
 
 

 



 
 

 1398 پائیزـ  63ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار تجربی مطالعاتفصلنامه علمی ـ 
 81تا  53صفحات 

های بیمه با استفاده از رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت
 فازی ANPتکنیک 

  ناهید فیض آبادی فراهانی
  یدهقان دهنو یمحمدعل
  یگانهحساس  یحیی

 میثم امیری

 
 چکیده

می  مهمنقش سرمایه شرکت های بیمه و تعداد آنها در بورس بسیار با توجه به حجم باالی گردش مالی صنعت بیمه ، 
بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشان  کـسب  هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هـر شـرکتباشد.از آنجا که 

 سطح وسیعتر،  در  بلکه  ها گذاران و افراد داخلی شرکت  موفق بـاشد نه تنهاسرمایه شرکت در ایجاد ارزشاگر ، است
های بیمه هدف تحقیق حاضررتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت.  مندخواهد شد جامعه از ایجاد ارزش بهره

بیمه ای فعال در باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه فعاالن شرکت های می  فازی ANP با استفاده از تکنیک
بورس و فرابورس و نیز متخصصان سازمان بورس تهران می باشد.  در این تحقیق، سعی گردید تا بیشتر متخصصان 

ه با استفاده از سازمان بورس در امور بیمه و نیز تعدادی از مدیران شرکت های بیمه ای انتخاب گردند و حجم نمون
رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی باشد. در پاسخ به این سئوال که ارزیابی و نفر می 35فرمول کوکران تعداد 

باشد، پس از انجام تجزیه و تحلیل ها  ها به چه صورت می و میزان اهمیت هریک از این مولفه در ایران های بیمهشرکت
ی مشخص گردید که به ترتیب بهره وری سرمایه در رتبه نخست و سپس کیفیت فاز ANPبا استفاده از تکنیک 

دارایی ، ایفای تعهدات ، نقدینگی ، کیفیت مدیریت ، حساسیت به خطرات بازار ، کیفیت سود ، بهره وری عملیاتی و 
 ساختار و کفایت سرمایه در رتبه های بعدی قرار دارند. 

 .یفاز ANP یک، تکن یرانا یمه، صنعت ب ییکارا :یدیکل واژگان
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 مقدمه
های اخیر حکایت از آن بررسیاست.  یاتیکشور ح کیثبات اقتصاد  یبرا یصنعت مال
های در بخش یعملکرد مال یبررستمایل به ، 2008سال  یجهان یاز زمان بحران مالدارد که 
و دولت ها(  تیریگذاران، مد هی)مثال سرما 1سهامداران در جهت منافع ژهیبه و ،مختلف

بخش مالی  مربوط به قیتحق یدو موضوع اصلبیش از پیش افزایش یافته است. امروزه 
 ینیب شیپ یکی، می شود مهیب یهابانک ها و شرکتکه به طور عمده شامل  یموسسات مال

اهداف میزان دستیابی به  ی موسسات ازابیارزدیگری و  یو شکست مال یورشکستگ
در همین (. 2009،  2مالی و ... می باشد ) سواستیانف و لودمیالی و کارایی گذار هیسرما

 اقتصادى هاىچرخ گردش به توجه نیز و المللى بین هاىسرمایه افزایش به نگاهىراستا  

 اهمیت هستند. بیمه از ناشى هاىتضمین به متکى همگى که است این واقعیت دهنده نشان

 مؤسسه یک عنوان به بیمه نقش بیان با توان مى را بُعد اقتصادى از بیمه صنعت به توجه

 (.2008، 3رانجان و همکارانداد ) اقتصادى، توضیح رشد روند به کمک و گذارىسرمایه
های موجود در گروه صنعت مذکور در  مجموع آخرین ارزش بازار شرکت 1395در سال 

درصد از کل ارزش  3.75است که میلیارد ریال هزار  40.473بورس اوراق بهادار فرا
و ( 4) به نقل از سایت فرابورس ایران بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده فرا

نماد فعال این گروه صنعت در بورس اوراق بهادار دارای ارزش بازار بیش از هزار  5تمامی 
دانا دارای میلیارد ریال هستند. بیمه البرز و بیمه پارسیان دارای بیشترین ارزش بازار و بیمه 

 اقتصادی هایفعالیت بزرگ بخش . بیمهکمترین ارزش بازار در این گروه صنعت است

 و بانکداری که طوریبه است، رشد حال در درصد 20تا  15حدود  نرخ با که است
 کمک کشور ملی ناخالص تولید افزایش به درصد 7 حدود توانند می هم با  بیمه خدمات

 نهادهای از یکی عنوان به ایبیمه هایشرکت(. درواقع 2013و همکاران، 5کنند) آگراوال 

 ممکن شکل بهترین به اختیار در منابع از باید جهان کشورهای از بسیاری در مهم و پویا

 مشتریان برای را واقعی ارزش که عواملی سر بر رقابت در آنها اتالف از و کنند استفاده

و سعی در به حداکثر رساندن میزان عملکرد و کارایی خود  کنند پرهیز کنند، نمی ایجاد
بررسی نتایج  (. در همین راستا1395در این محیط رقابتی داشته باشند)آقازاده و همکاران، 
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شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد  عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می
)دیدار و  توسعه ورفاه جامعه استهای  کننده و حیاتی تحقق برنامه آن عامل تعیین

کند که کارایی  ( بیان می2007) 1در همین راستا روکا پیوک و همکاران (.1397همکاران، 
سازمان به نتایجی اشاره دارد که سازمان با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در جهت 

چه سازمان ها می رسد. محققان گوناگون عنوان می کنند که اگرنیل به اهداف به آن
های گوناگون استراتژی را اتخاذ کند اما جهت تحقق این اهداف تواند جهت گیری می

های گزینش انتخابی، آموزش فشرده کارکنان، مشارکت  نیازمند اجرا و توسعه استراتژی
 -فعال آنها، ارزیابی عملکرد و کارایی و ایجاد انگیزه سازمانی )جهت دستیابی به سیستم

؛ 2005، 2ن عملکرد و کارایی( توسط نیروی انسانی دارد) شین و چیانگهایی با بهتری
(. از جمله موسساتی که امروزه به روند بررسی دقیق عملکرد ) 2013، 3چوانگ و همکاران

 باشند. ای میهای بیمهسازمانی ، مالی و فردی ( روی آورده است، شرکت
باحث نظری، کارایی از پنج بعد در تشریح بحث کارایی می توان عنوان نمود که در م 

بررسی می شود. این پنج بعد عبارتند از کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی، 
 (.  1393کارایی مقیاس و کارایی ساختاری ) شهیکی تاش و یعقوبی ، 

 انواع کارایی (1جدول)
 توضیحات  انواع کارایی

دهندۀ میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثرسازی میزان تولید با  کارایی فنی نشان کارایی فنی 
 شدۀ تولید است.  توجه به منابع و عوامل مشخص

ترین ترکیب  هزینه این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصوالت با استفاده از کم   کارایی تخصیصی
 کند. ها داللت می ورودی

کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت میزان محصوالت تولیدی قابل استفاده به  کارایی اقتصادی 
 میزان منافع تولیدی که برای ساخت آن محصول به کار رفته است.

