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بیمه در ایرانيهاشرکتيسودآورؤثر بر بررسی عوامل م:نامهیانپاموضوع 

آقاي دکتر علیرضا دقیقی اصلیجناب : استاد راهنما

مالی گرایشرشته مدیریت ارشدکارشناسیدوره دانشجوي،مجید نجفی،اینجانب

تحقیقاتکهنمایممیگواهی،881511032دانشجوییبه شماره اقتصاديعلوم دانشکده
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ياقتصادعلوم گاهدانش

مالیدانشکده علوم

مجید نجفی تحت عنوانيآقارشته مدیریت مالیارشدیکارشناسنامه یانپا

بیمه در ایرانيهاشرکتيسودآورؤثر بر بررسی عوامل م

.یدرسیینهایبتصوو به یبررسیرزداوران یأتهتوسط 29/06/1391تاریخ در 

امضاءیرتبه علمیام و نام خانوادگننداورایأتهاعضاي 

امضا راستادیایدکتر علیرضا دقیقی اصلا استاد راهنم.1

امضار استادیادزاقرولهیخدائمحمد دکتر ر استاد مشاو.2

امضااستادیارسعید صحتدکتر ر استاد داو.3

یلیتکمیالتتحصیندهنماامضاء 
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:يگزارسپاس

و ت هما که ب، اصلییدقیقر آقاي دکتجناب،وارمرگزبد استاه ارزنديرهنمودهااوهزحمتز ادانمیمدخورب

يگزارسپاسصمیمانه ،یاري نمودنده نامیانپان و تدوین ایش پژوهمراحل تمامیر بنده را دناپذیریفتوصيصبر

.نمایم

ت ه با نظرات تکمیلی خود موجبا، کدقرزاولهخدایی ر آقاي دکتبجنا،همچنین از استاد محترم مشاور

.کنمیمیقدردانه میمان، صفراهم آوردندا پژوهش رن این بارور شد

ه درگاز یاراي من بود، ان پرمهرشاد وجود و بودنم کناردره همواره قدري کگرانو همراهانن براي تمامی دوستا

.دارمق و توفییآرزوي سالمتن منّاخداوند
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:هبیمتقد

.مادرم

.آموختمو از اا ریشکیبایکه 

و

.پدرم

.را به من آموختو پشتکارکه تالش 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



:دهیچک

، که این دو نقش پردازدیمنقش يمالی به ایفايگرواسطهور از دو جنبه پوشش ریسک و صنعت بیمه در اقتصاد هر کش

از ماحصل ایفاي این ستیبایمسسه انتفاعی ؤشرکت بیمه به عنوان یک م. باشندیمهر یک داراي اهمیت خاص خود 

.استدارانسهامزیرا هدف مدیریت مالی به حداکثر رساندن ثروت . به سودآوري دست یابددو نقش

ثیر متغیرهاي نسبت خسارت، أت،به این منظور. بیمه استيهاشرکتثر بر سودآوري ؤهدف این پژوهش بررسی عوامل م

) ROE(به عنوان متغیر مستقل بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هانهیهز، نسبت بدهی و نسبت يگذارهیسرمابازده 

پایان مورد بررسی قرار گرفت که در 1385-1389يهاسالشرکت بیمه در بازه زمانی 17به عنوان متغیر وابسته در 

ین وجود دارد و ب، رابطه منفیبا سودآوري شرکتهانهیهز، نسبت بدهی و نسبت مشخص گردید بین نسبت خسارت

.رابطه مثبت وجود دارد،و سودآوري شرکت بیمهيگذارهیسرمابازده 

أثیر خالص عملکرد ت، ري شرکت بیمهترکیب پرتفوي شرکت بیمه بر سودآوتاثیربراي بررسی همچنین ،در این پژوهش

يهاشرکتدر پرتفوي ياعمدهکه سهم يسوزآتش، بدنه اتومبیل، درمان و دیهشخص ثالث و مازاديامهیبچهار رشته 

بدنه يهارشتهکرد این است که خالص عملدهندهنشانپژوهش نتایج . بررسی شدهاشرکتبر سود این بیمه دارند

عث کاهش باو مازاد دیهو خالص عملکرد رشته شخص ثالثبیمهيهاشرکتسود افزایش عثبايسوزآتشاتومبیل و 

.وجود ندارديداریمعنمان با سود شرکت بیمه رابطه عملکرد رشته درهمچنین بین . شودیمهاشرکتاین ود س

.سودآوري-ايیمهبپرتفوي -ذخائر–ضریب خسارت -بیمه: واژگان کلیدي
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:یشگفتارپ

و خدمات ارائه شده توسط این صنعت در حال گسترش در کندیممی در اقتصاد خدمات محور بازي صنعت بیمه نقش مه

يهاشرکت. کنندیممالی عمل يگرهاواسطهبیمه به عنوان يهاشرکتدر ایران، . صنایع مالی استيهاحوزهسایر 

حادثه و غیره به ،يسوزآتشرا از قبیل عمر،هایمهبيهاپوششهستند که انواع ییهاسازمانبیمه خصوصی و دولتی 

.کنندیمارائه گذارانیمهب

وجود این،با .اندیرفتهپذثیر زیادي أتو تحوالت جهانی یزبرانگچالشاقتصادي ط از شرایسسات مالی ؤم،طی سالیان اخیر

. ضریب نفوذ بیمه را افزایش داده استبه تدریجصنعت بیمه در ایران همچنان به رشد خود ادامه داده و 

يتوسعهکرده است که آن را مرهون وضعیت اقتصادي، اخیر تجربه يهاسالرا در يامالحظهقابلاین صنعت، رشد 

صورت گرفته هايگذاريیهسرماگ دولتی و بزريهاشرکتسازيیخصوصدر بخش مالی اقتصاد کشور، صورت گرفته

.در این صنعت است

بر تواندیمعوامل گوناگون داخلی و خارجی . سبه سودآوري شرکت سنجیدمحاباتوانیم، عملکرد شرکت را به طور کلی

.هستندکنترلیرقابلغاز سوي مدیران و گاهی کنترلقابلمل گاهی این عوا. ثر باشدؤمهاشرکتسودآوري 

این است که این عوامل را شناسایی و تحت کنترل خود ،یک شرکتدارانسکّانبه عنوان ،وظیفه مدیران یک شرکت

. نماینديسازمصونکنترلیرقابلغعوامل شرکت را در مقابل،گیرند و یا با اتخاذ تصمیمات درست

ترکیب ثیرأو سپس تپردازیمیمبیمه يهاتشرکؤثر بر سودآوري ابتدا به شناسایی و بررسی عوامل م،این تحقیقدر 

.کنیمیمبررسی هاشرکتپرتفوي را بر سود 

دوم، مبانی فصلدر ؛، کلیات و طرح تحقیقفصل اولدر . تنظیم شده استفصلپنجبه تفکیک در ، تحقیقِ پیش رو

فصلو در ؛تحقیقهايیافتهو تحلیل هچهارم، تجزیفصلدر ؛سوم، روش تحقیقفصلدر ؛نظري و پیشینه تحقیق

.شودیمتحقیق ارائه هايپنجم، نتایج و پیشنهاد
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2کلیات تحقیق: فصل اول

:مقدمه- 1-1

خود در یواقعنقش یفاياکم در حال در حال رشد روزافزون بوده و کمیمهبيهاشرکتامروزه در کشور ما 

.و اقتصاد کشور هستندیمالبازار 

منجر به توانندیمیهمگجامعه یازنو متناسب با یدجديهاپوششیطراحو یمهبیعمومسطح فرهنگ ارتقاء

افراد و انتقال آن به بازار يهایمهبحق يآورنفوذ بیمه و جمع یبضریشافزا،افرادیروانو یمالیتامنیشافزا

.در اقتصاد کشور داشته باشديموثرنقش تواندیمدر جامعه گردد که یمالیحصحگردش یجاداو یهسرما

یکی از ياندازپسو گذاريیهسرمابازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه هايیمهبکهییآنجااز 

ک همبستگی مثبت بین ، لذا یشودیمرفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب يهاسنجه

ايیمهبيهاشاخصاقتصادي و اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، يهاشاخص

.)1389سالنامه آماري بیمه (نیز ارتقا خواهد یافت

اخیر نشان دهنده رشد سهم بیمه در اقتصاد کشور است و بیمه به يهاسالدر GDPافزایش نسبت حق بیمه به 

باعث مناسبدریافتی به بازارهاي مالی در مجاري هايیمهببا انتقال حق نوان یک نهاد مالی در حال گسترشع

.گرددیمجامعه هايیهسرماهدایت صحیح 

اخیر از منظر مالی بپردازیم و عوامل موثر بر ياهسالشدیم تا به مطالعه این نهاد رشد یافته در بر آنرو یناز ا

عملکرد و سودآوري و رفتار شرکت با بینییشپشناسایی نماییم تا بتوان با بررسی عملکرد به راآنسودآوري 

. پرداختد آییمبه دستکه یارهاییمعتوجه به 

بیان مسئله تحقیق- 1-2

لذا بررسی متغیرهایی ،باشدیمآوري و افزایش ثروت صاحبان شرکت انتفاعی سودمؤسساتهدف اصلی تمام 

همیشه از موضوعات جذاب براي محققین بوده است، زیرا با گذارندیمیرتأثهاشرکتکه بر روي سودآوري 

.نسبت به پیش بینی وضعیت آینده آن شرکت اقدام نمودتوانیمشناختن این عوامل 

تولیدي بوده است و بیشتر در مؤسساتو هاشرکتبیشتر بر روي سودآوريدر خصوص مطالعات انجام گرفته

بیمه يهاشرکت. ع درآمدي و مصارف آن با سود شرکت سنجیده گرددرابطه منابکه گرددیماین قالب خالصه 
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به واسطه خدماتی بودن با هاآنسایر نهادهاي مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ولیکن ماهیت فعالیت ینهمچنو 

تولیدي قابل تعمیم مؤسساتشده بر روي م و ممکن است نتایج تحقیقات انجاباشدیمتولیدي متفاوت مؤسسات

. گرددیمس حهاتفاوتبه واسطه این هاآننباشد لذا نیاز به بررسی جداگانه و مطالعه دقیق رفتار هاآنبه 

که از گردش مالی گسترده اي باشندیمورس از جمله نهادهاي مالی و بهابانکبیمه در کنار يهاشرکت

با شناسایی دقیق و کارا کردن توانیمکه دهندیمیلتشکرا یمالو سه ضلع مثلث خدمات باشندیمبرخوردار 

ه عملیات ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه و در مرحله بعد با سرمایه گذاري بهینه حق بیمه هاي جمع آوري شد

يهاشرکتپژوهش به دنبال آن است تا عملکرد ینا؛ لذا نقش موثر خود را در جامعه و اقتصاد کشور ایفا نمایند

بر عملکرد مالی مورد مطالعه قرار داده تا موانع یرگذارتأثرا از نظر مالی و عوامل هاآنو یدنمابیمه را بررسی 

یرانمديبرایزيربرنامه امکانمشخص شده و هاشرکتاینيسودآوریزانممهم اثرگذار بر یرهايمتغو یاصل

.یدآفراهم یشتربيسودآوريبراهاشرکت

اهمیت تحقیق و ضرورت آن- 1-3

که تحقیقات صورت گرفته در زمینه مالی بیشتر در حوزه بورس اوراق دهدیمسابقه تحقیقات در ایران نشان 

بهادار و سرمایه گذاري بوده است و از طرف دیگر تحقیقات در زمینه بیمه به عنوان یک نهاد مالی بیشتر در زمینه 

بوده است . ) ..بازار یابی و يهاروشو یا یندهآمحتمل در يهاخسارتنرخ بینییشپانند م(تخصصی و فنی بیمه 

.و مطالعات کمی در مورد فرایند مالی صنعت بیمه انجام شده است

و ورود ا هشرکتيسازیخصوصشده است یمهبيهاشرکتدر يسودآوربحث یشتربیتاهمباعث کهیعامل

امر از ینا. باشدیمیاساسقانون 44طبق اصل یخصوصبه یدولتيهاشرکتیلتبدو یخصوصيهاشرکت

حساس شرکتيسودآوربه یعتًاطبکهیدولتیرغیدجداول حضور سهام داران :باشدیمچند جهت موثر 

رقابت در بازار يفضایجاداباعث کهشرکت20به حدود شرکت4از یمهبيهاشرکتیشافزاو دوم باشندیم

.نمایدیمجلب منابعینکمترسود از حداکثرکسبرا به یرانمدامر توجه یناو یدهگردیمهب

این پژوهش سعی دارد با و گرددیماحساس ینهزمینادر یقتحقیکبه یازنه اشاره شدیطشرالذا با توجه به 

از دو منظر مالی و فعالیت هاي فنی بیمه اي مورد مزالعه بیمه يهاشرکتشناسایی عوامل مالی موثر در عملکرد 
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را از هاآننماید تا بتوان یمعرفبیمه يهاشرکتبراي سنجش عملکرد در صورت امکان شاخصی قرار دهد تا 

.چند بعد مورد ارزیابی و مقایسه قرارداد

اهداف تحقیق- 1-4

بیمه است و در مرحله بعد به يهاشرکتهدف اصلی در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سودآوري 

را در میزان یکهر و نقش و اندازه پردازیمیمبیمه يهاشرکتاین عوامل بر سودآوري یرتأثیريگاندازه

.نماییمیمیريگاندازهسودآوري 

و سعی بر این است که نشان پردازیمیمبیمه يهاشرکتدر سودآوري ايیمهبدر پایان به نقش ترکیب پرتفوي 

چقدر در سودآوري مربوط به خودهايینههزاز نظر حجم و ضریب خسارت و ايیمهبيهارشتهداده شود که 

. اندیک شرکت بیمه موثر 

فرضیه هاي تحقیق- 1-5

:شودیمفرضیه هاي به شرح زیر تدوین ،در راستاي تحقق اهداف

: دهیمیمجهت بررسی عواملی که بر سودآوري موثر هستند چهار فرضیه زیر را مورد آزمون قرار 

.وجود داردبین نسبت خسارت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی -1

.و سودآوري شرکت بیمه رابطه مثبت وجود داردگذاريیهسرمابین بازده -2

.بین هزینه هاي شرکت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دارد-3

.بین نسبت بدهی شرکت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دارد-4

:نماییمیمزیر را مطرح هايیهفرضايیمهبعملکرد پرتفوي یرتأثبراي بررسی و 

.گرددیمباعث کاهش سود و مازاد دیهخالص عملکرد رشته شخص ثالث-1

. گرددیمباعث افزایش سود خالص عملکرد رشته بدنه و سود شرکت بیمه -2

.گرددیمباعث کاهش سود خالص عملکرد رشته درمان -3
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.گرددیمباعث افزایش سود خالص عملکرد رشته آتش سوزي-4

روش شناسی پژوهش- 1-6

کامل در این خصوص در فصل و توضیحات گرددیمخالصه ذکر به صورتدر این قسمت روش این پژوهش 

:شودیمسوم ارائه 

نوع پژوهش-1- 1-6

ضمناً . این پژوهش بر مبناي هدف از نوع کاربردي است و بر مبناي روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

است که بر مبناي اطالعات مشاهده شده یداديپس رواین پژوهش از نظر روش پژوهش مالی، از نوع مطالعات 

رها، ابتدا به شناسایی عوامل موثر بر آماري متغیيهادادهبا استفاده از کوشدیمپژوهش حاضر . شودیمانجام 

هاشرکتترکیب پرتفوي بر سودآوري این یرتأثبیمه بپردازد و پس از آن به بررسی يهاشرکتسودآوري 

.پردازدیم

قلمرو مکانی پژوهش-1-6-2

. استساله5يدورهدر طول بیمه فعال در بازار بیمه ایرانشرکت 17قلمرو مکانی این پژوهش 

قلمرو زمانی پژوهش-3- 1-6

.است1389تا سال 1385ج ساله از سال ندوره زمانی این پژوهش پ

جامعه آماري و روش نمونه گیري -4- 1-6

که با توجه به معیارهاي زیر باشدیمبیمه فعال در بازار بیمه ایران يهاشرکتجامعه آماري این پژوهش شامل 

روش حذف (د هدفمنیريگاز روش نمونه یريگنمونهمنظور پژوهش به ینادر . خواهند شدانتخاب 

به اندبودهیرزیطشرايداراکه يآمارجامعه يهاشرکتیهکلمنظور ینبداستفاده شده است، ) یستماتیکس

:اندشدهحذف یهبقعنوان نمونه انتخاب و 

.بوده باشد1384حداقل سال هاشرکتتاریخ شروع فعالیت 
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.قابل دسترسی باشدیقتحقیناانتخاب شده در یرهايمتغاطالعات مربوط به 

و ابزار مورد استفاده براي آن هادادهگردآوري يهاروش-5- 1-6

:یدگرديآورجمعیرزيهاروشبه یازنپژوهش اطالعات مورد ینادر 

با ؛ لذا یدگردپژوهش استفاده یشینهپو یاتادبینهزماطالعات در يآورجمعيبراروش ینااز : ياکتابخانهروش 

.شديآورجمعیازن، اطالعات مورد ینترنتیاهايیتسامطالعه کتب و مقاالت و جستجو در 

روش ینااز هایهفرضآزمون يبرایازناطالعات مورد يآورجهت انجام پژوهش و جمع : يکاوروش اسناد 

توضیحی هايیادداشتمالی و يهاصورتمندرج در اطالعات با استفاده از اطالعات يآورجمع. یدگرداستفاده 

صورت 1389الی 1385يهاسالبیمه و همچنین اطالعات موجود در سالنامه هاي آماري بیمه در يهاشرکت

.استیرفتهپذ

هادادهتحلیل يهاروش- 1-7

و مقدار بحرانی مربوط به tیآمارهاز متغیرهاي مستقل با وابستهدر پژوهش حاضر براي آزمون معناداري رابطه 

همچنین براي . خواهد شدرگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره استفاده يهامدلضریب متغیر مستقل در 

و fآمارهرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره از گريهامدلهر کدام از ) R2(آزمون معناداري ضریب تعیین 

در فصل سوم پژوهش به طور مفصل هاآزموناین .قرار خواهد گرفتاستفاده مورد مقدار بحرانی مربوط به آن 

استفاده شده spss، از نرم افزار یینهاهايیلتحلپژوهش جهت انجام یناهمچنین در . توضیح داده خواهند شد

.است

و اصطالحات فنی پژوهشهاواژهتعریف - 1-8

اي پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در در ازکندیمعقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد : بیمه

خسارت وارده بر او را جبران نماید یا ،صورت وقوع یا بروز حادثه یا تحصیل یک شرایط خاص و توافق شده

در واقع بیمه اطمینان در . گویندگذاریمهبو طرف دوم را گریمهبکه طرف اول را . وجه معینی را پرداخت نماید

).1382کریمی (باشدیمالوقوعمحتملمقابل مخاطرات 
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با محاسبات ) گریمهب(که در آن شرکت بیمه باشدیمگریمهببه گذاریمهببیمه نوعی انتقال ریسک از در عمل

تا نسبت به جبران داردیممختلف دریافت گذارانیمهبآماري و فنی خود هزینه این انتقال ریسک را محاسبه و از 

:بایستی داراي شرایط زیر باشندگذارانیمهب. اقدام نمایدگذاریمهبزیان وارده به یک یا چند 

متناسب از تعداد زیاد توان هايیمهبزیاد باشد تا با جمع آوري حق بایستیمن گذارایمهبتعداد : الف تعداد

گذاریمهبو گریمهبتعهدات صورتینادر غیر . دوجود داشته باشگذارانیمهببزرگ يهاخسارتپرداخت 

.گیردیمگفت که بیمه ماهیت قمار به خود توانیمو باشدینمیکدیگربا متناسب 

گریمهببایستی مشابه باشد تا باشدیمقرارداد بیمه منشأو نمایدیمرا تهدید گذارانیمهبخطري که : ب خطر مشابه

.توانایی محاسبه ریسک آن را داشته باشد

تعداد يبرااحتمال وقوع حادثه به صورت همزمان کهگرددیمباعث گذارانیمهبیپراکندگ: پ پراکندگی

. یابدیشافزاتعهدات ياجرادر گریمهبییتوانایبترتینبدو یابدکاهشهاآناز یاديز

بابت خسارت خطرهاي تحت هایمهباز حق د در صنعت بیمه براي محاسبه اینکه چند درص:ضریب خسارت

در . شودیمپوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده است یا خواهد شد از شاخص ضریب خسارت استفاده 

).1389سالنامه آماري بیمه(نداردیدخالتیعمومو ياداريهاینههزفروش و شبکهکارمزدشاخص ینامحاسبه

دو یکلبه طوریمهبو در نمایندیمهایرهذخاز محل يگذاریهسرماو ينگهداراقدام به یمهبيهاشرکت: ذخائر

:وجود داردیرهذخنوع 

یندهآو مربوط به تعهدات باشدیمگذار یمهبدارد به متعلق به یاراخترا در یمبالغیشههمگر یمهب: یفنیرذخا

را محاسبه و یفنیرذخاهاحسابهنگام بستن یمالسال یانپاگر در یمهبو یگویندمیفنیرذخامبالغ را ینا. است

.یدنماينگهدار

موظفند یمهبيهارکت، شگر استیمهبیافتیدريهایمهباز حق یبخشکهیفنیرذخاعالوه بر : یقانونیرذخا

طبق کهاست شرکتیژهواز سود یقسمتیقانونيهااندوخته . نگه دارندیقانونيهااندوختهبه نام یگريدیرذخا

یهسرمااز يدرصدبه یدنرساست و پس از ياجبارینیمعیزانمتا یقانوناندوخته . شودينگهداریدبامقررات 

).1382کریمی (شودیمیارياخت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و منظور از آن شودیماصطالح پرتفوي بیشتر در مورد بورس و سرمایه گذاري به کار برده : پرتفوي بیمه اي

مستقیم توسط سرمایه گذار به طوراست که ... پول نقد و ،مالی از قبیل سهام، اوراق قرضههايییدارايبندگروه

هش ریسک سرمایه گذاري هدف اصلی از این کار کا. )1375جهانخانی (شودیمیا مدیران مالی جمع آوري 

.ضرر و زیان ناشی از قسمت دیگر را جبران نمایدتواندیمیعنی سود یک قسمت . باشدیم

که شرکت بیمه در سبد ریسک خود یندگومجموعه رشته هاي بیمه اي یبترکدر بحث بیمه پرتفوي به 

يهارشتهواتر و شدت خطر ، تیسکرآنکهاول . باشدیمیتاهمحائزاز دو جهت یبترکینا. نمایدیمينگهدار

تعهدات و فرصت ياجراو زمان یافتیدرهايیمهبحق یزانمآنکهمتفاوت است و دوم یکدیگربا یمهبمختلف 

یلاتومبیمهباز محل رشته یافتیدریمهبحقمثال به طور. باشدیممتفاوت هایمهبحقاز محل گذاريیهسرما

را گذاريیهسرمافرصت مناسب جهت گریمهبعمر یمهبدر رشته یولبالفاصله صرف پرداخت خسارت گردد

.دارد

این سود را ممکن است صاحب . هاي واقع شده در یک دوره مالی استدرآمد تحقق یافته بر هزینهمازاد:سود

) 1383علی مدد، ملک آرائی .(سرمایه برداشت کند و یا در موسسه باقی بماند و باعث افزایش سرمایه شود

منابع یزانمبا در آنمعیار سنجش سود یک کاال یا خدمت در رابطه با مبلغ سرمایه گذاري شده : سودآوري

موجود است و به عنوان ظرفیت ایجاد درآمد سرمایه صرف شده در سرمایه گذاري در امر تولید یا خدمات بر 

)1369نیک گهر (.شودیمحسب ارزش پولی آن تلقی 

ساختار پایان نامه-1-9

.بعدي این تحقیق به ترتیب زیر خواهد بوديهابخش

در فصل . در فصل دوم، مبانی نظري و پیشینه تحقیقات مرتبطی که تا کنون انجام شده است مطرح خواهد شد

يهاآزمونروش تحقیق و همچنین یاتجزئ، محاسبه متغیرها، مدل مورد استفاده، هادادهيآورجمعسوم روش 

ق مورد نیاز تحقیيهادادهچهارم در فصل . شودیمآماري مورد استفاده جهت آزمون فرضیات تحقیق شرح داده 

در . گیرندیمنیز به لحاظ معناداري مورد بررسی قرار هاآنو نتایج شودیمتجزیه و تحلیل شده، فرضیات آزمون 

.شودیماز تحقیق به همراه نتایج حاصل از آن تشریح ياخالصهبخش پایانی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



:فصل دوم

و پیشینه پژوهشمبانی نظري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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:مقدمه- 2-1

