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مهدیه ولی 

چکیده

بهرهگیری از روشهای بهبود ،ارزيابی ،اولويتبندی و كنترل عملکرد ،سازمان را در شناخت
میزان حصول به اهداف ياری میرسانند .در اين پژوهش ،برای ارزيابی عملکرد شركتهای
بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینة پژوهش ،معیارهای مؤثر بر ارزيابی عملکرد شناسايی و
سپس از طريق نظرات خبرگان 11 ،معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیمگیری
چندمعیارۀ خاكستری به اولويتبندی شاخصهای عملکردی يک شركت بیمهای پرداخته شده
است .اين تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی -پیمايشی است و
شاخصها با روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدهاند .بر اساس نتايج ،مقدار میانگین
نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای  11شاخص از  39شاخص پیشنهادی باالی 7
محاسبه شده ،بنابراين میتوان گفت  11شاخص مورد تأيید است .همچنین نتايج نشان
میدهد كه ريسک سرمايهگذاری مهمترين عامل در ارزيابی عملکرد است و بايد در ارزيابی
بیشترين وزن را دارا باشد .به طور نسبی ،ريسک سرمايهگذاری ،هزينة تبلیغات و بازاريابی ،و
استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه بهترتیب تأثیرگذارترين عاملها در
معیارهای مالی ،مشتری ،و فرايندهای داخلی و خدمات در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای
است.
واژگان کلیدی :اولويتبندی ،شاخصهای عملکردی ،تصمیمگیری چندمعیارۀ خاكستری.
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 .1مقدمه
شركتهای بیمه بايد عملکرد موفقیتآمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند .آگاهی از
اينکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اين اهداف است و موقعیت
سازمان در محیط پیچیده و پويای امروز كجاست ،برای مديران و سازمانها اهمیت
فراوانی دارد .توانايی رقابت و اتخاذ مناسبترين سیاست در مقابل تغییرات محیطی،
ادامة حیات و فعالیت سازمان را تعیین میكند .استفاده از ارزيابی عملکرد يکی از
مؤثرترين روشهای مورد استفاده سازمانها برای تعیین نقاط ضعف و قوت آنهاست.
ارزيابی و مديريت عملکرد عالوه بر كمک به سازمان برای افزايش توانايی رقابت ،در
تعیین و پیادهسازی استراتژيها نیز نقش برجستهای را ايفا میكند .در اين راستا ،داشتن
الگويی برای ارزيابی عملکرد استراتژی سازمان ضروری است (پیلهوری.)1939 ،
عالوهبراين ،رشد سريع فنی و اقتصادی در چند دهة گذشته ،زندگی بشر را تغییر
داده است و جامعة پیشرفتة تکنولوژی را با مسائل تصمیمگیری پیچیدهای مواجه كرده
است .اين مشکالت ،معیارها يا اهداف متضاد يا متناقضی از قبیل هزينه ،قابلیت
اطمینان ،عملکرد ،ايمنی و بهرهوری را معرفی كرده است .به طور كلی ،اطالعات
ترجیحی گزينهها و معیارها به صورت قضاوتهای تصمیمگیرندگان ارائه میشود و
قضاوتها هم نامعین بوده و نمیتواند به صورت اعداد قطعی ارائه شوند (صفری و آذر،
.)1911
تئوری خاكستری 1از روشهايی است كه برای مطالعة عدم اطمینان و ناكاملبودن
اطالعات به كار میرود و استفاده از آن در تحلیل رياضی سیستمهايی با اطالعات ناقص
روند روبهرشدی دارد .هرچند كه حوزۀ پژوهش در زمینة استفاده از نظرية سیستمهای
خاكستری برای ارزيابی عملکرد و تصمیمگیری چندمعیاره ،3يک حوزۀ نسبتاً جديد
است (تقویفر و همکاران.)1931 ،
1. Grey Theory
1. Multi Criteria Decision Making
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روشهای
در اين پژوهش از تصمیمگیری چندمعیارۀ خاكستری كه يکی از مفاهیم و /
تصمیمگیری در شرايط عدم قطعیت است ،بهره گرفته شده است .از مزايای تحلیل
رابطهای خاكستری در مقايسة با ساير روشهای تصمیمگیری چندمعیاره اين است كه
محدوديتی در مورد اندازۀ نمونه و نرمالبودن دادهها وجود ندارد و عالوهبرآن شیوۀ
محاسباتی نیز آسان است .بهكارگیری روشهای عدم قطعیت مانند نظريههای فازی و
نظرية سیستمهای خاكستری ،امکان درنظرگرفتن شاخصهای كیفی يا غیرقطعی را در
مسائل تصمیمگیری چندشاخصه فراهم ساخته است .حال با توجه به آنچه گفته شد
در اين تحقیق سعی بر آن است تا به اولويتبندی شاخصهای عملکردی يک شركت
بیمهای با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ خاكستری پرداخته شود.

