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بیمه ای غیر  هایرکتــش و ویژگی های وریآودـعوامل موثر بر سارتباط بین بررسی 

 و بورسی  بورسی

 نجمه کتابدار 

 دانشگاه آزاد همدان  –دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری 

ketabdarn@yahoo.com 

 بهروز قربانی 

 هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان  –حسابداری  دکتری

Behrooz_ghorbani_9@yahoo.com 

 :چکیده

یکی از مهمترین . شناسایی عوامل موثر بر سودآوری از دید عناصر فعال در بازار حائز اهمیت فراوان است  

ندگان از معیارهای مورد اتکای عملکرد بنگاه ها، سود حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر آن بوده تا استفاده کن

های مختلف بازدهی آن را ارزیابی  هاطالعات حسابداری با تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سود، عملکرد بنگاه و جنب

نمایند و با توجه به تخمین های انجام شده، تصمیم گیری خود را در خصوص چگونگی تخصیص منابع در اختیار 

و  شرکت بیمه ای غیر بورسی 62ی عوامل موثر بر سودآوری بر همین اساس نیز پژوهشگر به بررس. را اتخاذ کنند

نتایج حاصل از تحلیل فرضیات نشان می دهد که عمر و . پرداخته است 8838لغایت  8811در دوره زمانی  بورسی

تاثیر و بورسی اهرم مالی بر بازدهی دارایی، حقوق صاحبان سهام و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای غیر بورسی 

و اندازه شرکت و سطح سرمایه بر بازدهی دارایی و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه غیر بورسی . ی باشدگذار نم

نیز تاثیرگذار نمی باشد اما اندازه شرکت بر بازدهی حقوق صاحبان سهام تاثیرگذاری مثبت و سطح سرمایه بورسی 

نهایت نتایج نشان داد که این نسبت سود در . نیز بر بازدهی حقوق صاحبان سهام تاثیرگذاری منفی و معکوس دارد

و  و زیان تعهدات بیمه ای است که نقش تعیین کننده ای در سودآوری و بازدهی شرکتهای بیمه ای غیر بورسی

دارد به گونه ای که فزونی سودهای تعهدات بیمه نسبت به زیانهای تعهدات بیمه تاثیر مثبت و معنی داری  بورسی

 .صاحبان سهام و سرمایه گذاری دارد بر بازدهی دارایی، حقوق

 شاخصهای سودآوری ، ویژگی شرکتهای بیمه:واژگان کلیدی
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 :مقدمه

های انجام شده مطالعات و پژوهش. سود از جمله اطالعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می رود  

سود به . دهدحسابداری تشکیل میهای پژوهشی را در تاریخ ی سود یکی از پرحجم ترین و بیشترین تالشدرباره

-گیریبینی وارزیابی تصمیمعنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش

بر همین اساس، (. 8838ثقفی،)گران مالی بوده است تحلیل گذاران، مدیران وی سرمایهها، همواره مورد استفاده

شناسایی عوامل موثر بر خالصه  .ها را شناسایی کنندعوامل موثر بر سودآوری شرکتمحققان بسیاری سعی کردند 

عملکرد بنگاه یعنی سود بر اساس نوع صنعت و نوع فعالیت های بنگاه ها متفاوت است، صنعت خودرو سازی تحت 

بر . نمی گیرد تاثیر عوامل قرار می گیرند که صنعت بانکداری یا صنعت محصوالت شیمیایی شاید از آن تاثیری

همین اساس در تحقیق حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه ای 

نایی اغیر بورسی و بورسی، عوامل موثر بر تو می باشد و با تحلیل شاخص های مختلف مالی شرکت های بیمه ای

 .کسب سود این شرکت ها مشخص می گردد

 :برگزیدن موضوع پژوهشمسئله و علل بیان 

با توجه به اهمیت سنجش عوامل موثر بر سودآوری شرکت و جهت تحلیل عوامل موثر بر سودآوری در شرکت   

، تحقیق حاضر به پژوهش در خصوص عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر سودآوری و بورسی  های بیمه غیر بورسی

زد، تا از طریق این پژوهش متغیرهایی که بر قابلیت می پرداو بورسی  در شرکت های بیمه ای غیر بورسی 

سودآوری شرکتهای بیمه تاثیر می گذارند، مشخص گردیده و این متغیرها، هم توسط مدیران جهت تصمیم 

گیریهای داخلی در خصوص درآمدها و هزینه ها و هم توسط سرمایه گذاران برای تصمیم راجب نحوه تخصیص 

از طرف دیگر عوامل متفاوتی در درون و بیرون سازمان ها و شرکت ها . اده قرار گیردمنابع در اختیار، مورد استف

وجود دارند که بر سودآوری موثر بوده و شاخصهای سودآوری را تحت تاثیر قرار می دهد این عوامل ناشی از 

اری بنگاه در عمر بنگاه که نشان دهنده سابقه ک. محیط درونی و همچنین شرایط بیرونی بنگاه ها می باشند

صنعت مربوطه بوده، اندازه شرکت که میزان قدرت شرکت در صنعت را نشان می دهد، سطح سرمایه که نمایان 

کننده توانایی جذب منابع و سرمایه گذاری است، اهرم مالی نیز که میزان جذب منابع از خارج را نشان می دهد و 

رزش را نشان می دهد نمونه ای از موارد و عواملی هستند همچنین نسبت زیان که ناکارآمدی مدیریت در ایجاد ا
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که بر سودآوری تاثیر گذارند که در تحقیق حاضر پژوهشگر بدنبال سنجش تاثیر این عوامل بر سودآوری شرکتهای 

بیمه ای غیر بورسی و بورسی می باشد و در واقع محقق بدنبال این مسئله بوده که عمر، اندازه، سطح سرمایه، 

الی و نسبت زیان تا چه میزانی سودآوری و معیارهای سودآوری را تحت تاثیر قرار می دهند و قادر به اهرم م

 .تعدیل آن هستند

 :پژوهشضرورت و  اهمیت

بر همین اساس پژوهشگر در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سود در تحلیل های سرمایه گذاران، بدنبال شناسایی عوامل و   

ویژگیهای موثر بر سودآوری شرکت های بیمه ای غیر بورسی و بورسی می باشد تا با مشخص نمودن این عوامل، به مدلهای 

