
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  هاي بیمه در ایران آوري شرکت تأثیر سهم بازار بر سود
  

  1سید محمد مهدي بهشتی نژاد
   2حسینعلی بختیار نصرآبادي

  3آسیه بختیار 
  چکیده
باشد؛ ضمن اینکه  پذیري در صنعت بیمه می هاي مهم رقابت هاي بیمه یکی از شاخصه آوري شرکت سود

هاي بیمه با چه  حال این موضوع که کسب سودآوري شرکت این با. شود سودآوري مستقیماً با بقاي شرکت مرتبط می
این تحقیق بررسی تأثیر سهم بازار  هدف. پذیر است آید محل بحث و تحقیق هایی به وجود می سازوکار و استراتژي

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی . هاي بیمه است آوري شرکت بر سود
هاي آماري  هاي پژوهش از سالنامه داده. هاي بیمه فعال صنعت بیمه در ایران است جامعه آماري تحقیق، شرکت. است

ها از مدل تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و نرم افزار  د و براي تجزیه و تحلیل دادهبیمه مرکزي استخراج گردی
AMOS، هاي تجربی تفاوت  گیري شده و داده دهد که بین مدل اندازه نتایج تحقیق نشان می. استفاده شده است

پیرسون براي آزمون  ها مناسب نیست؛ بنابراین از ضریب همبستگی معناداري وجود دارند و مدل برازشی براي داده
آوري، رابطه نسبت سهم بازار و ضریب کل  آزمون همبستگی، رابطه سهم بازار و سود. فرضیات تحقیق استفاده شد

در مقابل، رابطه بین . خسارت و رابطه سهم بازار و سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوي شرکت را تأیید نکرد
ث و درمان از پرتفوي و سودآوري و سهم بیمه ثالث و درمان از ضریب کل خسارت و سودآوري، سهم بیمه ثال

  .  دار بود پرتفوي و ضریب کل خسارت معنی
        سهم بازار، سودآوري، ساختار بازار بیمه، ضریب خسارت   :کلیدي واژگان
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  مقدمه . 1
الزم براي تمهید و ارائه حقوق کارکنان، منابع . سود آوري هر بنگاه تجاري عاملی مهم و حیاتی براي بقا است

بدون سود .خدمات و کسب رضایت سهامداران همه از محل سود حاصله از فعالیت هاي تجاري حاصل می شود
آوري، حتی در صورت وجود سهم بازار باال، به سرعت توان مانور شرکت تحلیل می رود و پس از مدتی به دلیل 

و متمایز به بازار هدف به خصوص در شرایط رقابتی،از دست  عدم وجود منابع الزم براي ارائه خدمات با کیفیت
با این حال . محالل قرار خواهد گرفتضدادن تعهد کارکنان و حمایت سهامداران، کسب و کار در سراشیبی ا

مشاهده می شود که یکی از مهم ترین شاخص هاي ارزیابی عملکرد و موفقیت شرکت ها و مدیران کسب و کارها 
   . به ویژه صنعت بیمه ، با افزایش سهم بازار گره خورده است

معناي ارتقاء سود آوري است یا بر  حال این سوال مهم و اساسی مطرح می شود که آیا افزایش سهم بازار، لزوما به
عکس سود آوري باعث افزایش سهم بازار می شود؟ و سوال دیگر اینکه آیا شرکت هاي بیمه باید با به کارگیري 
استراتژي هاي نفوذ و تهاجمی در پی کسب سهم بازار بیشتر باشند یا با اتخاذ استراتژي هایی مثل تمرکز بر بخش 

طالح بازاریابی گوشه، در پی سودآوري بیشتري باشند؟ با توجه به وجود نظارت مختلف مشخصی از بازار یا به اص
تبین این موضوع که آیا شرکت هاي . در این زمینه، هدف این پژوهش یافتن پاسخ این سوال در بازار بیمه ایران است

باالتري داشته اند یا بر عکس ) سود ناخالص عملیات بیمه اي به فروش(بیمه با سهم بازار باالتر، نسبت سودآوري 
به عبارت دیگر آیا سهم بازار بیشتر . شرکت بیمه با سودآوري باالتر، سهم بازار بیشتري را به خود اختصاص داده اند

در بازار بیمه در ایران تواسته است سود آوري باالتري را به دنبال داشته باشد؟ در واقع این تحقیق بر اساس مدل 
  . سود آوري شرکت هاي بیمه مورد آزمون قرار دهد برده در پی آن است که تاثیر سهم بازار مفهومی پیشنهاد ش

  ادبیات تحقیق.2
در این بخش ابتدا به موضوع سهم بازار و ارتباط آن با سودآوري پرداخته می شود، سپس مزیت رقابتی به عنوان تنها 

به چند مورد از تحقیقات انجام شده در حیطه سهم بازار و راه سود آوري پایدار تبیین می شود و در پایان این بخش 
  .سودآوري در صنعت و کسب و کارها به طور عام و صنعت بیمه به طور خاص اشاره خواهد شد

   افسانه سهم بازار. 2-1
در اگر این افسانه واقعیت داشت . یابان این است که سهم بازار، کلید سود اوري استه متداول بین بازارنیک افسا

 ،سالهاي اخیر جنرال موتورز باید سودآور ترین شرکت اتومبیل سازي دنیا، یونایتد بزرگترین ایرالین و فیلیپس
 ، رهبر بازاردر واقع این شرکت ها اگرچه به دلیل حجم فروش باالتر. بزرگترین شرکت محصوالت الکتریکی باشد

بین سهم  ههمبستگی مشاهده شدمنشا این افسانه، فارغ از این مثال، . می باشند ولی در بحث سود آوري بازنده هستند
همانطور که هر دانشجوي آمار این موضوع را می داند، همبستگی بین دو متغیر، لزوما . وري استآبازار و سود 

بول براي وجود همبستگی بین سهم بازار و سودآوري، می یک توجیه قابل ق. نشانگر رابطه علی بین آنها نمی باشد
وري باال، از یک منبع نشات آهر دوي این متغیر ها، یعنی سهم بازار باالتر و همزمان سودکه تواند این موضوع باشد 

زمانی . وردن نیاز هاي مشتري به نحو اثربخش تر و کاراتر می باشدآو این منبع، مزیت رقابتی پایدار در بر. دنمی گیر
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تخفیف در حق بیمه یا هزینه حاشیه سود باالتري را به واسطه که یک شرکت داراي مزیت رقابتی است می تواند 
این مزیت رقابتی اگر پایدار باشد همچنین دیگر شرکت ها را از هدف گذاري روي . تولید پایین تر به دست آورد

اثربخش در مقابل تالش هاي آنها براي توسعه مقاومت مشتریان شرکت منصرف می نماید و حتی می تواند به طور 
ممکن است یک شرکت کم اقبال تر به طور مشابه با رقبائی کارامد مواجه شود که می تواند  در نتیجه اگرچه. نماید

یک شرکت با مزیت رقابتی . به دست آورند )با فدا کردن حاشیه سود(سهم بازار بیشتري را با نرخ بسیار رقابتی 
  . ار همچنان می تواند سهم بازار بیشتري را همزمان با سود آوري باالتر را حفظ نمایدپاید

 .دیگري از یک شرکت کارآمد است برون دادبلکه  نیستسهم بازار، درواقع یک کلید دستیابی به سودآوري 
به عنوان علت، درست  را) سهم بازار ناکافی و کاهشی(متاسفانه وقتی مدیریت نشانه هاي یک استراتژي ضعیف 

