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 چكيده

ايم. يكي از صنايعي كه طي چند سال گذشته وارد عرصه خصوصيبه بخش خصوصي بوده كشور هايي از اقتصادهاي اخير شاهد واگذاري بخشطي سال
سياست ، بر مبناي قانون اجراي 1388هاي بيمه دولتي از سال سازي با واگذاري مالكيت شركتباشد. روش خصوصيسازي شده است، صنعت بيمه مي

در اين تحقيق اند. آسيا و دانا سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده بيمه البرز، هايترتيب شركته قانون اساسي شروع شد و ب 44هاي كلي اصل 
شان به بخش خصوصي را اريبررسي قرار دهيم تا نتايج ناشي از واگذسازي مورد ها را بعد از خصوصيقصد بر آن بوده است كه وضعيت اين شركت

، ، بازار و مشتريهاي بيمه از چهار ديدگاه ماليهاي ارزيابي عملكرد شركتشاخص، بدين منظور، ابتدا بر مبناي روش كارت امتيازي متوازن بسنجيم.
هاي سازي و دادهشركت بيمه آسيا و البرز مربوط به دو دوره قبل و بعد از خصوصي هاي دوفرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري شناسايي شد. سپس داده

ها مورد تحليل قرار گرفت. تحليل داده TOPSISگردآوري شده و با استفاده از تكنيك سازي يشركت بيمه دانا مربوط به يك دوره قبل و بعد از خصوص
سازي بيمه آسيا و دانا پس از خصوصيهاي  باشد و شركتسازي بهتر از بعد از آن ميز خصوصينشان داد، در مجموع عملكرد شركت بيمه البرز قبل ا

 اند.عملكرد بهتري نسبت به قبل از آن داشته

  .TOPSIS، ابي عملكرد، كارت امتيازي متوازنسازي، ارزيخصوصي :هاي اصلي واژه

 مقدمه - 1

سازي خصوصيهاي تعديل ساختاري، يكي از رئوس بسيار مهم سياست
سازي و گرايش به اقتصاد بازار را دهه خصوصي 1990توان دهه است. مي

گذاري كرد. در اين دهه، بسياري از كشورهاي در حال توسعه بر  نام
حسب ضرورت و مقتضيات زمان، براي دستيابي به رشد و توسعه 

 اند. ايناقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين اقتصاد بازار نموده
كشورها به منظور فائق آمدن بر مشكالت عظيم اقتصادي خود، به فكر 

هاي اقتصادي و متعاقب آن هاي دولت در فعاليتكاهش دخالت
اند. سازي موسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت افتادهخصوصي

با اين همه هنوز سايه سنگين دولت بر سر اقتصاد كشورهاي در حال 
هاي گزافي كه دولت بر اقتصاد تحميل و هزينهشود توسعه، احساس مي

ها و موسسات دولتي، مي نمايد، به اضافه عملكرد مالي ناكارآمد شركت
  ]10[باعث پيچيده تر شدن وضعيت اقتصادي اين كشورها شده است. 

نظران بر اين باورند كه گستره وسيع بسياري از انديشمندان و صاحب
اي مديريت دولتي در ايران، مسبب اصلي همالكيت دولتي و ناكارايي شيوه

  هاي در تنزل سطح بازدهي كيفي و كمي صنايع توليدي و موسسه

  
خدماتي و در نتيجه توليد ناخالص ملي بوده است و فراگرد رشد و توسعه 

هاست. لذا اقتصادي مستلزم بازنگري در ساختار فعلي صنايع و موسسه
هاي اول و دوم توسعه ب برنامههاي توسعه اقتصادي نيز در چارچوسياست

ريزي شده است تا سهم مشاركت مردم بر سهم دولت غالب چنان پي
گشته و نقش دولت در راستاي اعمال حاكميت آن و در مسير جبران 

ها در حيطه اين سياست تنظيم و تعديل اقتصادي نقايص نظام قيمت
دولت، بحث سازي در برنامه كالن زمان با طرح مسأله خصوصيباشد. هم
   ]11[ بيمه نيز مطرح شد. سازي در صنعتخصوصي
سازي صنعت بيمه، در يك ديدگاه، فرايندي در جهت نيل به خصوصي

   ]5[اي دولت و ساز و كار بازار است. هاي بيمهوضعيت تعادلي در فعاليت
شود، سازي اين صنعت مهم انجام ميافزايش رقابت كه در نتيجه خصوصي

اي، افزايش كارايي هاي بيمهتنوع و توسعه خدمات و فعاليتتواند به مي
صنعت بيمه، تقويت اصل پاسخ دادن در مقابل عملكرد، افزايش تخصص و 

  ]8[وري نيروي كار، شفافيت اطالعات و ... منجر شود. بهره
haleh_laleh@yahoo.com*  
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 پژوهش بر ادبيات يمرور - 2

  سازيخصوصي -2-1
ظاهري عبارتست از فرايندي كه طي آن وظايف سازي در شكل خصوصي

شود. اما و تاسيسات بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال داده مي
سازي در حقيقت به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه اطالق خصوصي

گذاري، قضائيه، مجريه و تمامي آحاد يك كشور گردد كه دستگاه قانونمي
به مردم واگذار نمود. بنابراين تا زماني كه باور نمايند كه كار مردم را بايد 

سياسي در جامعه  –سازي به يك باور اجتماعي تعبير فوق از خصوصي
سازي در شكل ظاهري خود هم تبديل نشود، به فرض آن كه خصوصي

محقق گردد، هيچ تضميني براي استمرار و پايداري آن وجود نخواهد 
سازي كه در فرايند خصوصيدر تعبير جديد موسسات بين المللي  داشت.

مردم را "سازي عبارتست از اين كه: نمايند، خصوصيكشورها مداخله مي
سازي، يك فرصت . خصوصي"هاي اقتصادي مسئول نماييمدر فعاليت

سازد تا مردم نسبت به استثنائي براي ساختار سياسي كشور فراهم مي
هاي تصميمات رهبران سياسي، حساسيت نشان دهند و در صحنه

اجتماعي، سياسي و ... مشاركت فعال داشته باشند. گسترش پايه مالكيت 
هاي اقتصادي و سياسي در مولد، موجب تقويت بنيان آزاديهاي ييدارا

سازي، مي جامعه خواهد شد. مردمي كردن سرمايه از طريق خصوصي
تواند به ثبات اقتصادي كمك نموده و براي نظام بازار و بخش خصوصي 

جديدي ايجاد نمايد. البته، هدف گسترش مالكيت شركت هايحمايت
وري و كه افزايش بهره سازيترين هدف خصوصيهاي دولتي نبايد مهم

كارايي منابع انساني و مادي جامعه است را تحت الشعاع قرار دهد. 
هاي سازي بايد با يك آهنگ مناسب و در كنار اصالح بنيانخصوصي

سازي بخشي از گيرد. در حقيقت خصوصياقتصادي در كشور صورت 
هاي تعديل ساختاري است. در واقع اصالح نظام برنامه وسيع سياست

ها، تجارت و ... گذاري، قيمت مالي، پولي، حقوقي، توليدي، ارزي، سرمايه
سازي انجام گيرد، تا آثار مثبت زمان با خصوصيبايد به طور هممي

