفی که با شرایط جامعه ایرانی در این برهه از
زمان تطبیق میکند (طالبان و همکاران ،)2010 ،اغلب والدین ایرانی ،متعلق به نسلی
هستند که به دالیل قرار گرفتن در شرایط جنگ تحمیلی ،خانوادههای پر جمعیت و
شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب ،با محرومیتها و آرزوهای ناکام مانده زیاد،
ایام عمر خود را گذرانده و پدر و مادر شدهاند .همزمان فرزندان ایشان یا نسل جدید
(موسوم به نسل هزاره و نسل زی) به دلیل شکاف بین نسلی ،واجد ارزشهای
متفاوت از نسل قبل از توجه بیشتر به ارزشهای مادی ،انتظارات باالتر و مطالبهگری
بیشتر هستند .با توجه به اینکه ارزش ،امری ذهنی و نشأتگرفته از آرزوها،
خواستهها ،نیازها ،گرایشات ،منابع و فرهنگ است (طالبان و همکاران )2010 ،و
فرضیه اینگلهارت ( )2003مبنی بر قرار داشتن اولویتهای ارزشی فرد تحت تأثیر
محیط اجتماعی و اقتصادی ،شکاف نگرشی بزرگی در خصوص سط مسئولیت
خانواده در قبال فرزندان در جامعه ایرانی ایجاد شده است .از طرفی برخی از والدین
تالش دارند آرزوهای فروخفته و تحققنیافته خود را در موفقیت و رفاه فرزندان
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(مطالبهگر و با انتظارات باال) بازخوانی نمایند و بنابراین از هیچ فرصت و ایدهای
برای ارتقاء رفاه و آینده آنها دریغ نمیکنند .از سوی دیگر نگرشی وجود دارد که بر
گرفته از الگوهای رفتاری پدران و شرایط خود یا در عبارت اینگلهارت جامعهپذیری
حاکم قبل از بلوغ فرد ،معتقدند فرزند باید متکی به خود و مستقل باشد؛ بنابراین یا
اعتقاد به برآوردن حداکثری رفاه فرزندان ندارند یا کمکهای خود را معطوف به
ارتقاء توانمندی فرزندان میکنند .برای نمونه مشارکتکننده دوازدهم چنین اظهار
میدارد:
...,,ولی جوری من بار اومدم که زحمت بکشم ولی اونجوری فکر نکنم پدرای
ما میگفتن ما هر جور هستیم شمام باید بشین برید زحمت بکشید ما رفتیم
زحمت کشیدیم ولی االن این فکرو ندارم میگم من تا اونجایی که میتونم بچه-
هامو دور و برشون رو بگیرم ،...شاید زندگی خودمو یه کم تو دردسر
انداختم زندگیمو اونجور که انتظار دارم برا خودم کاری نکردم یعنی مثل
بعضیا برم این کشور اون کشور این کارو کنم اون کارو کنم ولی حداقل برای
اینا خیلی زحمت کشیدم،،...
هر دو این نگرشها همزمان ممکن است در افرادی فعال باشند و با درنظر گرفتن
هنجارهای ذهنی (انتظارات خانواده ،گروههای مرجع) و فرآیند اجتماعی شدن این
تضاد و تقابل پر رنگتر میشود .برای خانوادههایی با نگرش همه چیز برای فرزندان،
بیمهزندگی در کنار دیگر گزینهها ،یک انتخاب جذاب برای افراد است با این حال
نگرشهای نوع دوم ،هم به دلیل نوع نگرش از میزان مسئولیت خود در برابر خانواده
و هم ماهیت راهبردهای حمایتی  ،بیمهزندگی را گزینه مناسبی نمیدانند .این دو
نگرش متباین ایجاد تعارض عمودی میکند و منجر به دوگانگی میشود.
ريسک پذيری در مقابل ريسک گريزی
افراد با تیپ شخصیتی ریسکپذیر ،در مواجهه با بیمهزندگی هم بهمنزله یک مکانیسم
انتقال ریسک و هم تصمیمی با ریسک پایین (و بنابراین بازده پایین) ،دچار دوگانگی
میشوند  .چرا که همزمان به دلیل انتظارات خانواده یا هنجارهای گروه مرجع ،یا نیاز
درونی به اطمینان یا مسئولیتپذیری ،بیمهزندگی را مثبت ارزیابی نماید اما بهدلیل کم
رنگی عناصر جسارت و ریسکپذیری در محصول ،شخص دچار تعارض بین
نگرشی و درون نگرشی و درنتیجه دوگانگی شود.
...,,باید ببینی چقدر خودت میتونی چیکار کنی در مقابل خطرات از خودت
محافظت کنی اگر بیای همه چیزو به دست بیمه بسپری به نظر من یه آدم بی
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عرضه این کارو می کنه من شخصا میگم یه آدم مبارزه گر این کارو نمی کنه
که بیاد و شخصا معتقدم تو بحث بیمه ها باید ببینیم که برا چه کاری می
خوای چه بیمهای یا چیکار بکنی اصال نیاز هست ورود کنی به این مقوله یا
نه،،...