ن با ابزار نامناسب مانند نرخ شکنی می کند، در نتیجه سود مورد انتظار آنمی کند و سعی در مواجهه با   درك
سهم بازار بدون در بر داشتن مزیت رقابتی خاصی،  در مقابل، حرکت سریع براي کسب. شرکت تحقق نمی یابد

هدف نهایی یک طرح استراتژیک نباید کسب یا نگهداري . معموالسودآوري شرکت و صنعت را کاهش می دهد
وري و در خیلی از موارد آسود . میزان فروش باشد بلکه ساختن و حفظ مزیت رقابتی شرکت در اولویت قرار دارد

در واقع بر خالف این افسانه که سهم بازار . سهم بازار با وجود مزیت رقابتی پایدار، خود به خود ایجاد می شود
، سود آوري باالتري را به دنبال دارد، تغییرات در سود آوري معموال مقدم و دربردارنده تغییرات در سهم بازار باالتر
ور ترین خرده فروشی نمود، خیلی قبل از اینکه به آ، این شرکت را سود 1براي مثال مزیت رقابتی وال مارت. است

پس از سالها تسلط رو به ، 2که سود آوري پایین سی یرزبزرگترین خرده فروش ایاالت متحده تبدیل شود؛ در حالی 
این چنین الگو و مدل تغییرات در سودآوري به عنوان علت و نه . زوال این شرکت بر سهم بازار حاصل شده است

  .معلول تغییرات سهم بازار به طور مشابه در صنایع اتومبیل، فوالد و بانکداري هم قابل مشاهده است
همسایه بیچاره «الح طصه ان فروش به جاي ایجاد مزیت رقابتی، یک استراتژي بک بر مبناي میزایک طرح استراتزی 

هر درصد سهم بازار کسب شده . نعت را تحلیل خواهد برد، و بازي مجموع منفی است که نهایتا سودآوري ص»کن
مواره ارزش فروش انجام شده را ، ه)چه با ارائه قیمت پایین تر یا با تحمیل هزینه بیشتر(بواسطه کاهش حاشیه سود

حداقل بخشی از سود نیز آنهانظر به اینکه رقبا نیز به طور اثربخشی می توانند تالفی کنند، احتماال . کاهش می دهد
تنها راه پایدار براي . فروش را کاهش می دهند که به نوبه خود حاشیه سود فروش در بازار را کاهش خواهد داد

امکان افزایش فروش و حاشیه سود را می شرکت، به  به دست اوردن مزیت رقابتی است کهافزاش سودآوري نسبی، 
هر چند که . به طور خالصه هدف یک طرح استراتزیک باید بهتر بودن در رقابت و نه لزوما بزرگتر بودن است. دهد

ثبت، به جاي تحلیل بردن این چنین رقابت مجموع م. ممکن است بهتر بودن در نهایت به بزرگتر بودن نیز ختم شود
بدون (این استراتژي ها، مشتریان بیشتري را بواسطه خلق ارزش بیشتر . سود آوري صنعت، آن را تداوم می بخشد

در نتیجه . جذب می نمایند) کاهش هزینه ها بدون کم کردن ارزش ارائه شده(یا کارائی بیشتر ) افزایش زیاد قیمت

                                                                                                                                                                                                      
1 .Wal - Mart 
2 . Sears 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


زیت رقابتی نامید چرا که رقبا به سادگی و در زمان کوتاه نمی توانند از آن تقلید می توان این منشا رشد سودآور را م
  .با هزینه باالیی امکان پذیر استکنند یا اگر بتوانند این کپی برداري 

. ن براي سود آوري بلند مدت را درك نمی کنندآبسیاري از مدیران به طور کامل مفهوم مزیت رقابتی و اهمیت  
، فروشندگان ی شود که انها مزیت رقابتی را در داشتن فروشگاهها و شعب بیشتر در مقایسه با رقبابارها شنیده م

در حالی که هیچکدام از اینها مزیت رقابتی نیست مگر اینکه این قلمداد می کنند زیرك بیشتر یا کیفیت باالتر 
. به مشتري ارائه دهنددر مقایسه با رقبا اتر شایستگی ها و منابع، شرکت را قادر سازد که ارزش بیشتري را به نحو کار

ارائه پیشنهادات جذاب تر به مشتري بواسطه حاشیه سود پایین تر، ممکن است یک مزیت در فروش باشد اما مسلما 
  . یک مزیت رقابتی پایدار نخواهد بود

  تنها منبع سودآوري پایدار: مزیت رقابتی. 2-2
تبدیل شود؟ متاسفانه خیلی از مدیران بر این باورند که معیار و مقیاس چطور یک شرکت تبدیل به یک رقیب قوي 

البته استراتژي افزایش سهم بازار، استراتژي موفقی است اگر صرفا یک شرکت به دنبال این . موفقیت سهم بازار است
رقابتی مجموع وقتی تعدادي زیادي شرکت از این استراتژي مشابه تبعیت می کنند، در یک بازي . استراتژي باشد

خوشبختانه استراتژي هایی براي توسعه . منفی گرفتار می شوند که سودآوري همه بازیگران و فعاالن را تحلیل می برد
 ,Nagel, Hogan & Zale(رقابت مجموع مثبت وجود به جاي جذب مشتریان با کاهش سود شرکت وجود دارد

2011.(  
می توان         ه می تواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد؟ممکن است این سوال مطرح شود که یک شرکت چگون

براي مثال شرکت نفتی سعودي یعنی آرامکو،به دلیل .اوقات کسب مزیت رقابتی به دلیل شانس استگفت که بعضی 
آالسکا، دریاي شمال و قزاقزستان میادین نفتی برخورداري از امکان استخراج نفت به شکل خیلی ارزان در مقایسه با 

در ارائه یک محصول  پیش دستیمی تواند ناشی از  بسیاري از اوقات، مزیت رقابتی. از مزیت رقابتی بر خوردار است
در به دست  قدمیوردن یک حق اختراع، کسب صرفه به مقیاس اقتصادي یا با واسطه پیش آبه دست با . یا ایده باشد

، یک شرکت ممکن است به مزیت رقابتی دست یابد که ممکن است براي بازیگران آوردن یک موقعیت مکانی
ساله در بخش  10، یک سیطره 1براي مثال شرکت کرایه اتومبیل ریپ کار. بعدي، براي تطبیق با آن بسیار گران باشد

این . دست آورداز خود به عنوان یک جایگزین سبز براي مالکیت خودرو به ماشین کرایه را بواسطه برند سازي 
شرکت در حد بسیار وسیعی در تکنولوژي اي سرمایه گذاري کرد که فرآیند اجاره خودرو را خودکار کرد و براي 
کاربر و جامعه یک رفاه را بواسطه مکان یابی صحیح ارائه خدمات و استراتزي هایی براي قراردادن دسترسی به 

لی که شرکت هاي اجاره خودرو سنتی جایگاه خود را  در بازار در حا. خودرو در مناطق پر رفت و آمد فراهم آورد
بیل کرایه دارند، موقعیت مبتنی بر مشتریان وفادار و تجربه زیپ کار، حتی با رقباي مجهز به منابع ومرو به رشد ات

  . )Keegan, 2009(.نمی باشد مالی، غلبه پذیر
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مایکل پورتر، سه راهی را که شرکت ها . ایجاد می شوداغلب، مزیت هاي رقابتی، در مدیریت کاراي زنجیره ارزش 
  ). Porter, 1998(می توانند به طور بهره ور، عملیات را براي کسب مزیت رقابتی مدیریت کنند ذکر کرده است