آنان که به طور عرفی باید به آن دست یابند مطرح هايیتفعالکارائی براي بسیاري از مدیران به عنوان نتیجه 

آوردن و مدیریت به دستکارائی به توانایی یک سازمان براي . و از اهمیت خاصی برخوردار استباشدیم

.شودیممختلف جهت دستیابی موقعیت رقابتی بهتر اطالق يهاراهکردن منابع از 

تکیه بر ، که کارائی مالی را با)عملیاتی(یکلی دو نوع کارائی وجود دارد، کارائی مالی و کارائی غیر مالبه طور

و کارائی عملیاتی را با در نظر گرفتن فرایند تولید یريگاندازهمالی يهاگزارشو هاصورتنتایج و بروندادهاي 

کارائی یک شرکت در سه بعد ارزیابی . نمایندیماندازه گیري ،صورت گرفته در طی این فرایندهايیتفعالو 

ست از فرایندي که در آن دروندادها به بروندادها تبدیل که عبارت اباشدیميوربهره، بعد اول گرددیم

است که براي رسیدن به این هاییینههزکه تفاوت بین درآمد شرکت و باشدیمبعد دوم سودآوري . گردندیم

درآمد صورت پذیرفته است و بعد سوم ارزش شرکت در بازار است که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 

(باشدیمشرکت   .Walker,2001 ( يهاشاخصسودآوري را به عنوان یکی از توانیمکلی به طوربنابراین

.گرفتدر نظرکارائی یک شرکت 

مختلف کسب و کار و مدیریت استراتژیک يهاحوزهسودآوري موضوع مورد توجه بسیاري از محققان در 

تواندیممدیریت در استفاده از منابع شرکت است که یرگذاريتأثسودآوري زیاد نشان دهنده کارائی و . باشدیم

.)Naser, Mokhtar, 2004 . (دنقش بزرگی در اقتصاد کشور داشته باش

سودآوري که براي سنجش میزان يهانسبتدر این فصل ابتدا به معرفی سود و سودآوري و سپس به معرفی 

بیمه و تاریخچه آن در يهاشرکتدر ادامه در خصوص . پردازیمیمشوندیمسودآوري یک موسسه استفاده 

و در پایان پردازیمیمموثر باشد به ارائه توضیحاتی هاشرکتایران و عواملی که ممکن است بر سودآوري این 

. گرددیممروري بر مطالعات انجام گرفته در این زمینه ارائه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سود و سودآوري-2-2

از . سود، درآمد خالص یک بنگاه تجاري و یک معیار تقریبی از موفقیت یا عدم موفقیت هر بنگاه اقتصادي است

سود اقتصادي تفاوت ،به عبارت دیگر. ، سود به عنوان محرکی براي یک فعالیت اقتصادي استاقتصادداناننظر 

.)Jeffery, 1989. (تصریح و ضمنی اسهايینههزدرآمد کل و مجموع 

هنگام آغاز بحث براي ارائه تعریفی از مفهوم سود حسابداري به دو مفهوم اقتصادي سود اشاره حسابداراناغلب 

سود جامع عبارت است از تغییر در حقوق . تغییر در میزان رفاه و به حداکثر رسیدن سود: که عبارتند ازکنندیم

براي : تعریف دیگر سودت؛ و فظ سرمایه اسصاحبان سهام یک واحد تجاري طی یک دوره که بیانگر مفهوم ح

ر واحد تجاري باید دید که آیا وجوه نقد دریافتی بیشتهايیتفعالآزمودن موفقیت آمیز بودن یا ناموفق بودن 

که این تعریف نشان ؟در یک دوره بلند مدت است) سرمایه گذاري شده(از وجوه به مصرف رسیده ) کمتر(

.)Hendrikson,1992(ن سود است دهنده مفهوم به حداکثر رساند

شده در آن است و به عنوان گذاريیهسرماسودآوري معیار سنجش سود یک کاال یا خدمت در رابطه با مبلغ 

بر حسب ارزش پولی آن یخدماتدر امور تولید یا گذاريیهسرماصرف شده در ايیهسرماظرفیت ایجاد درآمد 

)1369نیک گهر (شودیمتلقی 

، بستانکاران و سایر افراد تمایل نگذارایهسرمابیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداري مالی بیانگر این است که 

کوشندیمبا استفاده از سود هاآندارند که خالص جریانات نقدي آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب 

مربوط به هايیسکرنی کنند و یا قدرت سودآوري شرکت را برآورد نمایند، سودهاي آینده را پیش بی

ارزش جاري یک شرکت و ارزش یک . قرار دهنددر شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی گذاريیهسرما

یک . سهم آن به جریان سود آینده بستگی دارد که از جانب شرکت به سوي سهامداران جریان خواهد یافت

که در زمان گذاريیهرماس. دگیریمنگهداري یا فروش سهام تصمیم سهامدار کنونی، بر اساس انتظارات نسبت به 

در جاي دیگر تصمیم خواهد گذاريیهسرماکنونی سهامدار شرکت نیست، نسبت به خرید سهام این شرکت یا 

. انتظارات مربوط به جریانات آتی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است،هایريگبراي تصمیم روینااز . گرفت

توجه خود را گذارانیهسرماوجود داشته باشد، يارابطهبین سود مورد گزارش و پرداخت سود تقسیمی اگر

بسیاري از يفرض بر این است که برا. که در مورد آینده شرکت وجود داردنمایندیممعطوف به انتظاراتی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بیشتري دارد و نیز فرض بر این پیش بینی سود نسبت به پیش بینی قیمت بازار سهام در آینده اهمیت،هاشرکت

بنابراین . اندوابستهمربوط به سود تقسیمی در آینده به سود انباشته و عوامل رشد شرکت يهاپرداختاست که 

بالقوه انتظارات مربوط به سودهاي آینده را به عنوان یک عامل مهم براي پیش بینی سود گذارانیهسرمابسیاري از 

و نیز براي تعیین ارزش جاري سهام یا ارزش کل شرکت، سود تقسیمی دهندیممورد توجه قرار ،تقسیمی آینده

دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران . استگذارانیهسرمامورد انتظار آینده به عنوان یک عامل مهم مورد توجه 

انتظار اینکه باشدشرکت بیشتر انتظار به سودهر قدر. نمایندیمشرکت توجه خاص ه هم به سود آیندکوتاه مدت

بستانکاران بازده ساالنه خود را دریافت خواهند کرد بیشتر خواهد شد و نیز انتظار اینکه شرکت بتواند اصل بدهی 

.)Hendrikson, 1992. (درا در سررسید بازپرداخت نماید بیشتر خواهد بو

، به همین دلیل در ادامه به شودیماستفاده يورسودآيهانسبتبیش از همه از هاشرکتبراي اندازه گیري سود 

.پردازیمیمهانسبتمعرفی این 

سودآورييهانسبت-1- 2-2

نظر . دهدیمنشان گذاريیهسرماسودآوري میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص فروش یا يهانسبت

هدف نهایی واحد انتفاعی است عملکرد ضعیف در این قبیل موارد نشان دهنده عدم موفقیتی معموًال سودبه اینکه 

(دموجب توقف، ورشکستگی و انحالل واحد انتفاعی شوتواندیماست که در صورت اصالح نشدن  تقوي . 

1377(.

.شوندیمسودآوري در نظر گرفته يهاشاخصزیر به عنوان يهانسبت

ناخالص حاشیه سود - 1-1- 2-2

د و کارایی تولیگذاريیاستسو کارایی آیدیمبه دستحاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص بر فروش 

افزایش قیمت یلبه دلچنانچه سود ناخالص . کندیمرا منعکس ) کنترل هزینه خرید یا بهاي تمام شده تولید(

محصوالت شرکت افزایش یابد ممکن است قدرت رقابت محصوالت شرکت را کاهش دهد و باعث کاهش 

سود کلبنابراین در صورت کاهش قیمت و کاهش حاشیه سود ناخالص ممکن است فروش و . میزان فروش شود

:افزایش یابد و این کار به سود شرکت تمام شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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)2-1(

عملیاتی خالصسود - 1-2- 2-2

و سودآوري فروش را قبل آیدیمبه دستبه فروش خالص ) خالص(سود عملیاتی خالص از تقسیم سود عملیاتی 

در هاوامغیر عملیاتی مانند بهره اوراق بهادار و بهره هايینههزدرآمدها و . دهدیماز پرداخت مالیات و بهره نشان 

کارایی تولید و فروش محصوالت در ایجاد سود قبل از کسر یريگاندازههدف از این نسبت . شودینمنظر گرفته 

.براي هر مقدار مشخص فروش میزان سود عملیاتی باالتر بهتر است. مالیات است

)2-2(

ه سود فروشیحاش1-3- 2-2

زیرا کارائی کندینمو به تنهایی اطالعات مفیدي ارائه آیدیمبه دستاین نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش 

سطح مناسب حاشیه سود فروش . نمایدیممالی بر سود مخلوط ینتأمروش یراتتأثفروش در ایجاد سود را با 

.باشدیمآن به دنبالسطحی است که مدیریت با توجه به سطح جاري بدهی 

)2-3(
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)ROA1(هاییدارانسبت بازده کل - 1-4- 2-2

و بازده بعد از مالیات بر درآمد شودیمحاصل هایدارائبر کل هاواماین نسبت از تقسیم سود خالص بعالوه بهره 

نرخ مذبور . دهدیمنشان هاآنگذاريیهسرمابا کل یسهمقادر دهندگانوامشرکت را از نظر سهامداران و 

.ام دهندگان تحصیل کرده است، از جمله وگذارانشیهسرمابازدهی است که شرکت براي تمام 

)2-4(

(ROE)2منسبت بازده حقوق صاحبان سها- 1-5- 2-2

سود خالص منهاي سود سهام پرداختی به (این نسبت از تقسیم سود خالص متعلق به سهام داران عادي شرکت 

هدف مدیریت ایجاد حداکثر بازده . آیدیمبه دستبر حقوق صاحبان سهام عادي ) مالکان و سهامداران ممتاز

بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت . باشدیمسهامداران هايگذاريیهسرمابراي 

.)1377تقوي . (دباشیمشرکت در دستیابی به این هدف 

)2-5(

1 Return on asset
2 Return on equity
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بیمه2-3

ر سه بازار از زیرمجموعه بازار مالی با عناوین بازار پول، د. تتوسعه بازار مالی راز بقاي اقتصادهاي پیشرفته اس

این سه موسسه . آیندیماطمینان، بانک، بورس و بیمه نماد مجسم این سه بازار به شمار ینتأمبازار سرمایه و بازار 

در هاآنتوسعه و توسعه یافته فعال هستند، در حالی که عملکرد و کارایی در حالدر هر دو گروه کشورهاي 

ارتباط ارگانیک و توسعه بخش بیمه، بانک و بورس از طریق شناسایی ماهیت و . گیردیممتفاوت قرار يهادرجه

بانک به منظور تسهیل . شودیمبه خوبی آشکار هاآنو خدمات و محصوالت مؤسساتضرورت تشکیل این 

و بیمه با هدف ، ايیهسرماهايییدارانقدي، بورس با هدف تسهیل گردش سرمایه و هايیهسرماگردش پول و 

محصوالت بانکی یا ییرتغبیمه واسطه تسهیل کننده . شودیمتشکیل هاییدارایجاد اطمینان در مالکیت و مدیریت 

عالوه بر این نقش، بیمه به تنهایی به . ساده اوراق بهادار استبه طورساده پول به محصوالت بورس یا به طور

.)1380کد خدایی . (دکنیمکمک ) بورس(و بازار سرمایه ) بانک(توسعه بازار پول 

ما در . رسدیمو عملکرد آن در این بازارها بسیار حیاتی به نظر باشدیمنقش بیمه در بازارهاي مالی غیر قابل انکار 

تا یماپرداختههاشرکتبر سودآوري این ) با تکیه بر عوامل مالی(این تحقیق به طور ویژه به بررسی عوامل موثر 

.را شناسایی و سپس به اندازه گیري تأثیر هر یک از این عوامل بپردازیمهاآندر ابتدا 

عوامل موثر بر یو پس از آن به بررسدهیمیمخالصه مورد بررسی قرار به طوردر ابتدا تاریخچه بیمه در ایران را 

پردازیمیمبیمه يهاشرکتسودآوري 

در ایرانتاریخچه بیمه 1- 2-3

)ش1314ش 1270(بیگانه يهاشرکتدوره انحصار 1-1- 2-3

). 1376فرجادي(به کار رفت 1256ضمن قانون الحاق ایران به اتحادیه پستی جهانی در ،واژه بیمه رسمًا در ایران

را به الزار »نو سازمان بیمه در ایراونقلحملتأسیس اداره «ش امتیازنامه 1270نخستین بار ناصرالدین شاه در 

خارجی به يهاشرکتآغاز عملیات بیمه گري ). 1352شیبانی (پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا درنیامد 

در این سال دو موسسه روسی نادژدا و کافکاز مرکوري . ش بازمی گردد1289اوایل سلطنت احمدشاه قاجار در 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خارجی دیگر شروع به فعالیت يهاشرکت،پس از آن.بیمه اي خود را آغاز کردندهايیتفعال) مریخ قفقاز(

و هاشرکتدر انحصار )ش1314ش 1289(سال 25کردند و بدین ترتیب بازار بیمه ایران به مدت 

ش ایران 1314ش تا 1310تجاري از هايیتفعالرشد سریع ).1352شیبانی (خارجی قرار گرفت هايیندگینما

شرکت بیمه 29،ش1314خارجی بیمه تبدیل کرد، به طوري که در يهاشرکتت را به بازار مناسبی براي فعالی

.)1355آجري (خارجی در ایران مشغول فعالیت بودند 

)ش1350ش 1314(از تأسیس شرکت بیمه ایران تا ایجاد سازمان بیمه مرکزي 1-2- 2-3

شرکت بیمه ایران با سرمایه دولت ،به تشویق و پشتکار الکساندر آقایان و پشتیبانی علی اکبر داور،ش1314در 

با .تگرفت و بر عملیات بیمه خارجی نظارت داشبر عهدهدولتی را مؤسساتبیمه تمام ،این شرکت. تشکیل شد

تا پیش از این . جلوگیري به عمل آمدبیمه تنزل کرد و از خروج مقدار قابل مالحظه اي ارز يهانرخ،تأسیس آن

) 1352،یبانیش(ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت صد درصدتاریخ هیچ شرکت بیمه

به تصویب مجلس شوراي ملی رسید 1316ماده در اردیبهشت 36قانون بیمه مشتمل بر ،در ادامه این تحوالت

دولتی انحصاراً به شرکت بیمه ایران واگذار شد و يهاسازمانبیمه امور ،با تصویب این قانون). 1382کریمی (

بیمه ،نزد شرکت سهامی بیمه ایران،از بیمه هاي صادره خود را در ایران% 25دولتی موظف شدند که يهاشرکت

ه در فاصل). 1352،شیبانی(عمًال بازار بیمه کشور به انحصار این شرکت درآمد ،بدین ترتیب. اتکایی کنند

در ). 1352يآجر(ش هشت شرکت بیمه ایرانی متعلق به بخش خصوصی تأسیس شد 1343تا 1329يهاسال

يهاشرکتاي درباره عملیات بیمه گري به تصویب دولت مصدق رسید که براي فعالیت نامهیبتصوش 1331

بیمه يهاشرکتاز تعداد ،نامهیبتصودر نتیجه اجراي این . آوردیمتازه اي به وجود هايیتمحدودخارجی 

قانون بیمه اجباري و «تصویب ،تحول بعدي در صنعت بیمه.دکاسته شبه شدتخارجی فعال در بازار بیمه 

بیمه ،ش بود که به موجب آن1347در »ثمسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوري در مقابل شخص ثال

.)1368آباديلیع(ش اجباري شد 1348مسئولیت وسایل نقلیه از 

)1358ـ 1350(از تأسیس سازمان بیمه مرکزي ایران تا ملی شدن صنعت بیمه 1-3- 2-3

مؤسساتقانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري به تصویب رسید و در شیوه نظارت بر 1350خرداد 30در 

مؤسساتبراي اولین بار، در ایران امور بیمه از جمله نظارت بر ،بدین ترتیب. بیمه تغییرات مهمی به وجود آورد
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سازمان بیمه ). 1382کریمی (جدید و هدایت امر بیمه زیر نظارت ضوابط قانونی درآمد يهاشرکتتأسیس ،بیمه

و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران ،به صورت سهامی تشکیل شد و وظیفه تنظیم،مرکزي ایران با سرمایه دولت

بر عهدهبیمه در کشور را مؤسساتو اعمال نظارت بر فعالیت هاآنو صاحبان حقوق گذارانحمایت از بیمه 

موجب هايگذاررشد سریع اقتصادي ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش حجم سرمایه .گرفت

را به سرمایه گذاري در ایران بیمه خارجیيهاشرکتش شد و مجددًا 1350توسعه بازار بیمه کشور در دهه 

با ) توانا(دانا، حافظ و ایران و امریکا ،بیمه تهرانيهاشرکت،ش1354و 1353کرد، به طوري که در مندعالقه

بیمه ایرانی به سیزده شرکت رسید يهاشرکتتعداد ،بدین ترتیب. مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس شد

). 1372،سازمان بیمه مرکزي ایران(

)1382ـ 1358(تا آغاز خصوصی سازيملی شدن صنعت بیمهاز 1-4- 2-3

سیزده شرکت بیمه خصوصی و دو نمایندگی خارجی در ،، عالوه بر شرکت سهامی بیمه ایران1357بهمن 22تا 

،اقتصادييهابخشکلیه ،پس از پیروزي انقالب اسالمی). 1382،کریمی(کردندیمبخش صنعت بیمه فعالیت 

شدند که قوانین بیمه را منطبق با موازین شرع و همگام با بر آندگرگون شد و کارشناسان بیمه ،از جمله بیمه

قانون 44بیمه را ملی کرد و طبق اصل يهاشرکت،شوراي انقالب1358تیر 4در . اقتصاد اسالمی تغییر دهند

يهاشرکتپروانه فعالیت نمایندگی ،همچنین). 1368آبادي علی (به دولت واگذار شد هاآناداره امور ،اساسی

مصوبه هیئت مدیره مشترك بر اساس،ش1361و 1360يهاسالدر . بیمه یورکشایر و اینگستراخ لغو شد

آسیا و البرز به ،صدور بیمه نامه در ده شرکت بیمه متوقف شد و تنها سه شرکت بیمه ایران،بیمهيهاشرکت

و بیمه منحل شده به شرکت آسیايهاشرکتکلیه اوراق بهادار ،بدین ترتیب. ود ادامه دادندفعالیت جاري خ

بیمه آسیا يهاشرکت، مالکیت سهام »هبیميهاشرکتاداره امور «به موجب قانون ،ش1367ر .البرز انتقال یافت

دانا تشکیل شد و منحصراً در زمینه و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکت دولتی بیمه

شرکت سهامی بیمه يهانامبه ،ش چهار شرکت بیمه دولتی1376در . بیمه هاي اشخاص شروع به فعالیت کرد

، براي کمک به توسعه صادرات به نام هابانکبیمه و يهاشرکتآسیا، البرز و دانا، و یک شرکت با سرمایه ،ایران

.)1372، سازمان بیمه مرکزي ایران(کردندیمشرکت بیمه توسعه صادرات در بازار ایران فعالیت 
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1382آغاز خصوصی سازي از سال 1-5- 2-3

با تاسیس اولین شرکت بیمه خصوصی صنعت بیمه ایران وارد مرحله جدیدي از حیات خود شد و 1382در سال 

شرکت دولتی پس از 4که در حال حاضر بجاي يبه طوربیمه شد يهاشرکتث افزایش رقابت در بین باع

.دگردیمآمده است که خود باعث رشد و تعالی این صنعت به وجودشرکت بیمه خصوصی 20بیش از انقالب

که در حال حاضر شرکت بیمه يبه طوردولتی نیز آغاز گردید يهاشرکتدر کنار این اتفاق خصوصی سازي 

.باشدیمایران تنها شرکت دولتی بیمه در ایران 

هارشتهشرکت در تمامی 20شرکت بیمه در بازار ایران وجود داشت که از این تعداد 1389،22تا پایان سال 

ایران شرکت دولتی ز این تعداد تنها شرکت بیمه ا. دپردازنیمشرکت به فعالیت اتکائی 2فعالیت دارند و ايیمهب

درصد سهم بازار به 64ولی با این حال بیش از گرددیمتوسط بخش خصوصی اداره هاشرکتو سایر باشدیم

یافته که رشد یشافزامیلیارد ریال 59162میلیارد ریال به 4/12743حق بیمه تولیدي از ؛ و این شرکت تعلق دارد

افزایش یافته است که پیشرفت 5/1به 13/1ه در آغاز این دوره ضریب نفوذ بیم؛ و دهدیمدرصدي را نشان 460

.)1389سالنامه آماري بیمه . (دهدیمرا نشان يامالحظهقابل 

بیمهيهاشرکتسودآوري 2-4

در این تحقیق با توجه به سابقه تحقیقات صورت گرفته اینگونه مشخص گردید که بطور عام در مورد فعالیت 

عامل کلی موثر بر سود وجود دارد عامل اول عملکرد فعالیت بیمه اي و عملیاتی شرکت شرکت هاي بیمه دو 

باشد که طی آن مدیران ترکیب پرتفو و و وزن هر رشته بیمه اي، حق بیمه مربوطه، ذخایر متناسب با ریسک و می

ي شرکت  می باشد گذارماهیت آن رشته بیمه اي را مشخص می نمایند و عامل دوم عملکرد مدیریتی و سرمایه

دهند که هر دو این عملکردها ممکن است بر سودآوري شرکت که مدیران منابع شرکت را چگونه تخصیص می

بیمه موثر باشد

گذارانیمهببه صورت خالصه این گونه تعریف کرد که با دریافت حق بیمه از توانیمبیمه را يهاشرکتفعالیت 

از آنجا که حق بیمه دریافتی بر . دهندیمدر بیمه نامه تحت پوشش قرار را در مقابل خطرات مشخص شده هاآن
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بیمه ممکن است از این محل منتفع گردند يهاشرکت،باشدیماساس محاسبات آماري و بر اساس اصل احتمال 

.و یا اینکه در مواردي بیش از حق بیمه دریافتی ممکن است مجبور به جبران خسارت گردند

گذاريیهسرماتا با نمایدیمبیمه فراهم يهاشرکتفاصله دریافت حق بیمه و ایفاي تعهدات فرصت مناسبی براي 

این وجوه در بازارهاي مختلف توان خود را در ایفاي تعهدات افزایش دهند و همچنین از این راه به سودآوري 

.دست یابند

این هايیبدهه ذخایر و تعهدات آتی قسمت عمده اي از بیميهاشرکتمالی يهاصورتبا توجه به اینکه در 

.نقش عمده اي داشته باشدهاشرکتانتظار داشت که نسبت بدهی در این توانیمدهندیمرا تشکیل يهاشرکت

ي بیمه و شرایط و هاشرکتگذاري و سرمایه گذاري در یهسرمابا توجه به موارد یاد شده در ادامه ابتدا به معرفی

ي مهم که در سودآوري هانسبتي بدهی به عنوان یکی از هانسبتگذاري، یهسرمایرهاي تأثیر گذار بر متغ

هاي ینههز. مپردازییمهاي عملیاتی یک شرکت بیمه یتفعالنسبت خسارت به عنوان نتیجه ،مهم استهاشرکت

مختصر بدان به طورارد که یر گذشرکت تأثبر عملکرد آن د توانیمیرهایی است که متغیگردیک شرکت از 

شرح وپردازیمیمبیمه يهاشرکترشته هاي بیمه اي بر سود یرتأثو در قسمت بعد به بررسی اشاره خواهیم نمود 

یک شرکت بیمه بر روي عملکرد و سود آتی شرکت ايیمهبکه چطور ممکن است ترکیب پرتفوي دهیمیم

.موثر باشد

:گذاريهیسرما1- 2-4

به مصرف و گذراندن زندگی و بقیه آن به عنوان هاسازماندر زندگی روزمره بخشی از درآمد کسب شده افراد و 

اگر مازاد بر مصرف، به صورت پول نقد وجود داشته باشد، افراد مختلف کارهاي . ماندیممازاد بر مصرف باقی 

عبارت است از گذاريیهسرمادر واقع . دهندیمجام متفاوتی را به امید آنکه بتوانند به پول بیشتري دست یابند ان

.یندهدر آصرف مبلغ معینی در حال حاضر به امید کسب سود و عایدات 

و آینده نیز در اکثر موارد معلوم نیست، لذا عالوه بر سود و باشدیماز آنجا که کسب سود در آینده مطرح 

در گذاريیهسرمازیرا ممکن است آرزوي . گرددیمطرح عایدات مورد انتظار، مسئله دیگر به نامه ریسک نیز م

برآورده نشود و تمام یا قسمتی از سودي که به امید آن سرمایه گذاري انجام شده، عاید نگردد و حتی یندهآ
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بنابراین در انتخاب یک پروژه . وارد آیدياممکن است زیانی نیز متحمل گردد و به اصل پول نیز خدشه 

، بلکه به میزان احتمال دستیابی به سود مورد اندیشدینمفقط به میزان سود عایدات گذاریهماسر، گذاريیهسرما

بدین . ممکن است ایجاد شود نیز توجه خواهد نمودگذاريیهسرماانتظار و همچنین ضرر و زیانی که در نتیجه 

:ترتیب ریسک از دو جنبه قابل بررسی است

در عمل ممکن است سود (گذاريیهسرماري از سود مورد انتظار پروژه از لحاظ احتمال دستیابی به مقدا-1

)خواهد بودطورینهمواقعی به اندازه سود مورد انتظار نباشد و در بیشتر موارد هم 

.ایجاد خواهد شدگذاريیهسرمااز لحاظ احتمال مقدار زیانی که در نتیجه -2

، با این تفاوت که در حالت اول ضرر شوددر هر دو حالت ممکن است قبول ریسک به مفهوم ضرر و زیان منتهی 

و مسلم شودیمو در حالت دوم ضرر و زیانی است که به اصل پول وارد آیدیمو زیان به سود مورد انتظار وارد 

يهاسازمانهمین اساس است که افراد و بر.تاست که تحمل این زیان بسیار ناخوشایندتر از زیان قبلی اس

بودن، میزان پشتوانه پولی و طلبیادهزمانند خطر پذیري، قانع یا هاییتوانامختلف با توجه به خصوصیات فردي و 

يهاپروژهخواهند داشت و به طور طبیعی گذاريیهسرمامتفاوتی از ت انتظارا... حاکم وهايیتمحدودمالی، 

.سب حال خود را جستجو و انتخاب خواهند نمودمناگذاريیهسرما

از اهمیت زیادي برخوردار هستند زیرا تصمیم گیري در گذاريیهسرمايهاپروژهبیمه انتخاب يهاشرکتدر 

از یک سو باید همزمان گذاريیهسرمامدیران . استايیچیدهپتابع عوامل هاسازماندر این گذاريیهسرمازمینه 

سه عامل سوددهی، نقد شوندگی و اطمینان از برگشت اصل سرمایه را در نظر داشته باشند و از سوي دیگر منابع 

. داراي خصوصیات ویژه اي استگذاريیهسرمااز نظر برخورداري از قابلیت استفاده در هاشرکتمالی این 

و لزوم اعمال نظارت و گذارانیمهبنی با توجه به تعلق این ذخایر به سرمایه گذاري از محل ذخائر فینبر اعالوه 

بدین لحاظ است . خاصی استهايیتمحدودبیمه، تابع مقررات و يهاشرکتکنترل وضعیت مالی و نقدینگی 

(تبیمه پیدا کرده اسيهاشرکتنقش مهم و قابل توجهی را در گذاريیهسرماکه امروزه مدیریت  یانینحس. 

