
 

 

 

 

 

 گام دوم انقلاب شناسايي راهكارها و مولفه هاي مهم توسعه بيمه در بيانيه

 تبليغاتي-با تاكيد بر شاخص هاي فرهنگي
 

 2جواد گودرزی، 1یاسدعباس 
 

 چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش بيمه ها در تحقق  نووبقار رهبقری در بيانيقه گقا  دو  انق قا  

اجرايقي و حقايميتي بمورقور  انل صوعت بيمه با ساير دستگاههایاس اني ايران و بررسي نحوه تع

آن بقا  تح ي قي اسقت يقه در -ندل پژوهش توصيفي است. دستيابي به اهداف نودرج در اين سود

در ارتباط با  رويكرد اسوادی و رجوع به نوابع نرتبط از جم ه يتا  ها، نقالار و سايت های نعتبر

ه است. در نقش فزايوده و تاثير گذار بيمه برای رسقيدن يوقوربه بيانيه گا  دو  انق ا  بدست آند

و ي قان كقكي  ، اطميوان و تضمين  بقرای سقرنايه گقذاران  قردو بر قراری آرانشق ه های ترقي 

انا صوعت بيمه يوور هم بايد با ت اش و يوكش  اص، تماني اهتما   قود را در راسقتای نيست، 

آرانش و اطميوان برای سطوح نخت ف جانعه، رسالت و تعهد تضمين سرنايه گذاريها و القای حس 

سوال اص ي پژوهش حاضر اين است يه صوعت بيمه يوقورو بقه ويقژه   ود را انجا  دهد. از اين رو

بخش های ارتباطي و تب يغاتي اين صوعت چه تاثيری در تحق  نوويار ارايه كده در اين بيانيقه را 

نبايد از نقش تاثير يذار اين صوعت غافل كد، چرايه آرانقش و  دارند؟ برای تحق  يانل اين بيانيه

اطميواني يه فعالان اين بخش از جانعه به ساير بخش ها هديه ني يوود ني تواند نسير دسقتيابي 

 به اهداف اين بيايوه را هموارتر يود. 

 واژگان كليدي
 بيمه، فرهوگ، تب يغار، بيانيه گا  دو  انق ا  اس اني 
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 مقدمه

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانـی نیسـت از بـدو خلقـت      

همراه او بوده و موجب نگرانی برای انسان شده است. رفته رفته و باتوسعه جوامع بشـری و پیشـرفت 

ز بـه تمدن، میزان دارایی و ثروت  انسان نیز افزایش یافته و  درگیری انسان با خطر یا ریسك نیز رو

روز گسترده تر شد به گونه ای که امروزه با پیشرفت تکنولوژی علاوه بر رفاه ماددی که برای انسـانها 

بوجود آمده ،  این تکنولوژی علاوه بر رفاه و هم جنین سرعت در اجرای فعالیت هـا، موجبـات زایـش 

 ده است.ریسك های جدیدی نیزشده اند که موجد وموجب نگرانی هایی برای نوع بشر نیز ش

روشن است که ماهیت ریسك ها ایجاب می کند که روشهای متفاوتی نیز برای مقابلـه بـا آنهـا      

بیمـه نـوعی تعـاون و »انتقال ریسك بـه بیمـه گـران اسـت. بوجود بیاید یکی از این روشها، بیمه یا 

 (1336)کریمی، « همیاری اجتماعی بمنظور سرشکن کردن زیان افراد جامعه است.

 یینهـات بـه کـ  هـر کـه آنجا از و است گوناگون یخطرها معرض در وستهیپ بشر مال و جان     

 آنهـا از و آورد یم یرو دوخ نهمنوعا یسو به ریناگز ندارد را خطرها زبانبار یامدهایپ تحمل ییتوانا

بـر ه قله های ترقی و در نقش فزاینده و تاثیر گذار بیمه برای رسیدن کشورب .خواهد یم مدد و کمك

، اطمینان و تضمین  برای سرمایه گذاران خردو کلان شکی نیسـت،  امـا صـنعت بیمـه قراری آرامش

کشور هم باید با تلاش و کوشش خاص، تمامی اهتمام خود را در راستای تضمین سـرمایه گـذاریها و 

 القای ح  آرامش و اطمینان برای سطوح مختلف جامعه، رسالت و تعهد خود را انجام دهد.

در ایران اسلامی با توجه به ارزش و اعتباری که رهبری انقلاب به مساله اقتصادو به ویژه برقراری      

آرامش برای آحاد جامعه قایل است، باید در این زمینه برنامه ریزی لازم وجود داشـته باشـد تـا ایـران 

تحلیل و روشـنگری هـای اسلامی براساس اسناد مهم بالادستی مانند بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین ، 

لازم در حوزه تخصصی خود که سالهاست برآنها تکیه داشته است به بازنگری در برنامه ها، فعالیت ها 

 و حتی استراتژی های خود به ویژه در بخشهای ارتباطی و تبلیغاتی این صنعت بپردازد.

 یملـ ارکتشـم و تعاون نهما دیجد تبلور و شکل. ستمیب سده در «رانیا در مهیب نهاد" شیدایپ     

 روال و عـر  در. اسـت کرده دایپ رواج و رشد ما جامعه در یعلم و افتهی سازمان صورت به که است

 یبنـد بخـش یاجتمـاع یها مهیب و یبازرگان یها مهیب به را مهیب گوناگون یها رشته مه،یب یجهان

ــ ــد، یم ــهیب کنن ــا م ــاع یه ــه ،یاجتم ــش ک ــم بخ ــتمیس مه ــام س ــاع نیت ــک را "یاجتم  لیتش

 همـه بـه سـتهیبا و یکاف نیتضم و نیتام دادن آنها هد  و دارند یالزام و یهمگان جنبه دهند، یم 

 (1381 ،یصالح محمود. )است دیتول و کار یروهاین
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 ای و مستقل طور به که میهست برخوردار یاجتماع یتیحما سامانه نیچند وجود از کشورمان در ما     

 یهـا گـروه از گـرید یبرخـ و درآمـد کم اقشار یبرا را یتیحما یها مهبرنا یدولت ینهادها قالب در

 کـه یاجتمـاع نیتـام و رفـاه وزارت تابعه یها سازمان از عبارتند موسسات نیا. کنند یم اجرا جامعه

 یبازنشسـتگ صندوق ر،یعشا و انییروستا مهیب صندوق درمان خدمات ،یاجتماع نیتام سازمان شامل

 (1385 همکاران، و یممظلو) باشند یم رهیغ و

 بـر دولت یشتر نظارت اعمال ضرورت و مهیب یها شرکت تعداد شیافزا لیدل به ،135۱ سال در     

 یهـا مـهیب حـوزه در یمهـایب یهـا تیـفعال یبـرا اسـتاندارد ضـواب  و اصول نیتدو و صنعت نیا

 .شد  یأست «رانیا یمرکز مهیب ". شدگان مهیب و گذاران مهیب حقوق حفظ جهت ،یبازرگان

 و خـود لیـم به گذار مهیب آن در که هستند ییها مهیب ،یاریاخت یها مهیب ای یبازرگان یها مهیب     

