پژوهشنامة بیمه /سال سیو سوم  /شمارۀ  /1بهار  /1931شمارۀ مسلسل  /123صفحات  39تا 22

كد شناسايی ديجیتال)10.22056/jir.2018.78497.2024:(DOI

استفاده از روشهای دادهکاوی برای جذب نمایندگان صدور در
صنعت بیمه
تاریخ دریافت مقاله1931/12/22 :

فریدون کاظمی

1

تاریخ پذیرش مقاله1932/12/19 :

حامد ایرانمنش

2

چکیده

صنعت بیمة ايران رشد چشمگیری را در دهة گذشته تجربه كرده است و سهم بااليی از
معامالت اين صنعت به نمايندگان اختصاص دارد؛ بنابراين ،فرايند انتخاب نمايندۀ جديد
اهمیت بسیار بااليی دارد .اين پژوهش بر روی مشخصههای انبار داده و روشهای دادهكاوی
مناسب برای انتخاب نماينده در صنعت بیمه تمركز دارد .در خصوص مثال ارائهشده در اين
پژوهش سه روش دادهكاوی تحلیل تفکیکكننده ،درختهای تصمیم ،و شبکههای عصبی
مصنوعی برای پیشبینی طول مدتزمان خدمت ،میزان فروش حقبیمه ،و شاخص تداوم
نمايندگان مورد ارزيابی قرار میگیرد .نتايج نشان میدهد كه تجربة شغلی ،موقعیت شغلی،
سن ،وضعیت تأهل ،شغل قبلی ،درآمد سالیانه از محل شغل قبلی ،و بیمهنامههای فروختهشده
اهمیت بهسزايی در تعیین مدتزمان فعالیت نمايندگان جديد ،بیمهنامههای فروختهشده و
تمديد بیمهنامههای صادرشده دارند .هدف اصلی اين مقاله ،طراحی و توسعة يک سیستم
پشتیبانی تصمیمگیری هوشمند ،و به بیان ديگر يک سیستم هوشمند انتخاب نماينده برای
شركتهای بیمه بوده تا با كمک آن مديران اين صنعت بتوانند نمايندگان كیفی انتخاب كنند.
واژگان کلیدی :دادهكاوی ،سیستمهای تصمیمگیری هوشمند.
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 .1مقدمه
امروزه ،داده ها يک دارايی استراتژيک و بسیار مهم برای افراد و شركتها محسوب
میشوند .اين امر نتیجة فناوريهای جديد است كه «مخزن دادهها» 1يکی از اين موارد
است .شركتها در حوزههای مختلف مانند بانکداری ،بیمه ،خردهفروشی ،و مراقبتهای
پزشکی با مهار دادههای انبوه عملیاتی سعی در درک بهتر و پیشرفت كسبوكار خود
دارند (.)Brockett et al., 1997; Delmater and Hancock, 2001
دادهها از واحدهای مختلف يک شركت جمعآوری و در يک انبار مركزی به نام
مخزن دادهها ذخیره میشود .تحلیلگران با استفاده از مخزن دادهها اطالعات بازار
تجارت را استخراج میكنند تا قادر به تصمیمگیری بهتر باشند ( Cho and Wüthrich,

 .)Cho, Wüthrich and Zhang, 1999; 2002به اين فرايند پشتیبانی تصمیمگیری
تعاملی يا در اصطالح  2OLAPمیگويند .میتوان به جای  OLAPاز واژۀ پردازش
سريع اطالعات چندبُعدی و يا به عبارت بهتر از «فنآوری تحلیل دادهها» نیز استفاده
كرد OLAP .با تمركز بر روی حجم زيادی از دادهها ،فرايند تصمیمگیری را تسهیل
میكند.
به صورت سنتی ،گزارشهای معمول پس از ساعت كاری جمعآوری و چاپ
میشوند .در اين فرايند مسئولیت بررسی روزانة فعالیتها و معامالت وجود ندارد.
عالوهبراين ،ساختار يک بانک دادۀ سنتی به صورت گسترده برای عملیاتهای روزانه
مناسب است .در رويههای گزارشدهی و استعالمهای ويژه و پیچیده از مديريت ارشد،
مانند جدولهای پیشايندی ،معموالً نیاز به بازيابی و ادغام سوابق تاريخی معامالت و
تراكنشها وجود دارد .اين فرايند با عملیات روزانة عادی ،بهويژه با كسبوكارهايی مانند
بانک ،شركتهای بیمه ،و خطوط هوايی كه شديداً عملیاتی هستند ،تداخل دارد؛ بنابراين،
اخذ آنالين استعالمات ويژه نیز شدنی نیست .در شیوۀ سنتی وجود تأخیر تا پس از
1. Data Warehousing
2. Online Analytical Processing
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ساعت كاری اجتنابناپذير است؛ كه اين امر مانعی بزرگ بر سر راه مديران برای اتخاذ
تصمیمهای آنی بوده و از اين رو عملکرد اجرايی شركت را كاهش میدهد .به منظور
تسهیل اين مشکالت ،برخی از آمارهای معمول در ساختار و معماری مخزن دادهها مانند
خالصة فروش در مناطق مختلف ،دستهبنديهای محصوالت مختلف و نقاط تقاضای
مختلف ،هنگام ثبت هر تراكنش بهروزرسانی میشود .اين آمارهای معمول نشاندهندۀ
ديدگاه چندبُعدی از مخزن دادهها بوده و اجازه میدهد تحلیل آنالين با كمترين وقفه
برای عملیاتهای معامالتی روزانه انجام شود .اين فرايند كه نخستین گام به سوی OLAP

