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 چکیده

اجتمنناعی  نیتننأمی اسننتانی بیمننه  احنند ابننا  نندر بررسننی کننارایی  نننی  ایننن ونن    

انجنا  شنده اسناب ابتندا       نا دادهبنه ر   تلیینپ وشششنی     3133-3131ی  نا سنا  طی 

ا  نای زز  بن  آزمنشن  برای تعیین ننش  بنازده نتنبا بنه م یناس  احند ای منشرد بررسنی،        

 ننا بننا بننازده ه   الگننشی تلییننپ وشششننی دادهشنند انجننا  GAMS ا ننزارنننر اسننتداده از 

ی کننارایی  نننی ریننگاننندازهمنند  مناسننت ج ننا  عنننشان بننهثابننا نتننبا بننه م ینناس  

ا ننزای  دقننا تشنندی   منظننشر بننه احنند ای تلننا بررسننی انتدننا  گردینندب در ادامننه 

وترسننشن اسننتداده  –اندرسننشن ی ابرکننارای کننارا از منند   احنند امنند  در رتبننه بننندی 

  بعند بنرای    عمن  شده اسناب  منننین در اینن ون     بنا معر نی د  شنا   جدیند         

ی  مزمنان اینن د  شننا      نا ییاین وش، اجتمناعی در کشنشر   نیتنأم بیمنه   وششن   شنبکه 

بننا کننارایی  نننی  احنند ا در د  بیننشب  احنند ای بننزرچ    احنند ای کش نن  م ایتننه     

در سنح   احند ای بنزرچ رشند کنارایی  ننی بنا        د ند کنه   شده اساب نتنای  نشنان منی   

ی امننهیب شننبکهای  متننش   بننا رشنند شننا   بعنند  رشنند شننا   عمنن  شننبکه بیمننه 

- ینن آمنده  دسننا بنه در سننح   احند ای کش ن  نتننای     ضنمنا  بنشده اسنناب   ر متنش یغ

نبشده   آ نگ رشد کنارایی  ننی  احند ا بنا رشند د  شنا   عمن    بعند شنبکه           دسا

 یف کششر متدا ت بشده اسابمناط  مدت دری امهیب

 ب اتلییپ وشششی داده اجتماعی، نیتأمکارایی،  ی کلیدی:هاواژه

.H55 ،H21 ،C61 :JEL   یبندطبقه 
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یاجتماع نیسازمان تأم یامهیب ی احد ا ی ن ییکارا پیتلی 

 مقدمه-1
بننر رشنند   تشسننعه اقتصننادی  رگننذاریتأثی ن اد ننا ازی کننی اجتمنناعی ی ننامننهیبنظننا  

نیننا بننا ت شیننا رشنند تشلینند نا ننال  میننی، ب بننشد ام  تشاننندیمننکشننشر ا اسننا کننه 

اقتصننادی   اجتمنناعی، گتننتر  مشننارکا   رسننیدن بننه عنندالا اجتمنناعی مشجبننات  

تشسننعه در ینن   رایننند کیننی بننه گتننتر    راکننهتشسننعه اقتصننادی را  ننرا   سننازد 

کننه  ننشد ویشننندی معنننادار بننا  ابنندییمننت ییننپ   ننا رصننا  گتننتر   انتدننا حنن  

ی  ننا یننتکن کنناربردتعریننف    دیننتردیبنن(ب 3131دادگننر،) دارداجتمنناعی  نیتننأم

را نمنای مناسنبی ج نا     تشانند یمن ی کنارایی  ننی   رین گانندازه  منظشر بهمعتبر عیمی 

 نیتننأمی ب تننر بننرای آینننده نظننا  بیمننه    زیننربرنامننهارزیننابی عمیکننرد گذشننته    

 ب باشد کششراجتماعی در 

 بنه    شنده  شننا ته معیناری کینی از عمیکنرد     عننشان  بنه در ادبیات اقتصنادی کنارایی   

ب معیننار کیننی بننشدن، کننارایی را از شننشدیمنن فیننتعر ن ننادهسننتانده بننه  نتننبا صننشرت

ی جز ننی کننه در ارتبننا  بننا    رب ننرهمعیار ننای جز ننی سنننج  عمیکننرد  منننشن   

   .(3133م رگان،) کندیم، تدکی  ششدیمعشامپ ملاسبه  ت ت 

وارامترینن   ر   د معمننشز  بننه  رننندهیگ یتصننمی  احنند ای  نننی کننارایی ریننگاننندازه

ندتنتین بنار تدمنین کنارایی      3311سنا   در 3ب  نار  ردین گیمن صنشرت    یامترناوار  

ی ریاضننی   بننر اسنناس  ننار  ی بننر مبنننای   .را محننرک کننرد  یننناوارامتربننه ر   

ی کننردب ایننده ریننگاننندازهکننارایی را  مننرز اصننیه تشلینند بنگنناه از مننرز کننارایی تشلینند،  

، کننه بننه بررسننی 3163در سننا   1تشسننف  ننار ، در رسنناله دکتننری ر دز شنندهی معر ن 

،  بننا  نندایا وردا ننایمننمیننزان ویشننر ا تلصننییی داننن  آمننشزان منندارس آمریکننا 

 عنننشانی بننا ام الننهدر  3318قننرار گر ننا   در سننا    اسننتداده مننشرد 1عیمننی کننشور

ترتینت تلیینپ    نه این بن ارا نه شندب   « رننده یگ یتصنم ی  احند ا ی کنارایی  رین گاندازه»

ی کنارایی بنا  نندین  ر دی    رین گانندازه شاننایی  مندلی کنه ت   عننشان  بنه   ادادهوشششی 

   ننندین  ر جننی را داشننا معر ننی   بننه ر شننی کارآمنند در ارزیننابی عمیکننرد       

وشششننی  پیننتلی کننردیر تبنندیپ گردینندب ایننده ن دتننه در  رننندهیگ یتصننم احنند ای 

بننه جننای تعیننین شننکپ مشدصننی بننرای تنناب   ، ایننن اسننا کننه در ایننن ر   نناداده

                                                 
1 Farell 
2 Rhodes 

3 Cooper 
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تشندی  منرز کنارایی اسنتداده      منظنشر  بنه  شنده مشنا ده  ی نا دهداتشلید، متت یما  از 

، بنه تلیینپ عینپ ناکنارایی  احند ا      ملد دکنننده شده   بند ن نیناز بنه اعمنا  قینشد      

   .ششدوردا ته می

 نای م ن  اقتصنادی کشنشر  مننشن       جشد ا میا سننج    کنتنر  کنارایی ن ناد     با

 پین تلی   هین تجزدانی بنه  نظا  بیمه تنامین اجتمناعی، در محالعنات تجربنی تشجنه  نن      

اجتمنناعی در کشننشر  نیتننأمی تلننا وششنن  سننازمان امننهیبی  احنند اکننارایی  نننی 

ب نظننر بننه طیبنندیمننرا بننه  ننشد   یازونن یبنننشننده   ایننن مشضننش  ضننر رت تشجننه 

دنبننا  آن اسننا تننا بننا اسننتداده از ر   تلییننپ   بننه ونن    ا میننا مشضننش  ایننن 

گیننری اننندازه بننه 3131تننا  3133ی  ننا  بننرای  اصننیه زمننانی سننا   ننادادهوشششننی 

اجتمناعی در سنح  اسنتانی وردا تنه      نیتنأم ی سنازمان  امنه یبی  احند ا کارایی  ننی  

 ی قرار د دببررس مشرد و    ی آن را در طش  د ره زمانی  اییایوش  

سازماند ی م اله به این شنکپ اسنا کنه ابتندا ادبینات مشضنش  شنامپ مبنانی نظنری          

گر تننه اسنناب در بدنن  ر   تل ینن  نیننز   قراری رسننبر مننشردونن      نهیشننیو  

ی حاصنپ از   نا ا تنه  نا تشنری  شنده اسناب ارا نه ی     سازی   نلنشه گنردآ ری داده  مد 

