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مقدمه

سازمانهای بیمهای برای بقا و نیل به اهداف خود بايد به مديريت ،ارزيابی عملكرد و در صرور
لزوم ،اصالح عملكرد خود اقدام کنند .ارزيابی عملكرد و رتبهبندی مؤسسههرای بیمره کره اغلر
يک ارزيابی مالی از مؤسسههای بیمه است ،موج شفافسازی ،افزايش کارايی و ايجراد رقابرت
غی رر قیمت ری در بررازار م ریشررود .اطالعررا رتبررهبنرردی ،برررای ذینفعرران بس ریاری ،از جملرره
مصرفکنندگان ،نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه ،سرمايهگذاران و بانکها کاربرد دارد.
هدف اساسی از ارزيابی عملكرد و رتبهبندی ،ارزيابی قابلیت اعتماد شرکتهرای بیمره اسرت.
موقعیت و وضعیت فعلی و آتی شرکتهای بیمه در بازار ،از نظر ابعاد مختلف ،به ويژه ابعاد مالی و
مديريتی روشن میشود .اين امر به شفافیت بیشتر و حتی افرزايش رقابرت در برازار مریانجامرد.
درنتیجه ،شرکتهای بیمه برای ارتقای رتبة خود ،از طريق ارائة خدما با کیفیت باالتر و قیمرت
پايینتر ،مشتريان بیشتری جذب خواهند کرد.
روشهای متعددی برای ارزيابی عملكرد سازمانی وجود دارد کره از آن جملره مریتروان بره
روشهای تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،تحلیل پوششی دادهها و ...اشراره کررد.
در ادامه ،به بررسی کوتاه روشهای ذکرشده میپردازيم.
تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAيک روش برنامهريزی خطی غیر آماری برای اندازهگیری کارايی
نسبی واحدهای تصمیمگیری ( )DMUsاست که شامل چندين ورودی و خروجی میشود .چارنز
و همكاران ( )1978اولین کسانی بودند که اين روش را ابداع کردند .سپس اين روش برای
محاسبة کارايی نسبی انواع مختلف DMUها همچون مدارس ،بیمارستانها ،بانکها و ...بهکار
گرفته شد .براساس تئوری اين روش ،کارايی نسبی هر  ،DMUبهصور نسبت مجموعة وزنی از
خروجیها به مجموع وزنی ورودیها تعريف میشود .دربارۀ جزئیا اين روش ،ر.ک :چارنز و
همكاران ؛ 1994و گانلی و کوبین ؛.)1992
وجود تعداد زياد متغیرهای ورودی و خروجی ،موج کاهش تفكیکپذيری روش  DEAدر
بهدستآوردن کارايی خواهد شد .اين مشكل زمانی اتفاق میافتد که تعداد DMUهای مورد
ارزيابی ،در مقايسه با تعداد متغیرها کمتر باشد .در اين شرايط ،مدل کالسیک  DEAاغل
نتايجی را بهدست میدهد که در آن ،اکثر واحدها بهعنوان واحد کارا معرفی میشوند .از اينرو،
برای بهبود قدر تفكیکپذيری  DEAدر چنین شرايطی ،محققان روشهای گوناگونی ارائه
کردهاند که در ادامه و در قسمت اول پیشینة تحقیق ،به بررسی بعضی از آنها میپردازيم .در اين
مقاله ،برای غلبه بر ضعف ذکرشده ،از روش تحلیل مؤلفههای اصلی برای کاهش تعداد
شاخصها استفاده میشود.
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روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAنوعی روش آماری است که برای رتبهبندی و کاهش
بعد دادهها استفاده میشود .کاهش داده با تبديل دادههای اولیه به مجموعهای جديد از متغیرها-
که مؤلفههای اصلی نامیده میشوند -انجام میشود .بهطوریکه اين مؤلفههای اصلی ،از هم
مستقلاند .اجزای اصلی ،براساس درجة اهمیتشان بهصور نزولی رتبهبندی میشوند .سپس تنها
چند جزء مهم اول انتخاب میشوند و به مرحلة بعدی راه میيابند .بدينوسیله ،ابعاد دادهها
کاهش میيابد و همخطى بین متغیرهاى مستقل حذف میشود (فان .)2006 ،درنتیجه ،میتوان
گفت تحلیل انجامشده در اين روش ،بهدور از نظرهای کارشناسی و فقط براساس الگوی توزيع
دادههاست؛ بنابراين ،برای استفاده از نظرهای کارشناسی در روش  PCAو تعیین اهمیت هريک
از شاخصها برای کاهش بعد آنها ،از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده میشود.
تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPيک روش کیفی و کمی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه
است که از سوی ساعتی معرفی شد (ساعتی1985 ،1980 ،و.)1990
 AHPروشی تحلیلی است که امكان واردکردن نظرهای کارشناسی را به صور اصولی میسر
می سازد .در مواقعی که الزم است هردو بعد تحلیلی کیفری و کمری درنظرر گرفتره شروندAHP ،
روشی بسیار مؤثر است.
پیشینة پژوهش