 .4مرور نوشتگان
كايا )3115( 1به ارزيابی عملکرد مالی شركتهای بیمة غیرزندگی در استانبول با استفاده
از روش نظرية خاكستری پرداخته است ،به اين منظور عملکرد مالی شركتهای بیمة
غیرزندگی در دورۀ زمانی مربوط به سالهای  3111تا  3118از لحاظ نسبت كفايت
سرمايه ،نسبت نقدينگی ،نسبتهای عملیاتی و نسبت سودآوری مورد بررسی قرار گرفته
است.
چیتامباراناتان 3و همکاران ( ،)3116پژوهشی با عنوان ارزيابی عملکرد محیطی
خدمات زنجیرۀ تأمین با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ هیبريدی خاكستری
انجام دادند .در اين مقاله يک چارچوب هیبريدی خاكستری برای ارزيابی عملکرد
خدمات زنجیرۀ تأمین با روشهای تركیبی ويکور و الکتره 9با روش خاكستری ارائه
شده است .دو مطالعة موردی برای فهم شرايط و موفقیت خدمات زنجیرۀ تأمین در
كشورهای درحالتوسعه ارائه شده است.

1. Kaya
2. Chithambaranathan
3. Electre
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حبیبی و همکاران ( )3116در تحق یقی با هدف توسعة يک مدل چندشرطی برای
انتخاب تأمینكنندگان ،برنامهريزی منابع سازمانی را معرفی كردند .برای رفع موانع
طبیعی چندشرطی و ارائة فاكتورهای كمی و كیفی ،مدلهای خاكستری ارائه شده است.
صفری و همکاران ( )1935برای ارزيابی عملکرد شركتهای بیمه با بررسی
نوشتگان و پیشینة پژوهش ،معیارهای مؤثر ارزيابی را شناسايی و سپس بر اساس
دستهبندی انجمن حرفهای بیمة مركزی ايران 15 ،معیار مهم شناسايیشده از نظر
خبرگان ،در يکی از  8دستة عملیاتی ،مالی ،توانايی ايفای تعهدات ،و مشتریمداری و
دسترسی مشتريان به خدمات ،قرار گرفتند .نتايج تحلیلها ،شركتهای با بهترين عملکرد
را از بین  31شركت فعال در سالهای 1931و  1933مشخص كرد.
پیرايش و منصوری ( ،)1936با هدف شناسايی مؤلفههای كلیدی در رتبهبندی
شركتهای بیمهای و همچنین رتبهبندی شركتهای بیمهای پذيرفتهشده در بورس اوراق
بهادار ايران به منظور ارزيابی قابلیت اعتماد شركتهای بیمه با استفاده از روش اسمارتر،
عوامل كلیدی در رتبهبندی شركتهای بیمهای را شناسايی و با استفاده از روش
تاپسیس ،شركتهای بیمهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار را رتبهبندی كردهاند.
سیفی شجاعی ( ،)1936با هدف ارزيابی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مديريت
زنجیرۀ تأمین در صنايع غذايی ،معیارهای اصلی عوامل بهدستآمده (مديريت
اطالعات ،مديريت لجستیک و مديريت روابط) را شناسايی و با استفاده از تحلیل
سلسلهمراتبی در صنايع غذايی اولويتبندی كردند كه بر همین اساس مشخص شد
معیار اصلی مديريت اطالعات به میزان  1/178با بیشترين درجة اهمیت رتبة اول را به
خود اختصاص داده است و پس از آن معیار اصلی مديريت لجستیک به میزان 1/619
در رتبة دوم و مديريت روابط در رتبة سوم قرار گرفته است.
مهرگان و همکاران ( ،)1939پژوهشی با عنوان «وزندهی معیارهای ارزيابی عملکرد
شركتها در رويکرد كارت امتیازی متوازن» را با استفاده از روش تركیبی ارزش شاپلی و
بولزای انجام دادند .اين روش تلفیقی وزندهی میتواند بهعنوان روش جديدی در علم
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صنعتی
تصمیمگیری استفاده شود .در انتهای اين مقاله مطالعة موردی بر روی شركتهای /
صورت گرفته است كه رتبهبندی اين شركتها با استفاده از روش تاپسیس خاكستری
(تعمیم روش تاپسیس كالسیک برای اعداد خاكستری سه پارامتری) به دست آمده است.
صفری و آذر ( ،)1911برای اولین بار ،شاخص حاشیة توانگری مالی را با استفاده از
رويکرد اروپايی برای بیمههای غیرزندگی شركتهای بیمة دولتی و خصوصی محاسبه و با
استفاده از آزمونهای مقايسة میانگینها ،شاخص محاسبهشده را برای شركتهای بیمة دولتی
و خصوصی با يکديگر مقايسه كردند .يافتهها نشان میدهد كه شركتهای بیمة دولتی بايد
يک حاشیة توانگری مالی ،حداقل به اندازۀ  11درصد حقبیمههای دريافتی خود و
شركتهای بیمة خصوصی به اندازۀ  16درصد حقبیمههای دريافتیِ خود ،در اختیار داشته
باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زياد در يک دورۀ معین از عهدۀ تعهداتی كه پذيرفتهاند
برآيند .همچنین به طور میانگین حاشیة توانگری مالی الزامی محاسبهشده با روش
اروپايی ،بیشتر از حاشیة توانگری مالی الزامی محاسبهشده با استفاده از شاخص ايرانی
است.

