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 چکیده : 

. باشدهای نظارت بر شبکه فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان میتاثیر روششناسائی هدف پژوهش حاضر  

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش 

کوکران مدیران،کارشناسان و کارکنان شرکت بیمه پارسیان در استان اصفهان می باشد. با استفاده از روش 

نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب گردیده است . روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی است. ابزار  188تعداد

گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به تائید خبرگان و اساتید متخصص رسیده است. برای 

مرتبط استفاده شد که نتایج آنها نشانگر تائید پایایی پایایی پرسشنامه از  آلفای کرونباخ  و سایر شاخص های 

پرسشنامه مورد نظر می باشد.همچنین پرسشنامه به کمک نرم افزار لیزرل تحت تحلیل عاملی تائیدی قرار گرفت. 

های فرضیه های پژوهش با روش آزمون تی استیودنت  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند روش

ای،مشارکتی و مالی بر فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان تاثیر دارد. باتوجه به نتایج بدست آمده فهنظارت تعر

  باشد.تاثیر روش نظارت مالی بر متغیر یادشده بیشتر از دو روش نظارت دیگر می

 پارسیان آزمون تی استیودنتای ،نظارت مشارکتی،نظارت مالی،شرکت بیمه های نظارت،نظارت تعرفهروش واژگان کلیدی  :

 

 مقدمه

 نفعانیخاطر ذ تیتا امن ندینما تیالبته قابل انعطاف فعال شده و نییتع شیاز پ یتحت برنامه ها دیهمواره با یاقتصاد یهانگاهب

 ارائه بازخورد در یتواند نقش موثر یم ،یابزار قو کیو...را فراهم آورند. نظارت وکنترل به عنوان  انیسهامداران، مشتر شامل دولت،

از  زین مهیب یها شرکتموثر واقع شود. یاصل ریها به مستیدر بازگشت فعال نموده و فایا نفعانیذ و رانیمدبه  اتیبرنامه ها و عمل

اما  را به معرض اجراء گذارند. ینظارت وکنترل ،یمنسجم کار یهابرنامه دیبا نفعانیمنافع ذ نیتام یبرا نبوده و یقاعده مستثن نیا

 . ها تجربه شده استبرنامه نیراه ا در سر چالش ها یبرخ به هر حال
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موجود، توسط  نیکه به موجب قوان یرونیموسسات ب ایها نظارت دستگاه رند،یگ یتحت دو گونه نظارت قرار م مه،یب یهاشرکت

 تیریبه مد شود ویاجراء گذاشته مبه  و یطراح مهیب یهاشرکت که توسط خود یکنترل داخل نظارت و و شودیدولت اعمال م

 دینمایم  ارائه اتیبازخورد عمل

 بیان مسئله -1-1

از  اساسی ترین مشکالتی که باعث نارسایی و رشد نیافتگی در شبکه فروش بازار بیمه ای ایران گردیده، فقدان نظارت مستمر  یکی

تنها از این جهت که شرایط احراز نمایندگی  ینمایندگی/کارگزار کیو راهبردی بر عملکرد شبکه فروش است. گاهی یک فرد از 

)تحصیالت، سابقه کار مفید و ...( را دارد، آموزش های مربوطه را دیده و در آزمون های موردنظر شرکت می نماید در حالی که در 

است که این گروه به علت نداشتن اطالعات  عمل در آن نمایندگی فعالیتی ندارد و به نوعی اختیارات خود را به دیگران واگذار کرده

رشته ها و عدم توسعه بازار در رشته  یرقابت در برخ یو فشردگ یگستردگ گر،ید یسو ازالزم می توانند مشکالتی را به بار بیاورند. 

خود  یزندگ طیبهبود شرا یو برا دیخود را کسب ننما شتیمع نیتأم یبرا یدرآمد کاف ندهیشود تا نما یباعث م یراجباریغ یها

 دینبا مهینظارت بر عملکرد صنعت ب ضعف.دینما داممشاغل به صورت همزمان اق ریسا یبرا یندگینسبت به استفاده از دفتر نما

مند باشد و نظارت بهره یبرا یگرید یبهتر است از ابزارها یمرکز مهیباشد، ب ندگانیها در جذب نماشرکت تیمنجر به محدود

 کند. نینظارت را تدو یاصل یهاچارچوب

 مهیب یهاشرکت یتوانگری ابیو ارز ینظارت مال یاعمال تعرفه ها به جا یبر چگونگ یمرکز مهینظارت بهای موجود، یکی از چالش

شود  یم شتریروز به روز ب مهیب یبه انواع پوشش ها ازیمختلف، ن یها نهیدر زم یاقتصاد یها تیبا گسترش فعال امروزهاست. 

