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  1سازی صنعت بیمهو مالی  جهت توانمندفنی  ،  انسانیمنظر ابعاد  های بیمه ازکارایی شرکتبررسی 

 
 2اعظم قزلباش

 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 3عباسعلی لطفی

 مربی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 4مینا محتشمی

 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

 5ثم کوچک زادهمی

 دانشگاه بزد یاقتصاد دکتری علومدانشجوی 

  

 دهچکی

تواند بسترساز رشد اقتصادی بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می

یک روش ناپارامتری برای   (DEA). تحلیل پوششی داده هااست ربرخوردا باالیی اهمیت از صنعت بیمه نیز در وریبهره و از طرفی کارایی .باشد

 درمعرفی شد.  ۱۹7۸در سال  (CCR) ( توسط چارنز ، کوپر و رودز۱۹57محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل )

 در این تحقیق، جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است.شرکت های بیمه  کارایی بررسی به محصوالت رویكرد حداکثرسازیاستفاده از  با مطالعه این

 برآورد الگو و متغیرها محاسبه گردآوری شده است. برای ۱۳۸۸ -۹7های ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سالشرکت های بیمه

 ت. اس شده استفاده  DEA 2.1,  Excel 2010, Eviews7 افزارهاینیز از نرم

به عنوان بهترین شرکت از  -با یک ورودی با حساسیت پایین-های کارا، شرکت بیمه ایران که از میان شرکت دهدمینتایج این بررسی نشان 

لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سوال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت 

وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع،  ضعیف می باشد.در میان  پایین، از

 ۳حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به  -های ورودی و خروجی مدلالبته با توجه به شاخص-ای که کارایی کامل نداشتندشرکت های بیمه

ن دهندة نقش مؤثر و باالی این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان شاخص ورودی، نشا

                                                            
که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده،   "های توانمندسازی صنعت بیمه از منظر ابعاد انسانی، فنی و مالیبررسی روش "ین مقاله از طرح پژوهشی با عنوان ا 1
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 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

در دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، می

 مه ای قرار دارند.رده بهترین شرکتهای بی

همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیالت حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه 

 توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.

کت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت باالیی اگرچه شرتوان گفت؛در خصوص بعد مالی نیز می

دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی لص و درآمد سرمایه گذاری نشان میداشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخا

 تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

 . (DEAها )کارایی انسانی، کارایی مالی، صنعت بیمه ، تحلیل پوششی داده :هاکلیدواژه

 .JEL :G22 ،G52 ،I13بندی طبقه

 

 مقدمه -1

بیمه نقش مهم و حساسی در رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. توجه به جایگاه و عوامل 

ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. ای اتخاذشده در این بخش اثرات قابل مالحظههموثر بر آن و همچنین تاثیرانواع سیاست

تواند بسترساز بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می

ی جهان، چهل و ششمین صنعت بیمه های تولیددرصدی از کل حق بیمه 0۹/0صنعت بیمه ایران با سهم  رشد اقتصادی باشد

 باشد.می ۳4رود. حال آن که رتبه کشور همجوار ترکیه در این زمینه دنیا به شمار می

دالر است که از کشورهایی چون ترکیه، عربستان؛ کویت،  ۶0۸دالر در برابر رقم سرانه جهان که  50سرانه حق بیمه در ایران 

برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها  است. 7۶ن در این زمینه در سطح قطر و امارات فاصله دارد و رتبه ایرا

بایست با گذر زمان میزان عملكرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش داد. اولین قدم برای بهبود فعالیت، آگاهی از سطح می

آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با فعالیت فعلی است. این شناخت کمک می کند تا هر واحد از وضعیت موجود خود 

یک نیز   (DEA)تحلیل پوششی داده ها. روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابل قبولی از فعالیت و کارایی دست یابداتخاذ 

 Charnzتوسط  Farel(1957روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار )

(CCR)   معرفی شد. آنها بحث مطرح شده توسط  ۱۹7۸در سالFarel را برای واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)  با

 .های بازار توسعه دادندهای چند بعدی، درغیاب قیمتورودی و خروجی

که تحت  های فعال سطح بازار بیمه استجامعه آماری تحقیق شرکتهای بیمه ، بدین منظور برای بررسی کارایی شرکت

اند و عبارتند از: بیمه ایران، بیمه آسااایا، البرز، دی، ملت، امید، فعالیت کرده ۱۳۸۸-۱۳۹7های نظارت بیمه مرکزی در ساااال
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سینا. سیان، کارآفرین، رازی، ایران معین، معلم و  سعه، نوین، پار سارگاد، تو سامان، پا سبه برای حافظ،  برآورد  و متغیرها محا

 است. شده استفاده  ,DEA 2.1,  Excel 2010, Eviews7 رهایافزانیز از نرم  الگو

، روش تحقیق در ۳دربخش ، پیشینه تحقیق ۲دربخش  موضوع ادبیاتساختار مقاله بدین گو.نه است که بعد از مقدمه، 

 . بیان شده است ۶در بخش  نتیجه گیری و پیشنهادات، 5در بخش  برآورد الگو، 4بخش 

 

 موضوع ادبیات -2

 کارایی: مفهوم  •

 تولید با مطلوب سطح به بنگاه یک دسترسی میزان یا بهینه تولید سطح به اقتصادی واحد یک دستیابی از عبارتست کارایی

 خود منابع از خوبی چه به سازمان یک که است مفهوم این بیانگر به عبارتی کارایی .باشد می دسترس در های نهاده به توجه

 خروجی مقدار به توجه کارایی با است. محاسبه کرده استفاده زمان از مقطعی در عملكرد نبهتری به نسبت راستای تولید در

 :گرددتعریف می نسبت این از استفاده با استاندارد یا انتظار مورد

 

 کارایی =انتظار مورد واقعی/ خروجی خروجی  

 

 هایفعالیت انجام جهت بودنمیزان هم . اثربخشیشوداشتباه می« اثربخشی» و« وریبهره»واژه  دو با معموالً کارایی مفهوم

 زیرا است؛ کارآمدی و اثربخشی از ترکیبی واقع در نیز وریبهره دهد ومی نشان آن برای شده تعیین اهداف با را سازمان یک

 (.Mehregan, 2004)است  ارتباط در منابع از استفاده با کارایی و با عملكرد اثربخشی

 کارایی: انواع •

 فنی: یکارای -1

 مشخص تولید عوامل و منابع به توجه تولید با میزان حداکثرسازی برای بنگاه یک توانایی میزان دهندهنشان فنی کارایی

 .(Coeli, 1996)است  شده

 مقیاس: کارایی  -2

 فهد آید.می دستبه «بهینه مقیاس در کارایی» به واحد  آن «شده مشاهده کارایی»نسبت  از واحد یک مقیاس کارایی

 (.Hamfri & Hobs, 1997)است  بهینه مقیاس در تولید کارایی این

 انسانی: منابع کارایی -3



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

 Chuan Hu) بنگاه  یک میزان تولید حداکثرسازی در انسانی منابع توانایی میزان از است عبارت انسانی منابع کارایی

et al, 2009)  

 

 عملیاتی: کارایی  -4

 غیرانسانی عوامل تمامی به توجه با میزان تولید حداکثرسازی برای بنگاه یک اناییتو میزان از است عبارت عملیاتی کارایی

