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 چکیده 

ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به های مشترک در بین جوامع در تمامی دورانیکی از آرمان
هایی که نقش بسزایی در رشد عواملی که منجر به بهبود این هدف شود، اهمیت بسیاری دارد. یکی از بخش

هیایی کیه منجیر بیه رشید و توسیعه       ازجمله شییوه  .کند صنعت بیمه استقتصادی کشورها ایفا میو توسعه ا
سازی، افزایش کیارایی  بندی منجر به شفافهای بیمه است، زیرا رتبهبندی شرکتگردد رتبهصنعت بیمه می
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بنیدی  رتبیه  شود. بیا مویور قیرار دادن ایین هیدف، پیاوهش ها یر بیه        و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می
های هق بیمیه درییافتی،   بر اساس شاخص 3110و  3113های های بیمه استان خراسان شمالی در سالشرکت

های بیمه استان پردازد. آمار مورد نیاز از شرکتمی Topsisخسارت به روش نامه، تعداد و نسبت تعداد بیمه
استفاده شده اسیت. نتیایب بررسیی     AHP ها از روشمنظور تعیین وزن هر یک از شاخصتهیه شده است. به

دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین نشان می
 شرکت بیمه استان کسب کرده است. 31

 

 .TOPSISها، روش بندی شرکتاستان خراسان شمالی، صنعت بیمه، رتبه ها:کلیدواژه

 . JEL :G2 ،G22 ،O16 بندیطبقه

 

 مقدمه

از  یکیی  یریت ریسیک، ارائیه دهنیده خیدمات مربیو  بیه مید       یبه عنوان بخش میال  یمهصنعت ب
 - بیمیه  اتمؤسسی  بندیرتبه .است بر رشد اقتصادی یاثرگذاری بخش مال ینهمو وعات مهم در زم

 جیاد یو ا ییکیارا  یشافیزا  ،سیازی بیه شیفاف   -یمیه اسیت  از مؤسسات ب یمال یابیارز یککه اغلب 

 ییابی قابلییت  ارز ی،بنید رتبیه  یهیدف اساسی   طیورکلی، بیه  .شودمی در بازار منجر 3قیمتیر یرقابت غ
 یتو یع  رایط واز شی  یچیدهپ اییابیارز ی،بندتبهر یف ساده،تعر یکاست. در  یمهاعتماد شرکت ب

 یلاز عناصر اص عنوان یکی به و شودیم انجام مستقل توسط متخصصین که تاس بیمه رکتش یمال
 یو آتی  فعلیی  یتو ع یت وموقع ،بندیطور ساده، با رتبه. بهشودیم قیمتی در بازار تلقیر یرقابت غ

بیه عنیوان    یبنید شیود. همچنیین رتبیه   یمی  نروشی  یویاه از ابعاد میال به ابعاد مختلف، از بیمه رکتش
 یبا. لیذا نتی  کنید یمی  در بیازار عمیل   بیمیه  همؤسسی  یتو و یع  فافیت موقعییت در جهت ش یدادیرو
 یمیه ب ، مؤسسیات . درنتیجیه انجامید یرقابیت در بیازار می    یشافیزا  هتی و یشترب فافیت، به شهایابیارز

 تیر یینپیا  قیمیت  بیاتتر و بیا   یفییت ارائه خدمات بیا ک  یقاز طر خود، ارتقای رتبه یزیاد برااهتمالبه
 ,Mirzayi and Safari) خواهید شید   یشیتر ب یبه جلب مشتر منجر رتبه باتتر یراز ید؛خواهند کوش

شیرکت  هیای مختلفیی ماننید:    در هال ها ر در کشورهای توسعه یافته مؤسسات و آژانس .(2008
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، شیرکت  1بندی اعتبیاری جهیانی  ، شرکت رتبه0یشرکت خدمات سرمایه گذاران مود، 3بستام یا
ا ؛ بی  1و شرکت بیمیه ییوز ریریورت    1سی با مسئولیت مودودآیوی –آر سیبندی اعتباری جیرتبه

بنیدی  ای در کشیورهای مختلیف را رتبیه   های مختلف بیمههای مستقلی شرکتاطالعات و شاخص
کنندگان، نهاد ناظر مصرف ازجمله، یاریهای بسنفعذی تفادهمورد اس بندی،رتبه کنند. اطالعاتمی

 .گیردمی ها قرارگذاران و بانک رمایهس بیمه، اتبر مؤسس

صینعت  اسیت.   مواجیه  بیمه اتمؤسس یارتبهارزیابی   با خأل عتدر صنعت بیمه ایران، اساساً صن
 بیمیه  مؤسسات بندیکه رتبه یصنعت، از منافع این موصوتت کنندگانویاه مصرفو به یرانا یمهب

 از صییانت  و بیمیه  ازپییش در صینعت  و رقابیت بییش   ییکیارا  مثال، شفافیت،عنوانبه) دارد همراه هب
 تقل خصوصیی نهیاد مسی   قیانونی،  چهیارچو   دانفقی . اندبهره، بی(اییمهبموصوتت  کنندهمصرف

و برنامیه   یاسیتراتا  بنیدی، رتبیه  مدون جهیت  یو متدلوژ یستمعدم وجود س ،بندیرتبه یاجرا یبرا

 Mirzayi andدهید ) یر قیرار میی  تیثث را تویت   یمه اییران هستند که صنعت ب یمدون، مسائل ییاجرا

Safari, 2008سیازی )واگیذاری سیهام سیه شیرکت بیمیه       روند خصوصی (. از سوی دیگر با توجه

قانون اساسیی( و لیزوم    11های اصل آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست
بنیدی  ای بیه نظیام میالی، مو یوز ارزییابی عملکیرد و رتبیه       اصالح سیاختار نظیارتی از نظیام تعرفیه    

گیذاران امیر تبیدیل شیده     سیاسیت و رییزان  برنامیه های ترین دغدغههای بیمه به یکی از مهمشرکت
رییزان و  تواند در رفیع دغدغیه برنامیه   است. بنابراین نتایب هاصل از ارزیابی عملکرد این صنعت می