  جایگاه یابی مبتنی بر نیاز-1
این استراتژي شرکت را . به نیازهاي مشتریان تنها یک بخش یا گوشه خاص از بازار می باشد به معناي پاسخ گویی

قادر می سازد تا عملیات خود را متناسب و منطبق بر نیازهاي منحصر به فرد آن بخش مورد نظر به شکل اثربخش 
ضیط کننده دیجیتالی (، فلیپ ویدئو به عنوان مثالی از جایگاه یابی مبتنی بر نیاز. تري به لحاظ هزینه طراحی نماید

، وسیله اي را به بازار ارائه داد که ویژگی هایی چون راحتی اتصال به کامپیوتر، حمل آسان، )تحت مالکیت سیسکو
ارائه این محصول مبتنی بر این احساس نیاز در بازار بود که در . سهولت کاربرد، رابط کاربر ساده را در خود داشت

این شرکت در . سهیم اطالعات، نیاز به محصولی است که ویژگی هاي فوق را در خود داشته باشددوره یوتیوب و ت
تعداد قابل توجهی از  و در مدت زمان کوتاهی گرفتواقع با استفاده از جایگاه یابی مبتنی بر نیاز از رقباي خود پیشی 

  .این محصول را به فروش رساند
  جایگاه یابی مبتنی بر دسترسی -2

د به توانایی شرکت براي کسب دسترسی به مشتریان به شکل یک راه منحصر به فر ،اه یابی مبتنی بر دسترسیجایگ
ارائه خدمات به یک  در براي مثال. دسترسی می تواند تابعی از منطقه جغرافیایی یا میزان مشتري باشد. اشاره دارد

اند مزیت هاي هزینه اي و ارائه ومی تشرکت بخش گسترده یا محدود بازار جغرافیایی، بر اساس ساختار هزینه، 
  .خدمات منحصر به فردي را ایجاد کند

   جایگاه یابی مبتنی بر تنوع -3
به عنوان بخشی از زنجیره ارزش با ( با انتخاب فعالیت هاي برگزیده ،جایگاه یابی بر مبناي تنوع به رقابت در صنعت

شرکت را به نحوي هماهنگ و  که زنجیره ارزش ، شامل ائتالف با شرکاي استراتژیکی اشاره دارد)طرح استراتژیک
استراتژي سیستم عامل . منجر شودمی سازد که به ایجاد مزیت تمایز یا تسهیم هزینه ها براي شرکت تسهیم 

هنگامی که بازار کامپیوتر رومیزي ظاهر شد، شرکت . یابی مبتنی بر تنوع است میکروسافت، مثال خوبی از جایگاه
میزي تمرکز نکند، بلکه بر ساخت کامل سیستم کامپیوتر رو میکروسافت تصمیم گرفت که مانند اپل و آي بی ام

  . صرفا بر تولید سیستم عامل یعنی یک مدخل صحیح براي کارکرد صحیح سخت افزار متمرکز شود
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  )1998پورتر، : منبع(انواع جایگاه یابی با هدف کسب مزیت رقابتی ): 1(دارنمو

  
  

وردن مزیت آوري پایدار، مدیریت کسب کار براي به دست آهمانطور که این مثال نشان می دهد کلید کسب سود
اغلب شرکت ها در بازارهاي رقابتی، با تمرکز بر رشد درآمد، بواسطه ارائه همه چیز به همه متاسفانه، . رقابتی است

و عدم ناتوانی از پورتر . بخش هاي بازار به جاي تمرکز بر خلق ارزش به صورت اثربخشی هزینه حرکت می کنند
یا مزیت  به مشتریان هدف ائه ارزش بیشتریعنی ارمزیت دو  وردن حداقل یکی ازآشرکت ها در به دست توفیق 

زمانی که این چنین شرکت هایی با رقبا مواجه . تعبیر می نماید 1»ماندن در وسط«یا  »اکتفا به میانه«را  اثربخشی هزینه
، کیفیت یا خدمات باالتري را و بعضی دیگر قیمت هاي پایین تري را ارائه می دهند که در می شوند، بعضی از آنها
  .به شدت کاهش یا باصطالح فشرده می شود ،اري شرکت، فارغ از اندازه و میران سهم بازهر دو صورت، سودآور

در غیاب مزیت رقابتی، در واقع براي یک شرکت خودکشی است که بخواهد رشد سهم بازار و فروش خود را با  
ش خدمات اینترنتی و ، هزاران خرده فرو90ی اواخر دهه در طی دوران حباب فن اوري اینترنت یعن. قیمت رقم بزند

آنها حاشیه سود منفی یا پایین را براي کسب سهم . سرمایه گذار مشتاق، امیدوار بودند که این گزاره اشتباه باشد
در . باالي سهم بازار پذیرفتند به این امید که رشد فزاینده ارزش و رشد اینترنت، سود باالیی به آنان خواهد داشت

که رقابت باعث از بین رفتن سوداوري می شود به جز براي . دي را نادیده انگاشتندواقع آنها یک اصل ساده اقتصا
شرکت هایی که واجد چنان مزیت رقابتی هستند که رقبا را از تطبیق کامل با هزینه ها یا پیشنهادات ارزش آنها ناتوان 

به واسطه شناسایی برند، ( وقتی ورق برگشت، شرکت ها با مزیت هاي رقابتی براي رقابت در محیط وب. می سازد
 2، دقیقا آنهایی بودند که واجد مزیت هایی در محیط کسب وکار سنتی)هزینه پایین جذب مشتري، صرفه به مقیاس

  . بودند

                                                                                                                                                                                                      
1 .Getting stuck in the middle 
2 .Bricks and mortar 

وع
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جای

 با صنعت یک در رقابت•
 گزینش هاي فعالیت انتخاب

 طرح از بخشی عنوان به شده
ارزش زنجیره استراتژیک

 تمایز و هزینه مزیت کسب•
 تسهیم و هماهنگی با همزمان
 شرکاي با ارزش هاي زنجیره

استراتژیک
سی

ستر
ر د

ی ب
میتن

ی 
 یاب

گاه
جای

  

 در شرکت توانایی بر مبتنی•
 یک به مشتري به دستیابی

فرد به منحصر روش
 گستره یک به خدمات ارائه•

 بازار یا فرد به منحصر
 لحاظ با محدود جغرافیایی

شرکت هزینه ساختار
 هزینه و دهی سرویس مزیت•

فرد به منحصر

از 
ر نی

ی ب
مبتن

ی 
 یاب

گاه
جای

 ارضاي جهت خدمت ارائه•
 از کوچک بخش یک نیاز

بازار
  بازار نیاز ارضاي در قابلیت•
  کاربري و حمل راحتی :مثال•
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به خصوص براي تازه واردینی که می توانند مزیت هایی رقابتی را خلق . البته در این خصوص استثناهایی وجود دارد
، از حاشیه سود و سودآوري اي »1اي باي«براي مثال شرکت . قلید ان ناتوان می باشندنمایند که دیگران از ت

این موضوع . برخوردار است که سرآمد شرکت هایی است که همزمان در محیط آنالین و سنتی فعالیت می کنند
ئل متعددي است به دلیل دشواري مشکالت و مسانیست بلکه » اي باي«صرفا ناشی از رزش باالي معامالت آن الین 

ارزش یک حراج به طور مستقیم . که رقباي نرخ شکن در کپی برداري پیشنهادهاي ان الین او، متحمل خواهند شد
از » اي باي»در حالی که ). براي مثال مانند شبکه تلفن همراه. (وابسته به اندازه شرکت کنندگان در آن حراج می باشد