کد گذاری انتخابی :تحلیل برای فرآيند و يکپارچهسازی
پس از مواجهه ادراکی و قرار گرفتن بیمهزندگی در دایره ادارک انتخابی بیمهگذار چه
بهصورت فعال و خود انگیخته (مبتنی بر احساس نیاز ،انگیزهها و اهداف یا منفعل
(راهبردهای بازاریابی شرکتهای بیمه یا توصیه همتایان) ،فرد در زمینهای از
متغیرهای کالن و خرد از قبیل وضعیت اقتصادی ،شغلی ،ریسکآگاهی ،تیپ
شخصیتی و  ،...همزمان با وارد شدن به فاز ارزیابی ،مواجهه با دوگانگیهای
شناختی ،روانشناختی و اجتماعی میشود.
براساس تحلیلهای برآمده از داده ،دوگانگیها ،حاصل ارزیابیهای ذهنی و احساسی
فرد از ماهیت و کارآمدی محصول ،تناسب با نیازها ،قابیلیت اعتماد به بیمهگر و ،...در
بستری از تعامالت اجتماعی است که از لجظه مواجهه ادارکی بر اساس روابط بین
فردی و به شکل یک فرآیند مستمر شکل میگیرد و تا خرید ،استفاده و تداوم قرارداد
ادامه مییابد و بر ارزیابیهای آتی فرد تأثیر میگذارد .ریشه این دوگانگیها
تعارضات درون نگرشی و بین نگرشی فرد است که خود نشأت گرفته از ارزشها،
باورها ،اعتقادات افراد است .براساس تم اصلی این پژوهش ،دوگانگی در ذات
تصمیمگیری و رفتار خرید بیمههای زندگی نهفته است؛ تعامل چند سویه مواجهه،
دوگانگی ،ارزیابی ،نگرشهای بیمهگذار هم در مورد محصول ،و هم در مورد خرید
بیمهنامه را شکل میدهد ،هر چند خود دوگانگی و ارزیابی از نگرشهای اجمالی و
کلی بیمهگذار در مورد مقوله بیمه ،متأثر است .نگرشهای شکل گرفته به همراه برآیند
دوگانگی ،مقاصد رفتاری را شکل میدهد و مقاصد رفتاری ،در زمینهای از شرایط
کالن (برای مثال تورم ،عدم اطمینان و بیثباتی) و شرایط خرد (ادراک فوریت اقدام،
کنترل رفتاری ادراک شده ،ریسک تصمیم ادراک شده ،ریسکآگاهی ،تیپ شخصیتی،
عزم و اراده ،تلههای ذهنی و سوگیریها و  )....به اقدام خرید میانجامد.
پس از خرید در بستری از شرایط زمینهای ،بازنگری و ارزیابی تصمیم و اقدام اتخاذ
شده ،دوگانگی به اشکال و کیفیت مختلف ظهور و بروز دارد و هم متأثر و هم
تأثیرگذار بر نگرشهای پس از خرید میشود .وجود نگرشهای دوگانه ،ایجاد تنش
مینمایند و راهبردهای پساخرید بیمهگذار را شکل میدهد .این راهبردها عالوه بر
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ویژگیهای شخصیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،از عوامل موقعیتی همچون وضعیت و نیاز
مالی بیمهگذار ،ارتباطات و تعامالت بیمهگر و  ،...نیز تأثیر میپذیرد و کنشهای
شناختی (نگرش مثبت) ،احساسی (حس اطمینان ،حس رهاشدگی و )...و رفتاری
(تداوم و تمدید بیمهنامه ،فسخ و بازخرید بیمهنامه قبل از سررسید یا تبلیغ دهان به
دهان مثبت یا منفی) را بهدنبال دارد و این تجربه ،نگرشها ،دوگانگیها و کیفیت
تعامالت آتی بیمهگذار با شرکت بیمه را شکل میدهد .نمودار  ،1مدل توسعهیافته از
داده ،و جایگاه دوگانگی مبتنی بر تبین ارائه شده را نشان میدهد.
شرايط کالن