هیا بیمیه در بیورس اوراه بهیادار، در رفیع دغدغیه       همچنین با توجه به امکان دادوستد سهام شرکت

 جدید بسیار مؤثر خواهد بود.  دارانسهام
 3110و  3113هیای  های بیمه استان خراسان شمالی در سیال بندی شرکتاوهش ها ر به رتبهپ

با انتزاز استان خراسان به سه استان، ایجیاد شید.    3131پرداخته است. استان خراسان شمالی در سال 
هیای  بیرداری رییزی صیویو و کیاربردی بهیره    توان در صورت برنامهبا توجه به نوپا بودن استان، می
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ها و منابع اقتصادی موجود در استان نمود. در خصوص بیمه، بر اساس گیزارش  شایانی را از پتانسیل
، 3113-3131طی بازه زمیانی   (،  ریب نفوذ بیمه استان خراسان شمالی3)جدول پاوهشکده بیمه )

بیه   3131درصید در سیال    00/2رخوردار بوده و از گیری بدر مقایسه با متوسط کشور از رشد چشم
رسیده اسیت کیه برابیر بیا  یریب نفیوذ بیمیه در کشیور اسیت. افیزایش            3113درصد در سال  1/3

 تواند بیانگر عملکرد رو به گسترش صنعت بیمه در استان خراسان شمالی باشد. شاخص مذکور می

 
 )درصد( 1931 -1931های طی سال بیمه کشور و استان خراسان شمالی نفوذ : مقایسه روند ضریب(1)جدول 

 1931 1931 1933 1933 1931 1931 1931 سال

 1/3 1/3 01/3 31/3 33/3 3/3 33/3 کل کشور

 1/3 0/3 21/3 32/2 20/2 61/2 00/2 خراسان شمالی

 31 03 02 03 01 01 01 هارتبه در بین استان

 همنبع: پاوهشکده بیم

 

پیردازد. در  بخش تدوین شده است. بخش نخست به معرفی صینعت بیمیه میی    1مقاله ها ر در 
هیای  های دوّم و سوّم پیشینه پاوهش و روش توقیق ارائه شیده اسیت. نتیایب و بویی و یافتیه     بخش

 پردازد.بندی مطالب میتوقیق در بخش چهارم مقاله مطرح شده و در نهایت بخش پنجم به جمع
 

 مهیبصنعت 

هسیتند کیه    هیایی ییت فعال ی ناخالص داخلی  یدو تول گذارییهسرما در ادبیات اقتصادی مصرف،
 ییر نظ هیایی مجموعیه  واقعیی،  به عنوان مکمل بخش یبخش مالرا شکل داده و اقتصاد  یواقع بخش

 یهیا هیا، بیورس و شیرکت   بانک یلاز قب ینهادهای مال همچنین و یدارید یهااوراه سهام و سررده
سیمت   منابع بیه  ینهبه یصو تخص یتمنابع و هدا یزنقش مهم و مووری در تجهکه  باشندمی یهسرما

کیارا،  بیه صیورت    یگردو بخش در کنار همید  ینا یتفعال(. khatayi,1999مولد دارد ) هاییتفعال
نظیام اقتصیادی مطلیو  موسیو       ییک برای  یشر  تزم و کاف ؛مکمل، قدرتمند و توت نظارت

 یین دهید. ا میی  قیرار  یرمختلف، رشد اقتصادی را توت تیثث  یهاکانال یقاز طر یتوسعه مال .شودیم

کیم کیردن    ینهمچنی  ینگی ونقید  یسیک کیاهش ر  یسیک، بیه ر  یدنها عبارتند از تنیوز بخشی  کانال
یرنییدگان قییرد دهنییدگان و قییرد گ ین از وقییوز و پییس از وقییوز بیی  یشاطالعییات نامتقییارن پیی 

(Pietrovito, 2009همچنین بر .) لعه لواساس مطا( ینLevine, 2005)انیداز و  بر پس ی، توسعه مال
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 هیای ینیه هز یین آوردناپی  ییق کارکردهیایی نظییر   و از طر گذاردیر میگذاری تثثیهسرما یماتتصم
 یریتو مید  یبخشی تنیوز  ی؛ تجارت،شرکت یتبالقوه؛ اعمال هاکم هایگذارییهجستجو برای سرما

 یهیا شیوک  یمنف یامدهایکاهش پ خدمات؛ اتها واندازها؛ معاو ه کو ادغام پس یزتجه یسک؛ر
را در برخیورد   هیای معیامالتی  ینیه هزشیده و  بازار  یصجبران نقاموجب  گذاری؛یهبر سرما یتصادف
رشید   ،منیابع  یصدر تخصی  ییکیارا  یشافیزا یتاً بیا  نهاو  دهندیکاهش م یسکو رجوان ر ینگینقد

 (. Mirzayi et al.,, 2014دهد )یقرار م یراقتصادی را توت تثث
مدت ، بلندمیدت  کوتاه یهسرما یدارای سه عنصر اساس یکرارچه یبازار مال از سوی دیگر، یک

و  یمیال  مؤسسیات  هیا و طور خاص، بانکمدت در بازار پول و بهکوتاه هاییهاست. سرما اطمینان و
مویل دادوسیتد    ییز بهیادار ن  ی اوراههیا طور خاص بورسو به یهشوند. بازار سرمایاعتباری مبادله م

 ییات هستند که بتواننید بیه ه   یبه عنصر سوم نیازمند بلندمدت است. هر دو بازار مذکور هاییهسرما

 .شیود یارائیه می   یمیه توسیط صینعت ب   ی،رکن سوم بازارهیای میال   عنوان به ینانخود ادامه دهند. اطم
با  یویابطه صور ی بایداز صنعت مال یهمانند جزئ یمهاز آن است که صنعت ب یهاک یجهان تجربه

 . (Hasanzadeh and Kazemnejad, 2008) داشته باشد یهمجموعه بازار سرما
 یهیا بیرای هیر دو گیروه بنگیاه     میالی  منجر به بهبیود ثبیات   یسک،انتقال و ادغام ر یقاز طر یمهب

