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 BSC-AHPبا استفاده از رویکرد تلفیقی  پارسیان عملکرد بیمهبررسی 

 

 

 

 دکتر حسن مهرمنش، فاطمه سادات میرقاسمی

 

 

 

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 

 

 

های مختلف شرکت نمایندگی کردعمل تحقیق این در چکیده:

 کارت تلفیقی رویکرد از استفاده با را تهراندر  بیمه پارسیان

مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند و (BSC)متوازن  امتیازی

(AHP) ها را اولویت بندی و نقاط قوت و ضعف بررسی و آن

 نمودیم. ها را بررسیآن

یل سلسله کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحل  کلمات کلیدی:

 تهران بیمه پارسیانمراتبی، 

 

 

 له أبیان مس

 بهبود ،سازمان و ضعف قوت نقاط از آگاهی ضرورت مشتریان، انتظارات افزایش و کار و کسب رقابتی عرصه محیط پیچیدگی

 قابل جامع، حل راه یک به دستیابی جستجوی در امروزه مدیران رو این از .است نموده آشکار پیش از یشب را فرایندها مستمر

 بتوانند خود هایاستراتژی اجرای از اطمینان حصول ضمن تا بوده خود سازمان عملکرد ارزیابی جهت پذیر انعطاف و اعتماد

 سازمان بهبود و ارتقاء موجبات آینده، به نگاه با و آورده بدست ا ر رقبا میان در خویش امروز جایگاه از کافی و دقیق اطالعات

 ارائه لحظه هر در سازمانی اهداف به نسبت را سازمان کلی وضعیت باشد قادر بایستی ارزیابی، روش یک ند.نمای فراهم را خود
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-فعالیت کلیه اثربخشی میزان نشانگر هااین بر عالوه کند، مشخص پیرامون محیط با ارتباط در را سازمان جایگاه همچنین .نماید

 (73: 1999نورتون، و کاپالن. )باشد نیز سازمان در گرفته صورت های

 موجب که آمد وجود به وضعیتی بازار، در خصوصی بخش حضور عدم و دولتی هایشرکت فعالیت شرایط به توجه با گذشته در

 به ناچار و نداشت انتخابی حق گذار،بیمه بنابراین نباشد؛ میان در بیمه حق حداقل و خدمات ارائه کیفیت یا رقابت از بحثی شد

 موجود هایمحدودیت به توجه با و کردنمی ایجاد بیمه بازار در خوبی وجه مسئله، این. بودند شده تعیین که دبو شرایطی پذیرش

 مالکیت، نحوه مقررات، و قوانین در خصوص به اساسی اصالحات ایجاد آن، انحصاری بازار و بیمه صنعت گسترش راه سر بر

 بیمه صنعت توسعه و رشد جهت ...و خصوصی بیمه هایشرکت أسیست اجازه طریق از رقابتی فضای ایجاد و انحصار شکستن

 بیمه هایشرکت فعالیت و تأسیس مجوز، 1731 شهریور ششم تاریخ در کهاین تا ،رسیدمی نظر به ناپذیراجتناب و ضروری

-شرکت بودن لتأسیسجدیدا و کشور بیمه صنعت در دولتی بیمه هایشرکت سابقه به توجه با امر، ابتدای در .شد صادر خصوصی

 عبارتند هاآن از برخی که گردید نوظهور هایشرکت این گریبانگیر مشکالتی و مسائل ها،آن شناخت عدم و خصوصی بیمه های

 :از

 خصوصی بیمه هایشرکت بودن پا نو  -

 دولتی( بیمه هایشرکت با مقایسه )در اولیه سرمایه بودن یزچنا  -

 محدود فروش شبکه  -

 ...و ناشناخته تجاری ننشا و نام  -

 در رقابتی محیطی ایجاد و کشور بیمه صنعت بهبود و ءارتقا بر مبنی دولت هایسیاست و ذکرشده مشکالت به توجه با بنابراین

 حتی و ردیفهم موقعیتی به رسیدن جهت باید نمایند غلبه مشکالت این بر باید کهاین بر عالوه خصوصی بیمه هایشرکت کشور،

 .آن یندهایفرا دائمی بهبود و صحیح عملکرد مدیریت با مگر افتدنمی اتفاق امر این و کنند تالش دولتی بیمه هایشرکت زا باالتر

 قوت و ضعف نقاط تعیین و اهداف به هاسازمان دستیابی میزان سنجش برای ابزاری عنوان به عملکرد ارزیابی هایسیستم