است را میتوان حركتی جديد در مديريت اطالعات دانست.
تحلیل ساختار چندبُعدی مخزن دادهها چالشهای جديدی را ايجاد میكند .عالوه بر
ارائة خالصههای آماری از جنبههای مختلف داده ،روشهای دادهكاوی نیز بايستی در
رابطة با  OLAPاعمال شود .درحقیقت اين تركیب ،راهحلی يکپارچه برای كسبوكار
ايجاد میكند .با توجه به تحوالت آتی در اين حوزه ،انتظار میرود كه دادهكاوی
اهمیت بسیار بیشتری به خود بگیرد .با اين حال ،روشهای دادهكاوی موجود ،در حال
حاضر ،ارتباط چندانی با ابزارهای  OLAPندارند .عالوهبراين ،بیشتر روشهای
دادهكاوی مانند  CN2 ،C4.5و  ،ITRulesنرمافزارهايی مستقل با تعداد زيادی پارامتر
كنترلی هستند؛ بنابراين ،كار با اين ابزار برای كاربران معمولی ساده نبوده و نیاز به
كارشناس و متخصص دارد .از همة موارد فوق مهمتر اينکه ،اين روشها عموماً برای
بانکهای اطالعات سنتی به كار برده میشوند .يکی از چالشهای پیش روی اين
پژوهش ،چگونگی تطبیق روشهای دادهكاوی موجود با ساختار چندبُعدی مخزن
دادههاست  .چالش ديگر اين است كه چگونه خطوط ارتباطی كارآمد برای مديران
ارشد اجرايی ايجاد شود تا بتوانند از چنین روشهای پیچیدهای بهره جويند.
هدف اصلی اين مقاله ،طراحی و توسعة يک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری
هوشمند ،يا يک سیستم هوشمند انتخاب نماينده برای شركتهای بیمه ،1با استفاده از
)1. Intelligent Agent Selection Assistant for Insurance (IASAI
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روشهای دادهكاوی برای يک مخزن دادۀ چندبُعدی است .در اين پژوهش از اين
سیستم برای مفهوم انتخاب نماينده در صنعت بیمه استفاده میشود .در شکل 1
چارچوب سیستم تصمیمگیری هوشمند نمايش داده شده است.

شکل  .1چارچوبی برای سیستم پشتیبانی تصمیمگیری هوشمند

بیمه نقش مهمی در جامعه و بازار تجارت بازی میكند و گسترۀ وسیعی از
موضوعات را در شاخههای مختلف مانند اموال ،اشخاص ،و مسئولیت در بر میگیرد.
صنعت بیمه ايران در دهة گذشته رشد چشمگیری را تجربه كرده است .تعداد كاركنان
يک شركت بیمه يا يک شركت مالی مرتبط به بیمه در ايران ،بین چند صد نفر تا چند
هزار نفر متغیر است .در حالت كلی ،يکی از موضوعات مهم در اين صنعت ،حجم
باالی معامالت برای نمايندگان بیمه است .از اين رو ،به روية انتخاب نمايندگان جديد
بهعنوان يک فرايند استخدامی دائم و منظم نگاه میشود.
اين پژوهش بر روی ويژگیهای مخزن دادهها و روشهای مناسب دادهكاوی برای
انتخاب نماينده در صنعت بیمه تمركز دارد .در اينجا ،سه روش معمول دادهكاوی
(تحلیل تفکیکكننده ،1درختهای تصمیم ،2و شبکههای عصبی مصنوعی )9مدنظر قرار
گرفته؛ و بررسی میشود كه چگونه میتوان اين سه ابزار را میتوان در  OLAPبرای
يک مخزن دادهها چندبُعدی گنجاند.
)1. Discriminant Analysis (DA
)2. Decision Trees (DTs
)3. Artificial Neural Networks (ANNs
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 .2سیستمهای پردازش تحلیلی آنالین