و نیامعلوم را در قبیال    قاعدهیبزرگ، ب هاییانزتوانند یها م. شرکتگرددیاقتصادی و خانوارها م
در  توانید یمی  هیا ینیه هز یین ا ینمعاو یه کننید. همچنی    یمهب هق موقق شده برای هایینهپرداخت هز

خیود را   یتصیادف  یمال هاییانز توانندیم یزلواظ گردد. اشخاص ن شرکت موصول گذارییمتق

 اقتصیادی  ییت کیه امن  شیود یامیر منجیر می    یین پراکنیده کننید. ا   یگرافراد د یانو در م زمان در طول
نشیده،   بینیی یشپی ییز  آمدرآمد خانوارها در برابر هیواد  مخیاطره   ینو همچن یابد یشافزا اخانواره

 (.Soo, 1996باشد ) یثبات نسب یکدارای 
 هیای اقتصیادی  ییت کل مربیو  بیه فعال   یسکآوردن ر یینعالوه بر پا یمهب یهاشرکتهمچنین 

 Berg) میؤثر باشیند   نی نییز یو کیارآفر  یتجاری، بازرگان هاییتفعال یلکشور، قادرند در تسه یک

and Schmidt, 1994.) 
 

 پیشینه پژوهش

، بیه  "الملیل ینبی  یمیه صینعت ب "بیا عنیوان    یا، در مقالیه (Eling, Luhnen, 2010ن )و تن ینگال
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با اسیتفاده از روش   0226تا  0220دوره  یکشور جهان ط 16در  یمهب شرکت 6161 یکارای یبررس
 ی،کیار، بیده   ییروی : ننویسندگان در ایین پیاوهش از متریرهیای    اند.پرداخته هاداده یپوشش یلتول

سیود هیق    ی،: خسیارت پرداختی  به عنوان متریر ورودی و از متریرهای سرمایه، هقوه صاهبان سهام
به عنوان متریرهای خروجی استفاده کردنید. نتیایب ایین مطالعیه نشیان       گذاریو سرمایه یزندگ یمهب

 ییانگین مانید.  برخیوردار نبیوده   %322 یاز کیارای  ید بررسی میور  یهایک از شرکتکه هیچدهد می

 بوده اسیت. همچنیین    23/2و  1/2های زندگی به ترتیب ی و بیمهر زندگیغ هاییمهدر ب یفن یکارای
و  13/2ی بیه ترتییب   زنیدگ  هیای یمیه ب یو بیرا  زنیدگی ر یغهای یمهب یبرا یاقتصاد یکارای یانگینم

 به دست آمده است. 11/2
هیای بیمیه غییر    (، در پاوهشی به ارزیابی کارایی شرکتKao, Hwang, 2008نگ )کائو و هوا

هیای  انید. نویسیندگان از هزینیه   ای پرداختیه دو مرهلیه  DEAعمر تایوان با استفاده از مدل ارتبیاطی  

هیای بیمیه   ای بیه عنیوان متریرهیای ورودی در فراینید بازارییابی شیرکت      های بیمیه عملیاتی و هزینه
کیه بیه    اسیت هیای مسیتقیم و اتکیایی    یمیه هق باند. متریرهای خروجی فرایند مذکور هاستفاده نمود

گیذاری  عنوان متریرهای ورودی فرایند سودآوری به کار رفته است. نهایتاً سود بیمه و سود سیرمایه 
 اند. ای مدل کائو و هوانگ را تشکیل دادهدومرهله DEAمتریرهای خروجی فرایند 

های بیمه عمر و سیالمت کانیادا   ر پاوهشی به ارزیابی عملکرد شرکتد، (Yang, 2006یانگ )
استفاده کرده است. نتایب این مطالعیه هیاکی    DEAپرداخته است. نویسنده در این پاوهش از مدل 

طور کارا عمیل کیرده   شده به یدوره بررس یعمر و سالمت کانادا در ط یمهصنعت باز آن است که 

 است.

اسیتفاده از میدل کیارت امتییازی      بیا  یپاوهشی (، در et al., 2011 Amiriامییری و همکیاران )  

بنیدی  بیمه را رتبیه  یهاشرکت، 0VIKORگیری چندمعیاره با نام های تصمیمروشیکی و   3متوازن
هیای  و بیا نیام   قیرار داده  مطالعیه شرکت بیمه را مورد  33نویسندگان این توقیق  .اندکردهو ارزیابی 

بیه شیرکت    3، رتبه در این مطالعهبا توجه به نتایب به دست آمده اند. دهکدگذاری نمو 33تا   3 

دوم و سیوم قیرار    یهیا نییز در رده  0و   33  یمیه ب یهیا شرکت ه است واختصاص یافت 3  یمهب

________________________________________________________________ 

1- Balanced Score Card (BSC) 

2- VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (in Serbian) (VIKOR) 
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 اند.هگرفت

پیمایشیی( بیه    –(، در پاوهشی )توصیفی Mazlomi and Dadvand, 2011مظلومی و دادوند )

انید. بیرای   های بیمه کشور پرداختهوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی شرکتبندی عشناسایی و رتبه
های  چهار بعید کیارایی، کیفییت،    شاخص مختلف  به عنوان اثرگذارترین شاخص 31این منظور از 

گویی به مشتری استفاده شده است. نتایب این توقیق کیه هاصیل آنیالیز پرسشینامه     نوآوری و پاسخ

گویی به مشتری باتترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری دهد پاسخیزوجی بوده است، نشان م
 های بیمه دارند.های بعدی را در کسب مزیت رقابتی شرکتبه ترتیب اولویت

های بیمه در ایران بندی شرکترتبه"با عنوان  رتبهنامه خود (، در پایانHejazi, 2009هجازی )
، با استفاده از مدل کیارت امتییازی   "گیری چندمعیارهتصمیم هایبا استفاده از تولیل عاملی و روش

بندی نموده است. نتایب ایین  های بیمه کشور را ارزیابی و رتبهشرکت MADMهای متوازن و روش

به خود اختصیاص   MADMهای را در تمامی روش 3دهد شرکت بیمه ایران رتبه پاوهش نشان می
 داده است.

