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 پیشگفتار
 

رهای ای و آماهای بیمهگذاریهای مدرن در قیمتروشهای فارسی کنفرانس این کتابچه شامل خالصه مقاله

ان علمی برگزاری و داورکمیته علمی،  با همت و تالش اعضای کمیتهاست که پس از داوری و ویرایش و  صنعتی

ست. در های انگلیسی به همین صورت تهیه شده اتهیه شده است. عالوه بر این جلد دیگری شامل خالصه مقاله

 ۳۳رانی و سخن ۸۴سخنرانی کلیدی،  ۸در مجموع اند. ها بر حسب ترتیب الفبایی عناوین مرتب شدههر جلد مقاله

 . که بصورت جداگانه در این کتابچه آمده است شده است کنندگان در کنفرانس ارائهاز طرف شرکتپوستر 

ی برخوردار های چاپ شده از کیفیت مطلوبدگان کنفرانس بر این بوده است که خالصه مقالهتمام تالش برگزارکنن

ای هصه مقالههای پیشنهادی داوران برای خالباشند. اما با توجه به محدودیت زمان و کندی مراحل داوری اصالحیه

ه نویسندگان ها بر عهدای مقالهپذیر نبوده است. لذا مسئولیت محتوهای صوری امکانپذیرفته شده به جز ویرایش

 باشد.آنها می

زی مرک ه بیمههای انجمن آمار ایران، انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، پژوهشکددر اینجا الزم است از حمایت

 المللینبی انجمنالمللی توسعه دانش فردای ایرانیان، پژوهش تامین اجتماعی، موسسه بین ج.ا.ا، موسسه عالی

ای حرفه سنجی ایران، انجمندانشگاه آرهوس دانمارک، گروه مهندسان مالی و بیم بازرگانی، و نعتیص آمارهای

 های بیزی والمللی تحلیلر انجمن بین، بخش آمارهای صنعتی دها )سِدا(علمی دادهصنعت بیمه ایران، تیم تحلیل 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم قدردانی شود.

 

 کنفرانسبرگزار کنندگان 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ث

 حامیان کنفرانس
 
 

 
 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



  

 ج

 

 

 سخنرانان مدعو

 

 Hansjörg Albrecher, University of Lausanne, Switzerland 

 Søren Asmussen, Aarhus University, Denmark 

 Alireza Edalati, Actuary at VHV Insurance AG, Germany 

 Amin Hassanzadeh, Shahid Beheshti University, Iran 

 David Rios Insua, Rey Juan Carlos University, Spain 

 Gholamreza Nakhaeizadeh, Karlsruhe Institute of Technology, Germany 

 Jens Perch Nielsen, CASS Business School, United Kingdom 

 Amir Safari, Insurance Research Center, Iran 

 Ali Shojaie, University of Washington 



  

 ح

 

 فهرست مطالب 
 ۱ ..................................................................................................................................................................................... هایسخنران دةیچک

 ۲ ............................................................................................. کربن یبرهایف دادة یبرا مقاومت-تنش مدل اعتماد تیقابل  یرو یزیب استنباط

 ۶ ..................................................................................................................... یاجامعهتک پانل یهاداده یدوعامل مدل یپارامترها یرو استنباط

 ۱0 .......................................................................................................... یرخطیغ روش کی توسط بزرگ یهاداده در ییشگویپ و ریمتغ انتخاب

 ۱۴ .................................................................................................. یریزنج نردبان روش در استرپبوت و یباورمند یریکارگبه با رهیذخ براورد

 ثالث شخص و البرز مةیب شرکت یگروه درمان یهامهیب: یمورد مطالعة ثالث شخص رشتة و یگروه درمان رشتة در ریذخا براورد

 ۱۶ ..........................................................................................................................................................................................۱۳۹5-۱۳۹0 پاسارگاد مةیب

 ۲0 .............................................................................................................. فرکانس و زمان یقلمروها در ARMA هایمدل استوار  براوردگرهای

 ۲۴ ....................................................................................................................................... همدان اکباتان سد حوزة در دبی تغییرات یآمار یبررس

 ۲5 ................................... یرکورد دار رتبه یمجموعه ینمونه براساس یدوپارامتر یینما عیتوز در مقاومت-تنش پارامتر یانقطه براورد

 ۲۹ ............................... تهران بهادار اوراق بورس یهاشرکت در بازار و یاقتصاد ،یحسابدار یهاشاخص بر پولی یهاشوك تأثیر یبررس

 ۳0 .............................................................................................................................................. رانیا عیصنا در دستمزد سرانة راتییتغ روند یبررس

 ۳۱ ............................................................... نیماش یریادگی در شباهت اساس بر دیسف و اهیس ریتصاو پردازش یهاتمیالگور عملکرد بهبود

 ۳۲ ............... رانیا مةیب بازار در فعال مةیب یهاشرکت: مطالعه مورد نمونة شرکت اندازة بر دیتأک با سود تیفیک بر موثر عوامل یبررس

 ۳۶ .................................................................................................................................... صنعت در آن کاربرد و یزیب یچندسطح یهامدل لیتحل

 ۳7 ............................................................................................................................................................. آن کاربرد و شده اصالح چوله الپالس عیتوز

 ۴۱ ......................................................................................................................... مهیب یهاشرکت مخاطرة یمدلها در پارتو عیتوز با یهاخسارت

 ۴5 ..................... اصلی هایمؤلفه تحلیل و هیتجز بر یمبتن یکردیرو از استفاده با ایران صنایع رشد هایمنحنی تحلیل و یسازخالصه

 ۴۹ ............................................................................................................................................... بزرگ یهاداده و یزیب یهاروش مورد در هادگاهید

 5۲ ............................................................................................................................................... ونیرگرس در شدهگم یهاداده یبازساز دیجد روش

 5۶ .......................................................................................................................................... یثبت یهاآمار در هادادهمه لیتحل و فیتوص یهاروش

 ۶0 ................. یزشیخودانگ یانقطه ندیفرا اساس بر نیکرانگ انیز شامدیپ احتمال و مخاطره معرض در ارزش براورد  در دیجد یروش

 ۶۴ ............................................................................................................................ یریگسوخت زمان در هینقل لیوسا مةیب حق پرداخت ستمیس

 ۶8 ................................................................... لسو ونیرگرس بر دیتأک با یصنعت یهاکارگاه در کار از یناش حوادث بر موثر عوامل ییشناسا

 7۲ ............................................................................................................. یافاصله یهمبستگ از استفاده با بزرگ یهاداده در رهایمتغ یغربالگر



  

 خ

 7۶ ....................................................................................................................... اعوجاج انیز تابع اساس بر نهیبه یاهیچندال ییاتکا مةیب قرارداد

 80 ........................................................................................................................................... کارکرده یوهاخودر متیق نییتع در یکاومتن کاربرد

 8۱ ......................................................................................................................................................................... صنعت در معکوس یریگنمونه کاربرد

 85 ...................................................................................................................................................... ادعا ریذخا یسازمدل در پارامترها تعداد کاهش

 8۹ .................................................................................................................................... یمورد مطالعة سک؛یر همگن یهاگروه در یمتیق کشش

 ۹۳ .............................................................................................. رانیا در آن یمورد ةمطالع: عمر ةمیب در زیآمفاجعه حوادث سکیر یبندمدل

 ۹۴ .................................................................................................................................. درآمد یهادادهمه با مواجهه در دیجد برازش یکوئین اریمع

 ۹8 ................................................................................................................................ یعموم یبازنشستگ یهاستمیس در خودکار متعادل زمیمکان

 ۹۹ .............................................................................................. نیسنگدم یادعاها با یباورمند یخط یختهیآم یهامدل اساس بر یگذارنرخ

 ۱0۱ ............................................................................................ منصفانه یگذارمتیق منظور به سکیر یبندطبقه بر یمبتن یکارا یگذارنرخ

 ۱0۶ ............ کشور مةیب صنعت یهاداده ینیبشیپ در آن کاربرد و یزمان یهایسر ینیبشیپ در تتا روش یهاتوسعه عملکرد یبررس

 ۱08 ............................................................ مرتب یهاآماره شانون یآنتروپ از استفاده با یاسیمق و یمکان یهاعیتوز خانوادة یسازمشخصه

 ۱0۹ ...................................................................... لیاتومب مهیب یگذارمتیق و سکیر انتخاب ندیفرآ بهبود در کیتلمات یهاداده یریبکارگ

 ۱۱۳ ...................................................................................................................... یبیترت یآماره ممیماکز یتجمع یآنتروپ اساس بر سکیر اریمع

 ۱۱7 ..................................................................................................................................................................................... پوسترها دةیچک

 ۱۱8 ................................................................................................................................................................... یزمان -ییفضا یهاداده ییستایا آزمون

 ۱۱۹ ............................................................................................................................ درمان و عمر یهامهیب در ریذخا به وابسته پرداخت یالگوها

 ۱۲0 .......................................................................................................................................................................... یبیترت یهاآماره در ینادرست اندازة

                                            از استفاده با یدیتول عیصنا و خدمات در یخارج میمستق یگذارهیسرما زمانهم تجمع یبررس

 ۱۲۱ .......................................................................................................................................................................... ییفضا اقتصاد و ییفضا آمار کردیرو

 ۱۲۲ ..................................................................................................... است یکمک ریمتغ کی از یتابع مدل بیضرا یوقت ونیرگرس مدل براورد

 ۱۲۳ ......................................................................................................................... مهیب یگذارنرخ در رهیچندمتغ پواسون یزیب یهامدل یبررس

 ۱۲۴ ....................................................................................... یعال آموزش توسعه  در یابیارز یهاشاخص به پژوهانهندهیآ نگاه تیاهم یبررس

 ۱۲5 ......................................... دانمارك یسوزآتش یهاداده: یمورد مطالعه توأم، یبقا یارهایمع تحت نهیبه انیز-مازاد ییاتکا پوشش

 ۱۲۶ ..................................................................................................................................... یهواشناس در آن کاربرد و( SSA) یفیط ینیتک لیتحل

 ۱۲7 ......................................................................................................................... مهیجر پاداش یهاستمیس یبرا نهیبه خالص مةیب حق نییتع

 ۱۲8 ............................................................................................................................................................ رانیا در یکاریب دورة بر مؤثر عوامل نییتع

 ۱۲۹ ........................................................................................................................................ همدان ایستگاه در بارش یآمار یهامشخصه راتییتغ



  

 د

 ۱۳0 .......................................................... یکشاورز محصوالت ییاتکا مةیب یگذارنرخ یبرا ارالنگ ختةیآم مدل تحت یباورمند مةیب حق

 ۱۳۱ ........................................................................................................................................................................................یزیب یهاشبکه و یکاوداده

 ۱۳۲ ......................... یرانندگ حوادث از یناش دگانیاندیز و گذارانمهیب حقوق از تیحما در  ۱۳۹5 مصوب یاجبار مةیب قانون کردیرو

 ۱۳۳ ................................................................................................................................................... یامهیب تعهدات منصفانة ارزش براورد یهاروش

 ۱۳۴ ................................................... یینما جامعة دو از یصنعت ستمیس کی عمرطول درمطالعة I نوع یوندیپ یروندهشیپ سانسور طرح

                              برق شرکت در آن یابیالگو و برتر پیشنهاددهندگان خصوصیات یبررس برق، صنعت در یکاوداده کاربرد

 ۱۳5 ...................................................................................................................................................................................... گلستان و مازندران ایمنطقه

 ۱۳۶ ............................................................................................................................. یاکچوئر آمار در افتهیمیتعم یخط ختةیآم یهامدل کاربرد

 ۱۳7 ..................................................................................................................................................................... دهیتصادف پاسخ مدل افتةیمیتعم گونة

 ۱۳8 ........................................................................................................................................................................ رانیا در لیاتومب مةیب بازار بر یگذر

 ۱۳۹ ............................................................................................................. عمر نامهمهیب نرخ اضافه جدول در آن ریتأث و یامهیب یفن محاسبات

 ۱۴0 ......................................................................................................................................................................... جیر مةیجر یساختار معادالت مدل

 ۱۴۱ ........................................................................................................ رکورد کینزد مشاهدات اساس بر پارتو-بتا و پارتو عیتوز یسازمشخصه

 ۱۴۲ ............................................................................................................................................. افتهیمیتعم یینما عیتوز در براورد روش دو سةیمقا

 ۱۴۳ .............................................................................................................................. مختلف یهاعیتوز تحت سکیر معرض در ارزش یرومندین

 ۱۴۴ ................................................................................................................................................................ نیالک-مارشال مفصل خانوادة یهایژگیو

 ۱۴5 .........................................................................................................................................................................................................نامهنام



 

 

 

 

 

 

 

هاسخنرانیچکیدة 



 

 ۲ی صفحه

 ةداد یمقاومت برا-اعتماد مدل تنش یتقابل  یرو یزیاستنباط ب

 کربن  یبرهایف
 ۳و بهداد مصطفائی ۲، مسعود گنجی۱اکبر آبروش

 گروه آمار و کاربردها، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ۳و  ۲، ۱

 
Akbar.abravesh@uma.ac.ir 

mganji@uma.ac.ir 

Behdad.mostafayi@gmail.com 

 چکیدة مختصر

 کی شده و سپس  ی( مدل بندDPHF) یبا تابع مخاطره توان یعکربن با استفاده از توز یبرهایف یمقاله، داده یندر ا

وان ت یانتحت ز R یز. ابتدا براورد بگیردیآن انجام م ی( براRمقاومت )-اعتماد مدل تنش یتقابل یرو یزیاستنباط ب

س اخته  R یبرا یزن یزیباورمند ب یبازه یکدر ادامه،  آید،میبدست  DPHFدوم خطا و به روش مونت کارلو در مدل 

  .آیدیکربن بدست م یبرهایمقاومت ف یداده یبرا  R یبراورد شده یرمقاد یان،. در پاشودیم

 کلمات کلیدی

اعتماد  یتلکربن، روش مونت کارلو، قاب یبرهایف یداده ی،با تابع مخاطره توان یعتوز یز،براورد ب یزی،باورمند ب یبازه

 .مقاومت-مدل تنش
 

 مقدمه  -1

یشزتر از به ترتیب مقاومت و تنش یک سیستم باشند. اگر در یک سیستم میززان مقاومزت ب Yو  Xفرض کنید متغیرهای تصادفی 

چزار مشزکل دمیزان تنش باشد، سیستم بدون مشکل کار خواهد کرد ولی زمانی که میزان مقاومت بیشتر از میزان تنش باشد سیسزتم 

)خواهد شد. به عبارت بهتر  )R P X Y  برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یک سیستم باشزد. ایزن مفهزوم، تواند یک شاخصمی 

Rشود.مقاومت نامیده می-، در علوم کاربردی و مهندسی قابلیت اعتماد مدل تنش 

را در  Rرد بیزز ( براو۲0۱۲به کار رفته است. سینگ و همکاران ) Rهای بیزی برای استنباط روی در برخی از مطالعات اخیر روش 

ها انجام دادند. اصغر زاده و ی خاص از توزیعرا در یک رده R( یک استنباط بیزی روی ۲0۱۳بدست آوردند. روبیو و استیل )توزیع گاما 

یزز یزک اسزتنباط ( ن۲0۱5در توزیع نمایی تعمیم یافته بدست آوردند. رضایی و همکاران ) R( یک براوردگر بیز برای ۲0۱۴همکاران )

انجزام  DPHFدر  R( یک اسزتنباط کالسزیک روی ۲0۱۴چنین، کیناچی)عمیم یافته ارائه کردند. همدر توزیع پارتوی ت Rبیزی روی 

 دهیم.انجام می DPHFدر Rداده است. ما در این مقاله یک استنباط بیزی روی 

 توانی  ةتوزیع با تابع مخاطر -2

 ،F(z)، عیزتزابع توز و f(z)ی، تابع چگال است هرگاه (α,) یبا پارامترها یبا تابع مخاطره توان عیتوزدارای  Zمتغیر تصادفی مثبت 

 باشد ریبصورت ز آن

, (1) 1
( ) , 0, 0

z

f z z e


   



  



 

 ۳ی صفحه

. (2) 

 (۲005این توزیع هستند. )موگدادی،  ی ازخاص یحالت ها ییو نما یبلوا یلی،مانند ر یمعروف آمار یهایعاز توز یبرخ

 بیبه ترتطره توانی ی مستقل و دارای توزیع با تابع مخاتصادف ریدو متغ Yو  Xنشان داد که اگر  توانیساده م یریگانتگرال کی با

 میصورت دار نیباشند، در ا ( ,α۲و ) (,α۱) یبا پارامترها

  (۳) 2

1 2

( ) .R P X Y


 
  


 

 فیبرهای کربن بندی دادةمدل -3

شته از فیبرهای ( گزارش شد.  این داده شامل میزان مقاومت برای یک ر۱۹8۲ی فیبرهای کربن اولین بار توسط بادار و پریست )داده

 50و  ۲0، ۱0، ۱های با طول ی فیبر تحت کششالیاف فیبر کربن هستند. این رشته ۱000کربنی است که هر یک متشکل از 

 ۱0ش به ترتیب میزان مقاومت فیبرهای کربن تحت کش Yو  Xرض کنید متغیرهای تصادفی متر مورد آزمون قرار گرفت. فمیلی

میم یافته سه را با استفاده از توزیع نمایی تع Yو  Xی مربوط به ( داده۲008متر باشند. رقب و همکاران )میلی ۲0متر و  میلی

 شود.توزیع با تابع مخاطره توانی مدل بندی میپارامتری مدل بندی کردند. در این تحقیق نیز این داده توسط تابع 