پژوهشهای فراوانی برای غلبه بر ضعفهای روش تحلیل پوششی دادهها انجام شده است.
بعضی از آنها عبارتند از:
بیان ( )2012روش حداکثر واريانس را برای کاهش ابعاد داده ها معرفی کرد .سپس متغیرهای
انتخابشده را به عنوان خروجی در روش  DEAتوسعهيافته با تضمین يک ناحیة اطمینان بره کرار
گرفت.
جنكینز و اندرسون ( )2003يک روش آماری چندمتغیره پیشنهاد کردند کره در آن ،بعضری از
ورودیها يا خروجیهايی که وابستگی بااليی به يكی از متغیرها داشته باشند ،حرذف مریشروند.
آنها به اين نتیجه رسیدند که حذف متغیرهايی با وابستگی باال ،بر مقادير کارايی تأثیر مریگرذارد.
آدلر و گوالنی ( )2002پیشنهاد اسرتفاده از روش  PCAبررای افرزايش تفكیرکپرذيری  DEAرا
دادند .روش پیشنهادی ،يک ترکی خطی مستقل از دادههای اولیه را ارائه میدهد .به طروریکره
ازدستدادن اطالعا  ،در کمترين حد ممكن است .آنها برای استفاده از  ،PCAيرک مردل DEA
ورودیگرا يا خروجیگرا را برای واردکردن مؤلفههای اصلی ،بهجای ورودی و خروجیهای اولیره
بهکار بردهاند.
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ژو ( )1998از مدلهای  DEAو  PCAبهطور جداگانه برای ارزيابی عملكرد اقتصادی 18
شهر چین استفاده کرد و نشان داد که رتبههای حاصل از دو مدل فوق ،هنگامیکه با تعداد
زيادی واحد سروکار داشته باشیم ،چندان با يكديگر متفاو نخواهند بود .پرماچاندرا ()2001
پژوهشهای ژو را توسعه داد و از روش  DEAبراساس مؤلفههای اصلی بهدستآمده از روش
 PCAاستفاده کرد.
لیانگ و همكاران ( )2009با استفاده از مدل  ،PCAمجموعة دادهها را کاهش دادند .سپس
خروجیهای نامطلوب را به مطلوب ،تبديل و وارد مدل  DEAکردند .در پژوهش خزايی و
ايزدبخش ( )1388از مدل تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و تحلیل مؤلفههای اصلی ،برای
رتبهبندی عملكرد شعبههای يكی از بانکهای ايران استفاده شده است .عالم تبريز و همكاران
( )1388آثار لحاظکردن میزان اهمیت دادهها (نهادهها و ستادهها) در مدل تحلیل پوششی دادهها
را بررسی کردند .برايناساس ،ابتدا سیستم مفهومی ارزيابی کارايی شع بانک را تعريف کردند.
سپس میزان اهمیت ورودیها و خروجیها را با استفاده از تكنیک تاپسیس فازی محاسبه کردند
و در تكنیک  DEAبهکار گرفتند .شهرياری و همكاران ( )1392در پژوهشی برای ارزيابی کارايی
دانشكدههای علوم انسانی دانشگاه تهران با دو ورودی و دو خروجی فازی ،از مدل غیرشعاعی
پروفايل فازی استفاده کردند.
از آنجا که در اين مطالعه ،تعداد متغیرهای ورودی و خروجی از تعداد  DMUبیشتر است،
برای بهبود قدر تفكیکپذيری  ،DEAاز روش  PCAاستفاده شده است .ابتدا دادهها با کمک
روش  PCAکاهش يافتند و سپس دادههای کاهشيافته بهعنوان خروجی ،وارد مدل اصالحشدۀ
 DEAشدند .از طرفی ،برای دستیابی به نتايج واقعیتر ،بهتر است در نتايج رتبهبندی ،نظر
کارشناسی نیز دخیل باشد .اين کار ،نتايج عینی ،يعنی از روی الگوی دادهها و درعین حال
عقالنی ،يعنی براساس نظر فردی را به ما خواهد داد.
روش  ،PCAکالسیک وزنها را فقط برحس الگو و توزيع دادهها محاسبه میکند که
درحقیقت ،اين وزنها بسار عینی و بهدور از تمايلهای فردی هستند ،اما روش  PCAوزين
( )WPCAابتدا با استفاده از روش  ،AHPوزن هر شاخص را از ديد تصمیمگیرنده تعیین میکند و
با وزن حاصل از روش  ،PCAترکی و وزن نهايی را بهدست میآورد؛ بنابراين ،WPCA ،روشی
سازمانيافته برای ترکی تحلیل عینی و عقالنی محسوب میشود که قادر است نتايج علمیتر،
سادهتر و نزديکتر به واقعیت را بهدست آورد .در مقايسه با ديگر روشهای جامع ارزيابی ،روش
 WPCAنقش معنیداری در کاهش بعد دادهها ،استفادۀ مطلوب از نظرهای کارشناسی و
درنتیجه ،نتايج قابل اعتمادتر ،کاهش حجم محاسبهها و حفظ اطالعا اصلی ايفا میکند .ژو و
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هونگنگ ( )2011از  AHPبرای بهدستآوردن وزن اولیة شاخصها استفاده کردند .سپس اين
وزنها را با وزنهای بهدستآمده از  PCAترکی کردند و درنهايت ،با استفاده از روش ،PCA
رتبهبندی را انجام دادند.
در گذشته نیز شاهد پژوهشهايی در زمینة ارزيابی عملكرد شرکتهای بیمهای بودهايم که
بررسی بعضی از آنها ،تصور خوبی از فرايند کلی ارزيابی و هدف اين تحقیق میدهد.
در پژوهش يائو و همكاران ( )2007با تكیه بر دادههای  22شرکت بیمة فعال در کشور چین
در دورۀ  ،2004-1999کارايی تكنیكی با استفاده از روش  DEAمحاسبه و سپس يک مدل
اقتصادسنجی برای شناسايی عوامل اصلی بهرهوری بهکار گرفته شده است .باروس و همكاران
( )2010روش دومرحلهای سیمار و ويلسون ( )2007را برای ارزيابی آثار خصوصیسازی در
کارايی صنعت بیمة يونان بهکار بردهاند .در اين پژوهش ،کارايی با استفاده از  DEAو با فرض
بازدهی ثابت به مقیاس ،در سالهای  1994تا  2003محاسبه شده و برحس کارايی آنها
رتبهبندی صور گرفته است .کائو و هوانگ ( )2008با استفاده از روش دومرحلهای 24 ،DEA
شرکت بیمة غیر زندگی تايوان را ارزيابی کردهاند .اين تحقیق ،مدل  DEAمعمولی را با
واردکردن رابطة بین دو زيرفرايند با فرايند کلی تعديل کرده است که در اين چارچوب ،کارايی
کل فرايند به کارايیهای دو زيرفرايند شكسته و جداگانه محاسبه میشود .الینگ و لوهنن
( )2010در پژوهش خود به ارائة شواهد جديد تجربی در اندازهگیری مرز کارايی در صنعت بیمة
بینالمللی پرداختهاند .در اين پژوهش ،مقايسة بهرهوری  6،462شرکت بیمه ،برای  36کشور
جهان انجام شده است.
اين مقاله ،روشی ترکیبی با استفاده از مدل تلفیقی  AHP-PCA-DEAبرای رتبهبندی
شرکتهای بیمهای ايران ارائه میکند که در قسمتهای بعدی به مدلسازی و توضیح آن
خواهیم پرداخت .بقیة مطال اين مقاله ،بهصور زير ،بخشبندی و ارائه خواهند شد :پس از
ارائة الگوی پیشنهادی تحقیق ،به معرفی مطالعة موردی و تحلیل آن میپردازيم.
الگوی پیشنهادی
تلفیق  AHPو PCA