این مسئله می تواند انتظارات سرمایه . اه های صنعت بیمه کمک بنمایدتصمیم سرمایه گذاران در خصوص ارزیابی سود بنگ

و به تخصیص منابع در صنعت گذاران در خصوص توانایی کسب سود و میزان عملکرد شرکتهای بیمه ای را شفاف نموده 

 .بیمه کمک بنماید

 : هدف پژوهش

مل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه ای غیر با توجه به اینکه در تحقیق حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی سنجش عوا  

 :بورسی  و بورسی می باشد، اهداف زیر برای تحقیق فوق متصور می گردد

 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری با توجه به متغیرهای مورد بررسی .8

 د بررسیبررسی و تحلیل عوامل موثر بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به متغیرهای مور .6

 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بازده دارایی با توجه به متغیرهای مورد بررسی .8

 :هدف کاربردی

تعیین عواملی که در شرکت های بیمه بر سودآوری موثر است، هم می تواند برای مدیران مورد استفاده باشد و هم در     

در پایان میتواند این . و سرمایه گذاران کمک نمایدتخصیص منابع و تصمیم گیری برای تخصیص منابع به سهامداران 

پژوهش مورد استفاده مستقیم و غیر مستقیم شرکت های بیمه ای بورسی و غیر بورسی ، بیمه  مرکزی ،پژوهشکده بیمه ، 

 . بازار بورس اوراق بهادار تهران گردد 

 :سئواالت تحقیق
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تحقیق حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه ای می پردازد تا مدیران و سهامداران   

شرکت  های بیمه ای از طریق متغیرهای موجود دقیق ترین پیش بینی ها را نسبت به سطح سودآوری شرکت ها داشته 

بت های سود آوری، بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان در تحقیق حاضر برای نمایش سطح سودآوری از نس. باشند

 :سهام و بازده دارایی استفاده می شود بنابراین پرسش اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد

 تا چه اندازه بین عمر شرکت های بیمه ای و سودآوری آن ها رابطه وجود دارد ؟  .8

 ودآوری آن ها رابطه وجود دارد ؟تا چه اندازه بین اندازه شرکت های بیمه ای و س .6

 تا چه اندازه بین میزان سرمایه شرکت های بیمه ای و سودآوری آن ها رابطه وجود دارد ؟ .8

 تا چه اندازه بین اهرم مالی شرکت های بیمه ای و سودآوری آن ها رابطه وجود دارد ؟ .4

 وجود دارد ؟تا چه اندازه بین نسبت زیان شرکت های بیمه ای و سودآوری آن ها رابطه  .5

 :های پژوهش تبیین فرضیه

 :با توجه به سواالت مطرح شده و در راستای دستیابی به جواب آنها، فرضیات زیر توسط پژوهشگر ارائه گردیده اند  

 :فرضیه اصلی اول

 .بین عمر شرکت های بیمه ای و سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی اول

 .بیمه ای و بازده سرمایه گذاری آن ها ارتباط معنادار وجود داردبین عمر شرکت های 

 :فرضیه فرعی دوم

 .بین عمر شرکت های بیمه ای و بازده حقوق صاحبان سهام آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی سوم

 .بین عمر شرکت های بیمه ای و بازده دارایی آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :اصلی دومفرضیه 

 .ین اندازه شرکت های بیمه ای و سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود داردب

 :فرضیه فرعی اول

 .ین اندازه شرکت های بیمه ای و بازده سرمایه گذاری آن ها ارتباط معنادار وجود داردب

 :فرضیه فرعی دوم

 .ارتباط معنادار وجود داردبین اندازه شرکت های بیمه ای و بازده حقوق صاحبان سهام آن ها 
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 :فرضیه فرعی سوم

 .بین اندازه شرکت های بیمه ای و بازده دارایی آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه اصلی سوم

 .بین سطح سرمایه شرکت های بیمه ای و سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی اول

 .بازده سرمایه گذاری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد بین سطح سرمایه شرکت های بیمه ای و

 :فرضیه فرعی دوم

 .بین سطح سرمایه شرکت های بیمه ای و بازده حقوق صاحبان سهام آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی سوم

 .بین سطح سرمایه شرکت های بیمه ای و بازده دارایی  آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه اصلی چهارم

 .ین اهرم مالی شرکت های بیمه ای و سودآوری آن ها ارتباط معنادار وجود داردب

 :فرضیه فرعی اول

 .بین اهرم مالی شرکت های بیمه ای و بازده سرمایه گذاری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی دوم

 .ن سهام آن ها ارتباط معنادار وجود داردبین اهرم مالی شرکت های بیمه ای و بازده حقوق صاحبا

 :فرضیه فرعی سوم

 .ین اهرم مالی شرکت های بیمه ای و بازده دارایی آن ها ارتباط معنادار وجود داردب

 :فرضیه اصلی پنجم

 .بین نسبت سود و زیان شرکت های بیمه ای و سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد

 :فرضیه فرعی اول

 .د و زیان شرکت های بیمه ای و بازده سرمایه گذاری آن ها ارتباط معنادار وجود داردبین نسبت سو

 :فرضیه فرعی دوم

 .ین نسبت سود و زیان شرکت های بیمه ای و بازده حقوق صاحبان سهام آن ها ارتباط معنادار وجود داردب

 :فرضیه فرعی سوم
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 .آن ها ارتباط معنادار وجود دارد  بین نسبت سود و زیان شرکت های بیمه ای و بازده دارایی

 مدل مفهومی تحقیق

 :می باشد 8نمودار مدل مفهومی تحقیق بصورت   

 

مدل مفهومی پژوهش(: 8)نمودار   

 

 :  مدلهای مورد استفاده

 :با توجه به فرضیات مطرح شده مدلهای رگرسیونی جهت آزمون فرضیات بصورت زیر می باشد 

 :مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیات فرعی اول بصورت زیر می باشد( الف

                                                   𝛆 

 :مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیات فرعی دوم بصورت زیر می باشد( ب

 عمر شرکت

 اندازه شرکت

 سطح سرمایه

 اهرم مالی

 نسبت زیان

 بازده سرمایه گذاری

 بازده حقوق صاحبان سهام

 بازده دارایی

 سودآوری های شرکتویژگی
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                                                   𝛆 

 :م بصورت زیر می باشدمدل رگرسیونی برای آزمون فرضیات فرعی سو( ج

                                                   𝛆 

 