رتیب با پارامترهای تهای با تابع مخاطره توانی به ی توزیعدارا Yو  Xدو متغیر  کهفرض این رنفیاسم-زمون کولموگروفبا استفاده از آ

با نرم  ریدو متغ نیا ی( برایدار ی)معن مقدار-pآماره آزمون و  ع،یتوز یپارامترهاشود. ( هستند، تایید می0.۹۶و  ۲.5( و )0.8۱و  ۲.5)

داری معلوم و برابر در اینجا برای هر دو متغیر مق توجه کنید که پارامتر  اند.گزارش شده ۱ محاسبه شده و در جدول R یافزار آمار

 است. ۲.5

 DPHFبا  برای مدل بندی داده رنفیاسم-کولموگروفنتایج خروجی آزمون  :۱جدول 

 مقدار-P آماره آزمون (α,توزیع )پارامترهای متغیر تصادفی

X (۲.5 ،0.8۱) 0.۱۲77۴ 0.۲۱۳۴ 

Y (۲.5 ،0.۹۶) 0.۱۲5۱8 0.۲80۴ 

دارای توزیزع بزا  پذیریم که هزر دو متغیزردرصد می ۹5هستند لذا در سطح اطمینان  0.05مقدار بزرگتر از -pکه هر دو با توجه به این

فیبرهای کربن  یهداد برایمیر -تر دیده شود، نمودارهای کاپالنکه مناسب بودن مدل آماری واضحتابع مخاطره توانی هستند. برای این

 رسم شده است. ۱در شکل 

 
 فیبرهای کربن یداده برای ریم-نمودار کاپالن :۱شکل 

( ) 1 , 0, 0
z

F z e


  


   



 

 ۴ی صفحه

 Rبراوردگر بیز  -4

 (,α۲و ) (,α۱) یابزا پارامترهز بیزمستقل از توزیع با تابع مخاطره توانی بزه ترت یدو نمونه تصادف 1y،...،myو  ۱x،...،nx دیکن فرض

 فیزتعر ریزصزورت زب Rنیپسز دیزخواهد بزود. ام R نیپس دیبرابر ام R زیتوان دوم خطا، براوردگر ب انیباشند. با در نظر گرفتن تابع ز

 شودیم

(۴) 
1

0
[ | , ] . ( | , ) ,E R x y r r x y dr  

)در آن  که | , )r x y نیپس عیتوز R .است 

روش  نیز. با توجه به ادیآیمقدار آن به روش مونت کارلو بدست م نیو بنابرا ستین یافرم بسته یدارا نیپس دیام نیمسأله حاضر ا در

)از  ینمونه تصادف کی ۱r،...،krهرگاه  | , )r x y باشد، آنگاه
1

/
k

i

i

r k


 یبرا بیتقر کی E[R|x,y] اسزت  یخواهد بود. لزذا کزاف

( | , )r x y ردک دیاز آن نمونه تول زنگیهست-سیتم متروپلیرا بدست آورده و با استفاده از الگور. 

)جفریزز،  زیزجفر نیشزیپ عیزخوب تزابع توز یهایژگیو یبرخ چنینبدلیل نداشتن اطالعات زیاد پیرامون پارامترها و هممقاله،  نیدر ا

 نیپس عیتوز نیشیپ نی. بعد از اعمال اشودیاستفاده م نیشیپ نی، از ا(۱۹۴۶
1 1

| ,...,
n

x x و 
2 1

| ,...,
m

y y برابر گاما بزا  بیترت به

  یپارامترها
1

( , / )
n

i

i

n x
 



  و
1

( , / )
m

j

j

m y
 



 نیپس عیتوز ل،یخواهد بود. حال با استفاده از روش تبد R،( | , )r x y بصزورت ،

 ،دیآیبدست م ریز

(5) 
 

1 1
( ) (1 )

( | , ) ,   0 1,
( ) ( ) (1 )

n m n m

n m

v w n m r r
r x y r

n m rv r w


 



  
  
   

 

 که در آن

(۶)  
1 1

/ ,   /
m n

j i

j i

v y w x
  

 

  , 

)و  )  هستینگز برای این مسأله بکار برد.-توان روش مونت کارلو را با استفاده از الگوریتم متروپلیستابع گاما است. حال به راحتی می 

 Rباورمند بیزی  بازة -5

را یک  C  یازههستند. به عبارت دیگر، ب های آماری کالسیکهای اطمینان در روشی بیزی بازههای باورمند بیزی در واقع نسخهبازه

1)100ی باورمند بازه )%  برایR  گویند هرگاه( ) 1P R C   ی باورمند . برای مسأله اخیر، یک بازه 

 آید. بصورت زیر بدست می Rبیزی برای 

(7) 
1 /2 /2

1/ 1 (2 , 2 ) ,1 / 1 (2 , 2 ) ,
nv nw

F n m F n m
mw mv

 

    
     

    
 

که در آن 
/2

(2 , 2 )F n m
/برابر چندك   2- ام توزیعF .فیشر است 

 نتایج -6

شزده در  انیزز مطالب بابا استفاده  R یبرا یزیب %۹5باورمند  یو بازه زیاستفاده شده و براوردگر ب R یبخش، از نرم افزار آمار نیدر ا

 اند.گزارش شده ۲بطور خالصه در جدول  جی. نتاآیدمیقبل بدست  هایبخش

 

 

 



 

 5ی صفحه

 R یبرا یزیب %۹5باورمند  یو بازه بیز براوردگر: ۲جدول 

 بیزی %۹5ی باورمند بازه براوردگر بیزی

0.55۶۳ (0.4496,0.6186) 
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 چکیدة مختصر

 ه اییدر بررس  یآم ار هایمدل یناز پرکاربردتر یکیدر طول زمان،  یمقطع هایبا مدل کردن داده پانل یداده ها

انج ام  ی قص ورت دقهب یچی دگیپ یلدلهها بمدل ینگونها یطور عمده استنباط درباره پارامترهاهاست. ب یاقتصاد

پان ل  هایداده یپارامترها ةط دربارابننجا به استیگردد. در ایمنظور ارائه م ینبد یعدد یهاو غالبا روش یردپذینم

 ةارائ ه ش د یافتةیمو آن را با روش تعم یمپردازیم یاسترپ پارامترجامعه با استفاده از روش بوت یکدر  یعاملدو

  کرد. یمخواه یانب یمثال واقع یکتوسط  یزرا ن . عملکرد آنییمنمایم یسه( مقا2007توس ژائو )

 کلمات کلیدی

 .یسازیهشب یافته،یمروش تعم ی،استرپ پارامترپانل، بوت هایداده

 مقدمه  -1

ن مشاهده در طول زما یمقطع یهااطالعات مربوط به داده یعنیهستند،  یزمان یو سر یمقطع یهااز داده یبیپانل، ترک یهاداده

 لیقب م مختلف ازپانل در علو یها. دادهگویندیم یزن زمانییسر-یمقطع یهاداده یا یبیترک یهاها را دادهآن دلیلین هم به شوند،یم

 یهاهروف از داد. دو مثال معگیرندیمورداستفاده قرار م یو پزشک یشناسروان ی،کشاورز یاسی،علوم س ی،اجتماع معلو ی،علوم اقتصاد

اه در دانشگ یاجتماع یقاتتحق یدرآمد، که اطالعات آن توسط مؤسسه هاییاییپو یپانل یاند از: بررسمتحده عبارت یاالتپانل در ا

 یاست که توسط اداره ییهایاز نظرسنج یا، که مجموعه(NLSی)مل یطول جیشده است و نظرسن یآورجمع (PSIDیشیگان )م

. در سال یدسخانوار ر 7000از  یشبه ب ۲00۱خانوار آغاز و تا سال  ۴800با  ۱۹۶8در سال   PSIDشده است.  یآورجمع  آمار کار

 یرهایاز متغ یفهرست داد.یهر فرد را پوشش م زندگیسال از  ۳۶کرده بود که جمعاً  یآورنفر را جمع ۶5000از  یش، اطالعات ب۲00۳

PSID ینهزمپس یایی،تحرك جغراف ی،مسکن، زمان کار خانگ یاصورت غذا به یعموم یهافقر، کمک یتعبارتند از درآمد، وضع 

قاط متعدد اطالعات در ن یآورجمع یانجام شده برا یقاتاز تحق ایجموعه، مNLS یگرد ی. از سویرهو غ یاجتماع یاقتصاد یتوضع

 یقحقت ینا یرهایاز متغ یگروه از مردان و زنان است. فهرست یناز چند یمهم زندگ یدادهایرو یردر بازار کار و سا یتدر زمان فعال

اد مخدر ستفاده از موآموزش، مراقبت از کودك، ا هایگذارییه، سرمایازدواج و بارور ی،و نقل و انتقاالت کار یلتحص میزانعبارتند از 

 غیره.و 

مدلهای تک عاملی و دو عاملی اثرات،  ینا یهر دو یااثر زمان و  ،پانل، با توجه به در نظر گرفتن اثر شخص یهادهدا یلو تحل یهتجز در

انجام داد اما در صورت مجهول بودن  یقیدق یهااستنباط توانیها معلوم باشد، ممدل یندر ا یانسوار یساگر ماتر تعریف می شوند.

و  یکه توسط تسو یافته،یماز روش تعم توانیمواقع م ینو دشوار است. در ا یچیدهپ یکار یقانجام استنباط دق یانس،س واریماتر

[ به بررسی مدل پانلی 5ژائو ] استفاده کرد. پارامتری استرپروش بوت یاشده است و  یمعرف[ 4و همچنین ویراهاندی ] [2یراهاندی ]و

به انجام استنباط در تک جامعه تک عاملی با استفاده از روش بوت  [3]با استفاده از مفهوم استنباط تعمیم یافته پرداخت و ژو و تیان 

ز روش بوت استرپ پارامتری پرداخت. در این مقاله سعی داریم روش انجام استنباط بر روی پارامترهای اصلی مدل پانلی را با استفاده ا

mailto:malekzadeh@kntu.ac.ir
mailto:admalekzadeh@yahoo.com


 

 7ی صفحه

استرپ پارامتری در مدل دو عاملی ارائه نماییم. بدین منظور در بخش بعد مدل با مولفه خطای دو عاملی را معرفی می کنیم و در 

اشاره  5و  ۴های روش جدید استنباط ارائه خواهد شد و نتایج شبیه سازی و عملکرد آن در یک مثال واقعی را نیز در بخش ۳بخش 

 می نماییم.

 خطای دوطرفه رگرسیونی با مؤلفةمدل  -2

 شودصورت زیر داده میهای پانل بهمدل رگرسیونی داده
𝑦𝑖𝑡 = α + 𝑿𝑖𝑡

′ 𝛃 + u𝑖𝑡 ,         𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 𝑡 = 1, … , 𝑇          (1) 
ام 𝑖ی شخص مشاهده 𝑦𝑖𝑡 دهد. همچنین ، زمان را نشان می𝑡ها، کشورها یا غیره است و ها، اشخاص، شرکت، معرف خانوار𝑖در آن  که

𝐾یک بردار  𝜷 ، یک کمیت عددی𝑡  ، 𝛼ی زمانیدر دوره × ، 𝑡ام در زمان 𝑖متغیر تبیینی فرد  𝐾بردار مشاهدات حاصل از  𝑿𝑖𝑡و  1

u𝑖𝑡و داریم  = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡  ، بطوریکه𝜇𝑖  اثر فرد𝑖 ،ام𝜆𝑡  اثر زمان𝑡 ام و𝜈𝑖𝑡 فرم  ها است.باقیماندهگر خطای تصادفی نمایان

 صورت زیر نوشته می باشدبه (1)ی ماتریسی معادله
𝒀 = 𝛼𝟏𝑁𝑇 + 𝑿𝜷 + 𝒖 = 𝒁𝜹 + 𝒁𝜇𝝁 + 𝒁𝜆𝝀 +  𝝂         (2) 

𝑁𝑇ماتریس  𝑿عضوی،  𝑁𝑇یک بردار  𝒖و  𝒀که در آن  × 𝐾 ،𝒁 = [𝟏𝑁𝑇, 𝑿] ،𝜹 = (𝛼, 𝜷′)′ ،𝒁𝜆 = 𝟏𝑁⨂ 𝑰𝑇،  𝒁𝜇 =

𝑰𝑁⨂ 𝟏𝑇،𝝁 = (𝜇1, 𝜇2, … , 𝜇𝑁)′،𝝀 = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑇)′ ،𝝂 = (𝜈11, 𝜈12, … , 𝜈1𝑇 , … , 𝜈𝑁1, 𝜈𝑁2, … , 𝜈𝑁𝑇)′  و⨂  

𝑟ی های یک از مرتبهبرداری با درآیه، 𝟏𝑟است.  ی ضرب کرونکردهندهنشان × های همانی ترتیب ماتریس، به𝑰𝑟دهند و را نشان می 1

𝑟 × 𝑟  شود معمول فرض میهستند. بطور𝜇𝑖~𝐼𝐼𝐷𝑁(0, 𝜎𝜇
2) ،𝜆𝑡~𝐼𝐼𝐷𝑁(0, 𝜎𝜆

2) ،𝜈𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷𝑁(0, 𝜎𝜈
و مستقل هستند.  (2

 شودصورت زیر تعریف میکواریانس به-بر همین اساس ماترس واریانس

𝐶𝑜𝑣(𝒀) = 𝜮 = 𝒁𝜇𝐸(𝝁𝝁′)𝒁𝜇
′ + 𝒁𝜆𝐸(𝝀𝝀′)𝒁𝜆

′ + 𝐸(𝝂𝝂′)

= 𝜎𝜇
2(𝑰𝑁 ⊗ 𝑱𝑇) + 𝜎𝜆

2(𝑱𝑁 ⊗ 𝑰𝑇) + 𝜎𝜈
2(𝑰𝑁 ⊗ 𝑰𝑇) = ∑ 𝜋𝑗

2

4

𝑗=1

𝑄𝑗           (3) 

𝜋1که در آن 
2 = 𝜎𝜈

2, 𝜋2
2 = 𝑇𝜎𝜇

2 + 𝜎𝜈
2, 𝜋3

2 = 𝑁𝜎𝜆
2 + 𝜎𝜈

2, 𝜋4
2 = 𝑇𝜎𝜇

2 + 𝑁𝜎𝜆
2 + 𝜎𝜈

2 ،𝑄1 = 𝑬𝑁 ⊗ 𝑬𝑇 ،

𝑄2 = 𝑬𝑁 ⊗ �̅�𝑇 ،𝑄3 = �̅�𝑁 ⊗ 𝑬𝑇 و ،𝑄4 = �̅�𝑁 ⊗ �̅�𝑁𝑇  و�̅�𝑇 =
1

𝑇
𝑱𝑇 ،�̅�𝑁 =

1

𝑁
𝑱𝑁 ،𝑬𝑇 = 𝑰𝑇 − �̅�𝑇 ،𝑬𝑁 = 𝑰𝑁 −

�̅�𝑁  و𝑱𝑇 = 𝟏𝑟 × 𝟏𝑟
ی ها یک ماتریس تصویر ایجاد می کنند و رتبهمتقارن و خودتوان است یعنی هرکدام از آن  𝑄𝑗هستند. هر ′

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄1)هر ماتریس برابر با تریس آن ماتریس است. در واقع  = (𝑁 − 1)(𝑇 − 1) ،𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄2) = 𝑁 − 1 ،

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄3) = 𝑇 − 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄4)و  1 = ها ماتریس همانی را ایجاد ها دوبدو متعامد هستند و جمع آن𝑄𝑗براین،  عالوه است. 1

𝑰𝑁𝑇کند، یعنی می = ∑ 𝑄𝑗
4
𝑗=1 ی طیفی از ماتریس واریانس، در اصل یک تجزیه(3). توجه کنید که نمایش آورده شده در-

𝜮𝑟 یاست و یکی از مزایای آن برقراری رابطه 𝜮کوواریانس  = ∑ 𝜋𝑗
2𝑟𝑄𝑗

4
𝑗=1 ازای هر عدد دلخواه به𝑟 ≠ است که درنتیجه  0

𝜮−1 = ∑ (𝜋𝑗
2)−1𝑄𝑗

4
𝑗=1 ،بودن با فرض معلوم [6] خواهد بود. سوامی و آرورا𝜋𝑗

 صورترا به 𝜷و  𝛼ها، براورد 2

�̂� = (∑
𝑿′𝑄𝑗𝑿

𝜋𝑗
2

3

𝑗=1

)

−1

 (∑
𝑿′𝑄𝑗𝒀

𝜋𝑗
2

3

𝑗=1

) ;       �̂� =
𝟏′

𝑁𝑇(𝒀 − 𝑿�̂�)

𝑁𝑇
          (4) 

�̂�صورت دیگر بهعبارتیا به = (�̂�, �̂�′)
′

= (𝒁′𝜮−1𝒁)−1𝒁′𝜮−1𝒀 را ارائه نمودنداند. همچنین براوردگرهای زیر به دست آورده 

�̂�𝑖
2 =

𝒀′𝑄𝑖𝒀 − 𝒀′𝑄𝑖𝑿(𝑿′𝑄𝑖𝑿)−1𝑋′𝑄𝑖𝒀

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄𝑖) − 𝑘
=

𝑆𝑖
2

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑄𝑖) − 𝑘
;      𝑖 = 1, 2, 3          (5) 

�̂�4و 
2 = �̂�3

2 + �̂�2
2 − �̂�1

�̂�4باعث میشود مقادیر حاصل از براوردگر ، 𝑄4. الزم به تذکر است که بعد یک فضای حاصل از تعریف 2
2 

)که شامل پارامترهای اصلی  𝜷وجود ندارد ولی امکان استنباط برای  𝜹در مواقعی منفی شود. در این حالت، امکان انجام استنباط برای 

 مدل می باشد( در همه حاالت وجود دارد.