تحلیل مؤلفههای اصلی ،روشی آماری است که بهطور گسترده ،برای رتبهبندی و ارزيابی عملكرد
دانشگاهها ،بیمارستانها ،بانکها و ...بهکار میرود .هدف اصلی  ،PCAکاهش شاخصها و تعريف
و شناسايی مجموعهای از شاخصهای جديد است که به آنها مؤلفههای اصلی میگويند (يائو و
همكاران.)2007 ،
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براساس تعاريف ارائهشده برای روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،فرض کنید برای ارزيابی و
رتبهبندی  nواحد تصمیمگیری ) (j = 1, 2 ,… , nبراساس  mورودی ) (i = 1, 2 ,… , mو
 sخروجی ) ، (r = 1, 2 ,… ,sنسبت هر خروجی به هريک از ورودیها برای DMUj
) (j = 1, 2 ,… , nبهصور زير تعريف میشود:
i  1, 2, ..., m

)1

r  1, 2, ..., s

y rj
j
d ir 
x ij

بزرگی  ، d irjنشاندهندۀ عملكرد بهتر  DMUjبرحس  rامین خروجی و  iامین وروی است.
در ادامه قرار میدهیم  d k j  dir j؛ بهطوریکه  k  1متناظر با  i  1 , r  1و k  2
متناظر با  i  1 , r  2و ...است .اگر  k  1 , 2,..., pو  P  m  sباشد ،ماتريس  n pزير