 نای بعندی را بنه  نشد     نینز بدن     نا شنن اد یوی   رین گجنه ینتملاسبات ون        

 بانددادها تصاص 

 ادبیات موضوع -2
 ،گینری کنارایی اشناره شنده    ه نای اننداز  در این بد  ندتا به مبنانی نظنری   ر    

ای از محالعنات صنشرت گر تنه  نارجی   دا ینی کنه در ارتبنا  بنا         در ادامه به گزینده 

 ششدبوردا ته می ،ادبیات مشضش  و     بشده اسا

 مبانی نظری -2-1

 ری ین  سنازمان از منناب   نشد در عرصنه تشلیند نتنبا        کارایی بینانگر مینزان ب نره   

نتننبا  صننشرت بننه  ( 3،3331از زمننان بننشده )ویننرسبننه ب تننرین عمیکننرد در م حعننی 

بننه د   تننشانیمننب کننارایی اقتصننادی متستننات را شننشدیمننسننتانده بننه ن نناده تعریننف 

جنز  کنارایی  ننی   کنارایی تدصیصنی تدکین  کنردب کنارایی تدصیصنی بنر انتدننا            

حنداقپ کنردن  زیننه     منظنشر  بنه  نا  قیمنا ن ناده   نظرگنر تن متثرترین تشلیدات با در 

                                                 
1 Pierce 



یاجتماع نیسازمان تأم یامهیب ی احد ا ی ن ییکارا پیتلی 

  نا ی ر د(ب کنارایی  ننی نینز کنه رابحنه بنین       3،1003آ کینران ) کنند یمدزلا  ،تشلید

تشانننایی ینن  بنگنناه در بننه دسننا  کنننندهمنننعک  ،کننندیمنن ننا را تعریننف ی ر جنن  

کنه در   گشننه  منان اسناب   شنده  گر تنه ی بنه کنار    نا ی ر دآ ردن حداکثر  ر جی از 

 دسننته د  نننی بننه ی ملاسننبه کننارایی  ننار  بدنن  م دمننه نیننز بنندان اشنناره شنند 

ب در دسننته باشننندیمنن  یت تنن قابننپ  یننناوارامتری  ننار  ی وارامترینن     ننار  

بنه تلیینپ منرز تصناد ی      تنشان یمن   نا آناننشا    نیتنر م ن  ی وارامتری  که از  ار  

(SFA ،اشنناره کننرد ) ی بننرآ رد   اقتصادسنننجی  ننار  تشلینند بننا اسننتداده از   تنناب

عشامننپ تصنناد ی  ننار  از کنتننر  بنگنناه، عشامننپ       ننان نناده ریتننأثونن  از  ننر   

  یننناوارامتری  ننار  ب در سننشی م ابننپ   در دسننته  شننشدیمننناکننارایی ملاسننبه  

 نر  ا لینه در  صنشص شنکپ      گشننه چی ن (، DEA)  نا داده منشن تلیینپ وشششنی   

از   نا انلنرار   تمنامی   شنشد ینمن در نظنر گر تنه     نا ن ناده تبعی رابحنه بنین تشلیند      

متدکننر آزاد   ) شننشندیمننجننز  ناکننارایی در نظننر گر تننه    منزلننه هبننمننرز تشلینند  

 بنه   نا دادهدزینپ انتدنا  تلیینپ وشششنی      تنشان یمن (ب با این تشضنی   3131 مکاران،

تشانننایی  در رای کننارایی  نننی  احنند ا  ریننگاننندازه ج ننا مناسننتالگننشیی  عنننشان

مجمشعننه عشامننپ،  ی  مزمننانابیننارز ،نانننهیب اقنن ایننن الگننش در ارزیننابی   ننردمنلصننربه

، جبراننی بنشدن، ارزینابی بنا گنرای  منرزی       شنده نینی تعی از قبنپ   نا  زنعد  نیاز به 

ی جنا  بنه ی مرکنزی   تصنشیر کنردن ب تنرین  ضنعیا عمیکنردی        نا  یگنرا ی جا به

 عنشان کردب ضعیا محیش  

 پیشینه پژوهش-2-2

با   اآناندب ردا تهآمریکا و مهیبی کارایی  نی صنعا ابیارز به( 3331) 1کامین     ی 

 ی طی د رهامهیبی  احد اتاب   زینه مرزی را برای  ،ییراستنمااستداده از ر   حداکثر 

متشسف از  طشر بهی بزرچ  ابنگاهتدمین زده   نشان دادند که  3380-3388زمانی 

ی متشسف   کش   دارای کارایی  ابنگاهدرصدی بر شردارندب  مننین  30ی نکارایی 

ی ناشی  اصر هی کش     متشسف از  ابنگاهدرصدی  تتندب  مننین  88   80 نی

 ، ظر یا ان ادهاز م یاس بر شردار بشدند که نشان می د د این بنگا ا از طری  ا زای  

 بدارند را  انهی زکا   

                                                 
1 Avkiran 
2 Cummins and  Weiss 
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ی بیمه انگیتتان با کم  تلییپ  اشرکای به بررسی کارایی ام اله( در 1003)3دیاکشن

 عنشان بهی   کارکنان اهیسرماوردا ته اساب  ی در محالعه  شد از مناب    ادادهوشششی 

ستانده  عنشان بهی   ح  بیمه عاید شده گذارهیسرمان اده   از درآمد ای حاصپ از 

 احد ای تلا بررسی استداده کرده اساب نشیتنده در ادامه به م ایته نتبی عمیکرد 

( 1001) 1 ریتنگشن    ارلی ششر دیگر ار وایی وردا ته اسابگران انگیتتان با ون  کبیمه

ا  ی عمشمی استرالیا را با استداده از ر یکرد تلییپ وشششی داده امهیبکارایی  زینه در 

، سرمایه  یزیکی   سرمایه مالی   کاری ر ینیی  منشن  ان ادهاز   اآنب اندنمشدهی بررس

ی استداده گذارهیسرما تی   درآمد ای حاصپ از  ایی مانند درآمد  ال  دریاستانده

کرده   دریا تند که منب  اصیی ناکارایی  زینه در ناکارایی تدصی  بشده اساب این در 

 .حالی اسا که س   ناکارایی  نی کمتر از ناکارایی تدصی  اسا

ی بیمه د لتی    صشصی آمریکا را با استداده از ر    اشرکا( کارایی 1030)1زییه

 کارایی بازی رغ یعی کهکرده   به این نتیجه رسید  تهیم ا ا لییپ وشششی دادهت

به د لتی شدن به دلیپ دسترسی به مناب    اآنی بیمه  صشصی، عیا تمایپ  اشرکا

ی  رب رهکارایی   ( در بررسی  شد از 1034)  مکاران  4یتا ارنگ   سرمایه بیشتر اساب

ی زندگی(، ندتا با استداده از ر   مرز تصاد ی  امهیب  استثنابهصنعا بیمه تاییند )

ی ریگاندازهتدمین زده   در ادامه ضمن  1001تا  1000ی  اسا تاب   زینه را برای 

ز کارایی ب نتای  ااندوردا تهی  رب رهبر تغییرات  متثرکارایی صنعا بیمه به تجزیه عشامپ 