 هر و برخوردارند هاسازمان مدیریت برای فراوانی اهمیت از یندهافرا بهبود منظور به اصالحی اقدامات انجام جهت در هاسازمان

 اثربخشی در هاشاخص این بودن مناسب و توانایی که است عملکرد ارزیابی منظور به هاییشاخص دارای عملکرد ارزیابی سیستم

 .دارد زیادی اهمیت و فراوان تأثیر مدل، کارایی و

 با عملکرد ارزیابی مدل بین ارتباط زیرا است؛ سیستم آن معیارهای و هاشاخص عملکرد، ارزیابی سیستم هر اصلی هایمؤلفه

 بین ارتباط و عملکرد هایشاخص مجموعه درواقع، گردد؛می برقرار معیارها و هاشاخص توسط سازمان درونی و بیرونی محیط

 صحیح و مناسب عملکرد ارزیابی در هاشاخص نقش اهمیت .است دعملکر ارزیابی مدل یک دهنده تشکیل ها،آن از حاصل نتایج

 کنند. رعایت را هاییچهارچوب و اصول باید عملکرد ارزیابی معیارهای انتخاب و طراحی در هاسازمان .است مشهود کامالً سازمان

 در اما کنند؛ تضمین را عملکرد ابیارزی سیستم اثربخشی و کارایی بتوانند که گردند انتخاب و طراحی ایگونه به باید معیارها

 ابعاد ارزیابی و سنجش توانایی که کنندمی انتخاب را معیارهایی اغلب و شده غفلت دچار مرحله در این هاسازمان موارد، اغلب
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 به ظرهان از تاکنون کهرا  سازمان مدت طوالنی و اساسی مشکالت توانندنمی و ندارند را خارجی و داخلی از اعم سازمان مختلف

 (1111 نورتون، و کاپالن) .کنند آشکار است بوده دور

 اهداف خارجی، داخلی و نفعان ذی و غیرمالی، مالی معیارهای بین توازن نوعی ایجاد علت به متوازن امتیازی کارت بین این در

 دارد. برتری ارزیابی عملکرد هایروش دیگر به نسبت کوتاه مدت، و بلندمدت

 و کار و کسب داخلی فرایندهای مشتری، منظر سه از سازمان عملکرد ، مالی مقیاس بر عالوه ازی متوازنکارت امتیدر روش 

 (.97-93: 1993و منتزاس،  کارداراس(گیرد می قرار ارزیابی مورد نیز رشد و یادگیری

ا استفاده از رویکرد تلفیقی ب تهران بیمه پارسیانتحقیق به دنبال ارزیابی عملکرد و بررسی نقاط قوت و ضعف شعبه  این در

، به منظور بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات این شعبه تحلیل سلسله مراتبی( و تکنیک BSCارزیابی کارت امتیازی متوازن )

ها بندی آنهای آن و رتبهبه ارزیابی عملکرد نمایندگی در این تحقیق برای مشخص شدن نقاط قوت و ضعف این شعبه .بودیم

  پرداختیم.

 

 ضرورت تحقیق اهمیت و 

بیمه، صنعتی سودمند، ضروری، مؤثر در توسعه اقتصادی و تقویت کننده روحیه تعاون و همیاری است. این صنعت از جهت 

گذاری، اشتغال و رشد داشتن سه اثر مهم: افزایش امنیت در عرصه های مختلف زندگی و فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه

شود، ها و ارتقای عدالت اقتصادی و کاهش فقر ناشی از مخاطرات که دامنگیر بخشی از جامعه میعادالنه ریسک اقتصادی، و توزیع

 (1799:1)تقی پور،حائز جایگاه مهمی در پیشرفت و تعالی یک کشور است.

ملی با وضعیت  در بسترسازی و تأمین شرایط مساعد اقتصادی، وضعیت کنونی این صنعت در اقتصاد توسعه با بیمه پیشرفت

ای، دانش فنی پایین در عرضه خدمات آشنایی عمومی و کم بودن تقاضا برای محصوالت بیمه نا بایسته آن فاصله معناداری دارد.