زي بايد با يك برنامه از پيش ساسازي نمايان گردد. خصوصيخصوصي
در باور مردم  كهتعيين شده و منسجم فرهنگي همراه باشد، به طوري 

ها نسبت به آثار مثبت آن در اقتصاد اعتقاد و ايمان داشته جاي گيرد و آن
باشند. بدون پشتوانه مردمي، اصالح ساختار حقوقي، قانوني و حمايت 

ي موقتي بوده و از استمرار و سازسياستمداران از اين فرايند، خصوصي
  موفقيت برخوردار نخواهد بود. 
سازي اين است كه با ايجاد فضاي رقابت و ايده اصلي در تفكر خصوصي

ها و واحدهاي دولتي را مجبور سازد تا عملكرد نظام حاكم بر بازار، بنگاه
كاراتري را نسبت به قبل داشته باشند. بر پايه اين ايده، تعاريف متعددي 

  گردد:سازي است ارائه ميكه در برگيرنده ابعاد مختلف خصوصي
 هاي اقتصادي از اي براي بهبود عملكرد فعاليتسازي وسيلهخصوصي

 طريق افزايش نقش نيروي بازار است. 
 سازي يعني تغيير فصاي حاكم بر فعاليت شركت به نحوي خصوصي

ر نحوه عملكرد كه در عين حفظ بافت اصلي فعاليت، شرايط و جو بازار ب

هاي انگيزش و ها و مكانيسمشركت به صورتي تاثير بگذارد كه انگيزه
ها در مقابل نيروهاي بازار، ها و واكنشكنترل از طريق انجام كنش

ها را به حداقل رسانده و كارايي را در سطح مطلوب حفظ نمايد. هزينه
]10[ 
  سازي در صنعت بيمهضرورت خصوصي -2-1-1

هاي اخير در زمينه بررسي دالئل عدم توسعه صنعت مطالعاتي كه در سال
بيمه ايران انجام شده است، عمدتا تنها راه تحقق اهداف توسعه اين بخش 

هاي از اقتصاد را در جلب مشاركت عمومي و به كارگيري ظرفيت بخش
  اند. بيمه ايران دانستهغيردولتي و تجديد ساختار صنعت 

سازي در صنعت بيمه شرايط و رود خصوصياز جمله اهدافي كه انتظار مي
توان به ايجاد امنيت هاي دستيابي به آنان را فراهم آورد ميزمينه

اي، توسعه بازار بيمه، ايجاد بازار اقتصادي، افزايش كيفيت خدمات بيمه
هاي كالن توسعه اشاره برنامهرقابتي سالم و همسوئي صنعت بيمه با 

نمود. لذا گذار از وضع فعلي صنعت بيمه و دسترسي به تركيب مطلوب از 
سازي، به عنوان راهكار اساسي توسعه صنعت بيمه، در طريق خصوصي

  هاي اين بخش قرار گرفته است. صدر برنامه
ترين دالئل ضرورت خصوصي سازي در صنعت بيمه را به شايد بتوان مهم

  زير بيان نمود: شرح
 هاي موسسات بيمه دولتيمحدوديت امكانات و توانايي -
 گيري بازار رقابتي مناسب عدم شكل -
ضرورت توسعه صنعت بيمه كشور در فضاي دولتي همگام با پيشرفت  -

 هاي خارجي 
 تنگناهاي ناشي از مقررات ناظر بر موسسات بيمه دولتي  -
هاي غيردولتي در صنعت هاي بخشتواناييها و عدم استفاده از ظرفيت -

 بيمه كشور
 گرمحدوديت تعداد موسسات بيمه -
 هاي كافي در كاركنان و مديران موسسات بيمه دولتي فقدان انگيزه -

جا كه جامعه داراي نظامي سيستماتيك است و اجزاء آن بر اساس از آن
هر نوع تغيير روابط خاص با هم در ارتباط هستند، بديهي است كه ايجاد 

ها بايد بر اساس مطالعات تخصصي و دقيق صورت در ساختار فعاليت
بپذيرد تا عالوه بر دسترسي به اهداف، از در هم ريختگي در ساير 

هاي جديد جلوگيري شود. توجه به اين مساله ساختارها و توليد نارسائي
صميم ريزي و تانجام مطالعات تخصصي و دقيق را قبل از هر نوع برنامه

  ]4[ سازد.سازي صنعت بيمه كشور ضروري ميگيري در امر خصوصي

  سازي در صنعت بيمه كشورخصوصيي و تهديدها هافرصت-2-1-2
سازي گر اين واقعيت است كه خصوصيها بيانبرآيند بسياري از پژوهش

بسياري دارد. اما در كنار اين واقعيت، مطلب ديگري نيز وجود هاي مزيت
هايي كه خصوصيدارد و آن اين است كه، در بعضي از صنايع و سازمان

اي از مواقع نيز بخش نبوده و در پارهسازي تحقق يافته، نتايج رضايت
تر ذكر گونه كه پيشوضعيت بدتر از گذشته شده است. بنابراين همان
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ها شناسايي و ساز و كارهاي كاهش آن اجرا بايد نارسايي شد، قبل از
كه معتقد است،  1طراحي شوند. در اين جهت با اتكا بر نظريه كرت لوين

و  2براي انجام و ايجاد هر تغيير دو دسته عوامل تحول آفرين
 »بالندگي تغيير«و  »تغيير بالنده«وجود دارند و براي ايجاد 3بازدارنده

آفرين را تقويت و عوامل بازدارنده را تضعيف كرد، بايد عوامل تحول 
  استفاده شده است. 

  سازيهاي خصوصيفرصت- 2-1-2-1
سازي مطرح مي شوند ممكن تمامي مواردي كه به عنوان اهداف خصوصي

سازي باشند. هاي خصوصياست توجيهي بر ضرورت آن و يا همان فرصت
  :سازي استهاي خصوصيترين فرصتزير گزينشي از مهمموارد 

، گذاري بهينه توسط دولتسرمايه، هاي دولتكاهش حجم فعاليت
مقررات ، افزايش كارايي، افزايش رقابت، هاي بالقوهاستفاده از سرمايه

، شفافيت اطالعات، تقويت اصل پاسخ دادن در مقابل عملكرد، زدايي
 .رضايت شغلي كاركنان

  سازيتهديدهاي خصوصي- 2-1-2-2
سازي، فرايندي بلندمدت و هدف نهايي آن تغيير ساختار خصوصي 

سازي، اقتصادي است. واضح است در صورت موفقيت در اجراي خصوصي
يابد و براي رشد و توسعه هاي ذكر شده در بخش قبل تحقق ميفرصت

آيد. اما بايد دقت شود كه اگر براي دستيابي مياقتصادي بستري به وجود 
هاي ياد شده راهبردهاي مناسبي طراحي نشود، اين سياست با به فرصت

شود. به عبارت ديگر، در صورت فقدان راهبردهاي شكست مواجه مي
  هاي ذكر شده به تهديد تبديل خواهند شد. توانمند فرصت

  ز: سازي صنعت بيمه عبارتند اخصوصي تهديدهاي
فقدان فرهنگ خصوصي ، هاي سربارشركتايجاد ، تغيير در انحصار

استفاده از ، كم رنگ شدن مسائل اخالقي مديريت، رقابت ناسالم، سازي
 ] 1[ تعديل نيروي انساني، هاي ماليرويكج، هاي نامناسبنظريه

  انتخاب چارچوب ارزيابي عملكرد-2-2
ها و سنجش عملكرد شركتدر عصر صنعتي، رويكردهايي كه در زمينه 

سازمان وجود داشت رويكردهايي صرفا مالي بر مبناي حسابداري بودند 
شود. ها تحت عنوان سيستم هاي سنجش عملكرد سنتي ياد ميكه از آن

اي كه در آن اين رويكردها هميشه تحت شرايط و اصول حسابداري سنتي
ها وارد عصر سازمانها و زمان رايج بود محدود بودند. به تدريج كه شركت

اطالعاتي شدند و مزيت رقابتي خود را در جاهاي ديگري غير از كاهش 
وري ديدند، اين رويكردها نيز توسعه يافتند و از هزينه و افزايش بهره

  حالت تك بعدي كه همان بعد مالي بود به حالت چند بعدي تغيير يافتند. 