نموده  یرانیا بیمه اتبندی مؤسسرتبه به اقدام ،3132در سال زی مرک یمهب مالی نظارت یریتمد
 و مجمیوز  آزاد قمنیاط  ی،خصوصی  دولتیی،  ییک مؤسسیات  است. گزارش، اقالم ترازنامه را بیه تفک 

کیرده و   اقیالم را مواسیبه   یین کیرده و نیرر رشید در ا    قبیل مقایسیه   سال با 3136 الس یصنعت برا
 زارش،گی  نویسیندگان ایین  . تاسی  نیز ارائیه نمیوده   زیان و سود هسا اقالم صورت یبرا اییسهمقا

 در بیازار  ییهضور و کیارا  یاتی،عمل ییکارا بازار بیمه، در هضور نظرز ا را ایرانی یمهب یهاشرکت

خیدمات،   ارائیه  نویوه  میالی،  گریگزارشی  شیفافیت  تعهیدات،  ایفیای  ییمالی، توانا ییتوانا سرمایه،
 یانهسال مجامع عمومیی در خصوص برگزاری قانونیفات رمقررات و تش یتو رعا یانمشتر ر ایت

 .دهندیاختصاص م یازدهم تا اول یهاها رتبهکرده و به آن ینسب یسهمقا
 
 شناسی پژوهشروش

هیای اییران،   استان خراسان شمالی شیامل شیرکت   شرکت بیمه 31جامعه آماری پاوهش ها ر 
 و نیوین اسیت. جهیت    کارآفرین، میا، معلیم، مییهن    آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، پارسیان، سینا، دی،

نامیه، خسیارت پرداختیی و تعیداد      های بیمه، آمار هیق بیمیه تولییدی، تعیداد بیمیه     بندی شرکترتبه
میورد پیردازش قیرار     Topsisافیزار  های بیمه استان دریافت و در نرمخسارت به تفکیک از شرکت
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شید. در   یشینهاد پ 3133در سال (  hwang and yoonیون  )توسط هوانگ و   Topsis مدلگرفت. 
  ییک تیوان بیه عنیوان     و هیر مسیثله را میی   شیود  یمی  ییابی شاخص ارز nوسیله به ینهگز mروش  ینا

 هلاهمدل ر ینا یدر نظر گرفت. منطق اصول یبعد n یفضا یکنقطه در   mشامل  یهندس یستمس
است که  یآل )مثبت( راه هلراه هل ایده. کندیم یفرا تعر یمنف آلیدههل ا)مثبت( و راه آلیدها
 ینتیر اسیت کیه کیم    یاینیه گز ینیه، به ینیه . گزدهدیرا کاهش م ینههز یارو مع یشسود را افزا یارمع

در  یدارد. بیه عبیارت   یمنف آلیدهفاصله از راه هل ا ینهال دورترو درعین آلیدهفاصله از راه هل ا
آل داشیته  هیل اییده  تشیابه را بیا راه   یشیترین کیه ب  ییاهی ینهگز TOPSISبه روش  هاینهگز یبندرتبه

به عنیوان نمونیه در شیکل نشیان داده      یاردو مع ینهدف ب ی. فضاکنندیکسب م یباشند، رتبه باتتر
بیه   A1 ینیه اسیت. گز  یمنفی  آلییده آل و راه هیل ا راه هل ایده یب،به ترت  -A+ و A که شده است
 دارد.  یآل منفرا تا راه هل ایده یشتریآل و فاصله بیدهتا راه هل ا یفاصله کمتر A2 ینهنسبت گز

 
 گام است: 2این روش دارای 

که شیامل   شودیم یابیارز یمیتصم یسروش ماتر یندر ا یم: تصم یسبه دست آوردن ماتر( 3

m و  ینهگزn .شاخص است 

 
 یراکیه دا  یاخص سیود و شاخصی  شی  مثبت است، یتمطلوب یکه دارا یشاخص یسماتر یندر ا

 باشد.یم ینهشاخص هز ست،ا یمنف یتمطلوب

بیدون   یمتصیم  یسموجیود در میاتر   هیای ییاس گیام مق  یین در ایم:تصم یسکردن ماتر نرمال ( 0

 : شاخص دارای جنبه مثبت

 : شاخص دارای جنبه مثبت

2X  1وX هایی از نوز سود هستند.شاخص 

 امiگزینه : 

 عددی بدست: مقدار 

 امjام با شاخص iآمده از گزینه 
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 یمبر اندازه بردار مربو  به همان شیاخص تقسی   یرکه هر کدام از مقاد یبترت ینبه ا .شودمی یاسمق
 :یدآبه دست می یراز رابطه ز  یهدرنتیجه هر درا. شودمی

(6) 

 
ماتریس تصمیم در واقع پارامتری است و تزم اسیت کمّیی   دهی به ماتریس نرمال شده: ( وزن1

هیایی  ییک تکنمعمیوتً از   .کندگیرنده برای هر شاخص وزنی را معین میشود، به این منظور تصمیم

شیود. بعید از   ده میی هیا اسیتفا  شیاخص  ییت اهم  ریب آوردن دست به یبرا AHPو  یآنتروپ مانند
 شود.(  ر  میR) در ماتریس نرمال شده w)) هامجموعه وزنها، مواسبه وزن

(2) W=( ,  

(3) 
 

با توجه به اینکه ماتریس
n*1

W قابل  ر  در ماتریس تصمیم نرمال شده (n*n   نیسیت، قبیل از )

 ر  باید ماتریس وزن را به یک ماتریس قطری 
*nn

W تبدیل نمود. ها روی قطر اصلی()وزن 

*دو گزینه مجازی : 0آل منفیو راه هل ایده 3آلهل ایده ( تعیین راه1
A   ال مثبیت( )گزینیه اییده  

-و 
A شوندبه صورت زیر تعریف میال منفی( )گزینه ایده: 
 

 

 (1) 
 

 

 j → J={1,2, …n} های مربو  به شاخص سود (32)

هزینه های مربو  به شاخص   j → J'={1,2, …n} 

 است. یارمقدار آن مع ینترمثبت بزرگ آلیدهکه بار مثبت دارند ا یارهاییمع یبرا

 است. یارمقدار آن مع ینترکوچک یمنف آلیدهکه بار مثبت دارند ا یارهاییمع برای

________________________________________________________________ 

1- Positive ideal point, PIS 

2- Negative ideal point, NIS 

 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   07

 است. یارمقدار آن مع ینترمثبت کوچک آلیدهدارند ا یکه بار منف یارهاییمع برای
 است. یارمقدار آن مع ینتربزرگ یمنف آلیدهدارند ا یکه بار منف یارهاییمع رایب

 دو گزینه مجازی ایجاد شده در واقع بدترین و بهترین راه هل هستند.