.)کریمی، وسعه مناسب این صنعت در کشور استها در مدیریت واحدهای عرصه بیمه از دالیل عدم تای، وجود نارساییبیمه

 (هفت: 1791

 از و بوده مطرح اقتصادی نهادهای ترینعمدهاز  یکی عنوان به سو یک از یافتگی توسعه هایشاخص از یکی عنوان به بیمه صنعت

با برنامه  1739-1791زمانی  بازه در مرکزی جمهوری اسالمی ایران نماید. بیمهپشتیبانی می را نهادها سایر فعالیت دیگر سوی

-بهبود شاخص و بیمه صنعت توسعه جهت و ادغام را موازی فرایندهای حذف، را زائد یای مستمر با رویکرد مدل کایزن فرایندها

 .است اهمیت حائز بخش بسیار این عملکرد بررسی بنابراین است، نموده تعریف جدید ایندهایفر کلیدی های

 از استفاده با (1119) نکاراهم و چن باشد.عملکرد می مدیریت وجوه از یکی و سازمان هر اصلی وظایف از یکی عملکرد ارزیابی

 که شود تعریف سیستمی عنوان به تواندمی عملکرد گیریاندازه .اندپرداخته ارزیابی عملکرد به متوازن امتیازی هایکارت روش

 تناباج ضرورت عنوان به سازمان عملکرد گیریامروزه اندازه خیر. یا یابدمی دست به اهدافش آیا که یابدمی در آن سازمان توسط
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)کریمی، شود. می گرفته بکار عملکرد سنجش جهت متنوعی هایروش بنابراین باشد؛استراتژیک می اهداف تحقق برای ناپذیر

1791 :1) 

های بیشتر در حال اعطای نمایندگی بیمه پارسیانو نوپا بودن این شرکت، و با توجه به این که  بیمه پارسیانبا توجه به تأسیس 

تواند نقش بسزایی در گسترش هر چه رد و یافتن نقاط قوت و ضعف آن میباشد، بررسی عملکهایش میفعالیتبه افراد و گسترش 

بیمه های زمینه ارزیابی عملکرد نمایندگیای در اهمیت دیگر این که کار تحقیقاتی بهتر آن داشته باشد. همچنین موضوع حائز

مورد توجه مدیران و ها از جمله عوامل مهمی است که د این نمایندگیو آگاهی از عملکر صورت نگرفته است، تهران پارسیان

 گیری در سنوات آتی، تأثیر گذار باشد. ر فرایند اجرای استراتژی و تصمیمتواند  بمیهای آن بوده و کارشناسان نمایندگی

ها، نقاط قوت وضعف رتبه بندی آنها و با مشخص شدن عملکرد نمایندگی BSCبا استفاده از مدل  در این مطالعه تالش گردید

 بیمه پارسیانهای کاری به منظور بهبود عملکرد شرکت و بستر مناسبی در جهت اصالح روش های مختلف مشخص،ها درحوزهآن

  های آن فراهم شود.  متناسب با اهداف واستراتژی

 

 سوابق مربوطه مرور ادبیات و 

 تحقیق داخلی

توسط فیروزه  "BSCو  AHPاستفاده از تلفیق  با اصفهان مخابرات شرکت عملکرد بعدی چند ارزیابی"تحقیقی با عنوان ( 1

 چارچوب از استفاده با اصفهان شرکت مخابرات مختلف هایبخش عملکرد هدف تعیین پژوهش این درحدادی انجام شده است. 

 ابتدا منظور این برای بوده است. عملکردی واحد ، و تعیین بهترینمراتبی سلسله تحلیل فرایند متوازن و زیامتیا کارت تلفیقی

 با عملکرد ارزیابی هایشاخص از لیستی کرده است. سپس تعیین BSCرویکرد  منظر چهار راستای در را مخابرات شرکت اهداف

ستاندارد به ا مراتبی سلسله تحلیل نامهپرسش توزیع و میدانی روش از مقایسات زوجی و شده تهیه متوازن امتیازی کارت رویکرد

 هر وزن و بندی کرده اولویت و تعیین را هاشاخص از یک هر وزن AHPتکنیک  از استفاده با آن از دست آمده است. پس

 وزن به توجه با را مخابرات شرکت مختلف هایبخش عملکرد نهایتاً است. کرده محاسبه هاآن نسبی وزن به توجه با را شاخص

  .است نموده بندی رتبه ها شاخص

 سایر به نسبت مالی دیدگاه متوازن، امتیازی کارت هایدیدگاه میان در مدیران هایقضاوت اساس بر که دهدمی نشان نتایج

 داخلی، فرایندهای و مشتری مالی، منظر سه در شهرستانها و نواحی مدیریت واحد و است برخوردار بیشتری اهمیت از هادیدگاه

 (1791)فیروزه حدادی:  .دارد برتری عملکردی، هایدیدگاه و هاشاخص به آمیزموفقیت یابیدست در و دارد را عملکرد بهترین

