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 :چکیده

 

رسد که هنوز صنعت بیمه در   سال است که از شروع فعالیتهای بیمه ای در ایران می گذرد ولی به نظر می  07بیش از 

 .کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است

گذاری ایفا کند و قاعدتآ صنعت بیمه می تواند نقش بسیار مهمی در فعالیتهای تجاری، صنعتی و به طور کل سرمایه 

 .دالیل اجتماعی و اقتصادی این امر همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

به طور مثال شاخص رشد ضریب نفوذ بیمه . طی سالهای اخیر تحوالت مثبتی در زمینه بیمه ای در کشور رخ داده است

درصد رسیده است که در مقایسه با سال  1.1بت حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی است به ای که در واقع نس

 0.1توجه داشته باشیم که ضریب نفوذ بیمه ای در سطح جهانی به طور متوسط . امیدواری است باعثهای قبل در واقع 

 .می باشد که نشان دهنده کمبود های ما در صنعت بیمه است

در  (زندگی)ربیمه عمدارد که ... والت متفاوتی از جمله بیمه زندگی، اتومبیل، حوادث، آتش سوزی وصنعت بیمه محص

ل برای آینده خود پس انداز می نماید تا در .است که بیمه گر با خرید این محصآن جهان پرطرفدار ترین محصول 

محصول در ایران آن طور که باید جای خود را پیدا اما این . زمانی که با کاهش درآمد دچار می شود از آن استفاده نماید

 .نکرده است، ولی پیش بینی می شود در آینده یکی از سود آورترین محصوالت این صنعت در کشور باشد

ن و همچنین آما در این تحقیق بر روی بیمه زندگی تمرکز کرده ایم و سعی داریم با بررسی این محصول و بازار 

عواملی که در موفقیت یا شکست نقش دارند را شناسایی  ،این محصول فعالیت می کنندحوزه در  کارگذاران بیمه ای که

دوین نماییم تا بتواند با به یک استراتژی پیشنهادی برای شرکت بیمه ملت ت SWOTکرده و با بهره گیری از مدل 

سهم  موفق شونداشته باشد تا نسبت به رقیبان خود عملکرد بهتری دن در ارائه محصول بیمه زندگی  آگیری کار

 .موجب سود آوری باالتر می گرددمی تواند بیشتری از ابزار را به خود اختصاص دهد که این امر 

 

 



 :مقدمه

 

در سالهای اخیر دولت جمهوری اسالمی ایران سیاست خصوصی سازی را در بخش بیمه آغاز کرده است و شرکتهای 

ر این در صنعت بیمه فعالیت می کنند که این امر موجب افزایش رقابت د بیمه خصوصی متعددی همراه با بخش دولتی

 .صنعت خدماتی شده است که این موضوع می تواند توسعه اجتماعی و اقتصادی را همراه داشته باشد

در حال حاضر در صنعت بیمه، بیمه زندگی دارای رشد باالیی می باشد که سبب گشته تا شرکتهای بیمه بخش اعظمی 

 .وجه خود را معطوف این محصول نمایند و رقابت شدیدی برای به دست آوردن سهم بازار نماینداز ت

درصد هر ساله رشد کرده  17با نرخ باالی  1297صنعت بیمه که بخش عظیمی از خدمات را تشکیل می دهند از سال 

زندگی نقش بزرگی را ایفا کرده  در این رشد سریع به طور حتم بیمه. اند که از رشد اقتصصادی در جهان بیشتر است

بیشتر شده است و فاصله انها هر ساله افزایش می  زندگیاز بیمه غیر  1290سهم حق بیمه های زندگی از سال . است

 :، از قبیلدر سطح جهان عوامل مختلفی سبب رشد بازار بیمه های عمر شده اند. یابد

 .ای مالی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگیارتقاء بینش مردم در مورد لزوم پس انداز و حمایت ه -1

 .رشد و شکوفایی اقتصادی جهان که باعث رشد صنعت بیمه شده است -2

بیمه گر عمر در بازارهای بزرگ جهانی و افزایش توانایی آنان در  رشد سرمایه های بزرگ شرکت های  -3

