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 یهرا  شررکت  عملكررد  یابيارز یبرا (DEA) ها داده یپوشش لیتحل -(PCA) یاصل یها مؤلفه
 ،اسرتاندارد  شاخص زدهیس با مهیب شرکت چهارده ،آن از استفاده با و شود یم ارائه رانيا در مهیب

 یواحردها  و ادير ز یرهرا یمتغ برا  یمسرائل  در ،DEA مدل ضعف به توجه با .شوند یم یبند رتبه
 یبنرد  رتبه جينتا ،یطرف از .شود یم استفاده مسئله بعد کاهش یبرا PCA روش از کم، میتصم
 برا  بنابراين، ؛ستها داده یالگو یمبنا بر تنها و ینیع      کامال  ،PCA-DEA روش از آمده دست به

 ،یبنرد رتبره  ،انتهرا  در .میکن یم وارد یبندرتبه در را یکارشناس هاینظر ،AHP دلم از استفاده
 برا  ،روش دو ايرن  نترايج  و انجام DEA-PCA مدل با بارکي و یشنهادیپ مدل وسیلةبه بارکي

 سره  کره  دهرد مری  نشران  شدهارائه مدل نتايج شود.       می بحث آنها بارۀدر و شوندمی مقايسه هم
 آورند.می دستبه را سوم تا اول های هرتب ،ید و یراز دانا، ةمیب شرکت

،یاصليهامؤلفهلیتحل،مراتبیسلسلهلیتحلها،دادهیپوششلیتحل:كلیديهايواژه
.یرانیاةمیبيهاشركت

  ايران ارومیه، ارومیه، صنعتی دانشگاه صنايع، مهندسی استاديار .1
  ايران ه،یاروم ه،یاروم یصنعت دانشگاه ع،يصنا یمهندس ارشد یکارشناس یدانشجو .2
 رانيا ز،يتبر ز،يتبر نور امیپ دانشگاه ع،يصنا یمهندس کارشناس .3

17/07/1392:مقالهافتیدرخیتار  

06/03/1393:مقالهیینهارشیپذخیتار  

 نویسندةمسئولمقاله:

 

 هاشم عمرانی

Email: h.omrani@uut.ac.ir 

mailto:h.omrani@uut.ac.ir


 1393،زمستان4،شمارة6دورة ،مدرييت صنعتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  792

  مقدمه

 صرور   در و عملكرد یابيارز ،تيريمد به يدبا خود اهداف به لین و بقا برای ای مهیب یهاسازمان
 اغلر   کره  مره یب هرای همؤسس یبندرتبه و عملكرد ارزيابی کنند. اقدام خود عملكرد حاصال ،لزوم
 رقابرت  جراد يا و يیکارا شيافزا ،یسازشفاف موج  ،است مهیب هایهمؤسس از یمال یابيارز کي
 جملرره از ،یاریبسرر نفعرران یذ برررای ،بنرردیرتبرره اطالعررا  .شررود یمرر بررازار در یمترریق ریررغ

  .دارد کاربرد ها بانک و گذاران هيسرما مه،یب یها شرکت بر ناظر نهاد کنندگان، مصرف
 اسرت.  مره یب هرای  شرکت اعتماد تیقابل یابيارز ،یبندرتبه و عملكرد ارزيابی از یاساس هدف

 و یمال ابعاد ويژه به مختلف، ابعاد نظر از ،بازار در مهیب های شرکت یآت و یفعل تیوضع و تیموقع
 .انجامرد  یمر  برازار  در رقابرت  شيافرزا  یحت و شتریب تیشفاف به امر نيا .شود یم روشن یتيريمد
 مرت یق و باالتر تیفیک با خدما  ةارائ قيطر از خود، ةرتب یارتقا یبرا مهیب یهاشرکت ،جهیدرنت
  .کرد خواهند جذب بیشتری مشتريان ،تر نيیپا

 بره  تروان  مری  جملره  آن از کره  دارد وجود سازمانی عملكرد ارزيابی برای متعددی های روش
 کررد.  اشراره  و... ها داده پوششی تحلیل ،مراتبیسلسله تحلیل اصلی، های مؤلفه تحلیل های روش
 پردازيم. می ذکرشده های روش کوتاه بررسی به ،ادامه در

 يیکارا یریگاندازه یبرا یآمار ریغ یخط یزير برنامه روش کي ،(DEA) ها داده یپوشش لیتحل
 چارنز .شودیم یخروج و یورود نيچند شامل که است (DMUs) یریگ میتصم یواحدها ینسب
 یبرا روش نيا سپس .کردند ابداع را روش نيا که بودند یکسان نیاول (1978) همكاران و

 کاربه ...و هابانک ها، مارستانیب ،ارسمد همچون ها DMU مختلف انواع ینسب يیکارا ةمحاسب
 از یوزن ةمجموع نسبت صور به ،DMU هر ینسب يیکارا ،روش نيا یتئور براساس .شد هگرفت
 و چارنز .ک:ر ،روش نيا ا یجزئ بارۀدر .شود یم فيتعر ها یورود یوزن مجموع به ها یخروج

 .(1992؛ نیکوب و یگانل و 1994؛ همكاران
 در DEA روش یريپذکیتفك کاهش موج  ،یخروج و یورود یرهایمتغ اديز تعداد وجود