توسط خداداد ساالروند صورت گرفته است.  "ارزیابی عملکرد بیمه معلم با استفاده از کارت امتیازی متوازن"( تحقیقی با عنوان 1

ا استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان بیمه و کارشناسان و بیمه معلم ب در ابتدا سنجه های نقشه استراتژی در این پژوهش

نظور آزمون مدیران بیمه معلم و مطالعات کتابخوانی جمع آوری شده و روایی بودن آن مورد تأیید قرار گرفته است.سپس به م

ه وسیله تحلیل ها به دو گروه سنجه های کمی و کیفی تقسیم شده و سنجه های کمی طی یک روند زمانی سه ساله بسنجه
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مورد تحلیل قرار گرفته اند، که  SPSSاستنباطی و سنجه های کیفی نیز توسط پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و سپس با 

 (1739در نهایت میزان تحقق یافتن هر یک از وجوه در بیمه معلم مشخص شده است.)خداداد ساالروند:

ابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر تبیین شاخص های ارزی"( مقاله ای با عنوان 7

 و هاشاخص شناسایی به دنبال پژوهش این و محمدصادق زارع صورت گرفته است.توسط دکتر حمیدرضا حسن زاده  "خبرگان

برمبنای  پژوهش این در .ستها اشرکت این عملکرد ارزیابی الگوی ارائه خصوصی جهت بیمه هایشرکت عملکردی معیارهای

 هایشاخص ترین مهم بیمه، هایمدیران شرکت و کارشناسان با مصاحبه و اسنادی مطالعه ازطریق و ن متواز امتیازی کارت روش

 معیا قالب یازده در به طورکلی و شده شناسایی توسعه و رشد و داخلی یندهایفراو مشتری،  بازار مالی، حوزه چهار در عملکردی

 و رشد حوزه در معیار سه و داخلی فرآیندهای حوزه معیار در دو مشتری، و بازار ه حوز در معیار سه مالی، ه حوز در معیار ر)سه

به  با و روش انگاره نگاری ز ا استفاده با و خبرگان از نظرسنجی و نامه پرسش ازطریق سپس و گردیده است طبقه بندی توسعه(

 مشخص نظر مورد حوزه در معیارها از یک هر ، درجه اهمیتConcept Systemو  SPSS ،Lisrelنرم افزارهای  کارگیری

 است؛ گردیده ارائه طراحی و امتیاز 711 سقف با نظر، مورد خصوصی بیمه هایشرکت عملکرد برای ارزیابی ایاولیه مدل و شده

 ارزیابی سنجش، مورد مدل، این با هاآن هاییاستراتژ و اهداف را براساس خصوصی بیمه هایشرکت عملکرد توانیم کهبه طوری

 (1733)حسن زاده، زارع:.داد مقایسه قرار و

ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک های "ای با عنوان ( مقاله9

MADM صورت گرفته است.توسط علیرضا مؤتمنی، وحید فتاحی و سید محمد کریمی  "فازی 

این مقاله با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از 

ها را محاسبه کرده و سپس با استفاده از با تعیین شاخص ها اوزان نسبی آن شرکت های بیمه در ایران ارائه می دهد. در ابتدا

 به رتبه بندی شعب موردکاوی پرداخته است.با تحلیل نتایج نقاط قوت و ضعف هر شعبه شناسایی شده است. VIKORتکنیک 

نتایج این مقاله نشان داده که منظر مالی از نظر مشتری، مهمترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه، نقش 

های به شرکت های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آنئه شده، با روشتها، متدولوژی ارااساسی در رشد شعب بیمه دارد.در ان

 (1791بیمه توصیه شده است.)مؤتمنی، فتاحی، کریمی: 

 

 تحقیق خارجی

 تعیین عوامل و تایوان در بزرگ یک بیمارستان در متوازن امتیازی کارت سازی پیاده از بعد عملکرد بهبود همکاران، و گ( چن1

 .دادند قرار بررسی مورد را متوازن ارزیابی اجرای در کننده

 اندازه و سازمان عالی پشتیبانی مدیریت مختلف، اداری مدیران مشارکت مالی، ارشد مدیر مشارکت که رسیدند نتیجه این به هاآن

 (1113: گدارند.)چن همبستگی متوازن ارزیابی اجرایی مراحل با سازمان
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ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی : یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و فرایند "نوان همکاران در مقاله ای با ع و بنتس  (1

