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 چکیده 

 وراقا بورس در حاضر ایبیمه هایشرکت در عمر بیمه بازاریابی بر ارتباطات و اطالعات فناوری مطالعه حاضر نقش

میزان  عمرو تعیین بیمه تقاضای کنندهنییتع عوامل از یک هر گذاریمیزان تأثیر تعیینتهران است قصد این مطالعه بررسی  بهادار

 کشور است. در عمر بیمه تقاضای کنندهنییتع عوامل از یک هر یرگذاریتأث

 را خانوار یا جامعه افراد زندگی آتیه تأمین اینکه نخست .هستند اهمیت حائز دو جهت از زندگی هایبیمه کلی طوربه

 بهره گذاریجهت سرمایه در مالی ابزارهای از یکی عنوانبه آن از هادولت که آنهاست اندازیپس نقش و دوم دارند عهده بر

 .دارند یاژهیو اهمیت ،توجهقابل هایپوشش و مزایا به دلیل عمر بیمه زندگی، هایبیمه میان در .گیرندمی

 وراقا بورس در حاضر ایبیمه هایشرکت در عمر بیمه بازاریابی بر ارتباطات و اطالعات فناوری مطالعه حاضر نقش

 باشدیم بورسفرا و تهران بهادار بورس اوراق در شدهرفتهیپذ ی بیمههاشرکت حاضر پژوهش یآمار جامعهتهران بود که  بهادار

 افزارهاینرمبرای تحلیل آماری از  .باشدیم انهیسال یهاداده صورتبه 0931تا  0931 هایسال فاصل حد قیتحق یزمان دوره و

قرار  ییدتأتحقیق مورد  هایفرضیهتوجه به نتایج تخمین مدل تمامی  با استفاده گردیده است. Eviewsهمچون  اقتصادسنجی

 گرفتند.

 پانل دیتا –بورس اوراق بهادار  –نرخ بازده دارایی  –بیمه عمر  – یابیبازار :کلمات کلیدی

  



Abstract  

In general, life insurance is important in both directions. It is not about providing the 

future of the lives of people in the community or the household, and secondly, their savings, 

which governments use as a financial means of investment. Life insurance is particularly 

important for life insurance, because of the advantages and benefits. 
In this study, panel data models have been used to estimate the regression model. The 

statistical population of the study is insurance companies admitted to Tehran Stock Exchange 

and Farahsorg, and the research period is between 1391 and 1396 as annual data. For statistical 

analysis, econometric software such as Eviews has been used. The results of the Lumer test for 

the expression regression model have been calculated. The significance level of the test is less 

than α = 0.05, so it is possible with 95% confidence to estimate the model using the data 

verification panel method It will be. Finally, the effect of the rate of return on assets on the 

income from the marketing of the life insurance of selected companies in Tehran Stock 

Exchange is positive and significant. Also, for statistical analysis of significance of regression 

model, F statistics were used. Regarding the computational probability for the F statistic of 

0.0000, it can be stated that the total regression of the research is statistically significant. 
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