1375 (.
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:اهداف سرمایه گذاري صنعت بیمه1-1- 2-4

در نظر گرفتن منابع درآمدي متعدد و استفاده مولد از ،بیمه ضرورت ایجاد ذخایر اولیهمؤسساتتعهدات آینده 

.کندیمرا توجیه هاشرکتاین هايگذاريیهسرمااین ذخایر و 

مطلق قابل توجه است و هم تناسب آن با مجموع به طورکه هم دهدیممجموع این ذخایر اقالمی را تشکیل 

بیمه يهاطرححاصله از اندازپسآمار و ارقام بیانگر آن است که . یک کشور داراي اهمیت استياندازهاپس

بیمه در چند کشور صنعتی سهم مهمی در يهاطرح. در بیشتر کشورها قابل توجه استاندازهاپسنسبت به کل 

است نقش بسیار مهمی در ترجامعکه پوشش و محتواي آن هاطرحملی دارد و باید به خاطر داشت این اندازپس

.اقتصاد ملی این کشورها دارد

يهادورهدر کشورهاي کم درآمد در . در کشورهاي در حال توسعه نیز قابل توجه استاندازهاپسنقش این 

مزد و (که درآمد ثابت دارند ییهاگروهدازي است که توسط این تنها پس اناحتماالًسختی اقتصادي و تورم 

در کشورهایی که منابع سرمایه محدود و امکان به خصوصاندازهاپسنقش این . گیردیمصورت ) یرانبگحقوق

پس انداز راکد به صورتتوانینممازاد حاصله از سیستم بیمه را . پس انداز ناچیز است اهمیت خاص دارد

شده تنزل يآورجمعا احتمال کاهش ارزش پول همیشه این خطر وجود دارد که ارزش وجوه ب. دنگهداري کر

بیمه را يهاشرکتگذاريیهسرمااین مسئله وجود قوانین ناظر بر . پیدا کند و قدرت خرید خود را از دست بدهد

که در زیر اندکردهصنعت بیمه شرایطی را ذکر هايگذاريیهسرمابه همین علت است که براي . سازدیمالزامی 

.پردازیمیمهاآنبه توضیح 

ثبات1- 1-1- 2-4

کنندیمرا انتخاب گذاريیهسرمااز هاییینهزملذا پردازندیممنظم به طور، معموًالمبالغی را هاشرکتچون این 

اوراق معموالًهاشرکتبراي این منظور این . که یک درآمد با ثبات و طی برنامه زمانی مشخص را ممکن سازد

.که در ادامه داراي درآمد با ثباتی هستندکنندیمو اوراق رهنی را انتخاب هاشرکتقرضه دولتی، اوراق قرضه 
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امنیت2- 1-1- 2-4

بیمه امنیت رسمی به معناي اطمینان از حفظ سرمایه اصلی و يهاشرکتگذاريیهسرمایکی از اصول حاکم بر 

معموالً. از جهت حفظ ارزش آن نیز مطرح استهاگذاريیهسرمادر شرایط تورمی امنیت واقعی . بازده آن است

محفوظ باشد صورت هایهسرماصنعت بیمه رهنمودهایی در جهت اینکه امنیت رسمی گذاريیهسرمايهاطرحدر 

عدم ثبات پولی در کشوري بیشتر باشد باید هر قدر. دباشیمر این زمینه بهترین تضمین مقامات دولتی د. دگیریم

به توانیمدر مستغالت را گذاريیهسرماتمایل . مبذول نمودگذاريیهسرماامنیت يهاجنبهتوجه بیشتري به تمام 

در صورتی که امنیت کافی و متقاعد کننده براي . ردبه کسب امنیت واقعی تلقی کیلاز تمايانشانهعنوان 

مختلف و متنوع هايیتفعالرا بین هاگذاريیهسرمادر فعالیت وجود نداشته باشد بهتر است هاگذاريیهسرما

. توزیع کرد

سودآوري3- 1-1- 2-4

زیان ناشی از عملیات فنی را بپوشاند بطوریکه نتیجه عملیات تواندیمبیمه مؤسساتگذاريیهسرماسود حاصله از 

یک شرکت بیمه مثبت باشد عالوه بر این، این سود به عنوان درآمد تکمیلی قابل توجه در کنار درآمد ايیمهب

و ارائه نمودگذارانیمهببه تريیینپابا نرخ ايیمهبکه بتوان خدمات شودیمو موجب گیردیمحق بیمه قرار 

باشد امکان رقابت بیشتري را ترکارآزمودهسرمایه خود یريکارگبهطبیعی است که هرچه یک شرکت بیمه در 

قانونی تاکید نشده است اما به طورهاگذاريیهسرماهرچند که به ضرورت سودآوري ؛ لذا دارا خواهد بود

به دنبال سودآوري بیشتر گذاريیهسرمايهاطرحبهینه منابع خود و انتخاب مناسب یريکارگبهبیمه با مؤسسات

.باشندیم

آنجا و از کندیمرا تعیین گذاريیهسرمامیزان سودآوري گذاريیهسرماتورم و محیط به خصوصشرایط ملی 

است گاهی اوقات به عنوان دلیل اصلی براي انتخاب زمینه یريگاندازهسودآوري یک ضابطه قابل که

.رودیمبکار گذاريیهسرما

گرفتن دو عامل ارزش در نظربا ؛ لذا باید برابر نرخ تورم باشدگذاريیهسرماکلی حداقل سودآوري یک به طور

بیمه رضایت بخش بوده است یا مؤسساتهايگذاريیهسرماپول و نرخ تورم باید به دنبال آن بود که آیا بازده 

.خیر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



23نظري و پیشینه پژوهشمبانی : فصل دوم

)پول نقدقابلیت تبدیل به (نقدشوندگی 4- 1-1- 2-4

منظور از این شرط سهولت و سرعت قابلیت تبدیل . بیمه نیاز به نقدشوندگی مسئله مهمی استيهاشرکتدر 

گذاريیهسرمابیمه بخشی از سرمایه خود را به نحوي يهاشرکتبه طور معمول . به پول نقد استگذاريیهسرما

ک برنامه ریزي مالی به قابلیت نقدشوندگی میزان احتیاج ی. که قابلیت نقدشوندگی داشته باشدکنندیم

کلی به طور. ذخایر مختلف داشتتوانیمهر برنامه هايیژگیوبنا بر. بستگی به ماهیت آن داردهاگذاريیهسرما

معموًالذخایر احتمالی قابلیت تبدیل سریع به نقدینگی را داشته باشد در حالی که ذخایر فنی رودیمانتظار 

.باشدیمالمدتیلطوگذاريیهسرما

ثابت، اوراق قرضه کوتاه مدت و موارد دیگري نظیر آن ضمن اینکه میزان مشخصی سودآوري دارد و يهاسپرده

دیگر براي هايینهزمو قابلیت تبدیل به نقدینگی آن محفوظ است در مواردي که گذاريیهسرماامنیت 

کوتاه هايگذاريیهسرماتورم شدید باشد يهانرخاگر . ردمورد توجه قرار گیتواندیممهیا نیست گذاريیهسرما

مدت برتري دارد زیرا با ایجاد حد باالیی از قابلیت نقد شوندگی، امکان تطبیق سریع با تغییرات بازار را فراهم 

.کندیم

دوره زمانی5- 1-1- 2-4

متوسط . ، عایدات در بلند مدت استهاآنتوزیع سنی مشتریان بر حسب، هاشرکتبخشی از نیازهاي این معموًال

قسمتی از ؛ لذا باالتر استعمومًا، گذارانیهسرمابیمه در مقایسه با سایر يهاشرکتگذاريیهسرمادوره زمانی 

گذاريیهسرمایزيربرنامهوجوه را در اوراق قرضه بلند مدت با سررسیدهاي بلند مدت ولی مشخص و قابل 

.کنندیم

پذیري و ریسک گریزيریسک 6- 1-1- 2-4

بیمه با توجه به ماهیت فعالیت خود ملزم به گریز از ریسک باال هستند و این مورد حتی توسط قوانین يهاشرکت

در کم ریسک ترین اوراق نیز گذاريیهسرمابا این حال حتی . شودیمتحمیل هاشرکتینبر او مقررات دولتی 

بیمه به منظور يهاشرکترم و تغییرات ناشی از ارزش پول است و داراي نوعی ریسک، از جمله ریسک توذاتًا

اوراق قرضه مطمئن خریداري نموده و آن را تا آخرین روز معموًالگریز از ریسک عدم پرداخت بهره و اصل، 

،بعالوه. شرکت باشدهايیتفعالضامن به صورتگذاريیهسرماتا بخشی از سبد . کنندیمسررسید نگهداري 
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سبد خود را به دقت و با احتیاط با توجه به نوسانات اقتصادي مدیریت نموده و تغییراتی در آن انجام هاشرکتاین 

.دهندیم

توسعه اقتصادي و اجتماعی 7- 1-1- 2-4

ياقتصادرشد کهشود یتهدایجهتدر یدبایمهبصنعت گذاريیهسرماهنگامی که همه ضوابط دیگر وجود دارد 

در یمالتوان و قدرت خود را به عنوان موسسه کهاست یمهبصنعت یفهوظینا. تداوم بخشدایو یزدبرانگرا 

یاننماياقتصادهايیشرفتپخود را در یمالو قدرت یتموفقجامعه نشان دهد و بازتاب ياقتصادیهبنیتتقو

یولکنندیمعرفیملخود را در اقتصاد یگاهجااندتوانستهموفق بوده و يحدودتا ینهزمینادر هابانک. سازد

هدف ینااست تا به یازنیشتريبامر موفق باشد و به تالش ینادر یدباآن طور کههنوز نتوانسته یمهبصنعت 

.یابددست 

هم به حد کهيبه طوریمدهرا به هم سازش گذاريیهسرماچگونه اهداف مختلف کهآن است یاساسمشکل

.)1375حسین نیا . (دو ثمربخش باشیدمفياقتصادو یاجتماعو هم از نظر یمباشداشته يسودآوریکاف

:نسبت بدهی-2- 2-4

امکان مقایسه وجوهی که در شرکت توسط سهامداران فراهم شده و وجوهی که از خارج هانسبتاین گروه از 

مالی یک شرکت ینتأممیزان استفاده از بدهی در هانسبتدر واقع این . آوردیمشرکت تهیه شده است را فراهم 

.)Ross, 2002. (دکننیمیريگاندازهرا 

عدم کنترل . منجر به ورشکستگی یک شرکت شودتواندیمعمدتًانقدي مطلوب، هايیانجرناتوانی در ثبات 

سودآوري هايیتفعالمالی و وصول مطالبات، از ینتأم، گذاريیهسرما،دقیق صورتحساب جریان نقدي عملیاتی

بدون مدیریت صحیح بر هاشرکت. دچار مشکل سازدهایبدهکاسته و ممکن است شرکت را در پرداخت 

. تنزل یابدهاآنجریان نقدي توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارند و در این شرایط ممکن است رتبه اعتباري 

ان نقدینگی و ناتوانی در کسب سودآوري رخ عمده به دلیل فقدبه طورضمن اینکه ورشکستگی یک شرکت 

.دهدیم
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ممکن است به لحاظ فنی در پرداخت هایبدهنسبت به هایشیدارائیک شرکت حتی در صورت فراتر رفتن 

نقدي شرکت جهت پرداخت هايیدارائکه افتدیمناتوانی در پرداخت هنگامی اتفاق . بدهی ناتوان باشد

عبارت ورشکستگی نشان دهنده فزونی بیش از حد بدهی نسبت به دارائی . اشدسررسید شده کافی نبهايیبده

و با میانگین ه منظم بررسی گردیدبه طورپرداخت بدهی شرکت يهانسبتبنابراین الزم است که . باشدیم

.),2005Jae. (صنعت مقایسه شوند

:مفید در این زمینه عبارتنديهانسبتکه در باال ذکر شد بعضی از طورهمان

باال بودن این نسبت به این دلیل که ممکن است شرکت را در پرداخت . 1نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام-

مالی ینتأمدر این شرایط شرکت تالش زیادي جهت . اصل و فرع بدهی با مشکل مواج سازد مخاطره آمیز است

اوراق شرکت بیش از سالهیکاستفاده از این نسبت زمانی سودمند است که ارزش بازاري . آوردیمبه عمل 

.)2005Jae(. ارزش دفتري آن باشد

)2-6(

باال بودن این نسبت نامطلوب است، ). شودیمنامیده 2نسبت بدهیعمومًاکه (نسبت کل بدهی به کل دارائی -

.زیرا شرکت متحمل بدهی زیادي شده است

)2-7(

1 Debt/ equity ratio
2 Total debt ratio
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.دهدیمو حقوق صاحبان سهام را نشان هایدارائکه نسبت بین مجموع . ضریب مالکانه-

)2-8(

باال بودن این نسبت نامطلوب است زیرا نمایانگر افزایش . بلند مدت به حقوق صاحبان سهمهايیبدهنسبت -

.باشدیمبلند مدت هايیبدهریسک ناتوانی بازپرداخت 

)2-9(

:باشندیمبه شرح زیر شوندیمباال مشتق يهانسبتو همچنین چندین نسبت فرعی که از 

بلند مدت هايیبدهنسبت جریان نقدي به بدهی بلند مدت، بیانگر کفایت وجوه در دسترس جهت پرداخت -

.است

این . باشدیمینه بهره نسبت درآمد خالص قبل از بهره و مالیات به بهره پرداختی، نشان دهنده دفعات پوشش هز-

و هنوز توانایی پرداخت بهره افتدیباتفاق تواندیمنسبت بیانگر میزان کاهش در درآمدي است که یک شرکت 

.را نیز داشته باشد

عملیاتی به عالوه بهره به هزینه بهره، نقدینگی واقعی موجود براي هايیتفعالنسبت جریان نقدي ناشی از -

.دهدیمپرداخت هزینه بهره را نشان 
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بدهی بلند مدت در نهایت از بازده حاصل از دارائی ثابت پرداخت . بلند مدتهايیبدهنسبت دارائی ثابت به -

.),2005Jae(.ند مدت مطلوب استبليهاوامباال بودن این نسبت از نظر اعتبار دهندگان . شودیم

. بودندیلمتماهاشرکتدر یبدهدر نرخ وام و ییرتغو یانسواریفتوصبه هايتئوراز یبرخیراخيهاسالدر 

که کنندیمانتخاب هایییژگیورا بر اساس یهسرمایانبنساخت و هاشرکتبودند که یدهعقینابر هايتئورینا

و یعملکار . کندیمیینتعخالص در ارتباط است را يگذاریهسرماکه با وام و یاییمزامختلف و يهاینههز

مربوط به هايیژگیوکه یلدلینابه یدشا،عقب افتادينظرو يتئوردر پس پژوهش یطهحینادر یتجرب

.یستندنیانبقابل یممستقبه طورکه شودیمیانبمطلق یانتزاعیممفاهشرکت در قالب 

نسبت به شرکت يباالتریمالیسکریانگرباهرم يباالشرکت با درجه یککه کندیمیدتاک) 1974(هردل

.)Hurdle,1974(. برخوردار استتريیینپااست که از درجه اهرم 

با درجه ع یصنادر یشترببرخوردارند یکمیبدهکه از ییهاشرکتاذعان دارند که ) 1984(و هال یکولبوسول، 

.درا انتظار دارنیسوددهیتقابلو یمالاهرم یانمیمنفرو ارتباط ینادست دارند و از ياقتصادیسکراز ییباال

(Bothwell, Cooley & Hall, 1984)

شرکت درجه یکنسبت به باالیاهرمکه شرکت با نرخ درجه دارندیمیانب) 2004(یرولوکدکومار و یجايو

یلتعدبازار آزاد درآمدها را ياقتصاديهارقابتاگر . قرار داردیشتريبیمالیسکردر برابر تریینپانسبتًااهرم 

است که شرکت به ینایانگربر امینا. گرددیمخالص منجر یمتقدر ارزش و یشتربیبازدهباال به یبده،یدنما

که ،کندیماستفاده يکمتریبدهاز ياقتصادیسکراز ییباالبا درجه یعصناو دست داشتن در یاروییرویلدل

یهفرضیاهرمب یضراگرچه . را انتظار دارندیدهسود یتقابلو یاهرميهانبست ینبیمنفارتباط د دهیمشان ن

.شودیمیانگرنمابلکه با اثر مخالف و بالعکس کندینمیبانیپشترا هاآن

(Vijayakuma & Kadirvelu, 2004)

یدارائ(ر خالص کمتیدارائبه یبدهبا نسبت ییهابانکمعتقدند که ) 2008(یسدل، آتاناسوگلو و یساوتییپانا

.دهندیمناز خود نشايکمترROEباالتر و ROAیکلبه طور) خالص باالتر

ییرتغخالص باالتر و یدارائبهیبدهمرتبط با نسبت هايیسکرROEیلتحلو یهتجزیکدر ه کییآنجااز 

یديکلبه عنوان نرخ ROA، گرددیمیینتعاغلب توسط مقررات که گیردیمیدهنادرا یمالینمعیرغنسبت 

(Panayiotis , Athanasoglou & Delis,2008). دگردیمیدارپدبانک یسوددهیتقابلیابیارزيبرا
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بورسدرشدهیرفتهپذيهاشرکتدريگذاریهسرمابریمالاهرمیرتأثیبررسبه ) 1389(نوروش و یزدانی 

برقراريگذاریهسرماواهرمینبداریمعنویمنفتهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطهاوراق بهادار

رشدفرصتباییهاشرکتيبرايگذاریهسرمااهرم مالی و ارتباطکهدهندیمنشانیجنتا،ینهمچن.است

.استیشتربرشدفرصتباییهاشرکتازتريقو،کمتر

نسبت خسارت-3- 2-4

. ضریب یا نسبت خسارت عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد

گذارانیمهببابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به هایمهبکه چند درصد از حق دهدیماین ضریب نشان 

اداري عمومی دخالتی هايینههزدر محاسبه این شاخص کارمزد شبکه فروش و . ا خواهد شدبرگشت داده شده ی

.)1389سالنامه آماري بیمه . (ندارد

یمهبخسارت دیده در قبال حق گذارانیمهبکه توسط شرکت به یستایانهسالنرخ خسارات ،ضریب خسارت

یینتعرا بر اساس ضریب خسارت مورد انتظار یمهبحق يهانرخگران یمهب.دگردیمپرداخت یافتیدريها

ا سود سهام ر،یمقتضیسکرو یده، حاشیه سود یاجرائینههزغرامت، يهاپرداختهانرخکه این کنندیم

.)www.freedictionary.com. (دکنیمیبانیپشت

دریافتی که یمهبضریب خسارت را در قالب درصدي از کل مبالغ حق ) NYS)2005نیویورك یمهبدپارتمان 

.کندیمتعریف گرددیمبیمه پرداخت يهاپوششاز یخاصمطالبات خسارتی نوع يبرا

. باشدیمگفت کاالي تولیدي آن اطمینان توانیمو باشدیمفعالیت شرکت بیمه پوشش ریسک کهییآنجااز 

که طورهماند؛ و با هزینه تمام شده کاالي تولیدي در صنایع تولیدي مقایسه نموتوانیمخسارت پرداختی را 

ادعا نمود که ضریب خسارت هم در سود توانیمتولیدي موثر است يهاشرکتهزینه تمام شده کاال در سود 

توانیمالبته تفاوت عمده این دو، این است که قیمت تمام شده کاال را . بیمه تأثیرگذار خواهد بوديهاشرکت

کامل پیش بینی نمود و یا به طورتوانینممحتمل آینده را يهاخسارتاست که یدر حالنمود ولی این بینییشپ

يهاسالتجربیات بیمه ناچارند با استفاده ازيهاشرکتاز این روست که . اینکه مانند مواد اولیه پیش خرید نمود

بینییشپتعهدات آتی خود را با تقریب مناسب و يآورفنقبل خود و یا صنعت و همچنین وضعیت پیشرفت 

.حق بیمه خود اقدام کننديهانرخنمایند و نسبت به اعالم 
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که یمهمفاکتور د صورت گرفته است مشخص شیلندتاعمر در یرغيهایمهبکه در خصوص يامطالعه بر طبق

ROA نسبت خسارت و سهم و قدرت بازار یهسرمايموجودیزانم، یفنکارائی دهدیمقرار یرتأثرا تحت ،

توان بیشتري داشته باشند به یفنیبازدهکه از نقدینگی باالتري برخوردارند و از لحاظ يهارکتش. دباشیم

توان .دداریسوددهیتقابلبر یثبتمیرتأثکه کاهش نسبت خسارت یحال، در باشندیمتریکنزدسودآوري 

(ددهینمیشافزارا یسوددهیتقابلشگفت انگیزي به طوربازار، يباال زارش ، گآزاد سازي خدمات مالی. 