 ای تل ی  کایا داشاب  مننین یا تهقتصادی حی ا اصر هدرصدی    جشد  13تا  14

 ششدبی می رب ره ا مشجت رشد مندی که ا ا تکنشلشژی با ا زای   زینهنشان داد 

( با مشضش  کارایی صنعا بیمه امشا  1036) 1هییز  محالعه صشرت گر ته تشسف کامین  

شا  نشان داده اسا که صنعا بیمه ام 1033تا  3331ی  اسا   متئشلیا آمریکا طی 

ی  مراه بشده اسا که  رب ره  متئشلیا آمریکا طی د ره تلا بررسی با رشد کارایی   

از  یامهیبعشامیی  منشن استرات ی تشلید، تشزی    تنش  سازی ملصشزت  نیب نیا در

 باندبشده ی رب رهبر سح  کارایی    متثرعشامپ 

                                                 
1 Diacon 
2 Worthington and Hurley 
3  Xie 
4 Yaisawarng and et al 

Cummins  and  Xie 5 
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 شد، مد  تلییپ تل ی ی کار ( در3181از میان محالعات دا یی، دانششر    مکاران )

  نتیجه  برده کار بهارزیابی کارایی شعت شرکا بیمه دانا  منظشربهوشششی ن اده ملشر را 

ی و   ش( در 3186اندب  متی    مکاران )درصد شعت کارا عمپ کرده 18اند که گر ته

رز   آسیا، البی م یاس تشلید   ار شرکا بیمه ایران،  اصر هبه ارزیابی کارایی  نی   

کارایی  نی در سح  نتبتا   نظر ازه  ر   ار شرکا ک انددانا وردا ته   نتیجه گر ته

( با 3133ی )ملمد   وشر شبی قرار داشته  لی ر ی مرز تشلید قرار ندارندب حمزه 

به بررسی کارایی شعت سازمان تأمین اجتماعی   ادادهی ر   تلییپ وشششی ریکارگبه

د د که عمیکرد شعت به للاظ کارایی مدیریا ب نتای  نشان میاندوردا تهن در استان ت را

ای ( در محالعه3133ابشیی    مکاران ) مناست  لی به للاظ م یاس نامناست بشده اساب

با تشجه به اینکه تعداد زیادی از اندب  ای بیمه در ایران وردا تهبه بررسی کارایی شرکا

وترسشن  -، با استداده از ر   اندرسشنداشتندیی قرار بیمه در مرز کارا ی اشرکا

شرکا  6شرکا بیمه  33که از بین  نشان دادب نتای  اندشده مشد   اشرکاکاراترین 

شرکا کارا دارای رتبه  6شرکا از  1درصد اسا    مننین  300 بیمه دارای کارایی

 منظشر به      شد در و (3134) نیالدنیمع اضپ یزدی   دبیکتان در کارایی  تتن

ی تلییپ  امد ی د لتی    صشصی کششر مدلی جام  با استداده از  امهیبارزیابی 

که به دلیپ در نظر گر تن عامپ زمان، مد  وشیای تلییپ  اندکردهطراحی   ادادهوشششی 

یپ ی ارزیابی، با استداده از تلیار ایمع انتدا اساب نشیتندگان بعد از  گر تهنا  یاونجره

  اآنبه دسا آ رده    3133تا  3181ی  اسا را طی  ، کارایی  ر  احد اداده یاونجره

  اا سکه بیمه میا برای تما   د دیمب نتای  تل ی  ایشان نشان اندکردهی بندرتبهرا 

 ی رقیت قرار داردب  امهیبدر سح  کارایی کامپ نتبا به سایر 

سازمان  یامهیبی  احد اکارایی  نی  تغییرات  یامترناوار   ، تلییپو  این  جه تمایز 

  ایی  منشن عم    بعد شبکه بیمه اساب  بررسی رابحه آن با شا   تامین اجتماعی

 روش شناسی تحقیق -3

 مدلسازی پژوهش -3-1

به للاظ محالعه اثر م یاس  احد ا به الگش ای با بازده   ادادهی تلییپ وشششی  امد 

 تتندب بازده نتبا   یتدک قابپ 1  بازده نتبا به م یاس متغیر3ثابانتبا به م یاس 

                                                 
1 Constant Return to Scale (CRS) 
2 Variate Return to Scale (VRS) 
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واسخ  ا ستاسا   به این   ای ر ج    ای ر دبه م یاس بیانگر ارتبا  بین تغییرات بین 

برابر ششد، میزان  ر جی آن  ند برابر  شا د  د  مثا که اگر میزان  ر دی برای  د دیم

وشششی  شد را با  ر  بازد ی ثابا  پیتلی مد (، 3318) 3شدب  ارنز، کشور   ر دز

 اساب شده دادهنشان  3نتبا به م یاس ارا ه کردندب این مد  در معادله 

Max  z=
∑ uryr0

s
r=1

∑ vixj0
m
i=1

       ur , vi ≥0                                                                          (3)  

st: 
∑ uryrj

s
r=1

∑ vixij
m
i=1

 ≤ 1     

  i , j > 0 

 د ننندهنشننان u  v ب د نندیمننرا نشننان   ننای ر د  x    ننای ر جنن  y ،3معادلننهدر 

آ ردن  دسنا  بنه    ندر اصنیی    بنشده ی  زنن در مینانگین    نا ی ر د    نا ی ر ج زن 

بنه    نا ی ر جن نتنبا مجمنش   زننی     ی اسنا کنه  اگشننه بنه     uی برام ادیر ب ینه 

ایننن اسننا کننه دارای   3معادلننه  مشننکپ ننا حننداکثر گننرددب  مجمننش   زنننی  ر دی

∑جننشا  اسنناب بننرای ر ننایی از ایننن مشننکپ قینند  شننماریبنن vixij = 1n
i=1   بننه منند

بنا ا نز دن قیند  نش       .کنند یمن ی  حنی تبندیپ   زین ربرنامنه   آن را به  ر   شدهاضا ه

 بدیآیمبه دسا  1معادله  صشرت به CCRمضربی مد   3 معادلهبه 

Max z = ∑ yijur                                                                                                 (1)
s

r=1
 

st: ∑ uryrj − ∑ vixij ≤ 0
m

i=1

s

r=1
 

∑ vixij = 1
n

i=1
 

ur, vi ≥ 0 
ی  نا ی ر جن  نا    تعنداد  ر دی  ایملند د ی بنرا اینن مند  شنر  اساسنی      طراحان

   صنننشرت بنننه را (DMU) 1رنننندهیگ یتصنننمی  احننند ای  احننند امننند    تعنننداد 

[𝑛(𝐷𝑀𝑈) ≥ 3(𝑛(𝑥) + 𝑛(𝑦)) در عمننپ  آن ایننرعا عنند  کننه اننندکننرده[  معر ننی

 درگیرننند    قننرارکننه تعننداد زیننادی از  احنند ا بننر ر ی مننرز کننارا   شننشدیمننمشجننت 

تشسننف  شننر  نینناقنندرت تدکینن  منند  کننا   یابنندب لننز   اعمننا         جننهینت

(، شننر  3383)4ی   ر  گننشزناسنناب  قرارگر تننه دینن (، نیننز مننشرد تا3338)1 رینندمن

                                                 
1 Charens and Cooper and Rohdes 
2 Decision Making Unit 
3 Friedman 
4 Golany and Roll 
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𝑛(𝐷𝑀𝑈)]  صنننشرت بنننه راملننند دیا  ≥ 2(𝑛(𝑥) + 𝑛(𝑦))  انننند کنننرده[ گنننزار

گیننر تصننمی بایتننتی بننه تعننداد  احنند ای  1عننددی سیتننت  معننادزتی  حننپبننرای 

 شنشد یمن در عمنپ باعن     کنار  نین ایا به مند  اضنا ه شنشد کنه     ملد دتلا بررسی، 

حجنن   کننه آنجننا ازب شننشد شننتریبی منند  از تعننداد متغیر ننا   نناایملنند دتعننداد 

ی  حنی بیشنتر  ابتنته بنه تعنداد      زین ربرنامنه عمییات سنیملیک  بنرای حنپ متنا پ     