  :تعریف عملیات متغیرها

 . می باشد 6جدول تعریف عملیاتی متغیر ها به شرح   

 

 تعریف عملیاتی متغیرها(: 6)جدول 

 تعریف نماد نوع متغیر نام متغیر

 .سودپس از کسرمالیات تقسیم برحقوق صاحبان سرمایه ROE وابسته بازده حقوق صاحبان سهام

 .سود پس از کسر مالیات تقسیم بر کل دارائی ها ROA وابسته بازده دارایی

 .سود عملیاتی تعدیل شده پس از کسر مالیات تقسیم  بر سرمایه ROIC وابسته بازده سرمایه گذاری

 .عبارت است از تعداد سالهایی که از تاسیس شرکت میگذرد Age مستقل عمر شرکت

 .عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت Size مستقل اندازه شرکت

عبارت است از ارزش دفتری شرکت که از طریق حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می  Voc مستقل سطح سرمایه

 .شود

 .از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام عبارت است Lev مستقل اهرم مالی

پرداخت شده بابت تعهدات بیمه ای  مبلغ)از نسبت زیان های تعهد شده  عبارت است Loss مستقل نسبت زیان

 .به سودهای کسب شده ناشی از تعهدات بیمه ای( انجام شده

 

 :روش تحقیق

بررسی داده ها از داده های موجود در شرکت های بیمه ای این پژوهش، یک تحقیق تجربی از نوع تحلیلی می باشد که در   

های مالی  به همین جهت در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت. استفاده می گردد

ای رابطه متغیره. های بیمه ای غیر بورسی و بورسی و متغیرهای حسابداری و اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد شرکت
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ویژگی های )پژوهش بصورت علی و معلولی بوده و با استفاده از اطالعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل 

 .مورد آزمون قرار می گیرد( سودآوری)و وابسته ( شرکت های بیمه

ای نمونه  ابزار اصلی برای جمع آوری داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش، صورت های مالی شرکت های بیمه   

 .می باشد که متغیرهای مورد بررسی به صورت سالیانه برای بازه زمانی مورد بررسی از آن استخراج می گردد

سپس مرحله اصلی تحقیق از طریق استخراج اطالعات از صورتهای مالی شرکت های بیمه ای غیر بورسی و بورسی آغاز    

با استفاده  spssافزار  ص و طبقه بندی گردیده و درنهایت از طریق نرممی گردد اطالعات استخراج شده از طریق اکسل تلخی

 .شود از روش رگرسیون، رابطه ریاضی بین متغیر مستقل و وابسته تعیین می

 :اتیفرض لیتحل

 اول  هیفرض لیتحل

بین عمر شرکت های بیمه ای غیر بورسی و سوداوری آن ها ارتباط  که آیا است مسئله این بدنبال پژوهشگر اول فرضیه در  

معنادار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا پژوهشگر برای ارزیابی سودآوری از سه معیار بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان 

ورسی بر سودآوری سه مدل لذا برای آزمون تاثیر عمر شرکتهای بیمه ای غیر ب. سهام و بازده سرمایه گذاری استفاده نمود

رگرسیونی مورد برازش قرار گرفت که هر کدام تاثیر عمر شرکت را بر روی یکی از شاخصهای سودآوری مورد آزمون قرار می 

مدل سنجش عمر شرکت بر بازده دارایی، مدل )هر سه مدل  P-VALUEنتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد که . دهد

درصد بوده  5کمتر از ( صاحبان سهام و مدل سنجش عمر شرکت بر بازده سرمایه گذاریسنجش عمر شرکت بر بازده حقوق 

لذا بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارتباط معنی داری وجود دارند و همچنین ضریب تعیین در سه مدل نیز به ترتیب 

، 1دلهای ارائه شده به ترتیب به میزان درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل موجود در م 5و  84، 1برابر با 

درصد قدرت تبیین متغیر وابسته یعنی بازدهی دارایی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی سرمایه گذاری را  5و  84

که معنی داری ضرایب فوق در مدل . می باشد 1ضریب متغیر مورد استفاده برای تحلیل فرضیه اول در هر سه مدل . دارند

است همچنین جهت ضرایب  ROIو  ROA ،ROEنده معنی داری متغیر مستقل و تاثیرگذاری عمر شرکت بر نشان ده

نتایج برای فرضیه . می باشد ROIو  ROA ،ROEمتغیرهای فوق نیز نشان دهنده چگونگی تاثیر گذاری عمر شرکت بر 

نشان می دهد که بین عمر شرکت و  درصد بوده و 5ضریب فوق در مدل اول بیشتر از  P-VALUEاول نشان می دهد که 

درصد  5ضریب فوق در مدل دوم نیز بیشتر از  P-VALUEبازده سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین 

 P-VALUEمی باشد لذا بین عمر شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت 

درصد بوده و در نتیجه بین عمر شرکت و بازده دارایی نیز ارتباط  5ل در مدل سوم نیز بیشتر از ضریب مرتبط با فرضیه او
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نتایج حاصل از برازش مدلهای معرفی شده نشان می دهد که بین عمر شرکت و شاخصهای . معنی داری وجود ندارد

نتایج فوق نشان دهنده این واقعیت است  .ارتباط معنی داری وجود ندارد و بورسی  سودآوری شرکتهای بیمه ای غیر بورسی

که افزایش عمر بنگاه های بیمه ای و حضور زمانی بیشتر در بازار بیمه ایران تاثیری بر عملکرد این شرکتها و بهبود سودآوری 

نجر به این مسئله نشان دهنده این واقعیت است که صرفا وجود سابقه زیاد در صنعت بیمه م. و در نتیجه بازدهی آنها ندارد

ایجاد بهره وری و سودآوری بیشتر نمی گردد با توجه به اینکه حضور و سابقه بیشتر در بازار بیمه ای منجر به شناخت بیشتر 

در بین افراد جامعه می گردد برای مثال شرکتهای بیمه آسیا و ایران، نتایج نشان می دهد که شناخته شدن بیشتر در جامعه 

در واقع کسب سهم بیشتری از بازار بیمه . های بیمه ای الزاما منجر به سودآوری بیشتر نمی گردداقتصادی و افراد برای شرکت