                                                            
1 Kert Lewin 
2 Driving Forces 
3 Restraining Forces 

 بعدي سنجش عملكردرويكردهاي تك-2-2-1

هاي اين رويكردها كه بيشتر بر بعد مالي سازمان تاكيد داشتند، در شركت
  و عبارتند از: گرفتندعصر صنعتي بيشتر مورد استفاده قرار مي

يابي بر مدل هزينه، ارزش افزوده اقتصادي، حسابداري منابع انساني
 .سرمايه فكريو  مبناي فعاليت

  

  بعدي سنجش عملكردرويكردهاي چند-2-2-2
گيري اين رويكردها، عملكرد سازمان را از چند بعد ارزيابي و اندازه

ارزيابي عملكرد مالي سازمان، عملكرد ميكنند. به عبارت ديگر عالوه بر 
كنند و همچنين عالوه بر محيط دروني غيرمالي سازمان را نيز ارزيابي مي

روش رويكرد ذينفع و گيرند. سازمان، محيط بيروني سازمان را در نظر مي
 اند. كارت امتيازي متوازن از آن جمله

  كارت امتيازي متوازن- 2-2-2-1
اين روش، استراتژي سازمان را در قالب اهداف كمي تفكيك و سپس 

كاپالن كتابي با  كند.گيري ميميزان دستيابي به اين اهداف را اندازه
توان تنها با استفاده از آينه عقب نمي :كارت ارزيابي متوازن"عنوان 

نوشت كه اصل مطلب آن در عنوانش بيان شده است؛ اين  "ردرانندگي ك
دو محقق، منكر نقش آمارهاي مالي در راهبري سازمان و حفظ آرامش 

داران نيستند، اما معتقدند كه منظرهاي ديگري نيز الزمند. بدين سهام
ترتيب ايشان عالوه بر منظر مالي، سه منظر ديگر مشتري، رشد و 

  ]6[اد كردند. داخلي را معرفي و پيشنهيادگيري و فرايندهاي 
دهد تا به تجارت بدين ترتيب كارت امتيازي متوازن به مديران اجازه مي

از چهار وجه مهم نگاه كنند و نيز چهار پاسخ را براي سؤاالت اساسي زير 
  كند:فراهم مي

 بينند؟ (وجه مصرف كننده)مصرف كنندگان ما را چگونه مي - 
 داشته باشيم؟ (وجه فرايندهاي داخلي)در چه چيزهايي برتري  - 
توانيم ايجاد و بهبود ارزش را ادامه دهيم؟ (وجه يادگيري و آيا مي - 

 نوآوري)
 داران چگونه نگاه كنيم؟ (وجه مالي)به سهام - 

كارت امتيازي متوازن، سيستم نوين سنجش عملكرد، سيستم مديريت 
براي تبديل ماموريت استراتژيك و ابزار ارتباطي است و همچنين ابزاري را 

سازمان به اهداف قابل سنجش ملموس، فعاليت ها و معيارهاي عملكرد 
تواند در سطوح مختلف، شناسائي اجزاء اصلي ارائه مي دهد. همچنين مي

هايي براي سنجش پيشرفت ها و يافتن راهعمليات، تنظيم اهداف براي آن
  ]7[در جهت دستيابي به آن اهداف به كار رود. 

  معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن- 2-2-2-1
گيري مديران، ارزيابي ترين منابع اطالعات براي تصميميكي از مهم

هايي نظير سودآوري، فروش، نرخ بازگشت سرمايه عملكرد مالي و شاخص
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ها تنها يك بعد از سازمان را براي باشند، اما اين شاخصو غيره مي
ها همه از كه اين شاخصتر اينكشند و مهمگيري به تصوير ميتصميم
خيري هستند ولي رويكرد كارت امتيازي متوازن، سازمان را از چهار أنوع ت

فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري مورد بررسي ديدگاه مالي، مشتري، 
 ]7[دهد. قرار مي

 منظر مشتري  - 
ها به هنگام انتخاب معيارهايي براي منظر مشتري در مدل ارزيابي سازمان

مشتريان هدف، چه  متوازن خود بايد به دو پرسش حياتي پاسخ دهند:
 چيست؟ها كساني هستند؟ و ارزش پيشنهادي ما در خدمت رساني به آن

رسد ولي هر دوي اين سوال ها موضوع به اندازه كافي ساده به نظر مي
ها اظهار آورد. اكثر سازمانها به وجود ميهاي زيادي براي سازمانچالش

ها در واقع يك مشتري هدف به عنوان مخاطب خود خواهند كرد كه آن
تژي ها در عمل نشان دهنده يك استرااند ولي اقدامات آنتعيين كرده

به زعم مايكل پورتر، اين عدم تمركز موجب  است. »همه چيز براي همه«
انتخاب ارزش  شود تا سازمان نتواند خود را از رقبايش ممتاز سازد.مي

ها چالش برانگيز پيشنهادي مناسب نيز به نوبه خود براي اكثر شركت
معيارهايي است. فارغ از چگونگي شيوه انتخابي، اين منظر معموال شامل 

هايي ؛ معيارگيرندطور وسيع مورد استفاده قرار مياست كه امروزه به
  مانند رضايت مشتري، وفاداري مشتري، سهم بازار و جذب مشتري. 

 منظر فرايندهاي داخلي   -
اي را در منظر فرايندهاي داخلي ارزيابي متوازن، ما فرايندهاي كليدي

سرآمدي داشته باشد تا به  هاكنيم كه شركت بايد در آنمشخص مي
داران خود ادامه دهد. وظيفه آفريني براي مشتريان و پيرو آن سهامارزش

ما در اين منظر، مشخص كردن فرايندهاي داخلي خاص به منظور خدمت 
نهادي شركت و توسعه بهترين هاي پيشرساني به مشتريان و ارائه ارزش

هاست. توسعه محصول، نهاي ممكن براي ارزيابي پيشرفت اجراي آمعيار
توليد، ساخت، تحويل و خدمات پس از فروش ممكن است در اين منظر 

  مورد توجه قرار گيرند. 
 مالي منظر   -

معيار هاي مالي يكي از اجزاء مهم روش ارزيابي متوازن به ويژه در دنياي 
گويند كه چگونه اجراي اند. معيارهاي اين منظر به ما ميانتفاعي

ما كه جزئيات آن در معيارهاي انتخابي در ساير منظرها آمده استراتژي 
است، به نتايج مطلوب و مورد نظرمان در ارقام نهايي مالي منجر خواه 