حجن  عمیینات    CCRبی تا متغیر نا، حنپ متنئیه ثانشینه مند  مضنر        اساایملد د

(ب  ننر  3133کمتننری را در م ایتننه بننا منند  ا لیننه مضننربی  شا نند داشننا )م رگننان،

  شا د بشد:به  ر  زیر  CCRثانشیه، مد  وشششی 

 (1)                                                                                    Min Y0 = θ  

𝑠𝑡: ∑ λjyri ≥ yr0

n

j=1
 

∑ λjxij ≤ θxi0    

n

j=1
 

𝜆𝑗 ≥ 𝜃         𝜃: آزاد درعالمت 

اسنناب  سننح   ر دی بننه نتننبا  کننا   1معادلننه  در CCRی وشششنن نندر منند  

بننا حننپ ایننن منند   احنند ای تلننا بررسننی بننه د  گننر ه  احنند ای کننارا   غیرکننارا  

بنه   باتشجنه اب شنشند بنه طنشری کنه امتیناز  احند ای کنارا برابنر ین  اسن          ت تی  می

امکننان تشنندی   ننندین  احنند بننا نمننره کننارایی کامننپ )برابننر ینن ( بنننابراین بننرای  

ب شننشدیمنناسننتداده  ابرکننارای  ننامنند ی کننارا از  احنند ای بننندرتبننهتدکینن    

ر شننی بننرای رتبننه بننندی  احنند ای کننارا      3331سننا   در3وترسننشن -اندرسننشن

ز  نرا   منی سنا اب در اینن     ویشن اد کردند که امکنان تعینین کناراترین  احند را نین     

مثننپ حالننا قبننپ امتینناز کننارایی مشنند  شننده   بعنند  ندتننار   د  مرحیننه ای ، 

مربننش  بنه  احند کنارا از مجمشعنه قیند ای منند        دین ق نای کنارا،   از شناسنایی  احند  

شننشد تننا در مرحیننه د   امتینناز کننارایی را بتننشان بننی  از ینن  نیننز کنننار گذاشننته مننی

∑قینننند  4معادلننننه بننننرآ رد کننننردب بنننندین منظننننشر در   vi
𝑛
i=1 xij0 = بننننه   1

∑ vi
𝑛
i=1   𝑖≠𝑗

xij0 = اسنناب بننا حننذر ایننن قینند، بنگنناه مننی تشاننند   تغییننر کننرده   1

 (ب3131آزادی ن اد    مکاران، ) آ ردکارایی بازتر از ی  به دسا 

 

                                                 
1 Andersen and Petersen 
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Max   z = ∑ yrj.ur

s
r=1                                                                                                (4)  

s. t: ∑ ur

s

r=1
yrj − ∑ vi

m

i=1
xij ≤ 0 

∑ vi

n

i=1     i≠j

xij0 = 1 

Ur , Vi  ≥ 0 

 های پژوهش داده -3-2

 شرتص به گرمهیبی  اسازمان    اشرکادر ادبیات مشضش ، بررسی کارایی  معمش  طشر به

ی امهیباما با تشجه به گتتردگی شبکه  رد؛یگیمی صشرت امهیب شعتی  نم ایته کارایی 

ی  ر ی  از شعت، در این  ادادهاجتماعی   ملد دیا دسترسی به  نیتأمسازمان 

 نیتأمی بیمه  ایسرورستی  نی کارایی ریگاندازهو     بررسی کارایی به شکپ 

 ته اساب بدین ترتیت ضمن تبعیا از شیشه ی کششر صشرت گر ااستاناجتماعی در 

ی، امکان وشش  شعت سراسر کششر نیز امهیبی  احد امرسش  در محالعه کارایی  نی 

 از 3131تا   3133ی  اسا برای  ازین مشردی  ادادهمنظشر  نیبدب ششدیم را   

این  درشده اساب گردآ ری  3اجتماعی نیتأمی آماری منتشره تشسف سازمان  اسالنامه

   زینه )سرمایه صرر  کارکنانتعداد  شا   د (، از 1003و     به ویر ی از دیاکشن )

اساب  شده استدادهای ی  احد ای بیمه ان اده عنشانبهی امهیبی  اطرکشده( اجرای 

اصیی به ور نده  شدگانمهیبنتبا تعداد کپ ) ایحمااز سه شا   نتبا  نی منن

به  رانیبگیمتتمر   شدگانمهیبنتبا تعداد ) کاری نیر ی  رب ره(، رانیبگیمتتمر

ی استانی به للاظ  احد ای(   نتبا درآمد به  زینه )نتبا درآمد امهیبکارکنان  احد 

ی امهیب ای  احد ای ستانده عنشان به(،  احد ا زینه این  کپبهدرآمد ای تع دی 

نتبا حمایا   نتبا درآمد به  ا  ش د ، شده ارا هتعریف  طب اساب  شده استداده

نی  ز  که  را د ندیمنشان   احد ای را برای  ر ی  از نگین د زینه، در ح ی ا نتبا 

 شتریبی به احکا  بازنشتتگی   یا  ز نی  ر  ه امهیبی قرارداد ا ر  ه بیشتر نتبا 

 داراییی مشجت ا زای  نتبا امهیبدرآمد حاصپ از ح  بیمه به  زینه تع دات  نتبا

ششد که  شد یکی از ای میی بیمه احد اجاری به بد ی جاری )نتبا جاری( 

ه برزید) دیآیمی بیمه گر به شمار  اسازمان    اشرکای متثر بر سالما مالی  اشا  

مناب   ایدیک د ندهنشانی نیر ی کار  رب رهشا    نی منن(ب 3131   مکاران،

                                                 
1  www.tamin.ir 
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ا  ی مرسش  ایتتای تلییپ وشششی داده امد تداده از اساساب  احد ا  اریا ت درانتانی 

ین ا  جشد نیا با ر ند می تشاند تدکی  مناسبی بین  احد ای تلا بررسی انجا  د دب 

  ا  ی از کارایی  احد ا را گزار  داده   تشضیلی از وشیاییان حهاطالعات تن ا  ضعیا 

بر کارایی  نی  متثربررسی عشامپ د ندب ر   معمش  بر آن را ارا ه نمی متثرعشامپ 

 ای وارامتری  نیازمند گتتره مد  کاربرد  ای وارامتری  اساباستداده از شیشه

ی سازنه با تشالی  ادادهی زمانی اسا اما ملد دیا در دسترسی به  ادادهی از تر ی س

   ر نیا از استداده امکاناجتماعی،  نیتأم سازمانی  احد ای استانی برا شتریبزمانی 

گیری کارایی  نی بعد از اندازه حاضردر و      ر نیا ازب سازدیمرا با مشکپ ر بر  

این ورس  که عشامپ  به واسخ منظشر بهبندی کامپ  احد ای کارا   ناکارا  احد ا   رتبه

ا ی تل اسا اجتماعی در کششر در  نیتأممدتصات شبکه وشش  بیمه  مانندملیحی 

 د  شا  ، ی در ارتبا  بشده اساامهیبی با رشد کارایی  نی  احد ای بررسی تا  ه حد

 نیأمتد  سنجه از تشسعه کمی سا تار شبکه وشش  بیمه  عنشان بهعم    بعد شبکه 

ی امهیبیی  نی  احد ای کارای  اییایوشتعریف   با  مدتیف کششر مناط  دراجتماعی 

 ششدبریف   گردآ ری میشده اساب این د  شا   به شکپ زیر تع تهیم ا

ی  عننا  تلننا  نناکارگنناه: ایننن شننا   تعننداد یامااهیبشااا ع عمااق شاابکه 

ب در ایننن شننا   کارگنناه  عننا     د نندیمننی را نشننان امننهیبی  احنند اوششنن  

بننشده   حننداقپ یکبننار حنن   شنندهمننهیبکارگننا ی اسننا کننه در سننا  گننزار  دارای  