 

 8ی صفحه

 روش جدید استنباط ارائة -3

مباتوجه  ,�̂�~𝑁𝑘(𝜷به مطالب فوق داری 𝜮�̂� )ن 𝜮�̂�، که در آ = (∑
𝑿′𝑸𝑗𝑿

𝜋𝑗
2

3
𝑗=1 )

−1

بنابراین تعریف شده است.  

𝑐′�̂�~𝑁(𝑐′𝜷, 𝑐′𝜮�̂�𝑐)  و متعاقب آن𝑄∗ = (𝑐′�̂� − 𝑐′𝜷) 𝑐′𝜮�̂�𝑐⁄ ~𝑁(0,1) . در عمل�̂� و 𝜮�̂�  یعنی(𝜋1
2 ،𝜋2

𝜋3، و 2
2 )

وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می کنیم از آماره  𝑐′𝜷بمنظور انجام استنباط بر روی ترکیب خطی  ∗𝑄مجهول است و امکان استفاده از 

𝜋𝑖زیر که حاصل از جایگزینی 
�̂�𝑖با براوردگر نااریب آنها، یعنی  2

𝑖برای  2 = 1, 2,  :استفاده شود، 3

𝑄 = (𝑐′�̂̂� − 𝑐′𝜷) 𝑐′�̂��̂�𝑐⁄              (6). 

�̂��̂�که جایی = (∑
𝑿′𝑸𝑗𝑿

�̂�𝑗
2

3
𝑗=1 )

−1

�̂̂�و   = (∑
𝑿′𝑸𝑗𝑿

�̂�𝑗
2

3
𝑗=1 )

−1

(∑
𝑿′𝑸𝑗𝒀

�̂�𝑗
2

3
𝑗=1 بسیار پیچیده است و می توان  𝑄توزیع آماره  .(

 �̂��̂�و  �̂̂�ی شدهترتیب مقادیر مشاهدهبه �̂��̂�0و  �̂̂�0استرپ پارامتری تقریب زد. بدین منظور فرض کنید آنرا با استفاده از روش بوت

𝑁را از توزیع  𝒀𝐵هستند.  (𝒁 (�̂�, �̂̂�0

′
)

′

, �̂��̂�0) ( ۴تولید کرده و بااستفاده از تعاریف )( مقادیر 5و )𝜋1
2 ،𝜋2

𝜋3، و 2
را مجدد  2

𝜮�̂� و �̂̂�𝐵یعنی  𝜮�̂� و �̂�براورد می نماییم. و متعاقبا مقادیر 
𝑩 استرپرا نیز بدست می آوریم و براساس این مقادیر فرم بوت 

 برابر می شود با 𝑄محوری کمیت

𝑄𝐵 = (𝑐′�̂̂�𝐵 − 𝑐′�̂̂�0) 𝑐′𝜮�̂�
𝑩𝑐⁄              (7). 

𝑄𝛾حال اگر 
𝐵  را بعنوان چندك𝛾 ام توزیع𝑄𝐵 1)، آنگاه فاصله اطمینان تعریف کنیم − 𝛼)برای  درصدی𝑐′𝜷 برابر خواهد بود با 

[𝒄′�̂̂�0 − 𝑄1−𝛼 2⁄
𝐵 √𝑐′�̂��̂�0𝑐, 𝒄′�̂̂�0 − 𝑄𝛼 2⁄

𝐵 √𝑐′�̂��̂�0𝑐]            (8). 

𝑄با تعریف  نکته: = (�̂̂� − 𝜷)
′

�̂��̂�
−𝟏 (�̂̂� − 𝜷)  و همچنین𝑄𝐵 = (�̂̂�𝐵 − �̂̂�0)

′

(𝜮�̂�
𝑩)

−𝟏

(�̂̂�𝐵 − �̂̂�0)  می توان فاصله

 را انجام داد. 𝜷اطمینان و آزمون فرضهای مربوط به بردار پارامتری 

 سازیشبیه -4

 صورت زیر در نظر گرفتندی تقاضای بنزین را به، معادله[1]بالتاجی و گریفین

𝑙𝑛 (
𝐺𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑟
) = 𝛼 + 𝛽1𝑙 𝑛 (

𝑌

𝑁
) + 𝛽2𝑙 𝑛 (

𝑃𝑀𝐺

𝑃𝐺𝑀𝐷
) + 𝛽3𝑙 𝑛 (

𝐶𝑎𝑟

𝑁
)            (9), 

که در آن 
𝐺𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑟
، مصرف بنزین توسط خودرو،

𝑃𝑀𝐺

𝑃𝐺𝑀𝐷
، قیمت واقعی بنزین و 

𝐶𝑎𝑟

𝑁
هند. این ی اتومبیل را نشان می، موجودی سهام سرانه

در بر  ۱۹78-۱۹۶0های ی اقتصادی را در سالی هیجده کشور عضو سازمان همکاری و توسعههای پانل، مشاهدات سالیانهداده

، قابل مشاهده است. از متغیرهای توصیفی این مطالعه بمنظور انجام شبیه سازی [5]ی ژائو در مقاالتی همانند مقاله گیرند. داده هامی

𝜎𝜇برای مقادیر مختلف  [5]استفاده می نماییم.  بمنظور مقایسه عملکرد روش جدید با روش تعمیم یافته ارائه شده توسط ژائو
2 ،𝜎𝜆

، و 2

𝜎𝜈
این مقادیر گزارش شده است.  ۱( ایجاد شده، می پردازیم. در جدول Lو طول فاصله  اطمینان ) (CPوشش )به بررسی احتمال پ 2

 بار تولید داده می باشند. براساس نتایج شبیه سازی می توان گفت، روش جدید ارائه شده عملکرد بهتری دارد.5000نتایج براساس 



 

 ۹ی صفحه

 ( دو روش عددی.L( و متوسط طول )CP: براورد احتمال پوشش )1جدول 

 GCI PB روشهای مورد استفاده

𝜎𝜈
2, 𝜎𝜇

2, 𝜎𝜆
2 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 CP L CP L 

1,1,1 

1, 1, 1 0.۹5۶ ۱۱.۲۳ 0.۹۴۹ ۱0.7۲ 

-2, 1, 5 0.۹۶۲ ۱5.87 0.۹5۴ ۱۴.۶5 

1, 5, -8 0.۹۶۴ ۱۹.۴5 0.۹5۱ ۱8.77 

2, 5, 8 

1, 1, 1 0.۹5۳ ۲۱.۴0 0.۹۴۲ ۲0.۹0 

-2, 1, 5 0.۹5۹ ۲۹.7۱ 0.۹55 ۲8.8۹ 

1, 5, -8 0.۹۶۶ ۳7.۹7 0.۹۴8 ۳۶.۶۳ 

4, 1, 5 

1, 1, 1 0.۹58 ۱8.۳۳ 0.۹5۳ ۱7.۲۴ 

-2, 1, 5 0.۹۶۴ ۲5.7۲ 0.۹5۱ ۲۴.۶7 

1, 5, -8 0.۹۶0 ۳۳.08 0.۹۴8 ۳۲.۱8 

 مثال واقعی -5

𝜋1(، مقادیر براورده شده مربوط به ۹برای داده های مثال بالتاجی و گریفین یعنی مدل )
2 ،𝜋2

2 ،𝜋3
𝜋4و  2

بترتیب برابر است با  2

�̂̂�0. همچنین براورد بردار پارامتری 0.۳5۳0و  0.007۳، 0.۳۴75، 0.00۱۹ = (0.048, −0.229, نتیجه شده است.  ′(0.373−

 ها را براساس روشهای ارائه شده، بدست می آوریم.( فاصله اطمینان۲حال برای مقادیر مختلف ضرایب )جدول 
 ( دو روش عددی.L( و متوسط طول )CPبراورد احتمال پوشش ): 2جدول 

𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 
PBI GCI 

 طول فاصله اطمینان طول فاصله اطمینان

(۱,0,0) ( 0.05۶،0.0۳۹ ) 0.0۱7 ( 0.058،0.0۳7 ) 0.0۲۱ 

(۱, ۱- ,0) ( 0.۳۱۱،0.۲۳۴ ) 0.077 ( 0.۳۴7،0.۲۴۴ ) 0.۱0۳ 

(۱,0,  ۱- ) ( 0.۴87،0.۳۶۱ ) 0.۱۲۶ ( 0.۴7۹،0.۳۴۴ ) 0.۱۳5 

 مراجع
[1] Baltagi, B. H., Griffin, J. M. (1983). Gasoline demand in the OECD: an application of pooling and testing procedures. Eur. 

Econ. Rev. 22:117–137. 

[2] Tsui, K., Weerahandi. S., (1989), Generalized p-Values in Significance Testing of Hypotheses in the Presence of Nuisance 
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[3] Xu, L., Tian, M, (2016), Parametric Bootstrap Inferences for Panel Data Models, Communications in Statistics - Theory and 
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 چکیدة مختصر

ره ای انتخاب متغی"های مختلف علوم، صنعتی و تجاری، همواره با چالش ی زمینههای با بعد باال در همهتحلیل داده

 در های متداول انتخاب متغیر مبتنی بر ساختارهای خطی هستند، اما در بسیاری از موارد ورو است. روشروبه "مهم

-ه ا، متغی ربعد باال ممکن است ارتباط ساختاری متغیر پاسخ و متغیرهای توضیحی خطی نباشد. همچنین این روش

ی ممک ن ها که ب رای پیش گویهایی را که به تنهایی تاثیر ناچیزی بر متغیر پاسخ دارند، اما در ترکیب با سایر متغیر

عی ای مبتنی بر رگرس یون موض ارائه الگوریتمی چند مرحلهگیرند. در این پژوهش با است مفید باشند را نادیده می

ش ود. های مهم در قالب اثرات متقابل تاثیرگذار، شناسایی و انتخاب شده و مدل پیشگویی برازش م یخطی، متغیر

 های توضیحیهای واقعی در صنعت دارویی نشان از کارآمدی الگوریتم در فضای متغیرهای انجام شده با دادهبررسی

 ا بعد باال است.ب

 کلمات کلیدی

  انتخاب متغیر، رگرسیون ناپارامتری، رگرسیون خطی موضعی، اعتبار سنجی تقاطعی

 مقدمه  -1

های مختلف صنعتی و تجاری و هایی با بعد باال را در تحقیقات حوزهگسترش روز افزون فناوری اطالعات، امکان ایجاد مجموعه داده 

ها به این ای از این دادهزیست شناسی، نجوم، ژنتیک و پزشکی پدید آورده است. ساختار گونه های مختلف علوم همچوننیز شاخه

صورت است که بعد مجموعه متغیرهای توضیحی بسیار بزرگتر از اندازه نمونه بوده و بدین ترتیب چالشی را برای کشف روابط پنهان در 

انتخاب "کند. از این رو، محققین با مسأله مهمی تحت عنوان اشین ایجاد میهای متداول آماری و یادگیری مها و بکارگیری روشداده

بندی و آنالیز پیوند( مواجه ی یادگیری با راهنما )رگرسیون و رده بندی( و یادگیری بدون راهنما )خوشهدر هر دو زمینه "متغیر

سال پیش تاکنون، توجه  ۱5ی توضیحی، از حدود برحسب  متغیرها (y)هستند. در مسأله رگرسیون، با هدف پیشگویی متغیر پاسخ 

آغاز گشت.  ۱۹۹۶های خطی شده است. این تحقیقات با ارائه روش السو در سال مدل ای به مسئله  انتخاب متغیر در چارچوبویژه

 Least Angel Regression [۱]The Group Lasso ,[۲]The Relaxed Lasso , [۳], Dantzigهایی چون روش

Selector[۴ ً؛]انتخاب متغیر در بعد باال و مبتنی بر فرض خطی بودن رابطه های از جمله روشy  متغیر پاسخ( با(x ها )متغیرهای

ها، مشکل آن است که ارزیابی وجود رابطه ها در بعد باال برای بسیاری از مجموعه دادهرغم کاربرد موفق این روشپیشگو( هستند. علی

دار نبوده و رابطه غیرخطی حاکم باشد؛ ار دشوار است و ممکن است در موارد بسیار زیادی این فرض معنیخطی در بعد باال کاری بسی

شوند که های متداول انتخاب متغیر منجر به حذف متغیرهایی میهای خطی، موثر نخواهند بود. عالوه بر این، روشلذا استفاده از روش

است در ترکیب با دیگر متغیرها نتایج سودمندی داشته باشند. در این مقاله درصدد  به تنهایی ارزش کمی دارند، در حالی که ممکن



 

 ۱۱ی صفحه

معرفی و کاربرد روشی هستیم که مبتنی بر فرضیه غیر خطی بودن رابطه متغیر پاسخ با متغیرهای پیشگو است و اثرات متقابل مهم را 

 کند. نیز شناسایی می

 روش شناسی -2

ر ه pفرض کنید بردا متغیر
1

( ,... )
i i ip

X X X   مشاهدهiو ام 
i
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)ˆ(   خطای اعتبار سنجی است که درآنî  براوردگرout-one-leave[5] بدست آمده از مجموعه

}{iS  های بر اساس وزن
iwهدف آن است که بر اساس رگرسیون موضعی خطی، ضمن  باشد . در اینجامبتنی بر توابع هسته می

پیشگویی  وانجام یک غربالگری،  مجموعه کوچکی از متغیرهای توضیحی موثر در قالب اثرات متقابل چند عاملی،  شناسایی شده 

پاسخ  گویی متغیرا پیشمتغیر پاسخ بوسیله متغیرهای انتخاب شده انجام گیرد. این روش در چند گام، عمل انتخاب متغیر را همزمان ب

 دهد.انجام می

 الگوریتم  -1-2

س مینیمم : رگرسیون خطی موضعی متغیر پاسخ بر روی هر یک از متغیرهای توضیحی بصورت جداگانه انجام شده و بر اساگام اول

تابعی از یک  ̂شوند. در اینجا که وابسته به ارزیابی تقاطعی است، متغیرها بصورت صعودی مرتب می )E (خطای حاصل از پیشگویی

)ˆ)(,1,...,(متغیر  pjX j   است. فرض کنید موثرترین متغیر گام اول که دارای مینیمم خطا است، با نماد 1

)1()1( XI  

 نشان داده شود. 

ppدر لیست مرتب شده متغیرهای گام اول، تعداد   گام دوم: 1  ،متغیر از ابتدای لیست که دارای کمترین مقدار خطا هستند

متغیر، که تعداد آنها برابر با 1pشوند. سپس کلیه اثرات متقابل دو عاملی این برای ورود به گام دوم انتخاب می
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*شود.  سرانجام از بین روی هر یک از این زوج متغیرها برازش میبر   y در نظر گرفته شده و رگرسیون خطی موضعی

2p  زوج که بر

ppاند، تعداد اساس میزان خطای متناظرشان مرتب شده 2 شوند. فرض زوج از ابتدای لیست، برای ورود به گام بعدی تعیین می

کنید اولین و موثرترین زوج متغیر که دارای مینیمم خطا است، با نماد  2

)2(

2

)1( ,)2( XXI   نشان داده شود که لزوماً شامل

 1

)1(X  نیست. شایان ذکر است که به ازای هر زوج مذکور، تابع ناپارامتری̂ تغیر توضیحی است.م ، تابعی از آن دو 

جتماع زوج اهای جدیدی ) شامل سه یا چهار متغیر( از : به ازای هر دو زوج متغیر انتخاب شده گام قبل، زیر مجموعهگام سوم

شود. برای مثال اگرها برازش میمتغیرها تشکیل شده و رگرسیون موضعی برای هر یک از این زیر مجموعه     6,4,8,6,3,1  سه

باشند، آنگاه ۲ هترین زوج متغیرهای گامتا از ب     8,6,4,8,6,3,1,6,4,3,1 های کاندید سه و چهارتایی برای گام زیر مجموعه

شود. پس از مشخص شدن مشخص می I)3(ها، مجموعه متغیر سوم هستند. سپس در لیست مرتب شده این زیر مجموعه

),...5(),4( II یابد که بعدی، این روال تا زمانی ادامه میهای در گام 
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رد. الزم به گیخطی بر این زیر مجموعه انجام میانتخاب شده و  مدل نهایی و پیشگویی متغیر پاسخ توسط برازش رگرسیون موضعی 

ها و در نتیجه داد گامباعث افزایش تع t یابد و مقادیر کوچکبطور سریع پایان می tذکر است که الگوریتم مذکور به ازای مقادیر بزرگ 

 شوند.افزایش تعداد متغیرهای انتخاب شده نهایی می

 اقعیهای وبررسی کارایی الگوریتم بر روی داده -3

اری های ساختگیی واقعی در صنایع دارویی استفاده شده و هدف آن است که از بین انبوهی از ویژدر این پژوهش از یک مجموعه داده

د. لظت تعیین شوغموثر بر میزان غلظت دارو در بدن بیمار انتخاب شده و یک مدل پیشگویی برای میزان  یک دارو،  تنها چند ویژگی

یوند، بعد پهایی همچون تعداد عناصر تشکیل دهنده ساختار دارو، زاویه پیوند، طول متغیر و مبین ویژگی =۱5۹5p ها شاملداده

رو( در بدن بیمار بیمار هستند. متغیر پاسخ مربوط به خاصیت بیولوژیکی ساختارهای مذکور )غلظت دا =57nمکانی در فضا و.... برای 

متغیر  8، تعداد  t= 0۱/0 و با در نظر گرفتن Rم افزار آماری در نر NOVASاست. با استفاده از بسته 

295 337 461 493 774 882 1511 1553
, ,X , , , , ,X X X X X X X  5متغیر  طی  ۱5۹5تاثیرگذار بر روی غلظت دارو در بدن بیمار از بین 