 یک شرکت مالی بخش از واحد سه عملکرد BSC-AHPتلفیقی  مدل از استفاده با "(AHP و BSC )تحلیل سلسله مراتبی

 سایر به نسبت 99/1نسبی  با وزن مالی دیدگاه ن،مدیرا نظر اساس بر که رسیدند نتیجه این به و کردند ارزیابی را برزیلی مخابرات

 مشتریان رضایت شاخص مشتری دیدگاه در درصد الوصولی، کاهش شاخص مالی دیدگاه در دارد. بیشتری اهمیت هادیدگاه

 ارتمه ارتقاء شاخص یادگیری و رشد دیدگاه در سال، در اجرایی هایپروژه شاخص تعداد داخلی، فرایندهای دیدگاه در خارجی،

 یادگیری و و رشد مشتری مالی، دیدگاه سه در دیگر واحد دو به نسبت هادریافت واحد و دارند بیشتری نسبی کارکنان، اهمیت

 (1111کیمورا:  داسیلوا، کارنیرو، فریرا است )بنتس، شده شناخته واحد برترین عنوان به و کرده دریافت باالتری رتبه

 کوچک بسیار تجهیزات سازنده شرکت یک و اپل کامپیوتر ، واتر راک سه شرکت در را متوازن ارزیابی کاربرد نورتون و ( کاپالن7

-می استفاده استراتژی استقرار و عملکرد ارزیابی برای کارت امتیازدهی از شرکت سه این .دادند بررسی قرار مورد پیشرفته

 تغییرات فرایند که با دارد را موفقیت بیشترین زمانی متوازن ارزیابی که کرد مشخص دیگران و شرکت سه این تجربه های.کنند

 ها،زبان ها،فرهنگ دارای شرکت این کارکنان. آمد وجود به متفاوت شرکت دو ادغام از واتر راک شرکت نمونه برای باشد، سازگار

 بازخورد انتقال و کارکنان انگیزه عملیات، بررسی بر تأکید با این شرکت مدیریت . بودند متفاوتی سوابق و عملیاتی تجربیات

و  )کاپالن باشد. پیشرو و بزند را اول حرف خود صنعت در و کرده پیدا دست شرکت به اهداف توانست، عملیات به مشتریان

 (1997نورتون: 

 

 ف تحقیق هد

 باشد.می BSC-AHPبا استفاده از رویکرد تلفیقی  پارسیان تهرانارزیابی عملکرد بیمه  تحقیق این هدف از

. 

 :کلیدی  یهاف واژهتعري

 ارزيابی عملکرد

که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دالیل آن « فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»ارزیابی عملکرد عبارت است از: 

  :را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد

 .استراتژی هاست ظر دراهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید ن( 1

های دیگر اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان( 1

  .است

 (919: 1731)سیدجوادین،  .اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است( 7

ای که انتظارات و های مشخص به گونهها در دورهگیری عملکرد دستگاهی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازهه طور کلی ارزیابب

  (9: 1733گردد. )طبرسا، شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد، اطالق می
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 (BSC) کارت امتیازی متوازن

در پی پروژه پژوهشی که با همکاری چند سازمان خصوصی و دانشگاه کمبریج انجام  1991توازن در سال مدل کارت امتیازی م

شده بود، توسط کاپالن و نورتون در مجله هاروارد مطرح گردید و در عرض چند سال به عنوان یکی از ابزارهای پر طرفدار  

فت.کارت امتیازی متوازن مدعی است که با تلفیق دو دسته مدیریت در سازمان های آمریکایی، اروپایی و آسیایی گسترش یا

گیری سازمان دست یافته است. این چهار انی، به نوعی به توازن در اندازهشاخص های گذشته نگر و آینده نگر در چهار وجه سازم

 (1999)کاپالن و نورتون،  وجه سازمانی عبارتند از: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری.