با استفاده از تقريب تیجمز

سیستمهای اطالعاتی تحلیلی در مقايسة با سیستمهای عملیاتی ،سیستمهای هستند كه
امکان تحلیل دادههای انبوه حاصل از سیستمهای عملیاتی را برای تمامی سطوح
كاربران فراهم میكنند .اين در حالی است كه سیستمهای عملیاتی در سازمانهای
بزرگی مانند شركتهای بیمه به صورت روزانه پردازشهای اطالعاتی فراوانی را به انجام
رسانده و به تولید اطالعات گوناگون میپردازند .بانکهای اطالعاتی اين سازمانها با
دادههای فراوان حاصل از تراكنشهای مالی ،اداری ،حسابداری و ...روبهرو میشوند.
اطالعات پاية سیستمها همانند اطالعات كاربران و سطوح دسترسی آنها معموالً با
تغییرات روزانه مواجه نیستند اما اطالعات عملیاتی نظیر عملیات تجاری،
خريدوفروش محصوالت و ...میتوانند حتی به طور لحظهای تغییر كنند.
تحلیل و پردازش درست و دقیق اطالعات عملیاتی میتواند در تولید نتايج آماری
در جهت تصمیمگیريهای كالن مديريتی مؤثر بوده و به مديران كمک كند تا تصمیمات
بهینهای برای موفقیت سازمان خود بگیرند .برای تحلیل و پردازش اين اطالعات و
تسهیل و سرعتبخشیدن به عملیات گزارشگیری و پرسوجوهای متنوع به جای
تحلیل مستقیم دادهها از درون سیستمهای عملیاتی ،از سیستمها و پايگاهدادههای
تحلیلی استفاده میشود كه خارج از حوزۀ سیستمهای عملیاتی قرار داشته و سرعت
بسیار بااليی دارند .پايگاهدادههای تحلیلی نسخههای متنوعی از دادههای تراكنشی را به
صورت اختصاصی برای پرسوجوها و گزارشگیری ،سازماندهی میكنند .به اين
ترتیب كاربرانی مانند مديران سازمان كه خارج از سیستمهای عملیاتی قرار دارند
میتوانند گزارشها و پرسوجوهای مورد نظر خود را تهیه كنند .پايگاهدادههای تحلیلی
 OLAPاز منابع دادهای متفاوت يک سازمان و يا حتی چندين سازمان و ارگان وابسته
به هم تهیه میشود .اين پايگاهداده بستر مناسبی را فراهم میآورد كه دادههای
بايگانیشده در سیستمهای عملیاتی و مستقل از هم سازمان ،به صورت مجتمع،

 / 38پژوهشنامة بیمه /سال سیو سوم /شمارۀ  /1بهار  /1931شمارۀ مسلسل 123

خالصه شده ،و يکپارچه و سازمانيافته درآمده و برای استخراج مناسب اطالعات در
دسترس مديران باشند (.)Blanco et al., 2015
سیستمهای  OLAPبرای ارائة پاسخهای سريع به سؤاالت و جستجوهای تحلیلی
روی دادههای «چندبُعدی» طراحی شدهاند .به طور معمول اگر بخواهیم مشابه همین
پرسوجوهای تحلیلی را روی سیستمهای اطالعاتی عادی 1OLTPاجرا كنیم ممکن
است نتايج در زمانی طوالنی و غیركاربردی بازگردانده شود در حالی كه استفاده از
 OLAPتضمین میكند كه اطالعات و گزارشهای تحلیلی با زمان پاسخ مناسبی به
كاربر تحويل داده شود ( .)Houaria et al., 2016كاربردهای معمول  OLAPعبارتاند
از :گزارشهای تجاری فروش ،بازاريابی ،گزارشهای مالی ،و مواردی از اين دست .اين
سیستمها دادههای خود را بهنحوی خاص نگهداری میكنند كه از نظر سرعت در
برخورد با دادههای چندبُعدی بهتر از سیستمهای  OLTPعمل میكنند و از اين رو به
آنها بانکهای اطالعاتی سلسلهمراتبی 2هم گفته میشود.
 .1-2تعاریف عمدۀ فناوری OLAP

مخزن داده :انبار دادهها يک پايگاه اطالعاتی بزرگ است كه به جمعآوری،
يکپارچهسازی و ذخیرۀ اطالعات متنوع يک سازمان ،با هدف تولید گزارشهای
چندجانبه و دقیق میپردازد (.)Bellatrechea et al., 2015
مركز دادهها ) :(9DMانبار دادهها حجم عظیمی از اطالعات را در واحدهای منطقی
كوچکتری به نام مركز دادهها نگهداری میكند .مركز دادهها نمونههای كوچکی از انبار
دادهها بوده و همانند آنها حاوی نسخههايی ثابت از دادههايی هستند كه در موارد
خاص استفاده میشوند .مركز دادهها میتواند وابسته يا مستقل از هم باشند .هر مركز
3

داده ،دادهها و ابعاد خاص خود را دارد كه میتواند با بقیه به اشتراک بگذارد.
1. Normal Online Analytical Processing
2. Hierarchical
3. Data Mart
4. Dimension
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دادهكاوی :1ابزارهای دادهكاوی به دنبال طرحها و گروهبنديهايی در دادهها میشود
كه ممکن است از ديد ما پنهان مانده باشد .در دادهكاوی اين ابزار است كه
استفادهكننده را هدايت میكند .ابزار فرض میكند كه شما خود نیز دقیقاً نمیدانید كه
چه میخواهید .اولین گام دادهكاوی هدفدار ،انتخاب مجموعة دادهها برای تحلیل
است .دادهها میتواند از انبار دادهها و يا بانکهای اطالعاتی عملیاتی استخراج شود.
دادهها پس از جمع آوری و حذف موارد تکراری در قالبهای يکسان تجمیع و پاكسازی
میشوند .سپس با استفاده از منابع مناسب ،اطالعات ناقص اصالح و كدگذاری شده و
با ساختار جديدی آماده میشوند .به اين ترتیب دادهها برای دادهكاوی آماده است.
 .2-2نحوۀ عملکرد سیستمهای OLAP

