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  و بیمه متعارف،) تکافل( اسالمی  مقایسه کارایی بیمه

  )AHP(مراتبی  با فرایند تحلیل سلسله

  12/12/1391: تاریخ دریافت   محمدمهدي عسکري

  3/3/1392: تاریخ پذیرش   حمیدرضا اسمعیلی گیوي

  چکیده 

 هاي ترین بخش مهمیکی از از بانکداري،  پس ،، بیمهجدیدامروزه در اقتصادهاي 

بیمه اسالمی نه تنها در کشورهاي اسالمی بلکه در آمریکاي . شودمیافتصاد شمرده 

کشور  22شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی و مجموعاً در بیش از 

بنابراین، دو نوع بیمه متعارف و تکافل، به عنوان دو مقوله . کند فعالیت می جهان

هاي  در این تحقیق، کارایی و عملکرد شرکت. بدیل و جایگزین مطرح شده است

برداري از روش تحلیل سلسله  هاي معین و با بهره تکافل و بیمه رایج با شاخص

ق حاکی از کارایی نسبی تکافل نتایج حاصل از این تحقی. مراتبی مقایسه شده است

تکافل در کنار  تمحصوالبدیهی است عرضه . در مقابل بیمه متعارف است

و گسترش و  در کشور مهینفوذ بمیزان در کشور ما به رشد  جیبیمه را تمحصوال

  .خواهد کرد شایانیکمک  تنوع حیطه خدمات مالی و رشد و توسعه اقتصاد

  واژگان کلیدي
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  و بیان مسئله همقدم

اسالمی و بازار  هبیم، بانکداري اسالمی ينظام مالی اسالم متشکل از سه حوزه کارکرد

در بازار  یبه بخش اساسی و مهم ،پیشرفت خودتوسعه و با  است که سرمایه اسالمی

در مقابل نظام  ییکارا و اجرا ،ی جایگزینمالی جهانی تبدیل شده و به عنوان الگوي مال

تقاضا براي  افزایش آگاهی و .مورد توجه بسیار قرار گرفته است ،مالی متعارف

گذاري طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات  سرمایه

در هر  یاسالم ینظام مال یطراح .تبدیل شود یمالی اسالمی به صنعت موفق و پررونق

و  یمال يهامنظا يکارآمد يهاشاخص ،در وهله نخستباید مذکور  يهاحوزه یک از

  .باشد شتهها را دامنظااین  یاسالم يهاسپس شاخص

بشر است که بر اساس گذر زمان از  يترین نیازها نیاز به امنیت از جمله مهم

 بسط و ،از این قبیل يها و مواردگذاري، سرمایهییدر دارا  به امنیت خودتعریف ساده 

استفاده  ي متفاوتیاز ابزارها يین نیازابه منظور رفع  ،در ابتدا .استیافته گسترش 

انجام  خطردارموضوعات خطرزا و  بارهبیمه در. دمدون ش ،شد تا اینکه نظام بیمه می

اي بیمه يمؤسسات و نهادها. عدم اطمینان از وقوع زیان است يکه به معنا گیرد،یم

حفظ  ،یایجاد منابع جدید مال ،یو مال يعوامل و شرایط مؤثر در توسعه اقتصاد از ییک

گذاري از نظر تضمین  تهدیدکننده در سرمایه ياز خطرها يجلوگیری و مل يهاثروت

  ).317، ص 1337بخش، تاج(است پرداخت غرامت  خسارت و

همچون  یبه مباحث ياتوجه ویژه ،مسلمان يکشورها ي،میالد 1970دهه  ياز ابتدا

مفهوم تکافل در زمان پیامبر اکرم  .اند دهکر یاصول اسالم يبر مبنا یخدمات مال یطراح

 ،که با ورود پیامبر اکرم به مدینه، میان مهاجران و انصار طوريه ب ، نیز وجود داشته است

- بیلهتمام مسلمانان مدینه، بدون توجه به ق ،از طریق این پیمان. نظام عاقله شکل گرفت

ساالنه در آن  ء،ایجاد شد که اعضا» کَنز«به نام  یشان، عضو یک جامعه شدند و صندوق

پرداخت دیه مشکل داشت، کمک  يکه برا ياین صندوق به عضو. ریختندیم یمبلغ

بیمه، و تحریم  ی، به عنوان شکل پذیرفتن»حمایت متقابل«اخیر بر  يهادر دهه. کردیم

/ ش 1345(در مکه  یاقتصاد اسالم یالمللستین اجالس بینویژه در نخه بیمه مرسوم، ب

است، مطرح  یپذیرفتن ،که در اسالم ياتأکید شد و بیمه تکافل، به عنوان بیمه )1976
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از  يبه منظور دور یاسالم یمال ايایجاد نظام نهادهبراي  یصنعت بیمه اسالم .1گردید