کارشناس  یمنابع انسان تیمانند عدم ترب ییبا چالش ها مهیواعمال نظارت بر اساس آن، صنعت ب مهیب یوعمال با وجود تعرفه ها

با  یوآمار یبرخورد فن یمنسجم آمار واطالعات برا ی، عدم اجبار به جمع آوریواقع یگر مهیب وی محاسبات فن نهیزم در

 یها مهیورود ب با ،یروش نظارت نیشود بلکه ا یصنعت م نیا یعلم هیبن فیروبه روست که نه تنها موجب تضع یامهیب یهاپوشش

 مهیطرف وتوجه قالب آنها به جذب حق ب کیاز یدولت یمقررات شرکت ها و نیازقوان شانیوآزاد بودن ا مه،یدر بازار ب یخصوص

در  طینرخ وشرا گاهیجا فیشود که عالوه بر تضع یگزاران م مهیم شده به باعال طیدر نرخ ها وشرا یعمال موجب نابسامان شتر،یب

 . داشته باشد مهیب یشرکت ها یبرا یریجبران ناپذ یتواند عواقب مال یگزاران، ممهیب نیب

عملکرد شرکت ها به عنوان بنگاه  یابیارز ینامناسب برا یهاوجودشاخص و ،یامهیب یوجود سازوکارنظارت فن عدمچالش دیگر 

 مهینبودن نرخ حق ب یمنطق و یبه خاطر علم یامهیب یرشته ها یدر برخ مهیب یحاضرشرکت هاحال دری است. اقتصاد یها

درآن رشته هاست  یافتیدر مهیاز حق ب شیشرکت ها ب یخسارت پرداخت گریهستند، به عبارت د یگرمهیب اتیعمل انیز یدارا

 دایارتباط پ مهیب ینامناسب توسط شرکت ها طیشرا نرخ و الاعم ای و سکیبه انتخاب نامناسب ر یاتیعمل انیز نیا یوالبته گاه

 نیکه خسارت سنگ یوجود ندارد و در مواقع ربطیذ نیمسئول ییپاسخ گو یمناسب برا ینظارت در هر حال سازوکار کنیکند لیم

 ندهیدر آ یاصالح دامواق یابی شهیر یمناسب برا یشود عمال سازوکار نظارت یم لیگزاران تحم مهیب ریسا و مهیب یرابه شرکت ها
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و  یمهندس ،یرشته ها مانند باربر ریسا مهیبخش ها از محل حق ب نیا نیخسارات سنگ طیشرا نیدرا نکهیا بدتر و وجود ندارد

 شودیم نیو...تام یسوزآتش

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش-1-2

استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی  ایران به موجب  پروانه   عالیت بیمه پارسیان بهف

و  اخذ مجوز  فعالیت  در انجام کلیه  امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های  اموال ،  28/2/1382مورخ   5200شماره  

بیمه های  ر سرمایه )یک هزارو یکصد میلیارد ریال( و سهم بازارمسئولیت و اشخاص می باشد.درحال حاضر بیمه پارسیان از نظ

رسالت  بیمه پارسیان ، ایجاد سازمانی جهانی تراز ، رقابت پذیر،  خصوصی ، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد.

ک ها  و جبران خسارت ها  متعهد نسبت به جامعه و پیشگام درارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقی  وحقوقی  برای پوشش ریس

و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ایمنی )شناخت ،  ارزیابی ، تجزیه،تحلیل و تفکیک  ریسک( جهت اخذ 

 صحیح ترین  بیمه نامه ها جهت تامین و  گسترش حداکثر پوشش بیمه ای همراه با کاهش هزینه های بیمه گذار می باشد.

دارد الزم  یگر بستگ مهیب یو توانگر یتعهدات به ماندگار یفایا ییاست و توانا ندهیمربوط به آ یقبول تعهد یگر همیاز آنجا که ب

اعمال کند تا حقوق مردم و  هینظارت عال یا مهیب یقراردادها یبر اجرا ،دارد تیاست که دولت، همانگونه که در موارد مشابه مسوول

از  یریکه با گروه کث مهیب یو عملکرد شرکت ها تیفعال س،یتاس ینظارت بر چگونگ شود. تیرعا یا مهیجامعه توسط موسسات ب

از  ندینمایم افتیدر ندهیدر آ ی( با وعده ارائه خدماتیو حقوق یقیاز مردم )حق یکنند و هر روز مبالغ عمده ایمردم داد و ستد م

 دولت است. یتیحاکم فیوظا

 پیشینه پژوهش -1-1

 ینگاهانجام داده است.  آن یبرا ییمشکالت عمده شبکه فروش بیمه و ارائه راهکارها یبررس( پژوهشی با عنوان 1393) یعامل

کشور از  مهیشبکه فروش در صنعت ب یو نگهدار یاتیعمل یها ستمیفروش و س ندگانیجذب نما ،یابیبازار یها وهیبه ش یاجمال

در  یو اساس قیعم ینشان از وجود ضعف ها یربازرگانیو غ یمختلف بازرگان یها مهیباز و بدون نفوذ بازار ب یها تیسو و ظرف کی

توسط شبکه  مهیخدمات ب یابینقاط ضعف بازار یشده است با بررس یمقاله سع نیاست. در ا کشور مهیصنعت ب یابینظام بازار

 شود. لیشفاف تحل یبه صورت مهیب یابیبازار یها ستمیس ،یو فرهنگ یقانون ،یاتیعمل یها دگاهیکشور از د مهیفروش در صنعت ب

را مطالعه کرده است. بنگاههای اقتصادی  دانا( مهی)ب مهیب یهاکنترل و نظارت در شرکت یها و راهکارهاچالشتا( )بی نیارحسیاو

همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده والبته قابل انعطاف فعالیت نمایند تا امنیت خاطر ذینفعان شامل 

