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چکیده

هدف از مقالة حاضر ،ارزیابی تأثیر سازوكارهای حاكمیت شركتی بر كارایی مبتنی بر مدل
تحلیل پوششی دادهها در صنعت بیمة ایران است .ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی
دادهها ،كارایی شركتها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی كار عامل و اداری ،سرمایة صاحبان
سهام ،و هزینههای اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخداده و بهای واسطهای)
مشخص و سپس با محاسبة سازوكارهای حاكمیت شركتی و از طریق روش رگرسیون
خودگردانسازی به تأثیر تکتک این سازوكارها بر كارایی صنعت بیمه پرداخته شده است .در
این مقاله  70شركت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدهاند كه كارایی آنها با استفاده از
روش اندرسون و پیترسون مشخص شد .با توجه به اطالعات بهدستآمده از متوسط امتیاز
كارایی شركتها در دورۀ زمانی ششساله ( 7333الی  )7330شاهد نوسانات در كارایی این
صنعت بودهایم و یافتههای پژوهش نیز بیانگر آن است كه حاكمیت شركتی بر كارایی این
شركتها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوكارهای حاكمیت شركتی ،اندازۀ هیئتمدیره،
استقالل هیئتمدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنیداری بر كارایی صنعت بیمه داشتهاند.
واژگان کلیدی :حاكمیت شركتی ،كارایی ،تحلیل پوششی دادهها.
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 .1مقدمه
با تفکیک مالکیت و مدیریت ،مدیران بهعنوان نمایندۀ مالکان (سهامداران) ،شركت را
اداره میكنند .شکلگیری رابطة نمایندگی ،تضاد منافع 7بین مدیران و سهامداران را
ایجاد میكن د؛ بدان معنا كه ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصتطلبانه بزنند
و تصمیمهایی بگیرند كه در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد .نیاز به
حاكمیت شركتی از تضاد منافع بالقوۀ بین افراد حاضر در ساختار شركت ناشی میشود
(شورورزیزاده و همکاران .)7330 ،از این رو ،بیمة مركزی جمهوری اسالمی ایران
نیز با هدف ایجاد ساختاری مناسب برای افزایش كارایی هیئتمدیره و مدیران ارشد
شركتهای بیمه و احصای اهداف آنها ،آییننامة حاكمیت شركتی را تهیه و تدوین كرد.
حاكمیت شركتی در شركت بیمه ،مجموعهای از روابط بین هیئتمدیره ،مدیران ارشد
و ذینفعان (بیمهگذاران ،زیاندیدگان ،سهامداران ،و سایر ذینفعان) است كه بر این
اساس حاكمیت شركتی درصدد ایجاد ساختاری است كه از طریق آن اهداف شركت
احصا شده و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوۀ نظارت بر عملکرد
مدیران ارشد معلوم شود ،زیرا بازار بیمه امروزه بخش مهمی از اقتصاد هر كشور
محسوب میشود و توسعة مثبت آن تا حد زیادی بر اقتصاد كشورها تأثیرگذار است.
همچنین در عصر جهانیشدن ،به دلیل آنکه شركتهای بیمه در محیط بسیار رقابتی كار
میكنند ،به منظور موفقیت در چنین محیطی باید فعالیتهای خود را به صورت مؤثر
انجام دهند ( .)Grmanová and Strunz, 2017با توجه به موارد فوق ،حاكمیت شركتی
در بیمهگران به دو بخش كلی تقسیم میشود :بخش اول مربوط به ضوابط عام
حاكمیت شركتی فعالیتهای تجاری (در قالب قانون تجارت و مقررات عام حاكمیت
شركتی) است كه شاكلة اصلی حاكمیت شركتی در هر فعالیتی از جمله عملیات بیمه
را تشکیل میدهد و بخش دوم به الزامات خاص عملیات بیمه میپردازد كه

1. Conflict of Interest
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موضوعاتی از قبیل سیستمهای حسابرسی داخلی ،كنترل داخلی ،آكچوئری داخلی و
/