)2006نهایی سال 

تعهد به عملکرد یاعملکرد و یابیارزيراستادر هانرخترینیجرا) 2007(یانگالو یانگشنگ، يدطبق گفته 

..(Desheng, Yang & lianga, 2007). دباشیمهاینههزضریب خسارت و نرخ ،ییاجرا

هانهیهز-4- 2-4

در صنعت بیمه، محاسبه و اعمال حق بیمه در ياتعرفهحق بیمه و پایان یافتن دوره نظام يهانرخبا آزاد سازي 

ا ربیمه هستند که نرخ حق بیمه خوديهاشرکتینو ا. بیمه واگذار گردیديهاشرکتمختلف بیمه به يهارشته

در حال حاضر و با توجه به ،کنندیممحاسبه ن بیمه گري به آهايینههزاضافه کردن و بر اساس آمار گذشته 

تمایل به ايیمهببیمه و افزایش فضاي رقابتی نسبت به گذشته بدیهی است که هیچ شرکت يهاشرکتتعداد 

بیمه يهاشرکت، هایمتقبا آزاد سازي نرخ تعرفه و نزدیک شدن ؛ لذا حق بیمه خود ندارديهانرخافزایش 

.حرفه اي و داراي هزینه اداري کمتر، موفق خواهند بود

نوین صدور انواع بیمه يهاروشاز طریق بکار گیري کارشناسان متخصص و استفاده از تواندیماین کاهش 

که در ادامه به . را کاهش دهندخودهايیمهبخود را تا حد امکان کاهش دهند و از این راه بتوانند حق هايینههز

. بیمه پرداخته خواهد شديهاشرکتبر سودآوري هاینههزتأثیر این 

ترکیب پرتفوي-5- 2-4

يبندگروهو منظور از آن شودیماصطالح پرتفوي بیشتر در مورد بورس و سرمایه گذاري به کار برده 

مستقیم توسط سرمایه گذار یا مدیران به طوراست که ... پول نقد و ،مالی از قبیل سهام، اوراق قرضههايییدارا
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یعنی سود یک قسمت . باشدیمهدف اصلی از این کار کاهش ریسک سرمایه گذاري . شودیممالی جمع آوري 

.ر را جبران نمایدضرر و زیان ناشی از قسمت دیگتواندیم

که شرکت بیمه در سبد ریسک خود یندگومجموعه رشته هاي بیمه اي یبترکدر بحث بیمه پرتفوي به 

.باشدیمیتاهمحائزاز دو جهت یبترکینا. نمایدیمينگهدار

متفاوت است بعضی از رشته هاي بیمه یکدیگربا یمهبمختلف يهارشته، تواتر و شدت خطر یسکرآنکهاول 

) مثل بیمه کشتی و هواپیما(و بعضی داراي شدت زیاد ) مثل درمان گروهی(ذاتی داراي تواتر باالبه طوراي 

شرکت بیمه با متنوع کردن پرتفوي خود نوعی مصون سازي . مربوط به خود را داردهايیژگیوهستند و هر رشته 

دچار ضرر و زیان شد سودآوري سایر يارشتهکه اگر شرکت در طول سال در يوربه طکندیمبراي خود ایجاد 

. ضرر و زیان آن رشته را جبران نمایدايیمهبيهارشته

متفاوت هایمهبحقاز محل گذاريیهسرماتعهدات و فرصت ياجراو زمان یافتیدرهايیمهبحق یزانمآنکهدوم 

در یولبالفاصله صرف پرداخت خسارت گردد یلاتومبیمهباز محل رشته یافتیدریمهحق بمثال به طور. باشدیم

. را داردگذاريیهسرمافرصت مناسب جهت گریمهبعمر یمهبرشته 

برخی . نتیجه مثبت داشته باشدياحرفهگریمهبکل پرتفوي شرکت بیمه باید به نحوي برنامه ریزي شود که براي 

خوش يهارشتهیتًاماهیل و به ویژه بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی نظیر بیمه اتومبهارشتهاز 

. سراغ گرفت که از فعالیت در این رشته سود برده باشدتوانیمدر جهان ايیمهبکمتر شرکت . باشندینمریسکی 

. تمال زیاد موفق نخواهد بودبنابراین هرگاه شرکت بیمه فعالیت خود را فقط به بیمه اتومبیل محدود کند به اح

گسترش دهد تا هرگاه در یک یا چند رشته ايیمهبمختلف يهارشتهشرکت بیمه باید فعالیت خود را به انواع 

هزینه، سود معقولی نیز براي سهامداران ینتأمنظیر اتومبیل زیان دید بتواند عالوه بر جبران زیان آن رشته و 

بیمه عالقمند به فعالیت در این يهاشرکته اتومبیل زیان ده است به دو دلیل با اینکه رشت. شرکت داشته باشد

:رشته هستند

خوب به دهییسسروبا کندیمشرکت بیمه سعی . استفاده از بیمه اتومبیل به عنوان یک ابزار بازاریابی-1

.اموال و اشخاص ترغیب کندهايیمهبرا به خرید انواع دیگر هاآناتومبیل، گذارانیمهب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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. شودیماتومبیل نصیب شرکت بیمه يهانامهمرتب روزانه از صدور بیمه به طوراستفاده از جریان نقدینگی که -2

به نقدینگی نیاز دارد و ) از همه خسارتترمهمپرداخت کارمزد (اداري هايینههزشرکت بیمه روزانه براي صرف 

کهیدرحال. نقد تبدیل کندهرا به وجوهاگذاريیهسرمااشته باشد باید بخشی از ندیاراختاگر منبع کافی در 

تا صرف امور جاریه کندیمینتأمگریمهبگسترش فعالیت در بیمه اتومبیل روزانه مبلغ متنابهی وجه نقد براي 

از نظر تنوع (ا شرکت بیمه در ترکیب پرتفوي خود به توزیع خطره،با توجه به مطالب گفته شده. نماید

و هارشتهفعالیت در انواع (و تنوع خطرها ) حوزه جغرافیایی وسیع(ت ، وسیع کردن دامنه عملیا)گذارانیمهب

.)1382ریمی،ک. (تتوجه کافی مبذول خواهد داش) طبقات ریسک در هر رشته

ري، حوادث، به شرح عمر، آتش سوزي، باربايیمهبرشته 16بیمه در يهاشرکتدر حال حاضر در ایران 

، درمان، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت مدنی، دیهحوادث راننده، بدنه اتومبیل، شخص ثالث و مازاد

سهم کم بازار در یک به علتکه ... شامل دام صنعتی، اسب، شترمرغ و (اعتبار، نفت و انرژي و سایر انواع بیمه 

یکهر که ). 1389سالنامه آماري صنعت بیمه . (دپردازنیمبه فعالیت )دانشدهدست تحت عنوان سایر دسته بندي 

که این تحقیق سعی دارد باشندیممربوط به خود را دارا هايینههزخسارت، کارمزد و ،حق بیمههارشتهاز این 

از این یکهر مورد بررسی قرار دهد تا مشخص گردد که هایژگیورا با در نظر گرفتن این هارشتهعملکرد این 

.اندداشتهچه سهمی در سودآوري شرکت بیمه هارشته

سابقه تحقیق5- 2

بورسی از جهات مختلف سود آوري يهاشرکتدر ایران مقاالت زیادي در مورد سود آوري نوشته شده است و 

این عمًالبیمه در بورس اوراق بهادار ایران يهاشرکتولی با توجه به تازه وارد بودن اندگرفتهمورد مطالعه قرار 

.اندبودهاز شمول این مطالعات خارج هاشرکت

:هم متباین هستندبعضاً باکه نماییمیمدر اینجا به نتایج برخی از این مطالعات اشاره 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ي داخلیهاپژوهش-1- 2-5

شده در بورس یرفتهپذيهاشرکتيسودآوربر یهسرماساختار یرتأثیبررسبه ) 1388(اربابیان و صفري گرایلی 

انتخابيآمارصنعت مختلف به عنوان نمونه 13از شرکت100منظور، تعداد ینبد. پرداختنداوراق بهادار تهران

یهسرماساختار یارهايمعیانمابطه ، رییتابلويهابا داده یرهمتغچند یونرگرسيهامدلبرازش یقطرو از کردند

یجنتا.دادندقراریبررسنمونه مورديهاشرکتيبرا) 1385تا 1380(ساله 6يدورهیطشرکتيسودآورو 

نسبت ینبینهمچنو شرکتيسودآورو ییدارامدت به کوتاهیبدهنسبت ینبکهنشان دهنده آن است یقتحق

، يسودآورو ییدارابلندمدت به یبدهنسبت ینباما . ، رابطه مثبت وجود دارديو سودآورییدارابه یبدهکل

.وجود داردیمنفرابطه 

اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بر ارزش آتی شرکت یرتأثبه مطالعه ) 1389(هاشمی و اخالقی 

یرتأثاهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بر ارزش شرکت و یرتأثبدین منظور دو فرضیه . پرداختند

تولیدي پذیرفته يهاشرکتهاآنجامعه آماري . قراردادندمتغیرهاي مذکور بر ارزش آتی شرکت را مورد آزمون 

براي تعیین نمونه آماري، از روش حذف . بود1387الی 1380شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل . گرفتشرکت مورد بررسی قرار 92سیستماتیک استفاده شد که در نهایت 

به بیان دیگر رابطه مثبت و معنی دار . باشدیمتابلویی يهادادهبیانگر تایید هر دو فرضیه مورد بررسی با استفاده از 

همچنین بین متغیرهاي مورد . بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري شرکت با ارزش شرکت وجود دارد

.ارزش آتی شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود داردبررسی با

پذیرفته شده در بورس اوراق يهاشرکتساختار سرمایه بر سودآوري یرتأثبراي بررسی ) 1383(نمازي و شیرزاد 

پرداختند و پس از جمع آوري 1375- 1379يهاسالشرکت از صنایع مختلف در 108بهادار تهران به مطالعه 

با استفاده از هایدارائحقوق صاحبان سهام و نسبت بازده ،هایدارائبه هایبدهه میانگین نسبت اطالعات مربوط ب

آمده حاکی از آن است که بین به دستنتایج . خود پرداختنديهافرضرگرسیون و ضریب همبستگی به آزمون 

ساختار سرمایه و سودآوري شرکت رابطه مثبتی وجود دارد اما این رابطه از نظر آماري در حد ضعیف است و 

همچنین به این نتیجه رسیدند که رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوري بستگی به صنعت نیز دارد و ساختار بهینه 

. گون تعیین کرددر صنایع گوناتوانیمسرمایه را 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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و اندازه شرکت با ) B/M(ر به ارزش بازايدفتربراي بررسی ارتباط بین نسبت ارزش ) 1383(نژادییفدا

. پرداخت1381تا 1377يهاسالپذیرفته شده در بازار بورس ایران در يهاشرکتسودآوري شرکت به مطالعه 

سهام رابطه معکوس وجود دارد و بین اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان وB/Mبین ه در این تحقیق دو فرضی

وي با استفاده از تحلیل همبستگی به . بازده حقوق سهام رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد مورد مطالعه قرار گرفت

و سودآوري شرکت رابطه معکوس B/Mپردازش اطالعات پرداخت و نتایج تحقیقات وي نشان داد که بین 

.وجود ندارديارابطهگونهیچهبازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت وجود دارد اما بین 

.کرداشاره یرزبه موارد توانیماندپرداختهیمهبيهاشرکتبه یژهوبه طور کهیمطالعاتدر مورد 

یهسرمابا بازار یمهبيهاشرکتيگذاریهسرمایسهمقابه 1368-1372سال یزماندر بازه ) 1375(ا نیینحس

در گذاريیهسرمابه لحاظ بازده یمهبصنعت يگذاریهسرمايپرتفوکهاست یدهرسیجهنتیناپرداخته است و به 

.استکردهبهتر از بازار عمل يگذاریهسرمایسکریزانمکاهشاز لحاظ یمهبصنعت . حد مطلوب نبوده است

گذاريیهسرمابر بازده یسکریرتأث، یمهبيهاشرکتگذاريیهسرمايجنبه، با توجه به )1380(کمالوند

1372-1378يهاسالدر ن شده در بورس اوراق بهادار تهرایرفتهپذيهاشرکتدر اوراق بهادار یمهبيهاشرکت

یماليهاروشو یدانیمو ياکتابخانهو یداديروپس یهمبستگبا استفاده از روش یقتحقینادر . پرداخته است

ینبکهنشان داده است یقتحقینایکلیجهنت. قرار گرفته استیبررسرابطه مورد یناSASو نرم افزار يآمارو 

یهمبستگشده در بورس، یرفتهپذيهاشرکتدر اوراق بهادار یمهبيهاشرکتگذاريیهسرماو بازده یسکر

ینادر یمهبيهاشرکتعملکردکهگفت توانیمآمده به دستیینتعیبضرمثبت وجود دارد و با توجه به 

.نسبتاً مطلوب استینهزم

24ر این تحقیق تعداد د. تپرداخن یراادر یمهبيهاشرکتیمالو ثبات یمالسالمت یبررسبه ) 1388(يیزادپر

کفایت سرمایه، يهانسبتمالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل بر سالمتمتغیر مالی موثر 

عملیاتی و ریسک پذیري و سایر عوامل اساسی شناسایی و يهانسبتنقدینگی، يهانسبتسودآوري، يهانسبت

نسبت ینبکهنشان داد وي در تحقیق خود.دشویمبا متغیر وابسته سالمت مالی آزمون هاآنمعناداري رابطه 

ییداراسبت ن، خسارت به حقوق صاحبان سهامیرهذخسبت ، نیهسرماصادره به حقوق صاحبان یمهبخالص حق 

يداریمعنرابطه یمهبيهاشرکتیمالبا سالمت و ثبات یفنیرذخابه يجاریدارائو يجاریبدهبه يجار

اما بین نسبت حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام و تغییر در خالص حق بیمه صادره رابطه معنا . وجود دارد
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بیمه دولتی در ایران بر میناي يهاشرکتاندشدهکه معنادار شناخته ییهانسبتآنگاه بر مبناي .داري وجود ندارد

.نمودو از طریق تکنیک تاپ سیس رتبه بندي 1386و 1385سالمت مالی در دو سال مالی 

يهاسالدر یرانادر یمهبيهاشرکتیمالعملکردو یتمالکساختار ینبرابطه یبررسبه ) 1389(یکردستان

. استیندگینمايتئوراز جمله یشرکتیتحاکمهاييتئوربر یمبتناین پژوهش .تاسپرداخته1388-1385

محدود بودن جامعه یلدلو به شودیمیرانادر یخصوصیمهبشرکت11شامل یقتحقینادر يآمارجامعه 

یاتفرضیبررسيبرا. ندارديکاربردپژوهش یناقرار گرفته و حجم نمونه در یبررسجامعه مورد کل، يآمار

یمالعملکردو ينهادگذاران یهسرماینبکهدهدیمنشان یقاتتحقیجهنت. استفاده شده استیاستنباطاز آمار 

يهاشرکت. شدندیمتقسبه دو گروه یقتحقینادر یمهبيهاشرکتسپس . رابطه وجود داردیمهبيهاشرکت

دارند و یاراخترا در یتمالکدرصد 50از یشتربينهادسهامداران هاآنیتمالکدر ساختار کهيایمهب

به دستدر کل با توجه به نتایج . دارندیاراخترا در یتمالکدرصد 50از کمترينهادسهامداران کهییهاشرکت

هاآنکه سرمایه گذاران نهادي ايیمهبيهاشرکتاستدالل کرد که توانیمهایهفرضیلتحلو یهتجزآمده از 

عملکردکه این سهم کمتر است، ییهاشرکتسهم بیشتري از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با 

و هاییدارانرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده يهابا سنجه یقتحقینادر یمالعملکرد. دارنديبهتریمال

يهاشرکتدر ينهادگذاران یهسرمایشتربیتلکماسهم کهدهدیمنشان یجنتا. شدیدهسنجدرصد رشد سود، 

.شودشرکتبهتر عملکردیجهنتو در شرکتيبرامناسب یماتتصممنجر به اخذ تواندیم، یمهب

:یخارجيهاپژوهش-2- 2-5

به هاآناز یبعضکهنگاشته شده است هاشرکتيسودآورینهزمدر یاديزیقاتتحقبه تبع یزنیرانادر خارج از 

اندپرداختهیمهبيهاشرکتیبررس

در مقاله اي تحلیلی در خصوص تحلیل مسائل اقتصادي و نظارتی بیمه هاي زندگی در آمریکا با ) 1992(رایت

سیستم ت به عله به این نتیجه رسیده است ک1990تا 1985يهاسالآمریکایی در يهاشرکتبررسی عملکرد 

بیمه يهاشرکتسودآوري یريگاندازه، شودیمبیمه عمر استفاده مؤسساتحسابداري منحصر به فردي که در 

بیمه عمر در آمریکا مؤسساتدر. استترمشکلمالی و یا سایر صنایع بسیار مؤسساتدر مقایسه با سایر 

، کاهش یا گذاريیهسرماگروهی از عوامل از جمله نرخ مرگ و میر جامعه، درآمدهاي یرتأثسودآوري تحت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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تولیدي هايیمهبایش ارزش سرمایه شرکت، نوع و ترکیب سهامداران، نحوه اعمال مالیات بر شرکت و حق افز

.(Wright, 1992). دباشیم

بیمه پرداخت و عملکرد را دو بخش عملکرد مالی و يهاشرکتبه مطالعه کارایی مدیریت در ) 2006(کاستور

معمول تحت به طوربیمه از نظر مالی يهاشرکتکه عملکرد کندیماستداللعملکرد غیر مالی بررسی نمود و 

، گردش مالی، گردش سرمایه شرکت و نرخ ايیمهبخالص حق بیمه دریافتی، سودآوري ناشی از فعالیت یرتأث

حق بیمه خالص و ناخالص، سود ناشی يهاشاخصاست و براي اندازه گیري این عوامل به معرفی هایدارائبازده 

یمه نامه، سرانه سود تولیدي توسط هر کارمند و شعبه، هزینه متوسط هر رشته از بیمه، سرانه هزینه هر از صدور ب

.(Kastur, 2006). اعطائی پرداخته استيهاوامو هاگذاريیهسرمایک از کارمندان و بازده ناشی از 

هايیطمحبیمه در يهاشرکتجهت بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد ) 2007(، لوتز و تاالوایوكهرچان

استفاده کردند که در بازار ینیاوکراو یتوانیل،یاییاسپانیمهبيهاشرکتاز ییهانمونهیماليهااز داده ف مختل

را به عنوان شاخص سودآوري در ROEدر مطالعه خود هاآن. اندداشتهمختلف حضور يهاسالدر یماليها

و رشد حق بیمه را به عنوان گذاريیهسرمااهرم مالی، نرخ ،اندازه شرکت، نسبت خسارتیرتأثنظر گرفتند و 

به این نتیجه هاآنمختلف هايیطمحمتفاوت این عوامل در یرتأثبا توجه به . عوامل تعیین کننده در نظر گرفتند

بیمه موثر است و به يهاشرکتدر عملکرد ) اجتماعی و اقتصادي،سیاسی(رسیدند که تفاوت سیستماتیک ملی 

جدول زیر نشان دهنده . گذاردیممورد مطالعه اثرات متفاوت يهاشرکتاین دلیل است که متغیرهاي مشابه در 

است ارتباط متغیرهاي مستقل و وابسته در کشورهاي مورد مطالعه 

)Herchaniuk, Lutz & Talsvera,2007.(

خالصه نتایج مطالعه هرچانیوك و همکاران: 1-2جدول 

گذاريیهسرمانرخ نسبت خسارترشد حق بیمهاندازه شرکتنسبت بدهی

اوکراین

ي
سودآور

بدون رابطه- - +- 

بدون رابطه++بدون رابطه- لیتوانی

+- - - - اسپانیا
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به بررسی 2004-2007شرکت بیمه در کشور امارات متحده عربی در بازه زمانی 24با مطالعه ) 2008(الشامی 

اندازه شرکت، میزان ،براي این کار متغیرهاي عمر شرکت.تبیمه پرداخيهاشرکتيبر سودآورعوامل موثر 

به (را به عنوان متغیر وابسته ROAسرمایه شرکت، نسبت خسارت و نسبت بدهی را به عنوان متغیر مستقل و 

ه با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید ک) عنوان شاخص سودآوري

وجود ندارد، بین اندازه شرکت و سودآوري و همچنین میزان سرمایه يارابطهبین عمر شرکت بیمه و سودآوري 

همچنین بین نسبت خسارت و نسبت بدهی شرکت با سودآوري . وجود داردشرکت و سودآوري آن رابطه مثبت

.)Al-shami Hamdan ahmad ali, 2008 . (دآن رابطه معکوس وجود دار

عوامل موثر بر ییشناسادر پاکستان براي 2005- 2009يهاسالبیمه در شرکت34ه با مطالع) 2011(مالیک

بیمه در این کشور، عمر سازمان، اندازه، میزان سرمایه و نسبت خسارت و اهرم بدهی را به يهاشرکتسودآوري 

متغیر وابسته در نظر گرفت و با استفاده از روش رگرسیون چند عنوانرا به ROAعنوان متغیرهاي مستقل و 

ین سودآوري و اندازه شرکت ب. وجود ندارديارابطهو به این نتیجه رسید که بین سودآوري و عمر سازمان یرهمتغ

این مطالعه . بین حجم سرمایه و سودآوري شرکت رابطه مثبت وجود داردطورینهمرابطه مثبت وجود دارد و 

.دو سودآوري رابطه منفی وجود دارهمچنین نشان داد بین نسبت بدهی و سودآوري، نسبت خسارت

(Hifza Malik,2011).

غیر زندگی پس از پیوستن لهستان به نظام یمهبيهاشرکتعوامل موثر بر سودآوري یبررسبه) 2011(کزاك

پرداخت 2002-2009شرکت بیمه در بازه زمانی 25مطالعه منظور بهبراي این .پرداخته استا مالی یکپارچه اروپ

هايیتفعال، نسبت سودآوري ناشی از گريیمهبو در تحقیق وي چهار متغیر نسبت سودآوري ناشی از عملیات 

نسبت سودآوري ناشی از فروش و نسبت خالص هزینه هاي اداري به عنوان متغیرهاي وابسته و ،سرمایه گذاري

و متغیرهاي مستقل را حق بیمه ناخالص، ارزش سرمایه اندشدهسودآوري شرکت بیمه معرفی يهاشاخص

سهم بیمه اتومبیل از پرتفوي شرکت، سهم سرمایه گذاران خارجی اداري، هايینههزشرکت، خالص هاييگذار

و سهم ) فعالیت داردهاآنکه شرکت در ايیمهبيهارشتهتعداد (از سهام شرکت، گوناگون سازي پرتفوي 

معرفی نمود که با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش ) بدون حضور واسطه گران(فروش مستقیم شرکت 

.)Kozak .S,2011(:لویی رابطه این عوامل را به شرح جدول زیر محاسبه نمودداده هاي تاب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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نتایج مطالعه کزاك: 2-2جدول 

نسبت خالص هزینه هاي 

اداري

نسبت سودآوري ناشی از 

فروش

نسبت سودآوري ناشی از 

سرمایه گذاريهايیتفعال

نسبت سودآوري ناشی از 

گريیمهبعملیات 

ناخالصحق بیمه +- +- 

+ -+ -
هاييگذارارزش سرمایه 

شرکت

اداريهايینههزخالص - - - +

+ - - -
سهم بیمه اتومبیل از 

پرتفوي شرکت

گوناگون سازي پرتفوي- +- +

++++
سهم سرمایه گذاران 

خارجی از سهام شرکت

 -+++
سهم فروش مستقیم 

شرکت

در یزندگیرغیمهبيهاشرکتعملکردپرتفو بر يسازگوناگون یرتأثیبررسبراي ) 2010(و پروان یچپاو

را به ROEو ROAپرداختند و در تحقیقشان 2004-2007يهاسالشرکت بیمه در 25به مطالعه یکرواس

و با استفاده اندنمودهتقسیم بندي گروه6رشته بیمه اي را در 18هاآنعنوان شاخص سود آوري در نظر گرفتند 

با استفاده از ن و پس از آاندنمودهمختلف محاسبه يهارشتهبیمه را در يهاشرکتاز شاخص هرفیندال تمرکز 

گوناگون سازي پرتفو و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی ینبه روش رگرسیون به این نتیجه دست یافتند ک

.)Pavić Ivan ,Perva Majan,2010 . (دوجود دار

25بیمه در اردن به مطالعه يهاشرکتدر تحقیق با عنوان بررسی عوامل موثر بر کارائی مالی ) 2012(المجالی 

متغیر یرتأثتست Tپرداخت و با استفاده از روش آماري رگرسیون و 2002-2007يهاسالشرکت بیمه در فاصله 

ROAبر )ياحرفهت سود به تعداد مدیران نسب(ن نسبت اهرمی، اندازه و شاخص شایستگی مدیرا،هاي نقدینگی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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را مورد بررسی قرارداد و مشخص گردید که بین تمام این متغیرها با سودآوري ) ن شاخص سودآورياوبه عن(