 مورد یهاDMU تعداد که افتد یم اتفاق یزمان مشكل نيا .شد خواهد يیکارا آوردندست به
 اغل  DEA کیکالس مدل ،طيشرا نيا در .باشد کمتر رهایمتغ تعداد با سهيمقا در ،یابيارز
 ،رونيا از .شوند یم یمعرف کارا واحد عنوان به واحدها اکثر ،آن در که دهد یم دست به را یجينتا
 ارائه یگوناگون یها روش محققان ،یطيشرا نیچن در DEA یريپذکیتفك قدر  بهبود یبرا

 نيا در .ميپرداز یم آنها از یعضب یبررس به ،قیتحق ةنیشیپ اول قسمت در و ادامه در که اند کرده
 تعداد کاهش یبرا یاصل یها مؤلفه لیتحل روش از ،ذکرشده ضعف بر غلبه یبرا ،مقاله

 .شود یم استفاده ها شاخص
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 کاهش و یبندرتبه یبرا که است یآمار روش ینوع ،(PCA) یاصل یها مؤلفه لیتحل روش
 -رهایمتغ از ديجد یامجموعه به هیاول یهاداده ليتبد با داده کاهش .شودیم استفاده هاداده بعد
 هم از ،یاصل یهامؤلفه نيا کهیطورهب. شود یم انجام -شوند یم دهینام یاصل یهامؤلفه که

 تنها. سپس شوندیم یبند رتبه ینزولصور   به تشانیاهم ةدرج براساس ،یاصل یاجزا .ندامستقل
 ها داده ابعاد ،لهیوسنيبد .ابندي یم راه یبعد ةمرحل به و شوندیم انتخاب اول مهم ءجز چند

 توان یم ،جهیدرنت .(2006 ،)فان دشو یم حذف مستقل متغیرهاى بین خطىهم و بدايیم کاهش
 عيتوز یالگو براساس فقط و یکارشناس یهانظر از دوربه ،روش نيادر  هشدانجام لیتحل گفت
 کيهر تیاهم نییتع و PCA روش در یکارشناس یهانظر از استفاده یبرا ن،يبنابرا ؛ستها داده
  .شود       یم استفاده یاصل یهامؤلفه لیتحل روش از آنها، بعد کاهش یبرا ها شاخص از

 چندشاخصه گیریتصمیم یهاروش از کمی و کیفی روش يک ،(AHP) مراتبیسلسله تحلیل
 (.1990و1985 ،1980 ،ی)ساعت شد معرفی ساعتی یاز سو که است

AHP میسر اصولیصور   به را کارشناسی ینظرها نکردوارد امكان که است تحلیلی یروش 
 AHP شروند،  هگرفتر  درنظرر  کمری  و کیفری  تحلیلی بعد هردو ستا الزم که مواقعی در .سازد یم

  .استمؤثر  بسیار یروش

 

 ة پژوهشپیشین
است.  شده انجام ها داده پوششی تحلیل روشهای ضعف بر غلبه برای فراوانیهای پژوهش

 از: عبارتندبعضی از آنها 
 یرهایمتغ سپس .کرد یمعرف ها داده ابعاد کاهش یبرا را انسيوار حداکثر روش (2012) انیب

 کرار  بره  نانیاطم ةیناح کي نیتضم با افتهيتوسعه DEA روش در یخروج عنوان به را شدهانتخاب
  .گرفت
 از یبعضر  ،آن در کره  کردند شنهادیپ رهیچندمتغ یآمار روش کي (2003) اندرسون و نزیجنك
 .شروند  یمر  حرذف  ،باشند داشته رهایمتغ از یكي هب يیباال یوابستگ که يیها یخروج اي ها یورود
 .گرذارد یمر  ریثتأ يیکارا ريمقاد بر ،باال یوابستگ با يیرهایمتغ حذف که دندیرس جهینت نيا به آنها
 را DEA یريپرذ کیر تفك شيافرزا  یبررا  PCA روش از اسرتفاده  شنهادیپ (2002) یگوالن و آدلر
 کره  یطرور  به. دهد یم ارائه را هیاول یهاداده از مستقل یخط  یترک کي ،یشنهادیپ روش .دادند
 DEA مردل  کير  ،PCA از استفاده یبراآنها  .است ممكن حد نيکمتر در ،اطالعا  دادنازدست
 هیر اول یها یخروج و یورود یجاهب ،یاصل یهامؤلفه واردکردن یبرا را گرایخروج اي گرایورود
  .اند برده کار به
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 18 یاقتصاد عملكرد یابيارز یبرا جداگانه طوربه PCA و DEA یها مدل از (1998) ژو
 تعداد با کهیهنگام ،فوق مدل دو از حاصل یهارتبه که داد نشان و کرد استفاده نیچ شهر
 (2001) پرماچاندرا .بود نخواهند متفاو  گريدكي با چندان ،میباش داشته سروکار واحد یاديز

 روش از آمده دست به یاصل یهامؤلفه براساس DEA روش از و داد توسعه را ژو یهاپژوهش
PCA کرد استفاده.  
 سپس .ندداد کاهش را ها داده ةمجموع ،PCA مدل از استفاده با (2009) و همكاران انگیل
 و يیخزاپژوهش  در .ندکرد DEA مدل وارد و ليتبد ،مطلوب به را نامطلوب یها یخروج