مدیریت ریسک مؤسسات بیمه را دربرمیگیرد و مبانی حقوقی این بخش ،مقررات
بیمة حاكم بر حوزههای مختلف عملیات بیمهگری است .از طرفی در سالهای اخیر
پژوهشهای زیادی در رابطة با حاكمیت شركتی در سطح جهان و در كشورمان انجام
شده است كه یک بُعد آن مربوط به پژوهشهای تأثیر سازوكارهای آن بر عملکرد مالی
شركتهاست كه عملکرد بر اساس برخی از شاخصهای مالی مانند نسبت كیوتوبین،
ارزش افزودۀ اقتصادی ،نرخ بازدۀ داراییها و  ...در نظر گرفته شده است .همچنین در
كنار شاخصهای مربوط به عملکردسنجی میتوان با استفاده از مدلهای سایر علوم از
جمله علوم پژوهش عملیاتی )OR( 7به ارزیابی عملکرد پرداخت كه یکی از این
شاخصها عملکرد مبتنی بر كارایی 3است .مدلی كه در این مقاله به كارایی میپردازد،
مدل تحلیل پوششی داده )DEA( 3است كه در بخش بیمه پژوهشهای زیادی در قالب
كارایی فنی ،عملیاتی و تخصیصی صورت گرفته است .مفهوم كارآیی  ،DEAحاصل
تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاندهها به مجموع وزنی دادههاست .به عبارتی دیگر،
كارایی یک شاخص نسبی است كه نتایج حاصل از یک نهاد خاص را با نتایج سایر
نهادهای مشابه مقایسه میكند ( .)Grmanová and Strunz, 2017در  ،DEAوزنهای
اختصاصدادهشده به هر یک از دادهها و ستاندهها از طریق حل یک مدل برنامهریزی
خطی به دست میآید DEA .این وزنها را طوری تعیین میكند كه كارآیی واحد نسبت
به سایر واحدها حداكثر شود (متان و همکاران .)7334،از آنجایی كه خدمات بیمهای
نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا میكنند و تأثیر زیادی بر رفتار بخشهای مختلف
اقتصادی دارند ،امروزه با تغییرات بنیادین در اقتصاد دنیا ،شركتهای بیمهای نیز دچار
تغییرات اساسی شدهاند .از جملة این تغییرات اساسی ،افزایش كمی مؤسسات بیمهای
و حضور بیشازپیش بخش خصوصی در این عرصه از فعالیتهای اقتصادی است و
1. Operation Research
2. Efficiency
3. Data Envelopment Analysis
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ارزیابی كارایی شركتهای بیمه عالوه بر آگاهیدادن به ذینفعان ،باعث افزایش رقابت،
پویایی صنعت و توسعة پایدار و متوازن جامعه میشود (ابوبی و همکاران.)7334 ،
همچنین امروزه نیاز است كه شركتهای بیمه دائماً برای توسعة پایدار خود نتایج خود
را با دیگر شركتهای بیمه مقایسه كنند و عالوه بر كارایی ،بسیاری از شاخصهای دیگر
را نیز باید كنترل كنند ( .)Grmanová and Strunz, 2017مقالة حاضر نیز با توجه به
موارد فوق به دنبال پاسخ این سؤ ال است كه در صنعت بیمه كارایی شركتها به چه
صورت است و اینکه آیا حاكمیت شركتی بر كارایی شركتهای بیمة تأثیرگذار است؟

 .2تحلیل پوششی دادهها
چارنز ،كوپر و رودز )7331( 7الگویی ارائه دادند كه توانایی اندازهگیری كارایی با
چندین ورودی و خروجی را داشت .این الگو ،با عنوان تحلیل پوششی دادهها نام
گرفت .از آنجا كه این الگو را چارنز ،كوپر و رودز ارائه دادند ،به الگوی ( )CCRكه از
حروف اول نام این سه فرد را تشکیل شده ،معروف شد و در سال  7331در مقالهای با
عنوان اندازهگیری كارایی واحدهای تصمیمگیرنده ،ارائه شد .اكنون دانشمندان به این
نتیجه رسیدهاند كه با استفادۀ بهینه از تمامی دادهها و با اصالح فرایندها ،میتوان به
ستادۀ بیشتر و درنتیجه بهرهوری باالتری دست یافت ،DEA .روش برنامهریزی خطی
است كه مدیر میتواند با استفاده از آن از بهترین واحد تصمیمگیری )DMU( 3برای
دیگر واحدها الگوگیری كند .این روش واحدهای تحت بررسی را به دوگروه
واحدهای كارا و غیركارا تقسیم میكند .واحدهای كارا واحدهایی هستند كه امتیاز
كارایی آنها برابر با یک است .از این رو ،اندرسون و پیترسون )7333( 3روشی را برای
رتبهبندی واحدهای كارا پیشنهاد كردند كه امکان تعیین كاراترین واحد را امکانپذیر
میسازد .مدل ریاضی روش اندرسون پترسون به صورت:

)1. Charnes, Cooper and Rohdes (CCR
2. Decision Making Unit
3. Anderson and Peterson
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ارائه میشود كه در شرطهای
 X ikVi  1,  Yrk  U r   X ikVi  0, U r ,Vi  

صدق میكند ،كه در آن  ،Xikمیزان ورودی iاُم برای واحد kاُم ،Yrk ،میزان خروجی rاُم
برای واحد kاُم ،Vi ،وزن دادهشده به ورودی iاُم ،Ur ،وزن دادهشده به خروجی rاُم
تعریف میشوند.

 .9پیشینۀ پژوهش
پاریدا و آچاریا )3471( 7در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند كه تالش برای
مقرراتزدایی ممکن است اثر حاشیهای بر بهرهوری و كارایی در صنعت بیمة زندگی
هند داشته باشد .همچنین پاریدا و آچاریا ( )3471در پژوهش دیگری بدین نتیجه
رسیدند كه اهرم و اندازۀ شركت و دو متغیر كالن اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و
تورم) اثر معنیداری بر سودآوری دارند.
نگو )3471( 3در پژوهشی بدین نتیجه دست یافت كه هم در بخش بیمة زندگی و
هم غیرزندگی شركتها دارای كارایی هستند.
گرمانوا )3472( 3در پژوهشی بدین نتیجه رسید كه «تعداد قراردادهای بیمه» از نظر
دستیابی به كارایی قابل توجه است.
0

لونگ و لی ( )3472در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند كه عملکرد مدل DEA

به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی آن بستگی دارد و نتایج تجربی بیانگر
اثربخشی این روش بوده است.

1. Parida and Acharya
2. Ngo
3. Grmanová
4. Long and Li
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سینها )3470( 7در پژوهشی تحت عنوان مدل  DEAپویا برای شركتهای بیمة
زندگی هند بدین نتیجه رسید كه تغییرات قابل توجهی در متوسط كارایی فنی در
تمامیدورهها مشاهده شده است.
هو و پتچسالونگ )3474( 3در پژوهشی نشان دادند كه استقالل هیئتمدیره و
اندازۀ شركت اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد كارایی داشته است .هرچند كه اندازه و
تالش كمیتة حسابرسی ،سن و دورۀ تصدی هیئتمدیره اثر منفی بر كارایی داشته
است .درنهایت اینکه متغیر اندازۀ هیئتمدیره در قیاس با تخصص مالی كمیتة
حسابرسی و پاداش هیئتمدیره رابطة نامشخصی با عملکرد كارایی داشته است.
حقیقی و همکاران ( )7333در مقالهای نشان دادند كه رتبهبندی شركتها بر اساس
معیارهای حاكمیت شركتی رابطة مثبت و معنیداری با عملکرد شركتها دارد ولی رابطة
معنیداری با ارزش شركتها ندارد.
ذاكری و همکاران ( )7330در پژوهشی نشان دادند كه شاخصهایی از سرمایة
انسانی (سطح تحصیالت) و ارتباطی (تعداد نمایندگی) شركتها باكارایی آنها رابطة
مثبت داشته است اما شاخصهای مربوط به سرمایة ساختاری (تعداد و تنوع محصوالت
جدید) نتوانستهاند منجر به ایجاد كارایی در شركتهای بیمه مورد مطالعه شوند.
شورورزی و همکاران ( )7330در مقالهای رابطة بین وجود اعضای غیرموظف در
هیئتمدیره و وجود مالکان نهادی را با عملکرد شركت تأیید كردند.
قاسمی و همکاران ( )7332در مقالهای نشان دادند كه ظرفیت باال برای افزایش
كارایی فنی در ادارات كل سازمان بیمة سالمت موجود است كه میتوان با الگوبرداری
از ادارات كارا و مرجع و تعدیل ورودیهای آنها میزان كارایی را افزایش داد.