توانيم همه توان و رقابت خود را روي بهبود رضايت مشتري، شد. ما مي
كيفيت، تحويل بهنگام، يا هر چيز ديگري صرف كنيم ولي بدون تعيين 

ها داراي ارزش محدودي هاي مالي سازمان، آنروي بازده هااثرات آن
هاي پيامد (تابع) كالسيك، معموال در منظر مالي خواهند بود. شاخص

هاي معمولي اين منظر شامل سودآوري، رشد درآمد مثال شوند.ظاهر مي
  .و ارزش افزوده اقتصادي است

 يادگيري و رشد منظر   -

، مشتريان و متهورانه حاصل از فرايندهاي داخليخواهيد به نتايج اگر مي
داران نايل شويد، اين دستاورد را در كجا بايد جستجو كنيد؟ نهايتا سهام

معيارهاي مربوط به منظر يادگيري و رشد در ارزيابي متوازن، در حقيقت 
ها مانند فونداسيون و توانمندسازهاي سه منظر ديگرند. در واقع آن

به محض شود. ها بنا ميهمه خانه ارزيابي متوازن روي آناند كه زيربنايي
هاي مربوطه را در منظرهاي مشتري و ها و برنامهاين كه شما معيار

هايي را بين سطح فعلي توانيد شكاففرايندهاي داخلي تعيين كرديد، مي
هاي هاي سازماني (مرتبط با مهارت كاركنان و سيستمزيرساخت

ب جهت حصول نتايج مورد نظر وجود دارد، اطالعاتي) با سطح مطلو
كنيد، شما را در هايي كه در اين منظر طراحي مي. معياركشف كنيد

پوشاندن اين شكاف كمك كرده و عملكردي پايدار را براي آينده تضمين 
هاي كاركنان، رضايت كاركنان، دسترسي به اطالعات و مي كند. مهارت
هستند. اين منظر معموال آخرين ها هايي از اين معيارهمسويي نمونه

  ]14[ منظري است كه بايد توسعه يابد.

 پيشينه پژوهش - 3

تاثير «، در پايان نامه خود تحت عنوان 1375رضا صالحي در سال 
هاي بيمه بر عملكرد صنعت بيمه سازي شركتهاي خصوصيسياست
سازي بيمه موجب بهبود هاي خصوصياجراي سياست«فرضيه  »كشور

را به دو روش مورد  »وري در صنعت بيمه مي شودافزايش بهرهعملكرد و 
آزمون قرار داد. روش اول با استفاده از آمار و ارقامي كه از عملكرد صنعت 

آوري شده و در آن جمع 1358- 1367و 1348-1357در طول دو دهه 
هاي عملكردي از قبيل ميانگين رشد حق بيمه، ميانگين نسبت شاخص

ناخالص ملي و ميانگين رشد حق بيمه سرانه، اندازه  حق بيمه به درآمد
اي كه بين كاركنان صنعت، گيري شدند و روش دوم در قالب پرسشنامه

كارگزاران و نمايندگان بيمه توزيع شده و نظرات آنان را جويا شده بود. 
نتيجه آزمون اين فرضيه، بهبود كارايي صنعت چه از نظر كارشناسان و 

  ارقام بود. چه از زبان آمار و
بررسي «نامه خود تحت عنوان ، در پايان1381محمدرضا الماسي در سال 

هاي پذيرفته شده در بورس سازي بر عملكرد مالي شركتتاثير خصوصي
سازي را با استفاده از سه اثرات سياست خصوصي »اوراق بهادار تهران

ج سال قبل و ها و بازده ارزش ويژه، پنمعيار درآمد هر سهم، بازده دارايي
اند. نتايج اين ها، مورد بررسي قرار دادهسازي شركتبعد از خصوصي

ها تغيير سازي عملكرد مالي شركتتحقيق نشان داد كه پس از خصوصي
سازي قادر به معناداري نداشته است، لذا اجراي سياست خصوصي

ها نبوده وري شركتدستيابي به اهداف آن يعني بهبود كارايي و بهره
  ست.ا

در طرح تحقيقاتي تحت عنوان  1387سيد محمود حسيني در سال 
 "هاي بانك صنعت و معدنسازي شركتارزيابي نتايج فرايند خصوصي"

 هاي واگذار شده بانك صنعت و معدن بعد از خصوصيوضعيت شركت
رسد سازي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفت: هر چند به نظر مي
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ها و ها مثبت بوده است، اما آفتواگذاري بعضي از شركتنتيجه ناشي از 
هاي بااليي براي تغيير وضعيت كنوني و منفي شدن اثرات يا پتانسيل
ها، سازي وجود دارد كه در صورت عدم كنترل صحيح آنخصوصي
هاي واگذار شده با وضعيتي به مراتب بدتر از قبل از واگذاري، به شركت

  داده خواهند شد.بانك صنعت و معدن عودت 
بررسي تاثير «اي تحت عنوان در مقاله 1387رضا نجات در سال سيد امير
هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق سازي بر عملكرد شركتخصوصي

هاي سياسي، شركت -عملكرد مالي، اقتصادي و اجتماعي »بهادار تهران
و بعد از  ها را قبلواگذار شده به بخش خصوصي و نيز عملكرد شركت

سازي مورد بررسي قرار داد. نتايج حاصل از آزمون فرضيات خصوصي
سازي تفاوت ها قبل و بعد از خصوصينشان داد كه ميان عملكرد شركت

ها سازي باعث بهبود عملكرد شركتمعناداري ندارد و در واقع خصوصي
ها گرديده نشده است و حتي در بعضي موارد سبب كاهش سودآوري آن

  است.  
اي تحت عنوان در مقاله 1389در سال  علي چشمي و محمد كريمي

تأثير  »سازي بر صنعت بيمه ايرانهاي خصوصيبررسي آثار روش«
اي، تنوع محصوالت صنعت بيمه و سازي بر حجم فعاليت بيمهخصوصي

 سازي صنعت بيمه بر عملكرد شركتهاي مختلف خصوصيتأثير روش
ها اند. نتايج تحقيق آناگذار شده را مورد بررسي قرار دادههاي دولتي و

سازي از پايين در صنعت بيمه ايران دهد كه روش خصوصينشان مي
توانسته است با گسترش رقابت، نتايج مفيدي را براي اين صنعت به دنبال 

اي را گسترش داده، محصوالت هاي بيمهداشته باشد، زيرا حجم فعاليت
كشور را متنوع كرده، با ايجاد رقابت حتي بر برخي از صنعت بيمه 

هاي عملكردي شركت هاي بيمه دولتي تأثير مثبت داشته است. شاخص
هاي بيمه فقط بنگاه ،هاي دولتيدر حالي كه واگذاري مالكيت بنگاه

دولتي را از طريق نهادهاي شبه دولتي به صورت ظاهري به غير دولتي 
ها تأثير محسوسي سازي هنوز بر كارايي آنتبديل كرده و اين خصوصي

  نداشته است.  
تحليل عملكرد «اي تحت عنوان در مقاله 1389در سال  محمود هوشمند

از طريق بورس اوراق بهادار  هاي واگذار شده به بخش خصوصيشركت
هاي واگذار شده به شركت بررسي عملكرد به »طي برنامه سوم توسعه