را در نظر بگیريد:
D  [d 1 , d 2 ,...d p ]n  p

)2

در اين ماتريس ،هر سطر شامل  pنسبت تكی  d k jبرای هر  DMUو هر ستون ،بیانگر
نسبت ورودی /خروجی است .بهطوریکه  . d k  [d 11 , d 22 ,...d kn ]Tادامة مراحل روش  PCAبا
توجه به ماتريس  Dبهصور زير است:
 .1استانداردسازی ماتريس

D

D  [d 1 ,..., d p ]n  p  [d kj ]n  p

)3

)  ، d kj  (d kj  d kمیانگین و واريانس نمونهای ،بهترتی

بهطوریکه s kk
1 n j
n
 d k   j 1 d kو )  j 1 (d kj  d k )2 (n  1
n

برابر

 s kkاست.
~

 .2محاسبة ماتريس همبستگی نمونهای با استفاده از ماتريس D

R  [rki ]p  p

)4

که در آن،

skk sii

rki  (n  1)ski

1
n
و ) (d kj  d k )(d kj  d i

j 1
n 1

 .3محاسبة مقادير ويژه و بردار ويژه با استفاده از حل معادلة

R Ip 0

. s ki 
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که در آن I p ،يک ماتريس همانی  P  Pاست P .مقدار ويژۀ مرت شده را با
 1  2  ...  pبهطوریکه   k 1 k  pو  Pبردار ويژۀ مربوطه را با
)  (k  1, ..., pنشان میدهیم .اين بردارهای ويژه ،سازندۀ مؤلفههای اصلی  PCkهستند.

k
k
) (l 1 , ..., l p

p

)5

PC k  D [ l1 , ..., l p ]  [ PC 1 , ..., PC p ]n  p
M

p

k 1

k 1

M

   k

 .4انتخاب مؤلفههای اصلی با تعريف  k   k p

k 1

انتخاب  Mمؤلفة اول بهطوریکه عبار    90%تأمین شود ،مناس
(پیشنهاد ديگر ،انتخاب مؤلفههای اصلی با    1است).
 .5مفهوم روش تجزيه و تحلیل مؤلفههای اصلی وزندار ()WPCA
با تعريف ماتريس استانداردشدۀ وزندار * Dkبهصور زير ،داريم:

بهنظر میرسد

D k*  w k D

)6

که در آن ،ماتريس  ، wkوزن  kشاخص است که اين اوزان ،با استفاده از روش  AHPاستخراج
شدهاند؛ بنابراين ،مؤلفههای اصلی جديد بهصور زير بهدست میآيند (هويی و هونگنگ:)2011 ،
*
] PC M  D k [l1 , ..., l p

شانموگام و جانسون ( )2007نشان دادهاند که اگر رتبههای بهدستآمده از روش  PCAقابل
اعتماد نباشند ،مؤلفههای اصلی انتخابشده را میتوان بهعنوان خروجی برای مدل  DEAدرنظر
گرفت .از طرفی ،خروجی مدل  DEAبايد مثبت باشد؛ درحالیکه بعضی از مقادير مؤلفههای اصلی
ممكن است منفی باشند .شل ( )2001و سیفورد و ژو ( )2002نشان دادند که معادلة زير مشكل
موجود را حل میکند؛ بنابراين ،معادلة زير برای دستیابی به مؤلفههای مثبت بهکار میرود.
 c kj  q

jk

z

Q   min{PC kj } 1
1 k  M ,1 j  n

تلفیق  DEAبا مدل پیشنهادی

براساس مؤلفههای اصلی بهدستآمده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،برای ارزيابی کارايی مدل
 Super efficiency- CCRبدون ورودی يا مدل  DEAرتبهبندی کامل زير پیشنهاد میشود:
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M

z ko

k

p

wo 

MAX

k 1

s. t .
j o

z kj  1

j  1, 2,..., n

k  1,...., M

M

k

p
k 1

pk  0

که در آن z kj ،مؤلفههای اصلی مثبت بهدستآمده از روش  PCAاست .در اين مجموعه ،تمامی
ورودیها برابر با يک است که بهعلت زايدبودن محدوديت ،از رابطة  7حذف شده است .در اين
رابطه ،مؤلفههای اصلی که از جنس نسبت خروجی به ورودی هستند ،بهعنوان خروجی استفاده
میشوند .در تابع هدف مسئله ،بهدنبال حداکثریکردن خروجیها هستیم.
اما بهنظر میرسد نتايج حاصل از مدل  7برای تفكیک بین واحدهای تصمیمگیرنده کارا
نباشد .با توجه به اينكه در روش  ،PCAمؤلفة اصلی kام از  k+1ام بزرگتر است ،بايد اين
محدوديت را نیز در مدل  7درنظر گرفت؛ بنابراين ،استفاده از ناحیة اطمینان ( )ARبرای اوزان
شاخصها در مدل ،ضروری بهنظر میرسد .در اين مقاله ،از مدل پیشنهادی لیانگ و همكاران
( )2009برای تعريف محدوديت اوزان  pkبهصور زير استفاده میشود:
M