سیستم  OLAPبه صورت مرتب از دادههای منابع اطالعاتی مختلف نسخههای
خالصهشده برداشته و آنها را در مکعبهای دادهای مرتب میكند .پرسوجوهای كاربران
میتواند روی اين مکعب اجرا شود .روشهای مختلف طراحی انبار دادهها امکان
پردازشهای بهینه را بر روی مقادير زيادی از دادهها فراهم میآورند .پرسوجوهای
پیچیده روی سیستمهای  OLAPبه زمانی حدود تنها  2/1درصد از زمان اجرای
جستجوهای مشابه روی سیستمهای  OLTPاحتیاج دارند.
انواع ويژهای از الگوهای پايگاهدادهها به نام ستارهای 2يا دانه برفی 9برای طراحی
انبار داده چندبُعدی وجود دارد .در اين حالت ،پايگاهدادهها از يک جدول مركزی و
جدولهای چندبُعدی تشکیل شده است روابط بین آنها كامالً مشخص است .برای
دستیابی به سرعت باال و زمان كوتاه ،سیستمهای  OLAPجدولهای اطالعاتی خود را
در آرايشهای ستارهای يا دانه برفی مرتب میكنند .ساختار  OLAPمثل يک مکعب
روبیک است كه میتوانید آن را در جهتهای مختلف بچرخانید تا بتوانید تحلیلهايی از
ديدگاههای مختلف را بررسی كنید .نحوۀ عملکرد اين سیستمها به اين صورت است
1. Data Mining
2. Star Schema in Data Warehouse
3. Snowflake Schema in Data Warehouse
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كه معیارهای اساسی تحلیل بهعنوان ابعاد مختلف يک مکعب در نظر گرفته شده و اين
مکعب در انبار دادهها شکل میگیرد .اين ابعاد میتوانند در سطوح مختلف و به
صورت سلسلهمراتبی نیز وجود داشته باشند.
 .3-2انواع مختلف سیستمهای OLAP

در حال حاضر انواع مختلف  OLAPوجود دارد (:)Dehne et al., 2015
 سیستمهای  OLAPچندبُعدی،1 سیستمهای  OLAPرابطهای،2 -سیستمهای  OLAPتركیبی.9

 .3چارچوب و روششناسی
يک مخزن داده را میتوان بهعنوان يک انبار آنالين از دادههای شركت معرفی كرد ،كه
به منظور پشتیبانی از فرايند تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد (.)Inmon, 2002
 OLAPروشی است برای تحلیل دادههايی كه در مخزن دادههای چندبُعدی ذخیره
میشوند ( .)Kimball, 1996اين روش نخستین بار بهوسیلة كاد 3و همکاران ()1339
با هدف سادهسازی سیستمهای پشتیبانی تصمیم معرفی شد .همچنین اين روش ،سنگ
بنای اولیه برای سیستمهای اطالعات اجرايی مدرن نیز است.
در رابطة با روش  OLAPچالشهای جديدی پیش روی شركتها قرار میگیرد؛ برای
مثال چگونه میتوان با تركیب مفاهیم دادهكاوی ،روشهای  OLAPرا ارتقا داد؛ و چگونه
میتوان با ايجاد ارتباط مناسب بین اين روشها از فرايند تصمیمگیری پشتیبانی كرد .ساختار
سیستمهای پشتیبانی تصمیم بايستی به اندازۀ كافی انعطافپذير بوده كه بتوان از آنها برای
روشهای  OLAPكه برای مخزن دادههای در حال رشد به كار برده میشوند ،استفاده كرد.
يکی از اهداف اين پژوهش پُركردن شکاف تحقیقاتی موجود با استفاده از ادغام روشهای
)1. Multi dimensional OLAP (MOLAP
)2. Relational OLAP (ROLAP
3. Hybrid OLAP
4. Codd

استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه 11/
با استفاده از تقريب تیجمز