 یبرا ،یاصل یها مؤلفه لیتحل و هاداده یپوشش لیتحل یقیتلف مدل از (1388) زدبخشيا
 و همكاران زيتبر عالم .است شده استفاده ايران هایبانک از يكی هایشعبه عملكرد بندی رتبه
 هاداده پوششی تحلیل مدل در ها(ستاده و ها)نهاده هاداده اهمیت میزان نکردلحاظ آثار (1388)
 .کردند تعريف را بانک شع  کارايی ابیارزي یمفهوم سیستم ابتدا اساس،براين .کردند یبررس را
 کردند محاسبه فازی تاپسیس تكنیک زا استفاده با را هاخروجی و هاورودی اهمیت میزان پسس
 کارايی ارزيابی برای یپژوهش در (1392) و همكاران شهرياری .گرفتند کاربه DEA تكنیک در و

 غیرشعاعی مدل از ،فازی خروجی دو و ورودی دو با تهران دانشگاه انسانی علوم هایدانشكده
 .کردند استفاده فازی پروفايل
 است، شتریب DMU تعداد از یخروج و یورود یرهایمتغ تعداد ،مطالعه نيا در که آنجا از
 کمک با ها داده ابتدا .است شده استفاده PCA روش از ،DEA یريپذکیتفك قدر  بهبود یبرا

 ۀشداصالح مدل وارد ،یخروج عنوان به افتهيکاهش یهاداده سپس و ندافتي کاهش PCA روش
DEA نظر ،یبند رتبه جينتا در است بهتر تر، یواقع جينتا به یابیدست یبرا ،یطرف از .نددش 
 حال نیدرع و ها داده یالگو یرو از یعني ،ینیع جينتا ،کار نيا .باشد لیدخ زین یکارشناس
 .داد خواهد ما به را یفرد نظر براساس یعني ،یعقالن

 که کند یم محاسبه ها داده عيتوز و الگو برحس  فقط را ها وزن کیکالس ،PCA روش
 نيوز PCA روش اما ،هستند یفرد یهاليتما از دوربه و ینیع بسار ها وزن نيا ،قتیدرحق
(WPCA) روش از استفاده با ابتدا AHP، و کندیم نییتع رندهیگمیتصم ديد از را شاخص هر وزن 
 یروش ،WPCA ،نيبنابرا ؛آورد یم دست به را يینها وزن و  یترک ،PCA روش از حاصل وزن با

 تر، یعلم جينتا است قادر که شود یم محسوب یعقالن و ینیع لیتحل  یترک یبرا افتهيسازمان
 روش ،یابيارز جامع یها روش گريد با سهيمقا در .آورد دستبه را تیواقع به تر کينزد و ترساده

WPCA و یکارشناس یهانظر از مطلوب ۀاستفاد ،ها داده بعد کاهش در یداریمعن نقش 
 و ژو .کند یم فايا یاصل اطالعا  حفظ و هاهمحاسب حجم کاهش ،اعتمادتر قابل جينتا ،جهیدرنت



 795ــــــــــــــــــــــــــــــــــ....يبندعملکردورتبهیابیارزيبرایبیارائةمدلترك

 نيا سپس .کردند استفاده ها شاخص ةیاول وزن آوردندست به یبرا AHP از (2011) هونگنگ
 ،PCA روش از استفاده با ،تيدرنها و ندکرد  یترک PCA از آمده دست به یها وزن با را ها وزن
 .دادند انجام را یبند رتبه
 که ميا بوده یا مهیب یها شرکت عملكرد یابيارز زمینة در هايیپژوهش شاهد زین گذشته در
  .دهد یم قیتحق نيا هدف و یابيارز یکل نديفرا از یخوب تصور آنها، از یعضب یبررس
 نیچ کشور در فعال ةمیب شرکت 22 یهاداده بر هیتك با (2007) و همكاران ائوي پژوهش در
 مدل کي سپس و محاسبه DEA روش از استفاده با یكیتكن يیکارا ،2004-1999 ۀدور در

 و همكاران وسبار است. شده هگرفت کاربه یور بهره یاصل عوامل يیشناسا یبرا یاقتصادسنج
 در یسازیخصوص آثار یابيارز یبرا را (2007) لسونيو و ماریس یا دومرحله روش (2010)

 فرض با و DEA از استفاده با يیکارا پژوهش، نيا در اند. برده کاربه وناني ةمیب صنعت يیکارا
آنها  يیکارا برحس  و شده محاسبه 2003تا  1994 یها سال در ،اسیمق به ثابت یبازده
 DEA، 24 یا مرحلهدو روش از استفاده با (2008) هوانگ و کائو .است گرفته صور  یبند بهرت

 با را یمعمول DEA مدل ،قیتحق نيا اند. کرده یابيارز را وانيتا یزندگ ریغ ةمیب شرکت
 يیکارا ،چارچوب نيا در که است کرده ليتعد یکل نديفرا با نديفراريز دو نیب ةرابط نکردوارد
 لوهنن و نگیال .شودیم محاسبه جداگانه و شكسته نديفراريز دو یها يیکارا به نديفرا کل
 ةمیب صنعت در يیکارا مرز یریگ اندازه در یتجرب ديجد شواهد ةارائ به خود پژوهش در (2010)
 کشور 36 یبرا ،مهیب شرکت 6،462 یور بهره ةسيمقا ،پژوهش نيا در اند. پرداخته یالملل نیب