 مقابـل در گـذار مهیب و گر مهیب که کند یم اقدام یبازرگان یا مهیب یها پوشش انواع هیته به آزادانه

 .هستند متعهد هم

 

 تحقیق روش 

 هـای سایت ها، کتاب جمله از مرتب  منابع به رجوع طریق از ز،نیا مورد اطلاعات پژوهش این در     

 هـای سـخنرانی و هـا همـایش در انقلـاب گـام دوم بیانیـه با ارتباط در موجود های گفتمان و معتبر

 نـوع از تحقیـق، اسـت.روش شـده کسـب مطالب تفسیر و تحلیل با همراه کشور مقامات و مسئولین

 -توصیفی روش دیگر، عبارت به یا موضوع با مرتب  مفهومی و ینظر های استدلال از واستفاده کیفی

 .است گرفته صورت تحلیلی

 -بیمه و مفـاهیم فرهنگـی از تعاریفی ارائه و مربوط موضوعی ادبیات مرور از پ  حاضر مقاله در     

 هبیمـ نقـش تبیـین و تشـری  بـه اسلامی، انقلاب دوم گام بیانیه وهم جنین فرازهای مرتب  تبلیغاتی

کـه  شـد خواهـد گیـری نتیجـه پایـان در و شـده پرداخته دوم گام بیانیه در رهبری منویات درتحقق

 کدامند؟ انقلاب معظم رهبر بیانیه راهکارهای لازم برای تحقق محورهای مهم گنجانده شده در 

 

  مرور مطالعات پیشین:

 ولـی بطـور قطـع، شده انجام مختلف های حوزه در بیمه ها نقش با ارتباط در متعددی تحقیقات     

 پـژوهش ایـن در بنابراین ندارد کندوجود بررسی دوم گام بیانیه خصوص در را بیمه نقش که تحقیقی

 دیـدگاه از مختلـف هـای حـوزه تبلیغاتی در -بیمه و فعالیت های فرهنگی نقش مرور به طور خلاصه
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 .پردازیم می محققان دیگر

 

 ضرورت:

کوشد در گشودن افق های روشن می یات فراتر از فعالیت های تجارصنعت بیمه در عصر ارتباط     

سهم داشته باشد. به همین دلیل بیمه در عصری که رویکرد شتاب  نیزتر برای زندگی و آینده ی بشر

های منفی را در زده انسان به زندگی مدرن و بهره گیری افراطی از ماشین، موجی از اضطراب و تنش

ست به مشابه یك واحد پشتیان، التیام دهنده و اطمینان بخـش وارد زنـدگی سرتاسر جهان گسترده ا

اجتماعی شده است و با همین اهدا  در عصری که فشارهای عصبی و روانـی بـیش از سـده هـای 

سعی دارد بهره گیری را نه به مفهوم مطلق اقتصادی آن بلکـه  ،گذشته زندگی بشر را تهدید می کند

زندگی انسان افزایش دهد. امرزه در دنیای مدرن صنعتی بیمه و اقتصاد لازم و استفاده بهینه از عمر و 

 ،ملزوم یکدیگرند چرا که با پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی و در نتیجـه پیشـرفت و ترقـی جامعـه

رفاه بیشتر جامعه با بیمه تضمین می شود. بیمه نقش حافظ سرمایه های ملـی را در برابـر خطـرات و 

 از آنجایی که بشـر در مقابـل بسـیاری از خطرهـا آسـیب پـذیر اسـت ایـن خطـرات را  حوادث است.

 ریاخ ۀده (.در 1533،ص1389ثابت، یو متق یخان ریمی توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد: )ام

 ۀمـیب یهاشـاهد حضـور شـرکت 1381کشور رخ داده است.از سـال  ۀمیدر صنعت ب یادیتحولات ز

 بـه یدولتـ ۀمـیب یهاورود سـهام شـرکت زینـ 1386در سال . میاکشور بوده ۀمیر بدر بازا یخصوص

 و اصـلاح هیسـرما به بازار مهیورود صنعت ب برای یعطف ۀنقط یعرضه به بخش خصوص یبورس برا

 ای و نـیز پیوسـتن ایـران بـه سـازمانها و ساختارهای این صنعت بوده است.حذ  نظام تـعرفهنظام

و نیـز  داده رخ با توجه بـه تحولـات .روی صنعت بیمه کشور استهانی نیز از تحولات پیشج تجارت

ایجـاد  خود های بیمه باید در بازار کـنونی،مـزیت رقـابتی برایروی صنعت بیمه،شرکتتحولات پیش

بیمـه بایـد های .شرکتکنند طراحی های آتی خود را نیز از هم اکنونکرده و از طـرفی بـرنامۀ سـال

بـاید درصـدد باشند تـا  .هـمچنینسازوکار مناسبی برای تعیین تعرفه یا رقابت در بازار در پیش گیرند

انحرافات شدید،در دامنۀ معقول و متناسـب  از دور های معمول در صنعت بـیمه بـهضمن ملاحظۀ نرخ

اجرای آن اقدام کـنند و هـمواره  به نسبت های گذشته صنعت،با احتیاط کاملبا ضرایب خسارت سال

 وریگری و افــزایش بهــرههای بیمــههزینــه شــدید بـــا اصــلاح فراینــدهای صــدور در پــی کــاهش

مـالی  و ثبات ماندگاری گذاری خود باشند تا فاکتورهای کلیدی موفقیت خود،اعم از توانگری،سـرمایه

بیشتری در ارزیـابی ریسـك داشـته  توانایی ای کههـر شـرکت بـیمه را در جهت بقا ثابت نگه دارند.

کنـد. از خود نیـز تضـمین می بقای منافعی را برای گذار،مـنافع بـیشتر به بیمه اعطای بر باشد، علاوه
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 خـدمات ،،خـدمات سـریع و آسان بـه مشـتریدهیسـروی  طرفی باید در تمامی ابعاد بازار از جمله

های بیمـۀ دولتـی و شـرکت دیــگر بــا ریسك مورد قبول به مــشتری، واقعی نرخ الکترونیکی،ارائۀ

از مـدل تــعالی سـازمانی،بــه  اسـتفاده توانند بـاهای بیمه میرو شرکتاز این.خصوصی رقابت کنند

وضعیت فعلـی خــود  درک سط  خرد و کلان پرداخته و به در منسجم و منطقی سازمان خود ارزیابی

 را تعریف کننـد کـه در استراتژیکی مچنین با استفاده از کارت امتیازی متوازن،تغییراتینـائل آیند و ه

را جهـت ایجـاد  مؤثرتری هایگردند و بدین طریق شیوه ایجاد بـاید توس  سازمان کـنونی مـوقعیت

در  مـه،صـنعت بی روی های پیشهای حاضر و نیز بحرانبـرای مـقابله با بحران«مزیت رقابتی»یك

  (.52: 1394)صحت،پیش گیرند

 

 تعريف مفاهیم:

 بیمه

است. زیرا عامل اصلی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز  «بیم»رسد که ریشه اصلی بیمه،  نظرمی به     

کریمـی، )شـود  منظور حصول اطمینان عقد بیمه ایجاد می از خطر است و به سبب همین ترس و به

1383) 

در  (گـر بیمـه)موجب آن یـك طـر  به بیمه عملی است که  2«بسون»و 1« پیکاردو»از دیدگاه      

را در صـورت بـروز  (گـذار بیمـه)کند خسارت طر  دیگر  تعهد می (بیمه حق(مقابل دریافت مبلغی 

  (1338برزنده، )خطر بپردازد

بیمه، عقدی است کـه بـه موجـب آن » ت: آمده اس 1316در ماده یك قانون بیمه ایران مصوب      

دیگر درصـورت بـروز یـا وقـوع  کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطر  یك طر  تعهد می

 (1383مرکزی ایران،  )بیمه «یا وجه معینی را بپردازدنموده  حادثه، خسارت وارده را جبران 

 فرهنگ:

بـه کنـد و  ای از عواملی است که ساختار زندگی آن ملت را تعیین می فرهنگ هر ملت مجموعه     

نوبه خود در تبیین نحوه رفتار، طرز تفکر، امیال، مقررات، تفاوتها و مشخصات روانشناسی مردم تـأثیر 

 ددار ملاحظه ایقابل 

جموعـه م»بـه مفهـوم وسـیع کلمـه، ،شـناس بـزرا انگلیسـی  مـردم 3رهنگ از دیدگاه تیلورف     
                                                                        

picardo 1 

beson 2 
Tyior 3 
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ات، قـوانین و عـادات و هرگونـه تنیها، اعتقـادات، هنرهـا، خلقیـدانسپیچیدهای است که در برگیرنده 

 . (1382پهلوان،)» کند عنوان عضوی از جامعه کسب می توانایی دیگری است که انسان به

ریزی جامع ذهن یـاد  عنوان یك برنامه که یك پژوهش گر هلندی است، از فرهنگ به 1هافستد     

و غریزی و با آمـوزش  دهنده آن است که فرهنگ آموختنی است و نه ذاتی میکند. این تعریف نشان

 (1382جواهر دشتی،)توان از یك فرهنگ ناتوان به یك فرهنگ توانا روی آورد می

 گروه قـرار مـی6تعاریف مختلفی از فرهنگ از دید لوتان کوی ارائه شده است که این تعاریف در      

 (1382سلیمی،(گیرند 

 ند ا بخش تعار یف توصیفی که ازنظر مفهومی کمتر رضایت  -

 عریف تاریخی: فرهنگ به عنوان میراث اجتماعی؛ ت  - 

 عنوان نحوه زندگی مشترک اعضای یك جامعه؛  تعاریف هنجاری: فرهنگ به -

 شده حل مسائل؛ عنوان روش آموخته تعاریف روانشناختی: فرهنگ به -

 دهنده؛  بخش و انسجام عنوان وحدت تعاریف ساختاری: فرهنگ به - 

 .عنوان محصول مادی و آرمانی فعالیت انسان بهتعاریف ژنتیك: فرهنگ  -

در بین این تعاریف، تعار یف هنجاری در ارتباط با موضوع است. اگـر فرهنـگ بـه معنـای نحـوه      

زندگی مشترک اعضای جامعه باشد نوع نگرش به بیمه و استفاده از آن نیـز نـوعی زنـدگی مشـترک 

شود که  یست و این پیچیدگی هنگامی دوچندان میای ن سازی بیمه امر ساده است. بنابراین فرهنگ

 .بخواهیم این استراتژی را در بستر جامعه نهادینه کنیم

ــه      ــك طبق ــی در ی ــار دســته تقســیم م ــه چه ــگ ســازمانی، ســازمانها ب ــدی از فرهن ــوند  بن ش

 (1382اینگلهارت،(

مستعد یادگیری، پـرورش  سازمانهایی با فرهنگ علمی: تأکید این سازمانها بر استخدام افراد جوان - 

 .دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنهاست

سازمانهایی با فرهنگ باشگاهی: تأکید این سازمانها بر تناسب داشتن روحیـه افـراد بـه وفـاداری و   -

تعهد نسبت به سازمان است. در فرهنگ باش گـاهی، ارشـدیت، سـن و سـنوات خـدمت در سـازمان 

  .است معیاری مهم و بااهمیت

 .پذیری و آزادی عمل است سازمانهایی با فرهنگ تیمی: تأکید این سازمانها بر نوآفرینی، ریسك - 

قیـت توجـه خلاتیمی که به اختـراع، نـوآفرینی و  سازمانهایی با فرهنگ سنگری: برعک  فرهنگ - 

                                                                        

dHfeste 1 
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ر حائز اهمیـت کند. در این فرهنگ امنیت شغلی بسیا دارد، بیش تر به حفظ و بقای سازمان تأکید می

 .است

  تبلیغات:

 در گرددمثلـاًمی اسـتعمالتبلیغ مفهـوم منظور بیـان به گوناگونی در زبانها و فرهنگها، اصطلاحات     

پروپاگانـد و یـا  واژه معمولـاً آنهـا،در فرهنـگ غربـی و امثال ودعایه ، دعوت،اعلام«تبلیغ» عرب لغت

 اسـت شده مشتق پروپاگاره لاتینی لغت گیرد پروپاگاند از ریشهقرار می مورد استفاده نیشن ایندوکتری

و  اسـت و تولید مثـل تولید کردن تبع و به تولید مجدد گیاه برای نشا کردن معنای به پروپاگاره کلمه

 .است و افزودن کردن پخش تر آنتر و کلیوسیع معنی

های متنوع کار آسانی به دلیل وجود انواع گوناگون آن و دیدگاه« تبلیغ»از ارائه یك تعریف جامع      

تبلیغات را بزرگتـرین شـکل « دهکده جهانی»کانادایی در کتاب « مارشال مك لوهان»نیست. اگرچه 

ارائه شـده اسـت.  1«دانیل استاریج»ترین تعریف از تبلیغ از دکتر داند؛ اما سادههنر در قرن بیستم می

آگهی )تبلیغ( نمایشی است که به وسیله یك شخص یا یك موسسه معـین انتشـار »قد است: وی معت

  (1391شایسته نیا،«)تیابد و هد  آن نفوذ در عقاید و اعمال مردم اسمی

 بـه مربـوط تعاریف به اشاره ضمن " و تبلیغات افکار عمومی " در کتاب " اسدی علی " مرحوم     

 را شـامل نـوین تبلیغـات هـایگیری، ویژگینتیجـهدربخشوبدبینانه بینانـه خوش ریاتدرنظ تبلیغات

 .کندمی عنوان علمی هایو ظرافت کاری دلبستگی، پنهان عینیت، عدم

کند: تبلیغـات در معنـای شناس ارتباطات، تبلیغات را اینچنین تعریف می، جامعه2«هارولد لاسول»     

 تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان، از طریق دستکاری تصورات است. گسترده آن، فن

