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 محاسربه گردآوریشدهاست.بررای1388-97هایفعالدرسطحكشورهستندوآمارمربوطهبرایسال

است. شده استفاده DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 یافزارهانیزازنرم برآوردالگو و متغیرها
بایکورودیباحساسریت-هایكارا،شركتبیمهایراندهدكهازمیانشركتنتایجاینبررسینشانمی

هرایشاخصبهعنوانبهترینشركتازلحاظقو منابعقراردارد؛اگراهبهدلیلعدمحساسیتبه-پایین
ركتحافظنیزبایکخروجیباحساسیتپایین،ازوضعیتخروبیبرخرورداراست.شسؤالخروجیزیر

در.باشردمریضرعی استامااینشركتهمبهعلتعدمحساسیتنسبتبهفاكتورهایورودییامنابع،
-هرایورودیوخروجریمردلالبتهباتوجهبهشاخص-ایكهكاراییكاملنداشتندبیمههایشركتمیان

شراخصورودی،نشراندهنردةنقرشمرؤبروبراالیایرن3شركتبیمهپارسیاننسربتبرهحساسیتپایین
دهردكرهشركتبهمنابعورودیاستهمچنیناینشركتبهدوفاكتورخروجینیرزحساسریتنشرانمری

بیمهكارآفرین،سرینا،توسرعهوملرتهایشركتگویایتناسبمیانفاكتورهایورودیوخروجیاست.
قراردارند.ایبیمهظاستفادهازمنابع،درردهبهترینشركتهاینیزبهلحا

درایراننسبتبهفاكتورهایدستمزدوتحصیال حساسیتپایینیداشتهایبیمههایشركتهمچنیناكثر
یاغیرحساسبودندلذادرزمینهتوانمندسازینیرویانسانیدراینصنعتبایستیسیاستگرذاریمناسرب

د.صور گیر
نسربتبرهفاكتورهرایمرالیهمچرونایبیمرههرایشركتاگراهتوانگفت؛درخصوصبعدمالینیزمی

درفاكتوهاییارونسرودخالصوهاشركتداراییبابتوحقبیمهحساسیتباالییداشتنداماضع این
هكرهبرنامرهریرزیدربعدمالینیزبایستیتقویتشدهاشركتدهدكهایندرآمدسرمایهگذارینشانمی

.طلبدمیراایویژه


(.DEAها كاراییانسانی،كاراییمالی،صنعتبیمه،تحلیلپوششیدادهها:کلیدواژه

.JEL:G22،G52،I13بندی طبقه



 مقدمه 

بیهه نقش مهم و حساسی در رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در کشنورهای در حنات توسنعه    

های اتخاذشنده در اینن بخنش    بر آن و ههچعین تاثیرانواع سیاس  مؤثرامل دارد. توجه به جایگاه و عو

ای بر اقتصاد کشور خواهد داش . بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و اثرات قابل مالحظه

تواند بسترسناز رشند اقتصنادی باشند    توسعه اقتصادی دارند و صعع  بیهه که یک نهاد مالی اس  می
های تولیددی ههدانچ لهدل ش یندمی      درصدی از کل حق بیمه 09/0با سهم  صنعت بیمه ایران

 باید.می 34رشد. حال آن که رتبه کنور همجوار ترکیه در ای  زمینه صنعت بیمه دنیا به یمار می
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دالر اسدت کده از    608دالر در برابدر رمدم سدرانه ههدان کده       50سرانه حق بیمه در ایدران  

کویتچ مطر ش امارات فاصله دارد ش رتبه ایران در ای  زمینده در   کنورهایی لون ترکیهچ عربستان؛

بایسرتبراگرذرزمرانمیرزانبرایباقیماندندرعرصهرقابتباسایرواحدهامریاست. 76سطح 

عملكردخودرابهسطحقابلقبولیافزایشداد.اولینقدمبررایبهبرودفعالیرت،آگراهیازسرطح
تاهرواحدازوضعیتموجودخودآگاهشردهوبراكندمیكمکفعالیتفعلیاست.اینشناخت
روشمناسبی،بتواندبهسطحبهتروقابلقبولیازفعالیرتوكراراییتوجهبهوضعیتفعلیبااتخاذ

یرکروشناپرارامتریبررایمحاسربهانردازهكرارایینیز (DEA)هاتحلیلپوششیداده.دستیابد
درسرال Charnz(CCR)توسر Farel(1957روبراالهرامازكرار است.اینروشبرایاولینبرا

 (DMU) رابرایواحدهایتصمیمگیرندهFarelهابحثمطرحشدهتوس معرفیشد.آن1978

.هایبازارتوسعهدادندهایاندبعدی،درغیابقیمتباورودیوخروجی
هرایفعرالیتحقیرقشرركتهایبیمره،جامعرهآمراربدینمنظوربرایبررسیكاراییشركت

انردوفعالیرتكررده1388-1397هرایسطحبازاربیمهاستكهتحتنظار بیمهمركزیدرسال
عبارتنداز:بیمهایران،بیمهآسیا،البرز،دی،ملت،امید،حرافظ،سرامان،پاسرارگاد،توسرعه،نروین،

نیزازنررم برآوردالگو و متغیرها بهمحاس پارسیان،كارآفرین،رازی،ایرانمعین،معلموسینا.برای
است. شده استفاده ,DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 افزارهای

،پیشرینهتحقیرق2استكهبعدازمقدمره،ادبیرا موضروعدربخرشنهساختارمقالهبدینگو.
،نتیجهگیریوپیشنهادا دربخرش5،برآوردالگودربخش4،روشتحقیقدربخش3دربخش

 .بیانشدهاست6



 ادبیات موضوع 

 کارایی: مفهوم 

یرکدسترسریمیرزانیرابهینرهتولیدسطحبهاقتصادیواحدیکدستیابیازعبارتستكارایی

 ایرن بیانگر بهعبارتیكارایی.باشدمیدسترسدرهاینهادهبهتوجهتولیدبامطلوبسطحبهبنگاه

 عملكررد بهترین به نسبت راستایتولید در خود بعمنا از خوبی اه به سازمان یک كه است مفهوم

 یرا انتظرار مرورد خروجی مقدار به توجه كاراییبا است.محاسبه كرده استفاده زمان از مقطعی در

:گرددتعری می نسبت این از استفاده با استاندارد
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كارایی =انتظار مورد واقعی/خروجی خروجی
 

-میرزانهرمشود.ابربخشریاشتباهمی«ابربخشی»و«وریهرهب»واژهدوبامعموالًكاراییمفهوم

ومرینشانآنبرایشدهتعییناهدافباراسازمانیکهایفعالیتانجامجهتبودن -بهررهدهرد

عملكرردابربخشریزیررااسرت؛كارآمدیوابربخشیازتركیبیواقعدرنیزوری براكراراییوبرا
 (.Mehregan, 2004 استارتباطدرمنابعازاستفاده


 کارایی: انواع

 فنی: كارایی

 بره توجره تولیردبرا میرزان حداكثرسازی برای بنگاه یک توانایی میزان دهندهنشان فنی كارایی

 .(Coeli, 1996 است شده مشخص تولید عوامل و منابع

مقیاس: كارایی 
 مقیراس در كرارایی» برهواحرد آن «شرده مشاهده كارایی»نسبت از واحد یک مقیاس كارایی

(.Hamfri & Hobs, 1997)است بهینه مقیاس در تولید كارایی این هدف آید.می دستبه «بهینه
انسانی: منابع كارایی
 میرزانتولیرد حداكثرسرازی در انسانی منابع توانایی میزان از است عبار  انسانی منابع كارایی