 .9روش تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات كاربردی است و با توجه به اينکه
برای جمعآوری داده های مورد نیاز ،از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده
است ،از نوع تحقیقات پیمايشی از شاخة میدانی است .ابتدا سؤاالت اولیه پژوهشی،
اهداف و مسئلة پژوهش مشخص شده است .سپس معیارها و زيرمعیارهای مؤثر در
ارزيابی شركت بیمه ای با استفاده از مطالعة مبانی نظری و تحقیقهای پیشین و همچنین
نظرسنجی از كارشناسان و خبرگان و مديران ارشد سازمان ،از طريق روش
تصمیمگیری چندمعیارۀ خاكستری شناسايی و ردهبندی شده است.
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مفهوم نظرية خاكستری اولین بار توسط دنگ )1313( 1مطرح شد .نام سیستمهای
خاكستری بر پاية رنگ موضوعات تحت بررسی نام گذاری شده است.رنگ سیاه بیانگر
ناشناختهبودن اطالعات است .سفید برای اطالعات كامالً شناختهشده و خاكستری
برای آن دسته از اطالعات كه قسمتی از آنها معلوم و قسمتی نامعلوم است ،به كار
گرفته میشود .در ضمن اصول حاكم بر نظرية خاكستری شامل )1 :اصل شناخت
محور؛  )3اصل غیر يکتايی در جواب؛  )9اصل حداقل اطالعات؛  )8اصل اولويت
اطالعات جديد و  )5اصل خاكستریبودن اطالعات ،هستند .همچنین يک مجموعة
خاكستری به صورت مجموعهای از دادههای غیرقطعی تعريف میشود كه بهوسیلة
اعداد خاكستری و متغیرهای خاكستری نشان داده میشود .عدد خاكستری ،عددی
است كه مقدار آن معلوم نیست اما محدودهای كه در آن قرار می گیرد مشخص است.
به عبارتی عدد خاكستری يک بازه يا مجموعهای از اعداد است ( تقویفرد و ملک،
.)1931
در ادامه ،با شناسايی معیارها ،درخت سلسلهمراتبی پژوهش تشکیل و عوامل مؤثر
در ارزيابی عملکرد شركت بیمه توسط روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP3

فازی رتبهبندی شده است .در اين پژوهش ،برای تبديل واژگان زبانی خبرگان به اعداد
فازی از اعداد فازی مثلثی بر طبق جدول  1استفاده شده است.
جدول  .1عبارات کالمی و اعداد فازی متناظر در روش دلفی
اعداد قطعی

عبارت كالمی

اعداد فازی

1

خیلی كم

()1،1،9

3

كم

()6،1،9

9

متوسط

()7،6،9

8

زياد

()3،7،6

6

خیلی زياد

()11،3،7

1. Deng
2. Analytical Hierarchy Process
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دادهاند،
در ادامه ،ارزش ارزيابی عدد فازی مثلثی هر معیار كه خبرگان به آن نمره /
محاسبه میشود .در اين پژوهش برای يافتن نظرات خبرگان ،از روش میانگینگیری كه
كلیر و يوآن 1در سال  1336پیشنهاد دادهاند ،استفاده میشود .به اين صورت كه فرض
میشود ارزش ارزيابی معیار  jاز نگاه خبرۀ شمارۀ  iمیان  nخبره

) Wij  (lij , mij , uij

است ،كه مقادير آن بهترتیب از سمت چپ عبارتاند از :كوچکترين مقدار ممکن،
محتملترين مقدار و بزرگترين مقدار ممکن برای عدد فازی .سپس ارزش فازی هر
معیار بر طبق روابط
1 n
l j  min  lij  , m j  mij , u j  max  uij  ,
n i 1