.بیمه موثر هستنديهاشرکتد آوري شرکت بیمه رابطه مثبت وجود دارد و این عوامل بر سو

Amal Yassin , 2012)(Almajali,

:گرددیمدر جدول زیر خالصه تحقیقات صورت پذیرفته ذکر 

خالصه مطالعات صورت گرفته: 3-2جدول 

یا محققانمحققسال
زمانی دوره

تحقیق
موضوع تحقیقکشور

روش 
آماري

نتیجه

ایران1380- 1385اربابیان و گرایلی1388

بررسی ساختار سرمایه بر 

پذیرفته يهاشرکتسودآوري 

شده در بورس اوراق بهادار تهران

رگرسیون

مدت کوتاهیبدهنسبت ینبکه- 

و شرکتيسودآورو ییدارابه 

.رابطه مثبت وجود دارديسودآور

و ییدارابه یبدهکلنسبت ینب- 

رابطه مثبت وجود دارديسودآور

ایران1380- 1387هاشمی و اخالقی1389

اهرم مالی، سیاست تقسیم تأثیر

سود و سودآوري بر ارزش آتی 

شرکت

رگرسیون

وجود رابطه مثبت و معنی دار بین 

اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و 

سودآوري شرکت با ارزش 

شرکت

ایران1375- 1379نمازي و شیرزاد1383

ساختار سرمایه بر سودآوري یرتأث

پذیرفته شده در بورس يهاشرکت

اوراق بهادار تهران

رگرسیون و 

تحلیل 

همبستگی

رابطه مثبت و ضعیفی بین ساختار 

سرمایه و سودآوري شرکت وجود 

دارد

ایران1377- 1381فدایی نژاد1383

بررسی ارتباط بین نسبت ارزش 

و ) B/M(ر به ارزش بازايدفتر

اندازه شرکت با سودآوري 

شرکت

تحلیل 

همبستگی

و سودآوري شرکت B/Mبین - 

.رابطه معکوس وجود دارد

بین بازده حقوق صاحبان سهام و - 

يارابطهگونهیچهاندازه شرکت 

وجود ندارد

ایران1368- 1372حسین نیا1375
يهاشرکتيگذاریهسرمایسهمقا

پرداخته استیهسرمابا بازار یمهب
رگرسیون

صنعت يگذاریهسرمايپرتفو- 

گذاريیهسرمابه لحاظ بازده یمهب

.در حد مطلوب نبوده است

کاهشاز لحاظ یمهبصنعت - 

بهتر يگذاریهسرمایسکریزانم

.استکردهاز بازار عمل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ایران1372- 1378کمالوند1380

بر بازده یسکریرتأث

در یمهبيهاشرکتگذاريیهسرما

اوراق بهادار

همبستگی

و بازده یسکرینب- 

در یمهبيهاشرکتگذاريیهسرما

یرفتهپذيهاشرکتاوراق بهادار 

مثبت یهمبستگشده در بورس، 

وجود دارد

ایران1385- 1386یزاديپر1388
یمالو ثبات یمالسالمت یبررس

یرانادر یمهبيهاشرکت

–رگرسیون 

تاپ سیس

صادره یمهبنسبت خالص حق ینب

سبت ، نیهسرمابه حقوق صاحبان 

خسارت به حقوق صاحبان یرهذخ

به يجارییداراسبت ، نسهام

به يجاریدارائو يجاریبده

یمالبا سالمت و ثبات یفنیرذخا

يداریمعنرابطه یمهبيهاشرکت

وجود دارد

ایران1385- 1388یکردستان1389

و یتمالکساختار ینبرابطه یبررس

در یمهبيهاشرکتیمالعملکرد

یرانا

رگرسیون

که سرمایه يامهیبيهاشرکت

سهم بیشتري هاآنگذاران نهادي 

از ساختار مالکیت را در اختیار 

ییهاشرکتدارند در مقایسه با 

عملکردکه این سهم کمتر است، 

دارنديبهتریمال

امریکا1985- 1990رایت1992
تحلیل مسائل اقتصادي و نظارتی 

بیمه هاي زندگی در آمریکا
تحلیل

بیمه عمر در آمریکا مؤسساتدر

گروهی از یرتأثسودآوري تحت 

عوامل از جمله نرخ مرگ و میر 

، گذاريیهسرماجامعه، درآمدهاي 

کاهش یا افزایش ارزش سرمایه 

شرکت، نوع و ترکیب سهامداران، 

نحوه اعمال مالیات بر شرکت و 

.باشدیمتولیدي هايیمهبحق 

2007
، لوتز و یوكهرچان

تاالوا
2005 -2000

-اسپانیا

-لیتوانی 

اوکراین

عوامل تعیین کننده عملکرد 

هايیطمحبیمه در يهاشرکت

مختلف

رگرسیون

با توجه به اینکه متغیرهاي مشابه 

متفاوت داشتند عملکرد یراتتأث

بیمه در این کشورها يهاشرکت

باشدیمشرایط محیطی یرتأثتحت 

امارات 2004- 2007الشامی2008

متحده

يبر سودآورعوامل موثر 

بیمهيهاشرکت
متغیرهاي اندازه شرکت و رگرسیون

سودآوري و همچنین میزان 
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سرمایه شرکت بر روي سودآوري عربی

.گذارندیممثبت یرتأث

نسبت خسارت و نسبت بدهی - 

شرکت با سودآوري آن رابطه 

معکوس دارند

پاکستان2005- 2009مالیک2011
عوامل موثر بر سودآوري 

بیمهيهاشرکت
رگرسیون

طورینهمبین اندازه شرکت و - 

بین حجم سرمایه با سودآوري 

شرکت رابطه مثبت وجود دارد

بین نسبت بدهی و سودآوري، - 

نسبت خسارت و سودآوري رابطه 

منفی وجود دارد

لهستان2002- 2009کزاك2011

عوامل موثر بر سودآوري یبررس

غیر زندگی پس یمهبيهاشرکت

از پیوستن لهستان به نظام مالی 

یکپارچه اروپا

رگرسیون
000شماره نتایج تحقیق در جدول 

ذکر شده است

کرواسی2004- 2007و پروانیچپاو2010

پرتفو بر يسازگوناگون یرتأث

یرغیمهبيهاشرکتعملکرد

یزندگ

-رگرسیون

شاخص 

هرفیندال

سازي پرتفوي بیمه اي گوناگون

یرتأثبر سودآوري شرکت بی 

است

اردن2002- 2007المجالی2012
عوامل موثر بر کارائی مالی 

بیمهيهاشرکت
رگرسیون

نسبت ،بین متغیرهاي نقدینگی

اهرمی، اندازه شرکت و شاخص 

شایستگی مدیران با سودآوري 

.شرکت رابطه مثبت وجود دارد
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روش شناسی تحقیق
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مقدمه- 3-1

يهاپژوهشموضوع پژوهش آشنا شد و یرامونپينظرپژوهش با چارچوب یندفرآپژوهشگر در ینکهاپس از 

به موضوع یدترجديابعادو تریعوسیدگاهیدقرار داد، خواهد توانست با یبررسمرتبط با موضوع را مورد 

به کار گرفته شده يهاروشپژوهش و ينظرمبنا خواهد توانست بر اساس چارچوب ینابر . پژوهش خود بپردازد

یاربساز مراحل یکیروش پژوهش . یابددست يبهتریجنتا، روش مناسب را انتخاب و به یقبليهاپژوهشدر 

يهاروشابزار و یريکارگبهدرست پژوهش، موجب یشناختاست و روش یعلميهاپژوهشمهم در انجام 

ابتدا روش يجاردر فصل . ، کشف مجهوالت و حل مشکالت خواهد شدهایتواقعیبررسیندفرآمعتبر در 

يآمارپژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه هايیهفرضپژوهش، شامل نوع پژوهش، ینابه کار رفته در یقتحق

و در شودیمپرداخته یبررسمورد یرهايمتغیفتعرها و مدلیانبها عنوان شده و سپس به دادهيگردآورو نحوه 

.گرددیمیحتشرپژوهش، هايیهفرضآزمون يبرابه کار رفته يآماريهاروشیتنها

نوع پژوهش- 3-2

ها بر پژوهش. شوندیميبندطبقهبر اساس آن یعلميهاپژوهشدو مبنا هستند که »و روشیتماه«و »هدف«

است که اهداف یپژوهش، یاديبنپژوهش . یعلمو يکاربرد، یاديبن؛ شوندیمیمتقساساس هدف به سه گروه 

یعلمد و کاربریابندبه طور عام و خاص توسعه هایهنظردانش و شودیمیسعندارد و در آن يتجارمشخص 

و معلومات حاصل از یبستر شناساست که با استفاده از یپژوهش، يکاربردپژوهشباشدینمپژوهش مورد توجه 

. گیردیم، مورد استفاده قرار الگوهاو یااشها، ، روشابزارهاو بهبود يبشریازهاين، جهت رفع یاديبنیقاتتحق

در ارتباط با یانجرپژوهش را در مورد نظام در حال يهادادهاست که به طور منظم ینديفرا، یعلمپژوهش 

بازخورد داده و با انتخاب یستمسها را به دادهیناکرده، يآورجمع یستمسیازنیاها اهداف، موضوعیبعض

يهادادهيآوربا جمع یتنهاعمل کرده و در هایهفرضها و ، بر اساس دادهیستمسشده در یدهبرگزیرهايمتغ

ینایجنتاو کاربرد یتاهماساس و با توجه به ینابر ). 1387، یخاک(د کنیمیابیارزرا یاتعملیجنتایشترب

فراهم آورد، پژوهش حاضر از یحصحياقتصادیماتتصماتخاذ يبرارا يترمناسبینهزمتواندیمپژوهش، که 

.استيکاربرديهاپژوهشنوع 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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یعلمو یتجرب، یهمبستگ، یفیتوص، یخیتاررا پنج گروه ها پژوهشتوانیمیزنو روش یتماهبر اساس 

موضوع مورد یفعلیتوضعیستماتیکسمنظم و یفتوصو یبررسبه یفیتوصيهاپژوهش. نموديبندطبقه

را یرهامتغینبآن را مورد مطالعه قرار داده و در صورت لزوم ارتباط و صفاتهایژگیوو پردازندیمپژوهش 

استفاده یرهامتغینبکسب اطالع از وجود رابطه يبرام ، از آمار و ارقایهمبستگمطالعه یکدر . نمایندیمیبررس

شده، یانببا توجه به مطالب ). 1384، یانحافظ (ت یسنمورد نظر یمعلولاما الزامًا کشف رابطه علت و شودیم

.استیهمبستگ-یفیتوصو روش از نوع یتماهپژوهش حاضر از نظر 

پژوهشيهاهیفرضاهداف و - 3-3

:پژوهش عبارتند ازینااهداف 

بیمهيهاشرکتشناسایی عوامل موثر بر سودآوري -1

.ترکیب پرتفوي بر سودآوري شرکت بیمهیرتأثبررسی -2

پژوهش یجهنتدر رابطه با یعلمو یرکانهزیحدسیاعبارتست از آن چه که پژوهشگر به دنبال آن است و یهفرض

). 1384، یانحافظ (د شویمیدهسنج، یعلمیشآزمااست که در محک یشنهاديپیهفرضیگردیانباست، به 

:باشندیمیرزپژوهش به شرح یناهايیهفرض

بیمه و بر اساس مطالعات يهاشرکتبا توجه به هدف اول پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر سودآوري 

:فرضیه به شرح زیر تدوین شده استر انجام گرفته چها

.بین نسبت خسارت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دارد: 1یهفرض

بین نسبت بازده سرمایه گذاري و سودآوري شرکت بیمه رابطه مثبت وجود دارد : 2یهفرض

داردبین نسبت هزینه هاي شرکت به حق بیمه و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود: 3یهفرض

بین نسبت بدهی شرکت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دارد: 4یهفرض

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ر ترکیب پرتفو بر سودآوري شرکت بیمه چهایرتأثو همچنین با توجه به هدف دوم پژوهش به منظور بررسی 

:فرضیه به شرح زیر تدوین شده است

.گرددیمخالص عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد دیه باعث کاهش سود : 1یهفرض

. گرددیمخالص عملکرد رشته بدنه و سود شرکت بیمه باعث افزایش سود : 2یهفرض

.گرددیمخالص عملکرد رشته درمان باعث کاهش سود : 3یهفرض

.گرددیمخالص عملکرد رشته آتش سوزي و باعث افزایش سود : 4یهفرض

قلمرو پژوهش- 3-4

یکافباشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط یمشخصقلمرو و دامنه يدارایدبایپژوهشهر 

هاپژوهشیرسامانند یزنپژوهش ینا. دهدیمتعمرا به جامعه یانتخابحاصل از نمونه یجنتاداشته باشد و بتواند 

.باشدیمیرزيهادامنهيدارا

پژوهشیموضوعقلمرو -1- 3-4

.باشدیمبیمه يهاشرکتپژوهش، بررسی عوامل موثر بر سودآوري ینایموضوعقلمرو 

پژوهشیمکانقلمرو -2- 3-4

.باشدیمبیمه فعال در بازار بیمه ایران يهاشرکتپژوهش ینایمکانقلمرو 

پژوهشیزمانقلمرو -3- 3-4

بود و سالنامه ه تشکیل نگردید1390بیمه براي سال يهاشرکتمجامع عمومی یقتحقبه دلیل اینکه در دوره 

یانپاتا 1385سال يابتدااز یزمانپژوهش دوره ینایزمانقلمرو آماري مربوط به این سال در دسترس نبود لذا 

.است1389سال 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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يآمارجامعه - 3-5

عبارت است از تعداد يآمارجامعه ینبنابرا؛ نمایدیمرا مشخص يآمارمطلوب محقق، جامعه يفضامحدوده و 

عناصر ینباست که یصفتصفت مشخصه، . صفت مشخصه باشندیکيداراعناصر مطلوب مورد نظر که حداقل 

مجموعه يآمارجامعه یگردیانببه . باشدیمجوامع یرسااز يآمارکننده جامعه یزمتماجامعه مشترك بوده و 

روشن يابه اندازه یدباجامعه یفتعر. شودیمداده یمتعمپژوهش به آن یجنتااست که یفرضیایقیحقياعضا

. جامعه مطرح نباشدياعضااز یکهر به یجنتاکاربرد یایريپذیمتعمیتقابلدرباره یسؤالنوع یچهباشد که 

محدود، ثابت و یرمقادمحدود، تعداد يآماردر جامعه . به دو صورت محدود و نامحدود استيآمارجامعه 

. شده استیلتشک، یرمقادانتهايیبیفردیکنامحدود از يآماراست اما جامعه پذیریانپا

سال یال1385سال یزماندر قلمرو ،بیمه فعال در بازار بیمه ایرانيهاشرکتپژوهش شامل ینايآمارجامعه 

.باشدیم1389

يآمارو نمونه يریگنمونهروش - 3-6

کل جامعه مشکل است، مطالعهباشد یادزمورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن جامعهاست اگر یهیبد

یجنتااستفاده کرد و یريگنمونهاز روش توانیمو بودجه يانرژوقت، ر دییجوصرفهجهت سهولت و ینبنابرا

به یپژوهشیازنه اطالعات مورد شده است کیفتعرجامعه یکياعضااز یگروهنمونه، . دادیمتعمرا به جامعه 

يهاشرکتپژوهش شامل ینايآمارشد جامعه یانبکه گونههمان). 1387، یخاک(د شویمکمک آن حاصل 

روش (د هدفمنیريگاز روش نمونه یريگنمونهپژوهش به منظور ینادر . بیمه فعال در بازار بیمه ایران است

اندبودهیرزیطشرايداراکه يآمارجامعه يهاشرکتیهکلمنظور ینبداستفاده شده است، ) یستماتیکسحذف 

:اندشدهحذف یهبقبه عنوان نمونه انتخاب و 

.بوده باشد1384حداقل سال هاشرکتتاریخ شروع فعالیت 

.قابل دسترسی باشدیقتحقیناانتخاب شده در یرهايمتغاطالعات مربوط به 

با اعمال . شرکت بوده است22ه بیمه کيهاشرکتکل 1389یمالال سیانپامذکور در یطشرابا توجه به 

. شرکت است17پژوهش شامل ینانمونه ياعضاتعداد ،باالهايیتمحدود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) سال شروع دوره تحقیق(1385براي شروع فعالیت بدین دلیل انتخاب گردید که شرکت بیمه در سال 1384سال 

باشد به عنوان مثال شرکت بیمه تریواقعو تریقدقگذاشته باشد و اطالعات مالی آن یک سال مالی را پشت سر

اقدام به شروع فعالیت نموده است ولیکن در این سال نیز اقدام به تهیه 29/11/1385پاسارگاد با اینکه در تاري 

.مالی نموده است که از تحقیق حذف شده استهاصورت

ن، آسیا، البرز، دانا، معلم، ملت، سینا، کارآفرین، پارسیان، توسعه، رازي، ایران ایرا: شرکت 17به این ترتیب 

.به عنوان نمونه انتخاب گردیدندن معین، امید، حافظ، دي، سامان و نوی

هااطالعات و دادهيآورجمع يهاروش- 3-7

:یدگرديآورجمعیرزيهاروشبه یازنپژوهش اطالعات مورد ینادر 

؛ لذا یدگردپژوهش استفاده یشینهپو یاتادبینهزماطالعات در يآورجمعيبراروش ینااز : ياکتابخانهروش .1

.شديآورجمعیازن، اطالعات مورد ینترنتیاهايیتسابا مطالعه کتب و مقاالت و جستجو در 

روش ینااز هایهفرضآزمون يبرایازناطالعات مورد يآورجهت انجام پژوهش و جمع : يکاوروش اسناد .2

توضیحی هايیادداشتمالی و يهاصورتاطالعات مندرج در ز اطالعات با استفاده ايآورجمع. یدگرداستفاده 

یرفتهپذمورد بررسی صورت يهاسالپیوست آن و همچنین آمارهاي موجود در سالنامه آماري صنعت بیمه در 

.است

، از نرم افزار صفحه هایهفرضمربوط به آزمون يهامدلت استفاده در الزم جهیرهايمتغيسازآمادهيبراینهمچن

ن یایطمحشده در یجادايکارشده در صفحات يگردآورابتدا اطالعات . استفاده شده است) اکسل(ه گسترد

بعد از محاسبه . پژوهش انجام شدینایرهايمتغبه یابیدستيبراالزم يهامحاسبهو سپس یدگردوارد افزارنرم

شدند یبترکيواحديکاردر صفحات یرهامتغیناپژوهش، ینايهامدلالزم جهت استفاده در یرهايمتغیهکل

م پژوهش جهت انجاینادر . منتقل شوندیینهایلتحلو یهتجزمورد استفاده در افزارنرمبه یکیالکترونتا به طور 

.استفاده شده استspssافزار نرم ز ، ایینهاهايیلتحل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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یبررسمورد يرهایمتغ- 3-8

یگردبه عبارت . باشدیرپذییرتغیقتحقیککه در یفیکو یکمعنصر یایژگیوعبارتست از هر صفت، یرمتغ

ینعو در یستنثابت هاآنیرتأثیزانمکه نقش، ارزش و یرگذاريتأثعبارتست از عوامل یرهامتغ، یقتحقیکدر 

موضوع پژوهش یبررسکه به منظور یرهاییمتغ). 1378، یخاک(اندازه گرفترا هاآنياثرگذارتوانیمحال 

يدارایستیبایرهامتغیناینکهاضمن . از موضوع پژوهش باشدیخوبیندهنمایدبا، گیردیممورد استفاده قرار 

گیريیمتصميهامدلدر هاآناز دال بر ضرورت استفاده يشواهدبوده و مدارك و یکافیکتئورپشتوانه 

پژوهش بر دو نوعند؛ ینامورد استفاده در یرهايمتغ. در دست باشدیمالهاي اطالعات گزارشکنندگاناستفاده

. آن استییرپذیريتغبینییشپیایحتشراست که هدف محقق یريمتغوابسته، یرمتغ. مستقلیرمتغوابسته و یرمتغ

د گیریمقرار یبررسوابسته توسط محقق مورد یرمتغاست که اثر آن بر یتخصوصو یژگیویکمستقل، یرمتغ

.باشندیم، به شرح زیر اندگرفتهکه مورد استفاده قرار یرهاییمتغاساس ینابر ). همان منبع(

نسبت خسارت -1- 3-8

به عنوان نتیجه فعالیت بیمه گري شرکت بیمه در نظر گرفت که نشان دهنده این امر توانیمنسبت خسارت را 

است که چه نسبتی از حق بیمه دریافتی توسط شرکت تحت عنوان خسارت به بیمه گذاران زیان دیده پرداخت 

بیمه در این تحقیق نسبت خسارت عبارت است از حاصل تقسیم خسارت پرداختی طی سال به حق . گردیده است

.دریافتی طی آن سال توسط شرکت بیمه است

يگذارهیسرمابازده -2- 3-8

این . اندنمودهدریافت يبازده اخود چه ايیهسرمابیمه از منابع يهاشرکتکه دهدیمنشان گذاريیهسرمابازده 

که این گذاريیهسرمابیمه به منابع يهاشرکتگذاريیهسرمانسبت برابر است با حاصل تقسیم درآمد ناشی از 

بلند مدت و سرمایه گذاري از محل ذخائر هايگذاريیهسرماکوتاه مدت، هايگذاريیهسرمامنابع عبارتند از 

.بیمهيهاشرکت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هانهیهزنسبت -3- 3-8

ي شرکت به نوعی نشان دهنده کارائی پرسنل و مدیران اجرایی شرکت و همچنین تجربه شرکت هزینه هاي ادار

که حاصل تقسیم هزینه هاي ،هاینههزبراي این منظور نسبت . باشدیمعملیاتی خود هايیتفعالدر بهینه سازي 

.نماییمیمرا معرفی باشدیماداري شرکت بر حق بیمه دریافتی توسط شرکت 

نسبت بدهی  -4- 3-8

چه میزان از سرمایه شرکت توسط دهدیمنسبت بدهی نشان دهنده ساختار سرمایه شرکت است و نشان 

این رودیممالی مانند بانک و بیمه انتظار مؤسساتدر . سهامداران و چه میزان توسط استقراض ایجاد شده است

.گرددیمشرکت معرفی هايیدارائنسبت بدهی به صورت حاصل تقسیم بدهی شرکت به. نسبت زیاد باشد

سودآوري-5- 3-8

سودآوري وجود دارد ولی در این یريگاندازهزیادي براي يهاراهبا توجه به مطالب گفته شده در فصل دوم 

.به عنوان شاخص سودآوري مطرح شده استROEپژوهش با توجه به دالیل زیر 

.)ross2002(د باشیمسه عامل یرتأثتحت ROEه نتیجه گرفت کتوانیمبا توجه به فرمول دوپونت 

)شودیمکه با حاشیه سود سنجیده (یکارائی عملیات-1

)شودیمسنجیده هایدارائکه با نسبت گردش (ا هیدارائموثر یريکارگبه-2

)شودیمه با نسبت مالکانه سنجیده ک(یاهرم مال-3

:فرمول دویونت

بازده حقوق صاحبان سهام = حاشیه سود × هایدارائگردش × ضریب حقوق صاحبان سهام

به عنوان شاخص سودآوري در نظر گرفته شده است و از طریق فرمول زیر ROEبه همین دلیل در این تحقیق 

:گرددیممحاسبه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خالص عملکرد رشته هاي بیمه اي-6- 3-8

که آیا بین خالص پردازیمیمترکیب پرتفوي بر سود شرکت بیمه به مطالعه این موضوع یرتأثبراي بررسی 

، بدنه اتومبیل، آتش سوزي و درمان که در طی دوره تحقیق حدود دیهعملکرد رشته بیمه اي شخص ثالث و مازاد

.وجود دارد یا نهيارابطهو سود شرکت انددادهیمرا تشکیل هاشرکتدرصد پرتفوي این 75

:در این پژوهش خالص حق بیمه عبارت است از

ه خسارت واقع شد-حق بیمه واگذاري اتکائی اجباري به بیمه مرکزي -حق بیمه عایدي = خالص عملکرد رشته 

خسارت دریافتی بابت سهم اتکائی اجباري از بیمه مرکزي+ کارمزد پرداختی به شبکه فروش -

سود-7- 3-8

این پژوهش سود پس از کسر مالیات را به عنوان سود شرکت در نظر گرفته و به بررسی م سی هدف دوبراي برر

.شودیمرابطه بین ترکیب پرتفوي بر سود پرداخته 

هاهیفرضمورد استفاده جهت آزمون يهامدل-3-9

، به گیردیممورد استفاده قرار هایهفرضکه به منظور آزمون ییهامدلشد، یانبکه در بخش قبل یمطالببا توجه به 

:شرح زیر است

1مدل شماره -3-9-1

پرداختیم مدل زیر جهت هاآنمطالعات صورت گرفته در این زمینه که در فصل دوم به توضیح سابقهبا توجه به 

و نسبت بدهی با سودآوري شرکت هاینههزبررسی رابطه بین نسبت خسارت، نسبت سود سرمایه گذاري، نسبت 

)1- 3(:گرددیمبیمه معرفی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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:که در این مدل

PROF : متغیر وابسته(است بیمهشرکتسودآوري(

مقدر ثابت: ߙ

Lost :نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی است.