مواسیبه  بعیدی از روش اقلیدسیی    nفاصیله بیین هیر گزینیه     ها: ( به دست آوردن اندازه فاصله1
 آید:به دست میآل مثبت و منفی های ایدهرا  از گزینه iدیگر، فاصله گزینه عبارت. بهگرددمی

(33)        ,     i=3,0 ,1 ,... m 

(30) Si-=        ,     i=3,0 ,1 ,... m 

 آید:آل: این معیار از طریق فرمول زیر به دست میمواسبه نزدیکی نسبی به راه هل ایده ( 6

(31)       ,    0  

. مشخص است کیه  0=آنگاه  =و اگر    1=آنگاه  =شود که اگرمالهظه می

هر چه فاصله گزینه 
i

A تر خواهد بود.نزدیک 3تر باشد نزدیکی نسبی به آل کماز راه هل ایده 

 hwang and) شیوند بنیدی میی  ها بر اساس ترتیب نزولی رتبهنهایتاً گزینه: هاگزینه بندی( رتبه2

yoon, 1981). 
های انتخا  شیده، بیا نظرخیواهی و    مناسب برای شاخص 3در پاوهش ها ر، برای  تعیین وزن 

تهییه    AHPای بیر اسیاس روش   های بیمه اسیتان پرسشینامه  مصاهبه از کارشناسان و مدیران شرکت
هیا در  یتیاً پرسشینامه  نهاشرکت بیمه مذکور توزیع و تکمیل شید و   31گردید. این پرسشنامه در بین 

  . وتولیل قرار گرفتمورد تجزیه Expert Choiceافزار نرم

گییری چنیدمنظوره اسیت    ین فنون تصمیمترمعروف( یکی از AHPمراتبی )فرایند تولیل سلسله
 3122(، در دهیه   Thomas L. Saatyراقی به نام تومیاس. ال. سیاعتی )  که اولین بار  توسط فردی ع

گییری  گیری با چنید گزینیه رقییب و معییار تصیمیم     که عمل تصمیمارائه شد. این روش در هنگامی
گییری چنید معییاره    هیای تصیمیم  تواند استفاده گردد و یکی از پرکاربردترین روشروبرو است می

(MCDM)0 ر روش است. معیارهای مطرح دAHP  تواننید کّمیی ییا کیفیی باشیند. اسیاس ایین        می

 جفیت جفیت ، مراتیب سلسیله اجزا در هر سیطو   .گیری بر مقایسات زوجی نهفته استروش تصمیم

________________________________________________________________ 

1- Determination of weightages 

2- Multi Criteria Decision Making 
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 Pohekar andشوند، تا ترجیو نسبی هر یک در راستای آلترناتیوها تعییین گیردد )  باهم مقایسه می

Ramachandran, 2004دهد که فارغ از هرگونه نفیوذ  لی این امکان را میگیرنده عا(؛ و به تصمیم

دوییی،  و مزاهمت خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند. بعیالوه مقایسیه دوبیه   
آورد و باعیی بهبیود عامیل منطقیی     اطالعات ارزشمندی را در مورد مسثله توت بررسی فراهم میی 

 AHPمراتبیی  گیری فرایند سلسلهمسثله تصمیم(. David, 1983)شود گیری میبودن فرایند تصمیم

 بر چهار مرهله اساسی به شرح زیر استوار است: 
بنیدی مسیثله میورد نظیر: در ایین مرهلیه هیدف کلیی در ر س         و طبقیه  3مراتیب تعیین سلسله -3

تیر و نهایتیاً در آخیرین سیطو،     یرگذار بر هدف کلیی در سیطوح پیایین   تثثمراتب و معیارهای سلسله
گیرند. تعداد سطوح، بستگی به پیچیدگی مسیثله دارد.  گیری قرار میهای تصمیمها و انتخا نهگزی

کنید کیه   بیر مقایسیات زوجیی اسیتوار اسیت، سیاتی پیشینهاد میی         AHPاصیول میدل    کیه ازآنجایی

 (.satty, 1980) عامل تجاوز ننماید 1هدالمقدور تعداد عوامل در هر سطو از 
مراتب در جوابگویی ت زوجی عوامل مندرج در هر سطو از سلسلهمرهله دوم شامل مقایسا -0

 1باشد. مبنیای قضیاوت جیدول    ین اهتیاجات هدف یا عوامل سطوی باتتر میتثمبه توقق هدف یا 
بت بیه هیم   منظور مقایسه شدت برتری هر دو معیار نسی ( است که توسط ساعتی به0)جدول کمیّتی )

 ارائه شده است:

 
 یی معیارهادودوکمیتی ساعتی برای مقایسه  3: مقیاس (2)جدول 

 تو یو تعریف شدت اهمیت

 اهمیت برابر دارد و یا ارجویتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iشاخص  0ترجیو یکسان 3

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  1کمی مرجو 1

 تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  1خیلی مرجو 1

 است. jدارای ارجویت خیلی بیشتری از  iگزینه  1خیلی زیاد مرجو 2

________________________________________________________________ 

1- Hierarchy 

2- Equally Preferred 

3- Moderately Preferred 

4- Strongly Preferred 

5- Very strongly Preferred 
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 نیست. jتر و قابل مقایسه با مطلقاً مهم jاز  iگزینه  3کامالً مرجو 1

 های میانه وجود دارد.که هالتهنگامی بینابین 6-1-0

بیا اسیتفاده از میاتریس مقایسیات زوجیی، وزن نسیبی        AHPم از فرآیند میدل  در مرهله سو -1
 (,zahedi  1986شود. متدلوژی این مواسبه به شرح زیر است )عوامل هر سطو مواسبه می