شدۀ آن واحد به کارایی در مقیاس  کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهده کارایی مقیاس
 آید. دست می بهینه به

دست   های آن صنعت به کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت   کارایی ساختاری
 آید. می

 
، رگرسیون خطیهایی مانند روشجهت بررسی کارایی می توان  ی آماریهااز جمله روش

                                                                                                                   
1. Roca-Puig et al 
2. Shih & Chiang 
3. Chuang et al 



 1398پائیز ـ  63ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   56

در نام برد که  را ( و رگرسیون لجیتPCAتحلیل عاملی، تحلیل مولفه های اصلی )
،  1) شن و همکارانای مورد استفاده قرار گرفته است گستردههای پیشین به طور پژوهش

ای،  های بیمهعملکرد و سودآوری و کارایی شرکت تر برای بررسی جامع تر و کامل(. 2017
می توان از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مانند بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام 

تباط وجود دارد آن است که معیارهای فوق در عین استفاده نمود. اما نکته ای که در این ار
اند )صحت و  مفید بودن و سادگی در استفاده، انتقادات جدی را نیز متوجه خود نموده

 یهابراساس روش اًعمدت یمطالعات علمدرواقع می توان عنوان نمود که (. 1390همکاران، 
 یشرکت هابینی رفتارهای آتی و پیش یمال یرهایمتغ نیروابط ب ییشناساجهت  یآمار

و کمتر به بررسی مولفه ها و رتبه بندی آنها براساس اهمیت شان  استاستفاده شده  یمال
براساس بررسی های صورت گرفته توسط محقق درهمین راستا پرداخته شده است. 

با توجه   گیری  در فرایند تصمیمها شرکت کارایی مشخص گردید که رتبه بندی مولفه های
کارکرد  براساسـه اهـمیت نـقش بازار سرمایه ازمهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی ب

می باشد. ضروری ، بسیار هاشرکت کاراییمنظور ارزیابی  به  و اقتصادی  مـعیارهای مالی
 ای کارایی جهت رتبه بندی مولفه هایفازی  ANPبنابراین در تحقیق حاضر از تکنیک 

حال با توجه به مطالب بیان شده، در این  بیمه استفاده شده است.های شرکت یاتیبازده عمل
 ایران می باشیم. مهیب یهاشرکتیی کاراهای بندی انواع مولفهرتبه یبررستحقیق به دنبال 

بندی متغیرهای های بیمه، شناسایی و رتبههای شرکتدر واقع در راستای تقویت فعالیت 
یابد. اگرچه تحقیقاتی در ارتباط با سنجش ضرورت میها اثرگذار بر کارایی این شرکت

های بیمه انجام شده است، اما در هیچ های بیمه و انتخاب کاراترین شرکتکارایی شرکت
مورد های بیمه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتیک از این تحقیقات،  رتبه

بندی متغیرهای ن است که رتبهبررسی واقع نشده است، بنابراین سوال اصلی این تحقیق، ای
 ANPهای بیمه چگونه است؟ در پاسخ به این سوال از روش اثرگذار بر کارایی شرکت

فازی استفاده شده است. در این روش روابط درونی معیارها و زیرمعیارها نیز لحاظ 
گیری و کند که روابط متقابل بین سطوح تصمیمگردد. این روش شرایطی را مهیا می می

تر مورد بررسی و مالحظه قرار گیرند. اگرچه روش گیری به شکلی کلیمعیارهای تصمیم
ANP گیرد، اما به گیری نسبی مبتنی بر مقایسات زوجی را به کار مییک مقیاس اندازه

نماید، بلکه یک ساختار اکیداً سلسله مراتبی را به مسئله تحمیل نمی AHPمانند روش 
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نماید. سازی می کارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد مدلبهگیری را با مسئله تصمیم
هایی است که چنین ویژگی ANPگیری چندمعیاره، فقط روش های تصمیماز میان روش

را داراست. در این تحقیق به منظور انجام مقایسات زوجی فاکتورهای مدل از روش فازی 
کار گرفته گیری بهت در حوزه تصمیمکه به منظور در نظرگرفتن مسائل ذهنی و عدم قطعی

های مشابه برخوردار است استفاده گردیده شود و از قابلیت اعتبارباالتری نسبت به روشمی
 (. 1390است )حقیقت منفرد و رضایی، 

 پیشینه پژوهش 
 هایبانکاز  تایی 1992نمونه  کیبا استفاده از کنند که ( عنوان می2018) 1بیتار و همکاران 

 ایکه آ بررسی شده است در این تحقیق ، 2013-1999در طول دوره  OECDکشور  48
موثر  یموسسات بانک یو سودآور ییو بهبود کارا سکیباالتر در کاهش ر هینسبت سرما

های ها، مولفهدر تحقیق، محققان جهت بررسی کارایی و سوآوری بانکیا خیر.  است
 ها عبارتند از: اند که این مولفهدادهمشخصی را در مدل خود مورد استفاده قرار 

 بانک ها یو سودآور ییکارا سک،یبه ر هینسبت سرما ریتأثهای (: مولفه2جدول )
 متغیرها بعد ردیف

 ، اختالل در اعطای وام از دست دادن وام ریذخا ریسک مدل 1

 کارایی 2
-هزینه، کل هیسرما، تنوع درآمد،  ها ییرشد دارا،  به درآمد نهیهزنسبت 

 های دیگر سرمایه ، حقوق مشخص صاحبان سرمایه
 یاتیعمل هایدرآمد ریسا، درآمد، سود خالص سودآوری 3

4 
و  یاصل یرهایمتغ
 یکنترل یرهایمتغ

 تنوع درآمد ها ) دریافتی و پرداختی (،، خالص وامحقوق صاحبان سهام

 
و  سکیبر ر یمبتن یهاهیکه نسبت سرما یکه در حال محققان در این تحقیق نشان می دهند

بر  یمبتن هیسرما یشود، نسبت ها یم یبانک یو سودآور ییباعث بهبود کارا سکیعدم ر
 کنند.، در کاهش ریسک بانک موفق عمل نمیسکیر
با  نیچهای بانک کاراییمقاله،  نیدر اکنند که ( عنوان می2018) 2چن و همکاران  
ی قرار گرفته بررسمورد  یجهان یبانک در اوج بحران مال 127نمونه منحصر به فرد از  کی

ها را در داده یابتکار لیو تحل هیتجزترکیبی جهت  یروشاست. در این تحقیق محققان 
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ها مدل تحلیل پوششی داده با استفاده ازدر مرحله اول، ند. کنیاعمال م یتصادف طیمح کی
در این  شده است.احتمال دستیابی به حداقل آستانه عملکرد، به روش تصادفی محاسبه 

اند که این های مشخصی را در مدل خود مورد استفاده قرار دادهمولفهمرحله محققان 
 ها عبارتند از: مولفه