 بازارهای رقابتی

 ورهای در حال توسعه نسبت به گذشتهبهبود شرایط کاری و افزایش درآمدها به ویژه در کش -4

 

متاسفانه با وجود رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای، صنعت مذکور در ایران به 

قیاس به این رشد کم در . دالیل گوناگون از توسعه کمتری چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است

بیمه زندگی بیانگر ظرفیتهای بالقوه این صنعت در کشورمان است که می تواند با سیاست گذاریهای میانگین جهانی 

 .مناسب دولت و بخشهای فرهنگی و همچنین عملکرد مناسب شرکتهای بیمه ای شکوفا شود

صادی، در این تحقیق ابتدا به دالیل عدم توسعه بیمه زندگی در کشور می پردازیم و سپس با بررسی شرایط اقت

برای  وهمچنین بررسی نقاط  قوت و ضعف بیمه ملت به دنبال استراتژی مناسباجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور 

  . شرکت مورد نظر هستیمادامه فعالیت 

 



 :تعریف موضوع

 

همچنین در دنیای . فراوانی روبرو هستندمدیران برای برنامه ریزی بلند مدت در صنعت بیمه با چالشهای محیطی 

ونی، رقیبان یکی از عواملی هستند که به سازمان برای تالش بیشتر فشار می آورند و در صورت غفلت، آنها می کن

 .مواجه سازند عدیده ایتوانند سازمان را با مشکالت 

اما با . بیمه عمر یکی از محصوالت محبوب صنعت بیمه در جهان است که البته در کشور ما مهجور قرار گرفته است

ارتقاء سطح تحصیالت مردم، افزایش امید به زندگی، وجود نسل جوان در کشور و همچنین روند رو به توسعه  توجه به

اقتصاد کشورمان، چشم انداز خوبی برای بیمه زندگی پیش بینی می شود که این باعث افزایش رقابت شرکتهای بیمه 

 .برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار شده است

 

 

 :ت تحقیقهدف و اهمی

 

تحول و دگرگونی محیط پیرامون، رقابت شدید، افزایش انتظارات مشتریان، افزایش مسئولیت های اجتماعی سلزمانها 

چالشهایی هستند که سازمانها را به سمت برنامه ریزی استراتژیک سوق می دهند تا بتوانند بقای خود را در صنعت ... و

برنامه ریزی استراتزیک مطلوبی داشته باشد نیازمند اطالعاتی از قبیل نیازهای برای اینکه سازمان بتوانند .تضمین کنند

سازمانی که رسیدن به موفقیت را سخت کرده اند، مزیت های و عوامل  مسائل شناخت مشتریان موجود و بالقوه،

ثیر بگذارند، نقاط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که می توانند بر عملکرد تا ،سازمان نسبت به رقبا، تحوالت اقتصادی

این اطالعات هر چه دقیق تر باشند و هر چه بهتر . ضعف محصوالت موجود، نحوه عملکرد رقیبان و غیره می باشد

 .ارزیابی گردند، تصمیم گیری با قابلیت اطمینان بیشتری همراه است

ای بیمه ای در آینده موفق می چنانچه می دانید بیمه زندگی دارای رشد نسبتا باالیی می باشد و می توان گفت شرکته

در این پژوهش ما با بررسی انواع .نسبت به رقیبان خود در بیمه زندگی عملکرد بهتری داشته باشندبتوانند باشند که 

ظرفیت ورود به بازار را داشته باشند و نیز بررسی نقاط حتی اند و یا محصوالت بیمه زندگی که در کشور ارائه شده 

محصوالت ، مزیتها ی شرکت بیمه ملت نسبت به رقبا و بالعکس و همچنین تجزیه و تحلیل ضعف و قدرت این 



صنعت بیمه به دنبال یک تصمیم گیری بلند مدت برای شرکت بیمه ملت هستیم تا بتوانیم نسبت به دیگر کارگذاران 

 .ت مشتریان را نیز کسب نماییمشیم تا عالوه بر سودآوری، رضایببیمه عملکرد بهتری را در حوزه بیمه زندگی داشته ی