1. Sinha
2. Hsu and Petchsakulwong
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 .4روششناسی پژوهش

با استفاده از تقریب تیجمز
/

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاكمیت شركتی بر كارایی مبتنی بر مدل DEA

شركتهای موجود در صنعت بیمة ایران پرداخته است ،لذا از نظر هدف كاربردی است.
همچنین این پژوهش توصیفی بوده و رویکرد استقرایی دارد و قلمرو زمانی آن همة
شركتهای بیمهای فعال در سالهای  7333الی  7330است كه دارای مجوز فعالیت از
بیمة مركزی جمهوری اسالمی هستند .روش گردآوری دادهها و اطالعات به صورت
كتابخانهای و میدانی بوده و دادهها از صورتهای مالی  70شركت بیمهای با روش

غربالیگری یا حذف سیستماتیک (با شرط فعالبودن شركتها در این دورۀ زمانی،

سودآوربودن ،نداشتن حقوق صاحبان سهام منفی) انتخاب شدهاند.
برای ارزیابی فرضیهها ابتدا امتیاز كارآیی از طریق روششناسی  DEAمورد ارزیابی
قرار گرفته است .سپس روابط بین امتیازهای كارآیی كه بهعنوان متغیر وابسته است با
این روش استخراج و سپس طبق پیشنهاد افرون 7و تیبشرانی )7333( 3و سیمار و
ویلسون )3441( 3از روش خودگردانساز 0برای برازش مدل رگرسیونی در نرمافزار
 SPSSنسخة  30استفاده شد .بنابراین پژوهش حاضر برای آزمون فرضجیهها و تحلیل
آنهجا از دو روش  DEAو تحلیل رگرسیونی استفاده كرده است.
 .1-4تعیین کارایی صنعت بیمه
در مقالة حاضر امتیازات كارآیی با توجه به  DEAمحاسبه شده و كارایی شركتها تلقی
میشوند DEA .بهعنوان یک رویکرد برنامهریزی ناپارامتری محسوب میشود كه
امتیازات كارآیی با شرط تابع تولید با بهترین عملکرد محاسبه میشود .تابع تولید
میتواند امتیازات كارآیی مربوط به مرز تولید را ارائه دهد .امتیازات كمتر از صفر تا
یک را نمیتوان در مرز تولید مشاهده كرد و بیانگر ناكارایی است .برای محاسبة مرز
1. EFron
2. Tibshirani
3. Simar and Wilson
4. Bootstrap
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تولید میتوانیم از مقادیر های ورودی و خروجی و قیمتها استفاده كنیم .برای شناسایی
ورودی  ،DEAاز دو متغیر نیروی كار و سرمایة صاحبان سهام طبق روششناسی
كومینس و ناینی )3443( 7و همچنین از هزینههای اداری و عمومی طبق پژوهش
ذاكری و همکاران ( )7332استفاده شد .مقادیر نیروی كار بهعنوان مجموعهای از
مقادیر اجرایی و نیروی كار عامل 3محسوب میشود .میزان سرمایة صاحبان سهام از
طریق سایتهای بورسی و هزینههای اداری و فروش از طریق اطالعات مالی شركتها
استخراج شد .پس از روششناسی كومینس و ناینی ،از روش ارزش افزوده استفاده شد
تا خروجیهای بیمه شناسایی شوند .از خسارتهای بیمهای و واسطهگریهای مالی
بهعنوان خروجیهای اصلی شركت بیمهای استفاده شد .متغیرهای  DEAدر جدول 7
خالصه شدهاند.
جدول  .1محاسبۀ متغیرهای ورودی و خروجی

DEA

متغیرها
متغیرهای ورودی


نیروی كار عامل و اداری



سرمایة صاحبان سهام



هزینههای اداری و عمومی

متغیرهای خروجی


بهای خسارات رخ داده



بهای واسطهای

با توجه به جدول فوق و رتبهبندی واحدهای كارا بر اساس اندرسون و پترسون
( ،)7333امکان تعیین كاراترین واحد امکانپذیر میشود .شکل  7متوسط كارایی
ساالنة  70شركت بیمه را نشان میدهد.