دادهكاوی در تکنولوژی  OLAPاست .شکل  ،1چارچوب ( IASAIسیستم پیشنهادی برای
پشتیبانی تصمیمگیری هوشمند) را برای انتخاب نمايندگان جديد نشان میدهد .برای
كاهش وقفه در عملیاتهای معامالتی روزانهDM ،هايی از مخزن دادهها استخراج شده و در
 OLAPمورد استفاده قرار میگیرد .درحقیقت ،هر مخزن داده میتواند از چند ساختار
كوچکتر به نام مركز داده تشکیل شود .هر مركز داده نیز متشکل از دادههای مرتبط به هم
از يک مخزن داده هستند.
مركز داده بخشی از مخزن داده است كه شامل تمام اطالعات مربوط به يک كاربرد
خاص می شود .برای مثال ،به بانک اطالعاتی كه تنها شامل اطالعات يک دپارتمان
خاص است مركز داده گفته میشود ،در حالی كه مخزن دادهها منبع همة دادهها مربوط
به همة دپارتمانهاست ( .)Inmon, 2002توالی بهروزرسانی برای يک مركز داده به
كاربرد آن بستگی خواهد داشت كه اين كاربرد توسط مديريت ارشد تعیین میشود .به
صورت سنتی ،شركتهای بیمة نمايندگانی را استخدام میكنند كه به محض اينکه در
فروش بیمهنامه با مشکل مواجه میشوند ،استعفا میدهند .به علت وجود هزينههای
باالی آموزش برای نمايندگان و ديگر هزينههای سربار اداری مانند چاپ كارتهای
ويزيت ،استعفای نمايندگان به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست .عالوهبراين ،به علت
عدم پیگیری ،بیمهنامههای فروختهشده توسط اين دست نمايندگان شانسی كمی برای
تمديدشدن دارند.
در اين پژوهش ،سه كاربرد دادهكاوی مدنظر است .ابتدا ،نیاز به پیشبینی مدت
اشتغال نمايندگان جديد وجود دارد .دوم ،نیاز به پیشبینی حقبیمة ورودی به شركت
توسط اين نمايندگان است؛ و سوم ،پیشبینی تداوم و تمديد حقبیمههايی كه توسط
نمايندگان جديد صادر میشود .اين سه كاربرد در روند استخدام نمايندۀ جديد بسیار
مفید هستند.
پیش از بررسی چگونگی اجرای اين كاركردها ،میتوان توضیح كاملی در خصوص
روشهای تحلیل تفکیکكننده ) ،(DAشبکههای عصبی مصنوعی ) (ANNو درختهای
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تصمیم ) (DTرا در مقاالت كاس ،)1382( 1برايمن 2و همکاران ( ،)1383ريملهارت 9و
همکاران ( ،)1382كويینلن ،)1381( 3وربس ،)1333( 1ريپلی ،)1333( 2دودا و
همکاران )2221( 1و كونن )2221( 8میتوان جستجو كرد.

 .4گردآوری دادهها
در اين پژوهش از دادههای مربوط به نمايندگان شركت بیمة ملت استفاده شده است.
برای انتخاب نمايندۀ بیمه در اين شركت از سیستم پشتیبانی تصمیمگیری توسعهيافته
استفاده میشود .مجموعهدادۀ مورد استفاده برای اين پژوهش كه از مخزن دادههای
شركت استخراج شده است ،شامل اطالعات ثبتشده از بیش از  1312نمايندۀ حقیقی
و حقوقی در مدت  12سال  2211 -2221است.
ويژگیهايی كه در اين پژوهش مورد نظر هستند عبارتاند از :جنسیت ،تاريخ تولد،
ملیت ،میزان تحصیالت ،تعداد افراد تحت تکفل ،موقعیت شغلی ،تجربة كاری ،تجربة
مديريتی ،مجموع حقبیمة فروختهشده ،شايستگی برای فروش محصوالت خاص،
تاريخ شروع فعالیت ،تاريخ خاتمة فعالیت ،زمینة شغلی سابق و درآمد سالیانة قبلی .در
اينجا ،دادههای تجمعی مانند مجموع حقبیمة فروختهشده ،به منظور تسريع روند
پرسوجو در مخزن دادهها ذخیره میشوند .در بخش بعد ،روشهای دادهكاوی بر روی
مجموعهای از دادههای بیمهای اعمال میشوند.

1. Kass
2. Breiman
3. Rumelhart
4. Quinlan
5. Werbos
6. Ripley
7. Duda
8. Kohnen

استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه 19/
با استفاده از تقريب تیجمز

 .5آزمایش

اين آزمايش با استفاده از سه روش دادهكاوی تحلیل تفکیکكننده ) ،(DAشبکههای
عصبی مصنوعی ) (ANNو درختهای تصمیم ) (DTبرای پیشبینی طول مدتزمان
خدمت ،میزان فروش حقبیمه و شاخص تداوم نمايندگان بیمه اجرا میشود .انتظار
میرود اين سه روش به مديران برای انتخاب نمايندگان بیمه با بهرهوری باال كمک
كند .در طول اين دورۀ  12ساله 1318 ،ركورد از نمايندگان ثبت و برای اهداف
آموزشی اين پژوهش مورد ارزيابی قرار گرفتهاند .اين در حالی است كه  122ركورد
نیز به صورت تصادفی ،برای اعتبارسنجی عملکرد انتخاب شده است .در اين پژوهش،
از مدل پیشخور با تک الية مخفی 1برای شبکههای عصبی استفاده میشود؛ درخت
تصمیم با روش  C4.5ساخته میشود؛ و برای تحلیل تفکیکكننده نیز از تابع تفکیک
خطی فیشر 2استفاده میشود .در روشهای درخت تصمیم و شبکههای عصبی
مصنوعی ،ويژگیهای اسمی مانند جنسیت ،به صورت متغیرهای ساختگی مانند جنسیت
( 1مرد) و جنسیت ( 2زن) بیان میشوند.
 .1-5پیشبینی طول مدتزمان خدمت
طول مدتزمان خدمت را میتوان در دو رده قرار داد :كمتر از يکسال (ردۀ  )1و
مساوی يا بیشتر از يک سال (ردۀ  .)2بهوضوح مشخص است كه شركتهای بیمه تمايل
به استخدام نمايندگانی دارند كه بیشتر از يکسال كار خواهند كرد .دقت پیشبینیهای
روش تحلیل تفکیکكننده برای طول مدتزمان خدمت و برای دادههای آموزشی و
آزمون بهترتیب برابر با  22/21%و  11/22%است؛ دقت پیشبینیهای روش شبکههای
عصبی نیز بهترتیب برابر با  23/28%و  21/%3است؛ و دقت پیشبینیهای درخت
تصمیم نیز بهترتیب برابر با  11/92%و  13/32%است .در جدول  ،1ماتريس ردهبندی