اسنا  وششن  بندین معننا     نای تلنا   کارگناه  تعنداد   یا نزا بیمه  اریز کنرده باشندب   

 ترکرده اسابی  شد را عمی امهیبوشش   شبکهی امهیبکه  احد 

تشزینن  بعنند  شننا   3اجتمنناعی نیتننأم سننازمان: یامااهیبشااا ع ب ااد شاابکه 

اجبنناری بننه  شنندگانمننهیب نتننبا شننکپبننه  رای اسننتان احنند ای  یبننرای کارگننا 

کننار بننین ب ایننن شننا    گننشنگی تشزینن  نیننر ی   کننندیمننکارگنناه  عننا  تعریننف  

شنا     عننشان  بنه کنه در اینن ون     از آن     د ند یمن ی  عنا  را تشضنی     نا کارگاه

ی بنه  امنه یباسناب بنرای مثنا  کنا   بعند شنبکه        شنده  اسنتداده ی امنه یببعد شبکه 

ی اقتصننادی   تشلینندی تلننا  احنند امعنننی کننا   سننرانه نیننر ی کننار مشننغش  در 

ارگناه، تعندیپ   ینا م ناجرت     بنه دزیینی  مننشن تعحیینی ک     تشانند یمن وشش  بشده   

 باشدب داده رخنیر ی کار 

                                                 
 ب3131آماری سا   سالنامه اجتماعی، نیتأمی سازمان تماع  اجآمار   ملاسبات اقتصادی  د تر 1
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ی بنرای  احند ای اسنتانی بنا     امنه یب شنبکه ی عمن    بعند    نا شنا   بعد از ملاسبه 

اینن   نا طنی   رشند اینن شنا      درصند ، 3131 تنا  3133 نای  استداده از آمنار سنا   

 د ره ملاسبه   به  مراه درصند رشند کنارایی  ننی  احند ا بنه منظنشر ارا نه تلییینی         

 گیردب ا مشرد استداده قرار می ای کارایی  نی  احدناوارامتری  از وشیایی

 های پژوهشمحاسبات و یافته -4
ی کننارایی  نننی  احنند ا در ایننن ونن     بننا ریننگاننندازهبننرای  ازیننن مننشرد ملاسننبات

استداده از سیتت  ننر  ا نزار گمنز صنشرت گر تنه اسناب ندتنا آزمنشن تعینین ننش            

 مند   تنا لنا بررسنی انجنا  شند     تی  احند ا بنرای   (RTS)  3اسبازده نتبا بنه م ین  

مناسننت تلییننپ وشششننی بننه منظننشر تعیننین  ننر  نننش  بننازده نتننبا بننه م ینناس،   

تعینین م ندار    منظنشر  بنه  BCC1 مند  انتدا  ششدب بدین منظنشر ابتندا  نر  مضنربی     

طنی د    BCCسنل   نر  وشششنی مند        شنده  حنپ بنرای  منه  احند ا     𝑢01متغیر 

باشند نشنانگر    صندر ی متنا   𝑢01 آمنده دسنا بنه  نان  نه م ندار    ششدیم مرحیه حپ

 𝑢01)بنرای حنالتی کننه    𝑢02بنازد ی ثابنا اسنا در غینر اینن صنشرت م نادیر متغینر         

کمتنر از صندر    𝑢01)بنرای حنالتی کنه     𝑢03بیشتر از صندر باشند(   ینا م نادیر متغینر      

ب  نانننه م نادیر   شنشند یمن  نا ملاسنبه   ی تلیینپ وشششنی داده   نا مند  باشد( تلا 

𝑢03   𝑢02  نتننای   1کمتننر از ینن  باشننند نشننانگر بننازد ی کا نننده بننه م ینناس اسنناب

 3 جنند   در  احنند ابننرای آزمننشن بننازد ی نتننبا بننه م ینناس    GAMSا ننزارنننر 

 بننهرا  𝑢01گمننز  ر جننی  ا ننزارنننر اسنناب زز  بننه تشضننی  اسننا کننه  شننده گننزار 

بنندین ترتیننت بننا معکننشس  د نندیمنندر عالمننا مندننی نشننان  ضننر حاصننپ صننشرت

کمتنر از صندر اسنا(       𝑢01)بنرای حنالتی کنه     𝑢02شدن ر ابف  نش ، م نادیر متغینر    

اسنناب در  شننده ملاسننبهبیشننتر از صنندر اسننا( 𝑢01)بننرای حننالتی کننه  𝑢03متغیننر 

بنر   را  احند ا  سننش  بنازده بنه م ینا      تنا RTS سنتشنی کنه دارای عننشان     3جد   

م نندار  3131بننرای مثننا  بننرای سننا    د نندبنشننان مننی سننا   ننراسنناس اطالعننات 

اسنا بندین    آمنده دسنا بنه  01/0بنرای  احند آبربایجنان شنرقی مثبنا       𝑢01-متغیر 

اسناب اینن    آمنده دسنا بنه ملاسنبه   برابنر صندر       𝑢03ترتیت در ادامه م دار متغینر  

                                                 
1 Return to scale test 

ارا ه شد  3384سا   کشوردرتشسف بنکر،  ارنز     CCRمد  با ا ز دن  ر  بازده به م یاس متغیر به مد   نیا 1 

 .معر ر اسا BCCبه مد    ادادهکه در ادبیات تلییپ وشششی 

 مراجعه کندب 141ص (، 3183طیش  )به  تشانندیم باره نیا درملتر  برای اطالعات بیشتر   شانندگان 3
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دارای بننازده  3131بربایجننان شننرقی در سننا  بنندان مد ننش  اسننا کننه  احنند اسننتان آ

 ثابا نتبا به م یاس بشده اساب

 (RTS) اسیمق(: نتایج آزمون ت یین نوع بازده نسبت به 1جدول )

 سا  3133  3131

RTS  uo3 uo2  -uo1 RTS uo3  uo2 -uo1 احد استانیا  ن  

 آبربایجان شرقی -034/0 086/0   کا نده 0   0 ثابا

 آبربایجان غربی 106/0   0 ثابا 01/0   0 ثابا

 اردبیپ 113/0   0 ثابا 11/0   0 ثابا

 اصد ان -013/0 03/0   کا نده 0   0 ثابا

 البرز -313/0 081/0   کا نده 0   0 ثابا

 ایال  134/0   0 ثابا 18/0   0 ثابا

 بشش ر -446/0 113/0   کا نده -41/0 11/0   کا نده

   ارملا  611/0   0 ثابا 61/0   0 ثابا

  راسان جنشبی 3   0 ثابا 81/0   0 ثابا

  راسان رضشی -063/0 038/0   کا نده 0   0 ثابا

  راسان شمالی 0     ثابا 0   0 ثابا

  شزستان 303/0   0 ثابا 33/0   0 ثابا

 زنجان -104/0 031/0   کا نده 0   0 ثابا

 سمنان 11/0   0 ثابا 11/0   0 ثابا

 سیتتان -113/0 643/0   کا نده -13/0 8/0   دهکا ن

 شر  ت ران -048/0 086/0   کا نده 0   0 ثابا

 ت ران  ای ش رستان -304/0 083/0   کا نده 0   0 ثابا

 غر  ت ران -01/0 086/0   کا نده 0   0 ثابا

  ارس 018/0   0 ثابا 34/0   0 ثابا

 ینقز  -133/0 034/0   کا نده 0   0 ثابا

 ق  -011/0 011/0   کا نده 0   0 ثابا

 کردستان 184/0   0 ثابا 0   0 ثابا

 کرمان 111/0   0 ثابا 11/0   0 ثابا

 کرمانشاه 113/0   0 ثابا 11/0   0 ثابا

 ک کییشیه 31/0   0 ثابا 81/0   0 ثابا

 گیتتان 144/0   0 ثابا 0   0 ثابا

 نگیال 131/0   0 ثابا 11/0   0 ثابا

 لرستان 13/0   0 ثابا 4/0   0 ثابا

 مازندران 038/0   0 ثابا 0   0 ثابا

 مرکزی -018/0 036/0   کا نده 03/0   0 ثابا

  رمزگان -161/0 411/0   کا نده -16/0 1/0   کا نده

  مدان 401/0   0 ثابا 4/0   0 ثابا

 یزد 103/0   0 ثابا 16/0   0 ثابا

  و    ی اا تهی: منب 
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 (RTS) اسیمق(: نتایج آزمون ت یین نوع بازده نسبت به 1ادامه جدول )