ای الزاما تضمین کننده بازدهی و سودآوری نیست بلکه نحوه عملکرد و ارزیابی های بیمه ای است که تضمین کننده 

 :ان می دهدخالصه نتایج فرضیه اول را نش( 8)سودآوری و بازدهی آنها می باشد جدول 

 خالصه نتایج فرضیه اول(: 8)جدول

 

 نتیجه گیری P-VALUE آماره ضریب متغیر وابسته مدل 

 بازده سرمایه گذاری اول
-

0.004595 

-

0.680634 0.4995 
 عدم معناداری در مدل

 دوم
بازده حقوق صاحبان 

 سهام
-

0.004069 

-

1.011683 0.3178 

 عدم معناداری در مدل

 بازده دارایی سوم
-

0.000016 

-

0.047985 0.9619 
 عدم معناداری در مدل

 

 دوم  هیفرض لیتحل

بین اندازه شرکت های بیمه ای غیر بورسی و سوداوری آن ها  که آیا است مسئله این بدنبال پژوهشگر دوم فرضیه در     

ارتباط معنادار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا پژوهشگر برای ارزیابی سودآوری از سه معیار بازده دارایی، بازده حقوق 

غیر بورسی بر سودآوری  لذا برای آزمون تاثیر اندازه شرکتهای بیمه ای. صاحبان سهام و بازده سرمایه گذاری استفاده نمود

سه مدل رگرسیونی مورد برازش قرار گرفت که هر کدام تاثیر اندازه شرکت را بر روی یکی از شاخصهای سودآوری مورد 

مدل سنجش اندازه شرکت بر )هر سه مدل  P-VALUEنتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد که . آزمون قرار می دهد
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( بر بازده حقوق صاحبان سهام و مدل سنجش اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری بازده دارایی، مدل سنجش اندازه شرکت

درصد بوده لذا بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارتباط معنی داری وجود دارند و همچنین ضریب تعیین در  5کمتر از 

ی مستقل موجود در مدلهای ارائه شده درصد می باشد که نشان می دهد متغیرها 5و  84، 1سه مدل نیز به ترتیب برابر با 

درصد قدرت تبیین متغیر وابسته یعنی بازدهی دارایی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی  5و  84، 1به ترتیب به میزان 

که معنی داری . می باشد 2ضریب متغیر مورد استفاده برای تحلیل فرضیه اول در هر سه مدل . سرمایه گذاری را دارند

است  ROIو  ROA ،ROEضرایب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری متغیر مستقل و تاثیرگذاری اندازه شرکت بر 

می  ROIو  ROA ،ROEهمچنین جهت ضرایب متغیرهای فوق نیز نشان دهنده چگونگی تاثیر گذاری اندازه شرکت بر 

درصد بوده و نشان می  5ضریب فوق در مدل اول بیشتر از  P-VALUEکه نتایج برای فرضیه دوم نشان می دهد . باشد

ضریب فوق در  P-VALUEدهد که بین  اندازه شرکت و بازده سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین 

جود دارد و درصد می باشد لذا بین اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری و 5مدل دوم کمتر از 

-Pو در نهایت . باتوجه به اینکه ضریب متغیر اندازه شرکت در مدل مثبت است لذا این ارتباط از نوع مستقیم است

VALUE  درصد بوده و در نتیجه بین اندازه شرکت و بازده دارایی  5ضریب مرتبط با فرضیه دوم در مدل سوم نیز بیشتر از

ایج حاصل از برازش مدلهای معرفی شده نشان می دهد که بین اندازه و شاخصهای نت. نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد

. سودآوری شرکتهای بیمه ای غیر بورسی ارتباط معنی داری وجود ندارد و تنها بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است

ای سودآوری شرکتهای بیمه ای نتایج حاصل از برازش مدلهای معرفی شده نشان می دهد که بین اندازه شرکت و شاخصه

نتایج فوق نشان دهنده این واقعیت است که افزایش اندازه بنگاه های بیمه ای و . غیر بورسی ارتباط معنی داری وجود ندارد

افزایش اندازه . افزایش تعداد نمایندگی ها و دفاتر بیمه در سطح کشور بر بهبود سودآوری و در نتیجه بازدهی آنها ندارد

ی بیمه منجر به توسعه فعالیت های بیمه ای و افزایش سطح عملکرد این بنگاه ها می گردد اما این مسئله نشان شرکتها

دهنده این واقعیت است که صرفا بزرگتر شدن اندازه شرکت در صنعت بیمه منجر به ایجاد بهره وری و سودآوری بیشتر نمی 

ایجاد می ... ریق افزایش تعداد نمایندگی ها، تعداد دفاتر بیمه ای و گردد با توجه به اینکه افزایش اندازه شرکت که از ط

گردد، منجر به شناخت بیشتر در بین افراد جامعه می گردد برای مثال شرکتهای بیمه آسیا و ایران، اما نتایج نشان می دهد 

در . ه سودآوری بیشتر نمی گرددکه شناخته شدن بیشتر در جامعه اقتصادی و افراد برای شرکتهای بیمه ای الزاما منجر ب

واقع کسب سهم بیشتری از بازار بیمه ای بواسطه بزرگتر شدن اندازه آن، الزاما تضمین کننده بازدهی و سودآوری نیست بلکه 

همچنین نتایزج نشان می . نحوه عملکرد و ارزیابی های بیمه ای است که تضمین کننده سودآوری و بازدهی آنها می باشد

زایش اندازه شرکت منجر به بهبود بازدهی حقوق صاحبان سهام می گردد در واقع با توجه به اینکه اندازه شرکتها دهد که اف
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عالوه بر سرمایه از طریق ایجاد بدهی نیز افزایش داده می شود، لذا افزایش بازدهی و سوداوری ناشی از تامین مالی از طریق 

 :خالصه نتایج فرضیه دوم را نشان می دهد( 4)جدول . ام می گرددبدهی منجر به بهبود بازدهی حقوق صاحبان سه

 

 خالصه نتایج فرضیه دوم(: 4)جدول

 

 نتیجه گیری P-VALUE آماره ضریب متغیر وابسته مدل

 اول
بازده سرمایه 

 0.0626 1.908276 0.074764 گذاری

 عدم معناداری در مدل

 دوم
بازده حقوق 

 *0.0162 2.509319 0.057866 صاحبان سهام

 35 سطح در مدل در معنادار

 درصد

 عدم معناداری در مدل 0.8789 0.152953 0.001797 بازده دارایی سوم

 