 (Chuan Hu et al, 2009)بنگاه یک

 عملیاتی: كارایی 

 برا میرزانتولیرد حداكثرسرازی بررای بنگاه یک توانایی میزان از است عبار  عملیاتی یكارای

.(Chuan Hu et al, 2009)و...( ماشینآال  ابزار،  مانند تولید غیرانسانی عوامل تمامی به توجه
 قیمت: كارایی یا تخصیصی كارایی

 بهینه تولید جهت در هانهاده از استفاده در را گیرتصمیم واحد یک توانایی تخصیص، كارایی 

 .كندمی منعكس هانسبینهاده هایقیمت به توجه با

ساختاری: كارایی
 كرارایی بررسری. مورد واحدهای هایكارایی وزنی متوس  از است عبار  ساختاری كارایی
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 و واحردها مجموعره سرطح در را فنری كرارایی بخرواهیم داردكره كراربرد زمرانی سراختاری
كنیم. گیریاندازه متوس  بطور مؤسسا  صنعت(

 مدیریتی:كارایی

.شودمیبنگاهاهدافبهرسیدندرمدیرانكارانجامحسنبهمربوطكارایینوعاین
 

 کارایی اقتصادی:

اسرتازبرار ارتبراطداردكرهع«یفنریشررفتپ»برا Ires(1998 یرانطبرقبیاقتصرادییكارا

كراراییشروند.یمریاارزشافزودهGDPبهیلكار(تبدوییرونیهمنابع سرما،كهدرآنییكارا
گردد.كاراییاقتصادیاندینزیرمجموعرهیرااقتصادیبهنحوهبكارگیریمؤبرعواملاطالقمی

تواندبهوسیلهكاراییایستاوكاراییپویاافرزایشیابرد.نروآوریوابرداعاندینعنصرداردومی
شودتامدیرانسیستمبراتغییررروش،شریوهسرازماندهیوجبمییکمنبعكاراییپویااستكهم

تریاتخاذنموده،عرضهمحصوال ویافرایندتولیدجدیدیرابرهكرارگیرنرد.مناسبومطلوب

شرودوخرودشراملكراراییفنریوكاراییایستابهاستفادهازمنابعدریکمقطعزمانیاطالقمری
 دهد.بندیرانشانمیراینتقسیمكاراییتخصیصیاست.نمودارزی


 روابط بین انواع کارایی -1نمودار 

 
 (Yousefi, 2003 :منبع

 

هایمؤبرترینسبتبهقبرلبرهیابدكهفرایندتولیدمنابعرابهروشكاراییفنیزمانیبهبودمی

ولنیازبهمقداركارگیرد.یکفرایندهنگامی ازنظرفنی(ناكارااستكهتولیدمقدارمعینیمحص
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بیشتریالاقلازیکعاملتولیدیداشتهباشد،درحالیكهمیزانسایرعواملبابتبماند.حرالبره
پردازیم:مفهومانواعكاراییایستامی

هرایمروردیتواناییبنگاهبرایحرداقلكرردنداده(:كهمنعكسكنندهTE 1كاراییفنی-1
خصازستادهاست.یکمقدارمشداستفادهبرایتولی

درهایدادهیتوانایییکبنگاهبرایاستفادهكهمنعكسكننده(:AE 2كاراییتخصیصی-2

 ,Coelli and etal هایمربروطبرهآنهاسرتهایبهینهباتوجهبهتكنولوژیتولیدوقیمتنسبت

1997)
اقتصرادیندكهكاراییدههمیکمعیاركاراییراارائهمیكاراییفنیوتخصیصیباءدوجز

 EE)3.هرایدرایرنمطالعرهبرااسرتفادهازكراراییفنریومقیراسبرهمنظرورشناسراییراهنامدارد
هایبیمهپرداختهشدهتاباتوجرهبرهمیرزانبررسیكاراییفنیشركتتوانمندسازیصنعتبیمهبه

زمنظرربعردمرالیوانسرانیكاراییهرشركت،راهكارهایالزمبرایتوانمندسازیشركتبیمرها
شناساییگردد.

 

 پیشینه تحقیق

 (2007) Hemmati et.,alدرمقالهخودبهاندازهگیریكاراییفنیوصرفهجوییبرهمقیراس

اهارشركتبیمهآسیا،ایرران،البررزودانراهایدادهتولیدشركتهایبیمهدولتیایرانبااستفادهاز
.كهبراساسنتایجبدسرتآمردهبیمرهاندپرداختههادادهپوششیبهروشتحلیل1991-2005طی

آسیاازبیشترینمیانگینكاراییفنیبرخورداربودهاست.
هرایشرركت(حاكیازآناستكهكیفیرتخردما Haghighi et.,al 2007نتایجپژوهش

ابعرادپرنجبیمهخصوصیبهتربرودهاسرت.درخصروصهایشركتبیمهدولتیازكیفیتخدما 

گانهتشكیلدهندهمدلسروپرف،كیفیتخدما شركتهایبیمهدولتیدرسهبعدقابلیرتاعتبرار،
قابلیتپاسخگوییوهمدلیبهترازبیمهخصوصیبودهودردوبعددیگر،یعنیعوامرلمحسروس

بیمهخصوصیبهتراست.هایشركتواطمینانخاطر،كیفیتخدما 
________________________________________________________________ 

1- Technical Efficiency 

2- Alocative Efficiency 

3- Economic Efficiency 
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Bordbar et.,al(2008)مطالعهخودبهبررسیرابطهفرهنگسازمانیوبهررهورینیرروی در
انسانیدرصنعتبیمهپرداختهاست.نتایجاینتحقیقداللتبراینداردكهبینفرهنرگسرازمانی

ونیزبینابعادخالقیت،حمایت،انسجامویكپراراگی،كنتررل،هاشركتوبهرهوریمدیراناین
تعارضوالگوهرایارتبراطیبرابهررهوری،همبسرتگیهایپدیدهازشباهویت،سیستمپاداش،س

مثبتومعناداریوجوددارد.

Kanger & Kaeno (1988 )معتقدبودندریشهمفهومتوانمندسازییعنیقدر وكنترل،باید
درتعریفریجرامعPiters et.,al (2002)( و 2007) Abtahi .مروردتجزیرهوتحلیرلقررارگیرنرد

نمندسازیراشاملهفتبعداساسیشامل:اختیار،تصمیمگیری،اطالعا ،اسرتقالل،خالقیرتتوا
 (petter et., al, 2002) اند.كردهونوآوری،دانشومهار ومسئولیتقلمداد



 روش تحقیق

 (DEA) برای محاسبه بهره وری و کارایی ها دادهروش تحلیل پوششی 

كهعملكردیكسانیدارنرد،ازاهمیرتبسرزاییبرخروردارییهاگروهمحاسبهمیزانكاراییدر
باگذرزمانمیزانعملكردخرودبایستمیاست.برایباقیماندندرعرصهرقابتباسایرواحدها

رابهسطحقابلقبولیافزایشداد.اولینقدمبرایبهبرودفعالیرت،آگراهیازسرطحفعالیرتفعلری
هرواحدازوضرعیتموجرودخرودآگراهشردهوبراتوجرهبرهتاكندمیاست.اینشناختكمک

روشمناسبی،بتواندبهسطحبهتروقابلقبرولیازفعالیرتوكراراییدسرتوضعیتفعلیبااتخاذ
یکروشناپارامتریبرایمحاسبهاندازهكاراییاست.ایرننیز (DEA)هایابد.تحلیلپوششیداده

1978درسرال Chanrz et., al (CCR)توس (Farel 1957كارروشبرایاولینباروباالهاماز

برا (DMU) هابحثمطرحشردهتوسر فرارلرابررایواحردهایتصرمیمگیرنردهمعرفیشد.آن
هایبازارتوسعهدادندهایاندبعدی،درغیابقیمتورودیوخروجی

ددكرهعملكرردگرربرمیCooperراهنماییهبRhodesبهموضوعرسالهدكتریDEAروش
منجربهارا اولرینمذكورمطالعهمدارسدولتیایاال متحدهآمریكاراموردارزیابیقرارداد.