از واگذاري به بخش خصوصي و پس از آن، بخش خصوصي در ايران قبل 
 هاي عملكرد آنها به عنوان شاخصهاي مالي شركتبا استفاده از نسبت

هاي واگذار شده به دهد در شركتپردازد. نتايج تحقيق او نشان ميها مي
بخش خصوصي از طريق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاري به 

 ها بهبود نيافته است.كتهاي عملكرد شربخش خصوصي شاخص
عملكرد «، در مقاله خود تحت عنوان 2004 سال در1عمرانمحمد 

سازي واقعا شده: آيا خصوصيهاي تازه خصوصيموسسات دولتي و شركت
 متغيرهاي قالب در را شدهخصوصي تازه دولتي شركت 54، »مهم است؟

                                                            
1 Muhammad Omran (2004) 

 سود :شامل گيريمورداندازه اشتغال (معيارهاي و وريسودآوري، بهره
 هايدارائي گردش حقوق صاحبان سهام، بازده نرخ ماليات، از كسر قبل
 اين هاييافته داد. قرار بررسي باشند) را موردكاركنان مي تعداد و ثابت

 و وري)كارايي (بهره و در سودآوري توجه قابل تحقيق حاكي از افزايش
  باشد.مي كاركنان) اشتغال (تعداد در كاهش

ارزيابي عملكرد «اي تحت عنوان در مقاله 2005در سال  2محمد تانكو
كه آيا عملكرد ، به بررسي اين»شده در نيجريههاي بيمه خصوصيشركت
سازي بهبود يافته است، هاي بيمه خصوصي شده پس از خصوصيشركت

هاي او تغيير قابل توجهي در سودآوري، كارايي عملياتي، پرداخت. يافته
اشتغال، سود سهام و اهرم مالياتي ميزان اتكا به وام را در افزايش قيمت، 

 اي كه به بخش خصوصي واگذار شده بودند، نشان ميهاي بيمهشركت
سازي ها در واقع حمايت ازاين موضوع است كه خصوصياين يافته دهد.

هاي بيمه خصوصي به جز تغيير در باعث بهبود عملكرد مالي شركت
  شود. اشتغال مي

، در مقاله خود تحت 2007سال  در 3ماتور و وانراپي بانچوئنويجيتايكه 
شده در هاي تازه خصوصيسازي بر عملكرد شركتاثر خصوصي«عنوان 

شركت را از سراسر كشورهاي دنيا انتخاب  103، »بازارهاي در حال ظهور
ها را مورد بررسي قرار دادند. نموده و سودآوري، بهره وري و اشتغال آن

به دست آمده حاكي از افزايش قابل توجهي در سودآوري، كارايي، نتايج 
ها افزايش توليد، افزايش سرمايه و كاهش در بدهي و اشتغال اين شركت

سازي به بهبود عملكرد دهد كه خصوصياين نتايج نشان مي باشد.مي
اي از كشورها، صنايع و محيط رقابتي ها در يك طيف گستردهشركت

  كند.كمك مي
اي تحت در مقاله 2007در سال  4ئورا كابزا گارسيا و سيلويا گومز آنسونال

دهي و كارايي سازي اسپانيايي: اشاراتي در سودروند خصوصي"عنوان 
سازي هاي اصلي روند خصوصيبه بررسي ويژگي "هاي واگذار شدهشركت

هاي خصوصي و پيامدهاي آن بر عملكرد شركت و آزادسازي در اسپانيا
شركت اسپانيايي خصوصي شده را در طول  116اند. آن ها پرداختهشده 
مورد تحقيق قرار دادند. نتايج بدست آمده نشان  1985-2000هاي سال

 دادند كه، سودآوري، كارايي عملياتي و فروش واقعي پس از خصوصي
ها عوامل يابد. عالوه بر اين، آنسازي به طور قابل توجهي افزايش مي

هاي خصوصي را وري شركت هي و بهرهدكن است سودمختلفي كه مم
تحت تاثير قرار دهند، تحليل كردند. نتايج نشان دادند كه رقابت نقش 

آيد كه سازي دارد. همچنين به نظر ميمهمي در موفقيت فرآيند خصوصي
دهي و كارايي در ساختار رقابتي و نه در ساختار خدمات عمومي، رخ سود
ها براي نقش گر برخي حمايتتحقيق همچنين نشاندهد. نتايج اين مي

گذاري خارجي و استفاده از عرضه سهام عمومي به عنوان مثبت سرمايه
  دهي بود.سازي، بر سودروشي براي خصوصي

                                                            
2 Muhammad Tanko (2005) 
3 Ike Mathur, Wanrapee Banchuenvijit (2007) 
4 Laura Cabeza Garcia, Silvia Gomez Anson 
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عملكرد مالي شركت هاي «در مقاله خود تحت عنوان  1زاروگ عثمان
در كنفرانس  2009كه در سال  »خصوصي در سودان: يك مطالعه تجربي

 عملكرد مالي بر سازيالمللي لبنان ارائه كرده است، تاثير خصوصيبين
را مورد  2002تا  1990 در طول دوره سودان خصوصي در هايشركت

شاخص عملكرد مالي را در سه سال  9بررسي قرار داده و بدين منظور 
طور كلي نتايج سازي محاسبه كرده است. به قبل و بعد از خصوصي

هاي خصوصي پس از تحقيق او، بهبودي ناچيز را در عملكرد مالي شركت
فروش واقعي به ازاي هر  دهد، به جز برايسازي نشان ميخصوصي
 1990كه به اين معني است كه برنامه خصوصي سازي اوايل دهه  ،كارمند

توسط  ها كهاين شركت در سودان، منجر به بهبود مورد انتظار در كارايي
  عملكرد مالي خود مورد ارزيابي قرار گرفتند، نشده است.

در مقاله خود تحت  2009ال س در 2معتصم تاتاهي و الماس حشمتي
به  "هاي خصوصي در سوئدعملكرد مالي و عملياتي شركت"عنوان 

بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي شركت هاي سوئدي كه تمام يا 
به بخش خصوصي واگذار  1989- 2007دوره ها در طول بخشي از آن

ها را قبل و بعد ها، اطالعات حسابداري شركتآناند. شده است، پرداخته
هاي خصوصي مورد گيري عملكرد شركتسازي براي اندازهاز خصوصي

 استفاده قرار دادند و نهايتا هيچ تفاوت قابل توجهي در عملكرد شركت
تند. به طور كلي، نتايج تحقيق هاي خصوصي و تحت مالكيت دولت نياف

سازي در سوئد به آن ميزان كه انتظار ميها نشان داد كه خصوصيآن
  رفته و نيز در مقايسه با كشورهاي ديگر، موفق نبوده است.