 سوم  هیفرض لیتحل

بین سطح سرمایه شرکت های بیمه ای غیر بورسی و  که آیا است مسئله این بدنبال پژوهشگر سوم فرضیه در

سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا پژوهشگر برای ارزیابی سودآوری از سه معیار بازده دارایی، 

بیمه ای غیر  لذا برای آزمون تاثیر سطح سرمایه شرکتهای. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه گذاری استفاده نمود

بورسی بر سودآوری سه مدل رگرسیونی مورد برازش قرار گرفت که هر کدام تاثیر سطح سرمایه شرکت را بر روی یکی از 

مدل )هر سه مدل  P-VALUEنتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد که . شاخصهای سودآوری مورد آزمون قرار می دهد

سنجش سطح سرمایه شرکت بر بازده دارایی، مدل سنجش سطح سرمایه شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام و مدل 

درصد بوده لذا بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  5کمتر از ( سنجش سطح سرمایه شرکت بر بازده سرمایه گذاری

درصد می باشد که  5و  84، 1عیین در سه مدل نیز به ترتیب برابر با ارتباط معنی داری وجود دارند و همچنین ضریب ت

درصد قدرت تبیین متغیر  5و  84، 1نشان می دهد متغیرهای مستقل موجود در مدلهای ارائه شده به ترتیب به میزان 

غیر مورد استفاده برای ضریب مت. وابسته یعنی بازدهی دارایی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی سرمایه گذاری را دارند
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که معنی داری ضرایب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری متغیر . می باشد 3تحلیل فرضیه سوم در هر سه مدل 

است همچنین جهت ضرایب متغیرهای فوق نیز نشان دهنده  ROIو  ROA ،ROEمستقل و تاثیرگذاری سطح سرمایه بر 

-Pنتایج برای فرضیه سوم نشان می دهد که . می باشد ROIو  ROA ،ROEچگونگی تاثیر گذاری سطح سرمایه بر 

VALUE  درصد بوده و نشان می دهد که بین سطح سرمایه و بازده سرمایه گذاری  5ضریب فوق در مدل اول بیشتر از

درصد می باشد لذا بین سطح  5ضریب فوق در مدل دوم کمتر از  P-VALUEارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین 

مایه و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد و باتوجه به اینکه ضریب متغیر سطح سرمایه شرکت در سر

ضریب مرتبط با فرضیه سوم در مدل سوم  P-VALUEمدل منفی است لذا این ارتباط از نوع معکوس است و در نهایت 

نتایج . بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد درصد بوده و در نتیجه بین سطح سرمایه و 5نیز بیشتر از 

حاصل از برازش مدلهای معرفی شده نشان می دهد که بین سطح سرمایه و شاخصهای سودآوری شرکتهای بیمه ای غیر 

بیمه ای و نتایج فوق نشان دهنده این واقعیت است که افزایش سرمایه بنگاه های . بورسی ارتباط معنی داری وجود ندارد

افزایش سطح سرمایه شرکتهای بیمه . افزایش تعداد سهام و سرمایه آنها بر بهبود سودآوری و در نتیجه بازدهی آنها ندارد

منجر به توسعه فعالیت های بیمه ای و افزایش سطح عملکرد این بنگاه ها می گردد اما این مسئله نشان دهنده این واقعیت 

هام سرمایه ثبت شده آنها در صنعت بیمه منجر به ایجاد بهره وری و سودآوری بیشتر نمی است که صرفا افزایش تعداد س

گردد با توجه به اینکه افزایش سرمایه شرکتها منجر به افزایش سطح فعالیت شرکتهای بیمه ای از طریق تعداد نمایندگی ها، 

ه است که صرفا افزایش سرمایه و افزایش سطح فعالیت می گردد، لذا نتایج نشان دهنده این مسئل... تعداد دفاتر بیمه ای و 

شرکتهای بیمه ای و توسعه فعالیت در صنعت بیمه تضمین کننده سطح سودآوری و بازدهی آنها نمی باشد در واقع کسب 

ری نیست سهم بیشتری از بازار بیمه ای بواسطه افزایش میزان سرمایه و یا تعداد سهام، الزاما تضمین کننده بازدهی و سودآو

همچنین نتایج نشان . بلکه نحوه عملکرد و ارزیابی های بیمه ای است که تضمین کننده سودآوری و بازدهی آنها می باشد

نشان دهنده این واقعیت است که افزایش سرمایه شرکتهای بیمه منجر به کاهش بازدهی حقوق صاحبان سهام می گردد 

لیان اخیر بیشتر شده است و سودآوری در این صنعت نیازمند مدیریت بسیار باتوجه به اینکه رقابت در صنعت بیمه در سا

هوشمندی است لذا بازدهی و سودآوری سرمایه های افزایش یافته به میزان اصل این سرمایه ها نبوده و بهبود سطح سرمایه 

 (5)جدول . کسب نکرده است که منجر به باال رفتن سطح حقوق صاحبان سهام گردیده، به همان میزان سودآوری و بازدهی

 :خالصه نتایج فرضیه سوم را نشان می دهد

 

 خالصه نتایج فرضیه سوم(: 5)جدول
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 نتیجه گیری P-VALUE آماره ضریب متغیر وابسته مدل

 بازده سرمایه گذاری اول
-

0.078060 

-

1.989442 0.0526 
 عدم معناداری در مدل

 دوم
بازده حقوق 

 صاحبان سهام
-

0.060892 

-

2.637726 0.0118* 

 35 سطح در مدل در معنادار

 درصد

 بازده دارایی سوم
-

0.002201 

-

0.186411 0.8527 
 عدم معناداری در مدل

 

 چهارم  هیفرض لیتحل

بین اهرم مالی شرکت های بیمه ای غیر بورسی و سوداوری  که آیا است مسئله این بدنبال پژوهشگر چهارم فرضیه در

آن ها ارتباط معنادار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا پژوهشگر برای ارزیابی سودآوری از سه معیار بازده دارایی، بازده حقوق 

یمه ای غیر بورسی بر لذا برای آزمون تاثیر اهرم مالی شرکتهای ب. صاحبان سهام و بازده سرمایه گذاری استفاده نمود

سودآوری سه مدل رگرسیونی مورد برازش قرار گرفت که هر کدام تاثیر اهرم مالی شرکت را بر روی یکی از شاخصهای 