باجامعیتبخشریدنCharnzاینسالگردید.در1978درسالDEAمقالهدربارهمعرفیعمومی

(وانردMultiple Inputایكهخصوصیتفرایندتولیدبااندعاملتولید بهروشفارلبهگونه
رابرهادبیرا اقتصرادیهراروشتحلیرلفراگیررداده(رادربرگیرردMultiple outputمحصرول 
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ازحروفاولاارنز،كوپرورودزگرفتهشدهCCRگذاشتند.نامCCRاضافهكردندونامآنرا
 كرهازBCCپسازآن،بنكر،اارنزوكوپرباكامرلكرردنمقالرهارارنزودیگررانمردلاست.

گرفتهشدهاست(راارائهكردنرد.براپیشررفتوتكامرلCooperوBenker-Charnzحروفاول
گیریكراراییبرودهوفعالتحقیقاتیدراندازههاییكیازحوزهDEAروشفوق،درحالحاضر

بهطوراشرمگیریمرورداسرتقبالپژوهشرگرانجهرانقرارگرفترهاسرت.ایرنروشبررایارزیرابی

معموالًدردسترسنیستیاغیرقابرلهاآنملكردسازمانهایدولتیوغیردولتیكهاطالعاتقیمتیع
(.Emami Meybodi, 2000ایدارد اتكاءاست،كاربردقابلمالحظه

 نسربت بره كه را جزیی وری بهره ،تعری (DEA)هاداده پوششی تحلیل روش ابداعكنندگان

 بره نهراده انرد بره سرتاده انرد نسربت به بود شده محدود (Y/X) نهاده اند یا یک به ستاده یک

 دادند: بس  زیر صور 

=بهرهوریكل       

 نسربی اهمیتعبار دیگر به هستند نهاده و ستاده ضرایب ترتیب بهوفوق رابطۀ در

 وجرود رهایی اختالفوضرایب بكارگیری .دردهدیم نشان ادهست تولید ادر نهاده

 در .α و  .كردنردیمر اسرتفاده ضررایب عنوان به هزینه یا شاخصقیمت از محققان بعضی .داشت

 با و درمدلیبرمبنایحداقلسازینهاده 1978 سال  CCR)  arnz et.,al،حداقل برمبنای مدلی
بره ضرایب طوریكه به .كنند برطرف را ضرایب مشكل توانستند مقیاس، به نسبت بابت فرضبازده

ازتعیرینمررزكرارا، CCRایاسرت.مردلسرایه قیمتهرای همان بیانگر روش، این در آمده دست
كندكهبنگاهدركجایاینمرزقرارداردوبرایرسیدنبهمررزكراراارهتركیبریازمشخصمی

-هاوسرتادههارابایدانتخابكندكهاینامربهوسیلهمشخصكردنضرایبنهادههاوستادههنهاد

.شودهابرایهرواحدمیسرمی


 مجموعه امکانات تولید یک بنگاه 

نظربگیریدكههرررادر(DMU)واحدتصمیمگیرندهnکمجموعهبای
 
j = 1,...n

كند.فرضكنیداستفهمی، r = 1,...sخروجیsبرایتولیدj = 1,..., nهكورودیmاز

برایهریهایورودیوخروجبردار
 

برهصرو ، j = 1,...nكره ,j jx yنمرایشداده
یهرربرردارحداقلیرکمؤلفرهرنامنفیباشندو،مؤلفههایاینبرداj،بهطوریكهبرایهرشود
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)ییهمرهمجموعره.برردارخروجریمثبرتباشردیهررورودیوحداقلیکمؤلفه , )x yهرای
-دهندكهبهصور زیرتعری مینشانمی Tباوهدینام(PPS)امكانتولیدیشدنیرامجموعه

شود:

راتولیدكندyبتواندخروجیxورودی{ (2  { , |T x y
شود:یامكانتولیدبابازدهبهمقیاسمتغیربهصور زیرتعری میمجموعه

  1 1 1
, | , , 1, 0 , 1,...,

n n n

v j j j j j jj j j
T x y x x y y j n   

  
       

        3)    
 
 CCRمدل 

شاخصریازDMUاستفادهازشكلنسبتاست.یعنیبررایهررDEAبهترینراهبرایمعرفی

ازMبرردارu،كرهدرآنهراخرواهیمداشرت،بررایمثرالهابهنهادهنسبتتمامیستاده

هرایبهینرهبررایانتخرابوزنباشند.هامیهاینهادهازوزنیکبردارvهایستادهووزن
 (Chanz et.,al, 1997 :شودبایدمسئلهبرنامهریزیریاضیمشخص

 4) 



),/(max
,

ii
vu

xvyu   

 
 

 
گیررریامررینواحرردتصررمیمiبررهطرروریكررهشرراخصكرراراییvوuبررهایررنترتیررب،ارزش

اراییبایدكرواكتركیهاشاخصالبتهباتوجهبهاینمحدودیتكه.آیدیمباشدبهدستحداكثر
دوریازایرناسرتكرهبرینهایرتجروابدارد.بررایمسئلهآنیامساوییکباشند.مشكلاین

راواردمدلكرد:توانمحدودیتمشكلمی
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 5) 



),(max
,

iy


  

 
 

 
 
انرد.ایرنمردلبانرامبهكاربردهشردهعالئمvوuدراینجا،بهدلیلتبدیلخطی،بهجای

ریرزیشود.بااستفادهازتبدیلدوگاندربرنامرهریزیخطیشناختهمیشكلاندگانهمسئلهبرنامه
پوششیمعادلبرایاینمسئلهرسید:شكلبهیکتوانخطیمی

 6) 



 
S.t. 

, 
, 

 
هرایمجموعرهمرجرع درباشرد،كرهوزنشاملاعدادبابتمیNیکبرداركهدرآن

دهد.مقادیراسكالربرهدسرتآمردهبررایآیندهتوضیحدادهخواهدشد(رانشانمیهایبخش

نماید.اینشكلپوششرینسربتبرهراتأمینمیامخواهدبودكهشرطiكاراییفنیبنگاه
(.توجرهشرود،یعنریداریرم: شكلاندگانه،قیدهایكمتریراشراملمری

(.Coel, 1997هاحلشود DMUباربرایهریکازNریزیخطیبایدشودكهمسئلهبرنامه


 BCCمدل -

هرادرصرورتیقابرلاعمرالاسرتكرهبنگراهتنهراCRS)1فرضبازدهبابتنسربتبرهمقیراس 
 قسرمتمسرطحمنحنریمتوسر بلندمرد (.مسرائلمختلفریازقبیرلدرمقیاسبهینهعملنماینرد

شوندبنگاهدرمقیاسبهینهعمرلننمایرد.بنكرر،هایمالیوغیرهموجبمیرقابتی،محدودیتآبار

كهبازدهمتغیرنسبتبرهمقیراسرادربررایبس دادندرابهگونه(CCRاارنزوكوپر،مدلقبلی 
كراراییفنریخالص كراراییناشریازمردیریت(وءشراملدوجرزكه محاسبهكاراییفنیبگیرد.