 ( 2018(: مدل تحقیق چن و همکاران )3جدول )
 متغیرها بعد ردیف

 مشکوک الوصول یهاوام ریذخا کارایی مالیهای مدل ورودی 1

 سهام

 کاهش وام ها ) اختالل در وام ها (

 یاتیعملهای نهیهز

 مخارج کارمندان

 تعداد کارکنان

 هاتعداد شعبه

 استهالک

 
2 

 یی کلدارا های مدل کارایی مالیخروجی

 ثابت یهاییدارا

 هاناخالص وام

 کل اوراق بهادار

 یمشتر یهاکل سپرده

 از کسر مالیات شیسود پ

 درآمد خالص

 مجموع درآمد ناخالص

 
 نییباال / پا ییکارآ یی باهاگروه نیب مبتنی بر تکنیک ویکور  یونیدر مرحله بعد رگرس 

 یهابانک یکل یوردهد که سطح بهرهینشان م جینتاشد. در هر آستانه عملکرد اعمال 
ساختار ی رهایمتغ وابسته به یتوجه به طور قابلنتایج  نیاباشد. می نییهمچنان پا ینیچ

 شود.یم نییتعها باشند که کارایی توسط آنمی ینیچ یهابانک نهیو ساختار هز تیمالک
 یفن یوربهره نیمقاله رابطه ب نیدر اکنند که ( عنوان می 2017)  1آلتو و همکاران 

در  هیسرما تیریمربوط به مد یمال یرهایو متغ DEA لیشده با تحل یریگاندازه
مورد بررسی قرار  2009تا  2006در بین سال های  لیبرز عیخدمات توز یاپراتورها

                                                                                                                   
1. Alto et al  
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گیری که تنها ابعاد شرکت )اندازهمی دهدهای پانل نشان دادهگیرد. رگرسیون حاصل از  می
وری های بهرهشده توسط انرژی توزیع شده( و درآمد سال گذشته برای تبیین تفاوت

از درآمد  یها بخشکه شرکت یهنگامدرواقع  دار هستند.ماری معنیتکنیکی، از نظر آ
1گران پول "کنند، از یم یگذارهیخود را سرما

 یبه منابع مال بتوانندکنند تا یاستفاده م "
 عیتوز سیسرو یکه اپراتورها عنوان نمودتوان یم نیبنابرا ی پیدا کنند.دسترس گرید

ند. دهیخود را کاهش م هیسرما یها نهیهز در بازار نفوذ خود شیافزا یبرا یلیخدمات برز
کننده مصرف یتر برانییپا یهابه نوبه خود منجر به تعرفه هیسرما نهیکاهش در هز نیا

 . خواهد شد یانرژ
 نیمقاله رابطه ب نیاکنند که ای عنوان می( در مقاله 2017) 2دل اینوسنتی و همکاران  

و  ورکیوین ،یجهان یرا نسبت به دو مرکز بزرگ مال ییایجغراف تیعملکرد بانک و موقع
در  یجهان یرا در مورد اثرات بحران مال یدیجد دیدگاهامر  نیا کند.یم یلندن بررس

بانک برتر جهان از نظر  1000 یفن یبر بهره وررا ( GFC) 2009-2008های سال
مراکز  نیها با ابانک دهد که فاصله مرکزینشان م جینتا دهد.یکالن ارائه م یها ییدارا
و لندن قرار  ورکیویاز ن بیشتری یافاصلهکه در  ییهابه طور خاص، بانک مهم است. یمال

عالوه بر  دارند. یبه مراکز مال کینزد یهانسبت به بانک یترنییپا یفن یوردارند، بهره
شدن  کیرا به نزد هابانک ازیفاصله و ن ریتاث یجهان یدهد که بحران مالینشان م جینتا ن،یا

 داده است. شیآن دوره افزادر طول  یجهان یبه مراکز مال
( در مقاله ای برای  ارائه مدل مالی و توسعه برنامه ریزی در 2017)  3شن و همکاران 

حوزه بیمه زندگی با استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره عنوان می کند که با 
وجود نقص های مدل های قبلی در اندازه گیری و بررسی نوسانات مالی و همچنین 

ی کارآمد در حوزه بیمه زندگی در این تحقیق ناکارآمدی این مدل ها در ارائه راهکارهای
به دنبال توسعه مدل های موجود می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که 
مدل ارائه شده توسط این محققان قادر به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد مالی 

مدل های نرم افزاری موجود بیمه های عمر می باشد. نتایج این تحقیق در واقع فاصله میان 
در حوزه مالی و مدل های پویا در این حوزه را با یکدیگر با استفاده از روش تلفیقی پر 

 نموده است. 

                                                                                                                   
1. more expensive money 
2. Degl’Innocenti et al  
3. Shen et al 
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 یبرا یعملکرد مالعنوان می کنند که امروزه ( در مقاله ای  2014) 1شن و تزنگ 
. می باشد یاتیحی بسیار الملل نیب دیرقابت شد ی( براITاطالعات ) یفناور یشرکت ها

 شرفت،یبه سرعت در حال پ یها یکسب و کار و تکنولوژ طیمح یدگیچیپ لیبه دلحال 
 یبرا یاتیح یمال یشاخص ها نیب یدرک رابطه ضمن یبرا یخاص یها ییها راهنماشرکت

مطالعه با  نیفوق، ا یها یحل و فصل نگران یبرا ندارند. ینمت کردیبهبود چشم انداز در رو
بودن  ریبر غلبه بر متغ یمبتناز رویکردها و نیز تکنیک  یاز مجموعه ا یبیترک یکردیرو

(VC-DRSA ) نیز تکنیک و چند معیاره  یریگ میتصمهای  کیتکنو استفاده از
(DEMATELبرا )ندهیو بهبود عملکرد آ یمال یرهایمتغ نیب دهیچیرابطه پ یبررس ی 

و  VC-DRSA یها افتهیبر اساس  یاستنتاج فاز ستمیس ن،یعالوه بر ااقدام نموده است. 
شده  یآن، طراح یامدهایو پنتایج بدست آمده  یبررس یبرا DEMATEL کیتکن

ثبت شده بودند، به  وانیکه در بازار بورس تا یواقع یفناور یاز شرکتها یگروه است.
مولفه های مورد  استفاده شدند. دیروش جد یایارائه مزا یبرا یمورد تجرب کیعنوان 

 بررسی در این تحقیق به صورت زیر می باشد : 

  (2014(: مدل تحقیق شن و تزنگ )4جدول )
 متغیرها بعد ردیف 

 (ROA)  ییبازده دارا سودآوری 1

 ( GrossProfit) سود ناخالص
 (OpeProfitی )اتیسود عمل

 ( NetProfitAT) اتیمالاز کسر  پسسود خالص 
 (  ΔNetProfitAT) اتیاز رشد نرخ مالسود خالص پس  رشد 2

 ROA (ΔROA)نرخ رشد 
 ( ΔTotalAssetیی )نرخ رشد کل دارا

 (  ΔREV) نرخ رشد درآمد
 ( ΔGrossProfit) نرخ رشد سود ناخالص

 (QUICKآنی )نسبت  ینگینقد 3
 ( LIQUIDی )نگینسبت نقد

 (CASHی )نسبت نقد
 (  DEBTی )نسبت بده توانگری  4

 (INTEREST) بهرهنسبت پوشش 
 (  AssetTurnoverیی )نرخ گردش دارا کارایی 5

                                                                                                                   
1. Shen and Tzeng  
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 ( InvTurnoverگذاری )رمایهنرخ گردش س

 (  DAYs) فروش یمتوسط برا یروزها

 
 ینیب شیپ یتواند برا یاست که م یریگ میاز قواعد تصم یحاصل مجموعه ا جینتا 

به دست آوردن  یبرا یاتیح یرهایجهت متغ راتیتاث صیچشم انداز عملکرد و تشخ ندهیآ
 یبا استفاده از استنتاج فازمولفه ها و نتایج بدست آمده در این تحقیق استفاده شود؛  نشیب