الگویی جایگزین و عرضه  -غرر و قمار ربا،- شبهات موجود از منظر فقه اهل تسنن

 يها شرکت. کردنداستقبال از آن  یغیراسالم یو حت یاسالم يکه کشورها ،عرضه شد

شرکت تکافل و هشت شرکت تکافل  63امروزه در قالب  ،تکافل در جهان اسالم

شرکت  16، یعرب يکشورها شرکت تکافل در 31که  طوريه کنند، بیفعالیت م  یاتّکای

 یغیرمسلمان يشرکت تکافل در کشورها 16مسلمان غیرعرب و  ير کشورهاتکافل د

  .)Jaffer, 2007, p. 4-12(است  که جمعیت مسلمان دارد پراکنده شده

توانند به دو صورت استفاده از  ها می همان طور که مشخص است، افراد و شرکت

در برابر  محصوالت بیمه اسالمی یا استفاده از محصوالت بیمه متعارف، خود را

از آنجایی که هر طرح مالی باید هم از نظر اسالمی بودن و هم . خطرات، پوشش دهند

اما بحث و . از نظر کارآمدي بررسی شود، این تحقیق به بیان کارآمدي آن پراخته است

تر است؟ براي پاسخ به  گزاران مناسبها براي بیمه یک از بیمه سؤال این است که کدام

  2.ها مقایسه شود ها، این بیمه هایی مطرح و بر اساس آن اخصاین سؤال باید ش

  اهمیت تحقیق .1-1

حکومت  يگذارنقطه آغازین پایه ،ایران یشکوهمند انقالب اسالم يپیروز ،بدون شک

اداره امور  ،بلند این انقالب مقدس يهااست که از آرمان یو ایجاد نظام اسالم یاسالم

 يکارآمد يها مؤلفه آحاد مردم بر اساس موازین شرع و یاجتماع و بهبود شرایط زندگ

صنعت  ي مهم اقتصادي،هااز جمله حوزه .است لفمخت يهادر حوزه یمال-ياقتصاد

 يهاروش بردمستلزم مطالعات گسترده و کار ،به این مهم یکه دستیاب استبیمه 

استفاده افراد و ی و ایجاد امکان جهت استخراج نظام بیمه اسالم یساختارمند و علم

  .ها از پوشش مناسب است شرکت

ها ،انتقال ریسک و يگذارآنجا که صنعت بیمه از طریق تأمین و تضمین سرمایه از

کشور  یمال-يها باعث رشد و رونق اقتصادحق بیمه يگذارسرمایه کاهش آن و

در بدیهی است که این رونق جز  .دارد ياجایگاه ویژه ،رونق و توسعه آن ،دشو یم

به همین شود؛  بخشی به ابزارها و خدمات مالی، من جمله بیمه، حاصل نمیپرتوي تنوع

  .دارد یاهمیت خاصبیمه متعارف، صنعت تکافل و مقایسه  ،منظور
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اي ندارد؛ لذا ایجاد آن، نیازمند مطالعه الگوهاي  تکافل در نظام مالی ایران، سابقه

از طرفی، با توجه به اینکه . ر استها براي کشو سازي آن موجود و طراحی و بومی

ایجاد آن در جمهوري اسالمی ایران باید توجیه اقتصادي داشته باشد، بر آن هستیم که 

پس از بررسی امکان کاربرد این ابزار، جایگاه آن را در کنار بیمه رایج در ایران، بررسی 

-فل به عنوان رقیب کنیم، یعنی کارایی بیمه متعارف و مرسوم در ایران را در مقابل تکا

  .تشریح کنیم -و نه جایگزین

هاي رایج و وجوه افتراق این دو در این تحقیق، ابتدا، کلیاتی راجع به تکافل و بیمه

در بخش سوم، . شودکنیم و سپس، پیشینه، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان می تبیین می

تحلیل سلسله  شود و در بخش بعد، اطالعات با از فرآیند روش تحقیق، بررسی می

  .در پایان نیز نتایج خواهد آمد. شود مراتبی، تجزیه و تحلیل می

  کلیات تحقیق .2

  ادبیات موضوع .2-1

  تعریف تکافل .1- 2-1

با ذکر این مثال که  ؛آمده است» ضمانت متقابل«تکافل به معناي  هدر کتاب المنجد واژ

، ص 2، ج 1380معلوف، ( یکدیگر شدند) ضامن(یعنی آن قوم کفیل  »القوم تکافلَ«

کمک «و  )1384میرزایی و میرزاخانی، ( »تضمین مشترك«این کلمه به معناي  .)986

) 72، ص1392الخیاط، ( »مساعدت و کمک«و  )Norazah, 2002( »گروهیمتقابل میان

  .نیز به کار رفته است

هاي ناشی از حوادث و تکمیل نظام اي بیمه براي جبران خسارت تکافل، گونه

 هبیم )اهل سنت( ي از محققان اسالمیدتعدا از آنجایی که. استبانکی بدون بهره 

و میسر ) و جهل یاطمینان بی(ناسازگار و آن را داراي عناصر غرر  ،مرسوم را با شریعت

که عالوه بر آنکه  اند، دهکردانند، تکافل را به جاي آن معرفی  و ربا می) قمار(

نیز اخالقی -ارد، از آن سه عیب به دور و نهادي مالیهاي مرسوم را د کارکردهاي بیمه

است و » گروهی کمک متقابل میان«مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معناي  ،تکافل .است