، پدر رواب  عمومی؛ تبلیغات نوین، تلاشی است پیوسته در جهت ایجاد یـا 3«ادوارد برنیز»به گفته      

 شکل دادن رخدادها برای تحت تأثیر قرار دادن عامه مردم، با کار فکری یا گروهی 

بـر  تبلیـغ روش را بهتـرین نـوع دانند و ایـنکار آموزشی می را نوعی بلیغت گران ازتحلیل برخی     

 تبلیغـات اند کهعقیده براین بسیاری دارد. ولی روشن تفاوت با آموزش تبلیغ ماهیت اند اگر چهشمرده

 دربهتـرین تبلیغ":است موضوع این به معطو  ذیل تعریف باهمدیگر معنا دارند که درتعامل وآموزش

سیاسـی،  هـایو آگاهی منظـور نشـر دانـش به که است آموزشی فعالیت یك آن شکل ترینواصولی

 «.گیردمی صورت اخلاقی ها و سجایایو نشر ارزش فرهنگی اجتماعی،
                                                                        

1 Daniel  Sturridge 
2  Harold Lasswell) 
3 Edward Bernays 
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 آموزشـی حرکت یك حقیقت در که گیرنده پیام به دهنده از پیام پیام از انتقال گذشته در تبلیغات     

 اسـت نیز مطرح افکار عمومی بسیج و در نتیجه گیرندگان پیام درجامعه پیام تعمیق وجود دارد، مسأله

 .قرار خواهد گرفت مورد دقت "تنفیذ  " عنوان تحت که

 رسانه 

 اطلاعاتفرآینـد روشـمند ارایـه» :کـرد تعریف گونه شکل، این تریندر خلاصه توانرامی تبلیغات     

خریـد  به کنندگان ثر مصر مؤو متقاعد کردن و ترغیب مشتریان به در مورد کالاها و خدمات مناسب

  «  کالاها و خدمات.

 بـه ارتباطی مختلف معانی برای مفهوم این که است شده گفته رسانه تعریف در لغت فرهنگ در     

 رو، این از .هستند ها رسانه مختلف اقسام ها وروزنامه رادیو تلویزیون، مثال یبرا .شود می گرفته کار

 امـا در .شود گرفته کار به مطبوعاتی و خبری های بنگا برای جمعی اسم عنوان به تواند می واژه این

 متنـوع و مختلـف انواع برای است جمعی اسم رسانه ،)متغی و ثابت های حافظه انواع با( رایانه عصر

 (2۱۱5،  1ترمز تك لغت فرهنگ(ها داده مخزن تخابان

 .است ارتباط برقراری فرایند در وعملی عینی واسطه یك رسانه که بایدگفت رسانه دیگر درتعریف      

 نهان و آشکار کارکرد نوع دو وجود به باتوجه

 : کرد مطرح توان می گونه بدین را ها رسانه کارکرد ها، رسانه به پرداختن برای

 و محـرک برخـورد محـل یـا پیـام گیرنـده و پیام تقاطع یا برخورد محل رسانه : ردآشکاررسانهکارک

 .است مخاطب

 های بخش تمامی یا بخش یك کننده تأمین و ارتباط جریان برقرارکننده رسانه : رسانه نهانی کارکرد

 .فرایندزیراست

 
 گونـه هـر در رسانه .خوردارند بر رسانی پیام ویژگی از ا(ه ویژگی سایر میان در(ها رسانه تمامی     

 یا است فرهنگ خود یا نیز پیام .است آمده وجود رسانی به پیام برای اصلاً یا است پیام خود یا تعریف

 نشر،تلگرا ، صنعت ارتباطات، کلاسیك های نظریه اساس بر .است فتهیا انتشار فرهنگ انتقال برای

 ویـژه شکلی به را رسانی پیام امکان که هستند و بوده یی ها رسانه مهمترین تلویزیون و رادیو تلفن،

 می برقرار را مخاطب و دهنده پیام میان ارتباطات (medium) یك واسطه عنوان به و ساخته فراهم

 البتـه .آمـد بـه وجـود هـا رسـانه همـین عملکـرد نحـوه و ماهیت توضی  برای اتارتباط علم .کنند

                                                                        

Tech Terms 1 
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 هسـتند ای عمده و جدید های زمینه ای رایانه - اطلاعاتی جدید المللی بین های شبکه و ها ماهواره 

 محصـول و صـنعتی انقلـاب حاصـل کـه ها رسانه ابزار .است شده شدن ارتباطات جهانی موجب که

 بود آمده وجود به انسان نسبت به که نوینی نگاه و مدرن فرهنگ گسترش امکان بودند، مدرن جوامع

 .ساختند فراهم را

 بـدل جهـانی عرصه در نوگرایی دهنده اشاعه مدرنیته تجلی و مظهر به خود ها رسانه گونه بدین     

 او تماعیاج جایگاه و انسان از خاصی تعبیر و ها،فهم رسانه این جهانی گسترش جریان در .شوند می

 اجتمـاعی تجربـه درک امکـان کـه انسـانی .شـود می جهانی ها رسانه این همراه به که است نهفته

 مقـام، ایـن .گیرد می قرار مخاطب مقام در و کند می خلق ارزش و رویداد و حادثه که انسانی .رادارد

 (1392، ذاکری و گیوریان(است یافته بدان دست جدید جهان در انسان که است مقامی

 

 بیانیه گام دوم انقلاب

به  ایسید علی خامنه ،رهبر جمهوری اسلامی ایران که از سوی ای استبیانیه گام دوم انقلاب     

و در آن بـر  اسـتشـده صـادر 1393بهمن  22در تاریخ  53 مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

. او در این بیانیه با هـد  پردازدبه تبیین دستاوردهای چهل سال گذشته می «53انقلاب  استمرار راه»

در ایـن بیانیـه سـید علـی  ددههایی ارائه میتوصیه« جهاد بزرا برای ساختن ایران اسلامی بزرا»

و بـه توضـی  و روشـن کـردن  دهـدرا مورد خطاب قرار می« به ویژه جوانان»ای، ملت ایران، خامنه

 پردازدصل میف 3در 53 انقلاب هایآرمان» سوی به «دوم گام» برداشتنمسئله 

 :هفت فصل این بیانیه به شرح ذیل است

 ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران 

  و اقتصـادی و حیـاتی هایزیرساخت ایجاد و فناوری و علمموتور پیشران کشور در عرصه 

 عمرانی

  رسانیخدمتبه اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه 

 آور بینش سیاسی آحاد مردمارتقاء شگفت 

 کشور عمومی امکانات تقسیم در عدالتگین کردن کفه سن 

 افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه 

 ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. 