________________________________________________________________ 

1. Constant Return to Scale 
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فرضبازدهبابتنسبتبهمقیاسزمانیكرهبا(باشدیمازصرفهجوییمقیاسیکبنگاهیكاراییناش
لیلرادااراخاللخواهدكرد.استفادهازبرازدهتح،نمایندفعالیتنمیهادرمقیاسبهینهتمامبنگاه

بامحاسربهكراراییفنریبررحسربمقرادیركراراییشودیمموجبVRS)1 متغیرنسبتبهمقیاس
ناشیازمقیاسوكاراییناشیازمدیریت،تحلیلبسیاردقیقیارائهگردد.

تنهاوBCCهكاراییدرتواندبهآسانیبرایمحاسبمیCCRمسئلهبرنامهریزیخطیدرمدل

(.Coeli, 1996استفادهشود بااضافهكردنقیدتحدببهمدل

 7) 

 



 
S.t. 

 
 

 
 

یبرازدهكنردكرهآیرابنگراهدرناحیرهمدلاخیرباقیدبازدهمتغیرنسبتبهمقیاسمشخصنمی
درعملبامقایسهقیدبازدهغیررصرعودینسربتبهكند.اینمهمصعودییانزولیمقیاسفعالیتمی

:مقیاسیعنی

گیرد:،صور می

 8)



 
St: 

 
 

 
 

بهعبار دیگرماهیتنوعبازدهدرعدمكراراییمقیراسبرراییرکبنگراهخراصبرامقایسره
اگررایندوبراحرال.شرودهمقیاس،تعیینمیمقداركاراییفنیدرحالتبازدهغیرصعودینسبتب

غیررایرندر،باشردهممساویباشندآنگاهبنگاهموردنظربابازدهنزولینسبتبهمقیاسمواجهمی

(.Emami Meybodi, 2000صور شرطبازدهصعودینسبتبهمقیاسبرقراراست 

________________________________________________________________ 

1. Variable Return to Scale   
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 های تحقیقیافته

:درشكلزیرساختاراینتحقیقترسیمشدهاست


 الگوی تحقیق -1شکل 















 

 

 

 








برهتوجرهمناسرب،انتخراببررایدلیرلتررینمهرمگررا،وورودیخروجریرویكرردتمایزدر

مردیراندستكاریامكانوتغییرپذیری یعنری.اسرتشردهاعرالمگیرنردهتصرمیمواحردهایبرای
واحردهررمسرئولینوباشردخروجریازبیشرترهرایورودیشاخصدرتغییرامكاندرصورتیكه

-مریاسرتفادهورودیگراهایمدلازباشند،داشتهآندرتغییربیشتریعملآزادیگیری،تصمیم

 اسررت.ترررمناسرربگررراخروجرریهررایمرردلازبرررایاسررتفادهشرررای بررالعكسحالررتدر.شررود

(Karimi,2006)بررایگرراخروجریروشازماهیرتتحقیرق،وهردفبرهتوجهباتحقیقایندر

 ساختاردهی و تعریف مسأله

انتخاب فاکتورهای ورودی و 

 خروجی

ارزیابی کارایی در سالهای 

88-91 

 CCR توسط مدل  

 DEA ایجاد مدل  

 ها اخصتحلیل حساسیت ش
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برهتوجرهكارایی،محاسبهدرمناسبانتخابرویكرددیگرمهمنكته.استگردیدهاستفادهحقیقت
همچنرینو Zhuروشدوازواحرد،سرطحمقیراسدربرازدهتعیینمنظوربه.باشدمیبازدهمقیاس

Fare & Grosskopfشرودمریاسرتفاده(Sabor (2009) and Mehregan (2004ایرندركره
روشمحاسربهتحقیرق،ایرنبررایمردلبهترریناسرت.درنتیجرهشردهگرفتهبكاردومروشمقاله
.شدهاستانتخابگراخروجیرویكردباكارایی


 انتخاب فاکتورهای ورودی و خروجی

دراینپژوهشازنظرخبرگانبرایتعیینفاكتورهایورودیوخروجیاستفادهشدهاست.برا
رسریمتغیرهررایبرهكراررفترهدرآنتحقیقرا وفراوانریبررهتوجرهبرهتحقیقرا انجرامشردهوبر

،برهانرددادهراكرهبراالترینفراوانریرابرهخروداختصراصهاییآنكارگیریهریکازمتغیرها،
عنوانمتغیرهایورودیدرنظرگرفتهایم.برایمتغیرهایخروجینیزهمینروشانتخرابگردیرده

وانفاكتورهایمناسببرایورویوخروجریمردلانتخراباست.درنهایتفاكتورهایزیربهعن

ارائهشدهاست.1گردیدكهدرجدول


 پژوهش های خروجیو  ها ورودی -1جدول 

 ها شاخص  

1 

 هاورودی

 ثابت های دارایی

 هزینه متوسط نیروی کار 2

 تحصیالت نیروی کار 3

 های بیمهتعداد شعب شرکت 4

5 

 هاخروجی

 ه گذاریدرآمد سرمای

 سودخالص 6

 درآمد حق بیمه 7

 ضریب خسارت 8

 منبع: محاسبات تحقیق


 :DEA ایجاد مدل  

هاروشیاستكهبرایارزیابیكارائیواحدهایسرازمانیهمگرنكرهبرهتحلیلپوششیداده
هرایورودیهراازرود.واحردهاییكرهدرآنبهكارمیشودمیآنواحدهایتصمیمگیریگفته

برهصرور CCRشود.بابكرارگیریمردلهایهمساناستفادهمیسانبرایرسیدنبهخروجیهم
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شرود.ازطرفریبراخروجیگرامیزانكاراییفنی بافرضبازدهبابتنسبتبهمقیاس(حاصلمی
وفرضبازدهمتغیرنسبتبهمقیاسمقادیركاراییمدیریتوكاراییمقیراسBCCاستفادهازمدل

آوریوهرایمروردنظررجمرعهراوسرتادهموردنیازبراینهادههایدادهنهایتآید.درمیبهدست
گردید.اجراDeap-Version 2.1 افزارنرمازاستفادهمدلمربوطهبا


 95-86ارزیابی کارایی در سالهای  

برهبابرتروشبازدهدوهرازابتداها،دادهتحلیلتجزیهبرایمناسبپوششیمدلتعیینجهت

گردید.براساسنتایجبهدسرتآمرده،استفادههانهادهتحلیلجهتمقیاسبهمتغیربازدهومقیاس
هرایدهردكرهشرركتنشانمریCCRبیمهموردبررسیدرمدلهایشركتروندكاراییفنیدر

هراركتبیمهایران،پارسیان،دی،سامان،ملت،پاسارگادوكرارآفرینبابرتبرودهاسرتوایرنشر
بیمهنوینوامیدروندیافزایشریبرودهوهایشركتاند.درباالتریننمرهكاراییرابدستآورده

هایبیمهآسیا،رازیومیهنباوجرودكراراییبراالدراوایرلدوره،براكراهشكراراییدرشركت

یررانمعرینوسرینابیمهدانا،البرز،معلرم،توسرعه،حرافظ،اهایشركتاند.دراینمیانمواجهشده
كرهواحردهایاقتصرادیدهدمی.روندمثبتوروبهرشددراینمدلنشاناندداشتهروندنوسانی