محاسبه میشود.
در مرحلة بعد میبايست مقادير فوق ديفازی شود .برای ديفازیسازی از رابطة
,

l j  4m j  u j
6

sj 

استفاده میشود .پس از بهدستآوردن مقادير فوق ،شاخصهايی كه مقادير باالتر از 7
داشته باشند تأيید و شاخصهای با مقادير كمتر حذف میشوند.
 .1-9تحلیل سلسلهمراتبی فازی
در روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،هدف مسئله را در باالترين سطح قرار داده ،و
در سطوح بعدی معیارهای اصلی و در پايین آن زيرمعیارها و در انتها نیز گزينههای
انتخابی قرار میگیرد .اين روش كه فرايند تحلیل سلسله مراتبی كالسیک نامیده
میشود ،نیازمند قضاوت قطعی است .در موقعیتی كه اطالعات موردنیاز ،به صورت
عدد بیان میشوند ،اما تحقیق در فضای كیفی صورت میپذيرد ،و دانش آن دارای
ابهام و سربستگی باشد ،نمیتوان اطالعات را به صورت اعداد دقیق بیان كرد .در اين
شرايط ،بیشتر مديران نیز نمی توانند ،يک عدد دقیق را برای بیان عقیده و نظر خود به
1. Klir and Yuan
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ارائه دهند و به همین جهت است از ارزيابی فازی به جای ارزشهای عددی خاص،
استفاده می كنند؛ بنابراين به منظور ايجاد اعداد فازی و به علت تطابق بیشتر با
مشخصات پرسشنامه و باالبردن دقت نتايج ،اعداد مورد استفاده در اين روش در
پژوهش حاضر به صورت اعداد مثلثی فازی بر طبق طیف پنجتايی يانگ و همکاران
( )3113مطابق جدول  3تدوين شده است.
جدول  .4اعداد فازی و عبارت های کالمی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
كد

عبارت كالمی

عدد فازی

1

يکسان

()1 ،1 ،1

3

نسبتا مهمتر

() 1 ،9 ،6

9

مهمتر

()9 ،6 ،7

8

خیلی مهمتر

()6 ،7 ،3

6

كامالً مهمتر

()7 ،3 ،3

در ادامه ،برای تشريح بیشتر فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،ابتدا عملگرهای
فازی و سپس مراحل انجام اين روش به طور تفصیلی بیان میشوند.
 .4-9عملگرهای فازی
عملگرهای رياضی برای دو عدد فازی مثلثی به صورت
 𝑀1 + 𝑀2 = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1 ) + (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2 ) = (𝑙1 + 𝑙2, 𝑚1 + 𝑚2, 𝑢1 + 𝑢2),
 𝑀1 × 𝑀2 = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1 ) × (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2) = (𝑙1𝑙2, 𝑚1𝑚2, 𝑢1𝑢2),

تعريف میشوند .البته بايد توجه داشت كه حاصلضرب دو عدد فازی مثلثی يا
معکوس يک عدد فازی مثلثی ،ديگر عدد فازی مثلثی نیست .اين روابط ،فقط تقريبی
از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس يک عدد فازی مثلثی را بیان
میكنند.
 .9-9مراحل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
برای انجام مراحل روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،ابتدا قضاوتهای تصمیمگیرندگان
به مقیاسهای فازی معادل هر عدد تبديل شده و ماتريسهای مقايسات زوجی

اولويتبندی شاخصهای عملکردی يک شركت بیمهای با استفاده از / ...

79

با استفاده از تقريب تیجمز

میانگین
بهكارگرفته شده در سطح هدف و معیارها به صورت جداگانه با استفاده از /
هندسی تلفیق شدند .سپس ،برای برآورد وزن هريک از معیارها ،از روش تحلیل
توسعهای چانگ ،استفاده شده است.
مرحلة  .1میانگین هندسی نظرات خبرگان :اگر فرض كنیم ،برای ارزيابی گزينهها و
شاخصها ،فقط يک تصمیمگیرنده وجود دارد ،از تحلیل سلسلهمراتبی فازی استفاده
میكنیم؛ ولی چون در اين تحقیق از نظرات تصمیمگیرندگان برای رتبهبندی معیارها
استفاده میشود از تحلیل سلسلهمراتبی فازی گروهی استفاده میكنیم .میانگین هندسی
نظرات كارشناسان را كه به سؤاالت پرسشنامه اين تحقیق پاسخ دادند ،محاسبه و از
آن ،بهعنوان ماتريس اصلی ،در فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی استفاده میشود .با
استفاده از اين رابطه ،ماتريس جديد تلفیقی شامل میانگینهای هندسی مذكور به دست
میآيد و مراحل بعدی تحلیل سلسلهمراتبی فازی روی اين ماتريس انجام میشوند
(.) and Yañez, 2016Monarrez
مرحلة  .3محاسبة مجموع عناصر سطر :در اين مرحله ،برای