 است. شده انجام جهان
 یبند رتبه یبرا AHP-PCA-DEA یقیتلف مدل از استفاده با یبیترک یروش ،مقاله نيا
 آن حیتوض و یسازمدل به یبعد یها قسمت در که کند یم ارائه رانيا یامهیب یها شرکت
 از پس :شد خواهند ارائه و یبندبخش ،ريزصور   به ،مقاله نيا مطال  ةیبق .پرداخت میخواه
 .ميپرداز یم آن لیتحل و یمورد ةمطالع یمعرف به ،قیتحق یشنهادیپ یالگو ارائة

 

 پیشنهادی الگوی

 PCA و AHP تلفیق

 عملكرد یابيارز و یبند رتبه یبرا ،گسترده طوربه که است یآمار یروش ،یاصل یها مؤلفه لیتحل
 فيتعر و ها شاخص کاهش ،PCA یاصل هدف .رود یم کاربه ...و ها بانک ها، مارستانیب ها، دانشگاه

و  ائوي) نديگو یم یاصل یها مؤلفهآنها  به که است ديجد یها شاخص از یا مجموعه يیشناسا و
 (.2007 همكاران،
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 و ارزيابی برای کنید فرض اصلی، هایمؤلفه تحلیل روش برای شدهارائه تعاريف براساس
j) گیری تصمیم واحد n بندی رتبه = , ,…,n)1 i) ورودی m براساس 2 = , ,…,m)1  و2

s خروجی (r = , ,…,s)1  DMUj برای ها ورودی ازهريک  به خروجی هر نسبت، 2
(j = , ,…,n)1  شود: می تعريف زيرصور   به 2

 1) , , ..., , , ...,
y rjj

d r s i mir
x ij

  1 2 1 2 

 

jبزرگی
ird، بهتر عملكرد دهندۀ نشان DMUj  برحسrو خروجی امین iاست. وروی امین 

jدهیم می قرار ادامه در
ir

j
k dd  که طوری به؛ k  i,با متناظر 1 r 1 k و 1  2 

i, با متناظر r 1 ,اگر .است و... 2 ,...,k p 1 smPو 2  ،ماتريس باشد pn زير 
 بگیريد: نظر در را
 

 2) [ , ,... ]  p n pD d d d  1 2 
 

jتكی نسبت p شامل سطر هر ،ماتريس اين در
kdهر برای DMU بیانگر ،ستون هر و 

]کهطوری به .است خروجی ورودی/ نسبت , ,... ]n T
k kd d d d 1 2

1  با PCA روش مراحل ةادام .2
 است: زيرصور   به D ماتريس به توجه
 

 D ماتريس استانداردسازی .1
 

 3) [ ,..., ] [ ]j
p n p k n pD d d d  1 

) که طوری به )j j
k k k kkd d d s ، برابر ترتی  به ،ای نمونه واريانس و میانگین 
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 ماتريس از استفاده با ای نمونه همبستگی ماتريس ةمحاسب .2
~

D 
 

  4) [ ]ki p pR r  

iikkkiki ،آن در که sssnr )1(  و ( )( )
n j j

ki k k k ij
s d d d d
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1
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R ةمعادل حل از استفاده با ويژه بردار و ويژه مقادير ةمحاسب .3 I p  0 
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 با را شدهمرت  ۀويژ مقدار P .است PP همانی ماتريس يک pI ،آن در که

... p    1  که طوری به 2
p

kk
p


 1

) با را مربوطه ۀويژ بردار P و  , ..., )
k k

l l p1

( , ..., )k p  .هستند kPC اصلی یها مؤلفه ۀسازند ويژه، بردارهای اين دهیم. می نشان 1
 

  5) [ , ..., ] [ , ..., ]  PC D l l PC PCp p n pk   1 1 

 تعريف با اصلی یها مؤلفه انتخاب .4
pM M

k k k

k k k

p   
  

   
1 1 1

  

 عبار  که طوری به اول ةمؤلف M انتخاب   رسد می نظر به مناس  شود، ینتأم 90%
 با اصلی یها مؤلفه انتخاب ،ديگر )پیشنهاد   .(است 1
 (WPCA) دار وزن اصلی یها مؤلفه تحلیل و تجزيه روش مفهوم .5
* دار وزن ۀاستانداردشد ماتريس تعريف با

kD داريم: ،زيرصور   به 
  6) *

k kD w D 
 

 استخراج AHP روش از استفاده با ،اوزان اين که است شاخص k وزن ،kw ماتريس ،آن در که
 (:2011 ،هونگنگ و )هويی آيند می دستبه زيرصور   به جديد اصلی یها مؤلفه بنابراين، ؛اند شده

*
[ , ..., ]PC D l l pM k 1 

 قابل PCA روش از آمده دست به یهارتبه اگر که اند داده نشان (2007) جانسون و شانموگام
 درنظر DEA مدل یبرا یخروج عنوان به توان یم را شدهانتخاب یاصل یها مؤلفه نباشند، اعتماد
 یاصل یها مؤلفه ريمقاد از یبعض کهیحالدر ؛باشد مثبت ديبا DEA مدل یخروج ،یطرف از .گرفت
 مشكل ريز ةمعادل که دادند نشان (2002) ژو و فوردیس و (2001) شل .دنباش یمنف است مكنم

 .رود یم کاربه مثبت یها مؤلفه به یابیدست یبرا ريز ةمعادل ن،يبنابرا ؛کندیم حل را موجود