.انردكرردهعمرل-ازلحراظفنری-(درگذرزمرانبرهطروركراراتریایبیمههایشركت دراینجا
رایینسربتبرهسرایر،هموارهازنظركااندداشتههاییكهروندبابتدرطولدورههمچنینشركت

(.2 جدولاندآوردهدربهترینوضعیتقرارداشتهوباالترینمیزانكاراییرابهدستهاشركت

هرایبیمرهایرران،دهردكرهایرنرونردبررایشرركتنشانمیBCCروندكاراییفنیدرمدل
هراهمروارهشركتپارسیان،دی،سامان،ملت،پاسارگاد،توسعهوكارآفرینبابتبودهاستواین

اند.روندكاراییفنریدرایرنباالتریننمرهكارایی بهمیزانواحد(راطیایندورهبدستآورده
بیمرهنروینوامیردهایشركتبیمهمیهن،رازی،داناوآسیاكاهشیوبرایهایشركتمدلبرای

م،ایرانمعرینوسرینارونردهایبیمهحافظ،دی،البرز،معلافزایشیبودهاست.دراینمیانشركت
CCR.همانطوركهمشاهدهشد،واحدهایكامالًكارادراینمدلنسبتبرهمردلاندداشتهنوسانی

بیشتریروندافزایشیكاراییفنیدارند.زیررادراینجراتولیرددرهایشركتبیشتراستوبنابراین

(.2 جدولشودمیكوتاهمد ودرحالتمتغیردرنظرگرفته
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 )بازدهی متغیر به مقیاس( BCC)بازدهی ثابت به مقیاس( و  CCRروند کارایی فنی  -2جدول 

 ای کشوربیمه های شرکتدر  

 ۱۳۹۷ ۱۳۹4 ۱۳۹۰ ۱۳۸۸ سال /  نام شرکت 

  CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC 
 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ایران 1    

 0.800 0.800 0.918  0.902   1.000 1.000 1.000 1.000 آسیا 2    

 0.752 0.895 0.792   0.792   1.000 1.000 1.000 0.824 دانا 3    

 1.000 1.000 1.000 1.000 0.983 0.972 1.000 1.000 البرز 4    

 0.720 0.712 1.000 0.997 0.614 0.600 1.000 1.000 معلم 5    

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 پارسیان 6    

 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 کارآفرین 7    

 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 ملت 8    

 0.618 0.614 0.616 0.610 1.000 1.000 0.830 0.820 سینا 9    

 0.706 0.764 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 رازی 10   

 1.000 1.000 1.000 0.858 1.000 1.000 1.000 1.000 توسعه 11   

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 سامان 12   

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 دی 13   

 1.000 1.000 1.000 1.000 0.854 0.723 0.738 0.668 نوین 14   

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 پاسارگاد 15   

 0.732 0.645 0.868 0.767 0.949 0.898 1.000 1.000 میهن 16   

 1.000 1.000 1.000 0.659 1.000 1.000 0.681 0.649 حافظ 17   

 1.000 0.906 1.000 0.892 1.000 0.850 1.000 0.833 امید 18   

 1.000 1.000 1.000 0.934 1.000   1.000 1.000 1.000 ایران معین 19   

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

شركتبیمره7بهاینترتیبتحتفرضبازدهبابتنسبتبهمقیاسدركلدورهموردبررسی

برازدهمتغیرررویمرزكارایییعنیباالترینمیزانكاراییقرارداشتنددرحرالیكرهتحرتفررض
نسربیهرامردلشركتبیمهرسیدهاست.اعدادبدسرتآمردهدرایرن8نسبتبهمقیاساینرقمبه

انرد،ازباالترینمیزانكراراییفنریرابرهدسرتآوردهCCRهاییكهدرمدلبودهاستوشركت
خروداختصراصهاییكهاعدادكمتریرابهوشركتاندداشتهنظركاراییفنیدرسطحبهینهقرار

نیرزتفسریربرههمرینصرور اسرتبراایرنBCCاند.درمدلانددرسطحبهینهفعالیتنداشتهداده
درمقایسرهBCCگردد.ازاینرودرمدلتفاو كهدراینمدلبنگاهدركوتاهمد بررسیمی

شود.هایاقتصادیكاراافزودهمیبهتعدادبنگاهCCRبامدل

میانگینكراراییفنریكرلیانگرروندنوسانیكاراییفنیدرصنعتبیمهاست.همچنیننتایجب
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ارائرهشردهاسرت.مقردار2نیرزدرجردولBCCوCCR هایبیمه صنعتبیمه(درمردلشركت
-استواینبدانمفهوماستانانچهشرركت0.96بهمیزان1313868درسالBCCكاراییفنی

رابهجایوضعیتكنونیرویمرزكارایتولیدقرراردهنرد،انمحصولشهایبیمهبهطورمتوس 
گیرندنیرازخواهنردداشرت.بررسریرونردكراراییهاییكهدرحالحاضربهكارمی%نهاده96به

ایافرزایشیافترهتراانردازه89كهاگراهمیزانكاراییدرسرالدهدمیكاراییدراینمدلنشان

برهمیرزان1393درسرال0.97عتپسازآنكاهشیبودهاستوازاست،اماروندكاراییدرصن
،كراراییدرسرالBCCنیزمشرابهمردلCCRمدلدردراینبازدهرسیدهاست.95درسال0.91

افزایشوسپسكاهشیافتهاست.1389


 بیمه )صنعت بیمه( های شرکتمیانگین کارایی فنی کل   -3جدول 

 1388 1390 1394 1397 

 CCR ۹۴/۰ ۹۵/۰ ۹۲/۰ ۹۱/۰میانگین کارایی فنی در مدل 

 BCC ۹۶/۰ ۹۷/۰ ۹۶/۰ ۹۱/۰میانگین کارایی فنی در مدل 

 ۹۶/۰ ۹۴/۰ ۹۹/۰ ۹۲/۰ میانگین کارایی مقیاس

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

هرایبیمرهدهدكرهشرركتبررسیروندكاراییمقیاسنیزطیدورهموردبررسینیزنشانمی
.انردبرودهارسیان،كارآفرین،ملت،سامان،دیوپاسارگادهموارهازبازدهبابتبرخوردارایران،پ

اندازمنابعتحرتاختیارشرانوتوانستهاندداشتههادرسطحبهینهخودفعالیتبهعبارتیاینشركت
ابرهطرورامرانردداشرتهدرایندورهعملكردینوسرانیهاشركتبهشكلبهتریاستفادهكنند.بقیه

(.4متوس كاراییمقیاسدرصنعتبیمهبهبودیافتهاست جدول
درنظرگرفترههرایخروجریوهراورودیبیمهبرایكلدوره،براتوجرهبرههایشركتكارایی

بیمهایران،آسیا،دانا،البررز،رازی،مریهن،هایشركتشده،محاسبهشدهاست.براساسایننتایج

وپرسازآنشرركتهایبیمرهمعلرموملرتاندگرفتهعیندرجایگاهاولقرارامید،حافظوایرانم
آمدهاست.امابررایاینكرهبتروانبررروی5نیزدرجدولهاشركتقراردارند.رتبهكاراییدیگر

ورودیوخروجیبرایهرهایشاخصكیفیتارقامكاراییصحبتكردنیازبهبررسیتکتک
پذیرد.عدوباانجامتحلیلحساسیتمدلانجاممیشركتاستكهدربخشب
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 ای بیمهکارایی مقیاس و نوع بازده شرکتهای  -4جدول 