1. A Single Hidden Layer Feed-Forward Model
2. Fisher’s Linear Discriminant Function

 / 13پژوهشنامة بیمه /سال سیو سوم /شمارۀ  /1بهار  /1931شمارۀ مسلسل 123

برای دادههای آزمون همانگونه كه توسط اين سه روش پیشبینی شدهاند ،ارائه شده
است.
جدول  .1ماتریس آشفتگی برای پیشبینی طول مدتزمان خدمت (به درصد)
روش دادهکاوی

مدتزمان خدمت

پیشبینی
کمتر از یک سال

کلی

بیشتر از یک سال

شبکة عصبی مصنوعی
واقعی

كمتر از يک سال

91/2

12/8

13/3

بیشتر از يک سال

21/8

29/8

31/2

13/3

32/2

122/2

كلی
تحلیل تفکیکكننده
واقعی

كمتر از يک سال

28/8

21/2

13/3

بیشتر از يک سال

11/2

28/3

31/2

32/2

13/2

122/2

كلی
درخت تصمیم
واقعی
كلی

كمتر از يک سال

32/2

11/8

13/3

بیشتر از يک سال

28/8

12/8

31/2

11/3

28/2

122/2

با توجه به جدول ،مشخص است كه شبکههای عصبی مصنوعی باالترين دقت،
 ، 91/2 + 29/8 =21/3%را در مقايسة با دو روش ديگر دارند .برای تفسیر اين درصدها
(برای مثال در روش شبکههای عصبی) اگر پیشبینی شود كه يک متقاضی نمايندگی،
در ردۀ  1قرار دارد ،آنگاه  91/2 ÷ )91/2 + 21/8( = 29/9%احتمال وجود دارد كه
متقاضی واقعاً در آن رده وجود داشته باشد .اگر پیشبینی شود كه اين متقاضی در ردۀ
 2قرار دارد ،آنگاه  18/2%احتمال وجود دارد كه متقاضی واقعاً در ردۀ  2وجود داشته
باشد .با مقايسة نتايج در جدول  1مشاهده میشود كه مدل شبکههای عصبی ،باالترين
دقت مشروط را برای هر دو ردۀ  1و  2در پیشبینی طول مدتزمان خدمت نماينده
داراست.
موقعیت شغلی و بیمهنامة فروختهشده ،دو مورد از مهمترين پارامترها برای تعیین
طول مدتزمان خدمت هستند .ضرايب استاندارد در روش تحلیل تفکیکكننده برای

استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه 11/
با استفاده از تقريب تیجمز

پیشبینی طول مدتزمان خدمت در جدول  2نشان داده شده است .اين ضرايب،
اهمیت نسبی متغیرهای مستقل را اندازهگیری میكنند .ضرايب موقعیت شغلی و
وضعیت تأهل باالترين اهمیت را دارند .اين امر نشان میدهد كه اين دو مورد
اساسیترين عاملها در پیشبینی طول مدتزمان خدمت نماينده هستند .درنتیجه،
بررسی همزمان هر سه روش دادهكاوی نشان میدهد كه مؤثرترين متغیرها برای تعیین
مدتزمان احتمالی خدمت نمايندۀ جديدالورود عبارتاند از .1 :موقعیت شغلی.2 ،
بیمهنامة فروختهشده و  .9وضعیت تأهل.
جدول  .2ضرایب تابع تفکیک متعارف استاندارد (طول مدتزمان خدمت)
متغیر