در  ی حاصلها افتهیگرفت.  قرار یبه دست آمده مورد بررس یامدهایپ یبررس نیز جهت
 روند. یبه کار م یو هوش محاسبات یریگ میعلم تصم یمال یکاربرد یبرنامه ها

 یفاز AHP کردیکاربرد رو "( در مقاله ای با عنوان  2014)  1شاوردی و همکاران 
 یابیارزکنند که عنوان می " رانیا یمیبخش صنعت پتروش یمال کارایی یابیارز یبرا

 نیتراز مهم یکیو حساس در هر صنعت است.  یاتیح اریبس ندیفرا کیعملکرد سازمان 
با  محققان ،یابینوع ارز نیدر ا است. یعملکرد مال یابیعملکرد، ارز یابیارز یهاجنبه

توان به عنوان یرا م تیوضع نیا ن،ی. بنابراباشندمیروبرو  های متعددمعیارها و شاخص
ادراک  تیو عدم قطع یفاز و به صورت( MCDM) ارهیچند مع یریگمیمسئله تصم کی

با استفاده  یصنایع پتروشیمشرکت فعال در  7در این مقاله، عملکرد . در نظر گرفت یذهن
در این  قرار گرفت. یفرآیند فازی و تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیاب یبیاز روش ترک

مقاله ابتدا صنعت پتروشیمی ایران مورد مطالعه قرار گرفت و سپس چارچوب مورد نیاز 
مالی معرفی شد و و کارایی  عملکردگیری خوب پس از معیارهای برای مدل تصمیم

 های اصلی مالی مورد استفاده در این مقاله تعیین شد که معیارهای زیر می باشد:نسبت

 ( 2014(: مدل تحقیق شاوردی و همکاران ) 5جدول )

 متغیرها بعد ردیف

 ینگینسبت نقد 1
 ینسبت جار

 آنینسبت 

 ینسبت اهرم مال 2

 ینسبت بده

 صاحبان سهام حقوقبلندمدت /  یبده

EBIT بهره یهانهی/ هز 

 کل ییبلندمدت / دارا یبده

 تینسبت فعال 3
 انبار یبازده موجود

 یینسبت بازده کل دارا

                                                                                                                   
1. Shaverdi et al  
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 ثابت ییدارا ینسبت گردش مال

 یافتیدر هاینسبت گردش حساب

 آورینسبت سود 4
 سود خالص هیحاش

ROE 
ROI 

 نسبت رشد 5

 ییرشد دارا

 یاتیرشد سود عمل

 رشد فروش

 حقوق صاحبان سهام

 
و تحقیق  اتیبر اساس ادب) معیارهای جدول باال ( عملکرد  یابیارز یارهایمع ابتدا 

های مشخص شد. دوم، با طراحی پرسشنامه یاز کارشناسان مال یبا کمک برخ نیهمچن
در کردند و را به نسبت در هر شرکت ارائه  های مناسبرتبه بندی، ، متخصصانایمقایسه

فازی، وزن نهایی  AHPه با استفاده از روش های پر شدنهایت پس از تلفیق نتایج پرسشنامه
 یهانسبتدهد که . نتایج این تحقیق نشان میها شناسایی شدو رتبه بندی هر یک از شرکت

دارند،  انیگذاران و مشترهیسرما یبرامناسبی را  یاطالعات مال و  هستند دیمفعمدتاً  یمال
، موارد مشخصی از این خاصبخش  کیتوانند در طول زمان و در  یها مشرکت نیبنابرا

هفت  یعملکرد مال یابیارز یبرا یمدل فاز ،تحقیق نی. در اکنند یابیارزاطالعات مالی را 
 شده است.  شنهادیدر بورس تهران پ یمیشرکت پتروش

عملکرد شرکت با  یریاندازه گ "( در مقاله ای با عنوان  2013) 1دلن و همکاران  
 نییتععنوان می کنند که  "ی ریگ میدرخت تصم کردی: رویمال یاستفاده از نسبت ها

مشکل جالب و  کی یمال یاز اقدامات / نسبت ها یاهداف شرکت با استفاده از مجموعه ا
عوامل )به عنوان  ییاز محققان و متخصصان بوده است. شناسا یاریبس یبرا زیچالش برانگ

عملکرد شرکت را  قیتواند به طور دق ی( که میمال ی/ نسبت ها یمال یمثال، شاخص ها
 محققانمطالعه،  نیدر ا می باشد.مهم  اریبسای  رندهیگ میهر تصم یکند، برا ینیب شیپ
عامل  لی: ابتدا با استفاده از تحلگرفته اند را در نظر  یا دو مرحله یلیروش تحل کی

، سپس با  شده است ییرا شناسا یمال ینسبت ها )و معتبر( یا هی(، ابعاد پاEFA) یاکتشاف
عملکرد  نیکشف روابط بالقوه ب یبرا یکننده مدل ساز ینیب شیپ یاستفاده از روش ها

 یریگ میدرخت تصم تمیچهار الگوری استفاده شده است. مال یها تشرکت و نسب

                                                                                                                   
1. Delen et al 
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بر  یمال ینسبت ها ریتاث ی( به بررسC & RT، تالش و CHAID ،C5.0محبوب )
 تیسنجش اهم یشده، برا ینیب شیپ یمدل ها یعملکرد شرکت استفاده شد. پس از طراح

درخت تصمیم  انجام شد. وژنیف یبر مبنا تیحساس لیو تحل هیمستقل، تجز یرهایمتغ ینسب
 جهت بررسی کارایی مالی به صورت زیر می باشد : 

 ( 2013(: مدل تحقیق دلن و همکاران )6جدول )
 رهامتغی بعد ردیف

 عینسبت سر ینگینسبت نقد 1

 ینگینسبت نقد

 ینسبت نقد
 یافتنیدر حسابهایگردش  زانیم نسبت گردش ای ییاستفاده از دارا 2

 ینرخ گردش انباردار

 در گردش هیسرما یگردش مال زانیخالص م

 یینرخ گردش دارا

 نرخ گردش سهام

 ثابت یینرخ گردش دارا

 بلند مدت یینرخ گردش دارا

 یفعل ییدارانرخ گردش 
 سود خالص هیحاش آورینسبت سود 3

 سود ناخالص هیحاش

 EBITDA هیحاش

 هیبه سهم اتیسود قبل از نسبت مال

 بازده حقوق صاحبان سهام

 ییبازگشت دارا

 خالص نهیبه هز هیسرما نهینسبت هز
 یینرخ رشد دارا نسبت رشد 4

 نرخ رشد سود خالص

 نرخ رشد فروش
 به مجموع یفعل یها یینسبت دارا یینسبت ساختار دارا 5

 یموجود به موجود یینسبت دارا

 یفعل یها یینسبت به دارا یو نقد یمعادل نقد

 بلند مدت ییبه دارا یینسبت دارا
 یکوتاه مدت به کل بده یبده ی نسبت بده 6

 یمدت به کل بده کوتاه یبده

  نسبت پوشش بهره
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 ینسبت بده

 ها  نسبت اهرم

 یبه کل بده یمالهای  یکل بدهنسبت 

 
دقت  نیبهتر یریگ میدرخت تصمدر  C5.0و  CHAID تمینشان داد که الگور جینتا 

نسبت مالیات به نشان داد که  تیحساس لیو تحل هیتجز جیکند. نتا یم دیرا تول ینیب شیپ
 . مهم است ریو سود خالص دو متغ حقوق صاحبان سهام