 هبیم«شبیه  ،این نوع بیمه ؛سهم دارد ،داخل گروه هر عضوي در حمایت از نیازمندانِ

  .)Billah, 2003, p. 10( است» تعاونی
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» الفضول حلف«پیمانی به نام  -صلوات اهللا علیه و آله–قبل از بعثت رسول اکرم 

مردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخالقی بود و در  در میان جوانان و جوان

 ءیع شود آن را از زاید اموال اغنیااض ،آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه

پیامبر اسالم نیز که در  .ت اقتصادي و نظامی خود قرار دهندبستانند و آنها را در حمای

در « :ندفرمود میو چنین  ندکرد میافتخار از آن یاد با ، بعدها نداین پیمان شرکت داشت

) وم شتر سرخ(بهاترین اموال  شاهد پیمانی بودم که از گران ،سراي عبداهللا بن جدعان

 »اسالم نیز به چنان پیمانی دعوت شوم دارم که در تر بود و دوست می براي من محبوب

 از پاي مسلمانان باید افراد«: در این قانون اساسی آمده است .)55، ص 1359اي،  خامنه(

 ،بها یا آزاد کردن اسیراثر خون درآمده را کمک کنند و در مخارج سنگینی که بر

براي حفظ مدینه تا آنجا که مسلمانان ...  شود او را یاري دهند منی میؤگیر م دامن

هایی که در جنگ...  ان باید به سهم خود هزینه جنگی بپردازندیجنگند، یهود می

 »خود آنهاست ههر کدام به عهد ههر دو شرکت دارند هزین ،ها و مسلمانان یهودي

  ).150-147، صص 1373هشام،  ابن(

و سپس در همان سال   )م 1978( ش 1357نخستین شرکت تکافل در سودان، در 

، دو )م 1993( ش 1372در . )Abouzaid, 2007( در عربستان سعودي تأسیس شد

  )م 1995( ش 1374دو شرکت در اندونزي، و در  ،شرکت تکافل در برونئی، سال بعد

تنها شرکت بیمه تکافل در عربستان . دشیک شرکت تکافل در سنگاپور تأسیس 

مجوز  ،جارت و صنعتدر کویت، وزارت ت. سعودي، شرکت ملی بیمه تعاونی است

. صادر کرد )1998فوریه (ش  1377تأسیس نخستین شرکت تکافل را در بهمن 

د و احتماالً مالزي شتصویب  ،در مالزي )م 1984( ش 1363نخستین قانون تکافل در 

دو شرکت تکافل نیز در سنگاپور  .است که قانون تکافل دارد اي اسالمی تنها کشور

  ).Maysami & Kown, 2002( کنند فعالیت می

شرکت تکافل و هشت شرکت تکافل اتکایی در جهان اسالم  63 ، حداقلامروزه

شرکت تکافل  16شرکت تکافل در کشورهاي عربی،  31 ؛ این آمار بهندنک فعالیت می

شرکت تکافل در کشورهاي غیرمسلمانی که  16در کشورهاي مسلمان غیرعرب و 

  ).Maysami & Kown, 2002(شود مربوط می جمعیت مسلمان دارند
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  وجوه تمایز تکافل و بیمه متعارف .2- 2-1