می دهند براي رقبا  ، کپی برداري ارزشی که او به معامله گران خود ارائهمزیت، تعداد کاربر زیاد، برخوردار است
  ).Nagel, Hogan & Zale, 2011(غیر ممکن شد

  : پیشینه تحقیق. 2-3
به بعضی از تحقیقات انحام شده در زمینه سهم بازار و رابطه آن با سودآوري شرکت ها، به  اشاره اي ،در این قسمت

تاثیر سهم بازار بر سودآوري یک نتیجه این بررسی موید این مطلب است که . خصوص در صنعت بیمه خواهد شد
اینکه . وجود ندارد موضوع بحث انگیزي است که در خصوص آن اتفاق نظري بین صاحبنظران و واقعیت هاي بازار

سهم بازار بر سودآوري تاثیر مثبت یا منفی دارد یا بالعکس، یا اینکه اصال رابطه اي بین این دو متغیر وجود دارد یا 
با این حال محققان تالش کرده اند با استفاده از متغیر هاي میانجی و تعدیل گر این . خیر جاي سوال و تردید است

را که معتقدند با وجود شرایطی سهم بازار به سودآوري منتهی می شود و در فقدان آن شرایط چ. رابطه را تبیین نمایند
  .، سوآوري پایین تري را رقم زندممکن است سهم بازار باالتر

  تحقیقات انجام گرفته در خصوص رابطه سهم بازار و سود آوري. 1- 2-3
راتراتژي ها به شکلی است که بیشترین حد عملکرد به دلیل رشد فزاینده رقابت ، هدف اصلی شرکت ها، تدوین است

رابطه بین سهم بازار و سودآوري یکی از پدیده هایی است که بیشترین توجه و . منجر به سود آوري را کسب نمایند
اگرچه چند دهه اي از اولین سري از . مطالعه را در ادبیات خط مشی هاي تجاري به خود اختصاص داده است

 Gale, 1972, Shepherd(طه مثبتی بین سهم بازار و سود آوري را گزارش کرده اند می گذرد مطالعاتی که راب

  ). (Fraering, 1994ماهیت این رابطه هنوز توجه زیادي را به خود معطوف داشته استبا این حال ؛ )1972
گر یا متغیرهاي میانجی، در مطالعات در خصوص ماهیت این رابطه، معموال متغیرهاي دیگري به عنوان متغیر تعدیل 

رابطه  ،براي نمونه در مطالعه اي. رابطه سهم بازار و سودآوري را وابسته یا مشروط به متغیر هاي دیگري می کنند
این سوال مطرح با این تفاسیر  .سهم بازار و سود آوري وابسته به زمینه هاي استراتژیک و موقعیت رقابتی شرکت دارد

براي افزایش سود آوري شرکت یک استراتژي صحیح است؟ بعضی از  ن سهم بازاریا دنبال کردمی شود که آ
بر اساس یافته هاي تحقیقاتی، معتقدند که سهم بازار پایین می تواند به اندازه  ،استراتژیست هاي حوزه کسب و کار

 استکافی سود آور باشد؛ ضمن اینکه همبستگی ضعیفی بین سهم بازار و سود اوري صنعت گزارش شده 
)Ventoura–Neokosmidi, 2005 .(دیگر، نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار،  یاز طرف دیگر، یافته هاي تحقیقات

                                                                                                                                                                                                      
1 .E-bay 
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که شرکت ها با سهم بازار باال، به  نشان دادنداریگان در پژوهشی  ،براي نمونه. بین سهم بازار و سود آوري بوده اند
در حوزه شاخص هاي مالی، رضایت و نرخ باالتر نگهداري مشتري ویژه  احتمال بیشتري داري عملکرد باالتري به

  ).O’Regan,2002(هستند
در پژوهشی با عنوان مطالعه رابطه بین سهم بازار و سودآوري در شرکت هاي خرده فروشی آفریقاي جنوبی، محقق 

بان سهام و بازده سرمایه قصد بررسی رابطه بین سهم بازار و سود آوري در قالب بازده دارایی ها، بازده حقوق صاح
 ,Magoro(نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین سهم بازار و سودآوري بود. پرداخت شده داشت

وري شرکت با آفروش، سهم بازار و سود برتبلیغات نسبت تحقیق دیگري در خصوص بررسی رابطه بین ). 2009
حاکی ار این بود که سهم بازار، تاثیر مثبتی بر سودآوري شرکت  تولیدي،شرکت  36استفاده از تحلیل متقاطع بر 

   .فروش بر سود آوري بود/ بر خالف انتظار، تاثیر سهم بازار بر سود آوري بزرگتر از تاثیر نسبت تبلغات . دارد
ده عدم ، نشان دهن..مطالعات انجام شده در صنایع مختلف و در حیطه هاي مختلف علمی اعم از اقتصاد، مدیریت و 
ضمن اینکه جهت . تطابق شدت و قدر مطلق بزرگی یا معنی داري رابطه بین سهم بازار و تنوع و عملکرد بوده است

دیگر، براي یافتن پاسخ این سوال که آیا افزایش سهم بازار، اي مطالعه  .رابطه نیز مورد تردید و سوال بر انگیز بود
، اثر آستانه 1، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه اي پانل توسعه یافتهبهترین استراتژي براي بیشینه کردن سود آوري

با عنوان آیا  اي به همین شکل در مقاله ).Chu, 2011(مضاعف بین سهم بازار و سود آوري را تایید کرداي 
سودآوري با سهم بازار مرتبط است ؟ مطالعه دورن صنعتی در شرکت هاي تولیدي اسپانیا، شواهدي مبنی بر 

نکته جالب توجه این همبستگی، این است که گستره . همبستگی بین سود و سهم بازار در سطح صنعت را ارائه داد
   ).Mazon, 1994(متغیر سازگار است با رابطه مثبت بین این دواي از طبقات مختلف انحصار 

پژوهشی دیگر در صنعت بانکداري با هدف تحقیق در خصوص تاثیر عوامل مختلف از قبیل سهم بازار و درجه 
بانک در  22تجریه و تحلیل مبتنی بر داده هاي پانل متوازن . بر سود آوري بانک ها در بلغارستان، انجام شد 2تمرکز

براي اندازه گیري سود آوري بانک از مرسوم ترین شاخص اندازه گیري سودآوري . بود 2010-2006بازه زمانی 
و نتایج تجربی نشانگر عدم وجود رابطه بین درجه تمرکز . ، استفاده شد3بانک ها یعنی بازده حقوق صاحبان سهام

گیري و نه تغییر در  سود آوري را متاثر از صرفا عوامل مرتبط با تصمیمهمچنین یافته هاي تحقیق، . سودآوري بود
و نهایتا نتایج تحقیق رابطه بین سهم بازار و . عوامل اقتصاد کالن محیط کسب و کار صنعت بانکداري می داند

    ).Genchev, 2012(سودآوري مثبت و به لحاظ آماري معنی دار ارزیابی کرد
نیز مورد بررسی واقع ري تجربی، جستا - سهم بازار به عنوان تعیین کننده سود آوري در صنعت تجارت الکترونیک

. همانطور که پیش بینی شده بود رابطه نمایی معنی داري بین حاشیه سود و سهم بازار وجود داشت. شده است
همچنین یافته هاي این تحقیق بیانگر این مطلب است که شرکت هاي تجارت الکترونیک براي سودآور شدن نیاز به 