که ارد گونه که پیداست، ضرورتی ندهمانمشخص  شده است.  ۱گام اجرای الگوریتم شناسایی شدند که جزئیات نتایج در جدول 

گرسیون خطی ربهترین متغیر)های( انتخاب شده در هر گام در مراحل بعدی حضور داشته باشد. سرانجام پیشگویی متغیر پاسخ توسط 

 (. ۱در گام پنجم انجام شده است )شکل  موضعی بر روی متغیرهای انتخاب شده

 متغیر های انتخاب شده در هر گام از اجزای الگوریتم  -1جدول 

ی خطااندازه  (E) مراحل اندیس متغیرهای انتخاب شده دارای کمترین مقدار خطا 

۱گام  ۱55۳ 0/۲58۲7۲۹  

۲گام  ۱55۳, ۲۹7 0/۱7۳۱5۶۲  

۳گام  ۱55۳ ,۶5۲, ۳۳7 ,۲۹7 0/۱۶7۶۶077  

0/۱۳۴۴۶۳5 ۳05, ۳۳7, ۶5۲, 88۲, ۹۳۹,  ۱55۳ ۴گام    

5گام  ۱55۳ ,۱5۱۱ ,88۲ ,77۴  ,۴۹۳ ,۴۶۱ ,۳۳7 ,۲۹5 0/۱۲7۶۲۹5  

 

 

 
 (2R =۸۶/0های واقعی )غلظت دارویی پیشگویی شده در برابر غلظتنمودار . 1شکل 
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 بحث و نتیجه گیری -4

های با بعد ادهانتخاب متغیر و انتخاب ساختار خطی یا غیرخطی بودن ارتباط متغیر پاسخ با متغیرهای توضیحی، دو چالش مهم در د

تغیر م 8ب تعداد باال است. در این مقاله، استفاده موفق از روش رگرسیون خطی موضعی به عنوان یک روش ناپارامتری منجر به انتخا

بول است. قبسیار قابل  8۶/0همبستگی  ضریب( با  ۱تغیرها گردید و عملکرد پیشگویی غیرخطی آن )شکلتوضیحی از بین انبوه م

 کاهش هزینه محاسباتی موضوع مهم دیگری است که در بطن این روش و اجرای آن در نرم افزار لحاظ شده است.
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 چکیدة مختصر

 یبرا اییرهذخ یینتع دهند،یخود انجام م یمال یبه منظور حفظ توانگر یمهب یهاکه شرکت یفیوظا ینتراز مهم یکی

از  ی ریشده است که روش نردبان زنج یمعرف یرذخا ینا یزانبراورد م یبرا یمختلف یهامطالبات معوق است. روش

 قادر یلدل ین. به همشودیم یمعرف یقطع یتمالگور یک وانروش به عن ینها است. اما اروش ینترهو ساد ترینیمیقد

 یمدل تصادف یکبراورد الزم است که از  یبه خطا یافتن. به منظور دست یستیمروش ن ینخطا در ا یزانبه محاسبه م

 همنتش ر ش د کنند،یم یدرا تول یرینردبان زنج یتمکه الگور یتصادف یهادر مورد مدل یادیاستفاده شود. مقاالت ز

دبان نر یتمبا الگور یکسانیبوده و براورد  یعآزاد توز یمدل تصادف یکتوان مدل مک را که  یاست. به عنوان مثال م

ب راورد  یب را یرمثلث تاخ یک یفرد یهافقط از داده یتصادف یهامدل یندهد نام برد. اما ا یرا م دهدیم یریزنج

از روش  ،ین. بنابرایمهست یشینبا استفاده از اطالعات پ یر،مند به براورد ذخا. ما عالقهکنندیاستفاده م یرذخا یزانم

 ی عتوز یدارا ی ری،نردب ان زنج یه اک ه عامل شودیروش فرض م ین. در اکنیمیاستفاده م یزیب یرینردبان زنج

راورد را ب  ایرمقدار ذخ یجهو در نت یرینردبان زنج یهاعامل توانیم یشینپ یعتوز ینبوده و با استفاده از ا یشینیپ

از  ت وانیم یس ت،ن یرامک ان پ ذ یزبراوردگر ب یشکل بسته برا یککردن  یداها که پحالت یناز ا یاریکرد. در بس

از  یکه ت ابع خط  یممکن را به کالس کوچکتر یکالس براوردگرها یااستفاده کرد و  MCMCمثل  یعدد یهاروش

 نی ا یاستفاده از براوردگر باورمند یت. مزشودیگفته م رمندیهدات هستند، محدود کرد که به آن براوردگر باومشا

 یهاهداد یاز رو توانیگشتاورها را م یناست. ا یازفقط به دو گشتاور اول و دوم آن ن یشین،پ یعتوز یاست که به جا

 مشابه به دست آورد. یهاداشتمان با مخاطره یک

ش خ   یم همربوط به ب یرذخا یمه،شرکت ب یک یواقع یهاو با استفاده از داده یمطالعه مورد یک یمقاله، ط ینا در

و ب ا روش نردب ان  یباورمن د ی( را با کمک براوردگرهایو سار یرازثالث پنج شهر بزرگ)تهران، اصفهان، مشهد، ش

کوت اه م دت  یدگاهبلند مدت و د یدگاههر دو د برایرا  یشرط یدوم خطا یتوانها یانگینمحاسبه کرده و م یریزنج

 یکه با استفاده از باورمند یشرط یدوم خطا یتوانها یانگینپژوهش آن است که م ینمهم ا یجه. نتیمآور یبدست م

که با استفاده  یشرط یدوم خطا یتوانها یانگینبلند مدت و کوتاه مدت، از م یدگاههر دو د یبه دست آمده است، برا

 یمرب وط ب ه ش هرها یهادر داده یباورمند یبراوردگرها ینکمتر است. بنابرا یم،ابه دست آورده یریزنج دباناز نر
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بوت  یکپنج شهر، تکن ینا یهابا استفاده از داده ینهستند. همچن یرینردبان زنج یبهتر از براوردگرها یران،بزرگ ا

براورد شده با  یر. مقدار ذخایمبه کار برده ا یشرط یدوم خطا یتوانها یانگینو م یرهبدست آوردن ذخ یاسترپ را برا

به دست آمده اند. ع الوه ب ر  یهستند که با روش باورمند یریاز ذخا یشترشهرها، ب یهمه یروش بوت استرپ، برا

روش، نسبت به دو روش  یندر ا یزن یشرط یدوم خطا یتوانها یانگینبه دست آمده، مقدار م یربودن مقدار ذخا یادز

داش ته و  یفیحال ت، عملک رد ض ع ینبوت استرپ در ا یکتکن یجه،است. در نت یشترب یریو نردبان زنج مندیباور

  خواهد بود. یبعد یتر، موضوع پژوهش هامناسب هاییآن به منظور کسب خروج یحتصح

 کلمات کلیدی

 ی.باورمند یبراوردگرها ی،شرط یدوم خطا یتوانها یانگینبوت استرپ، م یری،ادعا، نردبان زنج سازییرهذخ
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 چکیدة مختصر

 یحت  ی او  ش وندینم ییافتد، در همان سال نه ا یسال مشخ  اتفاق م یککه در  یاغلب خسارات یمهدر صنعت ب

بدان معناس ت  ینجبران شوند. ا یندهدر آ یدکه به هرحال با شودیدر خصوص خسارت ارجاع نم گریمهبه ب یگزارش

 ش ود. محاس به ینگه دار یفن  یرهذخ یدآنها نامعلوم است با یاحتمال یرکه وجود دارند اما مقاد یخسارات یکه برا

 یه اب وده ک ه ب ا روش یم هب یهاآنها از امور شرکت یرذخا ییناتفاق افتاده و تع یهاخسارت یهتعهدات معوق کل

اس ت ک ه ب ه عل ت ع دم   اییرهحوزه روش نردبان زنج ینآشنا در ا یهااز روش یکیدر حال اجراست.  یگوناگون

ار در ساخت  یافته یمتعم یخط یهااستفاده از مدل یگر. روش دیردستفاده قرار گتواند مورد ایم یمحاسبات یچیدگیپ

که  مقاله تالش بر آن شده است یننسبت به روش مذکور برخوردار است. در ا یاست که از دقت باالتر یرینردبان زنج

 یم هو ش خ  ثال ث ب الب رز یم هب یخسارت درمان گروه یهاداده یها بر رودو روش، با اعمال آن ینا یانضمن ب

 یس همورد استفاده در حال حاض ر مقا بینییشپ یهاها را با روشو عملکرد آن ییکارا یرپنج سال اخ یپاسارگاد ط

 . ییمنما

 کلمات کلیدی

 یم هب ی،درم ان گروه  یه ا یمهب ی،فن یرذخا یافته، یمتعم یخط یمدل ها ی،ا یره، روش نردبان زنجIBNR یرهذخ

 .ثالث شخ 

 مقدمه  -1

ده شن پرداخته آبوده و به  یداست که همواره مورد تأک یها و عناصربخش ینتراز مهم یفن یرذخا یمه،مؤسسات ب یحسابدار یاتادب در

و  یمهب یعال یاشور 58مصوب شماره  نامهیینقانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و آ ۶۱است. شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 

ر فنی در گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایهدف ایجاد شفافیت برای بیمه با یشرکت یتاصول حاکم

 کرده است. یبتصو یمهموسسات ب یفن یرذخا نامهیینهای مؤسسات بیمه را تحت عنوان آحساب

مواجه بوده است. از جمله  یمهو کارشناسان صنعت ب یراننهاد ناظر، مد یاز سو یموارد فوق همواره با اشکاالت یموارد اجرا یدر برخ

با استناد به گزارش سازمان  ۲8 یموارد نسبت به استاندارد حسابدار یآن در برخ یرتمغا ی،فعل نامهیینموجود در آ یهاچالش

در براورد  یستاندارد آکچوئرا یهاها و مدلج.ا.ا. است. عدم استفاده از روش یمرکز یمهب یبخش نظارت مال اتآمار و اطالع ی،حسابرس



 

 ۱7ی صفحه

 یفن یرو صحت در ارقام مربوط به ذخا یتها و عدم شفافشرکت یفن یرذخا یتعدم وجود سازوکار الزم جهت نظارت بر کفا ی،فن یرذخا

 .شودیو سهامداران شرکت ها م گذارانیمهحقوق ب ییعباعث تض یمهب یهاشرکت یهادر ترازنامه

استفاده  یترسبمنا یاز سازوکار یدبا یفن یرمحاسبه ذخا یبرا رو،یشپ یهاو چالش یمهب یهاشرکت یطراوجود و با توجه به ش ینا با

وز بهره بر یحاسباتم یقرار گرفته و از علوم اکچوئرال و نرم افزارها یمورد بازنگر گیرییرهاستاندارد در ذخ یهاها و مدلشود و روش

 گرفته شود.

 58مصوب شماره  نامهیینخود را در چارچوب آ یفن یرذخا ی،هر دوره مال یانموظفند در پا یمهب یهاموجود، شرکت یناساس قوان بر

 یر. ذخایندنما یافشاگر یمال یهامحاسبه و در صورت «یمهموسسات ب یفن یرذخا»آن، با عنوان  یبعد هاییهو الحاق یمهب یعال یشورا

 ینف یرود: ذخاش یمحاسبه م یراست که با احتساب موارد ز یانترازنامه و صورت حساب سود و زکننده در  عییندر واقع اقالم ت یفن

 یاضی،ر ینف یرهذخ یعی،خسارات طب یفن یرخسارات معوق، ذخا یرذخا یلی،تکم یفن یرهذخ ی،برگشت یمهحق ب یفن یرذخا یمه،حق ب

 معوق است. خسارات یراز ذخا یاعالم نشده که بخش یخسارات واقع شده ول خیرهعمر و ذ گذارانیمهمشارکت در منافع ب یفن یرهذخ

 رت، ناشی ازمرتبط با خسارات در دوره مالى مربوطه حائز اهمیت است. خسا یهاها و بدهیاطمینان نسبت به شناسایى هزینه حصول

اى کشورهاى ویژه در بازارهگران بهمالی، بیمهافتد. در پایان سال نامه اتفاق میبیمه حوادث تحت پوششى است که در طول دوره

شده و آید که خسارت واقعگیرند. مواردى پیش مىگر از آنها اطالع ندارد درنظر مىهائى که بیمهخسارت براىاى یافته، ذخیرهتوسعه

 یر است:زموارد به قرار  نیاطالع است. برخى از اها از آنها بىگر در زمان بستن حسابتحت پوشش بیمه قرار دارد ولى بیمه

 گر اعالم کند.گذار فرصت نکرده است تا به بیمهافتاده و بیمهخسارت در روزهاى پایانى سال اتفاق •

 اى بودن خسارت اطمینان ندارد.گذار از تحت پوشش بیمهبیمه •

 خبر است.گذار از تحقق خطر منجر به خسارت بىبیمه •

 گر اطالع بدهدیمهگذار قادر نیست که به ببیمه •

ها ، دادگاه ها و ...( به زمان  یمارستانواسطه ) ب یسازمان ها یاگذار  یمهب یو اعالم مبلغ خسارت از سو یینفرایند تع •

 دارد. یازن یشتریب

خصوص در یات((، باتوجه به تجربIBNRکه پرداخت نشده است )شامل خسارت گزارش نشده) یامربوط به خسارت واقع شده بدهى

تنها تجربیات هنشود. براى براورد مبلغ خسارت یاد شده، خسارت واقع شده در گذشته و آخرین اطالعات موجود براورد و شناسایى می

 ات تحت پوششنامه ها و تغییر در حجم و ترکیب خطر یندر آئ ییرآمیز، تغحوادث فاجعه ینل آخریگذشته بلکه تغییر شرایط از قب

 انیزم یمه،رکت بشمیزان و ترکیب پرتفوى گران با استفاده از تجربیات گذشته خود و با توجه به شود. بیمهدرنظر گرفته  یدبیمه با

  کنند.را تعیین مىخسارت معوق  یرهذخ

 ایهای بیمهتوصیف داده -2

ث است که شته درمان و شخص ثالهمانظور که واضح است یکی از دالیل اصلی رشد معوقات صنعات بیمه، ناشی از معوقات در دو ر

ره خسارت کند. با توجه به سرفصل های صورت مالی عبارت ذخیدر این دو رشته می IBNRشرکت بیمه را موظف به نگهداری ذخیره 

 های استفاده شده درمعوق شامل خسارت های اعالم شده پرداخت نشده و خسارت های اعالم نشده می باشد. الزم به ذکر است داده

 سارت معوق وخباشد که شامل ن مقاله مجموع خسارت های پرداختی است که پس از براورد این داده ها نیز دارای همین ماهیت میای

IBNR .است 

 یمه البرز وبهای مطرح شده در بخش قبل، داده های خسارت بیمارستانی در رشته درمان گروهی شرکت در اینجا  برای ارزیابی روش

 مربوط به خسارت شخص ثالث در بیمه پاسارگاد را مورد بررسی قرار داده ایم.همچنین داده های 

بر مبنای سال وقوع  ۱۳۹5تا سال  ۱۳۹0بدین منظور گزارش های مربوط به خسارت های بیمارستانی بخش درمان گروهی از سال 

ای از بیمه های اشخاص است و خسارت خسارت و سال پرداخت خسارت تهیه گردید. شایان ذکر است بیمه های درمان گروهی شاخه 

گردد. با توجه به اینکه اغلب معوقات مربوط به خسارت های های این رشته به دو بخش بیمارستانی و پاراکلینیکی تقسیم می
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دیده نردبان زنجیره ای مربوط به خسارت های معوق تجمعی برای این رشته ارائه گر ۲شود بنابراین در جدول شماره بیمارستانی می

 است.

 : خسارت درمان بیمه البرز)ارقام به میلیون ریال( 2جدول

 خسارت پرداخت سال 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  صدور سال

۹0 ۳۳0،087 ۴۳۹،۱۹۴ ۴۴۲،۹۶۱ ۴۴۳،0۱5 ۴۴۳،0۱5 ۴۴۳،0۱5 

۹۱ ۳۲۳،۲7۴ ۴۴۳،۲۱۳ ۴۴۳،7۱۴ ۴۴۳،7۴۹ ۴۴۳،7۴۹ 
 

۹۲ ۳۹۹،8۹۶ 5۴۲،885 5۴۴،۹00 5۴5،۳۱۴ 
  

۹۳ 7۶۳،۹08 ۱،۳۳۴،۳۲8 ۱،۴۶۹،۴۹5 
   

۹۴ ۱،۴۶۴،۶۴5 ۲،۲۳۳،8۹۱ 
    

۹5 ۱،7۳7،0۶8 
     

داخت شده و های درمان شرکت بیمه البرز اکثر خسارت ها در دو سال اول پرشود در بیمه دیده می ۲همانظور که در جدول شماره 

ی بیمه های سالمت از ابالغ آئین نامه ۹۴به  ۹۳شود. دلیل رشد خسارت از سال میهای سوم به بعد پرداخت درصد کمتری در سال

 مکن است. در تعرفه خدمات درمانی است. هدف ما براورد مقادیر خالی جدول فوق به بهترین شکل مسوی وزارت بهداشت و تغییر 

کند. مه میدر رشته شخص ثالث که یکی از انواع بیمه های مسئولیت است، مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر )ثالث( بی

 شوند. اعم ازموتوری زمینی دچار زیان های بدنی و یا مالی می منظور از شخص ثالث تمامی اشخاصی است که در اثر حوادث وسائل

 اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، به غیر از راننده مسبب حادثه.