اي در هاي دو بیمه رایج و تکافل به صورت مقایسه، تفاوت1در جدول شماره 

  :محورهاي خاصی، مطالعه شده است

 ;Obeidollah, 2005, pp. 124-126(بیمه رایج در مقایسه با تکافل؛ برگرفته از  .1جدول 

Billah, 2003, p. 18-21(  

 تکافل بیمه رایج محور مقایسه

ماهیت 

 وکار کسب
 .مبتنی بر انگیزه کسب سود است

مبتنی بر انگیزه حمایت و تأمین رفاه اجتماعی 

 .اوست  گزار و خانواده بیمه

 ماهیت قرارداد

گر در  مانند قرارداد بیع است که بیمه

گزار، از او  قبال پوشش ریسک بیمه

 .کند پول دریافت می

شوندگان براي تقسیم  قراردادي است بین تمام تکافل

 .مخاطرات خود و مشارکت در حمایت

منابع قوانین و 

 مقررات

وکار،  در نتیجه تجارب کسب

تفکرات بشري، ادبیات قضایی، 

 .ها و فرهنگ آن کشور است پایگاه

و نظرات و ) قرآن و سنت(مبتنی بر وحی الهی 

هی موجود در این هاي فق فتاواي شرعی علما و کمیته

 .هاست شرکت

مبتنی بودن بر 

 اصل تعاون

گر با هم یکی  گزار و بیمه منافع بیمه

 .نیست و تعاون واقعی وجود ندارد

گر؛ در کلیه  گزارند و هم بیمهاعضاء، هم بیمه

شوند و در انتقال مخاطره نیز  ها شریک می خسارت

 .مشارکت دارند

 شفافیت و افشاء

رایج، افشاء و هاي بیمه  در شرکت

به جعبه سیاه (شفافیت وجود ندارد 

 ).اند تشبیه شده

تکافل، اطالعات را به صورت شفاف در   شرکت

ها و  دهد و فعالیت شوندگان قرار می اختیار تکافل

 .هاي بیمه رایج است تر از شرکت عملیاتش شفاف

گذاري سرمایه

 وجوه

ها، وجوه  گاهی اوقات بعضی شرکت

هاي غیرشرعی به  برنامهرا در امور و 

  گیرند و از ابزارهاي با بهره کار می

خارج (کنند  ثابت استفاده می

 )جمهوري اسالمی ایران

وجوه در ابزارهاي شرعی که با مبانی مضاربه و 

گذاري  سرمایه  کنند، کار می... وکالت و اجاره و 

 .شود می
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 تکافل بیمه رایج محور مقایسه

 التزامات و منافع

گزاران در صورت بروز خطر،  بیمه

نامه آمده  ولی را که در بیمهکل پ

اما در صورت رخ . گیرند است، می

 .توانند ادعا داشته باشند ندادن، نمی

تواند در صورت بروز خطر، کل  شونده می تکافل

که از صندوق مخاطره (کننده  مقدار در تعهد تکافل

، کل موجودي حساب )شود پرداخت می

 شده را تا کننده و سهم خود از سود کسب مشارکت

اما اگر تا زمان سررسید . آن زمان از شرکت بگیرد

تواند  فقط می  داده، رخ نداد، صبر کرد و خطر پوشش

کننده و سهم خود را از  موجودي حساب مشارکت

 .سود تا آن زمان، درخواست کند

 ارزش بازخرید

گزار بخواهد قبل از  اگر بیمه

شرکت   سررسید، از بیمه خارج شود،

که از - پول  بیمه به او مقداري

گر  هاي او به بیمه مجموع پرداختی

 .پرداخت خواهد کرد -کمتر است

در تکافل اگر کسی بخواهد خارج شود تمام 

حساب (موجودي حساب شخصی او 

به عالوه سهمش از کل سود تا آن ) کننده مشارکت

شود و متصدي تکافل  موقع، به او بازپرداخت می

شرکت و اندازي  فقط مقدار ناچیزي بابت راه

 .کند مدیریت وجوه از او کسر می

توزیع مازاد 

 منافع

گزار تعارض  گر و بیمه بین منافع بیمه

 .وجود دارد
 .گزار تعارض وجود ندارد گر و بیمه بین منافع بیمه

حق رأي و حق 

شرکت در 

 مجمع عمومی

در بیشتر موارد این قبیل تسهیالت 

هاي  کنندگان در برنامه براي شرکت

 .رایج وجود نداردهاي  بیمه

اعضاء، حق رأي و حق شرکت در مجمع عمومی را 

هاي  براي انتخاب هیئت مدیره و نیز مالحظه حساب

 .سالیانه و ترازنامه دارند

  الگوهاي رایج تکافل  .3- 2-1

در این تحقیق، عملکرد دو بیمه متعارف عمومی و تکافل عمومی و همچنین بیمه عمر 

، تکافل عمومیدر . متعارف و تکافل خانواده، متناظراً با یکدیگر مقایسه شده است

 .شوند با شرکت وارد معامله می یا وکالت تحت قرارداد مضاربه) دارندگان بیمه( ءاعضا

شرکت با عملکردي . کند شرکت را مشخص می يضاحقوق و وظایف اع ،این قرارداد

آوري و انواع گوناگونی از وجوه  جمع ،را از اعضاء) حق بیمه(حق تکافل کارفرما، شبیه 

میزان حق بیمه اعضاي شرکت بیمه اسالمی به نوع . کند تکافلی عمومی را مدیریت می

حق بیمه  ،اعضاء. گذاري بستگی دارد قیمتثابت بر مبناي اصول اساسی مقدار تکافل و 

 ،دهند و با عامل تکافل درباره میزان سهم ع به شرکت بیمه اسالمی میرا به عنوان تبرّ

عسگري و (کند  میجبران را خسارت  ،کنند و عامل تکافل در دوره توافق توافق می
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کننده حق بیمه شونده در سود سهیم باشد، بیمهبراي اینکه بیمه. )1388گیوي، اسمعیلی