 .(Chuan Hu et al, 2009)و . . .(  ماشین آالت ، ابزار )مانند تولید

 قیمت: کارایی یا تخصیصی کارایی -5

نسبی  هایقیمت به توجه با بهینه تولید جهت در هانهاده از استفاده در را گیرتصمیم واحد یک توانایی تخصیص، کارایی 

 میكند. منعكس هانهاده

 ساختاری: کارایی -6

دارد  کاربرد زمانی ساختاری کارایی بررسی. مورد واحدهای هایکارایی وزنی متوسط از است عبارت ساختاری کارایی 

 .کنیم گیریاندازه متوسط بطور مؤسسات)صنعت( و واحدها مجموعه سطح در را فنی کارایی بخواهیم که

 مدیریتی: کارایی  -7

 .شود می بنگاه اهداف به رسیدن در مدیران کار انجام حسن به مربوط کارایی نوع این

 کارایی اقتصادی: -8

 یهمنابع )سرما ،که در آن ییاست از کارا بارتارتباط دارد که ع« یفن یشرفتپ»با   Ires(۱۹۹۸) یانطبق ب یاقتصاد ییکارا

گردد. شوند.کارایی اقتصادی به نحوه بكارگیری مؤثر عوامل اطالق مییمافزوده  یا ارزش GDPبه  یلکار( تبد یرویو ن

تواند به وسیله کارایی ایستا و کارایی پویا افزایش یابد. نوآوری کارایی اقتصادی چندین زیرمجموعه یا چندین عنصر دارد و می

تری تغییر روش، شیوه سازماندهی مناسب و مطلوب شود تا مدیران سیستم باو ابداع یک منبع کارایی پویا است که موجب می

اتخاذ نموده، عرضه محصوالت و یا فرایند تولید جدیدی را به کار گیرند. کارایی ایستا به استفاده از منابع در یک مقطع زمانی 

 هد.دبندی را نشان میشود و خود شامل کارایی فنی و کارایی تخصیصی است. نمودار زیر این تقسیماطالق می

 

 روابط بین انواع کارایی -1نمودار 
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 (Yousefi, 2003): منبع

های مؤثرتری نسبت به قبل به کارگیرد. یک فرایند هنگامی یابد که فرایند تولید منابع را به روشکارایی فنی زمانی بهبود می

از یک عامل تولیدی داشته باشد، در حالی )از نظر فنی( ناکارا است که تولید مقدار معینی محصول نیاز به مقدار بیشتری الاقل 

 پردازیم:که میزان سایر عوامل ثابت بماند. حال به مفهوم انواع کارایی ایستا می

های مورد استفاده برای تولید یک مقدار ی توانایی بنگاه برای حداقل کردن داده(: که منعكس کنندهTE) ۱کارایی فنی -۱

 مشخص از ستاده است.

های بهینه با توجه به در نسبت های دادهی توانایی یک بنگاه برای استفادهکه منعكس کننده(: AE) ۲یصیکارایی تخص -۲

 (Coelli and etal, 1997) های مربوط به آنهاستتكنولوژی تولید و قیمت

 در این مطالعهم دارد. نا  ۳(EEاقتصادی ) دهند که کاراییهم یک معیار کارایی را ارائه می کارایی فنی و تخصیصی با ءدو جز

های بیمه شرکت فنی های توانمندسازی صنعت بیمه به  بررسی کاراییبه منظور شناسایی راه با استفاده از کارایی فنی و مقیاس

پرداخته شده تا با توجه به میزان کارایی هر شرکت، راهكارهای الزم برای توانمندسازی شرکت بیمه از منظر بعد مالی و انسانی 

 سایی گردد.شنا

 پیشینه تحقیق -3

                                                            
1. Technical Efficiency 
2. Alocative Efficiency 
3. Economic Efficiency 



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

 (2007)  Hemmati et.,al  در مقاله خود به اندازه گیری کارایی فنی و صرفه جویی به مقیاس تولید شرکتهای بیمه دولتی

به روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته  ۱۹۹۱-۲005ایران با استفاده از داده های چهار شرکت بیمه آسیا، ایران ، البرز و دانا طی 

 ند. که بر اساس نتایج بدست آمده بیمه آسیا از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بوده است.ا

( حاکی از آن است که کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی از کیفیت خدمات 2007) Haghighi et.,alنتایج پژوهش 

ده مدل سروپرف، کیفیت خدمات شرکتهای شرکت های بیمه خصوصی بهتر بوده است. درخصوص ابعاد پنج گانه تشكیل دهن

بیمه دولتی در سه بعد قابلیت اعتبار، قابلیت پاسخگویی و همدلی بهتر از بیمه خصوصی بوده و در دو بعد دیگر، یعنی عوامل 

 محسوس و اطمینان خاطر، کیفیت خدمات شرکت های بیمه خصوصی بهتر است. 

Bordbar et.,al(2008) ی در صنعت بیمه پرداخته رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسان مطالعه خود به بررسی در

نتایج این تحقیق داللت بر این دارد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران این شرکت ها و نیز بین ابعاد خالقیت ،  است.

و الگوهای ارتباطی با بهره وری،  سازش با پدیده های تعارض ،هویت، سیستم پاداش ،حمایت، انسجام و یكپارچگی، کنترل

 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 

Kanger & Kaeno (1988 ) معتقد بودند ریشه مفهوم توانمندسازی یعنی قدرت و کنترل، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار

بعد اساسی شامل:  در تعریفی جامع توانمندسازی را شامل هفت Piters et.,al (2002) و  Abtahi (2007) .گیرند

 ,.petter et) .اختیار، تصمیم گیری، اطالعات، استقالل، خالقیت و نوآوری، دانش و مهارت و مسئولیت قلمداد کرده اند

al, 2002 ) 

 

 روش تحقیق -4

 (DEA) تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه بهره وری و کاراییروش  -

انی دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای باقی ماندن در عرصه محاسبه میزان کارایی در گروه هایی که عملكرد یكس

رقابت با سااایر واحدها می بایساات با گذر زمان میزان عملكرد خود را به سااطح قابل قبولی افزایش داد. اولین قدم برای بهبود 

ضعیت شناخت کمک می کند تا هر واحد از و ست. این  سطح فعالیت فعلی ا شده و با  فعالیت، آگاهی از  موجود خود آگاه 

روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابل قبولی از فعالیت و کارایی دست یابد. تحلیل پوششی توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ 

 Farelیک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار نیز   (DEA)داده ها

معرفی شد. آنها بحث مطرح شده توسط فارل را برای واحدهای  ۱۹7۸در سال   Chanrz et., al (CCR)توسط  (۱۹57)

 های بازار توسعه دادندهای چند بعدی، درغیاب قیمتبا ورودی و خروجی (DMU) تصمیم گیرنده

دارس دولتی ایاالت گردد که عملكرد مبر می Cooperراهنمایی  هبRhodes به موضاااوع رسااااله دکتری  DEAروش 
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 ۱۹7۸در سااال  DEA منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی مذکور مطالعه متحده آمریكا را مورد ارزیابی قرار داد.