ای را برای ارزیابی  دو مرحله DEA در پژوهش خود یک مدل( 2006)  1یانگ 
ویژه این مدل  به دهد. کانادا ارائه می  سیستماتیک صنعت بـیمه عـمر و سـالمتی  کارایی

 دهد. های بـیمه می گذاری را بـه شـرکت جدید اجازه تلفیق عـملکردهای تـولید و سـرمایه
  مدیریت شده استبرای  DEA ای بر چگونگی ارائه نتایج تأکید ویژه در تمام این تحقیق،

  درمورد اینکه چه چیزی را مدیریت کنند و چگونه  راهنمایی بیشتری  هاآن  تا اینکه به
صنعت بیمه عمر و   دهد که نتایج این تـحقیق نشان می دهد. می تغییرات را محقق کنند،

 .عمل کرده است  کارا  طور به  طی دوره مورد بررسی به نسبت سالمت کانادا،
های اخیر، ارزیابی در سالکنند که ( عنوان می 1395، چراغعلی و رخشان )  علیرضایی 

های بیمه های بیمه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ارزیابی شرکتشرکت
های ارزیابی عملکرد، نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد. یکی از پرکاربردترین روش

، تغییرات نرخ  تحقیق مذکورهاست. در  لیل پوششی دادههای اخیر، تحویژه در سال به
، با 1392تا  1389ای منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهای  شرکت بیمه 5کارایی 

. با توجه گرفتای مورد بررسی قرار  ها همراه با تحلیل پنجره استفاده از تحلیل پوششی داده
رویکرد های تصمیم گیری دو مرحله ای ، ) منظور از ای مرحلهدو به جایگاه فرایندهای 

رویکردی می باشد که ابتدا به شناسایی مولفه ها در مرحله اول می پردازد و سپس به 
در مطالعات ارزیابی عملکرد از طریق مولفه های شناسایی شده در مرحله قبل می باشد( 

های بیمه از شرکتاخیر و پیشرفت این نوع مدلها در سالهای اخیر، برای بررسی و ارزیابی 
ای مورد استفاده در این مطالعه، ای استفاده شده است. مدل دومرحله فرایندهای دومرحله

ای است که اشکاالت مدلهای قبلی را برطرف کرده یکی از جدیدترین مدلهای دومرحله
های این مدل ای از خروجی های موجود در تحلیل پنجره است. برای به دست آوردن اندازه

ای استفاده شده است. نمرۀ کارایی مرحلۀ اول مربوط به عملکرد در بازاریابی  حلهدومر

                                                                                                                   
1. Yang  
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دست دهد. نتایج بهای است و نمرۀ کارایی مرحلۀ دوم، سودآوری را نشان می خدمات بیمه
ا به وجود ضعف ه، دالیل ناکارایی شرکت1392تا  1389دهند که طی سالهای  آمده نشان می

های بیمه اغلب در مرحلۀ سودآوری ضعیف شود، یعنی شرکتدر مرحلۀ دوم مربوط می
های بیمه باید بتوانند در جهتی گام بردارند که کنند. برای رفع این مشکل، شرکتعمل می

شود، برسانند. نتایج ای که برای آنها در نظر گرفته میهای میانی بهینه خود را به اندازه
دست تفاوت زیادی بین اندازۀ میانی بهینۀ به دهد که در برخی از واحدهاتحقیق نشان می

  .آمده از مدل و اندازۀ میانی اولیه وجود دارد
 هایسیستم بندیاولویت "( در مقاله ای با عنوان  1392دقیقی اصلی و همکاران )  

 سلسله تحلیل فرایند تکنیک از استفاده با بیمه های شرک توانگری بر نظارت مختلف

های مختلف ارزیابی توانگری کنند که تاکنون در جهان سیستمعنوان می " (AHP)مراتبی
سازی شده است. لذا های بیمه با استفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیادهشرکت

خصوصی دارند. در این مقاله محققان با استفاده از ها نقاط قوت و ضعف بهاین سیستم
زیر نشان داده شده است ( و از طریق متدولوژی  معیارهای شناسایی شده ) که در شکل

، سیستم نظارت مالی را در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 4اساس ارزیابی دست آمده براند. نتایج بهنظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه نموده

هنده آن است که سیستم نظارت بر معیار انتخاب شده، نشان د 11سیستم مذکور بر مبنای 
 های دیگر مزیتی ندارد. توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم

 روش پژوهش 
است و همچنین از  پژوهش های توسعه ای و کاربردی نوع از هدف نظر از حاضر پژوهش

کلیه حقیق حاضر شامل نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و علی می باشد. جامعه آماری ت
بیمه ای فعال در بورس و فرابورس و نیز متخصصان سازمان بورس تهران های فعاالن شرکت

می باشد.  در این تحقیق، با توجه به نظر سنجی از خبرگان سازمانی، حجم نمونه را با توجه 
توان های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس میبه تعداد نخبگان سازمانی و تعداد شرکت

گیری تصادفی در  ود. در مجموع با توجه به حجم باالی جامعه آماری، از نمونهانتخاب نم
یمه و دسترس استفاده شده است و سعی گردید تا بیشتر متخصصان سازمان بورس در امور ب

های بیمه ای انتخاب گردند و حجم نمونه با استفاده از فرمول نیز تعدادی از مدیران شرکت
 شد. در جدول زیر ترکیب اعضا آوده شده است : بانفر می 35کوکران تعداد 
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 ترکیب اعضا ( 7جدول )
 تعداد اعضای نمونه تعداد اعضای نمونه

 2 بیمه نوین 2 بیمه سامان

 2 بیمه دانا 2 بیمه دی

 2 بیمه آرمان 2 بیمه ملت

 2 بیمه میهن 2 بیمه کارآفرین

 2 بیمه رازی 2 بیمه ایران

 2 بیمه سینا 2 بیمه پاسارگاد

 2 بیمه البرز 2 بیمه پارسیان

 5 کارشناس بورس 2 بیمه آسیا
 35 مجموع

 
 ANPهای کارایی در صنعت بیمه از تکنیک بندی مولفهدر این تحقیق جهت رتبه 

 شد ( معرفی1996) 1ساعتی  توسط که ANPکالسیک  روش فازی استفاده شده است. در

 زوجی مقایسه به دقیق نسبتهای و اعداد از استفاده با که شودمی خبره خواسته فرد از

فرد  توسط شده ارائه هایبپردازد. نسبت ایشبکه ساختار یک در سطح هم مشخصه های
 ویژه آن، مقادیر ماتریس محاسبه با که دادمی تشکیل را زوجی مقایسات ماتریس خبره