 

 :روشهای مورد استفاده عبارتند از

 

 :روش جمع آوری اطالعات (1

صورتهای مالی، بودجه و آمارهای ارائه شده توسط پژوهشکده بیمه و اسناد منتشر  :مطالعه اسناد و مدارک( الف

 .شده توسط بیمه ملت در این طبقه قرار می گیرند

جهت انتخاب  صاحب نظرانوری نظرات آبرای جمع  :بیمه ملت نمایندگی های شرکتکارکنان مصاحبه با  (ب     

 .شده استگذار و وزن دهی به شاخص ها از پرسشنامه استفاده  متغییر های اثر

 :روش ریاضی مورد استفاده (2

 .برای وزن دهی به شاخصها و رتبه بندی استفاده می کنیم تا اولویتهای مدل ما مشخص شود ANPاز روش 

 : SWOTاستفاده از ماتریس  (3

نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها با هم مقایسه گشته و استراتژی  SWOTدر نهایت با استفاده از ماتریس 

 .پیشنهادی را برای شرکت ارائه می دهیم

 

 :برنامه ریزی استراتژیک

آغاز شد و مفاهیم  1297کار در دهه ریزی استراتژیک کسب و ریزی استراتژیک به شکل برنامهبرای اولین بار برنامه
ریزی استراتژیک ، برنامه1207در دهه . ریزی مطرح شدمأموریت، بررسی یا تجزیه و تحلیل محیطی در این نوع برنامه

 .یا راهبردی در سطح سازمان مطرح شد

وتها و ضعفهای با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و ق برنامه ریزی استراتژیک
داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای 
دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقـــدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و 



ا را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان با بهره گیری از فرصتها، ضعفه
 .در میدان رقابت شود

 :دو مورد از آنها ذکر می شود. تعاریف گوناگونی برای برنامه ریزی استراتژیک توسط صاحب نظران ارائه شده است

اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، . برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است :لرنر -1

نگاه به آینده دارد و : برنامه ریزی استراتژیک. فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند
سال چه تفاوتهایی با  17الی  9جهان بعداز به این مسئله توجه دارد که . تمرکز بر آینده پیش بینی شده است

درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد . اکنون خواهد داشت
 .شود

 

به نظر وی در بــــرنامه . برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است :مک کین -2

پیش بینی ها براساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی  ریزی بلندمدت اهداف و

استراتژیک باعث می شود تا سازمان  برنامه ریزی. استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می شود
این برنامه ریزی نـــه تنها . فعالیتها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد

ارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و چ
  .همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند

 : SWOT مدل

، عوامل خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرند تا فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و  SWOTدر تجزیه وتحلیل 
برای انجام این . ضعف های سازمان در آینده شناسایی شده و برای رویارویی بهتر با آنها استراتژی مناسب تدوین شود

مهمی است که مدیران بدان وسیله این ماتریس یکی از ابزارهای . تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده می شود
اطالعات مربوط به عوامل داخل و خارجی سازمان را مقایسه می کنند و استفاده از آن و با توجه به ماتریس استراتژی 

،   SOاستراتژی های ممکن را می توان در دسته های . های اصلی، انواع استراتژی های ممکن را ارائه می کنند

WO  ،ST  وWT بر شمرد . 

 

 عوامل درونی(ب

پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر . این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند 
هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به .دارند سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد 

از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلو گیری از ضرر یا کاهش سود باید از  دست آوردن سود بایستی
 .آنها اجتناب نمایند 



 :عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از 

هایی ماننـد نـوع منـابع مـالی،      تواند در زمینه عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می :نقطه قوت

 . کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین

هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد  و توانایینوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات  :نقطه ضعف

 . عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است. اثر بخش سازمان بشود

 عوامل بیرونی( ب

این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ 
هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به یک .ا ندارد گونه تاثیری بر آنه

  .سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود

 :عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد 

از بازار که پیش از  عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی :فرصت