در بخش بحث و نتیجه گیري محققین با این نکته اذعان داشته اند که . د، سهم بازار صنعت دارن84/2حداقل 
                                                                                                                                                                                                      
1  . Advanced panel threshold regression model 
2 . Concentration ratio 
3 . Return on equity (ROE) 
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وري بیشتري آشرکت هایی که هزینه هاي عملیاتی پایین تري دارند سود . سودآوري تابعی از کارائی در هزینه است
اي ثابت بر حجم شرکت با سهم بازار باال، امکان کاهش هزینه هاي عملیاتی با تسهیم هزینه ه .را تجربه خواهند کرد

بیشتري از فروش را دارند ضمن اینکه قدرت چانه زنی بیشتري براي گرفتن تخفیف از عرضه کنندگان به دست می 
در شرکت هاي تجارت الکترونیک، دریافت سفارشات به صورت آن الین و امکانات سلف سریس وب . آورند
 2003 ,(یشتر با واسطه سهم بازار باالتر خواهند شدباعث بهره وري عملیاتی باالتر و درنتیجه سودآوري ب ،سایت

Dangol &Sharma.(  
از دانشگاه بورك است که به  1بینش جدیدي از داده هاي کانادا، نام مقاله اي دیگر به قلم یانوپولز: اثر سهم بازار

موضوع رابطه سهم بازار و سوداوري پرداخته با علم به این موضوع پرداخته که سهم بازار و سوداوري ممکن است 
. به طور مستقیم به هم ارتباط نداشته باشند و هر رابطه مشاهده شده می تواند ناشی از یک همبستگی تصنعی است

یافته هاي این پژوهش، رابطه مثبت . را آزمون نمود 2ط پورتر، شت و سوسیدیاشکل مفروض توس Uهمچنین روابط 
 بین این دو متغیر هم پذیرفته نشد؛شکل  Uهمچنین فرض روابط . بین سودآوري و سهم بازار را مورد تایید قرار نداد

میانگین پنج ساله بازده با این حال رابطه بین سودآوري با متغیر هایی از قبیل کیفیت مدیریت به خصوص زمانی که 
  . )(Yannopoulos, 2010حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل لحاظ شود مورد تایید قرار گرفت

. دیگر پژوهش مرتبط با موضوع این مقاله است ،مطالعه رابطه بین سهم بازار و سود آوري در بازار بورس تهران
، رابطه بین سهم بازار و سودآوري شرکت Plsپژوهشگران در این تحقیق، با استفاده از معادالت ساختاري و نرم افزار 

یافته هاي این تحقیق، نشان داد که رابطه بین . نددرا مورد آزمون قرار دا) به لحاظ مثال میزان فروش(هاي بزرگ 
زمانی که این پیش فرض ها، مد نظر . وابسته به یکی سري پیش فرض هاي محدود کنند استسهم بازار و سودآوري 

 قرار نگیرد نتایج رابطه مستقیم معنی داري را بین این دو متغیر نشان نمی دهد و میزان قابل مالحظه اي از روابط اندازه
وري با رشد صنعت، رشد کوتاه مدت آهمچنین نتایج این مطالعه رابطه سود. گیري شده در واقع اثرات تصنعی است

ضمن اینکه رابطه بین بازده سال جاري با . صنعت، سابقه عملکرد و فعالیت هاي اقتصادي کلی را مورد تایید قرار داد
  ).Fazlzade & Sabbaghi, 2010(بودندسال قبل داراي رابطه مثبت و معنی دار 

  صنعت بیمهتحقیقات رابطه سهم بازار و سودآوري در . 2- 2-3
. در صنعت بیمه نیز مطالعات زیادي رابطه بین سهم بازار و سودآوري را به اشکال مختلف مورد بررسی قرار داده اند

بر عملکرد بیمه هاي غیر زندگی براي آزمون اثر سهم بازار بر  3در مطالعه اي با عنوان تاثیرات سهم بازار و تنوع
، یک مدل تجربی طراحی شد که متغیرهایی 2009- 1999، در بازه زمانی 4اسیعملکرد صنعت بیمه غیر زندگی کرو

وابسته اي چون سود آوري شرکت در سالهاي قبل، سهم بازار، تنوع و متغیرهاي کنترلی مانند مالکیت، تمرکز 

                                                                                                                                                                                                      
1.Yannopoulos  
2.Porter, and Sheth and Sisodia 
3 Diversification 
4.Croatian  
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، 1بااستفاده از روش ارزیابی گشتاوري کلی دو مرحله اي. ، تولید ناخالص سرانه و تورم را در خود داشتصنعتی
شواهدي از تاثیر مثبت و معنی دار هر دو متغیر سهم بازار و تنوع بر سودآوري شرکت هاي بیمه به دست 

  )..Pervan & Pavic Kramaric, 2012(آمد
براي مثال در . هایی است که تاثیر آن بر سودآوري مورد مطالعه قرار گرفته استساختار بازار نیز از دیگر متغیر 

پژوهشی با عنوان ساختار بازار و سودآوري بازار بیمه درمان ایاالت متحده، رابطه مثبتی بین تمرکز بازار و سود 
فتار ضد رقابتی در بازار واسطه ر هشرکت هاي بیمه به دست آمد اما به صراحت نمی توان گفت که ایا این نتیجه، ب

  ).Cole, He & Karl, 2015(مرتبط با کارائی باالتر بیمه گران بزرگ درمان می باشدایالتی است یا اینکه 
رشد و سودآوري بازار آلمان، تاثیر اندازه بر رشد و  –لورسن در پژوهشی پیرامون کارائی فروش در بیمه زندگی  

اثر  3یافته هاي تحقیق نشان دهنده . ، را مورد بررسی قرار داد2011-1998سودآوري شرکت هاي بیمه در بازه زمانی 
ود ، هستند به این معنی که رشد و س»2به حد وسطراضی «بودند اول اینکه بیمه گران با اندازه متوسط، مشمول پدیده 

این . شرکت هاي بیمه کوچک قادر به کسب رشد باال در گذشته بوده اند. آوري آنها آرام و در حد متوسط است
صورت می گرفت سودآوري و ) فدا کردن بخشی از حاشیه سود(رشد که به دنبال بحران مالی، به هزینه سودآوري

ت داده ها نشان داد که شرکت هاي بزرگ در نهای. ، کاهش داد 2011-2009روند رشد آنها را در دوره زمانی 
تحلیل ها نشان داد که رشد سود آور در دوره زمانی . همزمان نرخ رشد بازار و سود آوري باالتري را تجربه کردند

دانش پژوهان دیگري مرتبط با ).  Lorson & Wagner, 2012(بوده است امکان پذیربررسی شده تحقق یافته و 
اي از شرکت هاي بیمه غیر زندگی، تاثیر گذار بر سودآوري آنها را در ترکیه مورد تحقیق صنعت بیمه، عوامل ویژه 

، گردآوري 2013 - 2006شرکت بیمه فعال در ترکیه در بازه زمانی  24براي انجام این تحقیق داده هاي . قرار دادند
ن مطالعه سودآوري با دو متغیر در ای. مشاهده را تشکیل دهد 192شد تا در مجموع یک مجموعه داده هاي پانل با 

بر اساس نتایج . ، اندازه گیري می شد4و دیگري نسبت سودآوري فروش 3متفاوت یعنی نسبت سودآوري فنی
تجربی، عوامل تاثیر گذار بر سوداوري شرکت هاي بیمه غیر زندگی در ترکیه، شامل اندازه شرکت، نسبت خسارت، 