،

مجموع عناصر سطرها به صورت
n

si  aij ,
j 1

محاسبه میشوند.
مرحلة  .9نرمالسازی :مجموع سطرها به صورت
1

n 
M i  si   si  ,
 i 1 
نرمال میشوند ،كه در آن  به معنی ضرب گستردۀ دو عدد فازی است و هريک از

اعداد فازی بهدستآمده نشانگر وزن نسبی يک معیار نسبت به معیار ديگر است .در
صورتی كه

را به صورت 𝑢 𝑚 𝑙 نشان دهیم ،رابطة فوق به صورت
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 l
m
u 
Mi   n i , n i , n i ,
 u

  i  mi l i 
i 1
i 1
 i 1


به دست میآيد.
مرحلة  .8تعیین درجة احتمال بزرگتربودن :درجة احتمال بزرگتربودن هر عدد

مثلثی فازی  M1   l1 , m1 , u1 نسبت به عدد مثلثی فازی  M 2   l2 , m2 , u2 به
صورت

)  (d )  V ( M 2  M 1 )  hgt ( M 2  M 1 )   M (d
2



1
m2  m1 ,


0
l2  u1 ,

l1  u2

)  (m2  u2 )  (m1  l1

بیان میشود ،كه در آن  dمختصات باالترين نقطه در منطقة اشتراک و برخورد دو تابع
عضويت است .برای مقايسة  𝑀1و  𝑀2محاسبة هر دو مقدار )  V (M 2  M1و
)  V (M1  M 2ضروری است .درجة احتمال بزرگتربودن يک عدد فازی محدب Mاز
 kعدد فازی محدب ديگر )  (Mi ; i 1, , kبه صورت

) d '  M   V ( M  M 1 , M 2 , , M k

] V [ M  M 1  ,  M  M 2  , ,  M  M k 
 Mi ,

M

 min V
i

تفکیک میشود.
مرحلة  .6نرمالكردن بردار وزنها :وزنهای نرمالشده به صورت
T



)  d ( A1
d ( An ) 
) d ( A2
w n
, n
,..., n
 ,
)   d ( A )  d ( A

 d ( An ) 
i
i
 i 1
i 1
i 1
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به دست می آيند .با تکرار اين فرايند ،وزنهای تمامی ماتريسها به دست میآيد.

/

مرحلة  .5تركیب وزنها .با تركیب وزنهای گزينه و معیارها ،وزنهای نهايی به
صورت
n

U i   wi rij ,
j 1

به دست میآيند.
 .2-9جامعۀ آماری و اندازۀ نمونۀ تحقیق
جامعة آماری اين پژوهش مديران ارشد و معاونان يک شركت بیمهای هستند كه تعداد
آنها به  51نفر است كه از بین آنها با توجه به تجربه ،سابقه و در دسترس بودن 31 ،نفر
به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزيع شد .روش نمونهگیری با توجه به
هدف غربال گری معیارها ،انجام مقايسات زوجی و اولويتبندی معیارهای ارزيابی
عملکرد شركت بیمهای و همچنین تخصصیبودن پرسشنامهها ،هدفمند است.

 .2تحلیل مطالب
يافتههای جمعیتشناختی زير اطالعات مربوط به نمونة آماری مورد مطالعه در مرحلة
پرسشنامة طیف لیکرت را نشان میدهد .در اين پرسشنامه شاخصهای جنسیت ،سن،
تحصیالت و سابقة كاری مورد مطالعه قرار گرفته است .از میان اعضای نمونه36 ،
درصد پاسخدهندگان زن و  76درصد مردان را تشکیل میدهند 71.درصد از
پاسخدهندگان در ردۀ سنی  81-91سال و 91درصد از آنها در ردۀ سنی  61-81قرار
گرفتهاند .نتايج نشان میدهد كه  6درصد از پاسخدهندگان لیسانس 76 ،درصد
فوقلیسانس و  31درصد دكتری هستند .همچنین بر اساس نتايج 96 ،درصد از افراد
سابقة خدمت بین  1تا  11سال و  56درصد از افراد بین  11تا  31سالدارند .سؤال اول
پژوهش به شناسايی معیارهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای مورد مطالعه میپردازد.
جدول  ،9معیارهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای را كه با استفاده از پیشینة پژوهش
و مشاركت خبرگان شركت بیمهای شناسايی شدهاند ،نشان میدهد.
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جدول  .9معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بیمهای
1

سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار

19

بازدۀ عملیاتی

3

سهم بازار

18

الزامات سرمايهگذاری

9

میزان جذب مشتريان جديد

16

محدوديتهای سرمايهگذاری

8

رضايت مشتری

15

كیفیت فنی و پشتیبانی

6

میزان جذب نیروهای جديد

17

5

میزان رشد تعداد شعب ونمايندگان

11

درصد قرار دادهای بدون اشتباه

7

هزينة تبلیغات وبازاريابی

13

كاهش خطای سیستم

1

میزان درآمد شركت

31

كاهش خطای انسانی

3

میزان حقبیمة خالص وناخالص

31

پاداشها و تشويقها

11

ريسک سرمايهگذاری

33

هزينههای اداری و خصوصی بیمه

11

كاهش يا افزايش هزينه

39

متوسط زمان تسوية خدمات

13

نقدينگی

استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت
بیمه

با طراحی پرسشنامة دلفی فازی ،میزان توافق مديران ارشد و معاونان خبره در مورد
مؤثربودن عامل استخراجشده در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای مورد سنجش قرار
گرفت .برای تأيید عوامل در اين پژوهش از روش دلفی فازی استفاده شده است.
جدول  8مقادير فازی و ديفازیشده را برای هر شاخص نشان می دهد .در اين
پژوهش حد آستانه برای حذف شاخصها مقدار  7در نظر گرفته شده است.
براساس جدول  8و با توجه به حد آستانة  7در اين پژوهش ،پنج شاخص از 39
شاخص استخراجشده از پیشینه ،مورد تأيید قرار نگرفت .اين شاخصها عبارتاند از
میزان جذب نیروهای جديد ،میزان درآمد شركت ،كاهش يا افزايش هزينه ،كاهش
خطای سیستم و كاهش خطای انسانی؛ بنابراين در مجموع  11شاخص مؤثر بر ارزيابی
عملکرد شركت بیمهای مورد مطالعه مورد تأيید قرار گرفت.
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معیارهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای
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/

مقدار فازی

مقادير ديفازیشده

1

سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار

()6، 1/19، 11

7/33

3

سهم بازار

()6، 7/11، 11

7/76

9

میزان جذب مشتريان جديد

()6، 1/7، 11

1/3

8

رضايت مشتری

()6، 7/1،11

7/7

6

میزان جذب نیروهای جديد

()9، 5/36، 11

5/99

5

میزان رشد تعداد شعب ونمايندگان

()6،1/19،11

7/33

7

هزينة تبلیغات وبازاريابی

()3 ،3 ،11

3/17

1

میزان درآمد شركت

()1 ،5 ،11

6/19

3

میزان حقبیمة خالص وناخالص

( )6، 7/11،1

7/7

11

ريسک سرمايهگذاری

( )6، 7/11،91

7/83

11

كاهش يا افزايش هزينه

()1 ،5 ،11

6/19

13

نقدينگی

()6، 7/59، 11

7/63

19

بازدۀ عملیاتی

()6، 1/7، 11

1/3

18

الزامات سرمايه گذاری

( )6، 7/11،91

7/83

16

محدوديتهای سرمايهگذاری

()7، 1/19، 11

1/36

15

كیفیت فنی و پشتیبانی

()6، 1/7، 11

1/3

17

استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه

()7، 1/19، 11

1/36

11

درصد قراردادهای بدون اشتباه

()6 ،1 ،11

7/19

13

كاهش خطای سیستم

()6، 5/3، 11

5/5

31

كاهش خطای انسانی

()6، 5/9، 11

5/7

31

پاداشها و تشويقها

()6، 7/1، 11

7/7

33

هزينههای اداری و خصوصی بیمه

()6، 7/11، 11

7/76

39

متوسط زمان تسوية خدمات

()6، 7/9، 11

7/8

برای سهولت در تحلیل سلسهمراتبی ،محقق با توجه به ماهیت شاخصها آنها را
ردهبندی كرده است .اين ردهبندی توسط اساتید و كارشناسان بازبینی و مورد تأيید
قرار گرفت .جدول  6اين ردهبندی را نشان می دهد.
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جدول  .5ردهبندی شاخصهای پژوهش
رديف

معیارها

1

مشتری

3

مالی

9

فرايندهای داخلی وخدمات

زيرمعیارها
سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار
سهم بازار
میزان جذب مشتريان جديد
رضايت مشتری
میزان رشد تعداد شعب و نمايندگان
هزينة تبلیغات و بازاريابی
میزان حقبیمة خالص و ناخالص
ريسک سرمايهگذاری
نقدينگی
بازدۀ عملیاتی
الزامات سرمايهگذاری
محدوديتهای سرمايهگذاری
كیفیت فنی و پشتیبانی
استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه
درصد قراردادهای بدون اشتباه
پاداش ها و تشويق ها
هزينه های اداری و خصوصی بیمه
متوسط زمان تسويه خدمات