 سا  3131 
RTS uo3 uo2  -uo1 نا   احد استانی 

 آبربایجان شرقی 01/0   0 ثابا

 آبربایجان غربی 01/0   0 ثابا

 اردبیپ 16/0   0 ثابا

 اصد ان 01/0   0 ثابا

 البرز 04/0   0 ثابا

 ایال  -8/0 83/0   کا نده

 بشش ر -1/0 16/0   کا نده

   ارملا  64/0   0 ثابا

  راسان جنشبی 88/0   0 ثابا

  راسان رضشی 04/0   0 ثابا

  راسان شمالی 0   0 ثابا

  شزستان 33/0   0 ثابا

 زنجان 3/0   0 ثابا

 سمنان 16/0   0 ثابا

 سیتتان -4/0 11/0   کا نده

 شر  ت ران 01/0   0 ثابا

 ت ران  ای ش رستان 01/0   0 اثاب

 غر  ت ران 01/0   0 ثابا

  ارس 31/0   0 ثابا

 قز ین 01/0   0 ثابا

 ق  0   0 ثابا

 کردستان 18/0   0 ثابا

 کرمان 11/0   0 ثابا

 کرمانشاه 11/0   0 ثابا

 ک کییشیه 84/0   0 ثابا

 گیتتان 01/0   0 ثابا

 گیالن 11/0   0 ثابا

 لرستان 43/0   0 ثابا

 مازندران 01/0   0 ثابا

 مرکزی 06/0   0 ثابا

  رمزگان -1/3 84/0   کا نده

  مدان 41/0   0 ثابا

 یزد 14/0   0 ثابا

 و     ی اا تهی: منب 

 



یاجتماع نیسازمان تأم یامهیب ی احد ا ی ن ییکارا پیتلی 

  احنند ابعنند از تعیننین نننش  بننازده نتننبا بننه م ینناس بننرای  احنند ا، کننارایی  نننی   

 مگنن بنشدن  احند ا     شنر   این رعاینه  ب نکتنه م ن  در اینن مرح   ششدیمی ریگاندازه

  ینتننااسنناب نادیننده گننر تن نننا مگنی مشجننشد بننین  احنند ا مشجننت کننا   دقننا   

ب بنرای جینشگیری از بنر ز اینن مشنکپ، در      شنشد یمن از م ایته کنارایی  احند ا    حاصپ

ایننن ونن     سننعی شننده اسننا تننا  احنند ای تلننا بررسننی در د  بیننشب  احنند ای 

ی بننند یت تننشننشندب مننالب عمننپ در ایننن ی بننندطب ننهبننزرچ    احنند ای کش نن  

 نای  ای طنی سنا   ی  عنا  تلنا وششن   نر ین  از  احند ای بیمنه        اکارگاهتعداد 

تعننداد کارگنناه  عننا   براسنناسبنننابراین ندتننا  احنند ا  ؛اسننا بننشدهی بررسننتلننا 

بیننشب تلننا وششنن  از بننزرچ بننه کش نن  مرتننت   سننل   دننده  احنند ندتننا در  

دی در بینننشب  احننند ای کش ننن    نننای بنننزرچ   شنننانزده  احننند بعننن    احننند

 نشد م ایتنه    سنح   ن  بندین ترتینت  نر  احند بنا  احند ای        3بانند شنده یبندطب ه

 ششدب  می

 نشنان (، 3 جند   از آزمنشن تعینین ننش  بنازده نتنبا بنه م یناس )        آمدهدسابهنتای  

کمنی از   نتنبتا  د د که اکثر  احند ا دارای بنازده بنه م یناس ثابنا بنشده   تعنداد        می

ازده به م یاس متغیر از ننش  کا ننده داشنتندب بنر اینن اسناس ب تنر اسنا تنا           احد ا ب

 بنازده    CCR نای تلیینپ وشششنی بنا  نر  بنازده نتنبا بنه م یناس ثابنا ینا            مد 

جداگاننه بنرای ملاسنبه     صنشرت  بنه انتدنا      DRTSینا   1کا ننده نتبا به م یناس  

نتنای  ملاسنبات    کنار گر تنه شنشندب    بنه  کش ن  ی بنزرچ     نا بیشبکارایی  احد ا در

تعننداد  CCRم ایتننه بننا منند    در DRTSونن     حاضننر نشننان داد کننه در منند    

 ننین شنرایحی انتدنا  مند  بنا بنازده ثابنا         درب شنشند یمن  احد ای بیشنتری کنارا   

در   راکننهنتنبا بننه م ینناس بننر منند  بننازده متغیننر نتننبا بننه م ینناس برتننری دارد  

ی کمتنری کنارا شنده   تدکین       احند ا ی با بنازده ثابنا نتنبا بنه م یناس،       امد 

(ب بعنند از 3131آزادی ننن اد    مکنناران،  ) ردیننگیمننصننشرت   احنند اب تننری بننین  

بنا بنازده ثابنا نتنبا بنه م یناس   اسنتدرا           نا دادهکاربرد مند  تلیینپ وشششنی    

ی ابرکنارا  ر   کنارا ی  احند ای  بنند رتبنه  منظنشر  بنه ، در ادامنه  آمنده دسنا بنه نتای  

                                                 
به بکر اسا مبنای اصیی ت تی   احد ا به د  نصف بیشب بزرچ   بیشب کش  ، رتبه  احد ا به للاظ  زز  1

در  احد  36ر بیشب بزرچ    احد د 31ی  عا  تلا وشش  بشده اساب  مننین عیا قرار گر تن  اکارگاهتعداد 

 عد  امکان ت تی  متا ی بشده اساب به دلیپ  رد بشدن جم  کپ  احد ا   صر ا کش    بیشب
2 Decreasing Return to Scale Model 
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درصند در   صنشرت  بنه  آمنده  دسنا  بنه   نتنای    شنده  گر تنه  وترسشن به کار–اندرسشن

درصند   د ننده نشنان اسناب در اینن جند   اعنداد بیشنتر از صند        شنده  ارا نه  1جد   

 ملاسننبهوترسننشن –کننارایی  نننی  احنند ای کننارا  تننتند کننه بننه ر   اندرسننشن    

 باندشده

 ی امهیبی واحدها(: درصد کارایی فنی 2جدول )
ی  ا احددرصد کارایی  نی 

کش  بیشب  یامهیب  
ی  احد ارصد کارایی  نی د

 بیشب بزرچ یامهیب

1313  احد  3133 3131 3131   احد  3133 3131 

 آبربایجان شرقی 11 14 16 اردبیپ 41 48 10

 آبربایجان غربی 11 11 11 ایال  *304 *301 34

 اصد ان 18 10 10 بشش ر 11 61 68

 البرز 18 84 84   ارملا  11 14 16

  راسان رضشی 13 11 10  راسان جنشبی *306 14 18

  شزستان 13 11 11  راسان شمالی *311 *310 *314

 شر  ت ران 11 13 13 زنجان 10 11 10

 ی ت ران اش رستان 11 60 18 سمنان 41 44 41

 غر  ت ران 11 13 18 سیتتان 48 13 48

  ارس 10 13 13 قز ین 13 11 46

 کرمان 48 13 41 ق  31 *303 *330

 گیتتان *318 *313 *331 کردستان 10 16 11

 گیالن 41 44 11 کرمانشاه 13 11 10

 مازندران 43 41 18 ک کییشیه 81 16 83

 مرکزی 31 31 30 لرستان 14 11 11

  رمزگان *361 *381 *113  مدان 11 11 16

 یزد 63 68 13        

            وترسشنب –به ر   اندرسشن  شدهملاسبه*   

 ی و     اا تهمنب : ی

 نا  منان گشننه کنه در بدن  ر   تل ین        گینری کنارایی  ننی  احند    بعد از  انندازه 