 

 بیانیه گام دوم و بیمه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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فهوم بیمه اشاره مطالعه و بررسی این بیانیه نشان می دهدکه در نگاه نخست و بطور مستقیم به م     

ای نشده است که البته با توجه به ماهیت چنین اسنادی کـه بـه برنامـه ریـزی هـای اسـتراتژیك و 

راهبردی می پردازند ، ملاحظه درست و منطقی است.ماهیت برنامه ریزی و برنامه نویسی استراتژیك 

 گیری کرد.ایجاب می کندکه با تمرکز بر مفاهیم کلان ، آینده ای بلند مدت را نشانه 

های کنترل آینده است که مقصد سـازمان ریزی راهبردی یا استراتژیك یکی از راهدر واقع، برنامه     

ریزی راهبردی، سازد. برنامهسوی آن مقصد هماهنگ میها را بهکند و جهت همه فعالیترا تعیین می

ع چراغ راهنما بـرای مـدیرانی سوی دورنمای ترسیم شده، در واقگیری بهدادن مقصد و جهت با نشان

های جدید در زمینه مدیریت دورنگر هستند. اگـر هـدفی بـرای رفـتن وجوی روشاست که در جست

راهنمای اجـرای »قول مؤلفان کتاب نداشته و دورنمای روشنی را برای آینده ترسیم نکرده باشیم و به

کنـد از رویم، تفاوت نمینیم به کجا می(، ندا1336کلویی، )بیلو، ترجمه شریفی« ریزی راهبردیبرنامه

 .چه راهی برویم و هر راهی ما را به آنجا خواهد رساند

براین اساس می توان مهم ترین فراز های بیانیه در خصوص مفهوم بیمه را در سـه محـور  زیـر      

 ملاحظه کرد:

 اتی و اقتصـادی وهای حیـد زیرسـاختی علم و فنّـاوری و ایجـادو( موتور پیشران کشور در عرصه 

 عمرانی

های حیـاتی و اقتصـادی و ی علم و فنّـاوری و ایجـاد زیرسـاختثانیاً: موتور پیشران کشور در عرصه

بنیـان، روز فراگیرتر میشـود. هـزاران شـرکت دانشی آن روزبهعمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده

ونقـل و صـنعت و نیـرو و و حمل های عمرانهزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه

ی دانشگاهی یا در حـال تحصـیل، کردهها تحصیلمعدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون

ای، ی سـوخت هسـتههـا طـرح بـزرا از قبیـل چرخـههزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشـور، ده

نخستین در کلّ جهان، شصت برابر  هایفنّاوری و غیره با رتبههای بنیادی، فنّاوری نانو، زیستسلّول

ها برابر شـدن صـنایع از نظـر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیك به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده

های گوناگون مهندسـی از کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی، برجستگی محسوس در رشته

اس پزشـجمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته کی و جایگـاه مرجعیّـت در آن و های مهم و حسـّ

ی دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلـاب ها نمونهده

جز از انقلاب، در تولید علم و فنّاوری صفر بـود، در صـنعت بـهبرای کشور به ارمغان آورد. ایرانِ پیش 

  .جز ترجمه هنری نداشتمونتاژ و در علم به

 ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورنگین کردن کفهپنج( س 
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ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کـارکرد خامساً: کفّه

همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشـد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی

ن معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّـت و هنوز نیست، نباید به ای

ی دیگـر گذشـته قابـل عدالتی در این چهار دهه، با هـی  دورهآن است که دستاوردهای مبارزه با بی

مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشـترین خـدمات و درآمـدهای کشـور در اختیـار گـروه کـوچکی از 

مسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شـهرها بـویژه منـاطق نشینان یا هپایتخت

رسـانی ی زیرسـاختی و خدمتدوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محـروم از نیازهـای اوّلیّـه

جایی خدمت و ثروت از مرکـز ترین حاکمیّتهای جهان در جابهبودند. جمهوری اسلامی در شمار موفّق

دست آن بـوده اسـت. آمـار بـزرا نشین شهرها به مناطق پایینجای کشور، و از مناطق مرفّهبه همه

سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشـاورزی و رسـاندن بـرق و آب و مراکـز سازی و خانهراه

درمانی و واحـدهای دانشـگاهی و سـد و نیروگـاه و امثـال آن بـه دورتـرین منـاطق کشـور، حقیقتـاً 

و نـه زبـان  شك این همه، نـه در تبلیغـات نارسـای مسـئولان انعکـاس یافتـهرآفرین است؛ بیافتخا

ای برای مـدیران جهـادی و بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعترا  کرده است؛ ولی هست و حسنه

بااخلاص نزد خدا و خلق است. البتّه عدالت مورد انتظار در جمهـوری اسـلامی کـه مایـل اسـت پیـرو 

علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است حکومت 

 .که در ادامه بدان خواهم پرداخت

 بینانه به آیندههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشگام دوم و سرفصلها و توصیه

ی قـوّت و عامـل مهـمّ هکننده است. اقتصاد قوی، نقطـی کلیدیِ تعییناقتصاد: اقتصاد یك نقطه (3

و سـلطه و  نفوذ سازی ضعف و زمینهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهسلطه

ی ه هـد  جامعـهدخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البتّ

ای است که بدون آن نمیتوان بـه هـدفها رسـید. تأکیـد بـر تقویـت اقتصـاد اسلامی نیست، امّا وسیله

اسرا ، اندازه و بیمحور، و مصر  بهبر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت مستقلّ کشور که مبتنی

اینجانب بارها تکـرار و بـر آن تأکیـد  و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی

 .خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امـروز و فـردای جامعـه بگـذاردشده، به

نقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طـاغوت را بـه مـا نشـان داد، ولـی 

رون دچـار چـالش سـاخته اسـت. چـالش بیرونـی قتصاد کشور را از بیرون و داعملکردهای ضعیف، ا

اثـر خواهـد اثـر و حتّـی بیی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کمهاتحریم و وسوسه

تـرین عیـوب، وابسـتگی مهم .شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=6592
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ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و طهاقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حی

بنـدی معیـوب و ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشـور، بودجهنه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده

های نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتهـا و وجـود هزینـه

ی اینها مشکلات زندگی مـردم های حکومتی است. نتیجهاهزائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگ

 .ی ضعیف و امثال آن استاز قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه

ی ئـی بـرای همـههای اجرااست که باید برنامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی حلّ این مشکلات،راه     

بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسـئولیّت، در دولتهـا پیگیـری و اقـدام شـود. 

بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانشدرون

هـا حلبخشـهای مهـمّ ایـن راهگرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبلاً به آن اشاره شـد، دولت، برون

های اقتصادی در درون دولـت ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ  بر دانستهگمان یك مجموعهاست. بی

 .ای باشـدرو باید میـدان فعّالیّـت چنـین مجموعـهخواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ

داخل کشور است. اینکه کسی گمان کنـد  ها درحلی راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه

مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّـت تحـریم هـم مقاومـت ضـدّ اسـتکباری و »که 

ی حل، زانو زدن در برابـر دشـمن و بوسـه زدن بـر پنجـهتسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پ  راه

د گـاه از زبـان و قلـم برخـی خطایی نابخشودنی است. این تحلیـل سـراپا غلـ ، هرچنـ« گرا است

ی خارجی اسـت کـه بـا صـد شود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه زدگان داخلی صادر میغفلت

 .شود داخلی القاء می افکار عمومی گیران وسازان و تصمیمزبان به تصمیم

 

 اي در كشور طي پنج سال اخیرهاي اقتصادي، اجتماعي و بیمهررسي شاخصب

پ  انـدازی  -مایه گذاری از آنجا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسك و جنبه سر     

به ویژه در بیمه های زندگی(، یکی از سنجه های رفاه عمومی و توسـعه فرهنگـی در اقشـار جامعـه )

تگی مثبت بین شاخص های بیمه ای و شـاخص هـای اقتصـادی و محسوب می شود لذا یك همبس

اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص هـای بیمـه ای نیـز ارتقـاء 

 پیدا خواهد کرد.