 
 /  نام شرکت

 سال
۱۳۸۸ ۱۳۹۰ ۱۳۹4 ۱۳۹۷ 

  
کارایی 
 مقیاس

نوع 
 بازده

کارایی 
 مقیاس

نوع 
 بازده

کارایی 
 مقیاس

نوع 
 بازده

کارایی 
 مقیاس

نوع 
 بازده

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 ایران 1

 CRS 100 CRS 3/98 DRS 100 CRS 100 آسیا 2

 IRS 100 CRS 71 IRS 8/65 IRS 4/82 دانا 3

 CRS 9/98 IRS 100 CRS 100 CRS 100 البرز 4

 CRS 3/97 Drs 7/99 DRS 98 IRS 100 معلم 5

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 پارسیان 6

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 کارآفرین 7

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 ملت 8

 DRS 100 CRS 1/99 IRS 4/99 DRS 9/98 سینا 9

 CRS 100 CRS 100 CRS 8/71 DRS 100 رازی 10

 CRS 100 CRS 8/85 DRS 100 CRS 100 توسعه 11

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 سامان 12

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 دی 13

 IRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 5/90 نوین 14

 CRS 100 CRS 100 CRS 100 CRS 100 پاسارگاد 15

 CRS 7/94 Drs 9/99 CRS 100 CRS 100 میهن 16

 IRS 100 CRS 9/35 IRS 100 CRS 9/21 حافظ 17

 IRS 100 CRS 100 CRS 6/90 IRS 3/53 امید 18

 CRS 100 CRS 4/93 IRS 100 CRS 100 ایران معین 19

 های تحقیقیافته منبع:
 

 :ها شاخصتحلیل حساسیت 

هاستشاخص حساسیت تحلیل ارائه در آن توانایی ها،داده پوششی تحلیل هایویژگی از یكی
ترکترکدرهاشركتشرای وكاراییارقامكیفیتدادننشانبرایحساسیتتحلیلازاستفاده

 مدل دوباره و حذف مدل از هاشاخص از یک هر تحلیل این در.باشدمیمناسببسیارهاشاخص

دهنردةحساسریتنشرانشراخصهرردرمردلدوبارهاجرایازبعدمقداركارایی كهگرددمی اجرا

هرا،شراخصمیراندرحساسریتوجودكلدر.داردشدهحذفبهشاخصایمذكوربیمهشركت
باالینقشمؤبرازنشان آنمناسربعملكرردونظررمروردشرركتكراراییدرمذكورشاخصو
عردممقابرلدر.دارددیگررهرایشراخصودیگررهرایشرركتبرهشاخصنسربتآندرشركت

ودیگررهرایشرركتبرهنسربتشراخصآندرآنشرركتضع عملكرردیازنشانحساسیت
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-شراخصحذفازبعدكاراییرقمزیادتغییر-زیادخیلیالبتهحساسیت.استدیگرهایشاخص
بریندرعردمتعرادلنشرانهكرهداردهمرراهبرهنیرزراشراخصآنحدشركتبرهازستگیبیشواب

باشد.میشركتمربوطههایشاخص


 های بیمه محاسبه کارایی شرکت  -5جدول 

 شرکت بیمه
 میزان کارایی

 (CCRمدل )
 کارایی مقیاس رتبه کارایی

 میزان کارایی

 (BCCمدل )
 نوع بازده

 بازده ثابت 100 100 1 1 ایران

 بازده ثابت 100 100 1 1 آسیا

 بازده ثابت 100 100 1 1 دانا

 بازده ثابت 100 100 1 1 البرز

 بازده افزایشی 100 2/96 1 1 رازی

 بازده افزایشی 100 6/68 1 1 میهن

 بازده افزایشی 100 6/85 1 1 حافظ

 بازده افزایشی 100 3/93 1 1 امید

 بازده افزایشی 100 1/76 1 1 ایران معین

 بازده ثابت 100 100 2 0.962 معلم

 بازده افزایشی 96.5 7/87 3 0.933 ملت

 بازده افزایشی 100 3/53 4 0.898 نوین

 بازده افزایشی 100 3/84 5 0.877 توسعه

 بازده افزایشی 100 8/89 6 0.856 کارآفرین

 بازده افزایشی 100 2/59 7 0.853 سامان

 بازده ثابت 100 100 8 0.852 پاسارگاد

 بازده ثابت 100 100 9 0.843 دی

 بازده ثابت 100 100 10 0.761 سینا

 بازده ثابت 100 100 11 0.686 پارسیان

 های تحقیقیافته منبع:
 

ورودیهرایشراخص،انانچهپرسازحرذفیكریاز«حساسیتبیشازحد»براساسمفهوم

شركتموردنظردرآنورودیبسیارضعی بودهاستدهدكهكاراییخیلیتغییركند،نشانمی
وعددكاراییبدستآمدهبرایكشوربهخاطراستفادهمناسبازمنابعنبودهاسرت.بلكرهحاصرل

كمبودبیشازحدمنابعدرشاخصورودیاست.همچنینحساسیتكرمیرکشرركتنسربتبره
خروجیدارد.اماانانچرهتغییرریکفاكتورخروجیحكایتازعملكردخوبآنشركتدرآن

دركاراییبرایشركتیباالباشدنشانازحساسیتآنشركتبهخروجیخاصاست.حساسریت
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كمبهخروجیازدیدگاهدیگرنیزقابلتحلیلاست.اراكرهبراحضرورمتغیرركمترردرخروجری
خروجریخرودمدل،حساسیتكمنشراندهنردةبرنامرهمناسربشرركتدرایجرادتعرادلبریندو

 & Khodadكررهنتیجررهآنكرراهشوابسررتگیشرردیدشررركتبررهشرراخصاسررت باشرردمرری

Tahmasbi,2011 .) 


 خروجی گرا CCRورودی، بر اساس مدل  های شاخصتحلیل حساسیت   -6جدول 

  
 کارایی ثابت مدل

)CCR( 
 امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص

 بتعداد شع تحصیالت دستمزد دارایی ثابت

 - 100 - 100 - 100 ((-4/7 6/92 100 ایران 1

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 آسیا 2

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 دانا 3

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 البرز 4

 - 2/96 (-7/1) 5/94 (-2/5) 91 (-4/0) 8/95 2/96 معلم 5

 - 6/68 (-1/1) 67 (-7/2) 9/65 (-6/0) 68 6/68 پارسیان 6

 - 6/85 - 6/85 (-3/1) 3/84 (-6) 6/79 6/85 کارآفرین 7

 (-1/13) 2/80 - 3/93 - 3/93 (-1/1) 2/92 3/93 ملت 8

 (-2/0) 9/75 (-7/0) 4/75 - 1/76 (-1/0) 76 1/76 سینا 9

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 رازی 10

 (-9/1) 8/58 - 7/87 - 7/87 (-3/11) 4/76 7/87 توسعه 11

 (-5/15) 8/68 - 3/85 - 3/85 - 3/85 3/85 سامان 12

 (-6/14) 7/69 (-1/2) 2/82 - 3/84 - 3/84 3/84 دی 13

 (-3/16) 5/73 (-4/1) 4/88 - 8/89 - 8/89 8/89 نوین 14

 (-6/19) 6/65 - 2/85 - 2/85 (-3/1) 9/83 2/85 پاسارگاد 15

 (-28) 72 - 100 - 100 - 100 100 میهن 16

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 فظحا 17

 (-5/4) 5/95 - 100 - 100 - 100 100 امید 18

 - 100 - 100 - 100 - 100 100 ایران معین 19

 های تحقیقیافته منبع:


هایبیمه داراییبابت،هزینهدستمزدنیرویتحلیلحساسیتبرایفاكتورهایورودیشركت

ارائهشدهاسرت.همرانطور6درجدول1388-97هایسالكار،تحصیال وتعدادشعب(دربازه
تعردادیعنریاهرارمفراكتوربراساسكاراییبابتنسبتبرهمقیراس،شود،میدیدهجدولدركه

ایرندراسرت.هایموردبررسیبودهشاخصمیانازشاخصترینحساسبیمه،هایشركتشعب

تغییرربیشرترینحساسریترا16.3%ونوینبرا19.6%،پاسارگادبا28هایبیمهمیهنباشركتمیان
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.پسازآنبیشترینحساسیتمربوطبهفاكتورداراییبابتاستكرهاندداشتهنسبتبهاینفاكتور
حساسیترانسربتبرهایرنترینبیش%6%وكارآفرینبا7.4%،ایرانبا11.3شركتبیمهتوسعهبا

.دهندمیفاكتورنشان
هراپراییناسرت.برهبادوفاكتورتحصریال وهزینرهدسرتمزدحساسریتشرركتامادرارتباط

%بودهومتعلقبهشرركتبیمره5.2طوریكهدرارتباطبافاكتورهزینهدستمزدباالترینحساسیت

%برودهو2.1معلمبودهاست.حرداكثرتغییرركراراییوحساسریتبررایفراكتورتحصریال تنهرا
بهدوفاكتوراخیرحساسیتزیرادینشرانایبیمههاییاست.بقیهشركتمربوطبهشركتبیمهد

.اندنداده


 خروجی گرا CCRخروجی، بر اساس مدل  های شاخصتحلیل حساسیت  -7جدول 

  
 کارایی ثابت

 (CCR)مدل 

 امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص

 تضریب خسار درآمد حق بیمه سود خالص گذاریدرآمد سرمایه

 - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ (-۸/۲) ۲/۹۷ ۱۰۰ ایران 1

 - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ آسیا 2

 - ۱۰۰ (-۲/۱۱) ۸/۸۸ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ دانا 3

 - ۱۰۰ (-۱/۶) ۹/۹۳ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ البرز 4

 (-۳/۳۵) ۹/۶۰ (۵/۱) ۷/۹۴ - ۲/۹۶ - ۲/۹۶ ۲/۹۶ معلم 5

 (-۹/۱۱) ۷/۵۶ (-۲) ۶/۶۶ - ۶/۶۸ - ۶/۶۸ ۶/۶۸ پارسیان 6

 (-۱/۰) ۵/۸۵ (-۷/۸) ۹/۷۶ - ۶/۸۵ - ۶/۸۵ ۶/۸۵ کارآفرین 7

 (-۸/۱۸) ۵/۷۴ (-۶/۶) ۷/۸۶ - ۳/۹۳ (-۸) ۳/۸۵ ۳/۹۳ ملت 8

 (-۱/۱۲) ۶۴ - ۱/۷۶ - ۱/۷۶ - ۱/۷۶ ۱/۷۶ سینا 9

 - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ رازی 10

 - ۷/۸۷ (-۷/۱۷) ۷۰ - ۷/۸۷ - ۷/۸۷ ۷/۸۷ توسعه 11

 (۶/۳۳) ۷/۵۱ (-۱۱) ۳/۷۴ (-۴/۰) ۹/۸۴ - ۳/۸۵ ۳/۸۵ سامان 12

 (-۵/۲۹) ۸/۵۴ - ۳/۸۴ (-۸/۱۱) ۵/۷۲ - ۳/۸۴ ۳/۸۴ دی 13

 (-۷/۴۴) ۱/۴۵ - ۸/۸۹ (-۲/۱۱) ۶/۷۸ - ۸/۸۹ ۸/۸۹ نوین 14

 (-۶/۲۸) ۶/۵۶ (-۲/۳) ۸۲ (-۷/۲) ۵/۸۲ (-۴/۲) ۸/۸۲ ۲/۸۵ پاسارگاد 15

 (-۸/۴۰) ۲/۵۹ (-۳) ۹۷ (-۱/۳) ۹/۹۶ )-۴/۰) ۶/۹۹ ۱۰۰ میهن 16

 (-۹/۸) ۱/۹۱ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ حافظ 17

 (-۴/۵۴) ۶/۴۵ - ۱۰۰ (-۲/۸) ۸/۹۱ - ۱۰۰ ۱۰۰ امید 18

 - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ ایران معین 19

 های تحقیقیافته منبع:
 

سرودگرذاری،هرایبیمره درآمردسررمایهتحلیلحساسیتبرایفاكتورهایخروجریشرركت
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ارائرهشرده7درجردول1388-97هرایسرالخالص،درآمدحقبیمهوضریبخسار (دربرازه
بهفاكتورضریبخسرار برودههاشركتحساسیتترینبیشرهایخروجی،است.درمیانفاكتو

%(35.3%(ومعلرم برا40.8%(،مریهن 44.7%(،نروین برا54.4بیمرهامیرد براهرایشرركتاست.
.اندداشتهازحدنسبتبهاینفاكتورحساسیتبیش

%(،17.7هایبیمهتوسعه براپسازفاكتورضریبخسار ،درآمدحقبیمهقراردارد.شركت

%(تغییردركاراییباحذفاینفاكتورباالبودهوحساسیتبیشرتری11%(وسامان با11.2دانا با
درارتبراطبراشراخصسرودخرالصوهاكتشر.حساسیتدهندمینشانهاشركتنسبتبهدیگر

%(و11.2%(،نروین 11.8درآمدسرمایهگذاریبهنسبتكمتربرودهاسرت.شرركتبیمرهدی برا
ایران%(8بیمهملت هایشركت%(درشاخصسودخالصحساسیتباالییداشتندوتنها8.2امید 
گرفت.گذاریقرارمیازدرآمدسرمایههامتأبر%(كاراییآن4%(ومیهن 2.4%(،پاسارگاد 2.8 

درنتیجهتحلیلحساسیتصور گرفتهوباتوجرهبرهفاكتورهرایورودیوخروجریدرایرن
،عالرغمبرخورداریازكاراییباال،بهیکیاانردایبیمههایكهشركتشودمیتحقیقمشاهده

دهنردةعردمكیفیرتشاخصورودییاخروجیحساسیتبریشازحردیداشرتندكرهایرننشران
دهدشركتمذكور.زیراهمانطوركهمطرحشد،اینحساسیتباالنشانمیباشدمیهاكاراییآن

كاراییخودرامرهونضع شدیددرورودیخوداست؛نهتعاملبینفاكتورهاونسبتمناسرب
ند.ارراكرهبراهاهسرتهایبیمهمیهن،امیدومعلمازجملهاینشركتخروجیبهورودی.شركت

ای،نسربتبرهیرکیراانردهایبیمهوجودبرخورداریازرتبهاولودومكاراییدرمیانشركت

ایدیگریهمچونبیمهآسیا،دانا،البررز،هایبیمهفاكتورحساسیتباالییداشتند.همچنینشركت
وضرعیتنیرزنشرانهایبدونحساسیتیدارند.اینهایاورودیرازی،حافظوایرانزمینخروجی

اراكهاگركرارایییرکشرركتبراحرذفشراخص. ازنسبتپایینورودیوخروجیآنهاست
پاییننیایدیعنیمقدارتآبیرآنقابلذكرنبودهاست.