Invest : منابع سرمایه گذاري استبههايگذارنسبت درآمد ناشی از سرمایه

Cost : شرکت بیمه به حق بیمه دریافتی استهايینههزنسبت.

Lev : شرکت بیمه استهايییدارابه هایبدهنسبت.

. شودینمکه توسط مدل توضیح داده ینرمالیرغکه عبارت است از بازده ) خطايجمله(پسماند : 

i :17تا 1ه شرکت بیم

T : 1389تا 1385زمان از سال

2مدل شماره -3-9-2

)2-3: (پردازیمیمجهت بررسی اینکه بین ترکیب پرتفو و سود شرکت بیمه ارتباط وجود دارد به معرفی مدل زیر 

:که در آن

Profit :سود خالص شرکت پس از کسر مالیات است

مقدر ثابت: ߙ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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car1 : و مازاد و دیه استثالثخالص عملکرد شرکت بیمه در رشته شخص

Car2: خالص عملکرد شرکت بیمه در رشته بدنه اتومبیل است

Health :خالص عملکرد شرکت بیمه در رشته درمان است

fire :خالص عملکرد شرکت بیمه در رشته آتش سوزي است

. شودینمکه توسط مدل توضیح داده ینرمالیرغکه عبارت است از بازده ) خطايجمله(پسماند : 

17تا 1ه ت بیمشرک: 

T : 1389تا 1385زمان از سال

مورد استفادهيآماريهاروش- 3-10

بخش به ینااست، لذا در یونیرگرسيهامدلپژوهش شامل ینامورد استفاده در یخطيهامدلاز آنجا که 

یلتحلجهت هر . شودیمآن پرداخته یککالسها و مفروضات نوع از مدلینایرامونپيمختصرشرح 

هايیلتحليبراکه عموماً ییهادادهانواع . توجه نمودیحصحيهادادهبه یدسترسیتقابلیدبایاقتصادسنج

یزمانيسريهادادهدر . گردندیممطرح یبیترکو یمقطع، یزمانيسريهاداده، در قالب رودیمبه کار یتجرب

یرمتغچند یایکیرمقادیمقطعيهادادهدر . گیرندیمقرار یبررسمورد یزماندوره یکیطیرمتغچند یایک

یمقطعيواحدها، یبیترکيهادادهدر . شودیميآورجمعیکسانزمان یکدر يانمونهمورد یاچند واحد يبرا

)1386گجراتی، (.گیرندیمقرار یبررسزمان مورد یطیکسان

ونیرگرسلیتحل-1- 3-10

به معناي بازگشت است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگري باز »رگرسیون«واژه 

که با آن بتوان کمیت يبه طوردر رگرسیون به دنبال برآورد رابطه اي ریاضی و تحلیل آن هستیم، . گرددیم

عیین نوع رابطه و میزان اما در همبستگی به دنبال ت. متغیري مجهول را با استفاده از متغیرهاي معلوم تعیین کرد

) 1388،یمؤمنو آذر . (دهدیمارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در روش . رگرسیون چندگانه، روشی براي مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است

این بدین معنا است که تأثیري که ؛شودیمرگرسیون چندگانه تأثیر همزمان چند متغیر بر متغیر وابسته سنجیده 

داشته باشد، در تقابل با دیگر متغیرهاي مستقل تأثیر گذار تواندیممجزا به طوریک متغیر مستقل بر متغیر وابسته 

.)1388،یمؤمنآذر و . (خنثی گرددبر متغیر وابسته کاهش یابد و یا

امکان صورتینایردر غن خطی رعایت شود ات رگرسیواستفاده از رگرسیون نیاز است که مفروضبه منظور

:آمدبه دستکه براي این منظور استفاده شد نتایج زیر يهاآزمونبا توجه به . استفاده از رگرسیون وجود ندارد

، استقالل خطاها از یکدیگر گیردیمیکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار : خطاهایخود همبستگعدم 

قرار بگیرد 5/2تا 5/1بین ه که اگر مقدار این آمارکنیمیمواتسون استفاده -بدین منظور از آماره دوربین. است

. یکی از مفروضات رگرسیون رعایت شده است

راي آزمون این ب. توزیع خطاهاي در رگرسیون به صورت تصادفی و از توزیع نرمال تبعیت کند: نرمال بودن خطاها

.)1388،یمؤمنآذر و . (شودیمو با نمودار توزیع نرمال مقایسه کنیمیممنظور از نمودار توزیع خطاها استفاده 

)OLS(یمعمولروش حداقل مربعات -1-1- 3-10

روش برآورد ینترمرسومو ینترساده) OLS1(یمعمول، روش حداقل مربعات یخطیونرگرسيهامدليبرا

کند که مدل یاراختیريمقادمدل یبضرااست که ینایمعمولروش حداقل مربعات يفکریربنايز. است

انحراف را از مشاهدات ینکمتریگردرا به مشاهدات داشته باشد و به عبارت یکینزدیشترینبنمونه، یونرگرس

یبضراآنکه يبراجمله اخالل ندارد اما يرویشرطیچهبه یازنیبضرابرآورد يبراOLSروش . نشان دهد

باشد، برقرار بودن فروض یرپذامکان هاآنیقطراز يآمارباشند و استنتاج ) بدون تورش((یبنا اربرآورد شده 

از فروض یکیبر نقض يآماريهاآزمون، OLSاگر بعد از انجام . استیالزامیخطیونرگرسیککالس

صورت ینادر . ، مجاز نخواهد بودیرمقادبرآورد يبراOLSاستفاده از روش یگردصحه بگذارند، یککالس

).1386گجراتی، (داده شودییرتغروش برآورد یامدل یدبا

1- Ordinary Least Square

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) GLS(ه افتیمیتعمروش حداقل مربعات -1-2- 3-10

) GLS1(ه یافتیمتعماز روش حداقل مربعات توانیم، یناهمسانیانسواریایهمبستگدر صورت مشاهده خود 

-یانسواریسماتردر مورد ییهاحدسیازمندنروش یناالبته استفاده از . استفاده کردیبضرابرآورد يبرا

جمالت اخالل مدل یانسکووار-یانسواریسماترمورد، استفاده از یناجمالت اخالل است که در یانسکووار

OLS راهگشا باشدتواندیم2تکرار شوندهيهاروشبرآورد شده به عنوان نقطه شروع و استفاده از.

یونیرگرسهايیلتحلدر یشرفتپمشاهده کرد که هر گونه توانیمبه سهولت یونرگرسيهامدلیبررسبا 

ینکها، جمله اخالل با یونرگرسمدل یکدر واقع در . از جمله اخالل مدل استیشتربمنوط به کسب شناخت 

ییشناسااز جمله اخالل ییاجزاهر گاه کوشش شود که . ناشناخته استیفتعر، اما بنا به کندیمیفاایمهمنقش 

که یمجهولو مجموعه عوامل گیرندیممدل قرار ینمعشناخته شده در قسمت ياجزایناشود، یريگاندازهو 

يسریککه است یناينظريتنگنایناتنها راه خروج از یجهنتدر . دهندیمیلتشکجمله اخالل را ماندیمیباق

. ادامه دادیونیرگرسهايیلتحلمطرح شود تا بر اساس آن بتوان به ) (ل در مورد جمله اخالیمنطقيهافرض

و یانگینمیجهنتاحتمال و در یعتوزتابع یکيدارایتصادفیرهايمتغیرسااست و مانند یتصادفیرمتغیک

احتمال یعتوزو شکل تابع يآماریاتخصوصاست که ینامطرح کرد توانیمکه یمهمسؤال . استیانسوار

).1386گجراتی، (د نماییمیجادارا یککالسسؤال فروض ینا؟ پاسخ یستچیتصادفیرمتغ

یخطونیرگرسمدل کیکالسفروض -2- 3-10

:استیرزبه شرح یککالسبر پنج فرض یمبتنیخطیونرگرسمدل 

1- Generally Least Square
2- Iterative
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(تبرابر صفر اس) ها(اخالل ياجزایانگینم: 1فرض   .E( یانگینمکه مقدار کندیمیانبفرض ینا(0=(

مفروض، در اطراف Xیکمربوط به Yهر مجموعه . ، صفر استمفروضبر حسب ) ها(اخالل ياجزا

.آن قرار دارندیینپایبرخو یانگینميباالآن یرمقاداز یبعضکه اندشدهیعتوزمقدار متوسط آن 

) )ها(اخالل ياجزان یبیهمبستگعدم وجود خود : 2فرض  ).

یانگربفرض ینا، یکیتکناز نظر . وجود نداردیهمبستگو اخالل ياجزاینبکه کندیمیانبفرض ینا

مثبت مثبت، پس از هر یگرداست و به عبارت یهمبستگعدم وجود خود یایالیسریهمبستگعدم وجود 

. وجود داردیگريدیمنف، یمنفپس از هر یاوجود دارد و یگريد

.)ها(اخالل ياجزان یبیانسوار) یهمسان(ییکسان: 3فرض 

معادله يآماراز نظر . استمعادل یمثبتعدد ثابت و هر يبرایانسوارکه کندیمیانبفرض مذکور 

.دهدیمبرابر را نشان یانسواریایپراکندگیهمسانفرض ،

.) اندیتصادفیرغیحیتوضیرهايمتغ(و ینبصفر یانسکووار: 4فرض 

یلذفرض به قرار ینایمنطقیلدلو اندنا هم بستهیحیتوضیرمتغو که جزء اخالل کندیمیانبفرض ینا

و xاگر ینبنابرا. یستنممکن Yیرمتغهر کدام بر يمجزاخاص و یرتأثیصتشخهمبسته باشند eو xاگر : است

e داشته باشند، یهمبستگبه طور مثبتx یشافزاباeو با کاهش یشافزاe دو یناینبو چنانچه یابدیم، کاهش

جدا کردن یبترتخواهد بود و به هر یکدیگردر جهت عکس هاآنییراتتغوجود داشته باشد، یمنفیهمبستگ

.دشوار خواهد بودYبر xیرتأث

).یحتصریاتورش يخطاعدم وجود (د شده باشیحتصریقًادقیونرگرسمدل : 5فرض 

، به مدل یلتحلینابر یمبتنیجنتایجهنتو در یونرگرسیلتحلموضوع است که ینایادآورييبرافرض اوالً ینا

گجراتی، (د و بویقدقیاربسیاقتصادسنجيهامدليبنددر فرمول یدباینکهاهشدار یًاثاندارد و یبستگیانتخاب

1386.(
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آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش-3- 3-10

هايیعتوزبراي تعیین همگونی اطالعات تجربی با ياسادهينا پارامتراسمیرنوف روش -آزمون کولموگروف

مورد یکمیرمتغیکيهاداده یعتوزمطرح شده در مورد يادعایبررسآزمون جهت ینا.آماري منتخب است

به جامعه نرمال یکاز هادادهیاآکهیمکنمشخص یدبايآماريهاآزموناز انجام یشپ. گیردیماستفاده قرار 

. یرخیااندآمدهدست

:شودیممطرح یرزشکلاسمیرنوف به -کولموگروفيآمارآزمون 

)اندآمدهاز جامعه نرمال هاادهد(نرمال هستند هاداده

)از جامعه نرمال نیامده اندهاادهد(نرمال نیستند هاداده

و شودیمنرمال بودن رد یعنیفرض صفر ) 05/0از مقدار خطا کمتر(باشد کوچکيداریمعناگر مقدار سطح 

).1388آذر،(شودینمفرض صفر رد صورتینایرغدر 

tآزمون -4- 3-10

یونیرگرسيهامدلو یهمبستگیبضرامحاسبه شده، یبضرابودن داریمعنیبررسبه منظور tاز آزمون 

ینادرستیایدرستنمونه یجنتااست که با استفاده از یروشبودن داریمعنآزمون یکلبه طور . شودیماستفاده 

تابع آزمون يعددبر اساس مقدار یزنرد یاو یرشپذدرباره یمتصم. نمایدیمیینتعرا در جامعه H0یهفرض

5از یشبمحاسبه شده داريیمعنآزمون چنانچه سطح ینابر اساس . شودیمموجود انجام يهادادهحاصل از 

.نخواهند بودداریمعندرصد 95نانیاطمدر سطح يآمارمحاسبه شده از لحاظ یرمقاددرصد باشد، 

به گیردیممدل مورد استفاده قرار یبضرايداریمعنیبررسيبراآزمون ینا، برآوردهایهکلدر یجرابه طور 

وابسته در یرمتغمستقل مربوطه بر یرمتغیرتأثعدم یجهنتو در یبضر، که صفر بودن H0یهفرضکه یمعنینا

که مخالف H1یهفرض، H0یهفرضدر صورت رد . دهدیم، را مورد آزمون قرار باشدیمیبررسجامعه مورد 

).1386گجراتی، (د گیریمقرار یرشپذ، مورد )وابستهیرمتغمستقل بر یرمتغياثرگذاریعنی(ت صفر اس
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نییتعبیضر-5- 3-10

ها مورد از دادهيابرازش شده اساس مجموعه یونرگرس، مناسب بودن خط )(ن ییتعیبضربا استفاده از 

باشند، برازش یونرگرسخط يرووابسته بر یرمتغاگر تمام مشاهدات مربوط به یکلبه طور . گیردیمقرار یبررس

یمنفیگردیبرخمثبت و هااز یبعضعمومًا . افتدیمحالت کمتر اتفاق یناخواهد آمد که به دستکامل 

مطلوب یجهنت. گیرندیمبرازش شده قرار یونرگرسدر اطراف خط Yیرمتغمشاهدات مربوط به ینبنابراهستند و 

راستا ینادر . تا حد ممکن کوچک باشندیونرگرسها در اطراف خط ماندهیباقینااست که ینامورد انتظار 

برازش یخوبها را به نمونه دادهونیرگرسچگونه خط کندیمیانباست که ياخالصه یارمعیینتعیبضر

آن یانگینماز Yمشاهده شده یرمقادکل ییراتتغفوق به طور خالصه یحاتتوضبا توجه به ). همان منبع(د کنیم

آن قابل یگردو بخش ) Ŷ(ن یورگرسبخش از آن قابل استناد به خط یکنمود که یمتقسبه دو بخش توانیمرا 

یرمتغییراتتغکل TSSکه در آن TSS= ESS + RSSینبنابرا). e(د باشیمیتصادفیروهايناستناد به 

برآورد شده است و یونرگرسرا که توسط ییراتتغاز یقسمتESS، دهدیمآن نشان یانگینموابسته را حول 

RSS یتصادفییراتتغقسمت مربوط بهY رابطه بر یناینطرفیمتقسبا . دهدیمرا نشانTSS دستبه ، رابطه

:آیدیم

:گرددیمیفتعربه صورت رابطه یبضریجهنتو در 

داده شده یحتوضیونرگرسمدل یلهوسکه به Yکل در ییراتتغدرصد گفت که توانیمبا توجه به رابطه 

. باشدیمیکاز ترکوچکهم مثبت و هم گفت که توانیمبا توجه به رابطه . نمایدیمیريگاست را اندازه 

یرمتغینبو در حالت عدم ارتباط یکبرابر با افتدینمکه معموًال اتفاق یونرگرسدر حالت برازش کامل 

ن دهنده باشد، نشاتریکنزدیکبه یبضریناهر چه مقدار یکلبه طور . باشدیموابسته و مستقل برابر صفر 

).1386گجراتی، (. دمدل خواهد بوبرازش بهتر 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



57روش شناسی تحقیق: فصل سوم

ونیرگرسFآزمون -6- 3-10

تمام یدبامستقل وجود نداشته باشد، یرهايمتغوابسته و یرمتغیانميا، چنانچه رابطه چندگانهیونرگرسدر معادله 

به گیريیمتصمقاعده یرهمتغچند یونرگرسبا داشتن مدل . صفر باشنديمساومستقل در معادله، یرهايمتغیبضرا

:باشدیمیرزصورت 

…=0H0=β1=β2=

H1=β1=β2=…≠0

جدول باشد، Fاز مقدار تربزرگ، یونرگرسمحاسبه شده از معادله Fدرصد، آماره 95یناناطماگر در سطح 

).2005، یبالتاج(د شوینمصورت فرض صفر رد ینایرغو در شودیمفرض صفر رد 

دوربین واتسون آزمون-7- 3-10

یخود همبستگخطی یا یخود همبستگمهم مدل کالسیک رگرسیون خطی این است که يهافرضیکی از 

اصالح خود همبستگی . شود وجود نداردکه در تابع رگرسیون جامع وارد می) پسماندها(سریالی بین اجزاء اخالل 

هاي زمانی یا دادههاييسرهاي مشاهداتی است که در دادههايسرتوان چنین تعریف کرده همبستگی بین را می

.اندمقطعی ردیف شده

العاده آزمون در این است که یک امتیاز فوق. کنیماستفاده می) واتسون-دوربین(از آزمون مسئلهبراي آزمون این 

. آیدمیبه دستشود عادي در تحلیل رگرسیون محاسبه میبه طوراي که هاي تخمین زده شدهباقیماندهبر اساس

هاي متوالی وجود نداشته باشد مقدار اگر همبستگی بین باقیمانده. کنداده بین صفر تا چهار تغییر میمقدار این آم

واتسون نزدیک به صفر شود، نشان -اگر مقدار آماره دوربین. شود2واتسون باید نزدیک به - آماره دوربین

نزدیک باشد، 4ر مقدار این آماره به اگکهیحالهاي متوالی است در وجود همبستگی مثبت بین باقیماندهدهنده

. نشان دهنده وجود همبستگی منفی قوي بین مشاهدات متوالی است

به طور همزمان صفر هستند یبشیبضرایتمام

صفر استیرغیبشیبضرااز یکیحداقل 
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پرتيهادادهکاهش اثر يهاراه-8- 3-10

در داده هاي سري زمانی بعضی تغییرات و اثرات جانبی پیش بینی نشده سري زمانی، روند منطقی و قابل پیش 

این تغییرات ممکن است به صورت فصلی، مقطعی و یا آنی باشد که . کندیمه بینی متغیرها را با مشکل مواج

و سایر ) مثل تورم، رکود(براي مثال تغییرات سیاسی، تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي . متفاوتی دارديهاعلت

آورنده این ناهمسانی و ناهمواري در روند داده هاي سري به وجوداز عوامل تواندیمتغییرات ناگهانی مشابه 

گوناگونی يهاروشبراي حذف و برطرف کردن مشکل داده هاي ناهموار و پرت در سري زمانی . زمانی باشد

استفاده از میانگین براي ،خوب و جامع جهت رفع این مشکل طبق نظر ایگلویچيهاروشیکی از . وجود دارد

که داده هاي شودیماستفاده از میانگین موجب . ناگهانی در روند داده هاي سري زمانی استحذف اثر تغییرات 

در این پژوهش نیز با توجه به . شوندتریکنزدحاصل از سري زمانی به مرکز متمایل شوند و به روند منطقی سري 

جهت حذف و از بین بردن داده ، شودیماستفاده هادادهبیمه جهت تحلیل يهاشرکتسال 5اینکه از داده هاي 

ساله ممکن است رخ داده باشد از 5در دوره هاشرکتهاي پرت و اثرات تغیرات ناگهانی که در داده هاي این 

سال موجود میانگین گرفته خواهد شد و داده 5بنابراین از داده هاي . شودیمسال استفاده 5طی هادادهمیانگین 

.شوندیمرگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري هاي حاصل از میانگین از طریق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



:فصل چهارم

هاتجزیه و تحلیل داده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مقدمه- 4-1

پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مورد نیاز 

آماري هايیکتکنرا براي آزمون فرضیه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیري از 

جمع آوري شده را دسته بندي و تجزیه و سازگاري دارد، داده هاي... مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، 

در بوته آزمون قرار دهد اندکردهرا که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت هایییهفرضتحلیل نماید و در نهایت 

پیوند دادن موضوع . را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی براي پرسش تحقیق بیابدهاآنو تکلیف 

اي از اطالعات موجود مستلزم اندیشه اي خالق است، معموالً موضوعی به ذهن محقق خطور تحقیق به رشته 

که یافتن منابع داده هاي موجود براي بررسی آن مستلزم خالقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم کندیم

ییهادادهفرآیندي چند مرحله اي است که طی آن هادادهفرآیند تجزیه و تحلیل . نیز مستلزم خالقیت استهاداده

و دسته يکد بندخالصه، اندآمدهآماري فراهم ) نمونه(ابزارهاي جمع آوري در جامعه یريکارگبهکه از طریق 

به منظور آزمون هادادهو ارتباط بین این هایلتحلتا زمینه برقراري انواع شوندیمو در نهایت پردازش ... بندي 

)1387ی،خاک(فراهم آید هاهیفرض

که به رودیمتجزیه و تحلیل اطالعات به عنوان مرحله اي علمی از پایه هاي اساسی هر پژوهش علمی به شمار 

در این فصل نیز به توصیف داده . شوندیمپژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت هايیتفعالوسیله آن کلیه 

اده هاي گردآوري شده پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ هاي پژوهشی و تجزیه و تحلیل د

. شودیمداده 

توصیف متغیرهاي تحقیق- 4-2

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهاي 

همچنین توصیف آماري . توصیف شودهادادهاست این پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده هاي آماري، الزم

ن روابط بین متغیرهایی است که در یو پایه اي براي تبیهاآن، گامی در جهت تشخیص الگوي حاکم بر هاداده

.رودیمپژوهش به کار 

اطالعات توصیفی از قبیل تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش به طور خالصه در 

. اندشدهنشان داده 1-4جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



61هادادهتجزیه و تحلیل : فصل چهارم

پژوهشيرهایمتغبامرتبطیفیتوصآمار:1-4جدول شماره 

متغیرهاي مدل
تحقیق

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینتعداد

1

Profit17.581844260704.1356067317410.2653816630.7661160556

Lost17.130380791072.0395224107923.0769315469.2299135934

Invest17.115852632332.0664710170360.0145842338.2814515398

Cost17.687005559343.1538023958472.3069669873.9337946165

Leverage17.206771377625.0754688836596.0557759475.3543252475

2

Profit17179485756277.7-45230282714-5727469901098044000000

CAR11768935999868.238669820533-6052670305250325479986

CAR21794227637632.1-32130441586-8185890029214593400000

HEALTH17126191044706.667606934937609644507527809686340

FIRE17318642962596.217766983475710272467021344171971913

آمار استنباطی- 4-3

يآمارآزمون فرض یعموممراحل -1- 4-3

یپژوهشیهفرضخواهد شد چنانچه یانبکهياقاعدهبر اساس: H1وH0يآمارهايیهفرضیفتعر: مرحله اول

شده و یفتعرH1آن در یضنقصورت ینایرغدهنده ادعا خواهد بود، در نشانH0، داشته باشدیمشخصمرز 

یکدیگرمکملH1و H0مسلم است فرض چهآن. قرار خواهد گرفتH1يآماردر قالب نماد یپژوهشیهفرض

.هستند

پارامتر مورد ینتخمیطشرابه یريگنمونهیعتوز: آماره و نوع آماره آزمونیريگنمونهیعتوزیینتع: مرحله دوم

، آماره و یريگنمونهیعتوز، کندیمیانبرا يپارامترچه نوع یپژوهشفرض کهینابسته به . داردیبستگادعا 

.خواهد کردییرتغآماره آزمون 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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یعتوزبهH1وH0یمنحننمودار یرزسطح : یبحرانمحاسبه مقدار وH1وH0یمنحنیرزسطح یینتع: مرحله سوم

يآمارهايیهفرضیمنحنیرزبر سطح یزندو دنباله بودن آزمون یادنباله یک. داردیبستگαو مقدار یريگنمونه

محاسبه مقدار . خواهد داشتαبرابر یسطحH1و یناناطمسطح یرندهدربرگH0کهاست یناقاعده . داردیممستقیرتأث

. مرحله استینادر يضرورموارد یگرداز باشدیميعددبه صورتH1وH0کنندهیکتفککهياستاندارد

مقدار با توجه به یناشودیمموجود استخراج يآماراز جدول αنوع آزمون و مقدار بر اساسمقدار استاندارد 

بر اساساستخراج آن يبرایازمورد نيآمارمقدار استاندارد و جدول . شودیمیدهنام» یبحرانمقدار «عالمت آن 

.شودیمیینتعآماره 

یبحرانمرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار ینادر : گیريیمتصممرحله : مرحله چهارم

یناناطمدر سطح شودیم، گفته یردقرار گH0یرشپذیهناح، چنانچه آماره آزمون در شودیمیسهمقادر مرحله سوم 