,

min{ }

j
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 پیشنهادی مدل با DEA تلفیق

 مدل يیکارا یابيارز یبرا ،یاصل یها مؤلفه لیتحل روش از آمده دست به یاصل یها مؤلفه براساس
Super efficiency- CCR مدل اي یورود بدون DEA شود یم شنهادیپ ريز کامل یبند رتبه: 
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 تمامی ،همجموع اين در است. PCA روش از آمده دست به مثبت اصلی هایمؤلفه kjz ،آن در که

 اين در است. شده حذف 7 ةرابط از ،محدوديت زايدبودن علتبه که است يکبا  برابر ها ورودی
 استفاده خروجی عنوان به ،هستند ورودی به خروجی نسبت جنس از که اصلی هایمؤلفه ،رابطه
 هستیم. ها خروجی کردنیحداکثر دنبالبه ،مسئله هدف تابع در .شوند       می

 کارا ندهگیرتصمیم واحدهای بین تفكیک برای 7 مدل از حاصل نتايج رسد می نظر به اما
 اين بايد ،است تربزرگ ام k+1 از امk اصلی مؤلفة ،PCA روش در اينكه به توجه با نباشد.

 اوزان برای (AR) اطمینان ةناحی از استفاده ؛ بنابراين،گرفت درنظر 7 مدل در نیز را محدوديت
 و همكاران انگیل پیشنهادی مدل از ،مقاله اين در .رسد می نظر به ضروری ،مدل در ها شاخص

 :شود یم استفاده زيرصور   به kpاوزان محدوديت تعريف برای (2009)
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, ,  خروجی به منتس  وزن kp ،مدل اين در ,...,kjz j n 1  وجود دلیل و است 2

k     وزنی محدوديت k kp p  1سهم که است اين kکل پراکندگی از اصلی ةمؤلف امین، 
k سهم از بیشتر   .(2010 و همكاران، باروس) است اصلی ةمؤلف امین1
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 ایران در بیمه یها شرکت موردی: ةمطالع
 1390 سال یهاداده از استفاده با رانيا ةمیب یها شرکت عملكرد یابيارز و یبندرتبه ،مقاله نيا در

 یشورا مصوب یمال یها صور  و شدهفيتعر و استاندارد یها شاخص ،منظورنیهمبه .شود یم انجام
 یبعض یسازیخصوص به توجه با .شوندیم گرفته کاربه رانيا یمرکز ةمیب نظر ريز ه،میب یعال

 سال در .نشد رسیم ،یابيارز یبرا گذشته یها سال یهاداده از استفاده ،1389 سال اواخر در ها شرکت
 معلم، البرز، آسیا، دانا، ةبیم های شرکت بر مشتمل بیمه، صنعت در دولتی غیر بخش ،یبررس مورد

 به منحصر ،دولتی بخش و پاسارگاد و نوين سامان، دی، ملت، سینا، کارآفرين، رازی، توسعه، پارسیان،
 .دارند را یزندگ ریغ و یزندگ ةمیب نوع هردو صدور ۀاجاز ،مهیب یها شرکت ،رانيا در .است ايران ةبیم
 هایمؤلفه .شد خواهند یبررس ،مهیب نوع دو هر درنظرگرفتن با ها شاخص ،قیتحق نيا در رونيا از
 یابيارز مدل نایم ارتباط رايز ند؛استمیس آن ارهاییمع و ها شاخص عملكرد، یابيارز ،ستمیس هر یاصل

 یها شاخص .دشو یم برقرار ارهایمع و ها شاخص قيطر از ،سازمان یدرون و یرونیب طیمح با عملكرد
 مالک ،آن در که يیها شاخص :شوند یم میتقس یکل بخش دو به ،قیتحق نيا در یبررس مورد
 که کند یم یابيارز یمال لحاظبه را ها شرکت عملكرد که است هيسرما حقوق صاحبان ،یبند رتبه

 )بلندمد  یگذارهيسرما یهانهيهز (،یامهیب یهانهي)هز کل اي یعموم یاتیعمل یهانهيهز:از عبارتند
 سود (،یدیتول ةمیب )حق صادرشده ةمیب حق سهام، صاحبان حقوق ها، يیدارا مجموع (،مد کوتاه و

 عملكرد لحاظبه را ها شرکت که يیها شاخص و ها یبده مجموع و یگذارهيسرما درآمد خالص،

 تعداد ،یانسان یروین تعداد،ها یندگينما تعداد ،شع  تعداد:از عبارتند که کنند یم یابيارز یتيريمد

 یبرا ذکرشده یها شاخص تیماه و میمفاه به توجه با .یپرداخت خسار  تعداد صادره، ةنام مهیب
 عنوان به یعضب و یورود عنوان به ها شاخص نيا از یعضب مه،یب یها شرکت یابيارز و یبند رتبه
 .است شده هگرفت درنظر یخروج
 

 ها یورود

 جان  از نمايندگی به که نداحقوقی يا حقیقی افراد ،نمايندگان (:I1)هایندگینماتعداد

 هستند. ایبیمه خدما  ةعرض به مجاز بیمه، یها شرکت

 و ای بیمه نمايندگان پشتیبانی و کنترل نظار ، ای،  بیمه خدما  فروش (:I2)شعبتعداد

 .ردیگ یم انجام شع  در ،کارگزاران

 سرپرستی و شع  مراکز، در وقتتمام پرسنل مجموع(:I3)انسانینیرويتعداد

 و وقتپاره پرسنل تعداد اين .است ساعتی و قراردادی پیمانی، رسمی، از اعم ،بیمه یها شرکت
 .شود ینم شامل را بیمه یها یارزکارگ و ها یندگينما در نشاغال
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 هایهزينه شامل (:I4)اي(بیمههاي)هزینهكلیاعمومیعملیاتیهايهزینه