  .تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان. این فراموش شده بود

کنندگان  یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین :تهدید

ای در راه موفقیت سازمان  توانند تهدید عمده کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می

 .باشند

 

 :SWOTانواع استراتژی ها در ماتریس 

 

 :(SO)  راهبردهای قوت ـ فرصت (الف
ایـن حـالت ، مـطـلوب تـرین و مناسب ترین حالت برای سازمان است و بدین معنی است که سـازمـان ضـمـن 

آنـکـه از تـوانـایـی هـا و نـقـاط قـوت در خـور و قابل اتکایی برخوردار است ، در محیط تعاملی و زمینه ای خود نیز با 
بنابراین ، این دسته از راهبردها چگونگی به کارگیری توان موجود . رانـبهایی مواجه است فرصت های مناسب و گـ

 سازمان در جهت بهره برداری حداکثری از فرصت های مغتنم محیطی را بیان می دارد



 
 :(ST)  راهبردهای قوت ـ تهدید (ب

ـابـل اتـکـایی برخوردار است ولی ، در محیط در ایـن حـالت ، سـازمـان هـر چـنـد از قـوت هـا و تـوانـایـی هـای ق
بنابراین ، این دسته از راهبردها . تعاملی و زمینه های خود نیز با چالش ها و تهدیدهای متعدد و جدی روبرو می باشد

چگونگی بهره گـیـری از حـداکـثـر تـوان مـوجـود بـرای مـقابله بهینه با فشارها، چالش ها و تهدیدهای محیطی را 

 .رسیم می کندت
 

 :(WO)  راهبردهای ضعف ـ فرصت (ج
در ایـن حـالت ، هر چند فرصت های متعدد و گرانبهایی برای سازمان در محیط فراهم است ولی ، از سـوی دیـگـر 

بنابراین ، با استفاده از . ضـعـف هـا و نـاتـوانـی هـا و آسـیـب پـذیـری هـای جـدی نـیـز آن در برگرفته است

باید نهایت تالش خود را برای جبران ضعف ها و ناتوانی های خود با استفاده از فرصت های  (WO) راهبردهای

 .محیطی به کار بندد
 

 
 :(WT) د راهبردهای ضعف ـ تهدی( د

عـلی زیـرا، . این حالت ، بدترین ، دشوارترین و مخاطره آمیزترین شرایط را برای فعالیت سازمان تـرسـیـم مـی کـنـد
رغـم آن کـه بـا ضـعـف هـا و نـاتـوانـی هـای مـتـعـدد و قابل توجهی مواجه است ، در محیطهای تعاملی یا زمینه 

 از ایـن رو، بـا اسـتـفـاده از راهـبـردهـای.ای خود نیز با فشارها، چالش ها و تهدیدهای گوناگونی باید مقابله نماید

(WT)  به نوعی پـوشـش دهـد یـا آسـیـب پـذیـری هـای خود را از ناحیه سـعـی مـی کند نقاط ضعف خود را
تهدیدهای محیطی کمینه نموده ، به حـداقل ممکن برساند و یا در صورت امکان ، خود را از گزند این آسیب ها و 

 .تهدیدها مصون و به دور نگه دارد

 

  Weaknessنقاط ضعف strength نقاط قوت  

 WO  استراتژی رقابتی SO   استراتژی تهاجمی  opportunityفرصت

 WT  استراتژی تدافعی ST  استراتژی واکنشی Threat تهدید

 



 

 (:ANP)فرایند تحلیل شبکه ای 

در وزن دهی به  AHP دارای توانمندی بهتری می باشد زیرا  AHPدر قیاس با  ANPهمانطور که می دانیم 

رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای را توسعه  1229پروفسور ساعتی در سال .وابستگی بین معیارها و عوامل توجهی ندارد

فرایند سلسله مراتبی . ستگی های بین معیارها را در نظر می گیردباین می باشد که وا AHPداد و مزیت ان نسبت به 

(AHP )سلسله مراتب سازماندهی می کند به طوری که هر عنصرسلسله مراتبی  اجزای یک سیستم را به صورت یک