سهیم  ،هم شونده در سودبیمه ،بدین ترتیب ؛کند شده را سهم محسوب می پرداخت

  3.تواند مسترد نماید است و حق بیمه را نیز می

در سودان به کار گرفته شد و رویکرد  1979مدل مضاربه براي اولین بار در سال 

زان بر اساس این، افراد باید می. استفاده از این مدل، رویکرد غالب در این صنعت است

کنندگان و هم متصدیان نسبت به حقوق  هم مشارکت. مشارکتشان را به صندوق بدهند

  ).Abdul Wahab et al., 2007(هاي خود در قبال این صندوق آگاهی دارند  و مسئولیت

 حقوقی، رظن از. است اشخاصهاي بیمه مهم بسیارهاي شاخه از یکی عمره بیم

 متعهد، بیمه حق دریافت مقابل در زارگ بیمه ،آن موجببه  که است قراردادي، عمره بیم

 یا سرمایه( مبلغی معینی، زماناو تا  ماندن زنده یا شده بیمه فوت صورت در که شود می

، 1382بابایی، ( بپردازد، او طرف از شده تعیین ثالث شخص یا ارذگبیمه به) يمستمرّ

  .شوداین نوع بیمه در صنعت تکافل با عنوان تکافل خانواده شناخته می .)26ص 

  سابقه تحقیق گذشته .2-2

اما تحقیقات نزدیک  رد؛ندا اي سابقه ،ین تحقیقدهد که ا وجوي محققان نشان می جست

ت و این مقاالکلیه که است؛ شده عرضه نامه  پایانچندین  مقاله وچند به آن در قالب 

تکافل و اهداف آن پرداخته  ینگاشته شده و بیشتر به معرف یبه صورت کل ها نامهپایان

  :تحقیقات به شرح زیر استاین بعضی از . است

بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین «اي با عنوان  نامه در پایان) 1385(مهر محمدي

جامعه به تبیین ماهیت و اهمیت تعاون و تکافل در » اجتماعی با نظام تکافلی اسالم

هاي تکافل را به صورت کلی آورده  پرداخته و سازکارهاي برخی الگوهاي شرکت

  .است

اي  تحلیل نظري مقایسه«در مقاله خود با عنوان ) 1388(عسگري و اسمعیلی گیوي 

به مقایسه تکافل » هاي متعارف هاي عمر در نظام تکافلی اسالم و بیمه ساختار بیمه

 .اند ها پرداخته ظر منافع و محصوالت آنخانواده و بیمه عمر رایج از ن
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روندها، : بیمه اسالمی«در فصل هشتم کتابی با عنوان ) Jaffer, 2007(جعفر 

به طور مفصل به موضوع تکافل و تکافل اتکایی در » ها و آینده تکافل فرصت

 .هاي عملیاتی، بازاریابی و مباحث نظارتی و شرعی پرداخته است حوزه

هاي بالقوه  فرصت«نامه مقطع دکتري خود با عنوان  در پایان) Akhtar, 2009(اختر 

با بررسی وضعیت بازار تکافل در » آفرین و عملیاتی الگوي تحول: تکافل در پاکستان

بینی میزان موفقیت این صنعت در پاکستان  رایج به پیش  دنیا و مقایسه آن با بیمه

کند  فل و بیمه رایج را مقایسه مینامه خود که تکا پرداخته است؛ و در بخشی از پایان

 .هاي تکافل داده است توضیحاتی درباره الگوهاي رایج شرکت

پس » توسعه و کاربرد بیمه اسالمی«مقاله در ) Ma'sum Billah, 2003( معصوم باهللا

 ،وي .استرا معرفی کرده ها  هاي تکافلی و روند توسعه آن شرکت ،از بررسی تکافل

مقاله  حقوقی وي در-کند و رویکرد فقهی هاي تکافل اشاره میبه بررسی الگو ،همچنین

  .استکه البته فقه اهل تسنن مد نظر وي  مشهود است، کامالً

  شناسی تحقیقروش .3

  :سؤاالت تحقیق بدین شرح است

  مانند بیمه متعارف است؟) تکافل(آیا کارایی بیمه اسالمی : سؤال اصلی تحقیق

  عمر مانند بیمه عمر متعارف است؟) تکافل(بیمه اسالمی آیا کارایی : سؤال فرعی اول

عمومی مانند بیمه عمومی ) تکافل(آیا کارایی بیمه اسالمی : سؤال فرعی دوم

 متعارف است؟

 :فرضیات تحقیق نیز عبارت است از

  .بیشتر از بیمه متعارف است) تکافل(کارایی بیمه اسالمی : فرضیه اصلی

  .عمر بیشتر از بیمه عمر متعارف است) تکافل(اسالمی کارایی بیمه : فرضیه فرعی اول

عمومی بیشتر از بیمه عمومی ) تکافل(کارایی بیمه اسالمی : فرضیه فرعی دوم

  .متعارف است

- توصیفی و از نظر هدف، اکتشافی-تحقیق حاضر از حیث ماهیت، تحقیقی

و ) ايخانهمطالعات کتاب(ها نیز از تحقیقات گذشته  براي تهیه شاخص. کاربردي است

اي تهیه شد و از کارشناسان، متخصصان و خبرگان فعال  نامه مصاحبه با خبرگان، پرسش
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اي در  بنابراین، در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه. در حوزه مربوطه، نظرسنجی شد

اکتشافی در شناخت و تبیین -گردآوري اطالعات مقدماتی و از روش تحلیل توصیفی

  .داري شده استبر  معیارها، بهره

هاي مناسب، به مقایسه کارایی تکافل و  این تحقیق کاربردي، بر اساس شاخص

اند از  اند عبارت ها را تکمیل کرده نامه افرادي که پرسش. پردازد بیمه متعارف می

مثل (هاي تکافل و بیمه متعارف در ایران و برخی کشورهاي منتخب  متخصصان شرکت

نامه، از بررسی منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، پایان یعنی پس). مالزي و پاکستان

 Expertافزار  نامه، نظر خبرگان سنجیده و با نرم هاي اینترنتی، با پرسش بولتن و پایگاه

choice بندي شده است ها رتبه و بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بیمه.  