(ماهیت محصول ،حکمرانی بیمهای ،ساز و کارهای جایگزین ،رویکردها و خط مشیهای اقتصادی – اجتماعی،
شرایط اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگ ،عقاید و باورها ،مدیریت بازاریابی بیمهگر)

تعامالت و
ارتباطات

مواجهه
ادراکی

دوگانگیهای
شناختی،
روانشناختی و
اجتماعی

اقدام (خرید یا
بازخرید)

نگرش
محصول/
خرید

ارزیابی

مقاصد رفتاری
(عدم خرید ،خرید
یا بازخرید)

پیشرانها و تعیین کنندههای درون فردی
نگرش عام به بیمه ،فرهنگ بیمه ای ،سوگیری های ذهنی و شناختی ،تقدم و تاخر اولویت ها ،آورده بیمه گذار ،تالش و
تمایل برای تطابق با هنجاره ا ،راهبردهای مواجهه با ریسک ،ویژگی های و هویت بیمه گذار ،ویژگی های بازاریاب و
فروشنده ،کنترل رفتاری ادراک شده ،درگیری با محصول ،ریسک تصمیم ادراک شده)

نمودار  -1مدل رفتار خرید بیمههای زندگی با تمرکز بر دوگانگیها
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نتیجهگیری و پیشنهاد
مبتنی بر تحلیل دادهها ،دوگانگی شناختی ،روانشناختی و اجتماعی در بطن فرآیند
خرید بیمههای زندگی قرار دارند و دارای تعامالت چندسویه با دیگر عناصر مدل
است؛ بهشکلی که میتوان رفتار خرید بیمههای زندگی را فرآیند حل تعارض و
مدیریت دوگانگیها دانست .براساس مدل پیشنهادی ،دوگانگی هم بهطور مستقیم و
هم از طریق نگرشها ،مقاصد رفتاری را شکل میدهد و در تبدیل مقاصد رفتاری به
اقدام نیز نقش مهمی ایفا میکنند؛ چرا که دوگانگی با توجه به منشاء ایجاد آن
(تعارض بین نگرشی یا درون نگرشی) میتواند رفتارهای احساسی و تکانهای مانند
فسخ بیمهنامه بهدلیل احساس رهاشدگی و ادراک بیتوجهی بیمهگذار یا بیتصمیمی،
بیکنشی یا تعویق تصمیم و اقدام را موجب شود .برآیند و کیفیت مدیریت دوگانگی،
بر نگرشها ،ارتباطات و تعامالت و مواجهههای آتی بیمهگذار نیز تأثیرگذار است.
براساس تحلیل دادهها ،دوگانگی خود برآمده از زمینهای شامل شرایط بیرونی و
درونی و البته کنش و برهم کنش آنهاست.
با استناد به رویکرد اجتماعی و ارتباطی به دوگانگی ،ارتباطات و تعامالت اثربخش،
نقشی حیاتی در حل تعارضات و دوگانگیهای بیمهگذار در مراحل فرآیند خرید
بیمههای زندگی ایفاء میکند .راه اندازی مرکزی جهت مطالعه دوگانگیها ،ارتباط و
تعامل و پیگیری دغدغههای بازار هدف و بیمهگذاران در طی قرارداد .پس از آن در
تدوین و اجرای راهبردهای شرکتهای بیمه بسیار مؤثر است .ارتقاء اعتماد بازار (از
طریق برند ،بازاریابان و نمایندگان فروش با دیسیپلین ،تبلیغات مبتنی بر موارد عینی)
نیز راهبردی کلیدی در کاهش دوگانگی با خواستگاه تردید در عملکرد بیمهگران و
ایفای تعهدات است .با توجه به نقش ارزشها ،هنجارها ،عقاید و باورها و مؤلفههای
فرهنگی همچون نگاه به زمان ،منشاء کنترل ،اجتناب از فقدان قطعیت ،درجه
مسئولیتپذیری ،کیفیت زندگی و ،..تدوین و ارائه محتوای آموزشی جذاب از طریق
رسانههای جمعی با تأکید بر ترویج ارزشهای مسئولیتپذیری ،خانواده ،تدبیر آینده
و تبیین سازگاری و فقدان منافات آموزههای تقدیر و تدبیر  ،...میتواند در کاهش
دوگانگیهای شناختی مؤثر باشد.
براساس تحلیلهای مبتنی بر داده ،در فضای فرهنگی و اقتصادی کشور ،مردم بهدلیل
بیتفاوتی ،امید زندگی پایین ،حتی در وضعیتهای ریسکآگاهی و ریسک ادارک شده
باال ،تمایل زیادی برای پرداخت صرفاً با انگیزههای زیانگریزی ندارند و برونداد