ای که خصااوصاایت فرایند تولید با چند عامل تولید با جامعیت بخشاایدن به روش فارل به گونه Charnzاین سااال گردید. در 

(Multiple Inputو چن )( د محصولMultiple output را در برگیرد )را به ادبیات اقتصادی ها روش تحلیل فراگیر داده

پس از آن، بنكر،  از حروف اول چارنز، کوپر و رودز گرفته شده است. CCRگذاشتند. نام  CCRاضافه کردند و نام آن را 

گرفته  Cooperو  Benker-Charnzف اول )که از حرو BCCچارنز و کوپر با کامل کردن مقاله چارنز و دیگران مدل

فعال تحقیقاتی در های یكی از حوزه DEAشاااده اسااات( را ارائه کردند. با پیشااارفت و تكامل روش فوق، در حال حاضااار 

گیری کارایی بوده و به طور چشااامگیری مورد اساااتقبال پژوهشاااگران جهانقرار گرفته اسااات. این روش برای ارزیابی اندازه

ی دولتی و غیردولتی که اطالعاتقیمتی آنها معموالً در دسااترس نیساات یا غیر قابل اتكاء اساات، کاربرد قابل عملكرد سااازمانها

 (.Emami Meybodi, 2000ای دارد )مالحظه

 یا یک به ستاده یک نسبت به که را جزیی وری بهره ، تعریف (DEA)هاداده پوششی تحلیل روش ابداع کنندگان

 دادند: بسط زیر صورت به نهاده چند به ستاده چند نسبت به بود هشد محدود (Y/X) نهاده چند

 

بهره وری کل  = α۱𝑌۱+α۲𝑌۲+⋯

β۱𝑋۱+β۲𝑋۲+⋯
                                                                                    (۱)  

 

βو  α𝑖فوق  رابطۀ در
i

βعبارت دیگر  به هستند نهاده و ستاده ایبضر ترتیب به 
i

 تولید را در  Xiنهاده  نسبی اهمیت 

βو  α𝑖ضرایب  بكارگیری میدهد. در نشان ستاده
i

 یا شاخص قیمت از محققان بعضی .داشت وجود نظرهایی اختالف  

 ۱۹7۸ سال در  Charnz et.,al  (CCR)، حداقل برمبنای مدلی در .α و β میكردند.  استفاده ضرایب عنوان به هزینه

 .کنند برطرف را ضرایب مشكل توانستند مقیاس، به نسبت ثابت فرض بازده با و در مدلی بر مبنای حداقل سازی نهاده

پس از تعیین مرز کارا،    CCRای است. مدل سایه قیمتهای همان بیانگر روش، این در آمده به دست ضرایب طوریكه به

ها را باید ها و ستادهبنگاه در کجای این مرز قرار دارد و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده کند کهمشخص می

 . شودها برای هر واحد میسر میها و ستادهانتخاب کند که این امر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده

 𝐃𝐌𝐔𝒋مجموعه امکانات تولید یک بنگاه  •

 DMU𝑗 نظر بگیرید که هررا در  )DMU(صمیم گیرنده واحد ت nک مجموعه با ی
 ,...n1j =    ازm  ورودی𝑥𝑖𝑗 هک 

,..., n1j =   برای تولیدs  خروجی𝑦𝑟𝑗  ,...s1r = ، برای هر یهای ورودی و خروجکند. فرض کنید برداراستفاده می 
 

DMU𝑗که ,...n1j = ، به صورت  ,j jx y به طوری که برای هر نمایش داده شود ،j های این بردار نامنفی ، مؤلفه
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ی ی همهمجموعه .بردار خروجی مثبت باشد ی هری هر بردار ورودی و حداقل یک مؤلفهحداقل یک مؤلفه باشند و

( , )x y امكان تولید یشدنی را مجموعه های (PPS) باو  هدینام T شود:دهند که به صورت زیر تعریف مینشان می 

را تولید کند  yبتواند خروجی  xورودی  { (۲)  { , |T x y 

 :شودی امكان تولید با بازده به مقیاس متغیر به صورت زیر تعریف 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   

  
       

       )۳(     

 CCRمدل  •

ست. یعنی برای هر  DEAراه برای معرفی بهترین  سبت ا شكل ن ستفاده از  ستاده DMUا سبت تمامی  صی از ن ها به شاخ

𝑢’𝑦𝑖ها خواهیم داشااات، برای مثال نهاده

𝑣’𝑥𝑖
×Mبردار  u، که در آن  kیک بردار  vهای ساااتاده و از وزن ۱ × های از وزن ۱

 (Chanz et.,al, 1997) :شودهینه بایدمسئله برنامه ریزی ریاضی مشخص های ببرای انتخاب وزنباشند. ها مینهاده

 

(4) 

 

),/(max
,

ii
vu

xvyu   

𝑠. 𝑡. 

𝑢 ́𝑦𝑖/𝑣 ́𝑥𝑖 ≤  ۱, 𝑗 =  ۱,۲, … , 𝑁, 

𝑢, 𝑣 ≥ 0. 

البته با  .باشد به دست می آیدگیری حداکثرامین واحد تصمیم iص کارایی به طوری که شاخ vو  uبه این ترتیب، ارزش 

است که بی نهایت  مسئله آنتوجه به این محدودیت که شاخص های کارایی باید کوچكتر یامساوی یک باشند. مشكل این 

𝑣’𝑥𝑖 توان محدودیتدوری از این مشكل می جواب دارد. برای =  را وارد مدل کرد:  ۱

 

اند. این مدلبا نام شاااكل چندگانه مسااائله به کار برده شاااده 𝜇 و𝜐عالئم  vو  uدر اینجا، به دلیل تبدیل خطی، به جای 

پوششی معادل برای  شكلبه یک توان ریزی خطی می. با استفاده از تبدیل دوگان در برنامهشودریزی خطی شناخته میبرنامه

 این مسئله رسید:

(5) 

 

),(max
,

iy


  

𝑠. 𝑡. 

𝜐 ́𝑥𝑖 = ۱ 

𝜇 ́𝑦𝑖 − 𝜐’𝑥𝑖 ≤ 0, 𝑗 = ۱,۲, … , 𝑁, 

𝜇, 𝜐 ≥ 0. 
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×Nیک بردار  λکه در آن  شد، که وزنشامل اعداد ثابت می ۱ ضیح داده  هایه مرجع )در بخشهای مجموعبا آینده تو

θام خواهد بود که شرط iکارایی فنی بنگاه  𝜃دهد. مقادیر اسكالر به دست آمده برای خواهد شد( را نشان می ≤ را تأمین  ۱

𝑁شود، یعنی داریم: )نماید. این شكل پوششی نسبت به شكل چندگانه، قیدهای کمتری را شامل میمی + ۱ > 𝐾 + 𝑀 .)

 (.Coel, 1997ها حل شود ) DMUبار برای هر یک از  Nریزی خطی باید که مسئله برنامهتوجه شود 

 BCCمدل -

 ها درمقیاس بهینه عمل نمایندتنها در صاااورتی قابل اعمال اسااات که بنگاه ۱(CRSفرض بازده ثابت نسااابت به مقیاس )

شااوند های مالی و غیره موجب میحدودیترقابتی، مآثار)قساامت مسااطح منحنی متوسااط بلندمدت(. مسااائل مختلفی از قبیل 

ای بسااط دادند که بازده متغیر نساابت به را به گونه( CCRچارنز و کوپر، مدل قبلی ) بنگاه در مقیاس بهینه عمل ننماید. بنكر،

سبه کارایی فنیمقیاس رادربر بگیرد.  ش ءشامل دو جزکه )محا شی از مدیریت( و کارایی نا از  یکارایی فنی خالص)کارایی نا

فعالیت  ها در مقیاس بهینهفرض بازده ثابت نساابت به مقیاساازمانی که تمام بنگاه با صاارفه جویی مقیاساایک بنگاه می باشااد(

موجب می شااود با محاساابه  ۲(VRS) تحلیل را دچار اخالل خواهد کرد. اسااتفاده از بازده متغیر نساابت به مقیاس، نمایندنمی

 شی از مقیاس وکارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد.کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی نا

تنها با اضااافه کردن قید  و BCCتواند به آسااانی برای محاساابه کارایی در می CCRمساائله برنامه ریزی خطی در مدل 

 (.Coeli, 1996استفاده شود ) تحدب به مدل

صاااعودی یا نزولی مقیاس  ی بازدهکند که آیا بنگاه در ناحیهمدل اخیر با قید بازده متغیر نسااابت به مقیاس مشاااخص نمی

                                                            
1. Constant Return to Scale 
2. Variable Return to Scale   

(۶) 

 

max𝜃,𝜆𝜃 

S.t. 

−𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0, 

𝜃𝑥𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0, 

𝜆 ≥ 0. 

 

(7) 

 

 

min𝜃,𝜆 𝜃 

S.t. 

−𝑌𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 

θ𝑋𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑁𝐼’𝜆 = ۱ 

𝜆 ≥ 0 
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 :کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیر صعودی نسبتبه مقیاس یعنیفعالیت می

𝑁𝐼’𝜆 ≤  گیرد:ورت می، ص۱

به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدارکارایی فنی در حالت بازده 

اگراین دو با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولی نسبت به  .حالشودیغیر صعودی نسبت به مقیاس، تعیین م

 (.Emami Meybodi, 2000در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است)،باشدمقیاس مواجه می

 های تحقیقیافته -5

 در شكل زیر ساختار این تحقیق ترسیم شده است:

 

 تحقیق الگوی -۱شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۸) 

 

min𝜃,𝜆 𝜃 

St: 

−𝑌𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 

θ𝑋𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑁𝐼’𝜆 ≤ ۱ 

𝜆 ≥ 0 

 ساختاردهی و تعریف مسأله

 انتخاب فاکتورهای ورودی و خروجی

 91-88ارزیابی کارایی در سالهای 

  توسط مدل  

 DEA ایجاد مدل  

 تحلیل حساسیت شاخص ها
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برای  دستكاری امكان و تغییرپذیری به توجه مناسب، انتخاب برای دلیل مهمترین گرا،و ورودی خروجی رویكرد تمایز در

 خروجی از بیشتر های ورودیشاخص در تغییر امكان درصورتی که یعنی. است شده اعالم گیرنده تصمیم واحدهای مدیران

. شودمی استفاده ورودی گرا هایمدل از باشند، داشته آن در تغییر بیشتری عمل آزادی گیری،صمیمت واحد هر مسئولین و باشد

 به توجه با تحقیق این در(Karimi ,2006) است. ترمناسب گراخروجی هایمدل از برای استفاده شرایط بالعكس حالت در

 در مناسب انتخاب رویكرد دیگر مهم نكته. است دهگردی استفاده تحقیق برای گراخروجی روش از ماهیت تحقیق، و هدف

 همچنین و  Zhu روش دو از واحد، سطح مقیاس در بازده تعیین منظور به. باشدمی بازده مقیاس به توجه کارایی، محاسبه

Fare & Grosskopf شودمی استفاده( Sabor (2009) and Mehregan (2004گرفته بكار دوم روش این مقاله در که 

 . شده است انتخاب گراخروجی رویكرد با کارایی روش محاسبه تحقیق، این برای مدل بهترین . در نتیجهاست شده

 انتخاب فاکتورهای ورودی و خروجی •

در این پژوهش از نظر خبرگان برای تعیین فاکتورهای ورودی و خروجی استفاده شده است. با توجه به تحقیقات انجام 

ار رفته در آن تحقیقات و فراوانی به کارگیری هر یک از متغیرها، آنهایی را که باالترین فراوانی شده و بررسی متغیرهای به ک

را به خود اختصاص داده اند، به عنوان متغیرهای ورودی درنظرگرفته ایم. برای متغیرهای خروجی نیز همین روش انتخاب 

ب برای وروی و خروجی مدل انتخاب گردید که در جدول گردیده است. در نهایت فاکتورهای زیر به عنوان فاکتورهای مناس

 ارائه شده است. ۱

 ورودی ها و خروجی های پژوهش -1جدول 

 

 منبع: محاسبات تحقیق

 شاخص ها  

۱ 

هاورودی  

 دارایی های ثابت

 هزینه متوسط نیروی کار ۲

 تحصیالت نیروی کار ۳

های بیمهتعداد شعب شرکت 4  

5 

هاخروجی  

 درآمد سرمایه گذاری

 سودخالص ۶

 درآمد حق بیمه 7

 ضریب خسارت ۸
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 :DEA ایجاد مدل   •

ها روشی است که برای ارزیابی کارائی واحدهای سازمانی همگن که به آن واحدهای تصمیم گیری تحلیل پوششی داده

های همسان استفاده خروجیها از ورودی های همسان برای رسیدن به رود. واحدهایی که در آنگفته می شود به کار می

به صورت خروجی گرا میزان کارایی فنی )با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس( حاصل  CCRشود. با بكارگیری مدل می

و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس مقادیر کارایی مدیریت و کارایی مقیاس به  BCCشود. از طرفی با استفاده از مدل می

  افزار نرم از استفاده آوری و مدل مربوطه باهای مورد نظر جمعها و ستادهموردنیاز برای نهاده هایداده نهایت آید. دردست می

Deap-Version 2.1 گردید. اجرا 

 

 95-86ارزیابی کارایی در سالهای   •

 به متغیر ازدهب و مقیاس به ثابت روش بازده دو هر از ابتدا ها،داده تحلیل تجزیه برای مناسب پوششی مدل تعیین جهت

گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، روند کارایی فنی در شرکت های بیمه مورد بررسی  استفاده هانهاده تحلیل جهت مقیاس

های بیمه ایران، پارسیان، دی، سامان، ملت، پاسارگاد و کارآفرین ثابت بوده است و دهد که شرکتنشان می CCRدر مدل 

های اند. در شرکت های بیمه نوین و امید روندی افزایشی بوده و در شرکتره کارایی را بدست آوردهها باالترین نماین شرکت

اند. در این میان شرکت های بیمه بیمه آسیا، رازی و میهن با وجود کارایی باال در اوایل دوره، با کاهش کارایی مواجه شده

وند نوسانی داشته اند. روند مثبت و رو به رشد در این مدل نشان می دهد دانا، البرز، معلم، توسعه، حافظ، ایران معین و سینا ر

عمل کرده اند. همچنین  -از لحاظ فنی -که واحدهای اقتصادی )در اینجا شرکت های بیمه ای( در گذر زمان به طور کاراتری

شرکت ها در بهترین وضعیت قرار هایی که روند ثابت در طول دوره داشته اند، همواره از نظر کارایی نسبت به سایر شرکت

 (.۲داشته و باالترین میزان کارایی را به دست آورده اند )جدول 

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

 ای کشوردر شرکت های بیمه 

 ۱۳۹7 ۱۳۹4 ۱۳۹0 ۱۳۸۸ سال  / نام شرکت 

  CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC 
    ۱  ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ایران 

    ۲ .00۸0 0.۹۱۸  0.۹0۲   ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 آسیا   00۸0.  