برنامه دولت،سهامداران، مشتریان و...را فراهم آورند. نظارت وکنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش موثری درارائه بازخورد

شرکت های بیمه نیز از این  .ها و عملیات به مدیران وذینفعان ایفا نموده ودر بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود

در  .های منسجم کاری، نظارت وکنترلی را به معرض اجراء گذارندقاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه
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های ها در سرراه این برنامه ها تجربه شده است که در این مقاله بخشتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالشکشورمابه خاطر دول

 و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شده است. مهم آن یادآوری

 مورد) بیمه کار و کسب در اطالعات تکنولوژی همانندسازی در ارزیابی و نظارت ( پژوهشی با عنوان نقش1390کیا )محمودی

رقابت شدید امروز در هر صنعتی انجام داده است. در چکیده این رساله آمده است  (البرز استان اجتماعی تامین سازمان: مطالعه

باعث شده است سازمان ها بکوشند تاهرطوری که ممکن است خود را در عرصه این رقابت پیروزگردانند. برای این کار سازمان ها 

اص و تکنولوژی های خاص در هر زمینه که الزم باشد را پیاده می کنند. رقابت باعث شده است که سازمان ها به رویکردهای خ

بخشد یا به مرگ می کشاند. مشتری خود به صورت دیگر نگاه کنند. چون این مشتری می باشد که یک کسب و کار را رونق می

باشد. سازمان ها می کوشند تا مشتریان خود را در مورد محصوالت و خدمات بنابراین مشتری امروزمایع حیات تمام سازمان ها می 

خود راضی نگه دارند و در نتیجه وفاداری آنها را نسبت به سازمان باال ببرند. برای این کار سازمان ها باید قادر باشند تا مشتریان 

نند تا مشکالت و نیازهای مشتریان را رفع کنند. بیمه خودشان را خوب بشناسند و نیازها و مشکالت آنها را در بیاورند و سعی ک

الکترونیک سازمان را به ادغام اطالعات و مدارک بیمه در سرتاسر سازمان قادر می سازد. درک ارزش کسب وکار تکنولوژی 

د اثربخش این نوع باشد. همانندسازی بیمه الکترونیک به کاربرنیازمند همانندسازی موفقیت آمیز توسط سازمان می (IT)اطالعات

باید به طور مستمر سازگاری بین  ISدر حمایت از استراتژی های بیمه شرکت اطالق می شود. برای موفقیت در این امر،تابع ITاز

باید به طو مستمر محیط  ISسازمان و سیستم بیمه الکترونیک را حتی پس از استقرار اولیه مدیریت نماید. به همین منظور، تابع

رونی را به منظور شناسایی فرصت های سازگاری بیمه الکترونیکی که به کاربرد اثربخش تکنولوژی های جدید بیمه بیرونی و د

مهم است که در فعالیت های  ISالکترونیک که حمایت از اهداف شرکت را مجاز می دارد را نظارت نماید. همچنین، برای تابع

صت های سازگاری بیمه الکترونیک با باالترین توان بالقوه به منظور اثر بر ارزیابی که به منظور تجزیه و تحلیل و انتخاب فر

همانندسازی بیمه الکترونیک صورت می گیرند مشارکت نماید. نتایج حاکیاز آن است که نظارت بیمه الکترونیک اثر مستقیم 

، درجه آگاهی جمعی  ISط میزان فعالیتمثبتی بر سطح همانندسازی بیمه الکترونیک سازمان خواهد داشت، و اینکه این اثر توس

تعدیل خواهد گردید، و همچنین این موضوع فرض شد که ارتباط بین نظارت بیمه الکترونیک و همانند  ISارائه شده در فعالیت

به احتمال بسیار باالیی منجربه شناسایی و واقعی نمودن فرصت های  ISسازی بیمه الکترونیک تعدیل خواهدگردید. آگاهی

 د. گاری بیمه الکترونیک پیش بینی نشده ای می گردند که به سطح باالیی از همانندسازی بیمه الکترونیک منتهی خواهد گردیساز

ایران را بررسی  ت های بیمه درنسبت های مالی و متغیر های اقتصادی موثر در ارزیابی سالمت و ثبات مالی شرک( 1388پریزادی )

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف کرده است. در این پژوهش آمده است 

نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری می باشد اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی 

ه دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران شده اند ب

وجود ندارد . با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سالمت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطالع نهاد 

ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل موثر بر سالمت و ثبات  قانونگذار برساند ضروری می باشد. پیش شرط

متغیر مالی موثر برسالمت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب  24مالی شرکت های بیمه می باشد. در این تحقیق تعداد 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/498205
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سبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، ن

عوامل اساسی شناسایی و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سالمت مالی آزمون می شود و آنگاه بر مبنای نسبت هایی که 

 و از طریق 1386و  1385معنادار شناخته شده اند شرکت های بیمه دولتی در ایران بر مینای سالمت مالی در دو سال مالی 

 د.تکنیک تاپ سیس رتبه بندی شدن

را در پایان نامه خود  ایرانارزیابی مقایسه ای حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ( 1388آبادی )کمالی دولت

کت های بیمه کشور از نظارت تعرفه ای استفاده می شود. در این روش در حال حاضر برای نظارت بر عملکرد شرانجام داده است. 