به عبارت  .داردبه عنصر سطح باالتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا باالترین سطح ادامه 

د مسئله دیگر از در یک سلسله مراتب، وابستگی ها باید به صورت خطی باشد و چنانچه وابستگی ها دو طرفه باش دیگر

که در این . حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم با بازخور را می دهد

در این حالت برای . صورت برای محاسبه ی وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمول های سلسله مراتبی استفاده کرد

 .فاده می شودمحاسبه وزن عناصر از تئوری شبکه ها است

 :SWOTمدل شبکه ای مناسب برای 

بهترین )هدف . پیشنهاد می شود دارای چهار سطح است SWOTمدل سلسله مراتبی و شبکه ای که برای تحلیل 

می باشند، سطح سوم عوامل یا  SWOTنشان دهنده سطح اول می باشد، سطح دوم گروه های ( استراتژی

 .و سطح چهارم هم گزینه ها یا استراتژی های بدیل می باشند SWOTفاکتورهای هر گروه 

 

 :SWOTدر  ANPالگوریتم پیشنهادی برای بکارگیری 

 

 .و استراتژی های جایگزین SWOTشناسایی فاکتورها یا عوامل  :گام اول

را از طریق  SWOTبا فرض اینکه هیچ وابستگی میان عوامل وجود ندارد درجه اهمیت گروه های  :گام دوم

 (W1محاسبه . )اندازه گیری شود 1-2مقایسات زوجی و با مقیاس 

و مقایسات زوجی  1-2وابستگی وجود دارد لذا با استفاده از یک مقیاس  SWOTگروهای چون بین  :گام سوم

 (W2محاسبه . )ماتریس وابستگی های درونی گروه ها محاسبه می شود



 

 تعریف شدت اهمیت

 اهمیت یکسان 1

 کمی مهمتر 3

 مهمتر 5

 خیلی مهمتر 7

 فوق العاده مهمتر 9

 مقادیر بینابین 1،2،3،4

 

 

. برای تجزیه و تحلیل وابستگی های داخلی میان اجزای سیستم به کار می رود: تشکیل سوپر ماتریس :گام چهارم

سوپر ماتریس مرکب می باشد که مر ماتریس فرعی ان شامل مجموعه ای از روابط بین و درون سطوحی است که 

 .توسط تصمیم گیرندهنمایش داده می شود

. ات زوجی وابستگی های درونی حاصل شده و در ان جایگذاری می شونداجزای سوپر ماتریس از ماتریس های مقایس

هر ارزش غیر صفر در ستون سوپر ماتریس، نشانگر اهمیت نسبی وزن حاصل شده از ماتریس های مقایسات زوجی 

 .وابستگی های درونی می باشد

زان ثابت بلند مدت استفتده می در مرحله بعدی، از سوپر ماتریس جهت همگرایی و برای رسیدن به یک مجموعه از او

به توان رسانی سوپر ماتریسف . احتمال در آید برای رسیدن به این هدف، باید هر ستون ماتریس به صورت بردار. شود

 :باعث همگرایی خواهد شد و توان آن باید به این صورت باشد

2K-1 (K عددی بزرگ و اختیاری می باشد). 

در این مرحله وزن کلی هر کدام از جایگزین ها با ضرب نمودن وذن های به  :انتخاب بهترین تصمیم :گام پنجم

 .دست آمده از هر کدام از مراحل پیشین مشخص شده است و با توجه به آن تصمیم نهایی اتخاذ می شود

 



 :به کارگیری مدل در مسئله مورد نظر

 

پیشتهاد شده در قسمت قبل را در تحلیل در این قسمت با در نظر گرفتن شرکت بیمه ملت سعی داریم الگوریتم 

 .استراتژیک آن به کار گیریم

در این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان نمایندگی های بیمه ملت نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت و تهدیدات 

توجه  حال قصد داریم با. به دست آمده است SWOTمحیطی شناسایی شده و چند گزینه استراتژیک هم در ماتریس 