)8

w o   p k z ko

MAX

k 1

s. t .
j o

j  1, 2,..., n

z kj  1

M

k

p
k 1

p k  p k 1   k
k  1, 2,..., M  1
k  k 1
0
 
  0 k  k 1
pk  0
k  1,...., M

در اين مدل pk ،وزن منتس به خروجی  z kj , j  1, 2,..., nاست و دلیل وجود
محدوديت وزنی  pk  pk 1   kاين است که سهم  kامین مؤلفة اصلی از پراکندگی کل،
بیشتر از سهم  k  1امین مؤلفة اصلی است (باروس و همكاران.)2010 ،
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مطالعة موردی :شرکتهای بیمه در ایران
در اين مقاله ،رتبهبندی و ارزيابی عملكرد شرکتهای بیمة ايران با استفاده از دادههای سال 1390
انجام میشود .بههمینمنظور ،شاخصهای استاندارد و تعريفشده و صور های مالی مصوب شورای
عالی بیمه ،زير نظر بیمة مرکزی ايران بهکار گرفته میشوند .با توجه به خصوصیسازی بعضی
شرکتها در اواخر سال  ،1389استفاده از دادههای سالهای گذشته برای ارزيابی ،میسر نشد .در سال
مورد بررسی ،بخش غیر دولتی در صنعت بیمه ،مشتمل بر شرکتهای بیمة دانا ،آسیا ،البرز ،معلم،
پارسیان ،توسعه ،رازی ،کارآفرين ،سینا ،ملت ،دی ،سامان ،نوين و پاسارگاد و بخش دولتی ،منحصر به
بیمة ايران است .در ايران ،شرکتهای بیمه ،اجازۀ صدور هردو نوع بیمة زندگی و غیر زندگی را دارند.
از اينرو در اين تحقیق ،شاخصها با درنظرگرفتن هر دو نوع بیمه ،بررسی خواهند شد .مؤلفههای
اصلی هر سیستم ،ارزيابی عملكرد ،شاخصها و معیارهای آن سیستماند؛ زيرا ارتباط میان مدل ارزيابی
عملكرد با محیط بیرونی و درونی سازمان ،از طريق شاخصها و معیارها برقرار میشود .شاخصهای
مورد بررسی در اين تحقیق ،به دو بخش کلی تقسیم میشوند :شاخصهايی که در آن ،مالک
رتبهبندی ،صاحبان حقوق سرمايه است که عملكرد شرکتها را بهلحاظ مالی ارزيابی میکند که
عبارتند از:هزينههای عملیاتی عمومی يا کل (هزينههای بیمهای) ،هزينههای سرمايهگذاری (بلندمد
و کوتاهمد ) ،مجموع دارايیها ،حقوق صاحبان سهام ،حق بیمة صادرشده (حق بیمة تولیدی) ،سود
خالص ،درآمد سرمايهگذاری و مجموع بدهیها و شاخصهايی که شرکتها را بهلحاظ عملكرد

مديريتی ارزيابی میکنند که عبارتند از :تعداد شع  ،تعداد نمايندگیها ،تعداد نیروی انسانی ،تعداد
بیمهنامة صادره ،تعداد خسار پرداختی .با توجه به مفاهیم و ماهیت شاخصهای ذکرشده برای
رتبهبندی و ارزيابی شرکتهای بیمه ،بعضی از اين شاخصها بهعنوان ورودی و بعضی بهعنوان
خروجی درنظر گرفته شده است.
ورودیها

یها ( :)I1نمايندگان ،افراد حقیقی يا حقوقیاند که به نمايندگی از جان
تعداد نمایندگ 
شرکتهای بیمه ،مجاز به عرضة خدما بیمهای هستند.
تعداد شعب ( :)I2فروش خدما بیمهای ،نظار  ،کنترل و پشتیبانی نمايندگان بیمهای و
کارگزاران ،در شع انجام میگیرد.
تعداد نیروي انسانی ( :)I3مجموع پرسنل تماموقت در مراکز ،شع و سرپرستی
شرکتهای بیمه ،اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی و ساعتی است .اين تعداد پرسنل پارهوقت و
شاغالن در نمايندگیها و کارگزاریهای بیمه را شامل نمیشود.
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بیمهاي) ( :)I4شامل هزينههای
هزینههاي عملیاتی عمومی یا كل (هزینههاي  
اداری ،پرسنلی ،عمومی و کارمزد میشود .درواقع ،هزينههايی است که صرف پرداخت به
کارکنان ،شبكة فروش بیمه (نمايندگان و کارگزاران بیمه) و عوامل مرتبط با تولید حق بیمه
میشود.
كوتاهمدت) ( :)I5حق بیمههای دريافتی از
سرمایهگذاري (بلندمدت و  