شرکت های بیمه در صدور قراردادهای بیمه ای خود باید تابع محض نرخ ها و شرایط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی باشند. در 

اشته و باید از روش هایی استفاده شرایطی که صنعت بیمه کشور در آستانه خصوصی سازی قرار دارد، این روش کارایی الزم را ند

کرد که جوابگوی نیازهای جدید باشد. حاشیه توانگری مالی ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان برای نظارت مالی بر 

عملکرد شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش بجای نظارت مستقیم بر قراردادهای شرکت های بیمه، حاشیه 

توانگری مالی این شرکت ها که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهداتی است که پذیرفته اند به طور مستمر مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. در این تحقیق برای اولین بار در کشور، شاخص حاشیه توانگری مالی با استفاده از رویکرد اروپایی برای بیمه های 

یمه دولتی و خصوصی محاسبه می گردد. هدف از محاسبه این شاخص تعیین معیاری کاربردی است که غیر زندگی شرکت های ب

در روش نظارتی جایگزین نظارت تعرفه ای قابل استفاده باشد. در همین راستا با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، 

مقایسه می گردد. همچنین حاشیه توانگری مالی الزامی  شاخص محاسبه شده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با یکدیگر

محاسبه شده با استفاده از شاخص بدست آمده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران، با حاشیه توانگری مالی الزامی 

دولتی باید یک  محاسبه شده با استفاده از روش اروپایی مقایسه می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بیمه

حق بیمه های  %15حق بیمه های دریافتی خود و شرکت های بیمه خصوصی به اندازه  %11حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 

دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند. 

تایج این تحقیق پس از انجام آزمون ها و تجزیه و تحلیل های آماری، حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین همچنین ن

شاخص حاشیه توانگری مالی محاسبه شده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی وجود ندارد. عالوه بر این یافته بر آن داللت 

زامی محاسبه شده با روش اروپایی، بیشتر از حاشیه توانگری مالی الزامی محاسبه دارد که به طور میانگین حاشیه توانگری مالی ال

 ت.شده با استفاده از شاخص ایرانی اس

 1374تهران در سال  بررسی مشکالت نمایندگان بیمه به عنوان بخشی از شبکه فروش بیمه در( پژوهشی با عنوان 1375کردی )

آیند، لذا های مهم شبکه فروش صنعت بیمه کشور به شمار میاز آنجا که نمایندگان شرکتهای بیمه یکی از بخشانجام داده است. 

الزم آمد عوامل بازدارنده این بخش را شناسائی کنیم تا پس از رفع این موانع بتوان صنعت بیمه کشور را هرچه بیشتر شکوفا نمود، 

ا همانگونه که کرارا توسط مسئولین امور اقتصادی و صنعت بیمه کشور عنوان شده است بازار بیمه کشور ایران بکر بوده و از زیر

پذیری باالئی برخوردار است . بدین جهت این پژوهش در پی آن است که با ترغیب نمایندگان بتوان به فعالتر شدن ظرفیت بیمه

ای مستقیم با فعالیت شبکه فروش و بازاریابان این صنعت ش نمایندگی بازار صنعت بیمه رابطهبازار بیمه کشور کمک نمود. گستر

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/501506
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/81075
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گذاران در ارتباط بوده و نقش بسزائی در باال بردن سطح معلومات و نگرش جامعه دارد و نیز نمایندگان همواره بطور مستقیم با بیمه

الت این قشر بپردازیم. با توجه به موضوع اصلی مطرح شده در این نسبت به صنعت بیمه دارند، برآن شدیم تا به بررسی مشک

. مساله اصلی از چند بعد "1374بررسی مشکالت نمایندگان بیمه به عنوان بخشی از شبکه فروش بیمه در تهران در سال "تحقیق: 

مشکالت درامدی / هزینه  1- توان این مشکالت را چنین ذکر نمود:گیرد و در اینجا بطور اختصار میمورد بررسی قرار می

مشکالت درون ساختاری  4-اجتماعی این فعالیت  -مشکالت فرهنگی  3-مشکالت ساختاری )بازار صنعت بیمه(  2-نمایندگان 

 د(.ای از موار)عدم صالحیت برخی از نمایندگان در پاره

 اهداف پژوهش -1-2

 هدف اصلی  -1-2-1

  در استان اصفهان انیپارس مهینظارت بر شبکه فروش ب یروش ها ریتاثآگاهی از 

 اهداف فرعی -1-2-2

  در استان اصفهان انیپارس مهیبر شبکه فروش ب تعرفه ای نظارت روش ریتاثآگاهی از 

  در استان اصفهان انیپارس مهیبر شبکه فروش ب مشارکتی نظارت روش ریتاثآگاهی از 

  بر شبکه فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان مالیآگاهی از تاثیر روش نظارت 

 فرضیات پژوهش -1-3

 فرضیه اصلی -1-3-1

  تاثیر دارند؟ در استان اصفهان انیپارس مهینظارت بر شبکه فروش ب یروش هاآیا 

 فرضیات فرعی -1-3-2

 تاثیر دارد؟  در استان اصفهان انیپارس مهیبر شبکه فروش ب تعرفه ای نظارت آیا روش 

 تاثیر دارد؟ در استان اصفهان انیپارس مهیبکه فروش ببر ش مشارکتی نظارت آیا روش 

  بر شبکه فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان تاثیر دارد؟ مالیآیا روش نظارت 