  هاتجزیه و تحلیل داده .4

ها، براي تجزیه و تحلیل  آوري داده است که متعاقب جمع در این قسمت، سعی بر این

همچنین، در ضمن بحث، . استفاده شود MADMهاي  شده از روش هاي جمع داده

زاده، آذر و رجب: برگرفته از(مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تشریح خواهد شد 

  ).Saaty, 1980؛ 1388

شود که به منظور اجراي هر  ري میهاي تحقیق، یادآو پیش از عرضه نتایج و یافته

ها و نیز بررسی مشکالت موجود در روایی و میزان پایایی  نامه تر پرسش چه دقیق

نظران قرار  نامه در اختیار چند تن از متخصصان و صاحب نامه، ابتدا پرسش پرسش

نامه شد و  به طور کلی، نتایج این بررسی، منجر به اعمال اصالحاتی بر پرسش. گرفت

نتایج و . نامه نهایی طراحی گردید یتاً با برطرف شدن مشکالت اولیه، پرسشنها

  .شود ها در این بخش، بررسی می هاي مربوط به مرحله اصلی گردآوري داده یافته

  :عبارت است از AHPمراحل تکنیک 

  ها و محاسبه نرخ سازگاري نامه آوري پرسش جمع -1

  ساخت درخت سلسله مراتبی -2

  زوجیمقایسه  -3

  تلفیق نظرات و چاپ گزارش -4
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هاي نهایی هر یک از  در پایان و بعد از مقایسات زوجی الزم است تا اولویت

در جداول زیر، خروجی . شود بدین منظور از تلفیق استفاده می. ها، استخراج شود گزینه

  .مراحل باال آمده است

یل سلسله بیمه عمر متعارف و تکافل خانواده در چارچوب تحل 2در جدول 

  :مراتبی مقایسه شده است

  بندي تکافل خانواده در مقایسه با بیمه عمر متعارفرتبه .2جدول 

  هاي تصمیم و ضرایب اهمیتشاخص  هدف

ل
 ک

ت
می

اه
ي  

ار
زگ

سا
خ 

نر
  

هاي رقیب امتیاز موزون گزینه

  از لحاظ شاخص مربوط

تکافل 

  خانواده

بیمه عمر 

  متعارف

به
رت

 
در

ه 
اد

نو
خا

ل 
کاف

ي ت
ند

ب
 

ف
ار

تع
 م

مر
 ع

مه
 بی

 با
سه

قای
م

  

حوزه مالی 

)27/0(  

وري از دارایی  بهره

)40/0(  
108/0 01/0 64/0  36/0  

  55/0  45/0 02/0 0729/0  )27/0(کاهش هزینه 

  39/0  61/0 03/0 0891/0  )33/0(ترکیب درآمدها 

حوزه بازار و 

  )31/0(مشتري 

وضعیت مشتریان 

)42/0(  
1302/0 00/0 53/0  47/0  

  51/0  49/0 01/0 0775/0  )25/0(شبکه فروش 

وضعیت شرکت در 

  )33/0(بازار 
1023/0 01/0 4/0  6/0  

حوزه 

فرآیندهاي 

  )20/0(داخلی 

  28/0  72/0 02/0 136/0  )68/0(وري  بهره

شفافیت در 

  )32/0(عملکرد 
064/0 02/0 95/0  05/0  

حوزه رشد و 

  )22/0(توسعه 

توسعه و بهبود منابع 

  )28/0( انسانی
0616/0 00/0 51/0  49/0  

فناوري اطالعات 

)30/0(  
066/0 02/0 5/0  5/0  

توسعه محصول و 

  )42/0(بازار 
0924/0 00/0 55/0  45/0  

 4219/0 5781/0 میانگین موزون امتیازات  

  2  1 بندي نهایی رتبه  
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 بندي تکافل عمومی در مقایسه با بیمه عمومی متعارفرتبه .3جدول 

  هاي تصمیم و ضرایب اهمیتشاخص  هدف

ل
 ک

ت
می

اه
ي  

ار
زگ

سا
خ 

نر
  

هاي امتیاز موزون گزینه

رقیب از لحاظ شاخص 

  مربوط

تکافل 

  عمومی

بیمه 

عمومی 

  متعارف

به
رت

 
ف

ار
تع

 م
ی

وم
عم

ه 
یم

ا ب
ه ب

س
قای

 م
در

ی 
وم

عم
ل 

کاف
ي ت

ند
ب

  