آن صیورت  ر عامیل میورد مقایسیه را بدانید، د     nهیای واقعیی   توانسیت وزن گیر میی  اگر مقایسه
                                                                                                                                                                           ل زیر بود:   ماتریس مقایسات زوجی نسبی عوامل به شک

 
 Aاتریس سیطر می    nتوانید از هیر کیدام از   های نسبی به صورت بدیهی میی در این و عیت وزن

 بوده و رابطه زیر برقرار بوده است. 3دارای رتبه  A دیگر ماتریس عبارتمواسبه شود. به
(31) A.W= n.W 

تعیداد عوامیل ییا عناصیر      nهیای واقعیی و   بردار وزن w3……….wn]  ،w2 ،w=[w1 که در آن
دار آیگن سیمت  بر"و  "0مقدار ویاه آیگن"( به ترتیب 3در معادله )   nو wاست. در جبر ماتریسی 

شیود کیه چیون قضیاوت کننیده      اسیتدتل میی    AHPدر مدل  شود.نامیده می  Aماتریس  "1راست
را با   Aهای نسبی دوبه دویی ماتریس ندارد بنابراین قادر نیست که وزن  Wشناختی نسبت به بردار 

 قیاً منطباشید  کیه هاصیل قضیاوت شخصیی او میی      Aدقت صد درصد تعیین کند. بنابراین میاتریس  
شیود از رابطیه زییر مواسیبه     نشیان داده میی    ώکیه بیا    Wاست. تخمین یا برآورد بیردار   1ناسازگار

   :گرددمی

(31) Â. Ŵ=  .Ŵ  

ارائه  (دهندهپاسخگیرنده )یمتصمیی عوامل که از سوی دودوبهعبارت از مقایسه  Âآن  که در 

________________________________________________________________ 

1- Extremely Preferred 

2- Eigen Value 

3- Right Eigenvector 

4- Inconsistent 
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بیردار آیگین سیمت    " Ŵو  Âماتریس  "مقدار ویاه آیگن" ترینعبارت از بزرگ  .شودمی
تیوان  را می است عالوه بر این مقدار   wو تخمینی از مقدار واقعی بردار  Âماتریس  "راست

 .≥  nدر نظر گرفت. پرفسور ساتی نشان داده است که پیوسته : nتخمینی از 
بیشتر است کیه   Aتر باشد در آن صورت درجه سازگاری ماتریس نزدیک nبه  هرچقدر

نسیبت  "ییا    CRو  "3مقیاس یا درجه سیازگاری "یا   CIبر اساس این خاصیت، مقیاسی توت عنوان

 گردد:به شرح زیر مواسبه می "0سازگاری
(31) CI=(  - n)/n-1 

(36) CR=(CI/ACI)×100          

بیه   .(,saaty (1980هیای تصیادفی اسیت    متوسط درجیه سیازگاری مترییر     ACI(،36که رابطه )
)قضیاوت تصیمیم     Aآن صیورت میاتریس  ر باشید د  ≥CR %32عنوان یک قیانون تجربیی چنانچیه    

  Aگیرنده درباره ترجیو عوامل مورد مقایسه( قابل قبول اسیت و در غییر ایین صیورت، منیدرجات     
بیل اعتمیاد گیردد. در ایین هالیت تزم اسیت کیه        بیش از ناسازگار آن است کیه منجیر بیه نتیایب قا    

( از سیوی   %32تیر و ییا مسیاوی    یابی به نسبت سازگاری قابیل قبیول )کیم   مقایسات زوجی تا دست
(، از رابطیه مواسیبات   Ŵ) Wدهید کیه بیرآورد بیردار     ساتی نشان می تصمیم گیرنده تکرار گردد.

و ییا    Expert  Choiceافزاری به نیام  تکراری قابل هصول است که این الگوریتم هم اکنون در نرم
آن درجه سازگاری ماتریس مقایسات زوجی را نییز مواسیبه    وسیلهبهافزار مشابه موجود است و نرم

 (. Saaty, 1980کرد )

هیای تصیمیم  شامل تعیین اهمیت نسبی هر کدام از گزینیه   AHPآخرین مرهله فرآیند مدل  -1
هیای نسیبی   لی مسثله میورد نظیر اسیت بیرای ایین منظیور، وزن      ها و هدف کگیری در رابطه با معیار

گیردد  ام در رابطه با سطو اول )هیدف کلیی مسیثله( از رابطیه زییر مواسیبه میی       Kعوامل در سطو 
(zahedi, 1980:) 

(33)    C(1,K)= Bi 

امیل سیطو   ام در رابطه با عوkهای نسبی عوامل در سطو بردار ترکیبی وزن C(K , 3آن )ر که د

________________________________________________________________ 

1- Consistency Index ( C.I) 

2- Consistency Ratio (C.R) 
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 inدهنید.  را نشیان میی   Ŵهیای  است که سطرهای آن تشکیل بردار  n×1-inیک ماتریس  Biاول، و 
( را دارد و گذاشیتن  3در معادلیه )   nبوده و در واقیع همیان و یعیت    Iبیانگر تعداد عوامل در سطو 

 است. Iمنظور نشان دادن سطو به Iزیرنویس 
 های پژوهشیافته

هیای هیق بیمیه    ی بیمیه اسیتان خراسیان شیمالی، ابتیدا وزن شیاخص      هیا بندی شیرکت برای رتبه
نامه، تعداد خسیارت و نسیبت خسیارت مواسیبه شید. نتیایب هاصیل از تکمییل         دریافتی، تعداد بیمه

های بیمیه  توسط کارشناسان و مدیران شرکت – AHPبر اساس روش  -های تدوین شده پرسشنامه

درصید   101/2و 131/2رییافتی بیه ترتییب بیا     دهد شیاخص نسیبت خسیارت و هیق بیمیه د     نشان می
شیاخص   1تیرین درجیه اهمیّیت را در بیین     درصید کیم   213/2بیشترین و شاخص تعداد خسارت با 

وتولییل نظیرات کارشناسیان در    ، نتایب هاصل از تجزییه 1جدول های بیمه دارد. عملکردی شرکت
 دهد:را نشان می Expert Choiceافزار نرم