ضريب استاندارد

موقعیت

2/113

جنسیت

2/991

سن

2/232

وضعیت تأهل
مجرد

2/211

متأهل

2/912

مطلقه

2/991

تعداد افراد تحت تکلف

2/121

سطح علمی

-2/238

ماهیت شغل قبلی
دفتری/فنی

-2/113

بخش فروش/بخش خدمات

2/229

تخصصی

-2/239

مديريتی

-2/121

وضعیت استخدام

-2/213

درآمد ماهیانة گذشته

-2/322

سابقة كاری

-2/121

سابقة مديريتی

-2/182

پورتفوی بیمهای آورده شده

-2/928
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 .2-5پیشبینی فروش حقبیمه
برای حقبیمة فروختهشده ،يا مجموع كل بیمهنامه فروخته شده توسط يک عامل بیمه،
دو رده در نظر گرفته میشود :كمتر از ( 2213922ردۀ  )1و مساوی يا بیشتر از
( 2213922ردۀ )2؛ بنابراين ،نمايندگانی كه در ردۀ  2قرار میگیرند عملکرد بهتری
دارند .تحلیل تفکیکكننده دارای دقت پیشبینی  11/33%و 32 + 18/2%( 23/22%
مطابق جدول  )9بهترتیب برای دادههای آموزشی و دادههای آزمون است .دقت
پیشبینی برای شبکههای عصبی مصنوعی  21/21%و  21/2% + 91/2%( 19/22%مطابق
جدول  )9و برای درخت تصمیم  11/12%و  22/2%+ 92/3%( 19%مطابق جدول )9
است .درخت تصمیم ،باالترين دقت كلی را برای مجموعه دادههای آزمون ،باالترين
دقت مشروط برای پیشبینی ردۀ  )11/8%( 1و باالترين دقت مشروط برای پیشبینی
ردۀ  )12%( 2را تولید میكند.
جدول  .3ماتریس آشفتگی برای پیشبینی فروش حقبیمه (به درصد)
روش دادهکاوی

ردهبندی

پیشبینی
ردۀ 1

ردۀ 2

کلی

شبکة عصبی مصنوعی
واقعی

ردۀ 1

91/2

8 /8

32/3

ردۀ 2

98

21/2

13/2

23/2

92/3

122

كلی
تحلیل تفکیکكننده
واقعی

ردۀ 1

18/2

21/8

32/3

ردۀ 2

19/2

32

13/2

92/2

21/8

122

كلی
درخت تصمیم
واقعی
كلی

ردۀ 1

92/3

8

32/3

ردۀ 2

93

22/2

13/2

11/3

28/2

122

استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه 11/
با استفاده از تقريب تیجمز

همانگونه كه از سطوح باالی درخت تصمیم قابل مشاهده است ،تجربة كاری و
موقعیت شغلی از جملة مهمترين عاملها در پیشبینی حقبیمة فروختهشده توسط يک
نمايندۀ بیمه است.
با توجه به جدول  ،3بررسی ضرايب تفکیک استاندارد نشان میدهد كه
پارامترهايی مانند شغل قبلی ،درآمد ساالنة قبلی ،و سن متقاضی (كه ضرايبشان باالتر
از  2/3است) ،سهم بهسزايی در پیشبینی حقبیمة فروختهشده دارند.
با توجه به تحلیل روشهای  DTو  DAمشخص شد كه تأثیرگذارترين عاملها در
پیشبینی حقبیمة فروختهشده عبارتاند از .1 :شغل قبلی .2 ،درآمد سالیانة قبلی.9 ،
سن متقاضی .3 ،سابقة شغلی و  .1موقعیت شغلی.
جدول  .4ضرایب تابع تفکیک متعارف استاندارد (حقبیمۀ فروختهشده)
متغیر

ضریب استاندارد

موقعیت

-2/212

جنسیت

-2/132

سن

-2/112

وضعیت تأهل
مجرد

-2/193

متأهل

2/231

مطلقه

2/222

تعداد افراد تحت تکلف

2/238

سطح علمی

-2/281

ماهیت شغل قبلی
دفتری/فنی

2/139

بخش فروش/بخش خدمات

2/111

تخصصی

2/191

مديريتی

2/299

وضعیت استخدام

2/921

درآمد ماهیانة گذشته

2/113

سابقة كاری

2/182

سابقة مديريتی

-2/222

پورتفوی بیمهای آورده شده

2/221
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 .5-3پیشبینی تداوم و ماندگاری نمایندگی
تداوم نمايندگی ،شاخصی است برای اندازهگیری نسبت حقبیمة ريزشی به كل
حقبیمة ورودی و شامل دو رده میشود( 11%-2% :ردۀ  )1و ( 122%- 11%ردۀ .)2
هرچه ماندگاری نماينده بیشتر باشد ،احتمال ريزش بیمهنامههايش كمتر میشود؛
بنابراين ،نمايندگانی كه به ردۀ  2تعلق دارند ،نمايندگان با كارايی باال هستند .برای
دادههای آموزشی و دادههای آزمون ،دقت  DAبهترتیب برابر است با  23/83%و
 39/8% + 13%( 11/82%مطابق جدول  ،)1دقت متناظر برای شبکههای عصبی
مصنوعی  12/12%و  31/3%+ 19%( 18/32%مطابق جدول  ،)1و اين دقت برای
درخت تصمیم برابر است با  81/22%و  38/2% + 12%( 18/22%مطابق جدول .)1
دقیقترين ابزار برای پیشبینی تداوم و ماندگاری يک نماينده مدل شبکههای عصبی
مصنوعی است .اين مدل باالترين دقت مشروط ( )12/93%را برای پیشبینی ردۀ 2
تولید میكند؛ اما برای پیشبینی ردۀ  ،1درخت تصمیم بهترين دقت مشروط ()23/3%
را داراست.
جدول  .5ماتریس آشفتگی برای پیشبینی تداوم و ماندگاری نمایندگی (به درصد)
روش دادهکاوی