حوزه مالی 

)27/0(  

  49/0  51/0 01/0 108/0  )40/0(وري از دارایی  بهره

  58/0  42/0 02/0 0729/0  )27/0(کاهش هزینه 

  59/0  41/0 03/0 0891/0  )33/0(ترکیب درآمدها 

حوزه بازار و 

  )31/0(مشتري 

  77/0  23/0 00/0 1302/0  )42/0(وضعیت مشتریان 

  51/0  49/0 01/0 0775/0  )25/0(شبکه فروش 

وضعیت شرکت در بازار 

)33/0(  
1023/0 01/0 2/0  8/0  

فرآیندهاي حوزه 

  )20/0(داخلی 

  70/0  30/0 02/0 136/0  )68/0(وري  بهره

  05/0  95/0 02/0 064/0  )32/0(شفافیت در عملکرد 

حوزه رشد و 

  )22/0(توسعه 

توسعه و بهبود منابع انسانی 

)28/0(  
0616/0 00/0 51/0  49/0  

  5/0  5/0 02/0 066/0  )30/0(فناوري اطالعات 

 توسعه محصول و بازار

)42/0(  
0924/0 00/0 4/0  6/0  

 525034/0 474966/0 میانگین موزون امتیازات  

  1  2 بندي نهایی رتبه  

، ضرایب اهمیت AHPبر اساس نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک  3در جدول 

ها، میزان سازگاري آنها و امتیاز موزون دو نوع بیمه عمومی متعارف هر یک از شاخص

هاي موجود و تجزیه و تحلیل آمده است؛ نتایج مندرج بر اساس دادهو تکافل عمومی 

  .در جدول فوق آمده است Expert Choiceافزار  در نرم

که هر کدام از این -بندي انواع بیمه بر اساس یازده معیار  در این پژوهش، رتبه

در نهایت نیز با . صورت گرفته است -معیارها داراي ضریب اهمیت مشخص است

  .ها مشخص شده استبیمه بندي کلی میانگین موزون، رتبه گرفتن
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اي و تجزیه و تحلیل صورت گرفته درباره آنها که مبتنی با عنایت به جداول داده

گیري تحلیل سلسله مراتبی است، نتایج زیر در  بر نظر خبرگان و در قالب مدل تصمیم

  :ها به دست آمدخصوص تأیید یا رد فرضیه

عمر بیشتر ) تکافل(کارایی بیمه اسالمی «: حقیق عبارت است ازفرضیه فرعی اول ت

با توجه به جدول اول و اینکه میانگین موزون امتیازات . »از بیمه عمر متعارف است

تکافل خانواده، بیشتر از بیمه عمر متعارف شده است بنابراین، فرضیه فرعی اول تحقیق، 

  .شود تأیید می

عمومی ) تکافل(کارایی بیمه اسالمی «: ت ازفرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت اس

با توجه به جدول دوم و اینکه میانگین موزون . »بیشتر از بیمه عمومی متعارف است

امتیازات تکافل عمومی، کمتر از بیمه عمومی متعارف شده است بنابراین، فرضیه فرعی 

  .شود دوم تحقیق، تأیید نمی

کارایی بیمه «-اال، فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب، با توجه به مباحث دو جدول ب

  .شود تأیید نمی -»، بیشتر از بیمه متعارف است)تکافل(اسالمی 

  گیري نتیجه -5

بنا بر آنچه از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مبتنیِ بر نظر خبرگان در مقایسه کارایی دو 

ر در جهت بیمه متعارف و تکافل انجام شد و بر اساس جداول فوق، نتایج مورد انتظا

  .برداري از هر یک از دو نوع بیمه مذکور به شکل زیر استبهره

توان نتیجه گرفت که تکافل خانواده و بیمه عمر متعارف در معیارها و می -الف

  :زیرمعیارهاي مشخص، بررسی شده است و نتیجه پژوهش به صورت زیر است

 ها، تکافل خانواده ها و ترکیب درآمدوري از داراییدر حوزه مالی، شاخص بهره

هاي  گیرد، در حالی که به لحاظ مؤلفهنسبت به بیمه عمر متعارف، رتبه بسیار باالتري می

، بیمه عمر ...اي همانند ضریب خسارت، هزینه متوسط کارکنان و شاخص هزینه

  .متعارف رتبه باالتري نسبت به تکافل خانواده کسب کرده است

 یت مشتریان در تکافل خانواده نسبت به در حوزه بازار و مشتري، شاخص وضع

هاي شبکه فروش و وضعیت بیمه عمر متعارف برتري دارد، در حالی که شاخص

  .شرکت در بازار در بیمه عمر متعارف نسبت به تکافل خانواده، رتبه باالتري دارد
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 وري و شفافیت در عملکرد، هاي بهرهدر حوزه فرآیندهاي داخلی، شاخص