هایى توان راهبرد سازمان را پیاده کرد. در واقع، این کار با ترجمه راهبردها به اصطالحاین روش ابزارى است که با طراحى آن مى

ها و اجراى توانند تصمیم گیرىچنین این اصطالح ها مىها را ارزیابى کرد. همشود تا بتوان آنعینیت پذیر و عملى انجام مى

ش رانند. کارت امتیازى متوازن در یک سازمان برای ارزیابى عملکردهاى راهبردى، هم معیارهاى مالى و هم تصمیمات را به پی

یندهاى داخلى، اکند. این سیستم با تقسیم اهداف سازمان به چهار وجه مالى، مشترى، فرمعیارهاى غیر مالى را شناسایى مى

هاى مالى و عملیاتى در سنجش اهداف عملیاتى و به تبع آن به شاخص یادگیرى و رشد، نقش و اهمیت یکسانى به اهداف مالى و

یندهاى داخلى به اهاى مالى به عنوان نتیجه عملکرد سازمان در وجوه مشترى و فردهد، در حالى که شاخصعملکرد سازمان مى

  (1739و شیخان،  پور)سلیمهاى عملیاتى را در سنجش عملکرد سازمان بازى کند.تواند نقش شاخصهیچ صورت نمى

 

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل ايند فر

 ساعتی . ال توماس توسط بار اولین که است منظوره چند گیری تصمیم فنون معروفترین از یکی مراتبی سلسله یند تحلیل فرا

ماتریسی  در ساتمقای این است. زوجی مقایسات برمبنای تصمیم گیری روش این ابداع گردید. اساس 1931دهه  در االصل عراقی

 (9: 1731پور، )قدسی.میشود زوجی درج مقایسات ماتریس نام به

گیری طبیعی، تصمیمات مؤثری را در مورد موضوعات فرایندی است که توسط ساده نمودن و تسریع کردن فرایندهای تصمیم

ها چیده ترکیبی آن و چیدن این بخشهای پیای برای تجزیه وضعیت پیچیده به بخششیوه AHPنماید. اصوالً پیچیده اتخاذ می

گردد و بر حسب های عینی جایگزین میهای عددی به جای قضاوتباشد، و ارزشیا متغیرها بر اساس نظم سلسله مراتبی می

 (1999)ساعتی،شوند.ها، متغیرهایی که دارای باالترین تقدم بوده مشخص میاهمیت نسبی هر متغیر، در آخر با تحلیل قضاوت

 

 تحقیقشناسی  روش

  ست.ا تحلیلی -اساس ماهیت و روش توصیفی بر و کاربردی هدف اساس بر این تحقیق

کرده  مشخص یادگیری، و رشد مشتری، داخلی، فرایند مالی، رویکرد چهار از را متوازن امتیازی کارت هایدر این تحقیق شاخص

 نمودیم.ها را اولویت بندی و آن
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ها، مقاالت و مستندات و ... جمع آوری، و به منظور ق روش کتابخانه ای و مطالعه کتابیق، از طریهای ثانویه در این تحقادهد

های میدانی شامل پرسشنامه و های اولیه نیز از روشگیرند. برای جمع آوری دادهار میتدوین مبانی نظری مورد استفاده قر

 شده است.مصاحبه، به منظور پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده 

-امهنها و پایانهای مربوط به هر یک از چهار معیار اصلی کارت امتیازی متوازن، از مقاالت، کتاببرای شناسایی معیارها و شاخص

جهت  شد.های نهایی از بین موارد به دست آمده، از نظر خبرگان استفاده انتخاب شاخص برای شود.بهره گرفته می های متعدد

و در نهایت با استفاده از  گردید، از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده هاشاخص و وزن دهی به بندیرت جمع آوری داده ها برای

 شد.تکنیک تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی 

کم به دلیل در این تحقیق  باشد.می تهران بیمه پارسیانها و شعبه یق، مدیران و کارشناسان نمایندگیجامعه آماری این تحق

رای کلیه کارشناسان و مدیران نمایندگی ها و شعبه باز نمونه برداری صورت نگرفته و  ،آماری و اعتبار بیشتر نتایججامعه  بودن

 باشد.نفر می 11حجم نمونه در این تحقیق  گردد.جمع آوری اطالعات استفاده می

کارت  مدل در هاداده تحلیل منظور به .شد استفاده تحلیل سلسله مراتبی تکنیک و روش کارت امتیازی متوازن از تحقیق این در

های به دست آمده از ماتریس مقایسات زوجی در ها و دادهبندی شاخصچنین برای رتبه، و همSPSSافزار نرم از امتیازی متوازن

 شد. گرفته بهره Expert Choiceتکنیک تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار 

.  
 هاتجزيه و تحلیل داده

 سطح ترینپایین در یادگیری و رشد است، دیدگاه خصوصی شرکتی بیمه پارسیان شرکت کهاین گرفتن نظر در با ،تحقیق این در

از  حمایت برای را سازمان ذیربط موارد سایر های اطالعاتی و انسانی وسرمایه یادگیری، و رشد است. اهداف شده داده مدل قرار