ردهبندی

پیشبینی
> 55%

=< 55%

کلی

شبکة عصبی مصنوعی
واقعی

> 11%

=< 55%

كلی

19

93/3

31/3

1/2

31/3

12/2

22/2

13/8

122

تحلیل تفکیکكننده
واقعی

> 11%

=< 55%

كلی

13

99/3

31/3

8/8

39/8

12/2

22/8

11/2

122

12

91/3

31/3

3/3

38/2

12/2

13/3

81/2

122

درخت تصمیم
واقعی
كلی

> 11%

=< 55%

استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه 13/
با استفاده از تقريب تیجمز

سابقة كاری و موقعیت شغلی دو مورد از مهمترين عاملهايی هستند كه در سطوح
باالی درخت تصمیم ظاهر میشوند .درخت تصمیم نشان میدهد كه شغل قبلی
نماينده و پس از آن سن و تجربة شغلی ،بیشترين اهمیت را در فرايند پیشبینی
ماندگاری نمايندگان دارند.
جدول  2نشان میدهد كه تمام ضرايب باال بزرگتر از  2/91هستند؛ بنابراين ،تحلیل
همزمان روشهای درخت تصمیم و تحلیل تفکیکكننده نشان میدهد كه عاملهای .1
تجربة كاری .2 ،موقعیت شغلی .9 ،سن ،و  .3شغل قبلی ،تأثیرگذارترين عاملها در
تعیین تداوم و ماندگاری پورتفوی يک نمايندۀ بیمه است.
جدول  .6ضرایب تابع تفکیک متعارف استاندارد
متغیر

ضریب استاندارد

موقعیت

-2/112

جنسیت

-2/223

سن

-2/381

وضعیت تأهل
مجرد

-2/212

متأهل

-2/131

مطلقه

-2/223

تعداد افراد تحت تکلف

2/183

سطح علمی

2/192

ماهیت شغل قبلی
دفتری/فنی

1/222

بخش فروش/بخش خدمات

1/222

تخصصی

2/323

مديريتی

2/818

وضعیت استخدام

2/222

درآمد ماهیانة گذشته

2/111

سابقة كاری

2/912

سابقة مديريتی

2/212

پورتفوی بیمهای آورده شده

2/133
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جدول  1نشان میدهد كه كارايی و كاربرد سه روش مذكور در موقعیتهای مختلف
متفاوت است .برای مثال ،شبکههای عصبی مصنوعی اجرای مناسبتری در پیشبینی
طول خدمت و تداوم پرتفوی دارد؛ در حالی كه تحلیل تفکیکكننده دقیقترين
پیشبینی را از فروش حقبیمه دارد .نتايج نشان میدهد كه ارتباطی خطی بین حقبیمة
فروختهشده و عاملهای تأثیرگذار برقرار است؛ اين در حالی است كه ارتباط بین طول
مدتزمان خدمت و ماندگاری نمايندگی با اين عاملها ،غیرخطی است ( Curram and

 .)Mingers, 1994يادآوری اين نکته الزم است كه شبکههای عصبی مصنوعی به زمان
محاسباتی بیشتری نیاز دارند ،اما توانايی بااليی برای پیشبینی دو پارامتر ديگر يعنی
طول مدتزمان خدمت و تداوم ماندگاری نمايندگان دارند.
جدول  .5مزیت هر یک از روشهای مذکور در کاربردهای مختلف

طول مدتزمان خدمت

شبکههای عصبی

روشهای تحلیل

مصنوعی

تفکیککننده




حقبیمة فروختهشده
تداوم و ماندگاری نمايندگان

درختهای تصمیم



 .6نتیجهگیری
در اين پژوهش با تركیب سه روش دادهكاوی ،سیستمی برای انتخاب نمايندگان كیفی
در صنعت بیمه طراحی شده است .تصمیمگیری در خصوص انتخاب يک نمايندۀ بیمه
بر اساس مشخصههای موجود در كانديدهای بالقوه صورت میپذيرد.
در میان روشهای دادهكاوی ،سادهترين ابزار برای طبقهبندی درخت تصمیم است
كه در پژوهش حاضر ،از اين روش برای پیشبینی حقبیمة فروختهشده استفاده شد.
نتايج كلی نشان میدهد كه  .1تجربة شغلی .2 ،موقعیت شغلی .9 ،سن .3 ،وضعیت
تأهل .1 ،شغل قبلی .2 ،درآمد سالیانه از محل شغل قبلی ،و  .1بیمهنامههای
فروختهشده ،از جملة مهمترين فاكتورها در تعیین مدتزمان فعالیت نمايندگان جديد،

21/ استفاده از روشهای دادهكاوی برای جذب نمايندگان صدور در صنعت بیمه
با استفاده از تقريب تیجمز

بیمهنامههای فروختهشده و تمديد بیمهنامههای صادرشده (جلوگیری از ريزش
بیمهنامههای صادره) هستند؛ بنابراين میتوان با استفاده از اين ويژگیها فرايند انتخاب
 با استفاده از اين سه روش میتوان طول ماندگاری و.نمايندگان را بهبود بخشید
 درضمن به دلیل.كارايی متقاضیان اخذ كد نمايندگی را با دقت معقولی پیشبینی كرد
. مديران نیز اقبال خوبی به آن نشان خواهند داد،راحتی كار با اين سیستم
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