 به پرداخت صرف که است يیها نهيهز ،درواقع .شود یم کارمزد و عمومی پرسنلی، اداری،
 بیمه حق تولید با مرتبط عوامل و (بیمه کارگزاران و )نمايندگان بیمه فروش ةشبك کارکنان،

 .شود یم

 از دريافتی های بیمه حق (:I5)(مدتكوتاهوبلندمدت)گذاريسرمایههايهزینه

 نزد زمانی مد  برای ،بیمه نوع به بسته و شود ینم ها خسار  صرف بالفاصله ،گرانبیمه
 همراه که شوند یم تبديل کالنی مبالغ به ها مهیب حق اين مجموع .ماند یم باقی بیمه یها شرکت

 ،مبالغ اين .شوند یم گذاری سرمايه ،بیمه یها شرکت مالی منابع ديگر و شدهآوریجمع ذخاير با
 است. شده هگرفت درنظر گذاری سرمايه های هزينه شاخص عنوان به

 یها یيدارا و مشهود ثابت یها یيدارا شامل ها يیدارا اين (:I6)هاییدارامجموع

 درنظر بیمه شرکت یيدارا عنوان به را ها شرکت هایهمطالب مجموع همچنین .شود یم نامشهود
 .ميا هگرفت

 اهمیت ،بیمه یها شرکت اصلی ةهست عنوان به سهامداران (:I7)سهامصاحبانحقوق

 نیز مديران .ندابیمه یها شرکت عملكرد از دريافتی حقوق افزايش خواستار که دارند فراوانی
 .هستند سهامداران هایانتظار برآوردن درصدد
 

 ها یخروج

 مستقیم غیر و مستقیم ةبیم حق شامل (:O1)تولیدي(ةبیم)حقصادرشدهةبیمحق

 غیر ةبیم حق و شود یم دريافت مربوطه شع  يا بیمه شرکت توسط مستقیم ةبیم حق .است
 عرضه ای بیمه کارگزاران و شرکت نمايندگان از سوی که است يیها نامه بیمه به مربوط ،مستقیم
 است. شده

 مالیا ، کسر با عملیاتی هایهزينه از درآمدها تفاضل از حاصل مقدار (:O2)خالصسود

 است. مطرح خالص سود عنوان به

 یها شرکت موفقیت در مهمی عامل ،گذاریسرمايه درآمد (:O3)گذاريسرمایهدرآمد

 شامل را بلندمد  و مد  کوتاه یها یگذار سرمايه از حاصل مدهایآدر مجموع و است بیمه
 .شود یم

 ها شرکت ساير و کارگزاران نمايندگان، به ها شرکت بدهی مجموع (:O4)هایبدهمجموع

 .شود یم شامل را حقوقی يا حقیقی از اعم افراد و
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 قلمداد ایبیمه نفوذ عنوان به صادره ةنام بیمه میزان (:O5)صادرهةنامبیمهتعداد

 از سوی که است يیها نامه بیمه تعداد کل ،درواقع .شود یم شامل را بیمه انواع تمامی و شود یم
 ،الحاقیه تعداد اين .شود یم صادر بیمه ةرشت هر در گروهی و انفرادی از اعم ،بیمه یها شرکت
 .شود ینم ،است شده صادر     قبال  که يیها نامه بیمهشامل 

 یها شرکت توسط بررسی ۀدوردر  که يیها خسار  (:O6)پرداختنیخسارتتعداد

 بیانگر ،پرداختنی خسار  تعداد آمار .شود یم نامیده پرداختنی خسار  است، شده پرداخت بیمه
 که دهد یم نشان همچنین .اند کرده پرداخت خسار  ،بیمه یها شرکت که است مواردی تعداد
 خسار  پرداخت برای را بیمه یها شرکت فعالیت از حجمی چه ،سال يک طی ،بیمه های رشته
 .اندداده اختصاص خود به

 نسبت ديبا ،یاصل یها مؤلفه لیتحل روش یاجرا و خام یها داده پردازششیپ یبرا ابتدا
 پس .کرد اجرا را PCA روش یها گام بتوان تا (1 )گام شوند محاسبه ها یورود به یخروج یتك
 محاسبه ،استانداردشده ريمقاد یهمبستگ سيماتر (،2 )گام یتك یها نسبت نيا استانداردکردن از
 یسازمرت  با (.3 و 2 )گام نديآ یم دست به آن با متناظر ۀژيو ريمقاد و ژهيو یبردارها و شوندیم

 نيکمتر به مربوط ،بردار نيآخر و ژهيو مقدار نيتر بزرگ با متناظر ،هژيو بردار ستون نیاول ،ینزول
 آمده دست به ۀژيو یبردارها ،یاصل یهامؤلفه ةمحاسب یبرا ،یمعمول PCA در .است ژهيو مقدار
 در یکارشناس ةينظر دادندخالت یبرا اما ،میکن یم ضرب استاندارد، سيماتر در را قبل ةمرحل در
 انجام از پس ،جينتا .میکن یم PCA مدل وارد را AHPروش از حاصل یها وزن ،یبند رتبه جينتا