از این رو عواملی چون: موانع و محدودیت های اقتصادی، نحوه نگرش مردم بـه بیمـه و سـط       

توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مـردم در فعالیـت هـای بیمـه ای و ... در فرهنگ عمومی، میزان 

 توسعه یا عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه کشور نقش قابل توجهی دارد .

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1650
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 جایگاه در تولیدی بیمه حق شاخص نظر از کشور ( صنعت بیمه1393) 2۱18بر اساس آمار سال      

 نفـوذ ضـریب شـاخص دو رتبـه دیگر سوی از. است دهایستا( انداز چشم) منطقه ام 3 و جهان ام 39

  ا داراست.ر منطقه در ام 8 و ام 3 و دنیا در 64 و 54 جایگاه کشور سرانه بیمه حق و بیمه

همچنین روند رو به رشد سهم حق بیمه های زندگی در بازار بیمه طی پنج سال اخیر ادامـه داشـته و 

 بـر و برابـر 3 حـدود ریـال حسـب بر گذشته سال جپن به نسبت رشته حق بیمه های تولیدی در این

ه تولیدی رشته بیم حق حسب بر ایران جهانی رتبه اساس، این بر. است شده برابر 2 حدود دلار حسب

)سالنامه بیمه   .است رسیده منطقه ام 4 و جهان اُم 51 جایگاه به و یافته ارتقاء 2۱18زندگی در سال 

 (1398مرکزی، 

 يران با جهان طي ده سال اخیرمقايسه وضعیت بیمه ا

 جهان میلیارد دلار ایران) میلیون دلار( سال

 کل غیر زندگی زندگی کل غیر زندگی زندگی

2۱۱9 326 49396 49322 29363 19342 4911۱ 

2۱1۱ 452 59256 593۱8 29516 19819 49336 

2۱11 56۱ 69462 39۱22 29612 19954 49566 

2۱12 836 99896 1۱9331 29626 19939 496۱5 

2۱13 589 59863 69456 29545 29۱49 49594 

2۱14 8۱3 69645 39453 29656 29۱99 49355 

2۱15 922 69633 39554 29543 29۱51 49598 

2۱16 192۱9 39313 89926 29582 29121 493۱3 

2۱13 19353 89596 99953 29324 29233 49958 

2۱18 19535 99258 1۱9833 2982۱ 29333 59193 

برای سالهای بعد از آن ، تغییر در نرخ   2۱12علت اصلی افت حق بیمه تولیدی در کشور ما نسبت به سال 

ریال در سالهای متوالی  3۱۱۱۱و 28۱۱۱ریال و سپ  به حدود  25۱۱۱ریال به حدود  1226۱برابری  ارزاز 

 ، بیمه مرکزی(1393پ  از آن است.) منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه سال 

 ،یاز جمله عوامل اجتماع یاریقرار ندارد. عوامل بس یعوامل اقتصاد ریصرفاً تحت تاث مهینفوذ ب بیرض 

دارند. بر اساس  یاریدر آن نقش بس زین یاسیس یو حت یروانشناخت ك،یدئولوژیا ،یفرهنگ ،یو قانون یحقوق

 بیمنتشر شده، ضر 93 در سال یمرکز مهیب یکه در سالنامه آمار مهیصنعت ب یاطلاعات و آمار نیآخر

درصد به  293داشته از  یناخالص داخل دیکه از تول ینداشته و سهم یمحسوس رییتغ 1393در سال  مهینفوذ ب

اقتصاد کشور حرکت  همجموع گریبا د سهیدر مقا مهیصنعت ب دهدیکه نشان م دهیدرصد رس 2938

موثر است. اگر  اریکشور بس مهیبه صنعت باعتماد  زانیشامل مثلاً م ینداشته است. عوامل فرهنگ یترعیسر
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. عوامل دیصنعت نخواهند خر نیاز ا یرا قابل اعتماد ندانند مسلماً محصول مهیب یهامردم شرکت

 کننده است.  نییتع اریافراد بس یزیگر سكیر ای یریپذ سكیر زانیشامل م یو رفتار یروانشناخت

 بیمه ها  کارکردی نقش

 برنامه اجرای و ارائه در مهمی بسیار نقش ه مرکزی و شرکت های بیمه ای صنعت بیمه کشور شامل بیم 

 می ایفا عمومی امنیت ودر نهایت تأمین عمومی افکار و هم چنین زمینه سازی برای  امنیتی -سیاسی های

د و این وظیفه در کنارو در راستای کلیه فعالیت ها کلان کشور و همراستا با نهادهای بالادستی مانن .کنند

  وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

 

 0202تا سال  مهیبازار ب يچشم انداز جهان

  2۱25تا  2۱13و از سال  ندهیسال آ 8ها در  مهیحق ب انهیسال یبینرخ رشد ترک ینیب شیپ مطابق با آمارها

دهد که   یاروپا  نشان م و شرق یجنوب یکایو آمر ایدر قاره آس رانیکشور در حال توسعه مانند ا 15 نیدر ب

 3 نیدرصد، در چ 395 یدرصد، در اندونز 891 یسعود اندرصد، در عربست 893ها در هند  مهینرخ رشد حق ب

درصد،  495 یدرصد، در مالز 593 هیدرصد، در ترک 596 یدرصد، در امارات متحده عرب 692 رانیدرصد، در ا

 399 لندیدرصد، در تا 491درصد، در لهستان  492 ایمبدرصد، در کل 492 كیدرصد، در مکز 494 لیدر اسرائ

کشورها  نیا نیدر ب رانیاساس ا نیدرصد خواهد بود . برا 393 نیو در آرژانت درصد 3696 یلیدرصد، در ش

 .نرخ رشد ها را به خود اختصاص داده است نیرتبه پنجم بالاتر

 دوم گام بیانیه در رهبری منویات تحقق در نقش بیمه ها

ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای عالی و مدیران ارشد صنعت الله خامنهآیتحضرت 

بیمه کشور با ایشان از بیمه به عنوان یك پدیده نو و مطلوب برای کشور یاد کردند و اهمیت و ضرورت آن 

های وارده به خسارتهای بازرگانی، تجاری و صنعتی کشور و نیز جبران را در امنیت بخشیدن به فعالیت

مردم بر اثر حوادث ناگهانی و دفعی، مورد تاکید قرار دادند. مقام معظم رهبری در این دیدار قرارداد بیمه را 