سؤال دوم پژوهش به بررسی اولويتبندی معیارهای ارزيابی عملکرد شركت
بیمهای میپردازد .با توجه به ردهبندی عوامل در اين پژوهش ،اولويتبندی شاخصها
در هر شاخه انجام گرفته و در پايان اولويتبندی كلی ارائه شده است.
شکل  ،1ساختار سلسلهمراتبی تصمیمگیری در اين پژوهش را نشان میدهد .سطح
اول ،همان سطح هدف است .در اين پژوهش هدف از تحلیل سلسلهمراتبی فازی،
اولويتبندی معیارهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای است .سطح دوم معیارها را
نشان میدهد .اين معیارها عبارتاند از مشتری ،مالی ،و فرايندهای داخلی و خدمات و
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شاخص
سطح سوم شاخصهای ارزيابی را نشان میدهد .در شکل  9 ،1معیار و / 11
مشاهده میشود.
اولويتبندی شاخصهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای

مشتری

مالی

فرايندهای داخلی وخدمات

 .1سهم پرتفوی شركت از

 .1میزان حقبیمة

كل پرتفوی بازار؛

خالص و ناخالص؛ .3

 .1كیفیت فنی و پشتیبانی؛

 .3سهم بازار؛

ريسک سرمايهگذاری؛

 .3استفاده از فناوری

 .9میزان جذب مشتريان

 .9نقدينگی؛  .8بازدۀ

جديد؛

عملیاتی؛  .6الزامات

الکترونیک در خدمات
صنعت بیمه؛  .9درصد
قراردادهای بدون اشتباه؛

 .8رضايت مشتری؛ .6

سرمايهگذاری؛ .5

میزان رشد تعداد شعب و

محدوديتهای

 .8پاداشها؛  .6هزينههای

نمايندگان؛  .5هزينه

سرمايهگذاری.

اداری و خصوصی بیمه؛

تبلیغات و بازاريابی.

 .5متوسط زمان تسويه

شکل  .1ساختار سلسلهمراتبی تصمیمگیری

برای بهدستآوردن اولويتبندی معیارها در ابتدا با میانگین هندسی بر طبق
روابطی كه در بخش قبل به آن اشاره شد ،از نظرات هر  31خبره ،ماتريس واحد
مقايسات زوجی تشکیل شد  .پس از آن مجموع اعداد فازی هر سطر محاسبه و اعداد
حاصل از محاسبة مجموع سطرها نرمال شدند.
در مرحلة بعد با استفاده از مقادير بردارويژه میتوان درجة ارجحیت هر معیار را
نسبت به ساير معیارها محاسبه كرد .درجة بزرگتری نهايی از مجموع مقادير هر سطر و
وزنهای نرمالشده از تقسیم درجة بزرگتری نهايی هر سطر بر مجموع مقادير درجة
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بزرگتری نهايی به دست میآيد .هرچه وزن نرمالشده بیشتر باشد اولويت آن معیار
باالتر است .از نظر مديران ارشد و معاونان ،معیارهای مالی مهمترين معیار در ارزيابی
عملکرد شركت بیمهای است .پس از آن معیار مشتری در اولويت دوم و معیار فرايند
داخلی و خدمات اولويت سوم را دارا هستند.
برای محاسبة اولويتبندی شاخصهای مربوط به هر كدام از عوامل سهگانه نیز با
استفاده از روابط و محاسبات بیانشده عمل شد .بر اساس نتايج در جدول  ،5از بین
شاخصهای مربوط به فرايند داخلی ،شاخص استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات
صنعت بیمه ،مهمترين عامل و پس از آن بهترتیب شاخصهای هزينههای اداری و
خصوصی ،كیفیت فنی و پشتیبانی ،متوسط زمان تسوية خدمات ،پاداشها و تشويقها و
درصد قراردادهای بدون اشتباه در اولويتهای بعدی برای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای
قرار گرفتند.
جدول  :1وزن و اولویتبندی شاخصها نسبت به معیار فرایند داخلی
وزنهای نرمالشده

اولويت

فرايند داخلی
كیفیت فنی و پشتیبانی

1/173

9

متوسط زمان تسوية خدمات

1/176

8

درصد قرا دادهای بدون اشتباه

1/1891

5

پاداشها و تشويقها

1/163

6

هزينههای اداری وخصوصی

1/113

3

استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه

1/113

1

دومین عامل در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای ،عامل مالی است .بر طبق نتايج
جدول  ،7ريسک سرمايهگذاری مهمترين عامل مالی در ارزيابی عملکرد شركت
بیمهای است .میزان حقبیمة خالص و ناخالص در اولويت دوم و محدوديتهای
سرمايهگذاری در اولويت سوم شاخصهای مالی مؤثر در ارزيابی عملکرد شركت
بیمهای قرار دارند.