ص ثالث رشته شخ ۹5تا  ۹0های داده های مورد استفاده در این مقاله مربوط به خسارت های پرداختی به صورت تجمعی در سال

 ه است.آمد ۳ی شخص ثالث در جدول شماره داده های خسارت پرداختی بیمه ۲باشد. نظیر جدول شماره یمه پاسارگاد میشرکت ب

 : خسارت شخ  ثالث بیمه پاسارگاد )ارقام به میلیون ریال( 3جدول 

 خسارت پرداخت سال 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  صدور سال

۹0 ۲55،۹۴8 580،70۶ 757،8۱5 8۳۱،۴7۲ 857،۶۴۳ 8۶0،۴۱7 

۹۱ ۱۳۱،۹85 7۴۶،۴07 ۱،۱۹۹،7۴۹ ۱،۳۴۳،85۴ ۱،۳۶۴،۶55 
 

۹۲ ۲۱7،0۳0 ۱،07۶،87۳ ۱،7۴0،8۴8 ۱،8۹۱،۹7۴ 
  

۹۳ ۲55،۳۳8 ۱،۴۱۳،۳۱۱ ۲،۱۹0،5۱۶ 
   

۹۴ ۳88،۴8۳ ۱،8۳۲،۳۴0 
    

۹5 ۴5۴،۳۲۶ 
     

 

یانه افزایش سال این رشته نمایان است. همچنین از عوامل موثر در با توجه به جدول فوق به خوبی بلند مدت بودن پرداخت خسارت در

رت ناظر به صو توان به پرداخت دیه یوم االدا در این خسارات اشاره کرد. این تصمیم که از سوی نهادهایخسارات در این رشته می

 گذارد.گردد تاثیرات خود را بر روی دادهای زیان این رشته میسالیانه اتخاذ می
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 چکیدة مختصر

و ک اربرد آن  ARMA(p,q)هدف اصلی از این تحقیق تعمیم روشهای رگرسیونی استوار  به مدلهای سریهای زمانی   

ب ا   باش د. ی( م RAبرای براورد پارامترها در قلمرو زمان و فرکانس بر اساس تابع اتوکواریانس اس توار باقیمان ده )

ت وان دوم خط ا م ورد بح ث و  ینبا روش کمت ر یسهمقا ربراوردها را د ینا ییکارا یساز یهشب یاستفاده از روشها

  .یردگ یقرار م یبررس

 کلمات کلیدی

 مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک، تابع اتوکواریانس استوار باقیمانده. ی،نقاط دور افتاده، استوار ساز

 

 مقدمه  -1

تاده در و به  نوعی کاهش اثر نقاط دور اف  ARMA(p,q)هدف اصلی این تحقیق، تعمیم روشهای رگرسیون استوار به مدلهای   

nt1(X(فرض  کنید   (.۱۹87روسیو و لروی )برازش بهترین الگو می باشد،  t  مانا و معکوس پذیر  یک سری زمانی

p,q))ARMA  صورت    به 

                 (۱     )                   tqtp Z)B()X()B(  

2که در آن 
~ (0, )

t
Z N  ،  میانگین

tX  و)B(p  و)B(q  به ترتیب عملگرهای اتورگرسیو و میانگین متحرك اند. به

رخ    (IO)و   ابداعی  (AO) پذیر طور کلی در مشاهدات جمع آوری شده سری زمانی نقاط دور افتاده می تواند به صورت جمع

و نخست  معطوف کرده از داده هادهند. حال با توجه به امکان وقوع بیشتر نقاط دور افتاده از نوع اول توجه خود را بر روی این دسته 

به معرفی آن می پردازیم.  سری زمانی 
tX   با وجود نقطة دور افتاده جمع پذیر از یک فرآیندARMA   نبوده و بجای آن فرآیند

ttt VWX   می باشد، که در آن
tW  یک فرآیندARMA     0,(با(N

2
 ~

tZ  و
tV  یک دنبالة مستقل از متغیرها و

مستقل از دنباله 
tW  می باشد. متغیرهای

tV  دارای توزیعH  به صورتG)1(H 0   می باشد، که در آن
0  دارای

 یک توزیع دلخواه است.    Gتوزیع تباهیده در مبداء و 

   (RA)براورد اتوکواریانس استوار باقیمانده ها   -2

),,(( براورد کمترین توان دوم برای پارامترهای   ۱داده شده در ) ARMA(p,q)در یک سری زمانی با یک فرآیند     با

کردن مینیمم 


n

1pt

2

tZ  .به طوریکه   بدست می آید
tZ  : باقیمانده های مدل بوده و عبارت است از 

              (۲   )                                     )X)(B()B(Z tp

1

qt 
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0Zفرض می شود که   +1t<pکه برای  t   این براوردها به نقاط دور افتاده  .AO  در مقایسه با نقاط دور افتادهIO  حساس تر

نمایش  RA  وردهای بوده و کسر کوچکی از این نقاط می توانند به براوردهایی با اریبی باال منجر شوند.   ایده اصلی مربوط به برا

با  (LS)ای اریانس باقیمانده ها وسپس استوار ساختن براوردهدر شکلی شامل براوردهای کوو (LS)براوردهای کمترین توان دوم 

وان دوم  خطا تکه از مینیمم کردن مجموع    LS(  براوردهای ۲استوار کردن براوردهای کواریانس به روش مرسوم است. از رابطه )

 می شود.  حاصل LSای براوردهای معادله بشرح زیر  بر  p+q+1بدست می آید را در نظر می گیریم. با مشتق گیری از این عبارت 
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(۳                                                                                            ) 

از بسط  سریهای p B
1

( و    ( q B
1

( به ترتیب با استفاده از ضرایب   Bدر توانهایی از   (
js  وig                      :داریم 
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ت ولی با شرط ( آمده اس۳معادل آنهایی است که در معادالت )  ظاهر شده اند  +j1t=p+( با اندیس   ۴فرمولهای که در معادالت )

1piاولیه اینکه  اگر       ،0Z t   :است. این نتیجه با توجه به اینکه داریم 
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0Zصادق است. لذا با استفاده از شرط اینکه   t     1برایt<p+   :و تعویض ترتیب مجموعها داریم 
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  یک کالس از براوردهای استوار  با در نظرگرفتن اتوکوواریانس های استوار باقیمانده    .

(      به صورت  
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     ( با شبیه سازی مقدار ۱۹8۶تعریف می شود. بوستوس و یوهای )̂  را برابر

6745.0/)Z,...,Z,Z(Medianˆ
n2p1p    موده است. انتخاب تابع محاسبه و پیشنهاد ن  :را به دوروش  انجام می گیرد 

                                                                                                                                  

v()u()v,u(M(نوع مالوس با انتخاب :   (۱    

uv()v,u(H(همپل با انتخاب:          نوع  (۲  



 

 ۲۲ی صفحه

به روشهای دیگری ممکن است انتخاب شوند. بعنوان مثال خانواده هوبر   تابعی فرد و پیوسته می باشد. تابع  به طوریکه  

توسط رابطه 
,

( ) ( ) ( , ), 2 3
H c

u Sign u Min u c c                                                                   

)u()v,u(vتابع عالمت می باشد. قابل ذکر است که اگر    Sign)u(داده شده که         آنگاه براوردRA   مجانبا

 از حل معادالت  ARMA(p,q)فرآیندهای  RAبرآود ها می باشد. لذا براوردهای -Mمعادل با 

                                                          1 j p    0)jh(S R

1pjn

0h

h 




 

                                                          1  j q    0)jh(g R

1pjn

0h

h 
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ˆ
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1pt
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بدست می آیند. اگر توزیع  فرآیند 
tZ  ها متقارن باشد، توزیع مجانبی براوردهای RA ( مورد ۱۹8۶توسط بوستوس و یوهای )

 بررسی قرار گرفته است. 

 RAبه براوردهای محاس -2-1

*اگر    ˆ( )
ˆ

t

t

Z
Z  


    و* 1 *ˆ ˆˆ ( ) ( )

t p q t
X B B Z  

      تعریف شده و   از خانواده هوبر باشد، در این صورت سری

*زمانی 

t
X می تواتد به عنوان سری

t
X  وینزوری )استوار (  شده محسوب گردد. این خاصیت پیشنهاد یک الگوریتم تکراری

د جدیدی از وده و براورمحاسباتی که با براوردهای اولیه از پارامترها آغاز شده و هر زمان اثرات غیرنرمال بودن از داده ها را زد

 (.۱۹8۱پارامترها تا همگرایی کامل بدست آورد، هوبر)

 یج شبیه  سازینتا -2-2     

نتایج مربوط به یک شبیه سازی برای یک مورد ارایه می شود.  اگر
t t t

X W V   و
1

0.4
t t t

W W Z


    به طوری که
2

~ (0, )
t

Z N  و
t

V  متغیرهای تصادفیi.i.d  مستقل از
t

Z  2و دارای توزیع
(1 ) (0, )H N G      به طوریکه  ،

),0(NG
2
 نتایج مربوط به میانگین توان دوم خطا .)MSE( سازی های شبیهبرای داده ۱00 برا ی نمونه هایی با اندازه

انجام این شبیه  برای( ارایه شده است. تعداد تکرار ۱از نوع جمع پذیر در جدول )  داده  دور افتاده شده در حضور و عدم حضور

 کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است.  MSEباشد. روشن است که براوردهای استوار  از مقدار  می 500سازی 

 (۱جدول )

   0    2
0.1 , 9    

Estimate Mean MSE EFF Mean MSE EFF 

Lease Squares 0.389 0.78 1 0.223 4.32 1 
 

,HH c
 RA based 0.387 0.79 0.987 0.346 3.38 1.278 

,MH c
 RA based 0.388 0.80 0.975         0.357 3.15 1.371 

 

 تابع چگالی طیف استوار یک سری زمانی  -3

( را در یافتن تابع چگالی طیف استوار را برای داه های RAدر این بخش کاربرد تابع اتوکواریانس استوار باقیمانده ) براوردهای 

شبیه سازی شده نشان می دهیم. اگر  
t

X  مانای حقیقی مقدار یفرایند  ARMA (p,q)  وˆ ( )
r

q
B  وˆ ( )

r

p
B  از جایگزینی



 

 ۲۳ی صفحه

باشند. براورد تابع چگالی طیفی برای این    (RA)بدست آمده  از  روش براورد اتوکواریانس استوار باقیمانده ها   براوردهای استوار

 فرایند عبارت است از: 

   
   

2 ˆ ˆ
ˆˆ( )

ˆ ˆ2

r i r i

q qa

j r i r i

q q

e e
f

e e

 

 

 


  






 

 سازی ایج شبیهنت  3-1

سری زمانی  های استوار سازی تابع چگالی طیف استوار برایکاربردن روشسازی ضرورت بهشبیه هایدر این بخش با استفاده از روش

 ده شده است. ( نشان دا۱در دو حالت حضور و عدم حضور داده دور افتاده از نوع جمع پذیر در شکل ) ۲-۲شبیه سازی شده در بخش 

 
 ک و استوارسازی شده،  توان طیف کالسی: نمودار سری زمانی شبیه۱شکل 

 مراجع
[1] Bustos, O. H. and Yohai, V. J. (1986), Robust Estimates of ARMA models, J. AM. Stat. Ass. , Vol.81, No. 393, 155-168. 

[2] Huber, P. (1981).Robust Statistics. Wiley, New York.MR0606374. 

[3] Rousseeuw P. J. and Leroy, A. M. (1987), Robust regression and outlier detection, John Wiley, and Sons. 
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 سد اکباتان همدان  ةتغییرات دبی در حوز یآمار یبررس
 ۲، زهره مریانجی۱امید حمیدی

 

 گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ۱
omid_hamidi@hut.ac.ir 

 
 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآبادگروه جغرافیا،  ۲

z.maryanaji@gmail.com 

 چکیدة مختصر

ب ا  در این مطالعه پارامترهای هواشناسی)حداقل،حداکثر،متوسط دما وبارش ساالنه( حوزه سد اکباتان و روابط آنه ا

س اله م ورد  ی دوره بیس تها و تغییرات احتمالی آن، ط میزان دبی به منظور تعیین روندهای زمانی بلندمدت داده

های )حداقل،حداکثر،متوسط دما وبارش تجزیه و تحلیل واقع شد. بدین منظور میزان همبستگی  هر یک ازسری داده

های آماری منکندال بررس ی ساالنه(با میزان دبی مورد بررسی قرار گرفت سپس هر یک از سری ها بر اساس آزمون

حالیکه  های دما ساالنه دارای روند افزایشی معنا داری هستند درکندال، دادهشدند. با توجه به روش ناپارامتریک من

ده ده های بارش دارای نوسانات وجهش های بسیاری است اما در آن روند معناداری دیده نمی شود بر این اساس دادا

د معنا و مانند بارش رون های دبی که دربین این پارامترها بیشترین همبستگی را با بارش دارد نیز دارای نوسان است

یج داری در آن دیده نمی شود .در بین پارامتر های حرارتی بیشترین همبستگی مربوط به متوسط دما می باشد.  نت ا

شبن دی و پ یاستفاده در پهنه یجکه دمای حوزه مورد نظر گرمتر شده است، از کاربرد نتا یدهداین مطالعه نشان م

  باشد. ریزی و مدیریت منابع آب منطقه میو همچنین برنامه یمیاقل بینی های

 کلمات کلیدی

 .حوزه سد اکباتان، آزمون منکندال، روند.ضریب همبستگی

 



 

 ۲5ی صفحه

مقاومت در توزیع نمایی دوپارامتری -ای پارامتر تنشبراورد نقطه

 ی رتبه دار رکوردیی مجموعهبراساس نمونه
 ۳، سیدمهدی صالحی ۲، احمد نزاکتی۱پورامینه صادق

 

 دانشجوی دکتری، گروه آمار دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود  ۱
Amineh_64@yahoo.com 

 
 شاهروددانشیار گروه آمار دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی  ۲

Anezakati591@gmail.com 
 

 استادیار گروه آمار دانشکده علوم، دانشگاه نیشابور ۳
salehi2sms@gmail.com 

 چکیدة مختصر

مقاومت در علوم مختلف به وی ژه در ص نعت، پزش کی و مهندس ی و ل زوم -با توجه به اهمیت قابلیت اعتماد تنش

ب ا  آوری مشاهدات، برای دستیابی به میزان قابلیت اعتماد باال، در کمترین زم ان واستفاده از روش مناسب در جمع

ای پ ارامتر دار رکوردی به براورد نقطهی رتبهمجموعهگیری حداقل هزینه، در این مقاله با در نظر گرفتن روش نمونه

 پردازیم. ی آماری میمقاومت با در نظر گرفتن توزیع نمایی دو پارامتری به عنوان توزیع جامعه-تنش

 کلمات کلیدی

دار رکوردی، براوردگر درستنمایی ماکسیمم، براوردگ ر نااری ب ب ا کمت رین ی رتبهی مجموعهمقاومت، نمونه-تنش

 واریانس، توزیع نمایی دو پارامتری

 مقدمه  -1

رت باشد که به صومقاومت در حقیقت احتمال سالم ماندن مؤلفه یا به عبارتی احتمال عدم شکست می-قابلیت اعتماد تنش

: Pr(X Y)   شود. که در آن متغیر تصادفی نشان داده میX گر فشار وارد شده بر یک مؤلفه و متغیر تصادفی بیانY  مقاومت

لرزه و متغیر ی مقاومت یک ساختمان در هنگام زمیندهندهنشان Yباشد. برای مثال فرض کنید متغیر تصادفی در برابر فشار می

حتمال طراحی یک ساختمان ایمن باشد. با توجه به کاربردهای فراوان تواند امی گاه لرزه باشد، آنفشار ناشی از زمین Xتصادفی 

ا حد تترین هزینه مندیم میزان قابلیت اعتماد با در نظر گرفتن حداقل زمان و کممقاومت در علوم مختلف، عالقه-قابلیت اعتماد تنش

، نیازمند استفاده از روش مناسب در ق برای دست آوردن براوردهای به اندازه کافی دقیامکان نزدیک به یک باشد. لذا برای به

عضی بهای رکوردی که در آوری آماره(، به معرفی طرحی برای جمع۲0۱۴باشیم. صالحی و احمدی )آوری مشاهدات نمونه میجمع

 های کمتر نسبت به طرحبا تعداد آزمایش اند. در این طرحباشد، پرداختهموارد جایگزین مناسبی برای طرح رکوردهای معمولی می

ر ته از ساختااند. این طرح برگرفشده در رابطه با پارامتر مجهول جامعه دست یافتهرکوردهای معمولی، به سطح اطالع فیشر داده

، با در نظرگرفتن رحدر این ط(، معرفی شده است. RRSSدار رکوردی )ی رتبهی مجموعهباشد و تحت عنوان نمونهدار میی رتبهنمونه

n ی مستقلدنباله، iی مشاهده امین نمونه در صورتiاز هر دنباله  ، آخرین رکوردحقیقت در این طرح شود. درامین رکورد متوقف می

 باشد.ی در دسترس میتنها داده

mailto:Amineh_64@yahoo.com
mailto:Anezakati591@gmail.com
mailto:salehi2sms@gmail.com
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اگر قرار دهیم 

, (i),ii i
U U ،m,…,1i= گاه بردار، آن

1,1 2,2 ,
(U , U ,..., U )

m m
Uدار رکوردی به ی رتبهی مجموعهرا یک نمونه

 اشند.گوییم. قابل ذکر است رکوردهای حاصل از طرح مذکور مستقل ازهم  و این امکان وجود دارد که مرتب نبمی mاندازه 

باشد و  F.)(و تابع توزیع احتمال  f(.)ی آماری تحت بررسی دارای تابع چگالی فرض کنید جامعه
1,1 2,2 ,