یك عقد مشروع، مقبول و عقلایی دانستند و افزودند: بیمه پدیده مهم و نوینی است که باید از آن به نفع 

های روزمره اجتماعی، ها و فعالیتهمیشه در کمین انسان کشور استفاده کرد. حوادث غیرقابل محاسبه،

توانند یك خسارت شده، میریزیاقتصادی و تجاری آنهاست بنابراین مردم با صر  یك هزینه برنامه

ای بر اهمیت تشویق الله خامنهمحاسبه نشده و ناگهانی را در زندگی خود به راحتی جبران کنند. حضرت آیت

ن در پوشش بیمه، تاکید کردند و فرمودند: بیمه، پدیده بسیار خوبی است که به کارهای مردم به قرار گرفت

های غیرقابل محاسبه، ناگهانی و کند و خسارتدهد، از افراد ضعیف حمایت میاقتصادی جامعه نظم می

ل و آینده خود کند. بنابراین مردم باید مساله بیمه را جدی بگیرند و آن را برای حاسنگین را نیز جبران می

شده به مردم را در مقایسه با های پرداختمفید بدانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش میزان خسارت

اندرکاران شان، موفقیت مسوولان و دستمیزان درآمدهای بیمه، مثبت ارزیابی کردند و در پایان سخنان

)بیانات رهبر معظم انقلاب در .« اکید کردندصنعت بیمه کشور را در خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مردم ت
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 (18/12/1336دیداراعضای شورای عالی بیمه با معظم له در تاریخ 

 بر ایران در راستای تحقق منویات  را لازم صنعت بیمه کشوربرنامه ریزی زمینه لازم است که  در این     

 این جدول انجام دهد:به شرح   انقلاب دوم گام بیانیه نظیر بالادستی و مهم سند اساس

 جدول عملكردهاي چشم انذازها و تهديدات اقتصادي)بیمه اي( مندرج در بیانیه

 
 

 كار كردهاي فرهنگي بیمه و نقش آن در تحقق اهداف 

ای از باورها، معانی و مفاهیم مشترک مردم و جامعه در مورد بیمه است. این فرهنگ بیمه، مجموعه     

نده نیاز اساسی بشر یعنی امنیت و آرامش خاطر است. در گذشته انسان با مفاهیم مشترک، نشان ده

کرد و در اثر توسعه دانش و بینش بشری، امروزه بیمه های محدود و سنتی این نیاز را تأمین میمکانیزم

دهی هر های خاص خود را دارد. برای شکلپاسخ گوی چنین نیازی است،هر فرهنگی مختصات و ویژگی

گی در جامعه باید بین پارامترهای آن با ویژگی های عمومی فرهنگ عامه نسبت و تعامل برقرار خرده فرهن

 کرد. 

برای ایجاد انگیزه در مردم بمنظور خرید بیمه باید با استفاده از مختصات فرهنگی شان، آنان را به این        

... ، هزینه های غیر قابل تحمل را، به  باور برسانیم که بیمه با جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث و

 هزینه های قابل تحمل تبدیل می کند و نگرانی های آنان را نسبت به آینده کاهش می دهد.

های فرهنگ عامه یك جامعه و با این تفاسیر، فرهنگ بیمه برآیند شناخت مختصات و ویژگی       
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ی خلق چنین فرهنگی است که صنعت بیمه در کشور برقراری ارتباط آنها با مفاهیم بیمه یی است. در سایه

 –رشد می یابد و در نتیجه با تعمیم و گسترش امنیت و آرامش خاطر منجر به رشد و توسعه اقتصادی 

اجتماعی کشور می شود، فرهنگ سازی فرآیندی بلند مدت است که طی آن موضوعی ابتدا به ذهنیت 

د تا بر اساس آن آحاد جامعه رفتار مورد انتظار را بروز دهند. مدل جامعه راه یابد و پ  از آن به عینیت درآی

 (.1391زیر فرآیند مذکور را در بحث مورد نظر ما نشان می دهد)آقازاده 

 ترویج:   

برای رهیافت به ذهنیت جامعه، باید از فنون و تکنیك های ترویج بهره گرفت. اطلاع رسانی، آگاهی       

تفاده از ابزارها و حامل های مختلف و متنوع اطلاع رسانی وشیوه های گوناگون بخشی و طرح موضوع با اس

 طرح موضوع، بیمه را به عنوان یك نیاز اساسی به ذهنیت جامعه وارد می کند. ترغیب: 

 های نیازمندی ،پ  از شکل گیری موضوع بیمه در ذهنیت جامعه، با استفاده از فنون تبلیغات ، زمینه        

و کارکردهای بیمه بویژه با تأکید بر شیوه ها و رشته های مختلف بیمه یی اطلاع رسانی می  اثربخشی

 شودتاآحاد جامعه را نسبت به استفاده از هر یك از آنها ترغیب کرد. 

 

 مدل سلسه مراتب اثرات:
 

 

 آقازاده–بررسي الگوي سلسله مراتب اثرات برنامه هاي تبلیغاتي 

 

مشاهده می شود مراحل سلسه مراتبی اثرات بسیار منطبق بر چرخه نهادی سازی همان طور که        

تأثیری منطبق  -شناختی منطبق بر فرآیند ترویج ، در بخش احساسی –ارتباطاتی است که در بخش تفکر 

بر ترغیب و در بخش اقدام و تلاش منطبق بر وفاداری است. لذا باید در هر بخش مخاطبان مورد نظر دقیقًا 

 ناسایی و پیام ها و اطلاعات ارسالی به جامعه، منطبق بر آن شکل دهی و اقدام شود. ش

 نهادینه سازی: 
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یی هنوز به یك ضرورت برای مردم تبدیل نشده است. باید تدابیری اندیشیده و استفاده از خدمات بیمه       

د. نهادینه سازی ، فراهم آوردن اقداماتی انجام شود تا منجر به نهادینه شدن فرهنگ بیمه در جامعه شو

 شرایطی است  که رفتارهای فردی، گروهی و سازمانی منطبق با اهدا  جامعه، استمرار یافته و فراگیر شود. 

 در یك تعریف جامع و سیستمی، نهادی شدن عبارت است از فرآیند دو مرحله ئی: 

 و جذب ارزش های فرهنگی از محی   اخذ

 خشی به آن ارزش ها ، عینیت و ساختار بپذیرش

 که منجر به استقرار، تثبیت، انتقال و تداوم آنها شود. ) گرین وود  و هینینگز (  

 -چرخه حیات نهادی ) قلی پور) ترغیب یا رهیافت به عینیت جامعه ( و قانونی می تواند جریان یابد.) 

1384.) 
 