 روش پژوهش- 4

گونه تحقيقات؛ اين تحقيق بر مبناي هدف، از نوع كاربردي است. در اين
پايه براي حل مسايل اجرايي و واقعي ها و فنون تحقيقات اصول، توانمندي
ها براي كه با هدف برخورداري از نتايج يافتهشود. هنگاميبه كار برده مي

پردازيم، آن را تحقيق ها به تحقيق ميحل مسائل موجود در سازمان
همچنين اين تحقيق بر حسب روش، از نوع تحقيقات  ناميم. كاربردي مي

 اب است (گاه از تحقيق توصيفي زمينهيتحليلي از نوع زمينه - توصيفي
گونه تحقيقات، شود). در اينياب، به تحقيقات پيمايشي نيز تعبير مي

محقق متغيرها را دستكاري نميكند و يا براي به وجود آمدن رويدادها 
  كند.شرايطي را فراهم نمي

ها، از روش ميداني آوري اطالعات و دادهدر اين تحقيق به منظور جمع
اي انجام شده، مباني هاي كتابخانهه شده است. با استفاده از مطالعهاستفاد

هاي تخصصي فارسي و انگليسي و همچنين نظري تحقيق، از كتب و مجله
هاي اينترنتي گردآوري شد. بخش ميداني تحقيق نيز، از طريق سايت
سازمان بورس بانك اطالعاتي هاي سه شركت از طريق آوري دادهجمع

شركت بيمه مركزي  هاي آماريسالنامههمچنين  بهادار تهران واوراق 

                                                            
1 Zaroug Osman 
2 Motasam Tatahi,Almas Heshmati 

هاي بيمه آسيا، دانا و البرز صورت گرفته شركت جمهوري اسالمي ايران و
  است. 

 هال دادهيتحل - 5

اي كه در ادبيات و پيشينه گسترده در اين تحقيق با توجه به پيمايش
ارزيابي عملكرد سازي و نيز تحقيقات صورت گرفته در دو حوزه خصوصي

ها با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن انجام شد، و در نظر سازمان
هاي فعال در حوزه هر يك از صنايع مختلف از گرفتن اين نكته كه شركت

دهي متفاوتي ساختار عملكردي و تنوع كاري و سيستم گزارش
متعلق به هاي كه براي ارزيابي عملكرد شركتبرخوردارند، و همچنين اين

ها بر مبناي هر صنعت (از جمله صنعت بيمه) ضرورت دارد كه اين شركت
هاي خاص منطبق با آن صنعت نيز مورد ارزيابي قرار گيرند، شاخص

در نظر گرفتن مالحظه  توجه به خصوصيات بومي صنعت بيمه كشور وبا
ها با توجه به نحوه هايي كه قادر به محاسبه آنجهت استخراج شاخص

هاي بيمه ايراني باشيم، در نهايت، با نظرخواهي از دهي شركترشگزا
شاخص را در قالب چهار معيار  27خبرگان در حوزه صنعت بيمه، مجموع 

نماييم. مالي، فرايند داخلي، رشد و يادگيري و مشتري و بازار، مطرح مي
  )1(جدول

قبل،  هاي تعيين شده از مرحلههاي مربوط به شاخصدر مرحله بعد، داده
هاي بيمه آسيا و سازي براي شركتدر دو دوره قبل و بعد از خصوصي

سازي براي شركت بيمه دانا البرز و يك دوره قبل و بعد از خصوصي
  شود. گردآوري مي

هاي مربوط به شركت بيمه آسيا مورد در اين قسمت براي نمونه، داده
يي مربوط به هر گيرد. سپس در انتهاي بحث، اطالعات نهاتحليل قرار مي

سه شركت ارائه خواهد شد. الزم به ذكر است كه تمامي اطالعات مورد 
ها از طريق شركت 1390تا  1386هاي نظر، از گزارش حسابرسي سال

سايت سازمان بورس اوراق بهادار و بيمه مركزي ايران استخراج شده 
ديدگاه  بيمه آسيا بر اساس چهار در ادامه اطالعات مربوط به شركت است.

مالي، بازار و مشتري، رشد و يادگيري و فرايندهاي داخلي در قالب مراحل 
  تشريح خواهد شد.  TOPSISمختلف تكنيك 

پس از  سازي آنمقياسها و بيتشكيل ماتريس داده –مرحله اول 
ها براي هر شاخص، ماتريس تصميم در هر يك از چهار آوري دادهجمع

سازي تشكيل شد و با استفاده از خصوصيقبل و بعد BSC ديدگاه مدل 
  ). 2(جدول مقياس گرديداز روش نرم غيرخطي به شرح زير بي
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  اهآن وزن و منتخب هايشاخص ):1( جدول

 معيار وزن معيارها شاخص وزن شاخص ها وزن نهايي هر شاخص

 بيمه توليدي حق 0,045 0,014

 معيار مالي 0,316

 نسبت جاري 0,078 0,025

 نسبت آني 0,07 0,022

 نسبت بدهي 0,063 0,02

 دوره متوسط وصول طلب 0,057 0,018

 نسبت گردش منابع سرمايه اي 0,058 0,018

 نسبت گردش مجموع دارايي ها 0,063 0,02

 نسبت سود به فروش 0,14 0,044

 بازده مجموع دارايي ها 0,113 0,036

 ضريب خسارت 0,074 0,023

 بازده سرمايه گذاري 0,101 0,032

 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 0,137 0,043

 نسبت هزينه هاي اداري عمومي و كارمزد به حق بيمه صادره 0,393 0,063

 معيار فرايند داخلي 0,153
 توليدي كاركنان سرانه حق بيمه 0,163 0,025

 سرانه هزينه هاي اداري و عمومي 0,214 0,033

 سرانه سود خالص 0,23 0,035

 نسبت نمايندگي به كل نمايندگي هاي بيمه كشور 0,096 0,041

0,43 
 معيار بازار و مشتري

 نسبت شعب به كل شعب بيمه كشور 0,112 0,048

 توليديسهم از بازار حق بيمه  0,241 0,103

 سهم از بازار تعداد بيمه نامه صادره 0,154 0,066

 سهم از بازار خسارت پرداختي 0,168 0,072

 سهم شبكه فروش از حق بيمه توليدي 0,159 0,068

 تعداد شكايات به ازاي هر يك ميليون بيمه نامه صادره 0,069 0,03

 شاخص تحصيالت كاركنان 0,307 0,031

 معيار رشد و يادگيري 0,101
 شاخص كيفيت كاركنان 0,407 0,041

 تعداد نيروي انساني 0,098 0,01

 درصد هزينه هاي آموزش كاركنان و نماينده ها 0,187 0,019
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ايآس مهيب شركت در هاداده ليتحل): 2( جدول