1. Cummins and Nini
2. Agent Labours
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شکل  .1متوسط کارایی ساالنه شرکتهای بیمه (مأخذ :یافتههای پژوهشگران)

همانطور كه در شکل  7مالحظه میشود از سال  7333تا  7337كارایی شركتهای
بیمه كاهش یافته ،بهطوری كه كمترین آن با متوسط كارایی  4/073در سال  7337بوده
است ،در حالی كه از سال  7337تا  7333روند صعودی یافته و سپس در سال 7330
كاهش یافته است .لذا در تمامی شركتهای بیمه به طور متوسط باالترین كارایی در سال
 7333وجود داشته است.

 .2-4تعیین سازوکار حاکمیت شرکتی؛ توسعۀ فرضیهها
در این مقاله از پنج متغیر بهعنوان متغیر مستقل استفاده شده است كه اندازۀ
هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و مالکیت هیئتمدیره ،7نمایندۀ اثربخشی هیئتمدیره
و تخصص مالی و اندازه بهعنوان متغیر كمیته حسابرسی تلقی میشود .با تبعیت از
رویکرد كلین ،)3444( 3اندازۀ هیئتمدیره از طریق لگاریتم طبیعی تعداد مدیران
موجود در هیئت مدیره تعریف شده است .یک مدل رگرسیون اولیه با استفاده از نسبت
1. Board Ownership
2. Klein
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مدیران مستقل موجود در هیئتمدیره میتواند باعث بهوجودآمدن نتایج مختلفی شود
( .)Hsu and Petchsakulwong, 2010از آنجایی كه تصمیمهای هیئتمدیره به اكثریت
نظرات مدیران وابسته است ،مدیران مستقل زمانی میتوانند عملکرد خود را تسهیل
بخشند كه بر هیئتمدیره تسلط نداشته باشند ،از این رو فرضیة اول به شرح زیر است:
فرضیۀ اول :سازوكار اندازۀ هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار است.
همچنین با توجه به پیشنهاهای كلین ،استقالل هیئتمدیره بدین صورت تعریف
میشود كه اگر هیئتمدیره ( 24درصد یا بیشتر) توسط مدیران مستقل تحت تملک
درآید ،بدان استقالل گویند و در غیر این صورت استقاللی به وجود نمیآید ،از این رو
فرضیة دوم به شرح زیر است:
فرضیۀ دوم :سازوكار استقالل هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار است.
نظریة نمایندگیها بیان میدارد كه مالکیت هیئتمدیره ،مدیران را تشویق میكند تا
از حقوق صاحبان سهام شركت حمایت كنند .یک مدیر با مالکیت بیشتر ،میتواند در
نظارتهای گسترده تری به فعالیت بپردازد و از این رو عملکرد شركت افزایش مییابد.
پژوهش قبلی نشان میدهد كه مالکیت هیئتمدیره به صورت مثبت با كیوتوبین 7و
سودآوری در ارتباط است .بنابراین انتظار داریم كه مالکیت هیئتمدیره به صورت
مثبت با كارایی شركت در ارتباط باشد ( ،)Hsu and Petchsakulwong, 2010از این
رو فرضیة سوم به شرح زیر است:
فرضیۀ سوم :سازوكار مالکیت اعضای هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار است.
اندازۀ كمیته حسابرسی به عنوان لگاریتم طبیعی تعداد اعضای كمیتة حسابرسی
تعریف میشود و همچنین متغیر تخصص مالی بهعنوان نسبت متخصصان مالی در
كمیتة حسابرسی تعریف شده است از این رو فرضیههای چهارم و پنجم به شرح زیر
هستند:

1. Q Tobins
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فرضیۀ چهارم :سازوكار تخصص مالی بر كارایی تأثیرگذار است.

/

فرضیۀ پنجم :سازوكار اندازۀ كمیته حسابرسی بر كارایی تأثیرگذار است.
 .9-4متغیرهای کنترلی
متغیرهای كنترلی در مدل رگرسیون شامل حق تصدی هیئتمدیره ،7سن هیئتمدیره و
اندازۀ شركت هستند .حق تصدی هیئتمدیره به عنوان لگاریتم طبیعی تعداد متوسط
سالهایی تعریف میشود كه مدیران در بخش هیئتمدیره به فعالیت میپردازند .سن
هیئتمدیره به عنوان لگاریتم طبیعی مربوط به متوسط سابقة مدیر در هیئتمدیره تلقی
میشود و بهعنوان متغیر كنترلی در نظر گرفته میشود .هر چه متوسط سن مدیران
بیشتر باشد میتواند یک سری مزیتهایی برای عملکرد شركت در بر داشته باشد؛ بدین
دلیل كه مدیران دارای اطالعات و تجارب زیادی در زمینة كسبوكار هستند.
درنهایت ،اندازۀ شرکت موجود در مقالة حاضر میتواند اثر اندازه بر كارایی را مورد
كنترل قرار دهد .اندازۀ شركت به عنوان لگاریتم طبیعی داراییهای كل تعریف میشود.
تعاریف و عالئم پیشبینیشدۀ متغیرهای حاكمیت شركتی در جدول  3خالصه شده
است.
با توجه به موارد فوق ،مدل رگرسیون چندگانة
EFSit = a +b1lnBDsizeit +b2lndBDind it +b3lnPBDownit
+b4 PADexpertit +b5lnADsizeit +b6 lnTenureit
+b7 lnBDageit +b8 lnsizeit + eit ,

برای آزمون فرضیهها مورد بررسی قرار میگیرد.

1. Board Tenure

 / 30پژوهشنامة بیمه /سال سیوسوم /شمارۀ  /3پاییز  /7331شمارۀ مسلسل 737
جدول  .2تعریف متغیرهای پژوهش
متغیرها

عالئم

EFS

كارایی

تعریف
متغیر وابسته
امتیاز كارآیی بهدست آمده از مدل  DEAدر شركت  iو سال

t

متغیرهای مستقل
InBDsize

DBDind

lnADsize

PADexpert

PBDown

اندازۀ
هیئتمدیره

لگاریتم طبیعی تعداد مدیران موجود در هیئتمدیره در شركت  iو سال

t

استقالل

عدد  7اگر هیئتمدیره ( 24درصد بیشتر) توسط مدیران مستقل تحت تملک

هیئتمدیره

قرار گیرد در غیر این صورت برای شركت شركت  iو سال  tصفر است.

اندازۀ كمیتة
حسابرسی
تخصص
مالی
مالکیت
هیئتمدیره

لگاریتم طبیعی تعداد اعضای كمیته حسابرسی در شركت  iو سال
نسبت متخصصان مالی در كمیته حسابرسی در شركت  iو سال

t

t

نسبت سهامهای مربوط به اعضای هیئتمدیره در شركت  iو سال

t

متغیرهای کنترلی
InTenure

InBDage

Insize

دورۀ تصدی

لگاریتم طبیعی تعداد متوسط سالهایی كه یک مدیر در هیئتمدیره شركت
و سال  tاست.

سن

لگاریتم طبیعی سن متوسط مدیرانی كه در هیئتمدیره شركت  iو سال

هیئتمدیره

است.

اندازۀ
شركت

i

لگاریتم طبیعی كل داراییهای شركت  iو سال

t

t

 .5تحلیل دادهها
 .1-5آمار توصیفی
به منظور بررسی وتحلیل اولیة دادهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش محاسجبه شجد
كجه نتجایج آن در جدول  3مشاهده میشود.
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جدول  .9آمار توصیفی متغیرها
تعداد