(u , u ,..., u )
m m

u  مقدار

ی مشاهده شده
1,1 2,2 ,

(U , U ,..., U )
m m

U  ازRRSS  ،ای رکوردهای چگالی حاشیهاز تابع  در این صورت با استفادهباال باشد

 آید.دست میبه صورت زیر به  U، تابع چگالی توأم(۱۹۹8 ،معمولی )آرنولد و همکاران

 
 RRSSبراساس  متمقاو-آماری به براورد پارامتر تنش به عنوان توزیع جامعه با در نظر گرفتن توزیع نمایی ،(۲0۱5) صالحی و احمدی

بصیرت و  ،(۲0۱۴) بکلیزیتوان به های ترتیبی میمقاومت براساس داده-از جمله کارهای انجام شده در زمینه تنش اند.پرداخته

مستقل و  Yو  Xفرض اینکه متغیرهای تصادفی  و با ،RRSSمدل با در نظر گرفتن  در این مقاله( اشاره نمود. ۲0۱5همکاران )

 پردازیم.مقاومت می-ای پارامتر تنش، به براورد نقطهباشندمیتوزیع با توزیع نمایی دو پارامتری هم

 براوردگر درستنمایی ماکسیمم    -2

 باشدبه صورت زیر می توزیع نمایی دوپارامتری تابع چگالیدانیم می

 
کنیممیفرض . باشندبه ترتیب پارامتر مکان و مقیاس می و که در آن 

1,1 2,2 n,n
(r , r ,..., r )r مشاهدات  بردار

1,1 2,2 n,n
(R , R ,..., R )R ای به حجم نمونهn توزیع با داررتبه یعهی مجمونمونهباالی  رکوردهای از

1 1
( , )E   و

1,1 2,2 m,m
(s , s ,..., s )s مشاهدات بردار نیز

1,1 2,2 m,m
(S ,S ,...,S )S حجم  به اینمونهm  ی باالی مجموعهاز رکوردهای

ر با توزیع دارتبه
2 2

( , )E    ( براورد درستنمایی ماکسیمم پارامترهای ۲( در )۳با جایگذاری رابطه ) د.نباشمی
1 1

( , )  و
2 2

( , )   

 آید.دست میصورت زیر بهبه

 

 
n)که در آن  1)

2

n
N


  وm(m 1)

2
M


. مقاومت را به -لذا با انجام محاسباتی براورد درستنمایی ماکسیمم پارامتر تنش

 آوریم. دست میصورت زیر به

 
 نماییم.مقاومت را محاسبه می-های خاص براورد درستنمایی ماکسیمم پارامترتنشحال با در نظر گرفتن حالت

 حالت اول: 1 2
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که پارامتر مکان در دو جامعه برابر باشد، براورد درستنمایی ماکسیمم پارامترهایدر صورتی
1 2

( , , )    براساسRRSS  باال

 برابراست با

 
 لذا

 
 حالت دوم: 1 2

    

درستنمایی ماکسیممبرابر باشند، براورد  که پارامترهای مقیاس دو جامعهدر صورتی
1 2

( , , )    براساسRRSS  باال به صورت زیر

 آید.دست میبه

 
 شودسادگی نتیجه میکه به

 

 براوردگر نااریب با کمترین واریانس  -3

را در حالتی که پارامترهای مکان در دو جامعه برابر با مقدار  مقاومت -در این بخش براوردگر نااریب با کمترین واریانس پارامتر تنش

,کهنماییم. با توجه به اینباشند را محاسبه می معلوم j, j

1 1

,
n m

i i

i j

R S
 

 
 
 
  ی کامل برایآماره بسنده 1 2

,  باشد و با در نظر می

گرفتن  1,1 1,1
I R S  به عنوان یک براوردگر نااریب برای پارامترکه ، به طوریI(A)  تابع نشانگر پیشامدA توانیم باشد. میمی

را با در نظر گرفتن سه  پارامتر UMVU، را ببینید.(، براوردگر ۱۹۹8بلکول و لهمن و شفه )لهمن و کسال -ی رائوبا استفاده از قضیه

 نماییم.حالت به صورت زیر محاسبه 

,min(mحالت اول: n) 2  

 در این حالت با انجام محاسباتی داریم
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(.)که 
W

F گر تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی بیانW باشد و می
,

2

i,i

2

(S )
(1, N 1)

(1, M 1)
(R )

m

j j
d

j

n

i

Beta
W

Beta












 








به  آماره فرعی و بنا 

 باشد.ی کامل میقضیه باسو، مستقل از آماره بسنده

n)حالت دوم: 1, m 2)   

واضح است در این حالت 
1,1 ,

1

,
m

j j

j

R S


 
 
 

 ی کامل برایآماره بسنده 1 2
,

T
  باشد و همانند حالت قبل داریممی 

 
حالت سوم: 2, 1n m   

i,iدر این حالت  1,1

1

,
n

i

R S


 
 
 
 های قبل داریمآماره بسنده کامل و همانند حالت 
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 جعفر عبدالمالکی
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 چکیدة مختصر

بورس  یو بازار در شرکتها یاقتصاد ی،حسابدار یپولی بر شاخ  ها یتاثیر شوکها یپژوهش حاضر به منظور بررس

اوراق بهادار تهران انجام گرفت ، این تحقیق از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی و ب ر حس ب  طبق ه 

ی اطالعات، اسنادکاوی وبانکهای اطالعاتی م  یروش از نوع  تحقیقات همبستگی است. ابزار گردآور یبر مبنا یبند

باشد وداده های مورد نیاز شامل سود عملیاتی، هزینه حق وق و دس تمزد، هزین ه اس تهالک،دارایی مش هود،جمع 

سهام شرکت های نمونه آماری دراطالعات مالی من درج درص ورتهای  یمتداراییها، حقوق صاحبان سهام، درآمد وق

بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه شرکت های پذیرفته ش ده در ب ورس اوراق  واهدخمالی حسابرسی شده آنها 

ایی ه (، شرکت 1394سال  یانپا 1389سال  ابتدایساله تحقیق )از  6بهادار تهران می باشد. با توجه به دوره زمانی 

 ن در آم ده باشن  د و ه مبه عضویت بورس اوراق به ادار تهرا 1389انتخاب گردیده اند که حداقل در ابتدای سال 

و ب ا ح ذف  یب ه ص ورت مرحل ه ا ی ریاسفند ماه باش د. روش نمون ه گ 29آن ها منتهی به   یچنین دوره م ال 

شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .  یافته ها نشان می دهد ک ه ش وک  99بوده است  که تعداد   یستماتیکس

شان داد ن یجنتا یندارد. همچن یمعنا دار یررس اوراق بهادار تهران تاثبو یشرکتها ییبر نرخ بازده دارا یانبساط یپول

ت ه ه ا دارد. یاف یمعنا دار یرتاث تهرانبورس اوراق بهادار  یشرکتها ییبر نرخ بازده دارا یانقباض یکه که شوک پول

 یرمعنا دا یران تاثبورس اوراق بهادار تهر یشرکتها یبر ارزش افزوده اقتصاد یانبساط ینشان می دهد که شوک پول

ران بورس اوراق بهادار ته یهاشرکت یبر ارزش افزوده اقتصاد یانقباض یدارد. یافته ها نشان می دهد که شوک پول

اق ب ورس اور یبر ارزش افزوده بازار ش رکتها یانبساط یدارد. یافته ها نشان می دهد که شوک پول یمعنا دار یرتاث

 یکتهابر ارزش افزوده ب ازار ش ر یانقباض یرد. یافته ها نشان می دهد که شوک پولدا یمعنا دار یربهادار تهران تاث

  دارد. یمعنا دار یربورس اوراق بهادار تهران تاث

 کلمات کلیدی

 .بورس اوراق بهادار تهران ی، بازار ،  شرکتها یاقتصاد  ی،حسابدار یپولی ،  شاخ  ها یشوکها
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 آمار اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تهرانرئیس دایره آمار صنعتی اداره  ۲
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 چکیدة مختصر

بخش صنعت در ایران یکی از مولفه های اصلی بخش واقعی اقتصاد است. سهم این بخش از تولید ناخال  داخلی طی 

 1343ت. بان ک مرک زی از س ال درصد با احتساب نفت ب وده اس  12درصد بدون نفت و حدود  15دهه اخیر حدود 

تاکنون با اجرای طرح بررسی آمار صنعتی، اطالعاتی از متغیرهای مختلف در حوزه صنعت کش ور جم ع آوری م ی 

ش ته نماید. یکی از این متغیرها سرانه دستمزد می باشد که در این مقاله روند تغیرات دستمزد اسمی و واقع ی در ر

  هه اخیر از دیدگاه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.فعالیت های مختلف صنعتی کشور طی د

 کلمات کلیدی

 .سرانه دستمزد، ارزش تولید سرانه، دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و توزیع آماری

 مراجع
 .۱۳8۳-۹۲طرح بررسی آمار صنعتی، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سال های  [۱]

، ۲ل پنجم، شماره ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی )سا"دستمزدها در صنایع بزرگ ایران یصنعت ینمنابع تفاوت ب "(، ۱۳۹0کردبچه، حمید و سوری، علی ) [۲]

 .۲7-۴۲صفحات 
[3] Véronique Genre, Karsten Kohnand and Daphne Momferatou.(2009). Understanding inter-industry wage structures in the euro 

area . European central bank, working paper series, No 1022, March 2009. 
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 چکیدة مختصر

ره ا یوتنها کامپآ اسکه بر اس ی پردازیمم یتم هاییها و الگور یوهش یافتمرتبط با  وعاتبه موض ییماش یادگیریدر 

 ی هنقل یله ه ایمانند وس ) یکربات ی،کش نایع پز. صندباش تهرا داش یادگیریتعلٌم و  ییبتوانند توانا ی(درمفهوم کل)

 یوتره ادر کامپ ینماش یادگیریدر حال استفاده از  یصنعت یرو غ نعتیص یهااز بخش یگرد یلیو خ ی(سرنش بدون

 ویر. تص کنندیم یدامورد نظر پ یفهدر انجام وظ یبهتر ییها ، کاراداده یشازو با اف یجبه تدر یوترهاکامپ ینهستند. ا

 ه ایوترکامپ ی نا یادگیری یها یوهاز ش یزن یریتصو یهاداده ینا یلها است و پردازش و تحلداده ینا از انواع یکی

 هر یناکنند بنابر رفص یزمان و انرژ یدبا یوترهاکامپ یادگیری،پردازش و  یاتانجام عمل یبرا دانیم کهیبا شد . میم

ه ص رف یبرخوردار باشد در زمان و انرژ یشتریکمتر و دقت ب یچیدگیها از پداده ینا یلتحل یوهو ش یتمرقدر الگوچ

در پ ردازش  ی ریگ یمدقت تص م یشازو اف یمحاسبات یچیدگیکاهش پ یرو شده بر هشود. در مقاله ارائ یم ییجو

 ی اتلعم یمکه بتوان یپرداخته شده ا ست بطور ینها با بانک اطالعاتآسه یو مقا یوترهادر کامپ یدو سف یاهس یرتصاو

باع ث ک اهش  یش نهادیپ شرو ین. همچنیمرادر زمان بالدرنگ انجام ده یسه با بانک اطالعاتیو مقا یریگ یمتصم

  شود.یم یم گیریموارد مشابه بدون افت دقت تصم با یسهدر مقا یپردازش یاتعمل یدرصد 30حداقل 

 کلمات کلیدی

 اویر سیاه سفیدیادگیری ماشین، تص
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 چکیدة مختصر

استوار است که ش الوده  اییهاول هایفرض یبر مبنا یحسابدار ی،مال یو گزارشگر یحسابدار ینظر یبر اساس مبان

، فرض  یمفروضات حسابدار یناز جمله ا دهندیم یلرا تشک گیریو اندازه ییشناسا هایاصول، استانداردها و روش

را ب ه مح ض تحم ل ص رفنظر از  هایینهو هز حققدرآمدها را به محض ت ییشناسا یباشد. فرض تعهدیم  یتعهد

اس ت.  ی. ف رض م ذکور مخ الف ف رض نق دیدنما یوجه نقد حاصل از آنها را محقق م یو خروج یورود یانهایجر

. س ازدیرا متأثر م یمال هایر گزارشسود گزارش شده د یفیتک یمه،ب یدر حسابدار یو نقد یاحتساب فرض تعهد

ا برعامل ان دازه ش رکت اس ت. ب  یدسود با تاک یفیتک یمقاله بررس ینا یهدف اصل کور،با وجود مسأله مذ ینبنابرا

 ه ایس ال یط یرانا یمهشرکت فعال در بازار ب 29 یپانل برا یها-داده یکردبا رو یاقتصاد سنج یکاستفاده از تکن

 ی اتیوجه نق د عمل ریانخال  ج یرحاصل شد، چهار متغ یجهنت ین(، ا2002)  یکولزمدل مک ن یه، بر پا1393-1386

 یم هب ه ایدر فروش شرکت ییر(، تغی)با اثر منف یسال جار یاتیوجه نقد عمل یانسال قبل )با اثر مثبت(، خال  جر

 یارتبه عب یادر گردش )و  یهسرما اتییربر تغ دارییمعن یرشرکت )با اثر مثبت( تاث هاییی)اثر مثبت( و مجموع دارا

 یرت اث یم هب هایسال بعد شرکت یاتیوجه نقد عمل یانخال  جر یراست و متغ اشته( دیمهب هایسود شرکت یفیتک

 ینب  دارییتف اوت معن  چنیننداشته است. هم یدر گردش آنها در دوره مورد بررس یهدر سرما ییربر تغ دارییمعن

  بزرگ و کوچک وجود داشته است. یمهب هایدر گردش شرکت یهسرما ییراتتغ

 کلمات کلیدی

 پانل. یاندازه شرکت، داده ها یمه،سود، ب یفیتک

 

  مقدمه -1

های مالی که تصویب شد و در مورد کلیه صورت ۱۳85در تیرماه سال  فعالیتهاى بیمه عمومى ایران؛ ۲8استاندارد حسابدارى شماره 

شورای عالی  58و بعد از آن بود، اجرای ان ضروری شد اما عمال تا تصویب آیین نامه شماره  ۱۳8۶اول فروردین  دوره مالی آنها از تاریخ

ایران، درآمد حق بیمه باید از تاریخ شروع پوشش  ۲8بیمه، اجرای آن به تعویق افتاد. بهرحال، مطابق با استاندارد حسابداری شماره 

های صادر گیری باشد، شناسایی شود. به دلیل حجم زیاد بیمه نامهای اتکاپذیر قابل اندازهگونه بیمه به ای و به محض اینکه حقبیمه

mailto:s.omidi@samaninsurance.ir


 

 ۳۳ی صفحه

ها، عدم دسترسی به موقع به اطالعات الزم و سایر محدودیت های موجود، تعیین تاریخ نامهشده، پراکندگی جغرافیایی صدور بیمه

های صادره دشوار و فاقد توجیه اقتصادی است. بنابراین مدیریت امکان پیدا خواهد نامهای در رابطه با هر یک از بیمهشروع پوشش بیمه

نمود با مالحظه شرایطی اقدام به اعمال قضاوت حرفه ای در براورد شروع پوشش بیمه نامه نماید، به عبارت دیگر مدیریت بالقوه قادر 

 بابت بدهىاستاندارد مذکور،  ۲0بیاندازد. همچنین، براساس بند  خواهد بود شناسایی درآمد حق بیمه را تسریع نموده و یا به تعویق

از مخارج الزم براى  معقولی شود. مبلغ خسارت معوق باید بیانگر براورد شناسایى اتکایى های مستقیم وخسارت معوق باید براى بیمه

وجود دارد تا براساس قضاوت حرفه ای اقدام به بنابراین، این امکان برای مدیریت نیز  تسویه تعهد فعلى در تاریخ ترازنامه باشد.