 معتقدند از محققان زیادی آمد. تعدادمی دستبه سطحهم هایمشخصه از هرکدام وزن

 به نسبت تخصیص و مقایسه زوجی انجام هنگام خبره در اطمینان عدم نوعی وجود دلیلبه

 (. اعداد2000، 2کائو و لواطمینان است ) قابل غیر و نادقیق گیری تصمیم نوع این آن،

 توسط که زوجی مقایسه هایماتریس تشکیل منظور به تحقیق این در مورد استفاده فازی

 شده است، در جدول زیر آمده است. ( پیشنهاد2009)  3لین

 (: اعداد فازی8جدول )
 مقیاس عدد فازی مربوطه عدد فازی متغیر زبانی

  �̃� ( 1 , 1 , 1 ) یکسان

 �̃� ( 1 , 2 , 3 ) بینابین

اندکی 
 مهمتر

�̃� ( 2 , 3 , 4 ) 

                                                                                                                   
1. Saaty, T. L 
2. Kao and Liu 
3. Lin 
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 �̃� ( 3 , 4 , 5 ) بینابین

 �̃� ( 4 , 5 , 6 ) مهم تر

  �̃� ( 5 , 6 , 7 ) بینابین

بسیار مهم 
 تر

�̃� ( 6 , 7 , 8 )  

  �̃� ( 7 , 8 , 9 ) بینابین

 �̃� ( 8 , 9 , 9 ) اکیدا مهم تر

 
و در  گیردمی قرار عالیم روی بر فازی هایمجموعه دادن نشان برای ( ~) کاراکتر 

 نامشخص و مبهم هایداده دادن نشان در آن توانایی فازی مجموعه قابلیت ترینواقع مهم

 بین عضویتی عضو درجه هر به آن در که است عضویت تابع مجموعه، این ویژگی .است

 (. همچنین باید عنوان نمود که از اعداد1999، 1همکاران و گیرد )ژومی تعلق یک و صفر

-می استفاده عضویت تابع عنوانبه شود،مشاهده می شکل در که طورمثلثی همان فازی

 به که است استفاده و محاسبه نظر از آن مثلثی سهولت فازی اعداد از استفاده شود. دلیل

 عدد (. یک2012،  2هوانگ) کندمی کمک ترگیری سادهتصمیم جهت گیرنده تصمیم

صورت  به معادله زیر باشد و صورتبه آن عضویت تابع اگر مثلثی است فازی عدد فازی،
(l,m,u) شود. نشان داده می 

 ( 1معادله )
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Zhu et al  
2. Hwang 
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 (: نمایش یک عدد فازی مثلثی1شکل )

 
معیار  19از میان معیارهای مختلف با توجه به نظر کارشناسان و بر اساس ادبیات موضوع 

های شن و این مدل برگرفته از مدلگیرند. ها مورد استفاده قرار میبرای ارزیابی گزینه
 ( می باشد. 2013) 2و دلن و همکاران (  2017) 1همکاران

 مدل تحقیق (9)جدول 
 ابعاد مؤلفه ها نماد
C1 ساختار و کفایت سرمایه های عمر بدهی ، ذخایر بیمه 

A1 C2 نسبت کفایت داراییها 
C3 نسبتهای مبتنی بر ریسک برای کفایت سرمایه 
C4 بهره وری عملیاتی هزینه قراردادها 

A2 C5 حقوق صاحبان سهام 
C6 گذاری سودخالص، سرمایه 
C7 کیفیت سود زیان 

A3 C8 گذاری درآمد سرمایه 
C9 بازدهی 

C10 کیفیت مدیریت های عملیاتی هزینه 

A4 
C11 بهره وری سرمایه سودخالص 

A5 C12 گذاریبازدهی سرمایه 
C13 سود عملیاتی 

C14 کیفیت دارایی ها ها گذاری سرمایه 

A6 

                                                                                                                   
1. Shen  et al.  
2. Delen et al  
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C15 نقدینگی دارایی جاری 

A7 C16 بدهی جاری 
C17 حساسیت به خطرات بازار ارزش بازار 

A8 C18 بدهکاران 
C19 ایفای تعهدات توانایی ایفای تعهدات 

A9 
 

ها را به یک  در روش فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی در ابتدا این ماتریس 
کنیم. به منظور ترکیب جداول مقایسات زوجی همه پاسخ  ماتریس واحد تبدیل می

استفاده از میانگین هندسی است. دلیل این امر این است ، ها از بهترین روشدهندگان یکی 
کند و همچنین معکوس بودن  نسبت ایجاد می به صورتهایی  که مقایسات زوجی، داده

سازد، چرا که میانگین  ماتریس مقایسات زوجی، استفاده از این روش را بیشتر موجه می
،  1هوانگ) دکنمقایسات زوجی حفظ میهندسی خاصیت معکوس بودن را در ماتریس 

اگر فرض کنیم  .(2012
k

ija~ مربوط به پاسخ دهنده  مؤلفهK برای مقایسه معیار  امi  نسبت
 شود: ی زیر محاسبه می رابطهی متناظر از ها مؤلفهباشد، میانگین هندسی برای  j به معیار

nn

k

k

ijij aa

1

1

~~








 

 
 ( 2معادله )

 
  استفاده گردیده است. Excelدر این تحقیق از نرم افزار  

 های پژوهش یافته
در جدول زیر نتایج حاصل از متغیرهای دموگرافیکی افراد شرکت کننده در پژوهش 

  آورده شده است.
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Hwang 
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 نتایج حاصل از متغیرهای دموگرافیکی افراد شرکت کننده در پژوهش (10جدول )
 ردیف متغیر تعداد درصد
 1 جنسیت مرد 19 54.28

 
 زن 16 45.71

20 7 20-29  
 سن

2 
 

40 14 30-39 

25.71 9 40-49 
14.28 5 50 < x 

 3 تحصیالت پایین به کاردانی 0 0
 

 کارشناسی 4 11.42
 ارشد 21 60

 دکتری 10 28.57

14.28 5 X< 10 4 سابقه شغلی 
65.71 23 20-Oct 

20 7 20-30 

 
 در ادامه به ارائه نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه می پردازیم. 

 ساختار و کفایت سرمایه

 زوجی  ماتریس اولیه مقایسه (11جدول )

 C1 C2 C3 
C1 1 1 1 3/812 4/392 4/98 0/407 0/334 0/258 
C2 0/378 0/34 0/289 1 1 1 0/406 0/334 0/259 
C3 3/12 4/04 4/92 3/16 4/08 4/96 1 1 1 

 

 ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای ساختار و کفایت سرمایه (12جدول )

�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 
�̃�𝟏 0/16161984 0/21447826 1/04687158 

�̃�𝟐 0/1192209 0/15193349 0/7082563 
�̃�𝟑 0/21917064 0/30374396 1/49967312 

 
ها می توان عنوان نمود که پس از مشخص در توضیح مربوط به فرآیند تحلیل داده 

شدن ارزش فازی مقایسات زوجی ، برای تعیین اوزان فازی معیارها به صورت زیر عمل 
 :میکن یم

 (3معادله )
�̃�𝑖 = �̃�𝑖⨂(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ �̃�3 ⊕ �̃�4 ⊕ �̃�5 ⊕ �̃�6)−1 
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 :میکن یم فازی زداییی زیر  رابطهو سپس اعداد فازی در جدول را با استفاده از 