مطالعه دیگري با عنوان اعتبار یابی شبیه سازي کسب و ). Kaya, 2015(نسبت جاري و نرخ رشد حق بیمه بوده است
عامل استراتژیک  9به این نکته اشاره شده است که در بین آیا سهم بازار باال با سود اوري باال مرتبط است ؟ : کار

ی بر سود و عمده که بخشی از جریان مطالعات سهم بازار و سودآوري است این است که سهم یک شرکت تاثیر مثبت
که داده  است شرکت 3800عملکرد بیش از  سابقهشبیه سازي  این یافته ها بر اساس. جریان وجوه نقد شرکت دارد

به عنوان بخشی از تالش هاي مرتبط با هاي خود را به طور ساالنه به موسسه طرح ریزي استراتژیک ارائه می دهند، 
صنعت متعلق به  96شرکت شبیه سازي شده در  440ار و سود آوري سهم بازاعتبازیابی مطالعاتی شبیه سازي، محقق 

                                                                                                                                                                                                      
1.Two-step generalized method of moments (GMM) estimator 
2 .Stuck –in –the -middle 
3 Technical Profitability Ratio 
4 Sales profitability ratio 
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نتایج موید رابطه مثبت و معنی دار این دو متغیر بود هر چند شدت . دادمورد آزمون قرار را دو بازي شبیه سازي مجزا 
  ). Faria & Wellington, 2014(ر حد انتظار نبودرابطه د

  روش تحقیق . 3
این پژوهش از نوع پژوهش هاي کاربردي و به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است، جامعه آماري 

داده هاي مورد نیاز در خصوص متغیر هاي مورد . پژوهش شامل شرکت هاي بیمه فعال در صنعت بیمه می باشند
استخراج شده  93تا  90ادي یعنی سال سال متم 4ا براي . ا. مطالعه پژوهش از سالنامه هاي آماري بیمه مرکزي ج

نمونه آماري تحقیق، تقریبا تمام جامعه را به جز چند شرکت بیمه اتکایی که در زمینه بیمه هاي مستقیم فعالیت . است
براي تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است؛ نرم افزار استفاده شده در این تحقیق . ندارند را شامل شد

متغیر هاي مورد مطالعه در پژوهش شامل . است که از جمله نرم افزار کوواریانس محور می باشد AMOSار نرم افز
ضریب خسارت در کلیه رشته هاي (، ضریب خسارت کل )از کل صنعت بیمه(چهار متغیر نسبت سهم بازار شرکت 

و نهایتا متغیر سود ) اي رایج و فراگیربه عنوان دو رشته بیمه (، سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوي شرکت )بیمه
از صورت هاي مالی شرکت ) حق بیمه تولیدي(آوري که به صورت نسبت سود ناخالص فعالیت بیمه اي به فروش

تاثیر انها بر پژوهش قصد آزمون این متغیرها به شکل مدل مفهومی زیر به هم مرتبط و .هاي بیمه استخراج شده است
همانطور که از مدل پیشنهادي استنباط می گردد نسبت سهم بازار شرکت در بازار بیمه، به واسطه تاثیر بر  .را داردهم 

، )از پرتفوي شرکت(ضریب خسارت از یک طرف و از طرف دیگر به جهت تاثیر بر سهم بیمه ثالث و درمان 
تاثیر مستقیم سهم بازار  ،)2نمودار ( مدل پیشنهاديهمچنین بر اساس . سودآوري شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند

  . خواهد شدشرکت بر سود آوري شرکت هاي بیمه نیز مورد آزمون واقع 
  

  مدل مفهومی تحقیق): 2(نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )کل(ضریب خسارت 

نسبت سهم بازار شرکت 
 )از کل صنعت بیمه(

سهم بیمه ثالث و درمان 
  از پرتفوي شرکت

ناخاص نسبت سود (سود آوري 
 )فعالیت بیمه اي شرکت به فروش
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  .ودواقع می شآزمون مورد بر اساس مدل مفهومی تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر مطرح و 
  .سهم بازار شرکت بر سودآوري شرکت هاي بیمه تاثیر منفی و معنی داري داد - 1
بر سودآوري شرکت هاي بیمه تاثیر منفی و ) کل(سهم بازار شرکت هاي بیمه بواسطه تاثیر بر ضریب خسارت  - 2

  .معنی داري دارد
بواسطه تاثیر بر سهم ثالث و درمان از پرتفوي بر سودآوري بر سودآوري ) از کل صنعت بیمه(سهم بازار شرکت  - 3

  .شرکت هاي بیمه اثر می گذارد
  .اري داردسهم بازار شرکت بر ضریب خسارت کل شرکت هاي بیمه تاثیر مثبت و معنی د - 4
  .سهم بازار شرکت بر سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوي شرکت تاثیر مثبت و معنی داري دارد - 5
  .ضریب خسارت کل بر سودآوري شرکت هاي بیمه تاثیر منفی و معنی داري دارد - 6
و معنی داري  سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي شرکت هاي بیمه بر سود آوري شرکت هاي بیمه تاثیر منفی - 7

  .دارد
  
  داده هاتجزیه و تحلیل . 4

هاي بیمه با توجه به نقش میانجی  ، مدل مفهومی رابطه بین سهم بازار و سود آوري شرکتي هدف تحقیقدر راستا
  .منعکس شده است )3(در نمودار هاي ثالث و درمان در پرتفوي شرکت  ضریب خسارت و سهم بیمه

  

  هاي بیمه با توجه به نقش ضرایب میانجی بازار و سود آوري شرکتمدل مفهومی سهم ) : 3(نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي  در مدل. است) گیري روابط اندازه(و عامل تاییدي ) روابط ساختاري( 1هاي مسیر از مدلمعادله ساختاري ترکیبی 

هایی را تبیین کند در  اي از روابط یک سویه و دو سویه پدیده یا پدیده کند تا با مجموعه مسیر پژوهشگر تالش می

                                                                                                                                                                                                      
1 . Path Analysis 

 )کل(ضریب خسارت 

نسبت سهم بازار شرکت 
 )از کل صنعت بیمه(

سهم بیمه ثالث و درمان 
  از پرتفوي شرکت

نسبت سود ناخاص (سود آوري 
 )فعالیت بیمه اي شرکت به فروش
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تر و یا  کند که کدام مسیر مهم مى تحلیل مسیر بیان. حالی که متغیرهاي حاضر در مدل از نوع مشاهده شده هستند
این ضرائب از طریق . دشو اسبه مىحضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون مو  معنادارتر است
سازد به دست  ی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص مییها هاي ساختاري یعنی معادله برقراري معادله

ها بر  قبلی مشابه و مرتبط اقدام به انتخاب متغیرهاي و تعیین روابط علّی بین آنمحقق بر اساس تحقیقات . دآین می
هاي مرتبط و یکپارچه  اي از فرضیه خروجی این مرحله ممکن است مجموعه. دنمای اساس منطق تحلیلی و نظري می

 برآورد براي دديمتع طرق مدل، شدن معین از پس. دشو از طریق ترسیمی و یا ریاضی بیان می باشد که معموالً

 مدل برازش سنجش براي شاخص چندین بطور کلی. دارد وجود شده مشاهده هاي داده با مدل کلی برازش نیکویی

برخی از این . است کافی شاخص تا پنج سه از استفاده مدل، تأیید براي معموالً ولی گیرد می قرار استفاده مورد
  . هاي  برازش تطبیقی، مطلق و مقتصد ها عبارتند از شاخص شاخص