شناسایی هزینه خسارت و براورد بدهی خسارت نماید. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد تا شناسایی بدهی را بیشتر یا کمتر براورد 

فعالیتهای تجاری، علیرغم  نماید. بنابراین با غییر رویکرد حسابداری از فرض نقدی به فرض تعهدی در راستای تغییرات ماهوی در

ایران، به طور بالقوه امکانات بیشتری را در اختیار مدیران برای مدیریت، دستکاری سود قرار می  ۲8تدوین استاندارد حسابداری شماره 

-ی شرکتهای مالچنین شفافیت صورتترین دالیل تغییرات قابل توجه بر کیفیت سود گزارش شده گردد. همتواند از مهمدهد که می

گذاران و فعاالن بازار بورس از گیری سرمایههای کالن صنعت بیمه از یک سو و کمک به تصمیمگذاریهای بیمه و نقش آن در سیاست

سویی دیگر، خواهد داشت. مسایل بیان شده بررسی کیفیت سود شرکتهای بیمه ایران و عوامل مؤثر بر تغییرات ایجاد شده در کیفیت 

نماید. با توجه به اهمیت و ضرورت بیان شده، هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر کیفیت سود شرکتهای سود را ضروری می

های متناظر به فعال در بازار بیمه ایران با تاکید براندازه شرکت) بزرگی و کوچکی( است. به همین منظور این مقاله با طرح فرضیه

های بیمه ایران در ا جریانهای نقدی عملیاتی )سال جاری، سال قبل و سال آتی( شرکت( آی۱هاست که دنبال پاسخ به این پرسش

 های بیمه ایران )کوچک و بزرگ( بر کیفیت سود آنها تاثیر دارد؟( آیا اندازه شرکت۲تغییرات سرمایه در گردش آنها تاثیر دارد؟ و 

 ادبیات موضوع -2

ی است که های مالی فراهم کردن اطالعاتهدف از گزارش شود.ی محسوب میترین خروجی یک سیستم حسابدارهای مالی مهمگزارش

ود مطرح شده (. تعاریف متعدد و متفاوتی برای کیفیت س۲0۱۳تواند برای تصمیمات تجاری سودمند واقع شود )فرزانه و اوستا،می

 کنند.ه تعریف میتی دوره گذشته، حال و آیند( سود را براساس ارتباط اقالم تعهدی با جریانات نقدی عملیا۲00۲است. دچو و دیچف )

های ندی صورت( مفهوم کیفیت را سودم۲005) در این صورت، کیفیت سود ناشی از کیفیت اقالم تعهدی خواهد بود. بال و شیواکومار

اریف متعدد، است تعکنند. واضح های مرتبط با شرکت تعریف میمالی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و تمامی بخش

کیفیت  م گرفته پیرامونهای انجاگیری را برای محققان در برگرفته است. در بین تحقیقهای اندازهها و مدلای از معیارها، روشگستره

دی استوار هار اقالم تعبنای مدل تجربی بر معیسود دو معیار پایداری و اقالم تعهدی کاربرد بیشتری داشته است. در این مقاله نیز سنگ

به شکل زیر  ت،ها اس( بر اساس کل دارایی۲00۲) دیچف و دِچو مدل یافته ( که تعدیل۲00۲) مک نیکولزشده است. بر این اساس مدل 

 سازی تجربی قرار گرفت:مبنای مدل

t  t+ logTA tSale 𝑏4 𝑂𝑡+1CF 𝑏3 O𝑡CF b2 𝑂 𝑡−1CF𝑏1 𝑏0 𝐶𝑡W 

لگاریتم  tLogTA تغییر در فروش،  Sale، عملیاتی نقد جریان CFOگردش،  در سرمایه در تغییر بیانگر 𝐶𝑡W در مدل فوق

سود و بررسی  محققان بسیاری در خارج و داخل کشور به سنجش کیفیت مدل است. باقیمانده خطای  و  طبیعی مجموع داراییها

 اند.پرداختهرابطه آن سایر مفاهیم، متغیرها و محیط مالی  

 شناسی و نتایجروش  -3

های پانل )کشاورز حداد، های مربوط به الگوی نظری پژوهش و سایر مزایای بیان شده از دادهبا توجه به کوتاه بودن دوره زمانی داده 

ال در بازار بیمه شرکت فع ۲۹های پانل برای (، به منظور تخمین و برازش الگوی تجربی از تکنیک اقتصادسنجی با رویکرد داده۱۳۹5

های مالی داده آماری استخراج شده از صورت ۲۳۹(۱۳8۶-۱۳۹۳های ایران )به استثنای بیمه مرکزی ج.ا.ایران( مذکور طی سال



 

 ۳۴ی صفحه

های تحقیق با استفاده از روش استفاده شده است. در نهایت، آزمون فرضیه حسابرسی شده مندرج در کدال و سایر منابع در دسترس(

 های پانل انجام گردید. ل رگرسیون در دادهتجزیه و تحلی
کردن را فراهم  pooledهای مدل تجربی این پژوهش، امکان لیمر( این نتیجه حاصل شد که داده Fچاو ) نخست، با استفاده از آزمون

معمولی  مربعاتتوان از روش حداقل های بیمه مورد بررسی همگن بوده و برای تخمین مدل میکنند. به عبارتی دیگر شرکتمی

-ارایییار فروش و داستفاده نمود و دیگر استفاده از روش پانل ضرورت ندارد. برای بررسی اندازه شرکت نیز از بین دو مع (OLSساده)

ن بود، از آن به عنوا دار( در مدل از نظر آماری معنی Large Meanها )با عالمت اختصاریها،، با توجه به اینکه ضریب میانگین دارایی

 است: ( به شکل جدول زیرSTATAافزار نتایج حاصل از براورد مدل )با استفاده از نرم معیار اندازه شرکت استفاده شد.
 نتایج براورد الگوی تجربی برای کلیه شرکتهای بیمه 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Fixed  

Effect 

OLS  

Regression 

OLS  

Regression 

    

operational cash  flow,(𝐶𝐹𝑂𝑡) -0.786*** -0.735*** -0.769*** 

 (0.158) (0.140) (0.141) 

operational cash  flow = L, (𝐶𝐹𝑂𝑡−1) 0.938*** 0.667*** 0.671*** 

 (0.108) (0.0911) (0.0899) 

operational cash  flow = F,)𝐶𝐹𝑂𝑡+1) 0.309** 0.157 0.149 

 (0.153) (0.120) (0.120) 

total premium = D,( ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑡) 0.414*** 0.312*** 0.303*** 

 (0.0466) (0.0320) (0.0320) 

Log ta 81,887 92,265* 40,211 

 (104,276) (52,157) (58,504) 

Large Mean 437,814*  356,727* 

 (245,159)  (186,871) 

Constant -1.402e+06 -1.203,719 -500,914 

 (1.465e+06) (734,598) (816,706) 

    

Observations 178 178 178 

R-squared 0.554 0.628 0.636 

Number of id 29   

Leamer F(28, 143) Stat 1.01(0.45) NO  

Individual Binary Yes NO  

Time Binary No NO  

        Standard errors in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 نشان داد:سازی تجربی نتایج حاصل از مدل

، تغییر ا اثر منفی(. چهار متغیر خالص جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل )با اثر مثبت(، خالص جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری )ب۱

ا ییه در گردش )و داری بر تغییرات سرمامعنیهای شرکت )با اثر مثبت( تاثیر های بیمه )اثر مثبت( و مجموع داراییدر فروش شرکت

-اثیر معنیهای بیمه تهای بیمه( داشته است و متغیر خالص جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد شرکتبه عبارتی کیفیت سود شرکت

ژوهش برای چهار پن ( نداشته است. بنابراین فرضیه اول ای۱۳8۶-۱۳۹۳داری بر تغییر در سرمایه در گردش آنها در دوره مورد بررسی )

 )یا سطح %۱های بیمه در سطح خطای متغیر توضیحی خالص جریان وجه نقد سال جاری، سال قبل و تغییر در فروش شرکت

ن وجه نقد و برای متغیر خالص جریا تأیید( %۹0)یا سطح اطمینان  %۱0های شرکت در سطح خطای ( و مجموع دارایی%۹۹اطمینان 

 شود.میرد های های شرکتعملیاتی سال بعد دارایی

های بزرگ که شرکتیدار داشته به طورتاثیر معنی %۹0.   اندازه شرکت بر مقادیر تغییر در سرمایه در گردش آنها در سطح اطمینان ۲

تفاوت "ن فرضیه اند. بنابرایافزایش داده  ۳5۶.7۲7به طور متوسط مقدار تغییر در سرمایه در گردش خود را در هر سال به مقدار 

 گردد.میتأیید آنها  "دار اندازه شرکت بر تغییرات سرمایه در گردشمعنی

 مراجع
 چاپ اول. یتهران: نشر ن یاست،س یابیخرد و ارز هایداده ی(، اقتصادسنج۱۳۹5کشاورز حداد، غالمرضا. ) [۱]
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 چکیدة مختصر

داده  یمدل بن د یبرا که است یخط یمدل ها یالگوها در حوزه  یناز پر کاربردتر یکی یچندسطح یالگوها

 یلو تحل یهتجز یکارا برا یروش یل چندسطحیروند. تحل یبه کار م یدرون گروه یبا ساختار همبستگ ییها

 یخط یاست و در واقع حالت بسط داده شده از مدل ها پزشکی و یاجتماع ی،صنعت ی،علوم اقتصاد یداده ها

 یمدل بند یزن یونیرگرس یبپاسخ، ضرا یرمتغ یدر آن عالوه بر مدل بند ی کهباشند به طور یم یافته یمتعم

 یه ا یلاستفاده از تحلمقاله هدف  ینباشند. در ا یو همبسته م یطول یداده ها یکارا برا یشوند و روش یم

 با کمک ن رم اف زار یانسوار یمدل و مولفه ها یبراورد پارامترها یبرا یچندسطح یدر برازش مدل ها یزیب

MLwiN یآورده م  ی زبخش ص نعت ن در یمثال کاربرد یک یشترب یحتوض یدر انتها برا ینباشد. همچن یم 

 شود. 

 کلمات کلیدی

 .MLwiNهای چند سطحی، تحلیل بیزی، نرم افزار مدل
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  و کاربرد آن الپالس چوله اصالح شده یعتوز
 ۲، مسعود یارمحمدی۱فاطمه آرزومند

 دانشجوی دکتری آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ۱
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 چکیدة مختصر

 آن را م ورد یعی. در ابتدا خواص توزپردازیمیالپالس چوله م یعاز توز یدیشکل جد یبه معرف یقتحق یندر ا

از  و ب ا اس تفاده یآن را به روش عدد یرامترهاپا ییدرستنما یمم. در ادامه براورد ماکس دهیمیتوجه قرار م

ب ا ان دازه  ییهاآنها را براساس نمونه اییکار یساز یهشب یبه دست آورده  و با انجام روشها یکژنت یتمالگور

حاص ل از  یجک ه نت ا یمده ینشان م ینمونه داده واقع یکبراساس  یان. در پایمکن یم یسهمختلف مقا یها

بهب ود  یالپالس چوله اصالح شده نسبت  به فرم متقارن آن به شکل محسوس  یعبرازش توز یکوییآزمون ن

 اند.  یافته

 کلمات کلیدی

 یساز یه، شب ییدرستنما یممبراورد ماکس  یک،ژنت یتمالپالس، الگور یعتوز
 

 مقدمه  -1

شزیدگی هزای زیزادی  بزا چزولگی و کتوزیعهای توزیع های آماری صورت گرفتزه و های زیادی در زمینه گسترش کالستا کنون تالش

اند گرفتزه شزده های مالی و اقتصزادی بزه کزارهای متنوعی از توزیع الپالس چوله معرفی و در زمینهاست.  به ویژه صورت  معرفی شده

اده  ه چوله تعمزیم دشد(. در این مقاله قصد ما برآن است که مدل احتمال الپالس اصالح شده متقارن را به الپالس اصالح ۲00۶)آریال، 

ور وبزل نیزز مشزههای واقعی است. توزیع الپالس که به توزیزع نمزایی دتری برای  مجموعه ای از دادهو نشان دهیم که  انتخاب مناسب

ی مورد بحث (   به طرز کامل تر۲00۱( معرفی شد. این توزیع توسط  کاتز و همکاران )۱8۲7-۱7۴۹سیمون الپالس )-است توسط پیر

)توزیع الپالس اصزالح شزده متقزارن رسی قرار گرفته است.و بر , )MCL    اسزت.  )-(∞,∞دارای تزابع چگزالی احتمزال زیزر روی

 (۲0۱5)محمودوند و همکاران، 
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 ۳8ی صفحه

هستند. با توجه به مسطح بودن این توزیع در قسمت وسط مد یکتا نیست و انتروپی آن نیز نسبت به فرم  و  آن که در

(.  هدف ما آن است که توزیع الپالس اصالح شده متقارن را به فرم چوله آن۱۹8۱کالسیک توزیع بیشتر است )ون کامپنهوت و کاور، 

( , , , )MACL     لی احتمال تعمیم دهیم. تابع چگاM ACL :به صورت زیر است 

| |
exp x

1
( , , , , ) 1 x +

| |
exp + x,

x

f x

x






      
  

 
 



  
  
 

  
  

     
  

 

(2 ) 

Rکه در آن    ،0پارامتر مکان   پارامتر سطح و, 0    تابع چگالی احتمال  ۱پارامترهای مقیاس هستند. در شکل

M ACL.به ازای مقادیر مختلف پارامترها ترسیم شده است 

 

 اصالح شده چولهالپالس  یعاحتمال توز ی. نمودار چگال۱شکل 

~ فرض کنید :1قضیه ( , , , )X MACL     به صورت زیر است: اور خام تامین گش-. در این صورت 

1 1
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(3 ) 

~ فرض کنید :2قضیه ( , , , )X MACL      چندك pQ به صورت زیر محاسبه می شود 

R 0 

KX



 

 ۳۹ی صفحه

( )
ln x

( ) x +
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(4 ) 

عادله گیری  و سپس از مگیری کرد. کافی است از توزیع یکنواخت نمونهبا استفاده ازروش تبدیل معکوس می توان از این توزیع نمونه

 ها استفاده کرد.چندك( برای به دست آوردن ۴)

)براورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای  -2 , , , )MACL     و شبیه سازی 

 

 برای نوشتن تابع درستنمایی ابتدا تابع چگالی احتمال را به صورت زیر می نویسیم
( , ) ( , )( ) ( )

1 ( )
( , , , ) exp exp

I x I x
x x

f
    

   
    

  
     

    
     

 

(5 ) 

حال فرض کنید  
1 2
, , ,

n
X X X  یک نمونه تصادفی از( , , , )MACL     ( لگاریتم تابع درستنمایی به 5باشد. بااستفاده از )

 صورت زیر نوشته می شود

1 1

1 1
( , , , ) ( ) ( ) ( ) ,

n n

i i

i i

l nln x x         
 

 

 

          

(6 ) 

)که در آن  ) max{ ( ),0}x x 
     و( ) max{ ,0}x x   

      .و تمامی پارامترها مجهول هستند

بدین  Rر نرم افزار د GA( پارامترهای مدل را به روش عددی براورد کرده ایم. از بسته ۲0۱۳بااستفاده از الگوریتم ژنتیک )اسکروشا، 

 است. ۱000ها نیز در نظر گرفته شده و تعداد تکرار 50و  ۳0، ۱0منظور استفاده شده است. اندازه نمونه برای شبیه سازی به ترتیب 

ه با افزایش اندازه آمده است. بدیهی است ک ۱تکرار در جدول  ۱000میانگین و میانگین مربعات خطای براورد پارامترهای توزیع  برای 

 نمونه،  میانگین مربعات خطای براورد کاهش یافته است.

 

 
 
    (θ,µ,δ,σ)              size 

    

Mean MSE Mean MSE Mean MSE Mean MSE 

 
(1,0.2,0.1,0.2) 

 

10 1.0001 0.0134 0.2606 0.0297 0.0708 0.0059 0.1292 0.0152 

30 0.9939 0.0070 0.2347 0.0260 0.0866 0.0025 0.1749 0.0051 

50 0.9990 0.0046 0.2079 0.0166 0.0930 0.0016 0.1876 0.0026 

)به ازای حجم نمونه های مختلف برای  ML . ۱جدول  , , , )MACL     

̂ ̂ ̂ ̂



 

 ۴0ی صفحه

 توزیع الپالس چوله اصالح شده برای داده های واقعی کاربرد   -3

های مربوط به دستمزد روزانه برحسب پوند در کشور انگلستان از زیع الپالس چوله اصالح شده، دادهبرای بررسی کارایی تو

و   S-K ایم.  مقدار آماره آزمون ( مورد استفاده قرار دادهhttps://datamarket.com)برگرفته از    ۱۹۹۴تا   ۱۲۶0سال 

p-value  و همین نتایج برای توزیع الپالس اصالح شده متقارن به  00۴۶/0 و0۶۴۳/0برای توزیع الپالس چوله اصالح شده

 است. MACLکه نشان دهنده سودمندی استفاده از  0/0۱۱۲و  0۹۳۳/0ترتیب 

 مراجع
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[3] L.Scrucca, (2013), GA: A Package for Genetic Algorithms in R,Journal of Statistical Science, Volume 53, Issue 4. 

[4] Mahmoudvand .R , Faradmal .J , Abbasi.N , Lurz.K. (2015). A New Modi_cation of the Classical Laplace distribution. Journal 

of The Iranian Statistical Society. Vol.14.No. 2,pp 93-11. 