 طورهمان .است مشاهده قابل 1 جدول در super decision افزار نرم کمک با ،یسازگار آزمون
 یتك یها نسبت به ها یخروج و ها یورود ديبا 1 ةمعادل طبق شد، داده حیتوض PCA مدل در که
 وزن به ديبا ها، یخروج و ها یورود یبرا AHP روش از آمده دست به اوزان ن،يبنابرا ؛شوند ليتبد

) یتك یها نسبت kd  میتقس ديبا ها یورود به ها یخروج وزن که رسد یم نظر به .شوند ليتبد (
-دست به یبرا میکن یم شنهادیپ و میده یم نشان را هيرو نيا ضعف ساده، مثال کي با یول ،شود

 ضرب هم در را ها یخروج و ها یورود وزن ،kd یتك یها نسبت یمنطق و یواقع وزن آوردن
 .میکن

/
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 دو از دارد؛ چرا که بیشتری اهمیت ،(DM) گیرتصمیم برای 30d مقابل در 14d تكی نسبت
dwاما ،آيد یم دست به پراهمیت شاخص

30
dw از بیشتر 

14
 با تناقض در که است آمدهدست  به 

 تری یمنطق و تر یواقع نتايج به ها وروردی در ها یخروج اوزان ضرب با ولی ،است DM نظر
 رسیم. یم

    / / /  

/ / /

d o I

d o I

w w w

w w w

    

    
14 2 7

30 5 2

0 1738 0 21478 0 0373

0 01689 0 0208 0 000351
 

ها یتك نسبت وزن يافتن برای ،منطق اينبربنا
 kdwاستفاده ورودی در خروجی وزن ضرب از 

k ةرابط از استفاده با نهايی، وزن به دستیابی برای ،آن از پس کنیم. یم

k

k

d

d p

d

k

w
w

w





1

 

 .هستند PCAروش با ترکی  ۀآماد ها وزن اين حال کنیم. یم نرمااليزه را آمده دست به یها وزن
 هر یها وزن در را استاندارد ماتريس ابتدا ،اصلی هایمؤلفه پیداکردن برای 6 ةمعادل به توجه با

 ةمؤلف 42 کنیم. یم ضرب ويژه بردارهای شامل ماتريس در را حاصل جواب سپس و شاخص
 اختصاص خود به را کل واريانس از درصد بیشترينآنها  ينتر مهم که -آمده دست  به اصلی
 ةنامعادل که شوند یم انتخاب طوری -دهند یم   مرحله اين در ،درحقیقت کنند. ارضا را 90%

 با نتايجی حصول با DEA مدل اجرای برای زمینه و شده انجام ،بعد کاهش که است
 ةنامعادل ،اول اصلی ةمؤلف پنج انتخاب با شود. یم مهیا باال پذيری تفكیک   ارضا 90%

 با اما ،دنشو یم هگرفت درنظر 8 مدل برای خروجی متغیر عنوان به ،اصلی ةمؤلف پنج اين شود. یم
 DEA  در را مقادير اين توان ینم ،است منفی مقادير شامل اصلی هاهمؤلف اين اينكه به توجه
 در و شوندمی مثبت ،اصلی ةمؤلف پنج اين مقادير ةکلی ،زير ةمعادل به استناد با ،بنابراين ؛برد کار به

 . اند مشاهده قابل 2 جدول

,

min{ }j
k

k M j n

Q PC
   

  
1 1

1 

 برای شود. حاصل بندی رتبه نتايج تا شوندمی 8 ۀشمار DEAمدل وارد ،جدول اين مقادير
 در مدل اجرای از حاصل نتايج .شد یساز مدل Lingo افزارنرم در مدل اين ،ها رتبه به دستیابی
 است. شده آورده 3 جدول
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هاخروجیوهاوروديبرايAHPروشازحاصلاوزان.1جدول

هايورود 

هاشاخص 1I 2I 3I 4I 5I 6I 7I 

 21478/0 06844/0 05368/0 08705/0 03304/0 0208/0 02608/0 اوزان

  هاخروجی

هاشاخص 1O 2O 3O 4O 5O 6O 

 01409/0 01689/0 04208/0 13898/0 1738/0 11029/0 اوزان

 WPCAروشازآمدهدستبهمثبتاصلیهايمؤلفه.2جدول

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

رانیا 1 349975/1 362292/1 319567/1 397775/1 

دانا 332463/1 500943/1 444667/1 219567/1 301373/1 

ایآس 310081/1 336888/1 337025/1 365533/1 278937/1 

 286779/1 315628/1 312964/1 287289/1 253526/1 البرز

معلم 359872/1 27522/1 238946/1 367385/1 254797/1 

انیپارس 242379/1 270878/1 24459/1 25014/1 24113/1 

توسعه 272032/1 282173/1 31864/1 252318/1 289895/1 

 25856/1 374092/1 25165/1 272651/1 378818/1 يراز

نیكارآفر 304147/1 274666/1 296486/1 349058/1 288459/1 

نایس 36956/1 315998/1 187669/1 304684/1 245532/1 

يد 38118/1 238148/1 21847/1 330447/1 276709/1 

سامان 316908/1 215256/1 259825/1 171331/1 323457/1 

نینو 263836/1 282326/1 341828/1 308451/1 29251/1 

پاسارگارد 297014/1 179404/1 266761/1 153614/1 345904/1 

Eigenvalue 35563/15 93489/11 540131/4 903964/3 090281/2 
Variance 
contribution 
rate (%) 