    ۳ .۹۲70   .۹۲70   ۱.000 ۱.000 ۱.000 0.۸۲4 دانا   ۹5۸0.  0.75۲ 

    4 000۱. ۱.000 ۱.000 ۱.000 0.۹۸۳ 0.۹7۲ ۱.000 ۱.000 البرز   
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    5 .00۶0 ۱.000 ۱.000 معلم   ۱4۶0.  0.۹۹7 ۱.000 ۱۲70.  ۲070.  

    ۶  ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 پارسیان 

    7  ۱.000 ۱.000 ۱.000   ۱.000   ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 کارآفرین 

    ۸ 00۱.0 ۱.000 ۱.000   ۱.000   ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ملت   

    ۹  0.۶۱۸ 0.۶۱4 0.۶۱۶ 0.۶۱0 ۱.000 ۱.000 0.۸۳0 0.۸۲0 سینا 

   ۱0 .۶470 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 رازی   0۶70.  

   ۱۱  ۱.000 ۱.000 ۱.000 0.۸5۸ ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 توسعه 

   ۱۲  ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 سامان 

   ۱۳ 000۱. دی   ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 

   ۱4  ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 0.۸54 0.7۲۳ 0.7۳۸ 0.۶۶۸ نوین 

   ۱5  ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 ۱.000 پاسارگاد 

   ۱۶ .۶770 0.۹4۹ 0.۸۹۸ ۱.000 ۱.000 میهن   ۶۸۸0.  0.۶45 0.7۳۲ 

   ۱7 .4۹۶0 حافظ   0.۶۸۱ .000۱  ۱.000 5۹۶0.  ۱.000 ۱.000 ۱.000 

   ۱۸ .۳۳۸0 امید   ۱.000 0.۸50 ۱.000 0.۸۹۲ ۱.000 0.۹0۶ ۱.000 

   ۱۹  ۱.000 ۱.000 ۱.000 0.۹۳4 ۱.000   ۱.000 ۱.000 ۱.000 ایران معین 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

ایران، پارسیان، دی، سامان، ملت،  های بیمهدهد که این روند برای شرکتنشان می BCCروند کارایی فنی در مدل 

ها همواره باالترین نمره کارایی )به میزان واحد( را طی این دوره پاسارگاد، توسعه و کارآفرین ثابت بوده است و این شرکت

اند. روند کارایی فنی در این مدل برای شرکت های بیمه میهن، رازی، دانا و آسیا کاهشی و برای شرکت های بدست آورده

های بیمه حافظ، دی، البرز، معلم، ایران معین و سینا روند نوسانی داشته یمه نوین و امید افزایشی بوده است. در این میان شرکتب

بیشتر است و بنابراین شرکت های بیشتری  CCRاند. همانطور که مشاهده شد، واحدهای کامالً کارا در این مدل نسبت به مدل 

 (.۲رند. زیرا در اینجا تولید در کوتاه مدت و در حالت متغیر در نظر گرفته می شود )جدول روند افزایشی کارایی فنی دا

شرکت بیمه روی مرز کارایی یعنی  7به این ترتیب تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در کل دوره مورد بررسی 

شرکت بیمه رسیده است.  ۸مقیاس این رقم به  باالترین میزان کارایی قرار داشتند در حالی که تحت فرض بازده متغیر نسبت به

باالترین میزان کارایی فنی را به دست  CCRهایی که در مدل اعداد بدست آمده در این مدل ها نسبی بوده است و شرکت

اند در هایی که اعداد کمتری را به خود اختصاص دادهاند، از نظر کارایی فنی در سطح بهینه قرار داشته اند و شرکتآورده



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

نیز تفسیر به همین صورت است با این تفاوت که در این مدل بنگاه در کوتاه مدت  BCCاند. در مدل سطح بهینه فعالیت نداشته

 شود. های اقتصادی کارا افزوده میبه تعداد بنگاه CCRدر مقایسه با مدل   BCCگردد. از این رو در مدل بررسی می

های بیمه )صنعت میانگین کارایی فنی کل شرکت ی کارایی فنی در صنعت بیمه است.همچنین نتایج بیانگر روند نوسان

 0.۹۶به میزان  ۱۳۱۳۸۶۸در سال  BCCارائه شده است. مقدار کارایی فنی  ۲نیز در جدول  BCCو CCR بیمه( در مدل 

عیت کنونی روی مرز کارای های بیمه به طور متوسط محصول شان را به جای وضاست و این بدان مفهوم است چنانچه شرکت

گیرند نیاز خواهند داشت. بررسی روند کارایی کارایی در این هایی که در حال حاضر به کار مینهاده %۹۶تولید قرار دهند، به 

ای افزایش یافته است، اما روند کارایی در صنعت پس از آن تا اندازه ۸۹مدل نشان می دهد که اگر چه میزان کارایی در سال 

نیز مشابه مدل  CCRمدل در در این بازده  رسیده است. ۹5در سال  0.۹۱به میزان  ۱۳۹۳در سال  0.۹7شی بوده است و از کاه

BCC افزایش و سپس کاهش یافته است.  ۱۳۸۹، کارایی در سال 

 میانگین کارایی فنی کل شرکت های بیمه )صنعت بیمه(  -3جدول 

 ۱۳۸۸ ۱۳۹0 ۱۳۹4 ۱۳۹7 

 CCRنی در مدل میانگین کارایی ف
9۴/0  9۵/0  92/0  91/0  

 BCCمیانگین کارایی فنی در مدل 
9۶/0  97/0  9۶/0  91/0  

92/0 میانگین کارایی مقیاس  99/0  9۴/0  9۶/0  

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

، های بیمه ایران،  پارسیان، کارآفریندهد که شرکتبررسی روند کارایی مقیاس نیز طی دوره مورد بررسی نیز نشان می

ها در سطح بهینه خود فعالیت ملت، سامان، دی و پاسارگاد همواره از بازده ثابت برخوردار بوده اند. به عبارتی این شرکت

اند از منابع تحت اختیارشان به شكل بهتری استفاده کنند. بقیه شرکت ها در این دوره عملكردی نوسانی داشته اند و توانسته

 (.4ارایی مقیاس در صنعت بیمه بهبود یافته است )جدول داشته اند اما به طور متوسط ک

 کارایی مقیاس و نوع بازده شرکتهای بیمه ای -4جدول 

 
  / نام شرکت

 سال
1388 139۰ 1394 139۷ 

  
کارایی 

 مقیاس
 نوع بازده

کارایی 

 مقیاس

نوع 

 بازده

کارایی 

 مقیاس

نوع 

 بازده

کارایی 

 مقیاس
 نوع بازده
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 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 ایران ۱

CRS ۱00 CRS ۳/۹۸ ۱00 آسیا ۲  DRS ۱00 CRS 

4/۸۲ دانا ۳  IRS ۱00 CRS 7۱ IRS ۸/۶5  IRS 

CRS ۹/۹۸ ۱00 البرز 4  IRS ۱00 CRS ۱00 CRS 

CRS ۳/۹7 ۱00 معلم 5  Drs 7/۹۹  DRS ۹۸ IRS 

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 پارسیان ۶

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 کارآفرین 7

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 ملت ۸

۹/۹۸ سینا ۹  DRS ۱00 CRS ۱/۹۹  IRS 4/۹۹  DRS 

CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۸/7۱ ۱00 رازی ۱0  DRS 

CRS ۱00 CRS ۸/۸5 ۱00 توسعه ۱۱  DRS ۱00 CRS 

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 سامان ۱۲

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 دی ۱۳

5/۹0 نوین ۱4  IRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS 

 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۱00 پاسارگاد ۱5

CRS 7/۹4 ۱00 میهن ۱۶  Drs ۹/۹۹  CRS ۱00 CRS 

۹/۲۱ حافظ ۱7  IRS ۱00 CRS ۹/۳5  IRS ۱00 CRS 

۳/5۳ امید ۱۸  IRS ۱00 CRS ۱00 CRS ۶/۹0  IRS 

CRS ۱00 CRS 4/۹۳ ۱00 ایران معین ۱۹  IRS ۱00 CRS 

 های تحقیقیافته منبع:

کارایی شرکت های بیمه برای کل دوره، با توجه به ورودی ها و خروجی های درنظرگرفته شده، محاسبه شده است. بر 

د اساس این نتایج شرکت های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، رازی، میهن، امید، حافظ و ایران معین در جایگاه اول قرار گرفته ان

آمده است. اما برای اینكه  5و پس از آن شرکتهای بیمه معلم و ملت قرار دارند. رتبه کارایی دیگر شرکت ها نیز در جدول 

بتوان بر روی کیفیت ارقام کارایی صحبت کرد نیاز به بررسی تک تک شاخص های ورودی و خروجی برای هر شرکت است 

 پذیرد.انجام میکه در بخش بعد و با انجام تحلیل حساسیت مدل 

 های بیمه محاسبه کارایی شرکت  -5جدول 



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

 شرکت بیمه
 میزان کارایی

 (CCRمدل )
 رتبه کارایی

کارایی 

 مقیاس

 میزان کارایی

 (BCCمدل )
 نوع بازده

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۱ ۱ ایران

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۱ ۱ آسیا

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۱ ۱ دانا

ه ثابتبازد ۱00 ۱00 ۱ ۱ البرز  

۲/۹۶ ۱ ۱ رازی  بازده افزایشی ۱00 

۶/۶۸ ۱ ۱ میهن  بازده افزایشی ۱00 

۶/۸5 ۱ ۱ حافظ  بازده افزایشی ۱00 

۳/۹۳ ۱ ۱ امید  بازده افزایشی ۱00 

۱/7۶ ۱ ۱ ایران معین  بازده افزایشی ۱00 

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۲ 0.۹۶۲ معلم

7/۸7 ۳ 0.۹۳۳ ملت  بازده افزایشی ۹۶.5 

.۸۹۸0 نوین  4 ۳/5۳  بازده افزایشی ۱00 

۳/۸4 5 0.۸77 توسعه  بازده افزایشی ۱00 

۸/۸۹ ۶ 0.۸5۶ کارآفرین  بازده افزایشی ۱00 

۲/5۹ 7 0.۸5۳ سامان  بازده افزایشی ۱00 

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۸ 0.۸5۲ پاسارگاد

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۹ 0.۸4۳ دی

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۱0 0.7۶۱ سینا

 بازده ثابت ۱00 ۱00 ۱۱ 0.۶۸۶ پارسیان

 های تحقیقیافته منبع:

 

 تحلیل حساسیت شاخص ها:  •

 تحلیل از هاست استفادهشاخص حساسیت تحلیل ارائه در آن توانایی ها،داده پوششی تحلیل هایویژگی از یكی

 این در .باشدمی اسبمن بسیار هاشاخص تک تک در شرکت ها شرایط و کارایی ارقام کیفیت دادن نشان برای حساسیت

 هر در مدل دوباره اجرای از بعد مقدار کارایی گردد کهمی  اجرا مدل دوباره و حذف مدل از هاشاخص از یک هر تحلیل

 ها،شاخص میان در حساسیت وجود کل در. دارد شده حذف به شاخص ای مذکوربیمه شرکت دهندة حساسیتنشان شاخص
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 به شاخص نسبت آن در آن شرکت مناسب عملكرد و نظر مورد شرکت کارایی در مذکور شاخص و باالی نقش مؤثر از نشان

 شاخص آن در آن شرکت ضعف عملكردی از نشان حساسیت عدم مقابل در. دارد دیگر هایشاخص و دیگر هایشرکت

 -شاخص حذف از بعد کارایی رقم زیاد تغییر -زیاد  خیلی البته حساسیت .است دیگر هایشاخص و دیگر هایشرکت به نسبت

 شرکت مربوطه هایشاخص بین در عدم تعادل نشانه که دارد همراه به نیز را شاخص آن حد شرکت به از وابستگی بیش

 باشد.می

 خروجی گرا CCRتحلیل حساسیت شاخص های ورودی، بر اساس مدل   -6جدول 

 کارایی ثابت  

 مدل

)CCR( 

 امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص

 تعداد شعب تحصیالت دستمزد دارایی ثابت

۶/۹۲ ۱00 ایران ۱  4/7-) ) ۱00 - ۱00 - ۱00 - 

 - ۱00 - ۱00 - ۱00 - ۱00 ۱00 آسیا ۲

 - ۱00 - ۱00 - ۱00 - ۱00 ۱00 دانا ۳

 - ۱00 - ۱00 - ۱00 - ۱00 ۱00 البرز 4

۲/۹۶ معلم 5  ۸/۹5  (4/0-)  ۹۱ (۲/5-)  5/۹4  (7/۱-)  ۲/۹۶  - 

۶/۶۸ پارسیان ۶  ۶۸ (۶/0-)  ۹/۶5  (7/۲-)  ۶7 (۱/۱-)  ۶/۶۸  - 

۶/۸5 کارآفرین 7  ۶/7۹  (۶-)  ۳/۸4  (۳/۱-)  ۶/۸5  - ۶/۸5  - 

۳/۹۳ ملت ۸  ۲/۹۲  (۱/۱-)  ۳/۹۳  - ۳/۹۳  - ۲/۸0  (۱/۱۳-)  

۱/7۶ سینا ۹  7۶ (۱/0-)  ۱/7۶  - 4/75  (7/0-)  ۹/75  (۲/0-)  

 - ۱00 - ۱00 - ۱00 - ۱00 ۱00 رازی ۱0

7/۸7 توسعه ۱۱  4/7۶  (۳/۱۱-)  7/۸7  - 7/۸7  - ۸/5۸  (۹/۱-)  

۳/۸5 سامان ۱۲  ۳/۸5  - ۳/۸5  - ۳/۸5  - ۸/۶۸  (5/۱5-)  

۳/۸4 دی ۱۳  ۳/۸4  - ۳/۸4  - ۲/۸۲  (۱/۲-)  7/۶۹  (۶/۱4-)  

۸/۸۹ نوین ۱4  ۸/۸۹  - ۸/۸۹  - 4/۸۸  (4/۱-)  5/7۳  (۳/۱۶-)  

۲/۸5 پاسارگاد ۱5  ۹/۸۳  (۳/۱-)  ۲/۸5  - ۲/۸5  - ۶/۶5  (۶/۱۹-)  

(-۲۸) 7۲ - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ میهن ۱۶  

 - ۱00 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ حافظ ۱7

5/۹5 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ امید ۱۸  (5/4-)  

 - ۱00 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ ایران معین ۱۹

 های تحقیقیافته منبع:



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

 

ی خیلی تغییر کند، نشان ، چنانچه پس از حذف یكی از شاخص های ورودی کارای«حساسیت بیش از حد»بر اساس مفهوم 

دهد که شرکت مورد نظر در آن ورودی بسیار ضعیف بوده است و عدد کارایی بدست آمده برای کشور به خاطر استفاده می

مناسب از منابع نبوده است. بلكه حاصل کمبود بیش از حد منابع در شاخص ورودی است. همچنین حساسیت کم یک شرکت 

ایت از عملكرد خوب آن شرکت در آن خروجی دارد. اما چنانچه تغییر در کارایی برای نسبت به یک فاکتور خروجی حك

شرکتی باال باشد نشان از حساسیت آن شرکت به خروجی خاص است. حساسیت کم به خروجی از دیدگاه دیگر نیز قابل 

ناسب شرکت در ایجاد تعادل تحلیل است. چرا که با حضور متغیر کمتر در خروجی مدل، حساسیت کم نشان دهندة برنامه م

 & Khodadبین دو خروجی خود می باشد که نتیجه آن کاهش وابستگی شدید شرکت به شاخص است)

Tahmasbi,2011 .) 