 قلمرو پژوهش -1-4

 ها بر شبکه فروش بیمه است.ای و تاثیر آنهای نظارت بیمهقلمرو موضوعی پژوهش درباره روش
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 است.  1394قلمرو مکانی استان اصفهان است.قلمرو زمانی پژوهش سه ماهه اول سال 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش  -1-5

نرسد، امری دشوار است.  نحوی که به رقابت در بازار آسیبی بر مؤسسات بیمه به تعیین و تعریف دقیق و روشن چهارچوب نظارت

. همچنین کنفراس ( ,2005IAIS )منظور تدوین و پیشنهاد کرده است برای این چهارچوبی 1مهیالمللی ناظران ب انجمن بین

است که شباهت زیادی با چهارچوب  کرده منظور منتشر نیز چهارچوبی برای این( آنکتاد)متحد  ملل تجارت و توسعه سازمان

نظارت مؤثر بر  انجمن، مؤسسات بیمه است . طبق چهارچوب بر سیستمی برای نظارت اساسا IAISانجمن  چهارچوبانجمن دارد.

جرا برای اعمال اال زمالطح دوم، مقررات س شرایط نظارت قرار دارد. در ت. در سطح اول پیشاس بازار بیمه مستلزم سه سطح کلی

دوم  سطح مورد اشاره درصورت میگیرد. تمامی مقررات  نظارت شود و در سطح سوم، بر اجرای مقرراتتدوین می بازار دخالت در

بندی بیمه طبقه کننده مصرف رکتی و مقررات نحوه برخورد مؤسسه با بازار وش در سه بلوک مقررات مالی، مقررات حاکمیت

 شوند.می

 

 

 

 
 IAISچهارچوب نظارت انجمن 

 

                                                      
1 . International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
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 است: ریبه چند روش امکان پذ یبازرگان یها مهینظارت بر ب اصوال

 .یمرکز مهیتوسط ب یا مهیب یقراردادها طینرخ و شرا دییتا ای نییضرورت تع :یتعرفه ا نظارت

و  یمرکز مهیبه ب یاجبار ییتحت عنوان اتکا اتیاز عمل یدرصد یاجبار یبه واگذار مهیب یاجبار شرکت ها: یمشارکت نظارت

 ماهانه بر دروها. افتیدر قیاعمال نظارت بر صدور و خسارت از طر

شاخص ها و  راتییو کنترل روند تغ مهیب یشرکت ها یو توانگر یدرجه ماندگار یالزم برا یشاخص ها نییتع :یمال نظارت

 از حقوق مردم. انتیتعهدات خدشه دار شده است در جهت ص یفایآنان در ا یمال ییتوانا ایکه بقا  یطیدر شرا یدخالت عمل

نهاد  کی یمرکز مهیب ردیدو صورت گ نیاز ا یبیترک ایسوم و  ایبه روش اول  یمرکز مهیکه اعمال نظارت توسط ب یصورت در

 شاخص ها اهم کارکرد آن است. ینظارت و کارشناس ،یابیصرف خواهد بود که ارز ینظارت

 کیخود به  مهیب یشرکت ها انیدر سود و ز یبه تبع مشارکت عمل یمرکز مهیب ردیدوم صورت گ وهیکه نظارت به ش یصورت در

 یاقتصاد تیفعال یبا خارج کشور و به طور کل ییمعامالت اتکا یو سامانده انیه دغدغه سود و زبدل خواهد شد ک یموسسه بازرگان

 غلبه خواهد کرد. رانیبر مد

 ق،یدق یکه مستلزم کارشناس یبا نظارت مال سهیساده بوده و در مقا اریبس یو مشارکت ینظارت تعرفه ا یاشاره کرد اجرا دیبا

 باشند. یدر اجرا برخوردار م یکم تر اریبس یدگیچیموثر است از پ یریگینظارت مداوم و پ

 یا مهیب یدر قراردادها طیاست. نرخ و شرا یو مشارکت یاز نظارت تعرفه ا یبیشود ترک یاجرا م رانیدر حال حاضر در ا آنچه

 شده است. نیی( تعیمرکز مهی)مستقر در ب مهیب یعال یقبال محدوده نرخ ها توسط شورا ایبرسد و  یمرکز مهیب دییبه تا ستیبایم

ها را بر شبکه فروش بررسی و مقایسه های مختلف نظارت در صنعت بیمه این پژوهش سعی دارد تاثیر این روشبا توجه به روش

 کند؛ بنابراین مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است.