56/36 42/28 81/10 3/9 98/4 

Cumulative 
variance 
contribution 
rate 
(%) 

56/36 98/64 79/75 08/85 06/90 
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 بیمهيهاشركتةشدبنديرتبهنهایینتایج.3جدول

PCA-DEA AHP-PCA-DEA 

DMU بیمهشركت 
ow رتبه DMU ow رتبه 

 13 9446/0 1 13 7332/0 ايران 1

 1 0732/1 2 1 2905/1 دانا 2

 6 9790/0 3 6 8967/0 آسیا 3

 11 9492/0 4 10 8220/0 البرز 4

 5 9897/0 5 3 9826/0 معلم 5

 14 9259/0 6 14 6903/0 پارسیان 6

 10 9491/0 7 12 7829/0 توسعه 7

 2 0063/1 8 5 9477/0 رازی 8

 7 9686/0 9 8 8474/0 کارآفرين 9

 4 9993/0 10 4 9582/0 سینا 10

 3 0014/1 11 2 0189/1 دی 11

 8 9592/0 12 7 8928/0 سامان 12

 9 9540/0 13 9 8314/0 نوين 13

 12 9470/0 14 11 7965/0 پاسارگارد 14

 
 .دهد یم نشان را AHP-PCA-DEA و PCA-DEA كرديرو دو از حاصل یبند رتبه 3 جدول

 را سوم تا اول ةرتب ،ید و یراز دانا، ةمیب شرکت سه AHP-PCA-DEA مدل جينتا طبق
 از نشان که آورده دستبه را اول ةرتب دانا ةمیب شرکت ،كرديرو دو هر در اند. آورده دست به

 ،یبررس مورد ۀدور در شرکت نيا .است گريد یها شرکت با سهيمقا در شرکت نيا بهتر عملكرد
 شاخص، نيا در بازار سهم از درصد 9 آوردندستبه و مهیب حق جذب در درصد 1/73 شيافزا با
 حقوق یها شاخص در درصد 50 شيافزا با مهیب شرکت نيا نیهمچن .است دهیرس برتر ةرتب به

 نيا یتمام .است داده نشان خود از یخوب عملكرد ،یگذار هيسرما درآمد و سهام صاحبان
 جينتا .کنند یم فايا مهیب یها شرکت یبند رتبه در یمهم اریبس نقش ،خبرگان نظر از ها شاخص
 است. آورده دستبه را 5 ةرتب PCA-DEA كرديرو در (DMU8) یراز شرکت که دهد یم نشان

 2 ةرتب به و هدد ارتقا را خود ةرتب توانسته AHP-PCA-DEA كرديرو در که است یحال در نيا
 ،داشته یفراوان تیاهم ،خبرگان نظر از که يیها شاخص در مهیب شرکت نيا ،درواقع .برسد

 یبهتر ةرتب به AHP-PCA-DEA كرديرو در توانسته و است داده نشان خود از یمطلوب عملكرد
 آخر یهارتبه ،انیپارس و رانيا ةمیب یها شرکت که دهد یم نشان 4 جدول جينتا .کند دایپ دست
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مهیب بازار از یمهم بخش ،یدولت یشرکت عنوان به رانيا ةمیب شرکت اگرچه اند. آورده دستبه را
 مواجه یپرداخت خسارا  و یاتیعمل یهانهيهز شيافزا با ،سال نيا در دارد، دست در را کشور یا

 .است مهیب شرکت نيا یبرا نامطلوب ةرتب آوردندست به در یعامل که بوده

 گیری نتیجه

 یبرا AHP-PCA-DEA یقیتلف مدل از استفاده با یابيارز جامع روش کي ،مقاله نيا در
 کاهش مشكل بر غلبه یبرا پژوهش، نيا در .شود یم ارائه رانيا یامهیب یها شرکت یبند رتبه
 ،روش نيا با .میدهیم کاهش را ها داده ابعاد ،PCA روش کمک هب ،DEA یريپذکیتفك قدر 
 و تراعتماد قابل ،جينتا به یابیدست ،تيدرنها و ابديیم شيافزا DEA یريپذکیتفك قدر 
 در ها داده نیب عيتوز درنظرگرفتن و PCA روش یها گام به توجه با نیهمچن .شود یم تر یواقع

  یترک PCA روش با AHP مدل از استفاده با یکارشناس یهانظر داده، سيماتر بعد کاهش
 هگرفت درنظر زین هاشاخص تياولو و تیاهم ها،شاخص بعد کاهش در ، یترتنيبد .شود یم
 از .ديآ یم دستبه نخبگان یهانظر درنظرگرفتن با آمده دست به یاصل یهامؤلفه و شود یم

 یبررس ،یخروج و یورود 13 قيطر از ،مهیب شرکت 14 ،یشنهادیپ مدل یبررس یبرا ،یطرف
 استفاده با یاصل یها مؤلفه شوند،یم داده بعد کاهش PCA روش از استفاده با رهایمتغ نيا .شدند
 DEA مدل وارد ،یخروج عنوان به و شوندیم ليتبد مثبت ريمقاد به یخط ةمعادل کي از

  .شوند یم گرا یورود
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