 .به منظور ارزیابی این عوامل و تعیین الویت استفاده کنیم ANPبه اطالعات داده شده از رویکرد 

 

  عوامل داخلی 
 نقاط ضعف نقاط قوت عوامل خارجی

 کم بودن تعداد نمایندگی ها در کشور -1 نیروی متخصص و کارامد -1 

 در ارائه بیمه نامهعدم تنوع  -9 برخورداری از سیستم ارتباط با مشتری -9 

عدم نیاز سنجی مناطق مختلف کشور و  -3 ولوژی پیشرفتهناستفاده از تک-3 
 ارائه طرح های متناسب با آن

 توجه کم به بیمه گذاران خرد -1 و مناسب تبلیغات خوب -1 

اولین شرکت خصوصی در زمینه بیمه  -9 
 اتکایی

 

   فرصت ها

   اخیر کاهش انحصار بازار در چند سال -1

 WOاستراتژی  SOاستراتژی  ثبات نرخ ارز و طال در چند ماه اخیر -9

امیدواری مردم به ثبات اوضاع سیاسی و  -3
 اقتصادی

 افزایش شعبات در سراسر کشور صدور بیمه نامه هاافزایش سرعت 

ارائه طرح بیمه نامه های زندگی بر مبنای  اینترنتی بیمه نامهتوسعه فروش ارتقاء بینش مردم نسبت به لزوم پس  -1



 نرخ ارز و یا طال انداز برای زمان بازنشستگی

   افزایش سطح تحصیالت در جامعه -9

   تهدیدها

 WTاستراتژی  STاستراتژی  تورم باال در اقتصاد کشور -1

تعدیل بیمه نامه ها برمبنای تورم برای  روند صعودی بازار بورس -9
 بیمه نامهجلوگیری ازکاهش ارزش 

تدوین و چاپ کتاب و بروشورهای آموزشی 
و ارائه آن در دانشگاه ها و یا سایر بخش 

 های جامعه

اهداء جوایز به بیمه گذاران از طریق قرعه  افزایش نرخ بیکاری در کشور -3
 کشی

شناسایی گروه های مختلف مشتریان و 
 طراحی مناسب

 تحریم های بین المللی -1

  

 

 :نظرمراحل مورد 

 

سطح . سصح تشکیل شده است 1این مدل ار . سازماندهی می شود ANPدر ابتدا مساله به صورت مدل  :مرحله اول

. می باشند SWOTراتژی و سطح دوم در ارتباط با عوامل اصلی تجزیه و تحلیل اول مربوط به انتخاب بهترین است

عامل  1عامل فرعی برای نقاط قوت،  9این سطح شامل . در سطح سوم مدل قرار می گیرند SWOTعوامل فرعی 

سطح . عانل فرعی نیز برای تهدیدهای محیطی می باشد 1عامل فرعی برای  فرصت ها و  9فرعی برای نقاط ضعف، 

 . آخر نیز بیانگر استراتژی های مورد نظر این مطالعه می باشد

 

 



 
، ماتریس مقایسات زوجی عوامل SWOTدم وجود وابستگی متقابل میان عوامل اصلی با فرض ع :مرحله دوم

ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از نرم . توسط صاحب نظران تشکیل می شود 2تا  1اصلی با استغاده از یک مقیاس 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بردار وزن آن به دست می آید Expert Choiceافزار 

 

اهمیت 

 نسبی

T O W S عوامل اصلی 

7.172 3 9 9 1 S 
7.992 3 9 1 9/1 W 
7.979 3 1 9/1 3/1 O 
7.729 1 3/1 3/1 3/1 T 



در این مرحله وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی از طریق بررسی تاثیر هر عامل بر روی عامل  :مرحله سوم

وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی پس از تجزیه و . دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی تعیین می شود

صت ها تنها به وسیله نقاط قوت تحت تاثیر از انجا که فر. تحلیل محیط های درونی و بیرونی سازمان به دست می آید

 .قرار می گیرندف هیچ ماتریس مقایسه زوجی برای فرصت ها تشکیل نمی شود

 