11

اولويتبندی شاخصهای عملکردی يک شركت بیمهای با استفاده از / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

جدول  :0وزنهای نرمالشده و اولویتبندی شاخصهای مربوط به عامل مالی
وزنهای نرمالشده

اولويت

مشتری
میزان حقبیمة خالص و ناخالص

1/31

3

ريسک سرمايهگذاری

1/33

1

نقدينگی

1/165

8

بازدۀ عملیاتی

1/19

6

الزامات سرمايهگذاری

1/13

5

محدوديتهای سرمايهگذاری

1/17

9

/

معیار سوم در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای ،مشتری است .بر اساس نتايج
جدول  ،1هزينة تبلیغات و بازاريابی نسبت به شاخصهای ديگر از درجة اهمیت
باالتری در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای برخوردار است.
جدول  :8وزنهای نرمالشده و اولویتبندی شاخصهای مربوط به عامل مشتری
وزنهای نرمالشده

اولويت

مشتری
سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار

1/151

9

سهم بازار

1/161

8

میزان جذب مشتريان جديد

1/193

6

رضايت مشتری

1/13

5

میزان رشد تعداد شعب ونمايندگان

1/31

3

هزينة تبلیغات و بازاريابی

1/33

1

برای اولويتبندی كلی شاخصهای ارزيابی عملکرد شركت بیمهای بايد وزنهای
هريک از عوامل را در شاخصهای مربوط به آن عامل ضرب كرد تا وزنهای نهايی هر
شاخص به دست آيد .جدول  ،3اولويتبندی كلی شاخصها و وزن هر كدام را نشان
میدهد.
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جدول  .3اولویتبندی کلی شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکت بیمهای
وزن نهايی

اولويتبندی

شاخصها

رديف
1

سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار

1/175

5

3

سهم بازار

1/171

1

9

میزان جذب مشتريان جديد

1/163

11

8

رضايت مشتری

1/168

13

6

میزان رشد تعداد شعب و نمايندگان

1/138

8

5

هزينة تبلیغات و بازاريابی

1/133

9

7

میزان حقبیمة خالص و ناخالص

1/111

3

1

ريسک سرمايهگذاری

1/115

1

3

نقدينگی

1/176

7

11

بازدۀ عملیاتی

1/153

3

11

الزامات سرمايهگذاری

1/161

11

13

محدوديتهای سرمايهگذاری

1/113

6

19

كیفیت فنی و پشتیبانی

1/118

19

18

متوسط زمان تسوية خدمات

1/113

15

16

درصد قراردادهای بدون اشتباه

1/11

11

15

پاداشها و تشويقها

1/111

17

17

هزينههای اداری و خصوصی بیمه

1/119

18

11

استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه

1/119

16

همانگونه كه اطالعات جدول  3نشان میدهد ،شاخصهای ريسک سرمايهگذاری،
میزان حقبیمة خالص و ناخالص و هزينة تبلیغات و بازاريابی سه مورد از مهمترين
شاخصها در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای مورد مطالعه هستند.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش ،شناسايی و اولويتبندی شاخصهای ارزيابی عملکرد يک شركت
بیمهای بوده است .به اين منظور 39 ،شاخص پیشنهاد شد كه با توجه به مقدار میانگین
نظرات خبرگان به روش دلفی فازی 11 ،شاخص مورد تأيید قرار گرفت.

اولويتبندی شاخصهای عملکردی يک شركت بیمهای با استفاده از / ...

19

با استفاده از تقريب تیجمز

باتوجه به نتايج بهدستآمده با روش فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و به /ترتیب
رتبة شاخصها ،اولويت شاخصهای شناسايیشده عبارت است از :ريسک سرمايهگذاری،
میزان حقبیمة خالص و ناخالص ،هزينة تبلیغات و بازاريابی ،میزان رشد تعداد شعب و
نمايندگان ،محدوديتهای سرمايهگذاری ،سهم پرتفوی شركت از كل پرتفوی بازار،
نقدينگی ،سهم بازار ،بازدۀ عملیاتی ،میزان جذب مشتريان جديد ،الزامات سرمايهگذاری،
رضايت مشتری ،كیفیت فنی و پشتیبانی ،هزينههای اداری و خصوصی بیمه ،استفاده از
فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه ،متوسط زمان تسوية خدمات ،پاداشها و
تشويقها و درصد قراردادهای بدون اشتباه.
باتوجه به نتايج میتوان بیان داشت كه ريسک سرمايهگذاری مهمترين عامل در
ارزيابی عملکرد شركت بیمهای از نظر خبرگان است و بايد در ارزيابی بیشترين وزن
را دارا باشد ،و در معیار مالی ،ريسک سرمايهگذاری تأثیرگذارترين عامل به طور نسبی،
در معیار مشتری ،هزينة تبلیغات و بازاريابی تأثیرگذارترين عامل به طور نسبی و در
معیار فرايندهای داخلی و خدمات ،استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت
بیمه تأثیرگذارترين عامل به طور نسبی در ارزيابی عملکرد شركت بیمهای است.
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