هایكاراتنهاشركتبیمهایررانبرایرکورودیبراحساسریتپرایینبرهعنروانازمیانشركت
خروجریهایشاخصرداردگراهبهدلیلعدمحساسیتبهبهترینشركتازلحاظقو منابعقرا

است.شركتحافظنیزبایکخروجیباحساسیتپایین،ازوضعیتخروبیبرخروردارسؤالزیر
استامااینشركتهمبهعلرتعردمحساسریتنسربتبرهفاكتورهرایورودییرامنرابعضرعی 

.باشدمی
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ورودیوهرایشراخصالبتهباتوجرهبره-اشتندكهكاراییكاملندایبیمههایشركتدرمیان
شاخصورودی،نشاندهندةنقرش3حساسیتپایینشركتبیمهپارسیاننسبتبه-خروجیمدل

مؤبروباالیاینشركتبهمنابعورودیاستهمچنرینایرنشرركتبرهدوفراكتورخروجرینیرز
هرایشرركتخروجیاسرت.كهگویایتناسبمیانفاكتورهایورودیودهدمیحساسیتنشان

3فراكتور(وتوسرعه براحساسریتنسربتاًپرایینبره4بیمهكارآفرینوسینا باحساسریتانردببره

فراكتور(برهلحراظاسرتفادهازمنرابع،درردهبهتررین5فاكتور(وملت باحساسیتنسربتاًپرایینبره
.اندگرفتهقرارایبیمهشركتهای

بهایرننتیجرهتوانمینیزبانگاهبهمیزانحساسیتهرشاخصدرموردفاكتورهایتحلیلشده
بابرت،ازتوزیرعمناسربیدرجردولهرایدارایریرسیدكهدرفاكتورهایورودی،تعردادشرعبو

هرایموجروددرتررینشراخصموردشركتحساس،ازحسراس8و9برخوردبودهوبهترتیببا

ایبهاینفاكتورهاست.اینهایبیمهبستگیباالیشركتدهندهواباشندونشانبررسیكاراییمی
هرایشرركتدرحالیستكهفاكتورهاییهمچوندستمزدوتحصیال ازحساسیتاندانیمیان

5مروردبرهفراكتوردسرتمزدو35شركتموردبررسریتنهرا19برخوردارنیستندوازمیانایبیمه
كرهدرصرنعتبیمرهبرهدهردمری.لرذانشرانانردبرودهشركتنسبتبهفاكتورتحصیال حسراس

انردنتوانسرتههراشراخصتوانمندسازینیرویانسانیتوجهكمتریصور گرفترهاسرتولرذاایرن
بیمهداشتهباشند.هایشركتتأبیرا زیادیبركارایی

شرركتبرهفراكتورضرریب12شودكهدرمجمروعخروجینیزدیدهمیهایشاخصدرمورد

درحالیكهاینتعدادبرایسودباشندمیشركتبهفاكتوردرآمدحقبیمهحساس10خسار و
.كههمینامررنشرانیابدمیشركتحساسكاهش4وبرایدرآمدسرمایهگذاریبه6خالصبه

دهندةكمتوجهیویاعدموجودشرای الزمبرایتقویتاینفاكتورهاست.


 گیرینتیجه

ریرر مسرراله،فاكتورهررایورودیوخروجرریمناسررببررراسرراسدرایررنپررژوهشپررسازتع
ارزیرابیوDEAنظرخبرگانتعیینوآمارمربوطهجمعآوریگردید.پسازآنبااستفادهازمدل

هایبیمهایرران،شركتصور گرفتومشخصگردیدكهایبیمههایبندیكاراییشركترتبه
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فظوایررانمعریندرجایگراهاولكراراییقررارگرفترهوآسیا،دانا،البرز،رازی،مریهن،امیرد،حرا
شركتهایبیمهمعلموملتدرجایگاهبعدیقراردارند.امابرایآنكهبتوانبرررویكیفیرتارقرام

براصررفاًبایردصرور گیررد.زیررامحاسربهكراراییهراشاخصكارایی،تحلیلحساسیتبرروی
اماكافینیستوبایستیبابهرهگیریازگرددمیتلقیاستفادهازروشتحلیلپوششیگراهمهم

وواحردهایمروردبررسریهاشركتوضع وقو هاشاخصروشتحلیلحساسیتبهبررسی

پرداختهشود.
برایرکورودیبرا-هایكارا،شركتبیمهایراننتایجاینبررسینشاندادكهازمیانشركت

تازلحراظقرو منرابعقرراردارد؛اگرارهبرهدلیرلعردمبهعنوانبهترینشررك-حساسیتپایین
است.شركتحافظنیزبایکخروجریبراحساسریتسؤالخروجیزیرهایشاخصحساسیتبه

پایین،ازوضعیتخوبیبرخورداراستامراایرنشرركتهرمبرهعلرتعردمحساسریتنسربتبره

.باشدمیفاكتورهایورودییامنابع،ضعی 
هرایورودیوالبتهباتوجرهبرهشراخص-ایكهكاراییكاملنداشتندبیمهیهاشركتدرمیان

شاخصورودی،نشاندهندةنقرش3حساسیتپایینشركتبیمهپارسیاننسبتبه-خروجیمدل
مؤبروباالیاینشركتبهمنابعورودیاستهمچنرینایرنشرركتبرهدوفراكتورخروجرینیرز

هرایشرركتاسبمیانفاكتورهایورودیوخروجیاسرت.دهدكهگویایتنحساسیتنشانمی
ایبیمرهبیمهكارآفرین،سینا،توسعهوملتنیزبهلحاظاستفادهازمنابع،درردهبهتررینشرركتهای

قراردارند.


 سیاستی های توصیه

ربیمهآسیا،دانا،البرز،رازی،امیدوایرانمعینكهدرجهكراراییبراالییبرخرورداهایشركت
هراشراخصاینباالبردنبرایاماحساسیتكمترینسبتبهفاكتورهایورودیدارندبایداندبوده

راخرودشردهكراراییایجرادبیشرترهرا،شرركتاینگفتتوانمینحویبه.كنندتالشبایدبیشتر
مناسب.هایخروجیهستندتاهاورودیوضع دركمبودمدیون
ایراننسبتبهفاكتورهایدسرتمزدوتحصریال حساسریتپرایینیدرایبیمههایشركتاكثر

داشتهیاغیرحساسبودندلذادرزمینهتوانمندسازینیرویانسانیدراینصرنعتبایسرتیسیاسرت
گذاریمناسبصور گیرد.
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نسبتبهفاكتورهایمالیهمچونداراییبابتوحرقبیمرهایبیمههایشركتهمچنیناگراه
درفاكتوهاییاونسرودخالصودرآمردسررمایههاشركتییداشتنداماضع اینحساسیتباال

ایویژهدربعدمالینیزبایستیتقویتشدهكهبرنامهریزیهاشركتكهایندهدمیگذارینشان
.طلبدمیرا

خرودورودیهرایشراخصبرایحساسیتایجاددركارا،هایشركتشودمیدركلپیشنهاد

هرایشاخصسطح،اندداشتهوضعیتمناسبیهاشاخصكنندوانانچهدرزمینهبرخیشتالبیشتر
باحذفبیاورد،باالحساسیتمرزتانیزراخوددیگر كاسرتهآنهاكاراییمیزانازهاشاخصآنتا

.شود
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