های بیمه )دارایی ثابت، هزینه دستمزد نیروی کار، تحصیالت و تعداد تحلیل حساسیت برای فاکتورهای ورودی شرکت

بر اساس کارایی ثابت  شود،می دیده جدول در ارائه شده است. همانطور که ۶جدول  در ۱۳۸۸-۹7شعب( در بازه سال های 

های مورد بررسی بوده شاخص میان از شاخص ترینحساس تعداد شعب شرکت های بیمه، یعنی چهارم فاکتور نسبت به مقیاس،

تغییر بیشترین حساسیت را نسبت به این  ۱۶.۳و نوین با  %۱۹.۶، پاسارگاد با %۲۸های بیمه میهن با شرکت میان این در است.

، ایران با %۱۱.۳فاکتور داشته اند. پس از آن بیشترین حساسیت مربوط به فاکتور دارایی ثابت است که شرکت بیمه توسعه با 

 بیشترین حساسیت را نسبت به این فاکتور نشان می دهند. %۶و کارآفرین با  7.4%

ها پایین است. به طوری که در ارتباط با فاکتور ت و هزینه دستمزد حساسیت شرکتاما در ارتباط با دو فاکتور تحصیال

بوده و متعلق به شرکت بیمه معلم بوده است. حداکثر تغییر کارایی و حساسیت برای  %5.۲هزینه دستمزد باالترین حساسیت 

ی بیمه ای به دو فاکتور اخیر حساسیت هابوده و مربوط به شرکت بیمه دی است. بقیه شرکت  %۲.۱فاکتور تحصیالت تنها 

 زیادی نشان نداده اند.

گذاری، سود خالص، درآمد حق بیمه و ضریب های بیمه )درآمد سرمایهتحلیل حساسیت برای فاکتورهای خروجی شرکت

کت ها رهای خروجی، بیشترین حساسیت شرارائه شده است. در میان فاکتو 7در جدول  ۱۳۸۸-۹7خسارت( در بازه سال های 

( %۳5.۳( و معلم )با %40.۸(، میهن)%44.7(، نوین )با %54.4به فاکتور ضریب خسارت بوده است. شرکت های بیمه امید )با 

 حساسیت بیش از حد نسبت به این فاکتور داشته اند.

 خروجی گرا CCRتحلیل حساسیت شاخص های خروجی، بر اساس مدل  -۷جدول 

کارایی بدون در نظر گرفتن شاخصامتیاز  کارایی ثابت    
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درآمد سرمایه (CCR)مدل 

 گذاری
 ضریب خسارت درآمد حق بیمه سود خالص

2/۹7 1۰۰ ایران ۱  (8/2-)  1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ - 

 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ آسیا ۲

8/88 - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ دانا ۳  (2/11-)  1۰۰ - 

۹/۹3 - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ البرز 4  (1/6-)  1۰۰ - 

علمم 5  2/۹6  2/۹6  - 2/۹6  - 7/۹4  (5/1)  ۹/6۰  (3/35-)  

6/68 پارسیان ۶  6/68  - 6/68  - 6/66  (2-)  7/56  (۹/11-)  

6/85 کارآفرین 7  6/85  - 6/85  - ۹/76  (7/8-)  5/85  (1/۰-)  

3/۹3 ملت ۸  3/85  (8-)  3/۹3  - 7/86  (6/6-)  5/74  (8/18-)  

1/76 سینا ۹  1/76  - 1/76  - 1/76  - 64 (1/12-)  

0۱  - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ رازی 

7/87 توسعه ۱۱  7/87  - 7/87  - 7۰ (7/17-)  7/87  - 

3/85 سامان ۱۲  3/85  - ۹/84  (4/۰-)  3/74  (11-)  7/51  (6/33)  

3/84 دی ۱۳  3/84  - 5/72  (8/11-)  3/84  - 8/54  (5/2۹-)  

8/8۹ نوین ۱4  8/8۹  - 6/78  (2/11-)  8/8۹  - 1/45  (7/44-)  

دپاسارگا ۱5  2/85  8/82  (4/2-)  5/82  (7/2-)  82 (2/3-)  6/56  (6/28-)  

6/۹۹ 1۰۰ میهن ۱۶  (4/۰-(  ۹/۹6  (1/3-)  ۹7 (3-)  2/5۹  (8/4۰-)  

1/۹1 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ حافظ ۱7  (۹/8-)  

8/۹1 - 1۰۰ 1۰۰ امید ۱۸  (2/8-)  1۰۰ - 6/45  (4/54-)  

 - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ - 1۰۰ 1۰۰ ایران معین ۱۹

 های تحقیقافتهی منبع:

( و سامان )با %۱۱.۲(، دانا )با %۱7.7های بیمه توسعه )با پس از فاکتور ضریب خسارت، درآمد حق بیمه قرار دارد. شرکت

( تغییر در کارایی با حذف این فاکتور باال بوده و حساسیت بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها نشان می دهند. حساسیت ۱۱%

(، %۱۱.۸ص سود خالص و درآمد سرمایه گذاری به نسبت کمتر بوده است. شرکت بیمه دی )با شرکت ها در ارتباط با شاخ

(، %۲.۸( ایران )%۸( در شاخص سود خالص حساسیت باالیی داشتند و تنها شرکت های بیمه ملت)%۸.۲( و  امید )%۱۱.۲نوین )

 قرار می گرفت.گذاری ( کارایی آن ها متأثر از درآمد سرمایه%4( و میهن)%۲.4پاسارگاد)



 های بیمه از منظر ابعاد فنی، ..... بررسی کارایی شرکت

در نتیجه تحلیل حساسیت صورت گرفته و با توجه به فاکتورهای ورودی و خروجی در این تحقیق مشاهده می شود که 

های بیمه ای، عالرغم برخورداری از کارایی باال، به یک یا چند شاخص ورودی یا خروجی حساسیت بیش از حدی شرکت

دهد ها می باشد. زیرا همانطور که مطرح شد، این حساسیت باال نشان میی آنداشتند که این نشان دهندة عدم کیفیت کارای

شرکت مذکور کارایی خود را مرهون ضعف شدید در ورودی خود است؛ نه تعامل بین فاکتورها و نسبت مناسب خروجی به 

ورداری از رتبه اول و دوم ها هستند. چرا که با وجود برخهای بیمه میهن، امید و معلم از جمله این شرکتورودی. شرکت

ای دیگری های بیمهای، نسبت به یک یا چند فاکتور حساسیت باالیی داشتند. همچنین شرکتهای بیمهکارایی در میان شرکت

های بدون حساسیتی دارند. این وضعیت نیز نشان ها یا ورودیهمچون بیمه آسیا، دانا، البرز، رازی، حافظ و ایران زمین خروجی

چرا که اگر کارایی یک شرکت با حذف شاخص پایین نیاید یعنی مقدار تآثیر آن . ت پایین ورودی و خروجی آنهاستاز نسب

 قابل ذکر نبوده است. 