متغیرها

عالئم

كارایی

EFS

30

InBDsize

30

2/33

DBDind

30

3/33

4/344

PBDown

30

73/33

0/732

71/472

PADexpert

30

22/03

32/772

7333/421

4/331

lnADsize

30

3/33

4/323

4/21

-3/333

3/172

InBDage

30

21/13

73/223

724/410

-3/22

-7/033

Insize

30

72/03

4/332

4/333

-4/012

4/213

اندازۀ
هیئتمدیره
استقالل
هیئتمدیره
مالکیت
هیئتمدیره
تخصص
مالی
اندازۀ كمیته
حسابرسی
سن
هیئتمدیره
اندازۀ
شركت

مشاهدات

میانگین

انحراف

/

واریانس

چولگی

کشیدگی

4/240

4/020

4/342

3/331

33/333

4/323

4/21

-3/333

3/172

4/204

4/347

-4/333

4/432

-7/303
4/427

معیار

همانطور كه در جدول  0مالحظه میشود ،میانگین كارایی شركتها در دورۀ زمانی
مطالعه  4/24بوده كه بیانگر ناكارایی شركتهای موجود در صنعت بیمه است.
 .2-5آزمون فرضیه
همانطور كه پیش از این عنوان شد در مقالة حاضر با تبیعت از پیشنهاد افرون،
تیبشرانی و سیمار و ویلسون برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون خودگردانساز
استفاده شده است .خودگردانسازی روشی است كه فارغ از بسیاری از فرضیات ،با
ایجاد نمونههای فراوان ،شرایط نمونه را به شرایط جامعه نزدیک میكند و با
درنظرگرفتن تمامی حاالت ،میتوان از صحت برآورد نقطهای و فاصلة اطمینان برای
ضرایب ،مطمئنتر شد .در استفاده از این روش نیازمند پذیرش پیشفرضهای مربوط
به نرمالبودن توزیع و نمونة بزرگ نخواهیم بود و نتایج از اعتبار مناسبی برخوردار
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خواهند بود .با توجه به آزمون فرضیههای بهدستآمده از این روش ،نتایج فرضیات در
سطح  34و  32درصد به شرح جدول  0است.
جدول  .4نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خودگردانسازی
نام متغیر
ضریب ثابت
اندازۀ هیئتمدیره
استقالل هیئتمدیره
مالکیت هیئتمدیره
تخصص مالی

عالئم
InBDsize
DBDind
PBDown

مقدار ضریب

پی-مقدار

-3/322
4/343
4/737
-4/443

4/724
*4/4343
**4/403
4/303

PADexpert

4/442

**

اندازۀ كمیتة حسابرسی

lnADsize

-4/771

حق تصدی هیئتمدیره

InTenure

4/033

**

سن هیئتمدیره

InBDage

4/443

*

4/433

4/000
4/433

4/433

Insize
4/732
-4/413
اندازۀ شركت
* و ** بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری در سطح  74و  2درصد است.