 
 AHP ای بر اساس نظر کارشناسان و مدیران بیمه به روشهای بیمههای عملکرد شرکت: وزن شاخص(9)جدول 

تیحق بیمه دریاف شاخص ادرهتعداد بیمه ص  رتنسبت خسا تعداد خسارت   

101/2 وزن شاخص  320/2  213/2  131/2  

 منبع: نتایب پاوهش

 
ی بیمه با تلفییق ایین   هابندی شرکتهای عملکردی بیمه، رتبهبعد از تعیین میزان اهمیت شاخص

 ها و آمار موجود به روش تاپسیس انجام شد. وزن

 و  1جدول 

 
هیای  هیای بیمیه را در سیال   بندی شیرکت بر اساس چهار شاخص مذکور رتبه ،1جدول )جدول 

 دهد:نشان می 3110و  3113

بیه عنیوان تنهیا شیرکت بیمیه دولتیی کشیور رتبیه          بیمه اییران  3110، در سال 1جدول بر اساس 
بندی چندمعیاره دارا بوده اسیت. ایین شیرکت بیمیه در     های بیمه در مدل رتبهنخست را بین شرکت

های بیمه استان دارا بوده است. عالوه بر ایین، شیرکت   نیز رتبه نخست را در بین شرکت 3113سال 
 3113نسیبت بیه سیال     3110ی خیود در سیال   هیای عملکیرد  بیمه مذکور توانسته با بهبیود شیاخص  
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هیای بیمییه  افییزایش دهید. شییرکت  312/2بییه هیدود   3110را در سیال   شیاخص نزدیکیی نسییبی   
هیای بیمیه بیه خیود     هیای دوّم تیا چهیارم را بیین شیرکت     پاسارگاد، آسیا و کارآفرین به ترتیب رتبه

در سیال   11211/2از   ص نزدیکی نسیبی اند. شرکت بیمه پاسارگاد  با بهبود شاخاختصاص داده
ارتقییا یافتییه  3110در سییال  0بییه رتبییه  3113در سییال  6از رتبییه  3110در سییال  11111/2بییه  3113

شیاخص هیق بیمیه     1شرکت بیمه پاسارگاد به دلیل بهبیود    است.بهبود شاخص نزدیکی نسبی

 بوده است. 3113نسبت به سال  3110این شرکت در سال  نامه و نسبت خسارتدریافتی، تعداد بیمه
 

 1932و  1931های های بیمه استان خراسان شمالی در سالهای عملکرد شرکت: شاخص(4)جدول 

 نسبت خسارت تعداد خسارت نامهتعداد بیمه مبلغ حق بیمه )میلیون ریال( سال های بیمهشرکت

 بیمه نوین
3113 11123 31336 3120 11/12% 

3110 01031 33211 3231 61/11% 

 بیمه سینا
3113 11361 1162 1021 11.63% 

3110 13313 1101 1611 62/12% 

 بیمه پاسارگاد
3113 11311 00311 611 16/11% 

3110 31211 02211 316 10/12% 

 بیمه معلم
3113 01011 3103 1120 13/36% 

3110 03110 33211 0311 23/63% 

 نیکارآفربیمه 
3113 16113 33301 112 21/01% 

3110 11321 31111 3311 16/11% 

 بیمه ما
3113 013 333 2 22/2% 

3110 0321 613 31 30/32% 

 بیمه دی
3113 10320 1021 2101 61/16% 

3110 2211 1111 1130 12/101% 

 بیمه میهن
3113 1016 0112 132 12/26% 

3110 31131 2116 111 30/13% 

 پارسیانبیمه 
3113 31602 1221 361 31/10% 

3110 13362 6333 1211 61/16% 

 بیمه ایران
3113 126321 16336 11136 10/32% 

3110 113311 33210 331113 30% 

 بیمه آسیا
3113 62136 01332 3626 00/36% 

3110 33323 12021 3113 1/26% 

 بیمه البرز
3113 11321 36133 1363 61/11% 

3110 11311 36113 1211 6/21% 
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 بیمه  دانا
3113 11331 1361 1112 12/63% 

3110 11011 2316 3133 21% 

 های بیمه استان خراسان شمالی: شرکتمنبع  

 

 

 TOPSISروش  هب 1932و  1931های استان خراسان شمالی در سال های بیمهبندی شرکت: رتبه(1)جدول 

 ی بیمههاشرکت
1931 1932 

 رتبه  نزدیکی نسبی رتبه  کی نسبینزدی

 3 31616/2 3 63121/2 بیمه ایران

 0 11111/2 6 11211/2 بیمه پاسارگاد

 1 11112/2 32 12022/2 بیمه آسیا

 1 10133/2 1 13212/2 بیمه کار آفرین

 1 10112/2 1 11201/2 بیمه پارسیان

 6 10006/2 0 11122/2 بیمه ما

 2 13362/2 3 11166/2 بیمه سینا

 3 13261/2 30 03623/2 بیمه میهن

 1 13031/2 2 11231/2 بیمه البرز

 32 13311/2 1 11321/2 بیمه نوین

 33 12111/2 31 02113/2 بیمه معلّم

 30 12112/2 33 12200/2 بیمه  دانا

 31 32661/2 1 13113/2 بیمه دی

 : نتایب پاوهشمنبع

 

کت بیمه آسیا، این شرکت بیمه با بهبیود هیر چهیار شیاخص ارزییابی عملکیرد       در خصوص شر
بیه رتبیه    3113در سال  32توانسته است از رتبه  3113نسبت به سال  3110های بیمه در سال شرکت

های بیمه کارآفرین و پارسیان با افزایش مقدار مطلق دو شاخص ارتقا یابد. شرکت 3110در سال  1

 1های به رتبه 1و  1های به ترتیب از رتبه 3113نسبت به سال  3110ت در سال تعداد و نسبت خسار
در  2اند. فاصله گرفتن دو شاخص تعداد و نسیبت خسیارت از مقیدار    نزول کرده 3110در سال  1و 