گیري متغیرهاي تعریف شده و بررسی پارامترها در مدل که جزئی از بحث  براي تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازه
ي مدل پرداخت تا ها دهد، الزم است تا به بحث برآورد مدل و تحلیل شاخص تشخیص مدل را به خود اختصاص می

ي مدل نظري تدوین شده هستند یا خیر و در هر  هاي تجربی در مجموع حمایت کننده مشخص شود که آیا داده
آزمون فرضیه براي انتخاب بین . صورت نقاط قوت و ضعف مدل را در کدامیک از اجزاي آن باید جستجو کرد

   :شود هاي تجربی، به صورت زیر تعریف می مدل برازش شده و داده
H0:   مدل برازش شده  هاي تجربی داده) مدل برازشی مناسب است(   

H1   :شدهمدل برازش  ≠ هاي تجربی داده) مدل برازشی مناسب نیست( 

توان  مقدار آزمون می ، pآید و بر مبناي مقدار سطح معناداري یا  با توجه به نتایجی که از مدل برازش شده بدست می
مقدار آزمون از مقدار سطح  ، pاگر . را نتیجه گرفت» مدل برازشی مناسب است«تایید و یا رد این فرضیه که 

هاي تجربی تفاوت معناداري  توان نتیجه گرفت که بین مدل برازش شده و داده می. بزرگتر باشد α= 05/0معناداري 
  . ها مناسب است وجود ندارند و مدل برازشی براي داده

را ارائه اطالعات کلی و جزئیات مدل مربوط ، )1(جدول. پس از تدوین نظري مدل، بایستی برازش مدل انجام شود
  .می دهد
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هاي بیمه با توجه به نقش  هاي برازش مدل سهم بازار و سود آوري شرکت شاخص) : 1(جدول 
  ضرایب میانجی

 تفسیر نتیجه مالك میزان هاي برازش شاخص

 مطلق

 CMIN=2)آماره آزمون( )df 0(0 )درجه آزادي( 
df  باالتر همراه با2 

 کمتر

- 

 p-value)05/0بیشتر از   - )معناداري سطح - 

 GFI) برازش مطلوب 90/0بیشتر از  1  )نیکویی برازششاخص 

 AGFI)90/0بیشتر از  - )شده اصالح  شاخص نیکویی برازش - 

 RMR) ریشه دوم میانگین مربعات خطاي
 )مانده باقی

 کمتر از قدرمطلق چهار 0
برازش 
 نامطلوب

 تطبیقی

 TLI)90/0بیشتر از  - )لویس-شاخص توکر - 

RFI )90/0بیشتر از  -  )شاخص برازش نسبی - 

CFI )برازش مطلوب 90/0بیشتر از   1 )شاخص برازش تطبیقی 

 NFI)برازش مطلوب 90/0بیشتر از  1  )بونت-شاخص برازش هنجار شده بنتلر 

 IFI)برازش مطلوب 90/0بیشتر از  1  )شاخص برازش افزایشی 

 مقتصد

RMSEA) ریشه دوم میانگین مربعات خطاي
 )برآورد

 05/0 کمتر از  282/0
برازش 
 نامطلوب

PNFI)5/0بیشتر از   0 )شاخص برازش مقتصد هنجار شده 
برازش 
 نامطلوب

  

سطح ) 1(بر مبناي نتایج ارائه شده در جدول . هاي برازش مدل است براي بررسی کفایت مدل تمرکز بر روي شاخص
هاي تجربی تفاوت  گیري شده و داده در نتیجه بین مدل اندازه. معناداري مدل قابل برآورد گزارش نشده است
هاي گزارش شده نیز مناسب بودن مدل  شاخص. ها مناسب نیست معناداري وجود دارند و مدل برازشی براي داده

نیز مدل ) 4( نمودارکنند که در  یانجی را تایید نمیهاي بیمه با توجه به نقش ضرایب م سهم بازار و سود آوري شرکت
  .نهایی ارائه شده است
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  هاي بیمه با توجه به نقش ضرایب میانجی مدل نهایی سهم بازار و سود آوري شرکت) : 4(نمودار 

  
ضرایب ها با صفر بویژه براي  اطالعات مدل در قالب مقادیر گزارش شده براي پارامترها و معناداري تفاوت آن

  .کند ارائه شده است مناسب بودن مدل را رد می) 2(ساختاري که در جدول 
  

  هاي بیمه  مقادیر برازش شده پارامترهاي مدل سهم بازار و سود آوري شرکت) : 2(جدول

 ضریب  مسیرهاي مدل
b  

  ضریب
  استاندارد 

β 

 معناداري سطح
P-value  

 نتیجه

نسبت سهم بازار 
 شرکت

<--- 
 سهم بیمه ثالث و

  درمان
 غیرمعنادار 166/0  143/0  289/0

سهم بیمه ثالث و 
  درمان

<--- 
  ضریب خسارت کل

532/0 361/0 *** 
 معنادار

نسبت سهم بازار 
 شرکت

<--- 
 250/0 112/0 332/0  ضریب خسارت کل

 غیرمعنادار

نسبت سهم بازار 
 شرکت

<--- 
 سود آوري

 غیرمعنادار 675/0 -037/0 -076/0

 معنادار ***  -529/0  -362/0 سود آوري ---> ضریب خسارت کل

سهم بیمه ثالث و 
 درمان 

<--- 
 سود آوري

 غیرمعنادار 782/0  -026/0  -026/0
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P < 0.001 ***  

گزارش شده است مربوط به مقدار برآورد ) 2(در حقیقت مقادیر برازش شده پارامترهاي مدل که در جدول 
نتایج جدول سطح معناداري . نیز به صورت شهودي ارائه شده است) 4(استاندارد پارامترهاي مدل است که در شکل 

را براي ضرایب رگرسیونی مربوط به سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و ضریب خسارت کل و ضرایب رگرسیونی 
ها  توان نتیجه گرفت که روابط بین آن دهد و می مربوط به ضریب خسارت کل و سود آوري را معنادار گزارش می

  مقدار همبستگیبنابراین به دلیل عدم برازش مدل مفهومی تحقیق،  .نادار است ولی سایر روابط معنادار نشده استمع
متغیرها  توجه به اینکه با. گردید هاي استنباطی مناسب بررسی به کمک روش متغیرهاي تحقیقو وجود رابطه بین 
در ادامه . استفاده شد ضریب همبستگی پیرسن از ،تغیرهابین م همبستگی براي محاسبهاي هستند،  داراي مقیاس فاصله

الزم به ذکر است که با توجه با عدم . ارائه می شود نتایج آزمون همبستگی پیرسن در خصوص فرضیات تحقیق،
  .برازش مدل، فرضیات تحقیق از بررسی تاثیر متغیر ها بر هم، به آزمون روابط همبستگی تغییر یافت

  
معناداري هاي بیمه در ایران رابطه  بین نسبت سهم بازار شرکت و سودآوري شرکت: فرضیه اول 

  .داردوجود 

  ضریب همبستگی پیرسن نمرات نسبت سهم بازار شرکت و سودآوري) 3(جدول 

نسبت سهم بازار شرکت و 
  ها سودآوري شرکت

r 
  مقدار همبستگی

Sig 
 نتیجه  سطح معناداري

  معنادارغیر   224/0  -127/0
  

در . باشد می α=05/0، سطح معناداري آزمون براي متغیرها بیشتر از مقدار سطح معناداري )3(با توجه به نتایج جدول 
وجود ندارد و فرض  معناداري هاي بیمه در ایران رابطه نتیجه بین نسبت نسبت سهم بازار شرکت و سودآوري شرکت