با استفاده از نتایج جدول  ،0در خصوص فرضیۀ اول پی-مقدار مربوط به اثر متغیر
اندازۀ هیئتمدیره بر كارایی برابر با  4/433است؛ بنابراین در سطح اطمینان %34
سازوكار اندازۀ هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار است .در خصوص فرضیۀ دوم پی-
مقدار مربوط به اثر متغیر استقالل هیئتمدیره بر كارایی برابر با  4/403است؛ بنابراین
در سطح اطمینان  ،%32استقالل هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار است .در خصوص
فرضیۀ سوم پی-مقدار مربوط به اثر متغیر استقالل مالکیت هیئتمدیره بر كارایی برابر
با  4/303است؛ بنابراین استقالل مالکیت هیئتمدیره بر كارایی تأثیرگذار نیست .در
خصوص فرضیۀ چهارم پی-مقدار مربوط به اثر متغیر تخصص مالی كمیتة حسابرسی
بر كارایی برابر با  4/433است؛ بنابراین در سطح اطمینان  ،%32تخصص مالی كمیته
حسابرسی بر كارایی تأثیرگذار است .درنهایت ،در خصوص فرضیۀ پنجم اول پی-
مقدار مربوط به اثر متغیر اندازۀ كمیتة حسابرسی بر كارایی برابر با  4/000است ،كه
نشان میدهد متغیر اندازۀ كمیتة حسابرسی بر كارایی تأثیری ندارد.
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شركتهای موجود در صنعت بیمة كشور با توجه به فضای رقابتی سعی دارند با استفادۀ
بهینه از امکانات موجود ،خدماتی ارائه دهند كه به لحاظ كمیت و كیفیت در سطح
باالیی باشد .آنچه كه از نتایج این مقاله منتج شد بیانگر ناكارایی صنعت بیمه در دورۀ
زمانی  7333تا  7330است .لذا پس از بررسی اثر سازوكارهای حاكمیت شركتی
بهعنوان عامل موثر بر كارایی شركتهای بیمه ،نتایج پژوهش نشان داد كه سازوكار
اندازۀ هیئتمدیره در سطح اطمینان  34درصد و استقالل هیئتمدیره و تخصص مالی
در سطح اطمینان  32درصد اثر مثبت و معنیداری بر كارایی داشته است .به عبارتی
دیگر هر چه استقالل هیئتمدیره در صنعت بیمه بیشتر باشد كارایی در شركتهای بیمه
بیشتر میشود؛ لذا میتوان این گونه استدالل كرد كه استقالل اعضای موظف
هیئتمدیره باعث شده كه قدرت چانهزنی اعضای غیرموظف در ارائة نظرات متضاد با
سایرین كاهش یابد و بر اجرای نقش نظارتی و تصمیمات عملیاتی اعضای موظف
تأثیر منفی نگذارد تا آنها بتوانند در تصمیمهای اخذشده كارایی بیشتری را ایجاد كنند.
همچنین هرچه اندازۀ هیئتمدیره بزرگتر شود كارایی در شركتهای بیمه بیشتر شده
است یعنی وجود هیئتمدیره بزرگتر در صنعت بیمه منجربه محدودكردن فعالیتهای
كمكاریهای مدیریت نشده است ،زیرا به نظر میرسد نظام كنترلی بین
غیرسودآور و 
تصمیمگیری به شکل درستی انجام شده است.

اعضا بهراحتی صورت گرفته و فرایند
به همین دلیل انتظار میرود كه شركتهایی كه از اندازۀ هیئتمدیره بزرگتری برخوردار
باشند ،بتوانند به كارایی بیشتر در شركت خود دست یابند .نتایج نشان داد كه داشتن
افرادی كه در كمیتة حسابرسی از تخصص مالی بر خوردار باشند میتواند بر افزایش
كارایی بیانجامد .به عبارتی دیگر در صنعت بیمه انتظار میرود با حضور اعضا با
تخصصی مالی اطالعات مالی با كیفیتتر در اختیار مدیریت قرار میگیرد و لذا با این
اطالعات پیشبینیهای آتی مدیریت دقیقتر و از میزان انحراف تصممیات اتخاذشده
كاسته شود .درنهایت ،در این پژوهش مشخص شد كه اندازۀ كمیته حسابرسی بر
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كارایی تأثیرگذار نیست و می توان این گونه تبیین كرد كه كمیتة حسابرسی در صنعت
بیمه اثربخشی الزم برای تحت تأثیر قراردادن كارایی را نداشته است ،از این رو مبتنی
بر نتایج بهدستآمده موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .7بیمة مركزی بهعنوان نهاد ناظر بر این صنعت در اجرای هر چه بهتر آییننامة
حاكمیت شركتی اقدامات الزم را مبذول كنند و با بازنگری و اصالح فرایندهای
ناكارای و ایجاد زیرساختهای كلیدی به جایگاه عملکردی طبق شاخصهای جهانی
دست یابند.
 .3بیمة مركزی به عنوان نهاد ناظر و مدیران به صورتی سیستماتیک و یکپارچه در پی
مطالعة قوانین بی المللی ،تدوین قوانین جدید مطابق با شرایط صنعت بیمة ایران باشند
و در این راستا با برگزاری آموزش گسترده و فرهنگسازی به اجرای هرچه دقیقتر آن
اقدام كنند.
برای افزایش غنای این پژوهش و استفادۀ بهینه از نتایج چنین پژوهشهایی كه در
حوزۀ كارایی اجرا میشوند به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود به بررسی تأثیر
سازوكارهای حاكمیت شركتی بر ریسکپذیری شركتهای موجود در صنعت بیمه
بپردازند.
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