 3110در سیال   6بیه رتبیه    3113در سال  0شرکت بیمه ما موجب تنزل رتبه این شرکت بیمه از رتبه 
نامیه، تعیداد و نسیبت    هیای تعیداد بیمیه   کت بیمه سیینا بیا وجیود تضیعیف شیاخص     شده است. با شر
 3113در سیال   3های بیمه از رتبیه  بندی شرکتدر رتبه 3113نسبت به سال  3110خسارت در سال 



 77  های بیمه استان خراسان شمالی به روشبندی شرکترتبه

ارتقا یافته است. شرکت بیمه میهن با افزایش چشمگیری در مبلغ هیق بیمیه    3110در سال  2به رتبه 
  3بیه رتبیه    3113در سال  30نامه و کاهش نسبت خسارت، توانسته است از رتبه هدریافتی، تعداد بیم

نامیه  های بیمه البرز و نوین با کاهش هق بیمه دریافتی و تعداد بیمیه ارتقا یابد. شرکت 3110در سال 
در سیال   1و  2هیای  بیه ترتییب از رتبیه    3113نسبت به سال  3110و افزایش نسبت خسارت در سال 

اند. شرکت بیمه معلّم با بهبود هر چهیار شیاخص   تنزل یافته 3110در سال  32و  1های رتبهبه  3113

بیه رتبیه    3113در سیال   31توانسته است از رتبه  3113نسبت به سال  3110عملکردی خود در سال 
نامیه، تعیداد و نسیبت    هیای عملکیرد تعیداد بیمیه    ارتقا یافته است. تضیف شاخص 3110در سال  30

 30بیه رتبیه    3113در سال  33ر شرکت بیمه دانا نیز موجب تنزل رتبه این شرکت از رتبه خسارت د
 شده است.  3110در سال 

کاهش قابل توجه مبلغ هق بیمه و افزایش چشم گیر شاخص نسبت خسارت شیرکت یبمیه دی   

کت شیر  31ترین رتبه را در بین موجب شده تا این شرکت پایین 3113نسبت به سال  3110در سال 
 به خود اختصاص دهد. 3110بیمه مورد بررسی در سال 

 

 گیری نتیجه

؛ زییییییرا ننددامی هارکشو توسعهدر  مهمی عامل را بیمه یافته توسعه معاجو تمامیامیییییروزه در 
 منجااز ا ناشی رتخسا پوشش باکیه   شوددر اقتصاد موسو  می خدماتی یهابخشاز  بیمه صنعت
و  ،کرده عملر کشو هر دقتصادر ا موافظتیو  هکنند انجبر سیستمی اننوع بهدی قتصاا هایلیتفعا

 یها هنگیزا)افییزایش  صنایع یگرد ایبر مورکیو  هنگیزا ،خییود میزآ موفقیت تعملیاتوانیید بییا مییی
در اییران   بیمه صنعت از سوی دیگر با وجود اینکه. گردد دقتصاا ها درآن توسعهو  اری(گذ سرمایه

 یهارکشودر  مشابه یهابخش با مقایسهدر  ز به فعالیت نمیوده، امیا همچنیان   بیش از یک قرن شرو
 یقو مالی یهاسیستم توسعه این در هالی اسیت کیه  . ستا دیهبررا یهادکمبو دارای توسعه بهرو 

هیای  لذا ایجاد زمینه. ستا زسا سرنوشت ربسیا رکشو تمد بلند دیقتصاا شدر ئهارا  ایبردوام  باو 
هیای  بیرداری از پتانسییل  شایانی را در بهیره  تواند کمکو رقابت در این صنعت میافزایش کارایی 

بنیدی  تواند در این مهم نقش ایفیا نمایید رتبیه   هایی که میاین صنعت در کشور نماید. یکی از شیوه

. ستا بیمه شرکت دعتماا قابلیت یابىارز ى،بند تبهاز ر ساسىا فهدهیییای بیمیییه اسیییت.  شیییرکت
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 لقبادر را  هییاشییرکت ىپذیر سیبو آ رىعتباارزش ا ،مالى تثباو   عیتو هییانییدیبمعمییوت رتبییه
   .کنندمی تعیینو  سیربر نامساعد یطارییش

شرکت بیمه استان خراسیان شیمالی کیه دارای شیعبه سرپرسیتی و       31بندی مقاله ها ر، به رتبه
شیاخص عملکیردی    1ظیور،  ها در دسترس بوده؛ پرداخته است. برای این منآمار مورد نیاز برای آن

بر اساس مرور مطالعیات قبلیی و    نسبت خسارتو  تعداد خسارت، نامهتعداد بیمههق بیمه دریافتی، 

نظرسنجی از کارشناسیان و میدیران بیمیه اسیتان در نظیر گرفتیه شید. در گیام بعیدی، تعییین وزن و           
هیای بیمیه   شیرکت بنیدی  تعییین و نهایتیاً رتبیه    AHPهای فوه به روش ارجویت هر یک از شاخص

های مذکور انجام گرفیت. نتیایب   گیری چند معیاره تاپسیس بر اساس شاخصاستان به روش تصمیم
AHP دهد بر اساس نظر کارشناسان و میدیران بیمیه در اسیتان بیه     ها نشان میدر تعیین وزن شاخص

ای ترتیب شاخص نسبت خسیارت، هیق بیمیه درییافتی، تعیداد بیمیه صیادره و تعیداد خسیارت دار         

 باشند.های بیمه میبندی شرکتاهمیت و اولویت در رتبه
و  3113هیای  دهد تنها شرکت بیمه دولتی کشور رتبیه نخسیت را در سیال   نتایب توقیق نشان می

های بیمه پاسارگاد و آسییا  شرکت بیمه مورد بررسی کسب کرده است. شرکت 31را در بین  3110
افزایش هیق بیمیه درییافتی بیه عنیوان شیاخص مثبیت و        با بهبود شاخص نزدیکی نسبی خود )که با 

گیردد( در  های منفی هیاد  میی  ها، تعداد و نسبت خسارت به عنوان شاخصنامهکاهش تعداد بیمه
 اند. های دوّم و سوّم را به خود اختصاص دادهبه ترتیب رتبه 3113نسبت به سال  3110سال 
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