 : مدل مفهومی پژوهش1 -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 روش شناسی

 یهادهیپد ای طیشرا فیتوص قاتینوع تحق نیا یبوده و هدف اساس یشیمایبه روش پ یمبتن یفیتوص قاتیاین تحقیق از دسته تحق

باشد.  یریگمیتصم ندیرساندن به فرا یاریموجود و  طیشناخت شرا یبرا تواندیم قاتینوع تحق نیا یاست. اجرا یمورد بررس

 نظارت تعرفه ای

 ینظارت مشارکت

 نظارت مالی

شبکه فروش بیمه 

 پارسیان
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روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق بنابراین  .دیآیبه حساب م زین یاز انواع پژوهش کاربرد نیهمچن

 است پیمایشی -کاربردی و براساس روش از نوع توصیفی

ترکیبی از مطالعه کتابخانه ای و تحقیق میدانی استفاده شده و در سنجش مطالعات جهت گردآوری اطالعات در این پژوهش ، 

نظری از دیدگاه صاحبنظران سازمان و محققین و متخصصین مربوطه نیز استفاده گردیده است . ابزار جمع آوری اطالعات و داده 

ی و نظر سنجی از متخصصان ، پرسشنامه اولیه ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که ابتدا پس از مطالعات نظر

تنظیم و پس از بررسی اعتبار و روایی آن نزد گروه کوچکی از جامعه تحقیق و اصالح نهایی آن روی نمونه اصلی از جامعه آماری 

 اجرا شده است.

کرونباخ  یبا استفاده از فرمول آلفا نظران بررسی و تایید خواهد شد.روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحب

جهت تعیین روایی، پرسشنامه تحقیق در اختیار چند تن از اساتید و صاحبنظران رشته  ها محاسبه خواهد شد.پرسشنامه یانیپا

 مدیریت قرار گرفت و پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت.

باشند. در نفر می 370و کارمندان بیمه پارسیان در استان اصفهان هستند. که تعداد آنها جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان 

تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این نوع نمونه گیری شانس انتخاب شده همه برابر با یک است و 

های باشند: در این پژوهش از آزمونه، به شرح ذیل میهای استنباطی به کار گرفته شدآزمونهمه شانس انتخاب شدن دارند. 

 موگروف اسمیرنوف استفاده شده استها از آزمون کولآزمون پیرسون  و برای نرمال بودن داده

 متغیرهای پژوهش -1-6

 .یمرکز مهیتوسط ب یا مهیب یقراردادها طینرخ و شرا دییتا ای نیی: ضرورت تعیتعرفه ا نظارت

و  یمرکز مهیبه ب یاجبار ییتحت عنوان اتکا اتیاز عمل یدرصد یاجبار یبه واگذار مهیب یشرکت هااجبار  :یمشارکت نظارت

 ماهانه بر دروها. افتیدر قیاعمال نظارت بر صدور و خسارت از طر

 و کنترل روند مهیب یشرکت ها یو توانگر یدرجه ماندگار یالزم برا یشاخص ها نیی: تعیمال نظارت

 های پژوهشبحث و بررسی یافته -1-7

می توان  %95با اطمینان  05/0با توجه به نتیجه آزمون تی استیودنت  و کوچکتر بودن سطح معنی داری بدست آمده از مقدار 

توان سطح عملکرد شبکه فروش بیمه پارسیان های نظارت میهای پژوهش را پذیرفت. بدین معنی که با بهبود روشتمامی  فرضیه

(،کمال دولت آبادی 1388(،پریزادی)1393های محققانی از قبیل عاملی)د داد. این یافته در راستای یافتهدر استان اصفهان را بهبو

 می باشد.(1377( و کردی )1388)
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 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه -1-7-1

 اگر ودش می مراجعه داری معنی سطح ستون به ابتدا جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تی ساده استفاده شد. که در آن 

 مقدار اگر.دارد وجود 3 متوسط مقدار با معناداری تفاوت و بوده معنادار متغیر آن در آزمون این باشد کوچکتر 0.05 از مقدار این

 میانگین تفاوت بودن منفی حالت در و است متغیر باالی به متوسط وضعیت دهنده نشان باشد مثبت حالت این در میانگین تفاوت

 با معنادار تفاوت عدم دهنده نشان باشد بزرگتر 0.05 از داری معنی سطح اگر.متغیراست پایین به متوسط وضعیت دهنده نشان

  متغیر است. متوسط وضعیت بر نتیجه و باشد می 3 مقدار

 

 خالصه آزمون های آماری1 -4جدول 

 3میانگین فرضی 

 t متغییر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

فاصله اطمینان 

95% 

 حدپائین حد باال

 24/0 68/0 41/0 001/0 187 72/31 اینظارت تعرفه

 13/0 57/0 38/0 000/0 187 65/22 نظارت مشارکتی

 07/0 56/0 74/0 000/0 187 04/49 نظارت مالی

 11/0 84/0 82/0 000/0 187 32/58 های نظارتروش

 

با میزان  0.05( مشخص می شود تمامی متغیرها به علت بزرگتر بودن سطح معنی داری از میزان 14-4)با توجه به  جدول 

متوسط تفاوت معنا دار داشته و به علت مثبت بودن تفاوت میانگین در وضعیت مطلوبی ) بزرگتر از میانگین فرضی (  قرار دارند. و 

 ارند.همگی بر فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان تاثیر د

 آزمون رتبه ای فریدمن   -1-8

آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین های چند جامعه وابسته استفاده می شود. به عبارت دیگر این آزمون جهت بررسی یکسان 

 بودن اولویت بندی به کار گرفته می شود. فرضیه های این آزمون به نحوه زیر تعریف می شود :

 

  : H0 تاثیرتمامی عوامل یکسان است 

 : H1 دست کم یک عامل با سایرین فرق دارد 
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در این پخش از پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن  متغیرهای موثر بر فروش بیمه پارسیان که در طی آزمون فرضیه ها تاثیرشان 

ن رتبه ای هر متغیر را مورد تائید قرار گرفت رتبه بندی شده و اهمیت هر کدام  تعیین می گردد. خروجی های این آزمون میانگی

-4و  15-4نتایج آزمون در  جدول نشان می دهد. هر چقدر میانگین رتبه ای متغیر بیشتر باشد اهمیت آن نیز بیشتر خواهد بود. 