  . شود تحقیق تأیید نمی
هاي بیمه در ایران رابطه  بین نسبت سهم بازار شرکت و ضریب خسارت کل شرکت: فرضیه دوم 

  .داردوجود معناداري 

  ضریب همبستگی پیرسن نمرات نسبت سهم بازار شرکت و ضریب خسارت کل) 4(جدول 

نسبت سهم بازار شرکت و ضریب 
  ها خسارت کل شرکت

r 
  مقدار همبستگی

Sig 
 نتیجه  سطح معناداري

  غیر معنادار  118/0  163/0
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در . باشد می α=05/0، سطح معناداري آزمون براي متغیرها بیشتر از مقدار سطح معناداري )4(با توجه به نتایج جدول 
وجود ندارد و  معناداري هاي بیمه در ایران رابطه نتیجه بین نسبت سهم بازار شرکت و ضریب خسارت کل شرکت

 .شود فرض تحقیق تأیید نمی

هاي  بین نسبت سهم بازار شرکت و سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوي شرکت: فرضیه سوم 
  .داردوجود معناداري بیمه در ایران رابطه 

ضریب همبستگی پیرسن نمرات نسبت سهم بازار شرکت و سهم بیمه ثالث و درمان از ) 5(جدول 
  کل پرتفوي

نسبت سهم بازار شرکت و سهم 
از کل پرتفوي  بیمه ثالث و درمان

  ها شرکت

r 
  مقدار همبستگی

Sig 
  سطح معناداري

 نتیجه

  غیر معنادار  171/0  143/0

  
در . باشد می α=05/0، سطح معناداري آزمون براي متغیرها بیشتر از مقدار سطح معناداري )5(با توجه به نتایج جدول 

 هاي بیمه در ایران رابطه پرتفوي شرکتنتیجه بین نسبت سهم بازار شرکت و سهم بیمه ثالث و درمان از کل 
  .شود وجود ندارد و فرض تحقیق تأیید نمی معناداري

 
معناداري هاي بیمه در ایران رابطه  بین ضریب خسارت کل و سودآوري شرکت: فرضیه چهارم 

  .داردوجود 
  ضریب همبستگی پیرسن نمرات ضریب خسارت کل و سودآوري) 6(جدول 

 ضریب خسارت کل و سودآوري
  ها شرکت

r 
  مقدار همبستگی

Sig 
  سطح معناداري

 نتیجه

  معنادار  000/0  -545/0
  

در . باشد می α=05/0تر از مقدار سطح معناداري کم، سطح معناداري آزمون براي متغیرها )6(با توجه به نتایج جدول 
وجود دارد و فرض  معناداريهاي بیمه در ایران رابطه منفی و  نتیجه بین ضریب خسارت کل و سودآوري شرکت

 .شود تحقیق تأیید می

هاي بیمه در ایران  بین سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و سود آوري شرکت: فرضیه پنجم 
  .داردوجود معناداري رابطه 

  ضریب همبستگی پیرسن نمرات سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و سود آوري) 7(جدول 
سهم بیمه ثالث و درمان از 

  ها سود آوري شرکت پرتفوي و
r 

  مقدار همبستگی
Sig 

  سطح معناداري
 نتیجه

  معنادار  026/0  -231/0
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در . باشد می α=05/0تر از مقدار سطح معناداري کم، سطح معناداري آزمون براي متغیرها )7(با توجه به نتایج جدول 

وجود  معناداريهاي بیمه در ایران رابطه منفی و  نتیجه بین سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و سود آوري شرکت
  .شود دارد و فرض تحقیق تأیید می

هاي بیمه در  بین سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و ضریب خسارت کل شرکت: فرضیه ششم 
  .داردوجود معناداري ایران رابطه 

ضریب همبستگی پیرسن نمرات سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و ضریب خسارت ) 8(جدول 
  کل

سهم بیمه ثالث و درمان از 
پرتفوي و ضریب خسارت کل 

  ها شرکت

r 
  مقدار همبستگی

Sig 
  سطح معناداري

 نتیجه

  معنادار  000/0  377/0

  
در . باشد می α=05/0تر از مقدار سطح معناداري کم، سطح معناداري آزمون براي متغیرها )8(با توجه به نتایج جدول 

 معناداريهاي بیمه در ایران رابطه مثبت و  نتیجه بین سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي و ضریب خسارت کل شرکت
  .شود وجود دارد و فرض تحقیق تأیید می

  بحث و نتیجه گیري. 5
داراي رابطع  ،ایران در و سودآوري در بازار بیمه ازارهمانطور که از تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمد، سهم ب

رابطه متغیر نسبت سهم بازار شرکت و  .هرچند این رابطه به لحاظ آماري معنی دار نمی باشد ؛معکوس می باشند
ضریب خسارت کل و همچنین رابطه سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوي شرکت و سهم بازار هم رابطه مثبت 

در مقابل رابطه ضریب کل خسارت با سود آوري منفی و . دارند اما این رابطه به لحاظ آماري معنی دار نمی باشد
گر هرچه ضریب کل خسارت باالتر باشد سودآوري شرکت هاي بیمه پایین تر خواهد به عبارت دی. معنی دار است

بر اساس آزمون همبستگی، متغیر سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي شرکت و سودآوري نیز رابطه منفی . بود
از پرتفوي بنابراین چنین استنباط می شود که هر چه سهم این دو رشته بیمه اي . و معنی داري دارند) معکوس(

در نهایت، همانطور که انتظار . شرکت بیمه اي باالتر باشد، آن شرکت سود آوري پایین تري را تجربه خواهد کرد
می رفت، رابطه سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوي شرکت هاي بیمه در بازار ایران با ضریب کل خسارت، مستقیم و 

بر افزایش این دو رشته بیمه اي باشد در نتیجه ضریب خسارت  یعنی هر چه تمرکز شرکت بیمه اي. معنی دار است
  .بیمه اي باالتري را باید انتظار داشته باشد

توجه مدیران عالی شرکت هاي بیمه را به این نکته متوجه  می تواند نتایج این پژوهش ،مدیریتی داللتبه عنوان  
سود آوري در . به معنی سود آوري نمی باشد ساخت که صرفا فروش باالتر و به دست آوردن سهم بازار بیشتر

صنعت بیمه موضوعی است که بیشتر به مدیریت ریسک، تولید پرتفوي متوازن، کنترل ضریب خسارت و همچنین 
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عالوه بر درگیر کردن بخش عظیمی از منابع مادي  ،سهم بازار باال. بهره وري در فرآیند هاي عملیاتی مرتبط می شود
ارائه خدمات، به آسانی نیز به دست نیامده است و معموال نتیجه یک رقابت سهمگین تعرفه اي  و انسانی شرکت براي

به بنابراین تمرکز بیش از حد بر افزایش سهم بازار . با رقبا می باشد که حاشیه سود شرکت را نیز تقلیل خواهد داد
شرکت خواهد پذیري و سهم بازار تحلیل منابع شرکت، باعث کاهش حاشیه سود و در نهایت کاهش رقابت  دلیل
بنابراین شرکت هاي بیمه باید به جاي تعیین اهداف عملکردي مبتنی بر سهم بازار، رسیدن به بهره وري عملیاتی، . شد

  .مد نظر قرار دهندمدیریت ریسک، توازن پرتفوي و سود آوري را 
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