هزینههاي 
بیمهگران ،بالفاصله صرف خسار ها نمیشود و بسته به نوع بیمه ،برای مد زمانی نزد
شرکتهای بیمه باقی میماند .مجموع اين حق بیمهها به مبالغ کالنی تبديل میشوند که همراه
با ذخاير جمعآوریشده و ديگر منابع مالی شرکتهای بیمه ،سرمايهگذاری میشوند .اين مبالغ،
بهعنوان شاخص هزينههای سرمايهگذاری درنظر گرفته شده است.
ییها ( :)I6اين دارايیها شامل دارايیهای ثابت مشهود و دارايیهای
مجموع دارا 
نامشهود میشود .همچنین مجموع مطالبههای شرکتها را بهعنوان دارايی شرکت بیمه درنظر
گرفتهايم.
حقوق صاحبان سهام ( :)I7سهامداران بهعنوان هستة اصلی شرکتهای بیمه ،اهمیت
فراوانی دارند که خواستار افزايش حقوق دريافتی از عملكرد شرکتهای بیمهاند .مديران نیز
درصدد برآوردن انتظارهای سهامداران هستند.
خروجیها

حق بیمة صادرشده (حق بیمة تولیدي) ( :)O1شامل حق بیمة مستقیم و غیر مستقیم
است .حق بیمة مستقیم توسط شرکت بیمه يا شع مربوطه دريافت میشود و حق بیمة غیر
مستقیم ،مربوط به بیمهنامههايی است که از سوی نمايندگان شرکت و کارگزاران بیمهای عرضه
شده است.
سود خالص ( :)O2مقدار حاصل از تفاضل درآمدها از هزينههای عملیاتی با کسر مالیا ،
بهعنوان سود خالص مطرح است.
درآمد سرمایهگذاري ( :)O3درآمد سرمايهگذاری ،عامل مهمی در موفقیت شرکتهای
بیمه است و مجموع درآمدهای حاصل از سرمايهگذاریهای کوتاهمد و بلندمد را شامل
میشود.
یها( :)O4مجموع بدهی شرکتها به نمايندگان ،کارگزاران و ساير شرکتها
مجموعبده 
و افراد اعم از حقیقی يا حقوقی را شامل میشود.
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بیمهنامة صادره ( :)O5میزان بیمهنامة صادره بهعنوان نفوذ بیمهای قلمداد
تعداد  
میشود و تمامی انواع بیمه را شامل میشود .درواقع ،کل تعداد بیمهنامههايی است که از سوی
شرکتهای بیمه ،اعم از انفرادی و گروهی در هر رشتة بیمه صادر میشود .اين تعداد الحاقیه،
شامل بیمهنامههايی که قبال صادر شده است ،نمیشود.
تعداد خسارت پرداختنی ( :)O6خسار هايی که در دورۀ بررسی توسط شرکتهای
بیمه پرداخت شده است ،خسار پرداختنی نامیده میشود .آمار تعداد خسار پرداختنی ،بیانگر
تعداد مواردی است که شرکتهای بیمه ،خسار پرداخت کردهاند .همچنین نشان میدهد که
رشتههای بیمه ،طی يک سال ،چه حجمی از فعالیت شرکتهای بیمه را برای پرداخت خسار
به خود اختصاص دادهاند.
ابتدا برای پیشپردازش دادههای خام و اجرای روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،بايد نسبت
تكی خروجی به ورودیها محاسبه شوند (گام  )1تا بتوان گامهای روش  PCAرا اجرا کرد .پس
از استانداردکردن اين نسبتهای تكی (گام  ،)2ماتريس همبستگی مقادير استانداردشده ،محاسبه
میشوند و بردارهای ويژه و مقادير ويژۀ متناظر با آن بهدست میآيند (گام  2و  .)3با مرت سازی
نزولی ،اولین ستون بردار ويژه ،متناظر با بزرگترين مقدار ويژه و آخرين بردار ،مربوط به کمترين
مقدار ويژه است .در  PCAمعمولی ،برای محاسبة مؤلفههای اصلی ،بردارهای ويژۀ بهدستآمده
در مرحلة قبل را در ماتريس استاندارد ،ضرب میکنیم ،اما برای دخالتدادن نظرية کارشناسی در
نتايج رتبهبندی ،وزنهای حاصل از روش AHPرا وارد مدل  PCAمیکنیم .نتايج ،پس از انجام
آزمون سازگاری ،با کمک نرمافزار  super decisionدر جدول  1قابل مشاهده است .همانطور
که در مدل  PCAتوضیح داده شد ،طبق معادلة  1بايد ورودیها و خروجیها به نسبتهای تكی
تبديل شوند؛ بنابراين ،اوزان بهدستآمده از روش  AHPبرای ورودیها و خروجیها ،بايد به وزن
نسبتهای تكی )  ( d kتبديل شوند .بهنظر میرسد که وزن خروجیها به ورودیها بايد تقسیم
شود ،ولی با يک مثال ساده ،ضعف اين رويه را نشان میدهیم و پیشنهاد میکنیم برای بهدست-
آوردن وزن واقعی و منطقی نسبتهای تكی  ، d kوزن ورودیها و خروجیها را در هم ضرب
کنیم.
wo
0 / 1738
w d14  2 
 0 / 8092
w I 7 0 / 21478
w o 0 / 01689
w d 30  5 
 0 / 812
w I 2 0 / 0208
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نسبت تكی  d14در مقابل  d30برای تصمیمگیر ( ،)DMاهمیت بیشتری دارد؛ چرا که از دو
شاخص پراهمیت بهدست میآيد ،اما  w dبیشتر از  w dبهدست آمده است که در تناقض با
نظر  DMاست ،ولی با ضرب اوزان خروجیها در وروردیها به نتايج واقعیتر و منطقیتری
میرسیم.
14