6

4 jjj

j

cba
S




, mj ,...,2,1 

 ( 4معادله )

 اوزان فازی معیارهای ساختار و کفایت سرمایه(13) لجدو

 
 معیار رتبه وزن فازی زدایی شده

 
 های عمر بدهی ، ذخایر بیمه 2 0/2279

 
 نسبت کفایت داراییها 3 0/1926

 

بر ریسک برای کفایت  نسبتهای مبتنی 1 0/2525
 سرمایه

 نرخ سازگاری قضاوت 0681/0

 
 :دیآ یمدست ی زیر به رابطه( از C.Rدر نهایت نرخ سازگاری )

 
                       ( 5معادله )

 
R.Iکه در آن  

2ی مقدار شاخص تصادفی و  دهندهنشان  ،1
CI می باشد.  شاخص سازگاری

ها و از طریق جدول شاخص سازگاری تصادفی  این شاخص با توجه به تعداد گزینه
 گردد. در نتیجه: استخراج می

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
(6عادله )م      

 
توان  است، لذا می کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار 

گفت مقایسات زوجی گروه در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل کامالً 
 باشد. دار می معنی

 بهره وری عملیاتی

 

                                                                                                                   
1. Random  Index 

2. consistency index 
 

jW
~
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~
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 زوجی  (: ماتریس اولیه مقایسه14جدول )
 C4 C5 C6 
C4 1 1 1 0/4360 0/333 0/230 0.394 0.326 0.278 
C5 1/891 2/744 3/584 1 1 1 0.380 0.328 0.291 
C6 3/57 4/185 5/06 4/59 5/174 6 1 1 1 

 

 (: ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای بهره وری عملیاتی15جدول )
�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 
�̃�𝟏 0/03841397 0/03848041 0/04263202 

�̃�𝟐 0/10193781 0/13377945 0/18982099 

�̃�𝟑 0/165088 0/21590875 0/30917316 

 

 (: اوزان فازی معیارهای بهره وری عملیاتی16) لجدو

    

وزن فازی زدایی 
 شده

 معیار رتبه

 

 هزینه قراردادها 3 0/05845546 0/05150134 0/05865616 0/0646068

 

حقوق صاحبان  2 0/06594701 0/06619697 0/0661141 0/06502867
 سهام

 

، سودخالص 1 0/08655344 0/08891025 0/08460374 0/09199544
 گذاری سرمایه

 نرخ سازگاری قضاوت 0/0492

 
است، لذا  کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار  
در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل توان گفت مقایسات زوجی گروه  می

 باشد. دار می کامالً معنی

      کیفیت سود

 زوجی  ماتریس اولیه مقایسه( 17جدول )

 C7 C8 C9 
C7 1 1 1 0/391 0/334 0/274 0/432 0/337 0/229 
C8 3/91 4/742 5/57 1 1 1 0/401 0/326 0/271 
C9 1/85 2/721 3/48 2/78 3/336 4/11 1 1 1 

 ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای کیفیت سود (18جدول )

�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 
�̃�𝟏 0/04133156 0/0432588 0/04307542 

�̃�𝟐 0/09237795 0/11477458 0/13770993 

�̃�𝟑 0/09298117 0/12936781 0/1770047 
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 (: اوزان فازی معیارهای کیفیت سود19) لجدو

    

زدایی  وزن فازی
 شده

 معیار رتبه

 

 زیان 3 0/0434887 0/03170825 0/04325892 0/05618829

 

درآمد  2 0/11434212 0/10136967 0/11477491 0/12558344
 گذاری سرمایه

 

 بازدهی 1 0/12902853 0/13029495 0/12936818 0/12640349

 نرخ سازگاری قضاوت 0/0611

 
است، لذا  کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار  
توان گفت مقایسات زوجی گروه در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل  می

 باشد. دار می کامالً معنی

 وری سرمایه بهره

 زوجی  ماتریس اولیه مقایسه (20جدول)

 C11 C12 C13 
C11 1/00 1/00 1/00 1/28 1/81 2/39 2/81 3/43 4/09 
C12 0/42 0/55 0/78 1/00 1/00 1/00 1/41 1/86 2/29 
C13 0/24 0/29 0/36 0/44 0/58 0/79 1/00 1/00 1/00 

 

 های بهره وری سرمایه(: ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای 21جدول )
�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 

�̃�𝟏 0/371061 0/42432 0/77792 

�̃�𝟐 0/206307 0/23188 0/42328 

�̃�𝟑 0/122472 0/12716 0/2236 

 

 (: اوزان فازی معیارهای بهره وری سرمایه22جدول )

    

وزن فازی زدایی 
 شده

 معیار رتبه

 
 سودخالص 1 0/54047673 0/5459854 0/54166667 0/53020833

 
0/29479167 0/29600694 0/29708029 0/29598329 2 

 بازدهی
 گذاری سرمایه

 
 سود عملیاتی 3 0/16353998 0/15693431 0/16232639 0/175

 نرخ سازگاری قضاوت 0/0523
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توان  است لذا می کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار 
گفت مقایسات زوجی گروه در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل کامالً 

 باشد. دار می معنی

 نقدینگی 

 زوجی  ماتریس اولیه مقایسه (23ول )جد

 C15 C16 
C15 1 1 1 0.4360628 0.3338606 0.2300767 

C16 1.891 2.744 3.584 1 1 1 

 

 (: ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای نقدینگی24جدول )
�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 
�̃�𝟏 1.43606278 1.33386057 1.23007665 

�̃�𝟐 2.891 3.744 4.584 

 

 (: اوزان فازی معیارهای  نقدینگی25جدول )

    
 وزن فازی 
 زدایی شده

 معیار رتبه

 
 دارایی جاری 2 0.2656958 0.211569 0.262682 0.331879

 
 بدهی جاری 1 0.7343043 0.788431 0.737318 0.668121

 نرخ سازگاری قضاوت 0/0729

 
است لذا  کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار  
توان گفت مقایسات زوجی گروه در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل  می

 باشد. دار می کامالً معنی

 حساسیت به خطرات بازار

 زوجی  ماتریس اولیه مقایسه (26جدول )

 C17 C18 

C17 1 1 1 0.3916467 0.3334271 0.2749262 

C18 3.91 4.742 5.57 1 1 1 
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 (: ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای حساسیت به خطرات بازار27جدول )
�̃�𝒊 𝒍𝒓𝒊 𝒎𝒓𝒊 𝒖𝒓𝒊 
�̃�𝟏 0.01906556 0.02160632 0.02373913 
�̃�𝟐 0.067267 0.09304107 0.1223334 

 

 به خطرات بازار(: اوزان فازی معیارهای حساسیت 28جدول )

    

وزن فازی زدایی 
 شده

رت
 به

 معیار

 بدهکاران 2 0.18953169 0.16251602 0.18845888 0.22083858 

 
0.77916142 0.81154112 0.83748398 0.81046831 

1 
ارزش 
 بازار

 نرخ سازگاری قضاوت 0/0816

 
توان  است لذا می کمتر اریبس 0.1با توجه به اینکه شاخص سازگاری محاسبه شده از مقدار 

گفت مقایسات زوجی گروه در ماتریس از سازگاری خوبی برخوردار و مدل کامالً 
 باشد. دار می معنی