ایننن ورسنن  کننه عشامننپ ملیحننی  منننشن   بننه واسننخنیننز اشنناره شنند بننه منظننشر   

ی تلننا  نناسننا اجتمنناعی در کشننشر در   نیتننأممدتصننات شننبکه وششنن  بیمننه   

ی در ارتبنا  بنشده اسناب    امنه یب احند ای   بررسی تا  ه حندی بنا رشند کنارایی  ننی     

اجتمنناعی  نیتننأمی سننازمان امننهیبوششنن   شننبکهی عمنن    بعنند  نناشننا  ابتنندا 

 ننا طننی د ره رشنند ایننن شننا   درصنندبننرای  احنند ای اسننتانی ملاسننبه   سننل  

 ارا ننه 4   1تلننا بررسننی بننه  مننراه درصنند رشنند کننارایی  نننی  احنند ا در جنندا    

 اساب شده
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های ای برای واحدرشد کارایی فنی با رشد عمق و ب د شبکه بیمه(: مقایسه 3جدول)

 بلوک بزرگ
رشد بعد شبکه 

 یامهیب

رشد عم  شبکه 

 یامهیب

ی  احد  نرشد کارایی 

 بیشب بزرچ یامهیب

 استانی  احد 3131 3131 3131 3131 3131 3131

 آبربایجان شرقی 1 1 1 1 -1 -3

 آبربایجان غربی 4 0 8 3 -8 4

 اصد ان 1 0 1 -1 0 3

 البرز 1 0 1 -4 0 31

  راسان رضشی 6 -3 1 -31 -1 33

  شزستان 4 0 6 6 -6 -1

 شر  ت ران 1 0 3 -1 0 8

 ی ت ران اش رستان 1 -1 33 -31 -4 11

 غر  ت ران 1 -1 1 -1 0 30

  ارس 1 0 4 -6 -4 8

 کرمان 6 -1 1 0 0 6

 گیتتان -1 -1 31 1 -30 1

 نگیال 4 -31 0 -1 -4 1

 مازندران 1 -3 33 1 -1 0

 مرکزی 1 -1 0 -1 0 6

  رمزگان 8 11 1 3 -1 1

 یزد -3 -31 0 -6 -1 31

 ی و     اا تهمنب : ی

عمنن     رشنندی  نناییایننباوشی امننهیبم ایتننه وشیننایی رشنند کننارایی  نننی  احنند ای  

اسننا  شنندهگننزار  1ی بننزرچ کننه در جنند    احنند ای در بیننشب امننهیب بعدشننبکه

 از ریننغبننه احنند ا   مننهآننتننت بننه سننا  قبننپ از  31کننه در سننا   د نندیمنننشننان 

امنا در سنا     انند بنشده  احد گیتتان   ینزد از رشند مثبنا در کنارایی  ننی بر نشردار       

 احند آبربایجنان شنرقی    رمزگنان      رازین غبنه    شنده متشقنف این ر نند صنعشدی    31

-ربننه کننرده رشنند مندننی   یننا صنندر درصنند را در کننارایی  نننی تج      احنند اسننایر 

نتنت بنه    31ی بنرای بینشب  احند ای بنزرچ در سنا       امنه یبعم  شبکه  شا  اندب

بننرای اکثننر  احنند ای  31سننا  قبننپ از آن رشنند مثبننا یننا صنندر درصنند   در سننا   



  311                          3131/ ب ار 3/ شماره سش / سا  اقتصاد کاربردی  اینظریه صینامه 

 31ی نیننز طننی سننا  امننهیببننزرچ رشنند مندننی داشننته اسنناب شننا   بعنند شننبکه  

یننا صنندر  نتننبا بننه سننا  قبننپ از آن بننرای بیننشب  احنند ای بننزرچ رشنند مندننی    

ی    شزسننتان رشنند جانشننرقیرازآبربایغبننهبننرای  مننه  احنند ا  31درصنند   در سننا  

ی  احنند ا بیننشبی  نننتننشان گدننا رشنند کننارایی  کننپ مننی درمثبننا داشننته اسنناب 

ای  متنش   بنا رشند شنا   بعند شنبکه       بنا رشند شنا   عمن  شنبکه بیمنه       بزرچ

 بشده اساب ر متشیغی امهیب

 هایای برای واحدی با رشد عمق و ب د شبکه بیمه(: مقایسه رشد کارایی فن4جدول)

 بلوک کوچک
رشد بعد شبکه 

 یامهیب

رشد عم  شبکه 

 یامهیب

رشد کارایی  نی  احد 

  بیشب کش   یامهیب

 استانی احد  3131 3131 3131 3131 3131 3131

 اردبیپ 6 4 11 33 -38 -1

 ایال  -3 -1 1 33 -1 -4

 بشش ر -30 4 6 0 -6 1

   ارملا  1 1 1 1 -8 4

  راسان جنشبی -10 1 11 -31 -1 31

  راسان شمالی -3 1 6 -8 -31 31

 زنجان 1 -6 1 -1 -1 1

 سمنان 4 1 1 -6 -1 31

 سیتتان 6 -1 -3 1 0 3

 قز ین 1 -3 1 1 -1 0

 ق  31 0 1 1 0 -1

 کردستان 31 3 0 -3 -8 1

 کرمانشاه 1 -6 8 -38 -30 11

 یهک کییش -8 6 -1 -1 -4 3

 لرستان -1 -1 1 1 -30 1

  مدان 0 1 1 -1 -8 4

 ی و     اا تهمنب : ی

 کش نن  نیننز کننه بننه گننزار   ضننعیا بیننشب  احنند ای        4اطالعننات جنند    

کنه بنر الر بینشب  احند ای بنزرچ، در سنح         د ند یمن اسا نشنان   ا تهیا تصاص

شند   نای ر  نای رشند کنارایی  ننی بنا وشینایی      وشینایی  رابحنه  کش ن  بیشب  احد ای 
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نبنشده   بنرای  احند ای مدتینف      کدسنا ای ی نای عمن    بعند شنبکه بیمنه     شا  

اسناب بنرای مثنا   احند ای کرمانشناه، اردبینپ، زنجنان         آمنده دسنا بهی متدا تنتای  

ج نا   کنه یطنشر بنه  انند داشنته   قز ین  ضنعیتی مشنابه بنا  احند ای بینشب بنزرچ       

د شنا   بعند شنبکه      بنا رشن    متنش  شنبکه رشد کارایی  نی با رشد شنا   عمن    

  راسننان ننای دیگننری  منننشن بشش ر، غیر متننش بننشده اسنناب در م ابننپ در  احنند  

ی    منندان  ضننعیا بننرعک  بننشده   ج ننا رشنند کننارایی    جنننشب  راسننانشمالی،

بنشده   ر متنش یغ  بنا رشند شنا   عمن        متنش  شنبکه  نی بنا رشند شنا   بعند     

 اساب

 هاشنهادیپی و ریگجهینت-5
ی اگیری   تلییپ کارایی  نی  احد ای بیمهر عیمی در اندازهی معتب ار  ی ریکارگبه