 نشان داده شده است. در خروجی اول میانگین رتبه ای ابعاد و رتبه اهمیت آنها نمایش داده شده است. 16

 

  دمنیفر آزمون: نتایج 211 -4جدول 

میانگین  ابعاد

 رتبه

 رتبه

 1 82/4 نظارت مالی

 2 23/4 اینظارت تعرفه

 3 87/3 نظارت مشارکتی

 

 

  دمنیفر آزمون : خروجی 32 -4جدول 

Sig درجه آزادی آماره خی دو مقدار خطا 

000/0 05/0  011/47 2 

 

می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و ادعای یکسان بودن تاثیر تمامی متغیرها  05/0کمتر از  sigمطابق با خروجی دوم مقدار 

 پذیرفته نمی شود.

 نتایج و پیشنهادات کاربردی  -1-9

 بر فرضیه اصلی پژوهشنتایج و پیشنهادات کاربردی مبتنی  -1-9-1

 توان به مدیران شرکت بیمه پارسیان در استان اصفهان پیشنهادات زیر را ارائه نمود: باتوجه به آنچه که گفته شد می

های ای توسط نهاد ناظر و یا سایر موسسات معتبر باعث افزایش فروش شرکتهای بیمهشرکت اعتباردهی و رتبه بندی -

 های رتبه بندی نمود. بنابراین باید توجه کافی به بهبود رتبه شرکت در این نظامای خواهد شد.و بیمه

ماندگاری و های باشد. اعالم شاخصمهمترین عامل در خرید مشتریان می بیمه ماندگاری و توانگری شرکت های -

ها در راس ین شاخصگردد. بنابراین باید اعالم اهای فروش بیمه میباعث افزایش فروش نمایندگیتوانگری شرکت 

 های ترفیعی شرکت قرار گیرد. برنامه
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از طریق کاهش احتمال فساد مالی در شبکه  ماهانه افتیدر قیبر صدور و خسارت از طر بیمه مرکزی  اعمال نظارت -

 افتیدر قیبر صدور و خسارت از طر بیمه مرکزی  اعمال نظارتبخشد. همچنین فروش، میزان فروش را بهبود می

 گردد.ها شده و  باعث بهبود ارتباطات با مشتریان مینامهباعث دلگرمی اعضاء شبکه فروش بیمه ماهانه

ی، به اعضاء مرکز مهیبه ب یاجبار ییتحت عنوان اتکا اتیاز عمل یدرصد یاجبار یبه واگذار مهیب یاجبار شرکت ها -

بنا بر شایستگی خود در سود حاصل شده دهد عدالت در فعالیت آنها اجرا شده است و همه شبکه فروش اطمینان می

های خود را سهیم هستند، بنابراین فعالیت آنها موثرتر خواهد شد و انگیزه مضاعف اعضاء شبکه فروش شرکت در فعالیت

 در پی خواهد داشت. 

ردد. این ها توسط بیمه مرکزی تعیین و تائید گنامهدهند نرخ بیمهاعضا، شبکه فروش و همچنین مشتریان  ترجیح می -

دهد و به بخشد، قدرت رقابتی اعضاء شبکه فروش را فزایش میموضوع روابط بین شبکه فروش و مشتریان را بهبود می

 کندحل مشکالت و تضادها در طول شبکه فروش کمک می

ای که ساختارها یا ارتباطات شرکتی، شرکت های بیمه را در معرض ریسک ه حاصل کنندمی بایست اطمینان مشتریان  -

شرکت بیمه  باید صراحتا مشخص گردد که ناخواسته قرار نمی دهد و مانع نظارت کارآمد نمی شود. در این باره 

اجازه این قوانین و مقررات بیمه ای  و  ، از منابع مالی و مدیریتی کافی برخوردار استهابرای سرمایه گذارپارسیان 

 سرمایه گذاریها را داده است. 

 های فرعی پژوهشکاربردی مبتنی بر فرضیهنتایج و پیشنهادات  -1-9-2

های پژوهش نظارت نهاد ناظر باعث عملکرد بهتر شبکه فروش شرکت بیمه پارسیان در استان اصفهان خواهد شد. این بنابر یافته

 پذیرد: نظارت اغلب به سه صورت انجام می

 ای نظارت تعرفه -

 نظارت مشارکتی  -

 نظارت مالی -

ای کمترین تاثیر را بر روی عملکرد شبکه بیانگر آن است که نظارت مالی بیشترین تاثیر و نظارت تعرفههای این پژوهش یافته

 بیمه ماندگاری و توانگری شرکت هایتوان نتیجه گرفت که فروش بیمه پارسیان در استان اصفهان خواهد داشت. بنابراین می

تحت نظارت متداوم نهاد ناظر قرار گرفته و نتایج آن به اطالع مصرف باشد موضوعی که باید مهمترین عامل در خرید مشتریان می

 کنندگان بیمه برسد. 