αيخطادر سطح H1و شودیمرد H0صورت ینایرغدر . وجود داردH0یرشپذيبرایکافیلدلمورد نظر

نکتهیناتنها در بلکه. انجامدینمیهفرضبه اثبات گاهیچهیهفرضآزمون یکلبه طور . شودیمیرفتهپذدرصد 

یهفرض، یهفرضیناکهیستنآن یلدلرد نشود، یهفرضاگر ینبنابرا. شوندیمرد یاییدتأهایهفرضکهدخالت دارند 

.وجود داردیهفرضیناصحت امکاندر حال حاضر کهگفت توانیمبلکه. استیدرست

رد شده است و یایرفتهپذپژوهش یهفرضیاآکهکندیانببه طور مشخص یدباگریلتحلH0رد یاییدتأپس از 

خود به لحاظ استقراء، یلتحلدر بلکهرا ندارد يآمارهايیهفرضیایپژوهشیهفرضاثبات يادعاگاهیچهمحقق 

).1383، یمؤمنآذر، (کردرا خواهد یاطاحتیترعا

آزمون جهت ینا. پردازیمیمیرنوفاسم-کولموگروفدر ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون 

از انجام یشپ. گیردیممورد استفاده قرار یکمیرمتغیکيهاداده یعتوزمطرح شده در مورد يادعایبررس

در این تحقیق . یرخیااندآمدهبه دستجامعه نرمال یکاز هادادهیاآکهیمکنمشخص یدبايآماريهاآزمون

با استفاده از رگرسیون چندگانه به بررسی . پردازیمیمپس از تعیین توزیع متغیرها، به بررسی ارتباط بین متغیرها 

).1383، یمؤمنآذر، (ت ارتباط و آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخ

متذکر . شودیمآماري مربوطه پرداخته يهاآزمونبعدي به بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از يهابخشدر 

این فصل تنها به نمایش خالصه اي از این آمار و و دراندشدهدر پیوست ارائه هاآزمونکه نتایج کلیه گرددیم

. شودیماطالعات بسنده 

آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش- 1-1- 4-3

:شودیممطرح یرزشکلاسمیرنوف به -کولموگروفيآمارآزمون 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)اندآمدهاز جامعه نرمال هاادهد(نرمال هستند هاداده

) اندیامدهناز جامعه نرمال هاادهد(نرمال نیستند هاداده

و شودیمنرمال بودن رد یعنیفرض صفر ) 05/0از مقدار خطا کمتر(باشد کوچکيداریمعناگر مقدار سطح 

.)1389،یمؤمن(شودینمفرض صفر رد صورتینایرغدر 

1مدل –اسمیرنوف یک نمونه اي -آزمون کولموگروف : 2-4جدول 

ProfitLeverageCostInvestLostمتغیرهاي پژوهش

1717171717تعداد نمونه

206.687.115.130.581.میانگین

496.568.538.540.597.اسمیرنوف-کولموگروفzآماره 

966.904.934.932.868.)دوطرفه(معناداري 

بنابراین فرض صفر . باشدیم05/0همه ضرایب معناداري بیشتر از که شودیممشاهده ، 2-4با توجه به جدول 

.باشندیممتغیر پژوهش داراي توزیع نرمال 5هر ؛ و شودینم، رد باشدیمکه توزیع نرمال متغیر مورد نظر ) (

2مدل –اسمیرنوف یک نمونه اي -آزمون کولموگروف : 3-4جدول 

ProfitFireHealthCare2Care1متغیرهاي پژوهش

1717171717تعداد نمونه

-17766983475767606934937میانگین
3213044158638669820533-

45230282714

-کولموگروفzآماره 

اسمیرنوف
.7601.2551.087.5321.106

149.086.113.218.091.)دوطرفه(معناداري 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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که توزیع نرمال ) (بنابراین فرض صفر . باشدیم05/0همه ضرایب معناداري بیشتر از ،3-4با توجه به جدول 

.باشندیممتغیر پژوهش داراي توزیع نرمال 5هر ؛ و شودینم، رد باشدیممتغیر مورد نظر 

آزمون فرضیات تحقیق- 4-4

نتایج حاصل از رگرسیون ریتفس-1- 4-4

که براي نتیجه گیري در خصوص فرضیات تحقیق دهدیمتحلیل رگرسیون اطالعات زیادي را در اختیار ما قرار 

. شودیمشرح داده ) ساده و چندگانه(در ادامه اطالعات حاصل از خروجی رگرسیون . الزم هستند

ANOVA تعدیل

شده

معناداري 

)Sig(

ضریب استاندارد 

)Beta(

ضریب غیر 

)B(استاندارد 

متغیرهاي 

مستقل

SigF

. دهدیمستقل وارد شده در معادله رگرسیون را نشان م) يها(ر در جدول متغی) سمت چپ(ستون اول 

از یکهر این ضریب نشان دهنده میزان تأثیر . دهدیمستون دوم ضرایب غیراستاندارد متغیرهاي مستقل را نشان 

ولی جهت مقایسه میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از ضرایب . باشدیممتغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته 

با در نظر گرفتن ا زان اثر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته راین ضریب می. کنیمیماستفاده ) Beta(استاندارد شده 

. دهدیمنقش سایر متغیرهاي مستقل نشان 

05/0در صورتی که معناداري کمتر از . دهدیمجدول معناداري ضرایب متغیرهاي مستقل را نشان چهارمستون 

بنابراین متغیر مستقل مربوطه در معادله . اطمینان معنی دار است% 95در سطح ) (باشد، بتا ) (

% 95در سطح ) (ا باشد، بت) (05/0در صورتی که معناداري بیشتر از . ماندیمرگرسیون باقی 

. شودیم، بنابراین متغیر مربوطه از معادله رگرسیون حذف باشدینممعنی دار 
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آن را تبیین اندتوانستهکه متغیرهاي مستقل در مدل دهدیمستون پنجم جدول مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان 

بنابراین، هرچه مقدار . هاستدادهکه مدل تا چه اندازه برازنده مجموعه اي از دهدیمنشان در واقع، . کنند

.استتريقوباالتر باشد، مدل 

نتایج این قسمت به منظور . باشدیم) ANOVA(ستون آخر جدول مربوط به نتایج تجزیه و تحلیل واریانس 

) (05/0در صورتی که معناداري کمتر از . بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها است

)1389،یمؤمن. (شودیمباشد فرض خطی بودن مدل تأیید 

مون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانهآز-2- 4-4

1مدل رگرسیون - 2-1- 4-4

)4-1(

Model 1:

مستقل نسبت خسارت و نسبت سود سرمایه گذاري و نسبت يدر این بخش به دنبال آن هستیم که اثر متغیرها

در روش رگرسیون چندگانه . بسنجیمtدر دوره مالی ياداري و نسبت بدهی را بر متغیر وابسته سودآورهايینههز

؛ این بدین معنا است که تأثیري که یک متغیر مستقل بر شودیمتأثیر همزمان چند متغیر بر متغیر وابسته سنجیده 

داشته باشد، در تقابل با دیگر متغیرهاي مستقل تأثیر گذار بر متغیر وابسته کاهش تواندیممجزا به طورمتغیر وابسته 

. یابد و یا خنثی گردد

امکان صورتینااستفاده از رگرسیون نیاز است که مفروضات رگرسیون خطی رعایت شود در غیر به منظور

:آمدبه دستنظور استفاده شد نتایج زیر که براي این ميهاآزمونبا توجه به . استفاده از رگرسیون وجود ندارد

، استقالل خطاها از یکدیگر گیردیمیکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار : واتسون-آزمون دوربین-1

قرار بگیرد 5/2تا 5/1بین ه که اگر مقدار این آمارکنیمیمواتسون استفاده -بدین منظور از آماره دوربین. است

. آمد که مقدار قابل قبولی استبه دست253/2مقدار این آماره . رگرسیون رعایت شده استیکی از مفروضات
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با توجه به اینکه میانگین خطاها . نمودار توزیع خطاها استفاده کردتوانیمبدین منظور : نرمال بودن خطاها-2

. طاها داراي توزیع نرمال هستندگفت که ختوانیمصفر نزدیک است بنابراین 0و انحراف معیار به 1نزدیک به 

1مدل نرمال بودن خطاها: 1- 4نمودار 

فوق معلوم شد که تمام شرایط براي انجام رگرسیون چندگانه وجود هايیلتحلآمده از به دستبا توجه به نتایج 

در آغاز . بدین منظور براي تجزیه و تحلیل نتایج رگرسیون چندگانه از چندین جدول استفاده شده است. دارد

. جدول خالصه مدل به نمایش درآمده است

1خالصه مدل4-4جدول 

تعدیل ضریب تعیین R2ضریب تعیین ضریب همبستگی 

شده

واتسون–آماره دوربین 

630/0397/0196/0253/2

Profit: متغیر وابسته

LEVو COSTو INVESTو LOST: متغیرهاي مستقل
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درصد از تغییرات متغیر وابسته، % 6/19دهدیم، که نشان باشدیم196/0مدل برابر يشدهضریب تعیین تعدیل 

و بقیه تغییرات متغیر وابسته، از تغییرات ناشی از سایر عوامل باشدیمقابل استناد به تغییرات متغیرهاي مستقل 

. باشدیم

که شدت دهدیم، که نشان باشدیم630/0که از جدول پیداست، برابر طورهمانضریب رگرسیون چندگانه 

. است% 63اي مستقل با متغیر وابسته برابر رابطه متغیره

1مدل ) ANOVA(نتایج تحلیل واریانس 5-4جدول 

سطح معنی داريFمجذور میانگیندرجه آزاديجمع مجذوراتمدل

0364.009975/1003/0.رگرسیون

05512.005.باقیمانده

09116.کل

Profit: متغیر وابسته

که از طورهمان. بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها استبه منظورنتایج تحلیل واریانس رگرسیون، 

، لذا فرض خطی بودن مدل باشدیم05/0از ترکوچکاینکه سطح معنی داري یلبه دلآیدیمنتایج جدول بر 

. گرددیمتأیید 
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1مدل نتایج آزمون رگرسیون چندگانه: 6-4جدول 

سطح معنی 

داري

آماره آزمون 

)t(

ضریب استاندارد 

)Beta(شده 

انحراف 

استاندارد

ضرایب رگرسیون 

)B(

متغیر مستقل

.0202.694.137.369(Constant)

.029-3.267-.309.136-.172LOST

.0034.925.231.477.441Invest

.037-2.715-.467.263-.531Cost

.006-3.637-.170.131-.083Leverage

Profit: وابستهیرمتغ

یا ) Constant(براي فرموله نمودن معادله رگرسیون نیاز به اطالعاتی از جمله مقدار ثابت معادله : تحلیل جدول

، همچنین بررسی معنی دار بودن این ضرایب که از سطح معنی داري مشخص β، ضرایب رگرسیون یا ߙ

که برابر باشدیمکه در جدول پیداست، ردیف نخست متعلق به مقدار ثابت معادله گونههمان. باشیمیم، گرددیم

این دهدیم، که نشان باشدیم) 05/0کمتر از (020/0سطح معنی داري مربوط به این مقدار ثابت . باشدیم369/0

. شودیممقدار ثابت در معادله رگرسیون معنی دار است و در معادله وارد 

گذاري و نسبت بدهی در سطح یهسرمات سود نسبکه متغیرهاي دهدیمسطح معنی داري متغیرهاي مستقل، نشان 

99) همچنین متغیرهاي مستقل نسبت . شودیممعنی دار هستند و در معادله رگرسیون وارد ) % 

بنابراین هر چهار متغیر مستقل . معنی دار هستند) % (95نسبت هزینه هاي اداري در سطح ،خسارت

.  مانندیممعنی دار هستند و در معادله رگرسیون باقی 

از ضرایب استاندارد شده استفاده توانیمجهت مقایسه اثرات متغیرهاي موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته، 

نسبت هزینه هاي اداري و نسبت ،نسبت خسارتکه سه متغیردهدیمستون ضرایب استاندارد شده نشان . نمود

بر سودآوري دارند، یعنی افزایش در این سه متغیر منجر به کاهش در سودآوري ياثر منفی و معنی داریبده

بر ) Beta=.231, Sig=.003(اثر مثبت و معنی داري گذاريیهسرماهمچنین متغیر سود . و برعکسشودیم

.و برعکسشودیمافزایش در سودآوري منجر بهگذاريیهسرمار متغیر سود سودآوري دارد، یعنی افزایش د
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:آیدیمبا توجه به یافته هاي باال معادله رگرسیون به شکل زیر در 

)4-2(

تحقیق به 1و عدد معنی داري فرضیات موجود در مدل هاآنبه معادله رگرسیون باال و مقدار بتا و عالمت با توجه

.شوندیمصورت زیر نتیجه گیري 

)LOST. (دبین نسبت خسارت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دار: 1فرضیه 

با توجه . کنیمیماستفاده 6- 4به منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر نسبت خسارت در جدول 

,Beta=-.172(داراي عالمت منفی و معنی دار است به اینکه ضریب استاندارد متغیر نسبت خسارت 

Sig=.029 ( یعنی نسبت خسارت . شودیمپژوهش تایید 1بنابراین فرضیه)LOST ( اثر منفی و معنی داري بر

.بیمه دارديهاشرکتسودآوري 

)Invest. (دبین سود سرمایه گذاري و سودآوري شرکت بیمه رابطه مثبت وجود دار: 2فرضیه 

. کنیمیماستفاده 6-4آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر سود سرمایه گذاري در جدول به منظور

,Beta=.441(داراي عالمت مثبت و معنی دار است Investبا توجه به اینکه ضریب استاندارد متغیر 

Sig=.003 ( یعنی سود سرمایه گذاري . شودیمپژوهش تایید 2بنابراین فرضیه)Invest ( اثر مثبت و معنی داري

.بیمه دارديهاشرکتبر سودآوري 

)Cost. (بین نسبت هزینه هاي اداري شرکت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دارد: 3یهفرض

با توجه به . کنیمیماستفاده 6-4در جدول Costبه منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر 

,Beta=-.531(اداري داراي عالمت منفی و معنی دار است هايینههزدارد متغیر نسبت اینکه ضریب استان

Sig=.037 ( اداري هايینههزیعنی نسبت . شودیمپژوهش تایید 3بنابراین فرضیه)Cost ( اثر منفی و معنی

.بیمه دارديهاشرکتداري بر سودآوري 
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)Leverage. (رابطه منفی وجود داردبین نسبت بدهی شرکت و سودآوري شرکت بیمه: 4فرضیه 

با توجه به . کنیمیماستفاده 6-4به منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر نسبت بدهی در جدول 

) Beta=-.083, Sig=.006(اینکه ضریب استاندارد متغیر نسبت بدهی داراي عالمت منفی و معنی دار است 

اثر منفی و معنی داري بر سودآوري ) Leverage(یعنی نسبت بدهی . شودیمپژوهش تایید 4بنابراین فرضیه 

.  بیمه دارديهاشرکت

2مدل رگرسیونی - 2-2- 4-4

Model 2:

و خالص و مازاد دیه مستقل خالص عملکرد رشته شخص ثالث يدر این بخش به دنبال آن هستیم که اثر متغیرها

در د عملکرد رشته آتش سوزي را بر متغیر وابسته سوخالص عملکرد رشته بدنه و خالص عملکرد رشته درمان و 

؛ این شودیمدر روش رگرسیون چندگانه تأثیر همزمان چند متغیر بر متغیر وابسته سنجیده . بسنجیمtدوره مالی 

داشته باشد، در تقابل با دیگر تواندیممجزا به طورل بر متغیر وابسته بدین معنا است که تأثیري که یک متغیر مستق

. متغیرهاي مستقل تأثیر گذار بر متغیر وابسته کاهش یابد و یا خنثی گردد

امکان صورتینااستفاده از رگرسیون نیاز است که مفروضات رگرسیون خطی رعایت شود در غیر به منظور

:آمدبه دستکه براي این منظور استفاده شد نتایج زیر يهاآزمونبا توجه به . استفاده از رگرسیون وجود ندارد

، استقالل خطاها از یکدیگر گیردیمیکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار : واتسون-آزمون دوربین

قرار بگیرد 5/2تا 5/1بین ه که اگر مقدار این آمارکنیمیمواتسون استفاده -بدین منظور از آماره دوربین. است

. آمد که مقدار قابل قبولی استبه دست105/2مقدار این آماره . یکی از مفروضات رگرسیون رعایت شده است

ک با توجه به اینکه میانگین خطاها نزدی. نمودار توزیع خطاها استفاده کردتوانیمبدین منظور : نرمال بودن خطاها

.گفت که خطاها داراي توزیع نرمال هستندتوانیمصفر نزدیک است بنابراین 0و انحراف معیار به 1به 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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2در مدل نرمال بودن خطاها: 2- 4نمودار 

فوق معلوم شد که تمام شرایط براي انجام رگرسیون چندگانه وجود هايیلتحلآمده از به دستبا توجه به نتایج 

در آغاز . بدین منظور براي تجزیه و تحلیل نتایج رگرسیون چندگانه از چندین جدول استفاده شده است. دارد

. جدول خالصه مدل به نمایش درآمده است

2خالصه مدل7-4جدول 

تعدیل ضریب تعیین R2ضریب تعیین ضریب همبستگی 

شده

واتسون–آماره دوربین 

968/0936/0915/0105/2

Profit: متغیر وابسته

FIREو HEALTHو CAR2و CAR1: متغیرهاي مستقل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از تغییرات متغیر وابسته، % 5/91دهدیم، که نشان باشدیم915/0مدل برابر يشدهضریب تعیین تعدیل 

و بقیه تغییرات متغیر وابسته، از تغییرات ناشی از سایر عوامل باشدیمقابل استناد به تغییرات متغیرهاي مستقل 

. باشدیم

که شدت دهدیم، که نشان باشدیم968/0که از جدول پیداست، برابر طورهمانضریب رگرسیون چندگانه 

. است% 8/96رابطه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته برابر 

2مدل ) ANOVA(نتایج تحلیل واریانس 8-4جدول 

سطح معنی داريFمجذور میانگیندرجه آزاديجمع مجذوراتمدل

1.521E2443.802E23030/44000/0رگرسیون

1.036E23128.636E21باقیمانده

1.625E2416کل

Profit: متغیر وابسته

که از طورهمان. بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها استبه منظورنتایج تحلیل واریانس رگرسیون، 

، لذا فرض خطی بودن مدل باشدیم05/0از ترکوچکاینکه سطح معنی داري یلبه دلآیدیمنتایج جدول بر 

. گرددیمتأیید 

2مدل نتایج آزمون رگرسیون چندگانه: 9-4جدول 

آماره آزمون سطح معنی داري

)t(

ضریب استاندارد 

)Beta(شده 

انحراف 

استاندارد

ضرایب رگرسیون 

)B(

متغیر مستقل

.641.4783.501E101.673E10(Constant)

.000-5.805-.195.431-.346CAR1

.0013.786.1141.437.129CAR2

.414-.846-.156.625-.529HEALTH

.0014.109.161.732.187FIRE

Profit: وابستهیرمتغ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



73هادادهتجزیه و تحلیل : فصل چهارم

یا ) Constant(براي فرموله نمودن معادله رگرسیون نیاز به اطالعاتی از جمله مقدار ثابت معادله : تحلیل جدول

، همچنین بررسی معنی دار بودن این ضرایب که از سطح معنی داري مشخص β، ضرایب رگرسیون یا ߙ

که برابر باشدیمدر جدول پیداست، ردیف نخست متعلق به مقدار ثابت معادله گونههمان. باشیمیم، گرددیم

، که نشان باشدیم) 05/0بیشتر از (641/0سطح معنی داري مربوط به این مقدار ثابت . باشدیم673/1×1010

. شودینماین مقدار ثابت در معادله رگرسیون معنی دار نیست و در معادله وارد دهدیم

،و مازاد دیهکه متغیرهاي خالص عملکرد رشته شخص ثالثدهدیمسطح معنی داري متغیرهاي مستقل، نشان 

ند و در معادله رگرسیون معنی دار هست) % (99خالص عملکرد رشته بدنه و آتش سوزي در سطح 

(95متغیر مستقل عملکرد رشته درمان در سطح . شودیموارد  معنی دار نیست و از معادله ) % 

.  شودیمرگرسیون حذف 

از ضرایب استاندارد شده استفاده توانیمجهت مقایسه اثرات متغیرهاي موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته، 

اثر منفی و مازاد دیهکه متغیر خالص عملکرد رشته شخص ثالثدهدیمستون ضرایب استاندارد شده نشان . نمود

بر سود دارد، یعنی افزایش در رشته شخص ثالث منجر به کاهش ) Beta=-.195, Sig=.000(و معنی داري 

ملکرد رشته بدنه و عملکرد رشته آتش سوزي داراي ضریب بتا با دو متغیر خالص ع. و برعکسشودیمسود 

. دارندد عالمت مثبت و معنی دار هستند، بنابراین این دو متغیر اثر مثبت و معنی داري بر سو

:آیدیمبا توجه به یافته هاي باال معادله رگرسیون به شکل زیر در 

)4-4(

تحقیق به 2و عدد معنی داري فرضیات موجود در مدل هاآنبه معادله رگرسیون باال و مقدار بتا و عالمت با توجه

.شوندیمصورت زیر نتیجه گیري 

)CAR1. (دگردیمخالص عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد دیه باعث کاهش سود : 1فرضیه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در و مازاد دیهخالص عملکرد رشته شخص ثالثبه منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر 

و مازاد با توجه به اینکه ضریب استاندارد متغیر خالص عملکرد رشته شخص ثالث. کنیمیماستفاده 9-4جدول 

. شودیمپژوهش تایید 1بنابراین فرضیه ) Beta=-.346, Sig=.000(داراي عالمت منفی و معنی دار است دیه

بیمه يهاشرکتاثر منفی و معنی داري بر سود ) CAR1(و مازاد دیهشخص ثالثیعنی خالص عملکرد رشته

. دارد

)CAR2. (گرددیمخالص عملکرد رشته بدنه و سود شرکت بیمه باعث افزایش سود : 2فرضیه 

استفاده 9- 4به منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر خالص عملکرد رشته بدنه در جدول 

با توجه به اینکه ضریب استاندارد متغیر خالص عملکرد رشته بدنه داراي عالمت مثبت و معنی دار است . نیمکیم

)Beta=.129, Sig=.001 ( یعنی خالص عملکرد رشته بدنه . شودیمپژوهش تایید 2بنابراین فرضیه

)CAR2 ( بیمه دارديهاشرکتاثر مثبت و معنی داري بر سود.

.گرددیمخالص عملکرد رشته درمان باعث کاهش سود : 3فرضیه 

. کنیمیماستفاده 9- 4به منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر عملکرد رشته درمان در جدول 

با توجه به اینکه ضریب استاندارد متغیر عملکرد رشته درمان داراي عالمت منفی است و معنی دار نیست 

)Beta=-.529, Sig=.414 ( یعنی خالص عملکرد رشته درمان . شودیمپژوهش رد 3بنابراین فرضیه

)HEALTH ( بیمه ندارديهاشرکتاثر معنی داري بر سود.