گزينه 
ضد 
 آلايده

گزينه 
 آلايده

مقياس ماتريس بي 
وزين بعد از 

 سازيخصوصي

ماتريس بي 
مقياس وزين 

قبل از 
 سازيخصوصي

ماتريس همگن 
بعد از 
 سازيخصوصي

ماتريس همگن 
قبل از 
 سازيخصوصي

  مخرج
نرم 

 اقليدسي

ماتريس تصميم 
بعد از 
 سازيخصوصي

ماتريس تصميم 
قبل از 
 سازيخصوصي

نوع 
 شاخص

 معيار شاخص

0,007 0,011 0,011 0,007 0,84 0,54 10047,25 8432,55 5462,55 + C1 

 معيار
 مالي

0,016 0,018 0,018 0,016 0,75 0,66 1,05 0,79 0,69 + C2 

0,012 0,018 0,012 0,018 0,54 0,84 0,12 0,067 0,10 + C3 

0,014 0,013 0,014 0,013 0,72 0,69 129,15 92,97 89,64  - C4 

0,015 0,009 0,015 0,009 0,86 0,51 208,85 179,25 107,18  - C5 

0,013 0,012 0,012 0,013 0,70 0,71 9,90 6,96 7,04  - C6 

0,012 0,015 0,012 0,015 0,64 0,77 1,16 0,74 0,89 + C7 

0,023 0,037 0,037 0,023 0,85 0,53 2,13 1,81 1,13 + C8 

0,022 0,027 0,027 0,022 0,78 0,62 1,64 1,29 1,02 + C9 

0,018 0,014 0,014 0,018 0,62 0,78 110,42 68,81 86,36  - C10 

0,008 0,030 0,030 0,008 0,96 0,26 13,46 13 3,5 + C11 

0,021 0,037 0,037 0,021 0,87 0,48 20,89 18,26 10,15 + C12 

0,044 0,040 0,044 0,040 0,74 0,67 1,27 1,00 0,78  - C13 معيار 
 يندآفر

 داخلي

0,013 0,021 0,021 0,013 0,84 0,54 2,07 1,68 1,21 + C14 

0,027 0,017 0,027 0,017 0,85 0,53 3774,94 2629,5 2708,5  - C15 

0,015 0,031 0,031 0,015 0,90 0,44 27,83 9,67 26,10 + C16 

0,024 0,033 0,024 0,033 0,59 0,80 15,54 9,20 12,52 + C17 

 معيار
 بازار و
 مشتري

0,027 0,039 0,027 0,039 0,56 0,83 17,96 10,07 14,87 + C18 

0,064 0,081 0,064 0,081 0,62 0,79 18,74 11,58 14,74 + C19 

0,043 0,049 0,043 0,049 0,66 0,75 20,08 13,21 15,13 + C20 

0,061 0,038 0,038 0,061 0,53 0,85 20,96 11,04 17,81  - C21 

0,042 0,053 0,053 0,042 0,78 0,62 113,00 88,42 70,37 + C22 

0,025 0,015 0,025 0,015 0,85 0,52 26,62 22,72 13,86  - C23 

0,019 0,024 0,024 0,019 0,79 0,61 24,41 18 16,5 + C24 معيار 
 رشد و
 يادگيري

0,024 0,033 0,033 0,024 0,81 0,58 3,80 3,20 2,03 + C25 

0,006 0,007 0,006 0,007 0,70 0,72 0,28 0,24 0,15 + C26 

0,006 0,017 0,006 0,017 0,35 0,94 0,049 0,044 0,021 + C27 
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  موزون مقياسمحاسبه ماتريس بي –مرحله دوم 
ابتدا، با توجه به ضرايب اهميت معيارهاي مختلف در  در اين مرحله،

شود. سپس با ضرب اوزان در بردار وزن معيارها تعيين ميگيري، تصميم
مقياس موزون، قبل و بعد از هاي ماتريس تصميم همگن، ماتريس بيداده

  ). 2(جدول شودسازي تعيين ميخصوصي
ها، از تكنيك مقايسات يك از شاخص در اين تحقيق براي تعيين وزن هر

و سپس  BSC رگانهزوجي استفاده شد. بدين منظور ابتدا مناظر چها
سازي، هاي هر منظر، از نظر اهميت در ارزيابي عملكرد خصوصي شاخص

اي حاوي نامهتن از خبرگان از طريق پرسش 7به صورت دودويي توسط 
مقايسات زوجي كه بر اساس طيف ساعني طراحي شده بود، مقايسه شده 

 هاشاخصوزن  دهي شدند.وزن Expert Choiceو با استفاده از نرم افزار 
  آمده است. 1در جدول 

  
  آلآل و ضد ايدهيافتن گزينه ايده –مرحله سوم 

 نشان داده شود، در اين صورت: A-آل باو ضد ايده A*آل بااگر گزينه ايده

 

از بين  jبدترين مقدار  �ها و از بين تمام گزينه jبهترين مقدار  ∗ʋكه 
گيرند، به قرار مي  A-و A*هايي كه در باشد. گزينهها ميتمام گزينه
  .)2(جدول هاي كامال بهتر و كامال بدتر هستنددهنده گزينه ترتيب نشان

  
  آلآل و ضد ايدهمحاسبه فاصله از گزينه ايده –رحله چهارم م

 آل و فاصله از حل ضدايدهدر اين مرحله براي هرگزينه فاصله از حل ايده
  شوند:آل به ترتيب از روابط زير محاسبه مي 

 
آل در شركت بيمه آسيا به شرح جدول آل و ضدايدهفاصله از گزينه ايده

  زير است:
 ايآس مهيب شركت در آل¬دهيضدا و آل¬دهيا از فاصله: .)3(جدول

 معيار شركت بيمه  فاصله اقليدسي نسبت به ايده آل مثبت  فاصله اقليدسي نسبت به ايده آل منفي

(d-) (d+) آسيا   

 مالي قبل از خصوصي سازي 0,032 0,009 

   بعد از خصوصي سازي  0,009 0,032 

 فرايند قبل از خصوصي سازي 0,017 0,0109 

 داخلي بعد از خصوصي سازي  0,0109 0,017 

 بازار و  قبل از خصوصي سازي 0,025 0,026 

 مشتري بعد از خصوصي سازي  0,026 0,025 

 رشد و  قبل از خصوصي سازي 0,106 0,111 

 يادگيري بعد از خصوصي سازي  0,111 0,0106 

 مجموع قبل از خصوصي سازي 0,046 0,032

   بعد از خصوصي سازي 0,032 0,046
                      

  
 هابندي گزينهو رتبه محاسبه شاخص شباهت –مرحله پنجم 

  شود:مي محاسبه زير رابطه از شباهت شاخص مرحله درآخرين

 

 مورد گزينه چه كند. هرمي تغيير و يك صفر بين شباهت شاخص مقدار
 ترنزديك يك به آن مقدار شاخص شباهت باشد، ترمشابه آلايده به نظر

منطبق  آلايده گزينه بر ايگزينه اگر كه است روشن بود. كامال خواهد
 آن شباهت شاخص و صفر مساوي آلايده حل فاصله آن تاگاه باشد، آن
آل اي بر گزينه ضد ايدهصورتي كه گزينه در و بود خواهد يك مساوي
شاخص  و صفر مساوي آلضدايده حل تا آن فاصله گاهآن باشد، منطبق
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 اساس بر هاگزينه بنديرتبه براي مساوي صفر خواهد بود. لذا شباهت آن
 شاخص شباهت داراي بيشترين كه ايگزينه شباهت، شاخص مقدار
 است، شباهت شاخص ترينكم داراي كه ايگزينه و اول رتبه در است،

شاخص شباهت در شركت بيمه آسيا به شرح  گيرد.قرار مي آخر رتبه در
   باشد.مي 4جدول 

ايآس مهيب شركت در شباهت شاخص محاسبه :.)4ل (جدو

 معيار شركت بيمه آسيا شاخص نزديكي به گزينه مثبت نتيجه

 مالي قبل از خصوصي سازي 0,224 بهبود

   بعد از خصوصي سازي 0,775  

 فرايند قبل از خصوصي سازي 0,381 بهبود 

 داخلي بعد از خصوصي سازي 0,618  

 بازار و  قبل از خصوصي سازي 0,504 افت 

 مشتري بعد از خصوصي سازي 0,495  

 رشد و  قبل از خصوصي سازي 0,510 افت  

 يادگيري بعد از خصوصي سازي 0,489  

 مجموع قبل از خصوصي سازي 0,407 بهبود 

   بعد از خصوصي سازي 0,592  
  

در شركت سهامي بيمه آسيا عملكرد بر اساس نتايج به دست آمده، 
سازي بهتر از قبل از معيارهاي مالي و فرايند داخلي بعد از خصوصي