 نقاط قوت T O W اهمیت نسبی
7.799 3/1 9/1 1 W 
7.999 3 1 9 O 
7.939 1 3/1 3 T 

 

 نقاط ضعف T S اهمیت نسبی
7.992 9 1 S 
7.111 1 9/1 T 

 

 تهدیدها W S اهمیت نسبی
7.909 0 1 S 
7.199 1 0/1 W 



 

در این مرحله وزنهای وابستگی متقابل عوامل اصلی از طریق حاصل ضرب ماتریس وابستگی عوامل  :مرحله چهارم

وزن وابستگی متقابل . پس از نرمال سازی به دست می آید( اهمیت های نسبی به دست آمده از مرحله سوم)اصلی 

 :عوامل اصلی بدین ترتیب محاسبه می شود

                7.19        0.409      7.909    1       7.992     1 

                7.10        7.999      7.199    7          1      7.799 

                7.91      =7.979        7        1          7      7.999 

                7.11         7.729        1        7      7.111   7.939 

 

 .نطور که مشاهده می شود، تفاو بارزی میان وزن عوامل به دست آمده و وزن وابستگی متقابل عوامل وجود داردهما

 

با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی به  SWOTنسبی عوامل فرعی در این مرحله، اهمیت های  :مرحله پنجم

 .دست می آید که نتایج نهایی آنها در جدول نشان داده شده است

وزن های به دست ) از طریق ضرب وزنهای عوامل اصلی ( WG)در این مرحله وزن های کلی عوامل  :مرحله ششم

بردار وزن های کلی عوامل فرعی نیز در جدول . در  وزنهای نسبی عوامل فرعی حاصل می شود( امده در مرحله چهارم

 .زیر نشان داده شده است

عوامل 

SWOT 

وزنهای 

نسبی 

عوامل 

 اصی

وزنهای  SWOTعوامل فرعی 

نسبی عوامل 

 فرعی

وزنهای کلی 

عوامل 

 فرعی

    8440 نقاط قوت

 84824 84849 نیروی متخص و کارامد  

 8412 84258 برخورداری از سیستم ارتباط با مشتری  

 84229 84470 استفاده از تکنولوزی پیشرفته  

 84842 84807 تبلیغات خوب و مناسب  

 84805 84130 خصوصی در زمینه بیمه اتکاییاولین شرکت   

    8417 نقاط ضعف



 84805 84490 کم بودن تعداد نمایندگی ها در کشور  

 84813 84877 عدم تنوع در ارائه بیمه نامه  

عدم نیاز سنجی مناطق مختلف کشور و ارائه طرح های متناسب با   
 آن

84298 84849 

 84823 84130 توجه کم به بیمه گذاران  

    8424 فرصت ها

 84800 84240 کاهش انحصار بازار در چند سال اخیر  

 84820 84180 ثبات نرخ ارز و طال در چند ماه اخیر  

 84845 84100 امیدواری مردم به ثبات اوضاع سیاسی و اقتصادی  

 84803 84344 ارتقاء بینش مردم نسبت به لزوم پس انداز برای زمان بازنشستگی  

 84810 84877 افزایش سطح تحصیالت در جامعه  

    8411 تهدیدها

 84814 84131 تورم باال در اقتصاد کشور  

 8481 84800 روند صعودی بازار بورس  

 84839 84353 افزایش نرخ بیکاری در کشور  

 84847 84429 تحریم های بین المللی  

 

 

، با استفاده SWOTدر این مرحله اولویت استراتژی های جایگزین با توجه به هر یک از عوامل فرعی  :مرحله هفتم

برای نمونه دو . از ماتریس مقایسات زوجی محاسبه می شود که به دلیل تعداد زیاد، از ذکر آنها در مقاله صرف نظر شد

به دست آمده   Expert Choiceماتریس مقایسه زوجی آورده شده است و نتایج نهایی که با استفاده از نرم افزار 

 .به صورت ماتریس زیر می باشد

 