مالی  عملکرد و مشتریان رضایت داخلی، فرآیندهای بهبود یادگیری باعث و رشد معیارهای در بهبود کند.می توصیف استراتژی

 را مشتریان به ارائه قابل ارزش و باشدمی مشتری دیدگاه اساس که دارد قرار داخلی فرآیندهای دیدگاه بعدی، سطح شود. در می

 عملکرد بهبود در اساسی عاملی هدف، مشتریان آوردن دست به در موفقیت که دارد قرار مشتری دیدگاه آن از بعد کنند.خلق می

 استراتژی و دهدمی دست به را سازمان موفقیت نهایی تعریف که است گرفته قرار مالی دیدگاه سطح باالترین در مالی است.

 کند.می توصیف را سهامداران برای پایدار رشد خلق برای سازمان چگونگی تالش

انداز شرکت حاصل و پس از آن با استفاده از تحقیقات ها با توجه به اهداف و چشمز دیدگاهاهداف در نظر گرفته شده در هر یک ا

طور همان های مربوط به هر یک از این اهدافای و در نهایت با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت شاخصکتابخانه

 تعیین گردید. گردد،مشاهده می 1که در جدول 
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 و اهداف چهار منظر کارت امتیازی متوازن هاشاخص -1جدول 

های کارت امتیازی ديدگاه

 متوازن
 هاشاخص اهداف

 مالی
 وریاستراتژی بهره

 ضریب خسارت ساالنه

 وری هزینه بازاریابیبهره

 رشد میزان پرتفوی نمایندگی استراتژی رشد

 مشتری
ایجاد ارزش برای 

 مشتری

 مدت زمان ارائه خدمت به مشتری

-گذار از خدمات )صدور( ارائه شده از سوی بیمهرضایتمندی بیمه

 گر

 سطح مشتری مداری و برخورد مناسب با مشتری

 وفاداری مشتریان نمایندگی )نرخ بازگشت مشتری به نمایندگی(

 مشتریان استراتژیک نمایندگی

 پذیری در پاسخگویی به نیازهای مشتریانانعطاف

 فرآیند داخلی

 آورینو
 بینی نیازهای آینده مشتریانپیش

 ای نمایندگیتنوع سبد خدمات بیمه

 مشتری

 محل استقرار نمایندگی

ارتباط فعال با مشتریان )یادآوری سررسید بیمه، یادآوری 

 مناسبتی و...(

 میزان همکاری نمایندگی با شعبه و سایر نمایندگان رقابت پذیری و تعهد

 رشد و یادگیری

 آشنایی کامل با نرم افزار ایه اطالعاتیسرم

 سرمایه انسانی
 دانش کارکنان نمایندگی

 بازاریابی( کارکنان -ارتباط با مشتری -افزایش قابلیت )فنی

دیدگاه  9ها ابتدا وزن هر یک از های حاصل از پرسشنامهها و تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به آنپس از تعیین اهداف و شاخص

 گردد، حاصل شد. مشاهده می جداول بعدی( و پس از آن نتایجی که در 1)جدول  ت امتیازی تعیینکار
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 ديدگاه کارت امتیازی متوازن 4وزن نسبی  -2جدول 

 وزن نسبی ديدگاه کارت امتیازی متوازن

 793/1 مشتری

 199/1 رشد و یادگیری

 111/1 مالی

 193/1 فرآیند داخلی
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 ها از ديدگاه فرآيند داخلیبندی نمايندگیاولويت -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها از ديدگاه رشد و يادگیریدگیبندی نمايناولويت -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن نهايی نمايندگی در ديدگاه فرآيند داخلی نمايندگی

1 1999/1 

1 199/1 

7 1193/1 

9 1191/1 

9 1939/1 

9 1373/1 

3 1319/1 

3 1997/1 

9 1917/1 

وزن نهايی نمايندگی در ديدگاه رشد و  نمايندگی

 يادگیری

1 113/1 

1 199/1 

7 1973/1 

9 113/1 

9 111/1 

3 1993/1 

9 1933/1 

9 1991/1 

3 1993/1 
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 ها از ديدگاه مالیبندی نمايندگیاولويت -5جدول 

 ديدگاه مالی وزن نهايی نمايندگی در نمايندگی

1 197/1 

9 199/1 

1 197/1 

3 131/1 

9 1999/1 

7 199/1 

9 191/1 

9 1913/1 

3 1739/1 

 