ها و ایفای تعهدات به دلیل تک مولفه ای بودن مولفه های کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی 
در این مرحله مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه و در رتبه بندی کلی مولفه ها، 

 توسط محقق مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن به صورت زیر می باشد : 

 رتبه بندی کلی مولفه های کارایی 
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 زوجی   (: ماتریس اولیه مقایسه29جدول )
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 1.000 1.000 1.000 0.529 0.364 0.279 0.280 0.239 0.198 0.268 0.233 0.193 0.412 0.337 0.291 0.276 0.237 0.193 0.218 0.193 0.167 0.256 0.222 0.195 0.575 0.426 0.340 

A2 1.891 2.744 3.584 1.000 1.000 1.000 0.256 0.211 0.180 0.541 0.368 0.287 0.329 0.261 0.216 0.408 0.337 0.291 0.299 0.242 0.199 0.258 0.217 0.184 0.360 0.300 0.243 

A3 3.570 4.185 5.060 3.910 4.742 5.570 1.000 1.000 1.000 0.263 0.366 0.283 0.337 0.262 0.217 0.353 0.306 0.244 0.388 0.317 0.249 0.380 0.311 0.242 0.255 0.224 0.199 

A4 3.730 4.291 5.170 1.850 2.721 3.480 3.800 2.731 3.530 1.000 1.000 1.000 0.243 0.199 0.163 0.204 0.181 0.162 0.257 0.222 0.196 1.920 3.737 4.380 2.910 3.785 4.510 

A5 2.430 2.964 3.432 3.040 3.837 4.640 2.970 3.813 4.610 4.120 5.026 6.120 1.000 1.000 1.000 2.545 2.994 3.663 2.433 3.096 3.788 2.627 2.627 2.627 0.575 0.575 0.575 

A6 3.620 4.220 5.170 2.450 2.966 3.436 2.830 3.268 4.090 4.910 5.511 6.190 0.393 0.334 0.273 1.000 1.000 1.000 2.482 2.482 2.482 2.003 2.003 2.003 2.850 2.850 2.850 

A7 4.590 5.174 6.000 3.350 4.124 5.024 2.580 3.159 4.020 3.890 4.495 5.090 0.411 0.323 0.264 0.403 0.333 0.264 1.000 1.000 1.000 0.408 0.408 0.408 0.353 0.353 0.353 

A8 3.910 4.502 5.140 3.870 4.609 5.430 2.630 3.215 4.140 0.521 0.268 0.228 0.381 0.328 0.291 0.499 0.334 0.166 2.450 2.966 3.436 1.000 1.000 1.000 0.258 0.258 0.258 

A9 1.740 2.350 2.940 2.780 3.336 4.110 3.916 4.460 5.030 0.344 0.264 0.222 1.740 2.350 2.940 0.351 0.271 0.378 2.830 3.268 4.090 3.870 4.609 5.430 1.000 1.000 1.000 
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 (: ارزش فازی مقایسات زوجی معیارهای کارایی30جدول )
�̃�𝑖 𝑙𝑟𝑖 𝑚𝑟𝑖  𝑢𝑟𝑖 
�̃�1 0.02783583 0.02243676 0.01713734 
�̃�2 0.03898947 0.03918771 0.03710375 
�̃�3 0.07633174 0.08082134 0.07838288 
�̃�4 0.11616821 0.13018844 0.13554848 
�̃�5 0.15869956 0.17893103 0.18272957 
�̃�6 0.16452682 0.16997405 0.16496352 
�̃�7 0.12399344 0.13365079 0.13454087 
�̃�8 0.11329001 0.12061496 0.12054194 
�̃�9 0.13556467 0.15116965 0.15683655 

 

 (: اوزان فازی معیارهای کارایی31) لجدو

    
 معیار رتبه وزن فازی زدایی شده

ῶ1 
0.029135 0.021847 0.016674 0.02219984 9 

 تیساختار و کفا
 هیسرما

ῶ2 0.04081 0.038158 0.036101 0.03825731 8 یاتیعمل یبهره ور 
ῶ3 0.079895 0.078698 0.076264 0.07849214 7 سود تیفیک 

ῶ4 0.121591 0.126769 0.131884 0.12675847 5 تیریمد تیفیک 

ῶ5 0.166108 0.174231 0.17779 0.17347041 1 هیسرما یبهره ور 

ῶ6 0.172207 0.165509 0.160504 0.16579153 2 ها ییدارا تیفیک 

ῶ7 0.129782 0.13014 0.130904 0.13020777 4 ینگینقد 

ῶ8 
0.118579 0.117447 0.117283 0.11760822 6 

 به  تیحساس
 خطرات بازار

ῶ9 0.141893 0.147199 0.152597 0.1472143 3 تعهدات یفایا 

    

 نتیجه گیری 
های بیمه با استفاده بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتتبهر "تحقیق حاضر با هدف 

انجام گردید. در مراحل اولیه، مبانی نظری و مطالعات و  "فازی ANPاز تکنیک  
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و ادبیات تحقیق با 

در پاسخ به این سئوال که ارزیابی و استفاده از اطالعات جمع آوری شده، مرور گردید. 
و میزان اهمیت هریک از  در ایران های بیمهبندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت رتبه

ها با استفاده از تکنیک باشد، پس از انجام تجزیه و تحلیل ها به چه صورت می این مولفه
ANP   :فازی نتایج زیر حاصل گردید 
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 بندی معیارها(: نتایج رتبه32جدول )
 معیار رتبه
 هیسرما یبهره ور 1

 ها ییدارا تیفیک 2

 تعهدات یفایا  3 

 ینگینقد 4

 تیریمد تیفیک 5

 به خطرات بازار تیحساس 6

 سود تیفیک 7

 یاتیعمل یبهره ور 8
 هیسرما تیساختار و کفا 9

 
( ،  2013) 1نتایج تحقیق حاصل را می توان در ادامه روند تحقیقات  دلن و همکاران 

( 2018) 4( و چن و همکاران 2014)  3شن و تزنگ ( و 2014)  2شاوردی و همکاران
ای در جهت های بیمهگیری مدیران شرکتدانست. نتایج این تحقیق در بهبود تصمیم

ها، مفید و مؤثر خواهد بود. از موانع و محدودیت های تحقیق افزایش کارایی این شرکت
 استرد بررسی حاضر، دشواری شناسایی و دسترسی به نخبگان سازمانی شرکت های مو

که با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط محقق در سازمان بورس ، سعی گردید تا 
گویی افراد مناسب  بهترین افراد برای پاسخگویی انتخاب گردند . در صورت عدم جواب

به پرسشنامه های زوجی ، معموال نتایج قابل اعتماد و قابل قبولی حاصل نمی گردد. در آخر 
گردد تا متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق ، در صنعت دیگری نیز مورد پیشنهاد می 

بررسی قرار گیرد. همچنین در ادامه این تحقیق می توان با توجه به نتایج حاصل و با استفاده 
 به ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ای پرداخت.  DEAاز تکنیک 
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