 
کار  نیروی

 متخصص و کارآمد
SO WO ST WT  

SO 1 3 9 3 7.913 



WO  1 1 1 7.909 

ST   1 9/1 7.709 

WT    1 7.139 

 
  SO WO ST WT ضعف مالی شرکت

SO 1 9 3 3/1 7.999 

WO  1 3/1 0/1 7.799 

ST   1 9/1 7.119 

WT    1 7.999   

 
7.721  7.111  7.797  7.179  7.177  7.997   7.932   7.929  7.929  7.791   7.703  7.710   7.99   7.991   7.92   7.112  7.933   7.913 

7.911  7.931  7.111  7.999  7.17  7.729   7.797   7.712  7.712  7.992   7.901   7.900   7.799  7.791   7.999  7.130  7.799  7.909 

7.792  7.791  7.991  7.179  7.07  7.729   7.177  7.912  7.912   7.179   7.727   7.119  7.119   7.723  7.793   7.922   7.919  7.709     =w 

7.903  7.973  7.999   7.999  7.17  7.912  7.911  7.170  7.170   7.991  7.990  7.991  7.999    7.932   7.112   7.799  7.113   7.139  

 

 

 .نهایتا وزن های نهایی استراتژی های جایگزینف از طریق رابطه زیر محاسبه می شود :مرحله هشتم

 

                                          7.11                                SO 

                                          7.10                               WO 

                                          7.12         =W * WG       =ST       =WA 

                                          7.97                               WT 



 

درجه اولویت استراتژی های جایگزین با توجه به هر یک  Wوزن های نهایی استراتژی جایگزین،  WAدر این رابطه، 

 .، وزن های کلی عوامل فرعی می باشندWGو  SWOTاز عوامل فرعی 

دارای بیش ترین وزن بوده و به عنوان بهترین استراتژی انتخاب  SOبا توجه به وزن های به دست آمده، استراتژی 

 . زی استراتژی انتخاب می شودبنابراین سازمان باید نسبت به پیاده سا. می شود

 

 نتیجه

 

، جایگزین های استراتژیک با توجه به نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های سازمان SWOTدر تجزیه و تحلیل 

همان طور که قبال اشاره کردیم، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات محیطی پس از تجزیه و . مشخص می شوند

از نظر کمی قابلیت تعیین  SWOTبا این حال، تجزیه و تحلیل . محیط های درونی و بیرونی تعیین می شوند تحلیل

این تحقیق بر خالف بسیاری از مطالعات دیگر فرض . وزن ها و اثرات عوامل استرتژیک بر روی جایگزین ها را ندارد

با توجه به حل مدل استراتزی هایی که . ر می گیردوابستگی میان عوامل استراتژیک را در تجزیه و تحلیل خود در نظ

 .برای این شرکت پیشنهاد می شود استراتزی های هجومی و توسعه ای می باشد

 

  :منابع

 

ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه های  -

 (سحر کمالخانی –محمد ابراهیم امین ) عمر   

 (دکتر سعید صحت)متغیر های کالن اقتصادی بر بازار بیمه های عمر تاثیر  -



دکتر محمد ) بررسی وضعیت تقاضای بیمه های عمر در ایران و جهان و عوامل موثر بر آن  -

 (اسماعیل زاده

 (دکتر محمد ریاحی فر) بررسی راهکارها توسعه بیمه عمر در ایران  -

 (حمید تاجیک) عمر در کشور  بررسی عوامل اجرایی موثر در ارتقا بیمه های -

مؤثر در بازخرید بیمه های عمر و پس انداز و طبقه بندی و بررسی عوامل و مؤلفه های  -

 (احمد سازگار) تجزیه و تحلیل و آزمون اطالعات 

به کار گیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای در تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید  -

 (سعید صحت، عیسی پریزادی)

ایمان صراحی، وحید رضا )مل مرتبط با گرایش مردم به طرح جدید بیمه های زندگی عوا -

 (میرابی

 (معصوم ضمیری)کاستی ها و مشکالت بیمه های زندگی در صنعت بیمه کشور  -

 (مهدی سعید پور)در شرایط عدم قطعیت  SWOTرتبه بندی عناصر ماتریس 