  .بت به بیمه عمر متعارف، رتبه بسیار باالتري کسب کرده استتکافل خانواده نس

 هاي توسعه و بهبود منابع انسانی و توسعه در حوزه رشد و توسعه، شاخص

محصول بازار، تکافل خانواده، رتبه باالتري گرفته و در شاخص فناوري اطالعات رتبه 

  .یکسانی کسب کرده است

هاي عمومی متعارف به یسه با بیمههاي تکافل عمومی در مقاهمچنین بیمه -ب

  :شودشرح زیر تحلیل و مقایسه می

 هاي کاهش هزینه و ترکیب درآمدها در بیمه عمومی در حوزه مالی، شاخص

متعارف، رتبه باالتري نسبت به تکافل عمومی کسب کرده است، در حالی که 

تر اند اثربخشها توانستهوري از داراییهاي تکافل در تکافل عمومی در بهره شرکت

  .عمل کنند

 ها از جمله در حوزه بازار و مشتري، بیمه عمومی متعارف در تمامی شاخص

وضعیت مشتریان، شبکه فروش و وضعیت شرکت در بازار، رتبه باالتري در مقایسه با 

  .تکافل عمومی کسب کرده است

  در حوزه فرآیندهاي داخلی، شاخص شفافیت در عملکرد در تکافل عمومی

سته است رتبه بسیار باالتري نسبت به بیمه عمومی متعارف کسب کند، این در توان

هاي عمومی متعارف، نمره باالتري نسبت به وري در بیمهحالی است که شاخص بهره

  .تکافل عمومی دارد

  در حوزه رشد و توسعه، به طور کلی وضعیت نسبتاً مشابهی در دو نوع بیمه

توسعه محصول و بازار، بیمه عمومی متعارف و حاکم است، به طوري که در شاخص 

در شاخص توسعه و بهبود منابع انسانی، تکافل عمومی برتر است و در شاخص 

  .فناوري اطالعات، وضعیت یکسانی دارند

هاي تحقیق و با تفکیک بررسی کارایی دو نوع در نگاه کالن و با عنایت به فرضیه

شود که میانگین موزون امتیازات تکافل یبیمه مورد مطالعه در این پژوهش، تأیید م

خانواده بیشتر از بیمه عمر متعارف است و بنابراین، کارایی بیمه عمر متعارف از تکافل 

خانواده کمتر است؛ از طرف دیگر، این مطلب که میانگین موزون امتیازات تکافل 
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هاي یمهعمومی، کمتر از بیمه عمومی متعارف شده است، مبین این دستاورد براي ب

عمومی متعارف است که داراي کارایی بیشتري نسبت به تکافل عمومی است؛ بنابراین، 

اي توان گفت چه نوع بیمهشود که لزوماً نمیهاي فوق نتیجه گرفته میاز برآیند تحلیل

کارایی بیشتري دارد و براي این امر، نشان داده شد که نوع خاص ) تکافل یا متعارف(

هایی، برتري و کارایی نسبی بیشتري ها و شاخصه مذکور در حوزههر یک از دو بیم

  .دارد

 ها شتیاددا

                                                        
 -یعنی آنچه در جمهوري اسالمی ایران در حال اجرا است–این قول که بیمه متعارف  .1

کند، مختص فقهاي اهل سنت است، یعنی سازکار آن را تأیید نمی ،اشکال فقهی دارد و فقه

یمه وارد فقهاي اهل سنت اشکاالت غرر، ربا، اکل مال به باطل و ضرر و ضرار را بر عقد ب

عقد بیمه متعارف را به لحاظ فقهی جایز  ،که فقهاي شیعه به اتفاق دانند؛ در حالیمی

براي . دانندد و هیچ کدام از اشکاالت مذکور را براي این عقد صحیح نمینراشم می

 :تهران .بررسی فقهی مسئله بیمه). 1367. (مرتضی ،مطهري: به. ك .اطالعات بیشتر، ر

 همؤسس: قم .2جلد  .هالوسیل تحریر). 1409( .اهللا ، روحخمینی؛ 48ص  .61 شماره .میقات

فی الفقه  هالدروس الشرعی). 1417( . محمد بن مکى عاملى :شهید اولو اسماعیلیان؛ 

  .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم .هاالمامی

بنابراین با صحیح دانستن بیمه متعارف از نظر فقه شیعه، هدف این تحقیق بررسی تکافل به  .2

براي بیمه متعارف است که این دو به لحاظ کارایی مقایسه  -و نه جایگزین–عنوان رقیب 

  .شوند می

هاي مختلف اجرایی، براي مطالعه تفصیلی در خصوص سازکار عملیاتی انواع تکافل و مدل .3

تحلیل نظري « ).1388. (گیوي، حمیدرضا و اسمعیلی .عسگري، محمدمهدي: به .ك .ر

اقتصاد  .»هاي متعارف هاي عمر در نظام تکافلی اسالم و بیمه اي ساختار بیمه مقایسه

  .32شماره . اسالمی
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