 

 1931، مركز توسعه كسب و كار صنعت بیمه آقازاده –طرح نهادينه سازي 

 

عامل بسیار مهم دیگر در فرآیند مذکور ارزیابی اثربخشی آن است که هم میزان دست یابی به اهدا  را 

مشخص می کند و هم از انحرافات فرآیند جلوگیری و خود اصلاحی می کند.  شمای زیر از منظر دیگری به 

 مطالب فوق می پردازد: 

 مؤثر در تبلیغات M8نمودار

 
 1931مراتب اثرات در برنامه هاي تبلیغاتي آقازاده،الگوي سلسله 

 سازي بیمه فرهنگ
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که صنعت بـیمه نـیز می توان گفت کند. خوبی تبیین میعـرضه این مـوضوع را بـه رهبری هاینظریه     

های به رونق بخش وابسته نآهاست و لذا گسترش چون همه صنایع، دارای رواب  متقابل با سایر بخش

دهند. بنابراین توسعه مقوله را توضی  می این های تـعقیب تـقاضاین و پیشین خود آن است. نـظریهپس

توسعه بیمه و توسعه کل اقتصاد، لازم و  . پ است صنعت بیمه، در روی دیگر سـکه منوط به رشد اقتصادی

یب نفوذ بیمه، حاکی از همبستگی بـا ضـر کشـورها سرانه ملزوم یکدیگرند. بررسی آماری و مقایسه درآمد

 .قابل ملاحظه این دو متغیر است

 

 نتیجه گیري

بررسی نقش بیمه ها در تحقق منوبات رهبری در بیانیه گام دوم  مساله اصلی طرح شده در این پژوهش     

 انقلاب اسلامی ایران و بررسی نحوه تعامل صنعت بیمه با سایر دستگاهها یاجرایی و حاکمیتی بمنظور

 دستیابی به اهدا  مندرج در این سند بود.

همانگونه که در سرتا سر این مقاله به آن اشاره شده است، ارتباط منطقی و کاری بین صنعت بیمه      

کشور و سایر ارکان مالی و اقتصادی کشور وجود دارد. از طرقی ماهیت موضوعی بیمه ایجاب می کند که 

ه شود. کمااینکه مشاهده و ملاحظه کارکردهای بیمه هم درسط  جامعه توج به جنبه های اجتماعی بیمه نیز

نشان می دهد که هد  از پرداختن به فعالیت های بیمه فق  بر محور انتفاع و سود مالی  نبوده و سا بقه  

فعالان این صنعت  هم بیانگر این موضوع است که فعالان این صنعت با اتخاذ رویکردهای مناسب برای 

ش خود در مواقع لزوم به موضوع مسوولیت های اجتماعی شرکت ها نیز توجه شایان توجهی کرده ایفای نق

اند. و بر همین مبناست که مدیران و صاحب نطران این حوزه خود را مخاطب اصلی برنامه های ارایه شده 

ن تمام اهتمام خود می دانند و بر خلا  اینکه در این سند بصورت مستقیم از آنها نامی برده نشده است ولیک

را مصرو  اجرای برنامه های خود بمنظور دستیابی به اهدا  ازپیش تعیین شده با استفاده درست و منظقی 

از ظرقیتها، پتانسیل ها و توانمندهای انسانی ، اجتماعی خود با بهره گیری از امکانات و تجهیزات تبلیغاتی، 

 فرهنگی و اطلاع رسانی کرده اند .

 قاد به این مطلب که بین گسترش بیمه و درجه توسعه اقتصادی کشورها رابطه مستقیم و تعیینبا اعت     

 کننده وجود دارد و نیز با آگاهی از این موضوع که توسعه اقتصادی پایدار در گرو شرای  باثبات و اطمینان

هش خطر در بردن یا کا ازبیننقش بیمه فقظ به  شود بیمه یکی از ارکان مهم محسوب می،بخش است

تواند  گذاری است که می شود، بلکه بیمه نهاد گردآورنده سرمایه و سرمایه فعالیتهای اقتصادی محدود نمی

گذاری و تقویت تولید در کشور نقش مهمی ایفا کند. با گسترش فرهنگ بیمه،  در زمینه افزایش سرمایه

در بازار نقش فعالتری داشته باشد. توسعه  یابد و صنعت بیمه قادر خواهد بودبازار بیمه در کشور گسترش می

 گذاری می فرهنگ بیمه در ابعاد مختلف سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسهیل و تسریع در امر سرمایه

گذاری  گذاری است و مردم باید از مزایای این سرمایه یه سرما شود، چون بیمه هزینه نیست بلکه نوعی

ازآنجاییکه  .جنبه رفاه مادی و هم آسایش فکری و روحی بسیار مؤثر است آگاه شوند. بنابراین بیمه هم از
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 شود که از هزینهی شود باعث م رفتن درجه خود اتکایی افراد میلاگسترش بیمه و فرهنگ بیمه موجب با

ها در امور زیربنایی کشور به مصر  برسند  شود کاسته شود و این هزینه های دولتی که صر  این امور می

 .ث رشد و توسعه اقتصادی کشور شوندو باع

 

 راهكارهاي پیشنهادي

بررسی مستندات و مطالعه کتاب ها و نطریات طرح شده مرتب  باموضوع پژوهش نشان میدهد که هرچند  

ی های اجرائی برای همهبرنامه با  تصاد مقاومتیسیاستهای اقاتخاذ  » در خود بیانیه راهکارهایی مانند

مولّد »زایی اقتصاد ،درون »و « بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها

گرایی با استفاده از بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برونشدن و دانش

های اقتصادی در درون ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ  بر دانستهیك مجموعه »از با بهره گیری «ظرفیّتها

  ارایه شده است.« دولت

ولیکن مطابق با بررسی های انجام شده و برای دستیابی به اهذا  و برنامه های پیش بینی شده در اسناد  

 بالادستی مانند همین بیانیه می توان به این راهکارها نیز اندیشید:

 های مورد نیاز بخش تولید توس  موسسات تضمیننامهیجاد سازوکارهای لازم برای عرضه ضمانتا -

 های اعتبار برای پوشش ریسك فروش اعتباری کالاهای تولیدی داخلتوسعه بیمه -

 های مرتب  با بخش تولیدتوسعه پوشش بیمه کیفیت محصول و سایر مسوولیت -

 های تولیدیینه مدیریت ریسك به بخشای در زمارائه خدمات آموزشی و مشاوره -

 بهره گیری از توانمندی و پتانسیل عظیم نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه -

بهره گیری ازابزارها و رسانه های مختلف) نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری ( برای توسعه فرهنگ  -

 بیمه

نعت بیمه برای افزایش میزان بهره گیری مردم استفاده از ظرفیت هایی اطلاع رسانی و تبلیغاتی نهفته در ص -

 . از خدمات بیمه ای

تلاش همه جانبه در جهت درک ظرفیتهای فرهنگی، باورها، سنتها و نقش مذهب و جایگاه آنها در توسعه  -

 فرهنگ بیمه

 ای با ویژگیهای ساختار فرهنگی جامعه لزوم تطابق طرحها و پوششهای بیمه  -

 آشنایی بیشتر با فرهنگ بیمه برایتحصیلی مختلف  مختلف ر یزی آموزشی در مقاطع برنامه  -

 ای ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ارائه خدمات بیمه  -

 

 منابع
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https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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