سازي و در معيارهاي بازار و مشتري و رشد و يادگيري قبل از خصوصي
  باشد. سازي ميسازي بهتر از بعد از خصوصيخصوصي

عملكرد ، BSCهمچنين در مجموع بر اساس معيارهاي چهارگانه مدل 
سازي خصوصي سازي بهتر از قبل از خصوصيشركت بيمه آسيا بعد از 

  باشد.مي

با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص نحوه محاسبه عملكرد هر شركت 
سازي، اطالعات مربوط به عملكرد هر در دو دوره قبل و بعد از خصوصي

 باشد. مي 5سه شركت بيمه واگذار شده آسيا، دانا و البرز به شرح جدول 
                                                                                                

   
   

سازي¬يخصوص از بعد و قبل ها	شركت عملكرد): 5(جدول

 ماليمعيار  معيار فرايند داخلي معيار بازار و مشتري معيار رشد و يادگيري مجموع

 شركت بيمه قبل از بعد از قبل از بعد از قبل از بعد از قبل از بعد از قبل از بعد از

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

  خصوصي
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

خصوصي 
 سازي

 آسيا 0,224 0,775 0,381 0,618 0,504 0,495 0,510 0,489 0,407 0,592

 نتيجه بهبود بهبود افت افت بهبود

 البرز 0,399 0,600 0,482 0,517 0,676 0,323 0,792 0,207 0,576 0,423

 نتيجه بهبود بهبود افت افت افت

 دانا 0,244 0,755 0,143 0,856 0,767 0,232 0 1 0,310 0,689

 نتيجه بهبود بهبود افت بهبود بهبود
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عملكرد هر سه شركت بيمه  جدول فوق،نتايج به دست آمده در بر اساس 
هاي مالي و فرايند داخلي بعد از خصوصيدانا، البرز و آسيا در ديدگاه

سازي بوده است و در ديدگاه بازار و سازي، بهتر از قبل از خصوصي
هر سه شركت و در ديدگاه رشد و يادگيري عملكرد مشتري عملكرد 

سازي، بهتر از بعد از هاي بيمه آسيا و البرز قبل از خصوصيشركت
سازي بوده است. همچنين در مجموع عملكرد شركت بيمه البرز خصوصي

هاي بيمه آسيا باشد و شركتسازي بهتر از بعد از آن ميقبل از خصوصي
  اند.لكرد بهتري نسبت به قبل از آن داشتهسازي عمو دانا پس از خصوصي

 گيرينتيجه  - 6

با مروري بر ادبيات پژوهش و مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي نتايج 
شود كه تاكنون براي مشخص مي در صنايع مختلف، سازيخصوصي

هاي مالي مدنظر بوده است. سازي، اغلب شاخصارزيابي نتايج خصوصي
ها براي ارزيابي پژوهش براي شناسايي شاخصبه همين جهت در اين 

از كارت امتيازي متوازن  ،هاي بيمهسازي در شركتنتايج خصوصي
هاي بازار و مشتري، عالوه بر جنبه مالي به جنبهاستفاده گرديد كه 

  فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري نيز توجه دارد.
معيارهاي  تريندهد، مهم) نشان مي1ها (جدولمحاسبه وزن شاخص

هاي سازي در شركتكارت امتيازي متوازن در ارزيابي نتايج خصوصي
بيمه، به ترتيب معيارهاي بازار و مشتري، مالي، فرايند داخلي و رشد و 

  باشد. يادگيري مي
از نظر معيار مالي، هر سه  ،همچنين با توجه به نتايج به دست آمده

از عملكرد بهتري  سازي نسبت به قبل از آن،شركت پس از خصوصي
يد مؤ خصوصاند و در واقع نتايج به دست آمده در اين برخوردار بوده

بسياري از تحقيقات صورت گرفته در صنايع و كشورهاي مختلف در 
  باشد.  سازي ميزمينه نتايج خصوصي
اين ، از نظر دهددر معيار بازار و مشتري نشان مي نتايج به دست آمده

سازي نسبت به بعد از آن، از از خصوصي سه شركت قبلمعيار، هر 
اند، لذا با در نظر گرفتن اين حقيقت عملكرد بهتري برخوردار بوده

غيرقابل انكار كه امروزه كفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتريان 
كه مشتريان امروز صنايع خدماتي (از جمله كند و نيز اينسنگيني مي

مقايسه خدمات در اختيار دارند  هاي بيشتري برايصنعت بيمه)، فرصت
از  تر از گذشته شده است،و جلب و حفظ و نگهداري آنان بسيار پيچيده

هاي دهنده از دست دادن مشتريان و فرصتجا كه نتايج تحقيق نشانآن
شده است، پيشنهاداتي به هاي بيمه تازه خصوصيبازار توسط شركت

  شرح زير ارائه مي گردد: 
سهم هر سه شركت از بازار حق بيمه توليدي و با توجه به كاهش  -

 پيشنهاد ميكاهش سهم از بازار تعداد بيمه نامه صادره در شركت آسيا؛ 
هاي مزبور در جذب و نگهداري مشتريان خود تغيير نگرش گردد شركت

ايجاد كنند، در اين خصوص پيروي از الگوهاي رايج در بازارهاي جهاني 
 بيمه توصيه مي گردد.

 پيشنهاد ميبا توجه به افزايش شكايات مشتريان در هر سه شركت؛  -
سازي در ميان نيروي هاي فرهنگي و فرهنگگردد از طريق انجام فعاليت

 ها با چگونگي انجام فعاليتها و همچنين عموم مردم، آنانساني شركت
 سازي و مزاياي آن آشنا شوند.هاي واگذاري، اهداف خصوصي

با  ه نتايج به دست آمده، از نظر معيار رشد و يادگيري،همچنين با توجه ب
هاي بيمه آسيا و البرز قبل از معيار، شركتاين توجه به اين كه از نظر 

  :اندقرار داشته نسبت به بعد از آن سازي در وضعيت بهتري خصوصي
هاي با توجه به كاهش قابل توجه هزينه آموزش كاركنان در شركت -

هاي بيمه پس از كه شركتو نيز با توجه به اين، بيمه آسيا و البرز
هاي غيرضروري خود باشند؛ سازي بايد به دنبال كاهش هزينهخصوصي

هاي با توجه به ضرورت ارتقاي كيفي نيروي كار شركت گرددپيشنهاد مي
هاي بيمه به جاي كاهش شده از طريق آموزش، شركتبيمه خصوصي

هاي غيرضروري خود كار كارشناسي هزينه آموزش، براي شناسايي هزينه
انجام دهند و مثال برخي از خدمات اداري خود را به خارج از شركت 

 واگذار كنند (برون سپاري).
هاي آسيا و البرز؛ انجام با توجه به كاهش نيروي انساني در شركت -

 گردد.ريزي مناسب در تعديل نيروي انساني پيشنهاد ميبرنامه
مده، از نظر معيار فرايند داخلي، بهبود عملكرد همچنين نتايج به دست آ

 سازي نسبت به قبل از آن، نشان ميهر سه شركت را پس از خصوصي
  دهد.
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