مدل سنجش اهرم )هر سه مدل  P-VALUEنتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد که . سودآوری مورد آزمون قرار می دهد

مالی شرکت بر بازده دارایی، مدل سنجش اهرم مالی شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام و مدل سنجش اهرم مالی شرکت 

درصد بوده لذا بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارتباط معنی داری وجود دارند و  5کمتر از ( بر بازده سرمایه گذاری

درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل  5و  84، 1ن در سه مدل نیز به ترتیب برابر با همچنین ضریب تعیی

درصد قدرت تبیین متغیر وابسته یعنی بازدهی دارایی، بازدهی  5و  84، 1موجود در مدلهای ارائه شده به ترتیب به میزان 

مورد استفاده برای تحلیل فرضیه چهارم در هر سه مدل  ضریب متغیر. حقوق صاحبان سهام و بازدهی سرمایه گذاری را دارند

4 که معنی داری ضرایب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری متغیر مستقل و تاثیرگذاری اهرم مالی بر . می باشد

ROA ،ROE  وROI  است همچنین جهت ضرایب متغیرهای فوق نیز نشان دهنده چگونگی تاثیر گذاری اهرم مالی بر

ROA ،ROE  وROI نتایج برای فرضیه چهارم نشان می دهد که . می باشدP-VALUE  ضریب فوق در مدل اول بیشتر

-Pدرصد بوده و نشان می دهد که بین اهرم مالی و بازده سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین  5از 

VALUE  م مالی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز درصد می باشد لذا بین اهر 5ضریب فوق در مدل دوم نیز بیشتر از
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درصد  5ضریب مرتبط با فرضیه سوم در مدل سوم نیز بیشتر از  P-VALUEارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت 

نتایج حاصل از برازش مدلهای . بوده و در نتیجه بین اهرم مالی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد

ده نشان می دهد که بین اهرم مالی و شاخصهای سودآوری شرکتهای بیمه ای غیر بورسی ارتباط معنی داری معرفی ش

 . وجود ندارد

نتایج فوق نشان دهنده این واقعیت است که افزایش اهرم مالی و تامین مالی از طریق اعتباردهندگان بنگاه های بیمه 

عدم تاثیرگذاری اهرم مالی بر بازدهی شرکتهای بیمه ای می تواند . ا نداردای و  بر بهبود سودآوری و در نتیجه بازدهی آنه

ناشی از چند دلیل باشد اوال بازدهی تامین مالی از طریق بدهی که بوسیله اهرم مالی بر شرکت تحمیل می گردد قادر نیست 

تاثیر ضرفیت وامگیری و ریسک  همچنین نتایج می تواند تحت. تمام هزینه های آن را پوشش دهد و بازدهی ایجاد نماید

با توجه به اینکه بنگاه های بیمه ای عموما دارای بدهیهای باالیی هستند لذا . تامین مالی این شرکتهای نیز قرار بگیرد

افزایش اهرم مالی و یا تامین بدهیهای بیشتر تنها از طریق تحمیل هزینه های بیشتر تامین مالی امکان پذیر است در واقع 

ی بیمه ای همواره ظرفیت وامگیری کمی دارند و عمال بازدهی کسب شده از منابع جدید نهایتا هزینه های تامین شرکتها

هنگامی که بنگاه ها اهرم مالی باالیی . مالی آن را پوشش می دهد و این مسئله ناشی از ریسک اعتباری این شرکتها است

ن برای ارائه وامهای جدید، نرخهای باالتری را درخواست می کنند که اعتباردهندگا. دارند و ظرفیت وامگیریشان محدود است

این مسئله منجر به افزایش هزینه های تامین مالی جدید خواهد شد و در نهایتا اهرم مالی قادر به ایجاد سودآوری و بازدهی 

 :خالصه نتایج فرضیه چهارم را نشان می دهد( 2)جدول . نخواهد شد

 

 نتایج فرضیه چهارمخالصه : (2)جدول

 

 نتیجه گیری P-VALUE آماره ضریب متغیر وابسته مدل

 بازده سرمایه گذاری اول
0.00950

9 

0.93077

0 0.3568 
 عدم معناداری در مدل

 دوم
بازده حقوق صاحبان 

 سهام
0.01110

2 

1.62238

8 0.1126 

 عدم معناداری در مدل

 بازده دارایی سوم
0.00291

3 

0.88827

4 0.3775 
 معناداری در مدلعدم 
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 پنجم  هیفرض لیتحل

بین نسبت سود و زیان شرکت های بیمه ای غیر بورسی و  که آیا است مسئله این بدنبال پژوهشگر پنجم فرضیه در

سوداوری آن ها ارتباط معنادار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا پژوهشگر برای ارزیابی سودآوری از سه معیار بازده دارایی، 

لذا برای آزمون تاثیر نسبت سود و زیان شرکتهای بیمه ای . بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه گذاری استفاده نمود

غیر بورسی بر سودآوری سه مدل رگرسیونی مورد برازش قرار گرفت که هر کدام تاثیر نسبت سود و زیان شرکت را بر روی 

هر سه مدل  P-VALUEنتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد که . می دهدیکی از شاخصهای سودآوری مورد آزمون قرار 

مدل سنجش نسبت سود و زیان شرکت بر بازده دارایی، مدل سنجش نسبت سود و زیان شرکت بر بازده حقوق صاحبان )

مستقل و درصد بوده لذا بین متغیرهای  5کمتر از ( سهام و مدل سنجش نسبت سود و زیان شرکت بر بازده سرمایه گذاری

درصد می  5و  84، 1متغیر وابسته ارتباط معنی داری وجود دارند و همچنین ضریب تعیین در سه مدل نیز به ترتیب برابر با 

درصد قدرت تبیین  5و  84، 1باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل موجود در مدلهای ارائه شده به ترتیب به میزان 

ضریب متغیر مورد . بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی سرمایه گذاری را دارند متغیر وابسته یعنی بازدهی دارایی،

که معنی داری ضرایب فوق در مدل نشان دهنده معنی . می باشد 5استفاده برای تحلیل فرضیه پنجم در هر سه مدل 

یب متغیرهای فوق است همچنین جهت ضرا ROIو  ROA ،ROEداری متغیر مستقل و تاثیرگذاری نسبت سود و زیان بر 