30

w d14  w o2  w I 7  0 / 1738 0 / 21478  0 / 0373
w d 30  w o5 w I 2  0 / 01689 0 / 0208  0 / 000351

بنابراين منطق ،برای يافتن وزن نسبت

تكیها wd k

از ضرب وزن خروجی در ورودی استفاده
w dk

میکنیم .پس از آن ،برای دستیابی به وزن نهايی ،با استفاده از رابطة

p

dk

w

w dk 

k 1

وزنهای بهدستآمده را نرمااليزه میکنیم .حال اين وزنها آمادۀ ترکی با روش PCAهستند.
با توجه به معادلة  6برای پیداکردن مؤلفههای اصلی ،ابتدا ماتريس استاندارد را در وزنهای هر
شاخص و سپس جواب حاصل را در ماتريس شامل بردارهای ويژه ضرب میکنیم 42 .مؤلفة
اصلی بهدست آمده -که مهمترين آنها بیشترين درصد از واريانس کل را به خود اختصاص
میدهند -طوری انتخاب میشوند که نامعادلة    90%را ارضا کنند .درحقیقت ،در اين مرحله
است که کاهش بعد ،انجام شده و زمینه برای اجرای مدل  DEAبا حصول نتايجی با
تفكیکپذيری باال مهیا میشود .با انتخاب پنج مؤلفة اصلی اول ،نامعادلة    90%ارضا
میشود .اين پنج مؤلفة اصلی ،بهعنوان متغیر خروجی برای مدل  8درنظر گرفته میشوند ،اما با
توجه به اينكه اين مؤلفهها اصلی شامل مقادير منفی است ،نمیتوان اين مقادير را در DEA
بهکار برد؛ بنابراين ،با استناد به معادلة زير ،کلیة مقادير اين پنج مؤلفة اصلی ،مثبت میشوند و در
جدول  2قابل مشاهدهاند .

Q   min{PC kj } 1
1 k  M ,1 j  n

مقادير اين جدول ،وارد مدل DEAشمارۀ  8میشوند تا نتايج رتبهبندی حاصل شود .برای
دستیابی به رتبهها ،اين مدل در نرمافزار  Lingoمدلسازی شد .نتايج حاصل از اجرای مدل در
جدول  3آورده شده است.
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خروجیها 

وروديهاو

جدول.1اوزانحاصلازروشAHPبراي
يها 
ورود 

I7

I6

I5

I4

I3

I2

I1

شاخصها 


0/21478

0/06844

0/05368

0/08705

0/03304

0/0208

0/02608

اوزان


خروجیها


O6

O5

O4

O3

O2

O1

شاخصها 


0/01409

0/01689

0/04208

0/13898

0/1738

0/11029

اوزان

دستآمدهازروشWPCA

جدول.2مؤلفههاياصلیمثبتبه
PC5

PC4

PC3

PC1

PC2

1/397775

1/319567

1/362292

1/349975

1

ایران 

1/301373

1/219567

1/444667

1/500943

1/332463

دانا 

1/278937

1/365533

1/337025

1/336888

1/310081

آسیا 

1/286779

1/315628

1/312964

1/287289

1/253526

البرز

1/254797

1/367385

1/238946

1/27522

1/359872

معلم 

1/24113

1/25014

1/24459

1/270878

1/242379

پارسیان 

1/289895

1/252318

1/31864

1/282173

1/272032

توسعه 

1/25856

1/374092

1/25165

1/272651

1/378818

رازي

1/288459

1/349058

1/296486

1/274666

1/304147

كارآفرین 

1/245532

1/304684

1/187669

1/315998

1/36956

سینا 

1/276709

1/330447

1/21847

1/238148

1/38118

دي 

1/323457

1/171331

1/259825

1/215256

1/316908

سامان 

1/29251

1/308451

1/341828

1/282326

1/263836

نوین 

1/345904

1/153614

1/266761

1/179404

1/297014

پاسارگارد 

2/090281

3/903964

4/540131

11/93489

15/35563

4/98

9/3

10/81

28/42

36/56

90/06

85/08

75/79

64/98

36/56

Eigenvalue
Variance
contribution
)rate (%
Cumulative
variance
contribution
rate
)(%
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شركتهايبیمه