)FIRE. (دگردیمخالص عملکرد رشته آتش سوزي و باعث افزایش سود : 4یهفرض: 4فرضیه 

استفاده 9-4به منظور آزمون این فرضیه از ضریب استاندارد شده متغیر عملکرد رشته آتش سوزي در جدول 

با توجه به اینکه ضریب استاندارد متغیر عملکرد رشته آتش سوزي داراي عالمت مثبت و معنی دار است . کنیمیم

)Beta=.187, Sig=.001 ( ی خالص عملکرد رشته آتش سوزي یعن. شودیمپژوهش تایید 4بنابراین فرضیه

)FIRE ( بیمه دارديهاشرکتاثر مثبت و معنی داري بر سود . .
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اتگیري و پیشنهادنتیجه
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مقدمه-5-1

مبنایی براي رفع مشکالت موجود یا تواندیمنتایج هر تحقیق اهمیت به سزایی دارد زیرا ،در فرایند هر تحقیق

به ارائه خالصه تحقیق و نتیجه گیري اختصاص ل این فص. بهبود وضعیت موجود به سی وضعیت مطلوب باشد

.گرددیمه تحقیق و سپس پیشنهادات ارائهايیتمحدوددر این راستا ابتدا خالصه تحقیق، نتایج، . دارد

خالصه تحقیق5-2

سودآوري و عملکرد یک شرکت از نقطه نظر افراد مختلف که به نحوي با آن شرکت در ارتباطند موضوعی 

سرمایه گذاران، ،براي هر یک از گروه هاي سهام دارانت شرکک سودآور بودن ی. گرددیمیداراي اهمیت تلق

و هر یک از این باشدیممربوط به خود هايیامپداراي ... مدیران، مشتریان و رقبا و،دولت، اعتبار دهندگان

در این بین مطالعه . پردازندیمبا استفاده از نتایج عملکرد شرکت به تصمیم گیري در مورد آینده هاگروه

.باشدیمردار مالی دارند از اهمیت زیادي برخويبه ازاهامالی به سبب نقشی که در مؤسساتسودآوري 

و هاشرکتا بمؤسساتو سیستم حسابداري این یتفعالبررسی سوابق مطالعات در ایران نشان داد که چون نوع 

بیمه به دلیل اینکه تا يهاشرکتمچنین ه. دانشدهتولیدي متفاوت بوده در اغلب مطالعات کنار گذاشته مؤسسات

.چندي پیش در بورس اوراق بهادار حضور نداشتند چندان توجه محققان را به خود جلب ننموده بودند

در این تحقیق نیز سعی شده است نظیر آنچه در سایر کشورها انجام شده است عوامل موثر بر سودآوري 

تا بتوان ضمن مطالعه وضعیت . از این عوامل بر سودآوري سنجیده گرددیکهر یرتأثو ییشناسابیمه يهاشرکت

.را پیشنهاد نموداصالحاتیفعلی در صورت امکان 

توضیحی آن و هايیادداشتبیمه و يهاشرکتمالی ساالنه يهاگزارشاطالعات مور نیاز براي این تحقیق از 

SPSSسپس با استفاده از نرم افزار . شديآورجمعساالنه موجود در سالنامه آماري بیمه گزارشاتهمچنین 

.فرضیات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت

زمانی انجام این دوره. گرددیمبیمه فعال در بازار بیمه ایران محدود يهاشرکتجامعه آماري این پژوهش به 

شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و 17تعداد . باشدیمسال 5به مدت 1389تا 1385تحقیق از سال 

.مورد بررسی قرار گرفتهاآنسودآوري 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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انجام شده نتیجه گیري نهایی از این تحقیق نشان دهنده آن است که بین نسبت خسارت، يهاآزمونبا توجه به 

و گذاريیهسرمازده دارد ولی بین بادو نسبت بدهی با سودآوري شرکت بیمه رابطه معکوس وجوینههزنسبت 

و و مازاد دیهثالثص شخهمچنین بین خالص عملکرد رشته. سودآوري شرکت بیمه رابطه مستقیم وجود دارد

بین خالص عملکرد رشته بدنه اتومبیل و آتش سوزي با سود شرکت و سود شرکت رابطه معکوس وجود دارد 

درمان با سود شرکت بیمه رابطه معنا داري وجود ولیکن بین خالص عملکرد رشته. بیمه رابطه مستقیم وجود داد

.ندارد

نتایج تحقیق- 5-3

1نتایج حاصل از بررسی مدل -1- 5-3

متغیرهاي یرتأثاز تغییرات متغیر وابسته تحت % 39که گیریمیمنتیجه ) 0.397(تعیین یبضربا توجه به مقدار 

.باشدیممستقل معرفی شده در مدل 

: گرددیمآمد تمامی فرضیه هاي مدل به شرح زیر تایید به دستهمچنین با توجه به سطح معنی داري 

)Lost. (دبین نسبت خسارت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دار: 1فرضیه 

الشامی ،)اسپانیادر بازار اوکراین و ) (2007(، لوتز و تاالوا یوكهرچانت مطالعاهايیافتهاین پژوهش با هايیافته

) در بازار لیتوانی) (2007(، لوتز و تاالوا یوكهرچانساز گار ایت ولی با نتایج مطالعات ) 2011(و مالیک ) 2008(

.مغایر است

(invest). دبین درآمد ناشی از سرمایه گذاري و سودآوري شرکت بیمه رابطه مثبت وجود دار: 2فرضیه 

(cost). ددآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود داربین هزینه هاي شرکت و سو: 3یهفرض

.نمایدیمرا تایید ) 2011(تحقیق کزارك هايیافتهاین پژوهش با هايیافته

(leverage). دبین نسبت بدهی شرکت و سودآوري شرکت بیمه رابطه منفی وجود دار: 4فرضیه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) 2011(، مالیک )2008(، الشامی )2007(تاالوا ، لوتز و یوكهرچانمطالعات هايیافتهاین پژوهش با هايیافته

) 2012(و المجالی ) 1383(نمازي و شیرزاد ،)1388(سازگار است ولی با نتایج مطالعات اربابیان و صفري گرایلی 

يهاشرکتدر این دانست که در تحقیق اربابیان، گرایلی و نمازي و شیرزاد توانیممغایر است و دلیل آن را 

.دانگرفتهالعه قرار بورس مورد مط

2نتایج حاصل از بررسی مدل -2- 5-3

متغیرهاي یرتأثاز تغییرات متغیر وابسته تحت % 93که گیریمیمنتیجه ) 0.936(تعیین یبضربا توجه به مقدار 

.باشدیممستقل معرفی شده در مدل 

که 3فرضیه شماره بجزیرزآمد تمامی فرضیه هاي مدل به شرح به دستهمچنین با توجه به سطح معنی داري 

: گردندیمتایید د رابطه معنی داري با سود ندار

.گرددیمخالص عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد دیه باعث کاهش سود : 1یهفرض

. گرددیمخالص عملکرد رشته بدنه و سود شرکت بیمه باعث افزایش سود : 2یهفرض

.گرددیمخالص عملکرد رشته درمان باعث کاهش سود : 3یهفرض

.گرددیمخالص عملکرد رشته آتش سوزي و باعث افزایش سود : 4یهفرض

پیشنهادات بر مبناي این تحقیق- 5-4

. داردوجودشرکت بیمه با سودآوري آن رابطه مثبت گذاريیهسرمادر این تحقیق نشان داده شد که بین بازده -1

باشدیمدرصد 20کمتر از هاشرکتدر هنگام استخراج اطالعات مشخص گردید که بازده سرمایه گذاري بیشتر 

.بهینه منابع خود تالش بیشتري مبذول نمایندگذاريیهسرمابیمه در امر يهاشرکتگرددیملذا پیشنهاد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اداري هايینههزیرتأثکه شودیممالحظه، با توجه به میزان ضرایب استاندارد شده در مدل شماره یک-2

به بیمه نسبت به کاهش آن يهاشرکتگرددیمزیادي دارند و پیشنهاد یرتأثهاآنبیمه در سودآوري يهاشرکت

.صدور اقدام نمایند تا سودآوري شرکت افزایش یابدهايینههزبهینه سازي نیروي کار و کاهش یلهوس

بیمه در این مطالعه نشان داده شد لذا چنانچه در يهاشرکتبر سود و مازاد دیهثالثشخصمنفی رشته یرتأث-3

توانیمدر پرتفو بیش از میانگین صنعت بود، ه و مازاد دیثالثشخص افزایش ساالنه سهم رشته ن شرکتی میزا

در این گذاريیهسرمادر هنگام بایستیمآتی کاهش یابد که يهاسالانتظار داشت سود این شرکت را در 

.به این امر توجه نمودهاشرکت

پیشنهادات براي تحقیقات آتی–5-5

آینده دوباره و براي بازه زمانی يهاسالاین تحقیق در گرددیمبا توجه به محدودیت شماره دو پیشنهاد -1

.تکرار گرددتریطوالن

بیمه است بر يهاشرکتمصوب بیمه مرکزي ایران که ناظر بر سرمایه گذاري 42آیین نامه شماره یرتأث-2

.بیمه بررسی گردديهاشرکتگذاريیهسرما

،نمایندیمخود را به همان شرکت بیمه واگذار ايیمهبنهادي پرتفوي گذارانیهسرمابا توجه به اینکه اغلب -3

.جداگانه بر سود شرکت بیمه بررسی گرددبه طورعملکرد این پرتفو یرتأثگرددیمپیشنهاد 

.بررسی گرددهاشرکتبیمه در بورس بر سودآوري يهاشرکتحضور یرتأث-4

این رشته بر سودآوري یرتأثبا توجه به محاسبات خاص بیمه عمر و نگهداري بلند مدت ذخایر این رشته، -5

.رد بررسی قرار گیردجداگانه موبه طوربیمه يهاشرکت

.بیمهيهاشرکتدیگر براي شناسایی عوامل موثر بر سودآوري يهامدلاستفاده از -6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ي تحقیقهاتیمحدود- 5-6

تحقیق، حرکت و فرآیندي . شودیمها به عنوان واقعیت دچار کندي یتمحدودحرکت به سوي هر هدفی، توسط 

در ارائه گزارش از یک پژوهش مانند . یا پاسخ به یک پرسش استمسئلهدر جهت هدفی به نام حل یک

هایی که بر سر راه تحقیق وجود دارد به خواننده پیام دهد که در یتمحدودکند با بیان یمنامه محقق سعی یانپا

کند عملیات تحقیقاتی خود را با یماز طرفی دیگر سعی . ي داشته باشداعادالنهمورد فرآیند تحقیق او قضاوت 

(دها انجام دهد و به عبارتی با واقع نگري از افتادن در دام کلی نگري بپرهیزیتمحدودتوجه به این  خاکی، . 

1386 (

توان به موارد زیر اشاره نمود یمهاي حاکم بر آن یتمحدوداین تحقیق نیز از موارد باال مستثنی نبوده و از جمله 

:پذیري آن مورد توجه قرار گیردیمتعمتفسیر نتایج و که باید در 

نسبت (ي بیمه پرداخت که در آن متغیرهاي مستقل هاشرکتاین تحقیق به مطالعه عوامل موثر بر سودآوري -1

در حالی که این متغیرها . مورد مطالعه قرار گرفتند) هاینههزگذاري و نسبت یهسرما، بازده نسبت خسارتبدهی، 

د و سایر عوامل مانند اندازه شرکت انگرفتهو تنها عوامل داخلی موثر مورد بررسی قرار اندنبودهمل موثر تمام عوا

همچنین عوامل غیر مالی . با توجه به شرایط خاص بازار ایران مورد بررسی قرار نگرفت... و سرمایه شرکت و 

در سودآوري آنها موثر باشد که در این تحقیق هاي بیمه ممکن است مانند تعداد شعب و یا نحوه بازاریابی شرکت

.مورد بررسی قرار نگرفته است

مورد مطالعه قرار گرفته 1385-1389ساله 5ي هادادهي خصوصی فقط هاشرکتبا توجه به تازه تاسیس بودن -2

.یر گذار باشدتأثتواند بر نتایج مطالعه یماست که این امر 

ثالث و مازاد دیه، بدنه اتومبیل، شخصرشته4یر تأثفقط هاشرکتبر سود ي بیمه هارشتهیر تأثدر قسمت -3

ها با توجه به سهم کمتر در پرتفوي صرفنظر آتش سوزي و درمان بررسی گردید و از بررسی تاثیر سایر رشته

. گردید

ان ایفاي تعهدات هاي جدید التاسیس در رشته بیمه عمر و اینکه در دوره تحقیق زمبا توجه به فعالیت شرکت-4

.اي مورد بررسی قرار نگرفتها فرا نرسیده بود و تنها به دریافت حق بیمه پرداخته اند، این رشته بیمهاین شرکت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ایران، آسیا، (دولتیسابقهي دولتی یاهاشرکتتوان به دو گروه تقسیم نمود، یمي بیمه در ایران را هاشرکت-5

ي باسابقه هاشرکتي خصوصی تازه تاسیس که سهم بازار هاشرکتکه سابقه زیاد در صنعت دارند و ) البرز و دانا

باشد و یمهاي این پژوهش یتمحدودي تازه تاسیس است که این ناهمگونی یک از هاشرکتبسیار بیشتر از 

.یر گذاردتأثتواند بر نتایج تحقیق یم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سمت، ). جلد دوم) (تحلیل آماري(؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت )1388(منصور ،یمؤمنعادل؛ ر،آذ.1

تهران

، انتشارات فاروس، )همجموعه اسناد و قوانین بیمه شامل قانون بیم(در ایران بیمه؛ )1352(خیراهللا،آجري.2

تهران

، انتشارات تهران، تهرانصنعت بیمه در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوي؛ )1355(خیراهللا،آجري.3

ساختار سرمایه بر سودآوري یرتأثبررسی «؛ )1388(؛ صفري گرایلی، مهدي اکبریعلاربابیان، .4

، ص 33، چشم انداز مدیریت، شماره »پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانيهاشرکت

159- 175ص 

مدیریت مالی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، جلد اول، چاپ سوم؛)1377(هدي م،تقوي.5

مالی و متغیرهاي اقتصادي موثر در ارزیابی سالمت و ثبات مالی يهانسبت«؛ )1390(پریزادي، عیسی .6

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی»بیمه در ایرانيهاشرکت

؛ فرهنگ اصطالحات مالی، موسسه مطالعات و پژوهشهاي )1375(جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی .7

بازرگانی، تهران

، سمت، تهرانیانساندر علوم یقتحقبر روش يامقدمه ؛ )1384(ا حافظ نیا، محمدرض.8

گذاريیهسرمابیمه و وضعیت يهاشرکتگذاريیهسرمابررسی اهمیت «؛ )1375(، بتول نیاینحس.9

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران»صنعت بیمه بازرگانی در ایران از دیدگاه مالی

، تهران، ناشر وزارت فرهنگ )با رویکردي به پایان نامه نویسی(؛ روش تحقیق )1378(خاکی، غالمرضا .10

. و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت
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بیمه هاي بازرگانی در ایران از آغاز حوالتت«؛ )1372(بیمه اي يهاپژوهشدفتر مطالعات و .11

، تهرانمرکزي ایرانیمهبازمان س، »1372لتا سا

جهانخانی علی؛ : ؛ مدیریت مالی نوین، ترجمه)2002(راس، استفان؛ وسترفیلد، رندلف؛ جردن، بردفورد .12

شوري مجتبی، سمت، تهران، چاپ دوم

، انتشارات مدیریت طرح برنامه بیمه مرکزي جمهوري 1385- 1389سالنامه آماري صنعت بیمه کشور .13

اسالمی ایران

، انتشارات مدرسه عالی بیمه، تهرانپیدایش و تحول بیمههتاریخچ؛ )1352(احمدعلی، شیبانی.14

، 13، صنعت بیمه، شماره »نایراهنجاه سال تجربه در صنعت بیمپ«؛)1368(علی آبادي، ایرج .15

4-3ص. ص

، مرکز تحقیقات )جلد اول(؛ اصول حسابداري)1383(علی مدد، مصطفی؛ ملک آرائی، نظام الدین .16

تخصصی حسابداري و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران 

و اندازه شرکت با میزان B/Mبررسی اثر نسبت «؛ )1383(ی، محمداسماعیلنژادییفدا.17

123-137، ص ص 18ماره ، ش، تحقیقات مالی»هاشرکتسودآوري 

، شرکت سهامی بیمه البرز، تهرانیزرگاناببیمه هايمفاهیمو اصول؛ )1376(نوچهر ، مفرجادي.18

فصلنامه صنعت بیمه، شماره ،»مثلث توسعه مالی: یمه، بانک و بورسب«؛ )1380(کدخدایی، حسین .19

131-44، ص ص 64

، پایان »بیمه در ایرانيهاشرکترابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی «؛ )1390(کردستانی، نسیم .20

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی

؛ کلیات بیمه، بیمه مرکزي ایران، تهران، چاپ هفتم)1382(یت آ،کریمی.21
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در یمهبيهاشرکتگذاريیهسرمابر بازده یسکریرتأث«؛)1380(ق ، محمد صادکمالوند.22

.32-21صص ، 62، شماره یمهب، فصلنامه صنعت »بورس اوراق بهادار تهران

حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه : ، مترجم»مبانی اقتصاد سنجی«؛ )1386(، گجراتی.23

. 6انتشارات و چاپ، چاپ 

تهرانجمهوري اسالمی ایران،بیمه مرکزي ؛)1374(ه قوانین بیممجموعه.24

کتاب نو، تهران. SPSSآماري با استفاده از هايیلتحل؛ )1389(، منصور یمؤمن.25

يهاشرکتبررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوري «؛ )1384(نمازي، محمد؛ شیرزاد، جالل .26

هايیبررس، »؛)با تاکید بر نوع صنعت(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

75-95، ص ص 42حسابداري و حسابرسی، شماره 

در گذاريیهسرمااهرم مالی بر یرتأثبررسی «؛ )1389(ا نوروش، ایرج؛ یزدانی، سیم.27

حسابداري مالی، يهاپژوهش، مجله »پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانيهاشرکت

48-35ص. ص، 4شماره دوم، شماره پیاپی 

؛ فرهنگ عمومی و اقتصادي، بازرگانی و مالی، انتشارات علمی صفار، )1369(نیک گهر، عبدالحسین .28

تهران

؛ حسابداري مالی، نشر نگاه )1385(حمد م،؛ مراديغالمرضا،هرانی، ساسان؛ کرمیم؛یرجا،نوروش.29

دانش، تهران

اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و یرتأث«؛ )1389(هاشمی، سید عباس؛ اخالقی، حسنعلی .30

، ص ص 6، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مالی، شماره »سودآوري بر ارزش آتی شرکت

49 -38
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ترجمه علی پارساییان، ،حسابداريهايتئوري؛ )1385(، مایکل اف ردابهون ،هندریکسون، الدرون اس.31

جلد اول ،انتشارات ترمه، تهران
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1نتایج مربوط به مدل شماره : الف

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

LOST 17 .2653816630 .7661160556 .581844260704 .1356067317410

INVEST 17 .0769315469 .2299135934 .130380791072 .0395224107923

COST 17 .0145842338 .2814515398 .115852632332 .0664710170360

LEVERAGE 17 .3069669873 .9337946165 .687005559343 .1538023958472

PROFIT 17 .0557759475 .3543252475 .206771377625 .0754688836596

Valid N (listwise) 17

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 LEVERAGE,

COST, LOST,

INVESTa

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PROFIT

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .630a .397 .196 .0676741591396 2.253

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, COST, LOST, INVEST

b. Dependent Variable: PROFIT
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ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .036 4 .009 11.975 .003a

Residual .055 12 .005

Total .091 16

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, COST, LOST, INVEST

b. Dependent Variable: PROFIT

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) .369 .137 2.694 .020

LOST
-.172 .136 -.309

-

3.267E0
.029 .842 1.187

INVEST .441 .477 .231 4.925 .003 .806 1.240

COST
-.531 .263 -.467

-

2.715E0
.037 .934 1.071

LEVERAGE
-.083 .131 -.170

-

3.637E0
.006 .707 1.414

a. Dependent Variable: PROFIT

Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) LOST INVEST COST LEVERAGE

1 1 4.656 1.000 .00 .00 .00 .01 .00

2 .217 4.632 .00 .02 .00 .77 .02

3 .088 7.262 .00 .02 .52 .16 .06

4 .028 12.793 .02 .91 .01 .01 .36

5 .011 11.935 .98 .05 .47 .05 .56
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Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) LOST INVEST COST LEVERAGE

1 1 4.656 1.000 .00 .00 .00 .01 .00

2 .217 4.632 .00 .02 .00 .77 .02

3 .088 7.262 .00 .02 .52 .16 .06

4 .028 12.793 .02 .91 .01 .01 .36

5 .011 11.935 .98 .05 .47 .05 .56

a. Dependent Variable: PROFIT

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value .105736494064 .283007681370 .206771377625 .0475469088310 17

Residual -

9.3064047396183E

-2

.1285829842091 .0000000000000 .0586075409946 17

Std. Predicted Value -2.125 1.603 .000 1.000 17

Std. Residual -1.375 1.900 .000 .866 17

a. Dependent Variable: PROFIT

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

LOST INVEST COST LEVERAGE PROFIT

N 17 17 17 17 17

Normal Parametersa Mean .581844260704 .130380791072 .115852632332 .687005559343 .206771377625

Std.

Deviation
.1356067317410 .0395224107923 .0664710170360 .1538023958472 .0754688836596

Most Extreme Differences Absolute .145 .131 .130 .138 .120

Positive .087 .131 .130 .081 .095

Negative -.145 -.088 -.066 -.138 -.120

Kolmogorov-Smirnov Z .597 .540 .538 .568 .496

Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .932 .934 .904 .966

a. Test distribution is Normal.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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2نتایج مربوط به مدل شماره :ب

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CAR1 17 -572746990101 98044000000 -45230282714.01 179485756277.744

CAR2 17 -6052670305 250325479986 38669820533.69 68935999868.218

HEALTH 17 -381858900292 14593400000 -32130441586.31 94227637632.102

FIRE 17 609644507 527809686340 67606934937.57 126191044706.561

PROFIT 17 1027246702 1344171971913 177669834757.27 318642962596.186

Valid N (listwise) 17

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables

Removed Method

1 FIRE, CAR1, HEALTH, CAR2a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PROFIT

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .968a .936 .915 92928409782.918 2.105

a. Predictors: (Constant), FIRE, CAR1, HEALTH, CAR2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .968a .936 .915 92928409782.918 2.105

b. Dependent Variable: PROFIT

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1520905129655808800000000.00

0
4

380226282413952200000000.00

0
44.030 .000a

Residual 103628272137383830000000.000 12 8635689344781986000000.000

Total 1624533401793192600000000.00

0
16

a. Predictors: (Constant), FIRE, CAR1, HEALTH, CAR2

b. Dependent Variable: PROFIT

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1.673E10 3.501E10 .478 .641

CAR1 -.346 .431 -.195 -5.805 .000 .090 11.063

CAR2 .129 1.437 .114 3.786 .001 .055 18.180

HEALTH -.529 .625 -.156 -.846 .414 .156 6.426

FIRE .187 .732 .161 4.109 .001 .063 15.798

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1.673E10 3.501E10 .478 .641

CAR1 -.346 .431 -.195 -5.805 .000 .090 11.063

CAR2 .129 1.437 .114 3.786 .001 .055 18.180

HEALTH -.529 .625 -.156 -.846 .414 .156 6.426

FIRE .187 .732 .161 4.109 .001 .063 15.798

a. Dependent Variable: PROFIT

Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) CAR1 CAR2 HEALTH FIRE

1 1 3.797 1.000 .01 .00 .00 .01 .00

2 .823 2.148 .44 .01 .00 .01 .00

3 .309 3.503 .00 .09 .01 .24 .01

4 .045 9.142 .42 .46 .08 .56 .46

5 .025 12.261 .13 .44 .90 .19 .53

a. Dependent Variable: PROFIT

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 1.86E10 1.32E12 1.78E11 3.083E11 17

Residual -1.361E11 2.606E11 .000 8.048E10 17

Std. Predicted Value -.516 3.720 .000 1.000 17

Std. Residual -1.465 2.804 .000 .866 17

a. Dependent Variable: PROFIT

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

CAR1 CAR2 HEALTH FIRE PROFIT

N 17 17 17 17 17

Normal Parametersa Mean -45230282714.01 38669820533.69 -32130441586.31 67606934937.57 177669834757.27

Std. Deviation 179485756277.744 68935999868.218 94227637632.102 126191044706.561 318642962596.186

Most Extreme Differences Absolute .365 .372 .385 .304 .330

Positive .212 .372 .310 .304 .330

Negative -.365 -.258 -.385 -.298 -.290

Kolmogorov-Smirnov Z 1.106 .532 1.087 1.255 .760

Asymp. Sig. (2-tailed) .091 .218 .113 .086 .149

a. Test distribution is Normal.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



Abstract:

Insurance industry in every country’s economy plays two roles: Risk coverage and
financial intermediary, where each of these roles has its own importance. An insurance
company, as a profit-seeking organization, gains its profit through playing these roles,
because the goal of every financial management system is maximizing the wealth of
shareholders.

The objective of this research is to study the factors affecting the profitability of an
insurance company. Therefore the influence of variables of loss ratio, return on
investment (ROI) ratio, debt ratio and costs ratio as independent variables on return of
equity (ROE) ratio as dependent variable for 17 insurance companies in between years
2007 and 2011 have been analyzed. The results show that the loss ratio, debt ratio and
costs ratio have negative relationship with profitability of the company and ROI has a
positive relationship with profitability.

Also in this research, the effect of portfolio held by the insurance company on its
profitability has been studied by discussing the net effect of four lines of insurance
which have high share in portfolios, on the profitability. These four lines are Third party
liability insurance, car insurance, Medical insurance and Fire insurance. The results
show that car and fire insurance classes have positive impact on profitability, while
Third party liability insurance causes the profitability to fall. Also there was no clear
relationship between the Medical insurance and profitability of the insurance company.

Key words: Insurance, Loss ratio, Portfolio of insurance company, Profitability

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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