می بایست استانداردهایی به منظور مدیریت ریسک های بیمه ای و غیر بیمه ای شرکت های بیمه، شامل نحوه ی  -

یمه ملزم به ارائه ی گزارش های و شرکت های ب شودشناسایی، طبقه بندی تحلیل و ارزیابی ریسک و ... تعریف و اعمال 

  شوند. ادواری در این خصوص 
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. این اطالعات شودمی بایست استانداردهایی به منظور جمع آوری اطالعات آماری مورد نیاز صنعت بیمه تعریف و اعمال  -

و کمک  (شامل نظارت های داخلی یا نظارت های بیرونی)آماری می بایست با دو هدف اصلی؛ تسهیل عملیات نظارتی 

 . به تجزیه و تحلیل صحیح ریسک تهیه شده باشد

 

منتشر شده توسط شرکت  اطالعاتبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران می بایست استانداردهایی درخصوص کیفیت  -

در رسانی و ... به منظور ایجاد شفافیت  اطالع  های بیمه، نحوه ی انتشار و ارائه ی اطالعات به بازار، نحوه ی تبلیغات و

 .بازار، تعریف و اعمال کند

می بایست تدابیری در زمینه ی اعطای مجوز و نظارت بر عملکرد نهادهای حرفه ای مستقل ارزیابی خسارت شامل،  -

، تا این گروه فعال تر شده و ارزیابی خسارت پرونده های شودموسسات ارزیابی خسارت و ارزیابان خسارت اتخاذ 

ا سپرده شود. در این باره، شرکت های بیمه می بایست سیاست ها و ساختار خسارتی شرکت های بیمه به آن ه

  .خود را طوری طراحی کنند که اهداف مذکور تامین شود تشکیالتی

شرکت های بیمه درخصوص ساختار شبکه   وضع گردد. استانداردهای مناسبی بر اساس ضریب حاشیه ی توانگری -

رد نیاز شرکت های بیمه به منظور دستیابی به ترکیب بهینه ی شبکه فروش، نحوه ی جذب و تعداد نمایندگان مو

  .فروش تعریف کند

 های آتیپیشنهادات جهت پژوهش -1-10

 به منظور پیشبرد  پژوهش ها آتی  که در این حوزه  انجام خواهد گرفت  پیشنهاد می شود که :

  اجتماعی ،  ،های جمعیت شناختی به ویژگیمی توان این تحقیق را در جوامع آماری دیگر نیز انجام داد و با توجه

 .های افراد آن بخش از جامعه به نتایج متفاوتی دست یافتفرهنگ و خواسته

  انجام مطالعات تطبیقی در مورد نظام نظارت بر عملکرد شبکه فروش با سایر شرکت ها  که از این لحاظ در سطح باالی

 نند چشم انداز های بهتری جهت بهبود و ارتقا مهیا نماید. ارزیابی شده اند یا با سازمان های خارجی می توا

  انجام پژوهش های کیفی مخصوصا فنومنولوژی جهت بررسی عمیق تر موضوع  می تواند در کشف و تبین بیشتر این

 مفاهیم موثر باشد. بررسی پیشینه پژوهش های صورت گرفته بر روی این پدیده حاکی از ضعف در این راستا می باشد. 

  ، توجه به نقش متغیرهای تعدیل گر در روابط بین نظارت و عملکرد در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است

 پژوهش های آتی  می توانند به بررسی این روابط بپردازند.

 های پژوهشمحدودیت -1-11

 های حوزه علوم انسانی می باشد.ها به علت ماهیت پژوهشهایی همراه بود  برخی از این محدودیتاجرابی تحقیق با  محدودیت
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 اختیار در منظور به شده انتخاب کامل واحد همکاری عدم و پژوهش موضوع مورد در کافی اطالعات نبودن دسترس در 

 اطالعات؛ دادن قرار

 بود؛ داده قرار الشعاع تحت را سؤاالت از بعضی صحیح به پاسخگویی آزمودنی ها، از تعدادی متفی ذهنیت و برداشت 

  اصوال به دلیل انجام تحقیقات متعدد در سازمانها و توزیع پرسشنامه ها با سواالت زیاد ، موجب شده تا تکمیل پرسشنامه

 ها با تامل و دقت صورت نگیرد و نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. 

 ور تکمیل کمبود وقت و عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان در تخصیص بخشی از اوقات کاری خود به منظ

 سازدپرسشنامه  تحقیق را با مشکل مواجهه می

 های مشابه ها و دستگاهتحقیق در یک نمونه کوچک از یک جامعه بزرگ آماری اجرا شده است، تعمیم نتایج آن به بخش

 به آسانی مقدور نیست و باید با احتیاط همراه باشد.

 کنترل از که است متغیرهایی تأثیر است، علوم رفتاری پژوهشهای خاص ویژگیهای از که پژوهش محدودیت های مهمترین از یکی

 نیست ذهن از دور پژوهش نتایج بر آنها امکان تأثیرگذاری و است خارج پژوهشگر

 راجعمنابع و م
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