جدول.3نتایجنهاییرتبهبنديشدة
PCA-DEA

AHP-PCA-DEA
رتبه

wo

DMU

رتبه

wo

شركتبیمه

DMU

13

0/9446

1

13

0/7332

ايران

1

1

1/0732

2

1

1/2905

دانا

2

6

0/9790

3

6

0/8967

آسیا

3

11

0/9492

4

10

0/8220

البرز

4

5

0/9897

5

3

0/9826

معلم

5

14

0/9259

6

14

0/6903

پارسیان

6

10

0/9491

7

12

0/7829

توسعه

7

2

1/0063

8

5

0/9477

رازی

8

7

0/9686

9

8

0/8474

کارآفرين

9

4

0/9993

10

4

0/9582

سینا

10

3

1/0014

11

2

1/0189

دی

11

8

0/9592

12

7

0/8928

سامان

12

9

0/9540

13

9

0/8314

نوين

13

12

0/9470

14

11

0/7965

پاسارگارد

14

جدول  3رتبهبندی حاصل از دو رويكرد  PCA-DEAو  AHP-PCA-DEAرا نشان میدهد.
طبق نتايج مدل  AHP-PCA-DEAسه شرکت بیمة دانا ،رازی و دی ،رتبة اول تا سوم را
بهدست آوردهاند .در هر دو رويكرد ،شرکت بیمة دانا رتبة اول را بهدست آورده که نشان از
عملكرد بهتر اين شرکت در مقايسه با شرکتهای ديگر است .اين شرکت در دورۀ مورد بررسی،
با افزايش  73/1درصد در جذب حق بیمه و بهدستآوردن  9درصد از سهم بازار در اين شاخص،
به رتبة برتر رسیده است .همچنین اين شرکت بیمه با افزايش  50درصد در شاخصهای حقوق
صاحبان سهام و درآمد سرمايهگذاری ،عملكرد خوبی از خود نشان داده است .تمامی اين
شاخصها از نظر خبرگان ،نقش بسیار مهمی در رتبهبندی شرکتهای بیمه ايفا میکنند .نتايج
نشان میدهد که شرکت رازی ( )DMU8در رويكرد  PCA-DEAرتبة  5را بهدست آورده است.
اين در حالی است که در رويكرد  AHP-PCA-DEAتوانسته رتبة خود را ارتقا دهد و به رتبة 2
برسد .درواقع ،اين شرکت بیمه در شاخصهايی که از نظر خبرگان ،اهمیت فراوانی داشته،
عملكرد مطلوبی از خود نشان داده است و توانسته در رويكرد  AHP-PCA-DEAبه رتبة بهتری
دست پیدا کند .نتايج جدول  4نشان میدهد که شرکتهای بیمة ايران و پارسیان ،رتبههای آخر
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را بهدست آوردهاند .اگرچه شرکت بیمة ايران بهعنوان شرکتی دولتی ،بخش مهمی از بازار بیمه
ای کشور را در دست دارد ،در اين سال ،با افزايش هزينههای عملیاتی و خسارا پرداختی مواجه
بوده که عاملی در بهدستآوردن رتبة نامطلوب برای اين شرکت بیمه است.
نتیجهگیری
در اين مقاله ،يک روش جامع ارزيابی با استفاده از مدل تلفیقی  AHP-PCA-DEAبرای
رتبهبندی شرکتهای بیمهای ايران ارائه میشود .در اين پژوهش ،برای غلبه بر مشكل کاهش
قدر تفكیکپذيری  ،DEAبه کمک روش  ،PCAابعاد دادهها را کاهش میدهیم .با اين روش،
قدر تفكیکپذيری  DEAافزايش میيابد و درنهايت ،دستیابی به نتايج ،قابل اعتمادتر و
واقعیتر میشود .همچنین با توجه به گامهای روش  PCAو درنظرگرفتن توزيع بین دادهها در
کاهش بعد ماتريس داده ،نظرهای کارشناسی با استفاده از مدل  AHPبا روش  PCAترکی
میشود .بدينترتی  ،در کاهش بعد شاخصها ،اهمیت و اولويت شاخصها نیز درنظر گرفته
میشود و مؤلفههای اصلی بهدستآمده با درنظرگرفتن نظرهای نخبگان بهدست میآيد .از
طرفی ،برای بررسی مدل پیشنهادی 14 ،شرکت بیمه ،از طريق  13ورودی و خروجی ،بررسی
شدند .اين متغیرها با استفاده از روش  PCAکاهش بعد داده میشوند ،مؤلفههای اصلی با استفاده
از يک معادلة خطی به مقادير مثبت تبديل میشوند و بهعنوان خروجی ،وارد مدل DEA
ورودیگرا میشوند.
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