نتایج برای فرضیه سوم نشان . می باشد ROIو  ROA ،ROEنیز نشان دهنده چگونگی تاثیر گذاری نسبت سود و زیان بر 

درصد بوده و نشان می دهد که بین نسبت سود و زیان و  5ضریب فوق در مدل اول کمتر از  P-VALUEمی دهد که 

بازده سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد و باتوجه به مثبت بودن ضریب متغیر سود و زیان در مدل، این ارتباط 

ی باشد لذا بین نسبت سود و زیان و درصد م 5ضریب فوق در مدل دوم نیز کمتر از  P-VALUEهمچنین . مستقیم است

-Pبازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود دارد و ارتباط آنها نیز بصورت مستقیم است و در نهایت 

VALUE  درصد بوده و در نتیجه بین نسبت سود و زیان و بازده  5ضریب مرتبط با فرضیه سوم در مدل سوم نیز کمتر از

معنی داری وجود دارد و باتوجه به مثبت بودن ضریب متغیر نسبت سود و زیان، این ارتباط نیز از نوع  دارایی نیز ارتباط

نتایج حاکی از تائید فرضیه پنجم بوده و نشان می دهد که هر اندازه نسبت سود و زیان افزایش یابد، . مستقیم می باشد

علت نتایج فوق نیز ناشی از . بورسی نیز افزایش می یابدشاخصهای سود آوری و توانایی سودآوری شرکتهای بیمه ای غیر 

اهمیت سود و زیان تعهدات بیمه در فعالیت شرکتهای بیمه ای است در واقع یکی از مهمترین هزینه ای که شرکتهای بیمه 

گان دریافت پرداخت می نمایند تعهدات در قبال بیمه شدگان است و درآمد بیز طبعا از حق بیمه هایی که از این بیمه شد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شده است، بدست می آید که فزونی سودهای دریافتی از بیمه شدگان نسبت به زیان پرداختی به آنها می تواند تضمین 

 :خالصه نتایج فرضیه پنجم را نشان می دهد(3)جدول . سودآور بودن یک شرکت بیمه ای را بنماید

 

 خالصه نتایج فرضیه پنجم(: 3)جدول

 

 متغیر وابسته مدل
 آماره ضریب

P-

VALUE 
 نتیجه گیری

 اول
بازده سرمایه 

 گذاری
0.02725

3 

7.30517

8 0.0000* 

 درصد 35 سطح در مدل در معنادار

 دوم
بازده حقوق 

 صاحبان سهام
0.01535

3 

6.47579

1 0.0000* 

 درصد 35 سطح در مدل در معنادار

 بازده دارایی سوم
0.00299

9 

2.85185

3 0.0058* 
 درصد 35 سطح در مدل در معنادار

 

 بحث و نتیجه گیری

 مشابه قاتیتحق جینتا با قیتحق جینتا سهیمقا

در بخش زیر نتایج حاصل از تحقیق حاضر با سایر تحقیقات قبلی در دو بخش نتایج مشابه و نتایج مغایر ارائه می 

 :گردد

 ند کرده کسب قیتحق جینتا با مشابهی جینتا کهی قاتیتحق( 5-5-8

 با خالص سود بودن به هنگام و محافظه کاری طی تحقیقی به بررسی رابطه( 8831)احمدخان بیگی خالقی مقدم و 

 این در خالص سود روی تأثیری بر شرکت اندازه است آن بیانگر نتایج. حسابرسی پرداختند مؤسسه و اندازه شرکت اندازه

 .نداشته اند پژوهش

نتایج تحقیق به این  .پرداخت سودآوری شرکتهای بیمه در ایرانبررسی برخی از عوامل مؤثربر به ( 8831)کریمی 

رابطه بین ریسک تجاری با نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیمه که شرح است 
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تنوع بیمه گری رابطه بین . معنی دار است اما رابطه بین متغیر ریسک تجاری با حاشیه سود شرکت بیمه معنی دار نمی باشد

 و حاشیه سود، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیمه معنی دار نمی باشد

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر بر سودآوری شرکتبه بررسی  عوامل ( 8812)سجادی و همکاران 

 . تأثیر استر بر سودآوری بیها بیانگر آن هستند که عم یافته .پرداختند

-یافته. بررسی کرد 8311-8334، تأثیر عمر شرکت بر سودآوری شرکتهای هندی را برای سالهای (8333)ماجومدار 

نیز در تحقیق  ، (8335)ریتولد و شیپر . تر هستندهای قدیمیتر سودآورتر از شرکتهای جوانهای وی نشان داد شرکت

 .ی بین عمر شرکت و سودآوری آن وجود نداردیخود نتیجه گرفتند رابطه

 اند کرده کسب قیتحق جینتا با ریمغای جینتا کهی قاتیتحق( 5-5-6

نتایج تحقیق به این  .پرداخت بررسی برخی از عوامل مؤثربر سودآوری شرکتهای بیمه در ایرانبه ( 8831)کریمی 

شرح است که رابطه بین اندازه شرکت و نسبت بدهی با حاشیه سود، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان 

 . سهام در شرکت های بیمه بسیار معنی دار است

ق بهادار تهران های پذیرفته شده در بورس اورامؤثر بر سودآوری شرکتبه بررسی  عوامل ( 8812)سجادی و همکاران 

 . بر سودآوری تاثیرگذار است ها بیانگر آن هستند که اندازه، یافته .پرداختند

یافته های تحقیق فوق نشان داد که . به بررسی نقش استقرضا در سودآوری شرکت ها پرداخت( 8818)سیدنژادفهیم 

شده اند منجر به کاهش سودآوری می اعتبار گیری و وام گیری هنگامی که شرکت ها به ظرفیت وام گیری خود نزدیک 

 .شود

 846به بررسی عوامل موثر بر سودآوری  "عوامل موثر بر سود آوری صنایع"در پژوهشی با عنوان ( 6111) فینی

 ی شرکت، موجودی سرمایه بر روی سوداندازه مانند عواملی نتایج نشان داد که اثر. شرکت استرالیایی پرداخت کرده است

 .معنی دار است

. بررسی کرد 8311-8334های های هندی را برای سالی شرکت بر سودآوری شرکت، تأثیر اندازه(8333) ماجومدار