آینده  ی محیش  برایزیربرنامهامکان رسیدن به ارزیابی دقی  از کیدیا عمیکرد گذشته   

 ای رشد کارایی این و     نشان داد که وشیایی از آمدهدسابهب نتای  سازدیمرا  را   

ی امهیب شبکهرشد عم   با کششراجتماعی در  نیتأم سازمانی امهیبی بزرچ  احد ای  ن

بشده اساب به بیان ساده د ره رشد سری   ر متشیغی امهیب متش   با رشد بعد شبکه 

ی  عا  تلا وشش  بیمه  اکارگاهدر شا   تعداد  تر یسری )رشد امهیبعم  شبکه 

اب محاب  بشده اس یامهیبی بزرچ  احد ااجتماعی( با د ره رشد مثبا کارایی  نی  نیتأم

ارگر شا   سرانه ک تر یسری )رشد امهیبدر سشی دیگر نیز د ره رشد سری  بعد شبکه 

اجتماعی( با د ره رشد مندی کارایی  نی  نیتأمی  عا  تلا وشش  بیمه  اکارگاه

تشری  عیپ  قش   نین رخ دادی باید گدا  دری محاب  بشده اسابامهیبی بزرچ  احد ا

که رکشد حاک  بر  د دیمی ا یر نشان  اسا  اقعیات بازار کار ایران در  نگا ی گذرا به

ی از  دمات مندب رهی ا یر مشجت شده اسا تا  ادرسا ی کاریباقتصاد   ا زای  میزان 

ه ی وی  از مشعد ببازنشتتگ  ی درمانی، بیمه بیکاری  اایحمای  منشن امهیبوشش  

 ضا بعی انت ا  ر نیا ازف نیر ی کار تبدیپ ششدب ی شغیی تشس اانتدا عامیی م   در 

عا  ی   اکارگاه  یا در شرر  رشکتتگی به  ر عا یغی  اکارگاهغیر ارادی نیر ی کار از 

 ی وذیرنده نیر ی اکارگاهاجتماعی مشجت ا زای  ریت  عمییاتی  نیتأممشمش  بیمه 

 ی اطرکزد   یا استداده از   اتداب تدابیر بازدارنده  منشن کا   سحشک دستم کارشده

ه با ک ششدیمبیمه بیکاری   بازنشتتگی وی  از مشعد برای نیر ی کار مازاد را مشجت 

ای مشجت ا زای  ریت  مالی )به مهیبکا    صشلی ح  بیمه   ا زای   زینه تع دات 
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به ا ا کارایی  منجر ایدرن ای شده   امهیبشکپ کا   نتبا جاری(  احد ای بزرچ 

 صشص در و    این  از آمدهدسابه  با نظر به نتای   درمجمش ب ششدیم  اآنی  ن

  وششاجتماعی   مشدصات شبکه  نیتأمی استانی بیمه  احد اوشیایی کارایی  نی 

بکه ش تشسعهی زیربرنامهششد در یم شن ادیو کششرمناط  مدتیف  در  احد ای این امهیب

ی سیاسا تشسعه امهیب بزرچی  احد ا حشزه، در کششر دراجتماعی  نیتأمبیمه  وشش 

به طر  مدتیدی  منشن  تشاندیمی در ا لشیا قرار گیرد این امر امهیبعم  شبکه 

 ی درگذارهیسرمااجتماعی   یا  نیتأمی جدید مشمش  بیمه اجباری  اکارگاهشناسایی 

ی  احد ا مشردی صنعتی تلا وشش  صشرت گیردب  مننین در  اکارگاهج ا تشسعه 

ماعی اجت نیتأمبیمه  وشش ی تشسعه شبکه  ااسایس ششدیمی تشصیه امهیب کش  

  ی اقتصادی مناطا تگیشسعهی   سح  تامهیب شبکهی سا تارمتناست با مشدصات 

ی اهمیبی  احد ای  نزمینه رشد وایدار کارایی  این ا در تامدتیف کششر صشرت گیرد 

  را   گرددب
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  رست منابعفه
(ب بررسننی عشامننپ 3131آزادی ننن اد، عیننیب، آمنناده، حمینند،   امننامی میبنندی، عیننی )    ب3

ی کشننشر بننا ر یکننرد تلییننپ وشششننی  ننااسننتاندر کننارایی  نننی بدنن  صنننعا  مننتثر

 ب311 -388(، 3)43، مجیه تل ی ات اقتصادی . اداده

(ب 3133یث  )ی، مر د وشت،   شدیعی ملمد دیساشکذری،  د  ان ریمابشیی،  اطمهب،  ب1

-138، 18   11،  صینامه اقتصاد   تجارت نشینی بیمه در ایرانب  اشرکاارزیابی کارایی 

 ب103

بر  متثری مالی  انتبا(ب 3131برزیده،  رخب، وریزادی، عیتی،   احمدی زاد، آرمان ) ب1

 ب383 -103، 330، و   شنامه بیمهی بیمه در ایرانب  اشرکاسالما مالی 

ی کارایی شعت سازمان بیمه تأمین بررس .(3133اهلل )ر کملمدی،    ،یم دحمزه وشر،  ب4

 صینامه (ب DEA ا )دادهت ران با استداده از ر   تلییپ وشششی  در استاناجتماعی 

 ب34-331، 4، ی و   شی مدیریا ام اله

(ب طراحی مد  ارزیابی عمیکرد شعت 3181ملمدرضا )دانششر، مری ب، آبر، عاد ،   زالی،  ب1

امه و   شن)محالعه مشردی: بیمه دانا(ب   ادادهمه با استداده از تکنی  تلییپ وشششی بی

 ب11-61(، 11)3.6، مدیریا اجرایی

 ، انتشارات نشر عی ب  اپ  دت بمالیه عمشمی   اقتصاد د لا(ب 3131اله )ددادگر، ی ب6

ی، آمار یا سالنامه، اجتماعی نیتأمی سازمان   اجتماعد تر آمار   ملاسبات اقتصادی  ب1

 ب3133-3131 ی اسا 

ی صنعا بیمه بندرتبه(ب ارزیابی کارایی   3134ملمشد )، نیالدنیمع اضپ یزدی، عیی،    ب8

 3 ی، رب رهب  صینامه مدیریا  اداده یاونجرهایران با استداده از ر یکرد وشیای تلییپ 

 ب310-313(، 11)

به  مراه  GAMSران (ب را نمای کارب3183) یجشش انطیش ، م دی   سمانه  ب3

 ب انتشارات نشر کتا  دانشگا یب  اپ ا  بDEAی امد 

متدکننر آزاد، ملمنندعییب، وشرعبادال ننان کننشیچ، ملتنننب،  الحننی،  یننر زب، رننن  وننشر،      ب30

ی حرارتننی  ننار گنناهین(ب ملاسننبه کننارایی  نننی   3131رضننا،   سننجشدی، سننکینه )  

وشششننی   یننوارامترنننا بننر آن: کنناربرد ر   تصنناد ی  مننتثرکشننشر   بررسننی عشامننپ 

 ب31 -331(، 3)43،  صینامه تل ی ات اقتصادیب  اداده
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ی کمی در ارزیابی عمیکرد  امد  ، ادادهتلییپ وشششی (ب 3131ملمدرضا )م رگان،  ب33

 انتشارات نشر کتا  دانشگا یب  اپ د  ب ب اسازمان

ارایی  نی   ی کبررس .(3186احتان ) ،  سییمی،اهللحجا متی، عبدالناصرب، باقرزاده،  .21

با  3110-3184ی  اسا د لتی ایران در  مهیب ی اشرکایی به م یاس تشلید جشصر ه

 .11-86(، 1)11، صینامه صنعا بیمهب  ادادهاستداده از تلییپ وشششی 
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