های کارا تنها شرکت بیمه ایران با یک ورودی با حساسیت پایین به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت از میان شرکت

م حساسیت به شاخص های خروجی زیر سوال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با منابع قرار دارد گرچه به دلیل عد

حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا 

 منابع ضعیف می باشد.

حساسیت  -شاخص های ورودی و خروجی مدل البته با توجه به-در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند

شاخص ورودی، نشان دهندة نقش مؤثر و باالی این شرکت به منابع ورودی است همچنین  ۳پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 

این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. 

فاکتور( و ملت)با  ۳فاکتور( و توسعه )با حساسیت نسبتاً پایین به  4مه کارآفرین و سینا)با حساسیت اندک به شرکت های بی

 فاکتور( به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار گرفته اند .  5حساسیت نسبتاً پایین به 

حساسیت هر شاخص می توان به این نتیجه رسید که در فاکتورهای  در مورد فاکتورهای تحلیل شده نیز با نگاه به میزان

مورد شرکت حساس،  ۸و  ۹ورودی، تعداد شعب و دارایی های ثابت، از توزیع مناسبی در جدول برخورد بوده و  به ترتیب با 

ای به این بیمههای دهنده وابستگی باالی شرکتباشند و نشانهای موجود در بررسی کارایی میترین شاخصاز حساس

فاکتورهاست.  این درحالی ست که فاکتورهایی همچون دستمزد و تحصیالت از حساسیت چندانی میان شرکت های بیمه ای 

شرکت نسبت به فاکتور تحصیالت  5مورد به فاکتور دستمزد و  ۳5شرکت مورد بررسی تنها  ۱۹برخوردار نیستند و از میان 

که در صنعت بیمه به توانمندسازی نیروی انسانی توجه کمتری صورت گرفته است و لذا حساس بوده اند. لذا نشان می دهد 

 این شاخص ها نتوانسته اند تأثیرات زیادی بر کارایی شرکت های بیمه داشته باشند.
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شرکت به فاکتور  ۱0شرکت به فاکتور ضریب خسارت و  ۱۲شود که در مجموع درمورد شاخص های خروجی نیز دیده می

شرکت  4و برای درآمد سرمایه گذاری به  ۶حق بیمه حساس می باشند در حالی که این تعداد برای سود خالص به  درآمد

 حساس کاهش می یابد. که همین امر نشان دهندة کم توجهی و یا عدم وجود شرایط الزم برای تقویت این فاکتورهاست.

 گیرینتیجه   -6

های ورودی و خروجی مناسب بر اساس نظرخبرگان تعیین و آمار مربوطه در این پژوهش پس از تعریف مساله، فاکتور

های بیمه ای صورت گرفت و بندی کارایی شرکتارزیابی و رتبه DEAجمع آوری گردید. پس از آن با استفاده از مدل 

ر جایگاه اول کارایی قرار های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، رازی، میهن، امید، حافظ و ایران معین دشرکتمشخص گردید که 

گرفته و شرکتهای بیمه معلم و ملت در جایگاه بعدی قرار دارند. اما برای آنكه بتوان بر روی کیفیت ارقام کارایی، تحلیل 

حساسیت بر روی شاخص ها باید صورت گیرد. زیرا محاسبه کارایی صرفا با استفاده از روش تحلیل پوششی گرچه مهم تلقی 

افی نیست و بایستی با بهره گیری از روش تحلیل حساسیت به بررسی شاخص ها و ضعف و قوت شرکت ها و می گردد اما ک

 واحدهای مورد بررسی پرداخته شود.

به عنوان  -با یک ورودی با حساسیت پایین-های کارا، شرکت بیمه ایران نتایج این بررسی نشان داد که از میان شرکت

ع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سوال است. شرکت بهترین شرکت از لحاظ قوت مناب

حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت 

 به فاکتورهای ورودی یا منابع،  ضعیف می باشد.

حساسیت  -های ورودی و خروجی مدلالبته با توجه به شاخص-ی کامل نداشتندای که کارایدر میان شرکت های بیمه

شاخص ورودی، نشان دهندة نقش مؤثر و باالی این شرکت به منابع ورودی است همچنین  ۳پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 

ورودی و خروجی است.  دهد که گویای تناسب میان فاکتورهایاین شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می

 شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.

 توصیه های سیاستی

یت کمتری شرکت های بیمه آسیا، دانا، البرز، رازی، امید و ایران معین که درجه کارایی باالیی برخوردار بوده اند اما حساس

-شرکت این گفت توانمی نحوی به. کنند تالش بیشترباید  هاشاخص این باال بردن برای نسبت به فاکتورهای ورودی دارند باید

 هستند تا خروجی های مناسب. هاورودی و ضعف در کمبود مدیون را خود شده کارایی ایجاد بیشتر ها،
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رهای دستمزد و تحصیالت حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتو

 لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.

همچنین اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت باالیی داشتند اما 

این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز ضعف 

 بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

کنند و چنانچه  تالش خود بیشتر ورودی هایشاخص برای حساسیت ایجاد در کارا، هایدر کل پیشنهاد می شود شرکت

تا با  بیاورد، باال حساسیت مرز تا نیز را خود دیگر هایشاخص سطح داشته اند، زمینه برخی شاخص ها وضعیت مناسبی در

 .شود کاسته آنها کارایی میزان از هاشاخص آن حذف
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Abstract 

Financial markets have a key role to play in economic growth and the insurance industry, which is a 

financial institution, can be a factor behind economic growth. On the other hand, efficiency and efficiency 

in the insurance industry is also very important. Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric 

method for calculating performance. This method was introduced for the first time, inspired by Farrell 

(1957) by Charles, Cooper and Rhodes (CCR) in 1978. In this study, using the maximization approach of 

products, we examine the efficiency of insurance companies. The population studied in this study is active 

insurance companies in the country and the relevant statistics were compiled for the years 2007-9. DEA 

2.1, Excel 2010, Eviews7 software is also used to calculate variables and estimate the pattern. 

The results of this study show that among the most effective companies, the Iranian insurance company - 

with a low-sensitivity input-is considered to be the best company in terms of resource strength, although it 

is questioned due to the lack of sensitivity to the output indicators. Hafez also has a good low-pass output, 

but it is also weak due to lack of sensitivity to inputs or resources. Among the insurers that did not have full 

performance-of course, due to Indicators of input and output of the model - the low sensitivity of the Parsian 

insurance company to the 3 input indicators, shows the effective and high role of the company to the input 

sources. Also, the company is sensitive to two output factors, which indicates the proportion between input 

factors And output. Insurance companies from Sri Lanka, Sina, Development, and Nation are also ranked 

among the best insurance companies in terms of resource utilization. 

Also, most insurance companies in Iran were low or insensitive to wage and education factors, so proper 

policy making should be done in the field of human resources empowerment in this industry. 
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Regarding the financial dimension, it can be said that although insurance companies have a high sensitivity 

to financial factors such as fixed assets and premiums, the weaknesses of these companies in factors such 

as profitability and investment income show that these companies The financial dimension should also be 

strengthened, which requires special planning. 
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