 ها از ديدگاه مشتریبندی نمايندگیاولويت -6جدول 

 وزن نهايی نمايندگی در ديدگاه مشتری نمايندگی

1 1333/1 

1 1319/1 

9 1991/1 

7 1191/1 

9 1991/1 

9 1317/1 

3 131/1 

9 1911/1 

3 1977/1 
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 هابندی نهايی نمايندگیاولويت 

 هابندی نهايی نمايندگیرتبه -7جدول 

 نمايندگی

وزن نهايی و 

رتبه بندی 

 نمايندگی

1 139/1 

1 193/1 

9 191/1 

7 119/1 

9 1399/1 

3 1319/1 

9 1319/1 

9 199/1 

3 197/1 

 

 

 :نتايج 

گیری عملکرد سازمان به  ی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد میباشد و امروزه اندازهارزیابی عملکرد یکی از وظایف اصل

عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر برای تحقق اهداف استراتژیک میباشد؛ بنابراین روشهای متنوعی جهت سنجش عملکرد به کار 

زن بین معیارهای مالی و غیرمالی، ذینفعان داخلی و در این بین کارت امتیازی متوازن به علت ایجاد نوعی توا .گرفته میشود

از طرفی به دلیل این که در این  .خارجی، اهداف بلندمدت و کوتاهمدت، نسبت به دیگر روشهای ارزیابی عملکرد برتری دارد

ود، با استفاده از بندی آنها برای ما حائز اهمیت ب تحقیق ارزیابی عملکرد و یافتن نقاط قوت و ضعف نمایندگیهای بیمه و رتبه

و نتایج در جداول قابل  روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی برای رسیدن به این هدف تالش کردیم

 مشاهده می باشد.
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 خذ :  منابع و مآ – 8

ین المللی مهندسی صنایع .کنفرانس ب BSC-AHP ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی(، 1799)،تقی پور، محمد -1

 1799و مدیریت

: شقمیرانات  .BSCو  AHPاستفاده از تلفیقق   با اصفهان مخابرات شرکت عملکرد بعدی دچن ارزیابی (.1791)حدادی، فیروزه،-1

 دانشگاه پیام نور

صقی بقا   ، تبیین شاخص هقای ارزیقابی عملکقرد شقرکت هقای بیمقه خصو      (1733) حسن زاده، حمیدرضا و زارع، محمدصادق، -7

 9و  7، شماره فصلنامه صنعت بیمه وش امتیازی متوازن با نظر خبرگان.استفاده از ر

 دانشگاه پیام نور استفاده از کارت امتیازی متوازن. تهران: ، ارزیابی عملکرد بیمه معلم با(1739)ساالروند، خداداد،  -9

دومقین کنفقرانس ملقى     .EFQM زى متوازن و مقدل تعقالى  بررسى ارتباط بین کارت امتیا .شیخان، عماد و سلیم پور، یعقوب -9

 1739اردیبهشت  13- 19مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران 

 شنگاه دان . تهران:ریت منابع انسانی و امور کارکنانمدی ،(1731) سیدرضا، سید جوادین، -9

، هقای دولتقی  وی ارزیابی عملکقرد سقازمان  بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگ(، 1733طبرسا، غالمرضا ) -3

های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و اسقتخدامی  مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه

 کشور

 .ران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهتهران: ، (AHP)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (1791)قدسی پور، حسن،  -3

 (، همقدان: 1733بهقاری ) حیدر امیقران و وحیقده دل   ترجمه: .کارت امتیازی متوازن ،(1999)دیوید  نورتون، و رابرت کاپالن، -9

 چنار.

 سقازمان  (، تهقران: 1739پرویقز بختیقاری )   ترجمقه:  محقور،  استراتژی هایسازمان ،(1111)دیوید  نورتون، و رابرت کاپالن، -11

 صنعتی. مدیریت

 (، کلیات بیمه، تهران: پژوهشکده بیمه1791یمی، آیت )کر -11

 و مقالی  هقای  سیاسقت  فصقلنامه ، آینقده  انقداز  چشقم  تبیقین  و کشور بیمه صنعت عملکرد ارزیابی(، 1791کریمی، محمد ) -11

 1دولت، شماره  اقتصادی کارنامه نامه ویژه -اقتصادی

، ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با اسقتفاده از رویکقرد   (1791)مؤتمنی، علیرضا، فتاحی، وحید و کریمی، سیدمحمد،  -17

 فازی، پژوهشنامه بیمه MADMتلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک های 
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