طی تحقیق نشان ( 6115) کینکا و دیگران .های بزرگ سودآورتر از شرکتهای کوچک هستندهای وی نشان داد شرکتیافته

 .ی مثبت معنی داری وجود داردرابطه های اروپایی و نسبتهای سودآوریی شرکتدادند بین اندازه

 پیشنهادات برای مدیران شرکتهای بیمه ای غیر بورسی و بورسی

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم به مدیران شرکتهای بیمه ای غیر بورسی توصیه می گردد که  .8

اندازه شرکت بیمه ای تحت هنگام برنامه ریزی و ارزیابی طرحهای خود برای ایجاد سودآوری و بهبود بازدهی، 
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زیرا نتایج نشان داده است که اندازه شرکت بر . مدیریت خود را به عنوان عامل موثر بر بازدهی تلقی ننمایند

 .بازدهی دارایی و سرمایه گذاری تاثیری ندارد

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم به مدیران شرکتهای بیمه ای غیر بورسی توصیه می گردد که  .6

نگام برنامه ریزی و ارزیابی طرحهای خود برای ایجاد سودآوری و بهبود بازدهی، سطح سرمایه شرکت بیمه ه

زیرا نتایج نشان داده است که سطح . ای تحت مدیریت خود را به عنوان عامل موثر بر بازدهی تلقی ننمایند

 .سرمایه شرکت بر بازدهی دارایی و سرمایه گذاری تاثیری ندارد

به نتایج حاصل از فرضیه چهارم به مدیران شرکتهای بیمه ای غیر بورسی توصیه می گردد با توجه  .8

که هنگام برنامه ریزی و ارزیابی طرحهای خود برای ایجاد سودآوری و بهبود بازدهی، اهرم مالی شرکت بیمه 

داده است که اهرم مالی زیرا نتایج نشان . ای تحت مدیریت خود را به عنوان عامل موثر بر بازدهی تلقی ننمایند

 .شرکت بر بازدهی دارایی، حقوق صاحبان سهام و سرمایه گذاری تاثیری ندارد

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پنجم به مدیران شرکتهای بیمه ای غیر بورسی توصیه می گردد  .4

بت سود و زیان که هنگام برنامه ریزی و ارزیابی طرحهای خود برای ایجاد سودآوری و بهبود بازدهی، نس

تعهدات بیمه ای شرکت تحت مدیریت خود را به عنوان عامل موثر بر بازدهی تلقی نمایند و در خصوص ارزیابی 

زیانها و سودهای تعهدات بیمه ای بسیار حساس باشند زیرا نتایج نشان داده است که نسبت سود و زیان 

 .رمایه گذاری تاثیری  مثبت معنی داری داردتعهدات بیمه ای بر بازدهی دارایی، حقوق صاحبان سهام و س

 یآت تحقیقات برای علمی پیشنهادات

با توجه به نتایج حاصل شده و طی انجام تحقیق، موضوعات زیر جهت انجام پژوهش های جدید به محققان 

 .پیشنهاد می گردد

 بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر شاخصهای سودآوری با توجه به چرخه عمر شرکت .8

 بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر شاخصهای سودآوری با توجه به دوره های اقتصادی .6

 : منابع

، فصلنامه بررسی های "گمان هایی پیرامون نمایش سود"(. 8834. )آقائی، محمدعلی و کوچکی، حسن -8

 .52-24، صص 85و  84حسابداری و حسابرسی، شماره 

 .علی پارسائیان، انتشارات ترمه: ، ترجمه"حسابداریتئوری "، (8813. )بلکویی، احمد ریاحی -6
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اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر "، (8831. )پیری، پرویز؛ ایمانی برندق، محمد و سیامک اللهوریزاده -8

 .22-43، زمستان، صص 6، پژوهش های تجربی حسابداری، سال اول، شماره "سودآوری و رشد بنگاه ها تجاری

های حسابداری و حسابرسی، شماره ، بررسی"رفتار سود حسابداری"، (8838)دعلی، ثقفی، علی و آقایی، محم -4

 .68 -5نهم، ص 

 اطالعاتی اعالمیه محتوای بر شرکت اندازه تأثیر"، (8815. )نوکاشتی، صغری محسن و براری خوش طینت، -5

 81-8، صص 82حسابداری، شماره  مطالعات فصلنامه ،"سود

ی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه طراح "،(8812)، فرهاد،دهدار  -2

ادبیات و علوم انسانی،   دانشکده .درسمدانشگاه تربیت ،دکترا  پایان نامه ،" ی حیات شرکت نقد در فرآیند چرخه

8812. 

 پایان نامه ،"شرکتها توسط شده پیشبینی سود بر دقت موثر عوامل"، (8811. )محمد نصرآبادی، رحمانی -3

 .مازندران دانشگاه و دارایی اقتصادی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی

، پایان نامه کارشناسی "بررسی عوامل اثرگذار بر سودآوری در شرکت بیمه آسیا"، (8831. )رمضانی، مهرداد -1

 .مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده ارس دانشگاه تبریزارشد، 

علی پارسائیان، ویرایش اول، انتشارات : ، ترجمه"تئوری اثباتی حسابداری"، (8831. )واتز، راسزیمرمن، جرالد و  -3

 .ترمه

بررسی عوامل مؤثر بر "، (8812) وحید محمودیو  حسن ؛ فرازمند، محسن؛ دستگیر، سید حسین ،سجادی -81

، صص 11، شماره پاییز، تحقیقات اقتصادی، "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسودآوری شرکت

43-38. 

نامه کارشناسی ارشد حسابداری، ، پایان"هانقش استقراض در سودآوری شرکت "، ( 8818)سیدنژاد فهیم، رضا  -88

 .دانشگاه تربیت مدرس

 ، انتشارات سازمان حسابرسی"تئوری حسابداری"، (8813. )شباهنگ، رضا -86

، هجدهمین "سودآوری شرکتهای بیمه در ایران بررسی برخی از عوامل مؤثربر"، (8831. )کریمی، مرجان -88

 .همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

: کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری، تهران."مفاهیم بنیادی حسابرسی"،(8833(:)برگرداننده)نیکخواه آزاد، ع،  -84

 .868سازمان حسابرسی، 
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علی پارسائیان،  انتشارات : ، ترجمه"تئوری حسابداری"، (8815. )هندریکسن، الدن اس و ون بردا، مایکل اف -85

 .ترمه
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