بخش پسانداز و سرمایهگذاری برای ایشان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
بنابراین تعبیه سازکارهایی برای ارتقاء کارآمدی محصول از منظر بازده
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سرمایهگذاری در فضای تورمی کشور میتواند از برخی دوگانگیهای مرتبط با
 بخشبندی بازار. جلوگیری نماید، منطق تصمیم و انگیزههای امید محور،سوداندیشی
، ویژگیهای شخصیتی، سوادمالی، نگرش ریسک، انگیزهها،براساس اشتهای ریسک
انتظارات و ترجیحات سرمایهگذاری و تعامل سفارشی با هر بخش با ابزار آمیخته
- کاهش دوگانگی شناختی و روانشناختی را به،بازاریابی بهویژه طراحی محصول
دنبال دارد؛ برای مثال اتصال بخشی از اندوخته بیمهنامه به ریسکهای جسورانه
(بازده و زیان باال) میتواند جذابیت محصول را برای افراد کارآفرین با اشتهای
، ارتباطات و تعامالت، تعدیل عنصر زمان با ابزاری همچون.ریسک باال افزایش دهد
 فقدان، نوه،ایجاد حس حضور بیمهنامه در رویدادهای مختلف زندگی (تولد فرزند
 و ایجاد فرصت خالقیت و ابتکار عمل در تغییر و ارتقاء،) ...  ازدواج و، سفر،عزیزان
 ناشی از طوالنی مدت بودن قراداد را بکاهد؛ ضمن اینکه،بیمهنامه میتواند بار روانی
بیمهزندگی را تجربهای جذاب و ماجراجویانه قراردهد تا لفظ زیبا و رویاگونه بیمه
.زندگی را در عمل محقق سازد
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Abstrac
One of the major barriers to the development of life insurance in Iran is the
insurers' lack of understanding regarding the ambivalences that people
experience while engaging in life insurance buying process. Considering the
existing gap in the context of life insurance consumer behavior, in this study
we aimed to explain the policyholders' ambivalences to better understand the
life insurance buying behavior which can be employed by insurance
companies to formulate and implement effective marketing strategies. The
research approach was a qualitative and based on the grounded theory of
Corbin and Strauss (Fourth Edition). Data were collected through in-depth
interviews with 27 selected participants including policyholders, insurance
agents, and life insurance experts, through theoretical sampling which
continued until theoretical saturation. Data analysis carried out
systematically with open, axial, and selective coding mechanism, with a
continuous iterative process between data, concepts, categories and the
model. In this process, we employed questioning and comparison strategies
as well as memos, diagrams and paradigm tools to analyze the data. As the
research results, furthermore identifying and explaining 15 sources of
ambivalence in the context of micro and macro environmental conditions
and internal (individual) circumstances, a model of life insurance buying
behavior developed to explanation of cognitive, psychological, and social
ambivalences.
Keywords: Cognitive ambivalence, Psycological ambivalence, Attitudinal
inconsistency, Life insurance, Buying behavior.
JEL Classification: M31, P36, G22, G23, G41, D91.
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