116 

https://datamarket.com/


 

 ۴۱ی صفحه
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 چکیدة مختصر

ده یمه پرداخته شده است. نش ان دامخاطره بهای در مدلپارتو  یعبا توز یهاخسارتبه بررسی وجود مقاله،  یندر ا

ش رکت را ت ا م رز  یک رده و حت  مشکلآن شرکت را دچار  گریمهب توانندیمها این نوع خسارت وجودشود که می

شود ک ه ینشان داده منوعی مدل بیمه است و در این مدل  خسارت مازاد اتکایی بیمه مدل ببرد. یشپ یورشکستگ

د،  ها دارای توزیع پارتو باش نگذاران، در صورتی که خسارتاز طرف بیمهرخ داده شده  یهاخسارت ینگیانبراورد م

 ینک ارآفر یم هش رکت ب یسوزآتش یهادادهعنوان یک کاربرد، به نخواهد بود. یمهشرکت ب یمناسب برا یبراورد

 یه ا داراداده ی نکه ا شودیم یدهثابت در نظر گرفته شده است. د یهاول یهبا سرما یسال متوال 9 یاستان بوشهر ط

 ها محاسبه شده است.خسارت یشرط یدبراورد امو  خواهند بود یندم سنگ یعتوز

 کلمات کلیدی

 یمهبجمعی مدل مخاطره یمه، حق بین، توزیع پارتو، دم سنگ یعتوزاحتمال ورشکستگی، 

 مقدمه -1

 و ها(، روش۱۹۹۹نظریه مخاطره را مورد بررسی قرار داد. رلسکی و همکاران ) یو آمار یاضیاز مفاهیم ر یاری(، بس۱۹۲۶الندبرگ )

 (،۲000) آسموسند. مربوط به بیمه و دارایی بودنمسائل  با ارتباط در هارا در نظریه مخاطره بدست آوردند که این روش جالبی نتایج

ا ر یل ورشکستگمختلف احتما هایروش با هامدل ینهر کدام از ا یقرار داد و برا یمخاطره را مورد بررس هایمدل یماز مفاه یاریبس

مختلف،  هایدر مدل یاحتماالت ورشکستگ یو بررس یمهمخاطره شرکت ب هایفرایند یدایشاز پ یقمحاسبه کرد. گزارشات کامل و دق

ورشکستگی  احتمال(، با یک روش کامالً جدید ۱۳۹5بازیاری )( داده شده است. ۱۳۹۱) یاری( و باز۱۳87و پرهام ) یاریتوسط باز

در مدل  رتوتوزیع پابا  هایمقاله، ابتدا مشکالت با وجود خسارت ینا را محاسبه کرد. در زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی

ه بر که عالو یدد یماستان بوشهر، خواه ینکارآفر یمهبدست آمده از شرکت ب هایه دادهشده است. با توجه ب یانب یمهمخاطره شرکت ب

 هشد داده رخ هایو خسارت یمهو پرداخت حق ب یافتدر در یباعث بروز مشکالت جد توانندیهستند، م پارتو یعتوز دارای هاداده ینکها

 .شوند

mailto:ab_bazyari@yahoo.com
mailto:arm.nahari@gmail.com
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 یمهشرکت ب یجمع ةمدل مخاطر -2

 یدوره زمان کیدر  یمهشرکت ب یهسرما یتاطالع از وضع یبرا یتصادف یمهم با چارچوب یارفرایند بس یک یمهشرکت ب ةمخاطر فرایند

 یفتعر زیر صورت به یمهشرکت ب یمخاطره جمع فرایند آنگاه کند، یتشروع به فعال uثابت  یهاول یهشرکت با سرما یداست. فرض کن

 :شودیم
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 پارتو یعتوز یدارا هایبا وجود خسارت یمهشرکت ب درمشکالت  -3

 یمهمخاطره ب هایمدل در هابراورد خسارت -1-3

kX ،nkبا اندازه خسارت  گذارانیمهاز ب nینمونه تصادف یک یدکن فرض ,,, 21 یانگینگرفته شده باشد. آنگاه مقدار براورد م 
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 ۴۳ی صفحه

),(عدد ثابت یبرا یدکن فرض 10pمقدار ،M یانتخاب شود که تساو یطورpMXP n  )(
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 مازاد خسارت ییاتکا بیمة مدل -2-3
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 سازمشکل یمهشرکت ب یبرا مکن است( م۲مازاد خسارت، عبارت ) ییاتکا بیمه در مدل ،اما ؛است Mاز یشیتابع افزا یک( ۳) رابطة

 نیز هاخسارت یانگین، براورد مMبزرگ  یرمقاد یاربوده و با اخت 0Mمازاد خسارت همواره  ییاتکا بیمه مدل در که چرا باشد،

وجود  نید. بنابراکن یافتخود در گذارانیمهرا از ب یادتریمبلغ ز ییاتکا گریمهکه طبق قرارداد، ب دموجب خواهد ش ین. اشودیبزرگ م

 .یستمازاد خسارت مناسب ن ییاتکا بیمهپارتو در مدل  یعتوز یدارا هایخسارت

 کاربردی مثال -4

 یاآ ینکها یهت بررسج برازندگی آزمون مثال، در. اندقرار گرفته یمورد بررس واقعیدست آمده در مقاله با مثال ه ب یجبخش، نتا ینا در

 انجام شده است. یرخ یا اندپارتو آمده توزیع از هاواقعاً داده

 به مربوط که هااز خسارت ییتا ۲50 یتصادف ةنمون یک استان بوشهر(. ینکارآفر یمةشرکت ب سوزیآتش های)داده مثال

شده و آالت، مواد اولیه، کاالی ساختهصنعتی و کارگاهی شامل ساختمان، تأسیسات، ماشین یواحدها سوزیآتش هایداده

سال  یاز ابتدا یسال متوال ۹ یاستان بوشهر ط یشهرها یمختلف صنعت هایدر زمینه الفع هایکارگاه و هاانواع کارخانه هاییموجود

-http://uplod.ir/gdv8n8cojahj/250 یتو در وبسا یافتبوشهر در ینکارآفر یمهاز شرکت ب باشد،یم ۱۳۹۴سال  یانتا پا ۱۳8۶

Random_samples_of_claim_sizes_in_Bushehr_province.pdf.htm یهبا سرما نامهیمهب این. اندشده هگزارش داد 

ها به داده ها انجام شده، داده یبرازش رو یکویی. آزمون نکندیپرداخت م یکسالمدت  یرا برا یمبلغ ثابت گذاریمهثابت بوده و ب یهاول

128شده و مقدار آماره آزمون عدد  یمرده تقس 8 071472دست آمده است. چون مقدار آماره از مقدار ه ب /
950 /)()/(   کمتر

 یپارتو هستند. نمودارها یعتوز یها داراداده /050 یدار یدر سطح معن یگربه عبارت د شود.یصفر رد نم یهفرض نابرایناست، ب

 .است شده داده نشان ۱ نمودار در و رسم هاخسارت یشرط یدو براورد ام یستوگرامه

 



 

 ۴۴ی صفحه

 ۱۳۹۴تا سال  ۱۳8۶استان بوشهر از سال  سوزیآتش هایداده برای هاخسارت یشرط یدو براورد ام یستوگرام. ه۱ نمودار

 

 گیرییجهبحث و نت -5

مخاطره نخواهد  هایمناسب در مدل یپارتو، براورد یعرخ داده شده با توز هایخسارت یانگینمقاله، نشان داده شد که براورد م ینا در

ا ب یمهسبد ب ینبا مشکل مواجه کند. در ا گذارانیمهب هایشرکت را در پرداخت خسارت تواندیشرکت م یراننادرست مد یریتبود و مد

 هاراورد خسارتبپارتو مناسب در  یعتوز یدارا هایشد که استفاده از خسارت یدهاندازه خسارت، د یتصادف یرمتغ یشرط یدمحاسبه ام

 سوزیآتش برای شده دادهرخ هایچون خسارت /050داری یانجام شده در سطح معن برازندگی آزمون به توجه با. بود نخواهد

 پارتو بودند. یعتوز ین استان بوشهر، دارایکارآفر یمهصنعتی و کارگاهی در شرکت ب یواحدها

 مراجع
نهمین کنفرانس آمار های مربوط به آن برای محاسبه احتماالت ورشکستگی، (، پیدایش فرایندهای مخاطره و بررسی مدل۱۳87بازیاری، ا و پرهام، غ. ع. ) [۱]

 ، دانشگاه اصفهان.61-46، مجموعه مقاالت منتخب، ایران

، 37-21، ص ۱، شماره ۶، مجله علوم آماری، جلد احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته(، ۱۳۹۱بازیاری، ا، ) [۲]

 دانشگاه تربیت مدرس تهران. 

 .علوم آماری مجله،  پذیرش برای چاپ در احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی(، تحلیل ۱۳۹5) بازیاری، ا، [۳]

[4] Asmussen, S. (2000), Ruin Probability, World Scientific, Singapore. 

[5] Lundberg, F. (1926), Forsakringsteknisk Riskutjamning, F. Englunds boktryckeri A. B., Stockholm. 
[6] Rolski, T. (2000), Some Problems in the Theory of Risk, Tokyo Institute of Technology and University of Wroclaw. 
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 ۴5ی صفحه

های رشد صنایع ایران با استفاده از و تحلیل منحنی یسازخالصه

های اصلیلفهؤو تحلیل م یهبر تجز یمبتن یکردیرو  
 ۲، آیت اله موسوی۱فرزاد تیموریان

 

 آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی ج.ا.ا ، تهران،محقق اداره  ۱
f.teymourian@cbi.ir 

 
 رئیس دایره آمار صنعتی اداره آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی ج.ا.ا، تهران ۲

a.mousavi@cbi.ir 

 چکیدة مختصر

در نوسازی اقتصاد و رهایی آن از وابستگی ب ه نف ت داش ته تواند بخش صنعت در کشور ما با توجه به نقشی که می

های مختل ف، ع املی های بخش واقعی اقتصاد است. تحلیل روند رشد صنعت از جنبهباشد، یکی از مهمترین مولفه

مدت نق ش های اقتصادی است. نماگرهای اقتصادی کوتاهسازیهای اقتصادی و رکن اساسی تصمیمکلیدی در تحلیل

ه ای ب زرگ های بخش صنعت به ویژه شاخ  تولی د کارگاهکنند و در این بین، شاخ این زمینه ایفا میمهمی در 

 برخوردارند. یادیصنعتی از اهمیت ز

و  گ رددیم یمعرف  شود؛یاجرا م یبانک مرکز یکه توسط اداره آمار اقتصاد یآمار صنعت یمقاله، طرح بررس ینا در

 به 1390های مختلف صنعتی در ایران از سال های رشد رشته فعالیتلی از منحنیو ارائه تحلی یسازسپس به  خالصه

. ش ودیهای بزرگ صنعتی کشور پرداخت ه مکارگاه دهای اصلی تغییرات شاخ  کل تولیبعد و مشخ  کردن مولفه

 یش نهادیش پرو یریبا به ک ارگ ی،اصل یهامولفه یلو تحل یهروش تجز ینظر یمبان یمنظور پس از بررس ینبرای ا

  .یدگرد یلخالصه و تحل یصنعت یترشته فعال 15به  یصنعت یترشته فعال 96،  یسجونز و را

 کلمات کلیدی

 .های بزرگ صنعتیهای اصلی، رشد صنعت، شاخ  تولید کارگاهتحلیل مولفه
 

 مقدمه -1

گیرد و چون یک وابستگی بین این متغیرها در بیشتر مسائل کاربردی مشاهدات بر روی تعداد زیادی متغیرهای همبسته انجام می

گونه مسائل بُعد مساله را بدون از دست دادن اطالعاتی که این متغیرها در ماتریس رسد که بایستی در اینوجود دارد چنین به نظر می

های اصلی های اصلی است. تجزیه و تحلیل مولفههای کاهش بُعد روش تجزیه و تحلیل مولفهداد. یکی از روشکوواریانس دارند کاهش 

خصوص هیچ فرضی در مورد توزیع متغیرهای اولیه انجام یک روش ریاضی است که احتیاج به موجود بودن یک مدل آماری ندارد و به

ها قرار گیرد طوری که هر منحنی بر روی سایر منحنیها بر روی یک نمودار بهنحنیگیرد. از سوی دیگر، نمایش تعداد زیادی از منمی

دهی ضعیف است. در این مقاله ابتدا با های زیادی با یکدیگر تالقی داشته باشند، از نظر ظاهری ناخوشایند و از جنبه اطالعیا در قسمت

فعالیت صنعتی ایران، پنج مولفه اصلی استخراج شد. سپس با توجه به  رشته ۹۶های اصلی، از استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه

ها با متغیرهای اولیه منطبق اینکه هر مولفه اصلی یک ترکیب خطی از متغیرهای اولیه است که ممکن است مقادیر و دامنه تغییرات آن

mailto:f.teymourian@cbi.ir
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اصلی تعداد محدودی از متغیرهای اولیه طوری  هایکارگیری روش پیشنهادی جونز و رایس، به ازای هر یک از مولفهنباشد؛ با به

 کنند.شوند که نحوه تغییرات موجود بین همه متغیرها را تا حد زیادی بیان میانتخاب می

 اهدادهمعرفی  -2

 شودران اجرا میهای این تحقیق از نتایج طرح بررسی آمار صنعتی که توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایداده

های شاخص هائاربندی صنایع و طبقه لحاظ سال( برخوردار است به 5۱ای طوالنی )بیش از اتخاذ شده است. این طرح که از سابقه

 در این طرح  باشد.یکتا می سطح کشورنفر و بیشتر( در  ۱00های بزرگ صنعتی )کارگاه هایی با تعداد کارکنان ماهه فعالیت کارگاهسه

صنعتی  رشته فعالیت ۹۶( تعداد 0/۴نسخه  ISICهای اقتصادی )المللی فعالیتبندی استاندارد بینطبقه بر اساس آخرین نسخه

 گیرد.( مورد بررسی قرار میISIC)سطح چهار رقم 

 طرح مساله -3

ماهه تا سه ۱۳۹0ماهه نخست سال رشته فعالیت صنعتی )کد صنعت( در بازه سه ۹۶(، روند تغییرات شاخص تولید ۱در نمودار شماره )

ها گم نحنیرسم شده است. با توجه به این که رفتار هر صنعت در انبوهه حاصل از سیاهی ایجادشده توسط سایر م ۱۳۹۴سوم سال 

 دهی ضعیف و موجب سردرگمی است.شده است، لذا این نمودار از نظر ظاهری ناخوشایند و از جنبه اطالع

 

 
 (1390-94های صنعتی )لید رشته فعالیتهای رشد شاخ  تومنحنی -1نمودار شماره 

مایش بخش عمده ای را برای نهای اصلی، راه سادهگیری از روش تجزیه و تحلیل مولفه( با بهره۱۹۹۲ام. سی. جونز و جی. ا. رایس )

های اولیه نمایش منحنیای از اند. در این روش فقط زیرمجموعه( ارائه کرده۱شده در نمودارهایی شبیه نمودار شماره )اطالعات پنهان

هترین وجه بهای مهم تغییرات مجموعه اولیه را به شود که جنبهای انتخاب میشوند به طوری که این زیرمجموعه به گونهداده می

 نمایش دهد.

 های اصلی )روش جونز و رایس(سازی با رویکردی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مولفهخالصه -4

های مهم تغییرات موجود در بایست طوری انتخاب کنیم که جنبهها را می(، تعداد محدودی از آن۱) منحنی نمودار شماره ۹۶از بین 

های صنعتی مورد بررسی، برخی از صنایع با وجود اثرگذاری بسیار کم در ها را به بهترین وجه منعکس کند. از بین رشته فعالیتمنحنی

ها، موجب انحراف نتایج این های اصلی بر روی این دادهروش تجزیه و تحلیل مولفهشاخص کل تولید، پراکندگی زیادی دارند که اجرای 

ها در صنعت اثر )صنایعی که مجموع سهم ارزش افزوده آنروش خواهد شد. لذا در مرحله اول، صنایع پرنوسان و در عین حال کم

مانده که های اصلی را روی مجموعه باقیحلیل مولفهگذاریم و روش تجزیه و تدرصد است( را از تحلیل کنار می ۱0کشور کمتر از 



 

 ۴7ی صفحه

(، تغییرات شاخص تولید در سطح این کدهای صنعت را ۲کنیم. نمودار شماره )رشته فعالیت )کد صنعت( است اجرا می ۳۳متشکل از 

( هسته ۲نمودار شماره ) های بزرگ صنعتی را در اختیار دارند.درصد از ارزش افزوده کارگاه ۹0دهد که مجموعا بیش از نشان می

 ها آمده است.(، فهرست این رشته فعالیت۱دهد. در جدول شماره )های اولیه را نشان میمرکزی منحنی

 

 
 اثرهای صنعتی پس از حذف صنایع کمهای رشد شاخ  تولید رشته فعالیتمنحنی -2نمودار شماره 

انتخاب  رشته فعالیت صنعتی ۱5کارگیری روش جونز و رایس، در نهایت بههای اصلی و پس از اجرای روش تجزیه و تحلیل مولفه

 ( رسم شده است.۳ها به همراه روند شاخص کل تولید در نمودار شماره )شوند که روند تغییرات آنمی

 

 

 
 منحنی شاخ  کل تولید و متغیرهای حاصل از روش جونز و رایس -3نمودار شماره 

 

ه خوبی بدهد نوسانات شاخص کل تولید دهد. همان طور که نمودار فوق نشان میل تولید را نشان میچین روند شاخص کمنحنی خط

 توسط متغیرهای انتخابی پوشش داده شده و رفتار و تغییرات آن توسط متغیرهای انتخابی قابل توضیح و تفسیر است.

 



 

 ۴8ی صفحه

 گیرینتیجه -5

صنایع مهم و اثرگذار کشور و داشتن نگرشی کالن و در عین حال فارغ از بررسی روند تغییر تولیدات صنعتی، تجزیه و تحلیل رفتار 

در این مقاله رفتار شاخص کل تولید  گذاران حوزه اقتصاد است.سازان و سیاستها و اطالعات تکراری، مورد نظر تصمیمپیچیدگی

دهد از این منظر مورد مطالعه قرار نشان میماهه( تولید صنعتی در کشور را مدت )سههای بزرگ صنعتی که نوسانات کوتاهکارگاه

بدین منظور تعداد  گرفت که با داشتن کمترین تعداد متغیرهای تاثیرگذار، بیشترین اطالعات ممکن از وضع صنعت کشور حاصل گردد.

 قرار گرفت. به بعد مورد بررسی ۱۳۹0ماهه نخست سال نسخه چهارم، از سه ISICکد صنعت در سطح چهارم رقم دستور العمل  ۹۶

باشد برای کاهش تعداد های اصلی میدر این مطالعه از رویکرد آماری پیشنهادی جونز و رایس که مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل مولفه

 متغیر مورد بررسی استفاده شده است. ۹۶
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 چکیدة مختصر

اس تنباط  یه ایتممانن د الگور یلیتحل یها و ابزارهارو هستند که حجم داده رو به یاییمحققان در حال حاضر با دن

 ابییبازار یلتحل ةرشت یبرا یزیب یهاروشگ شوند. هماهن یتکنولوژ یشرفتبخشند، تا بتوانند با پیرا بهبود م یزیب

 وج ودهمچن ان ب زرگ  یاسبا مق ییهاداده یبرا یمحاسبات یهاچالشاند، اما را به ارمغان آورده یمنافع قابل توجه

مورد  ،یرو انتخاب متغ یشیافزا یدرخت یونخاص با استفاده از رگرس یهابا نمونه یاستراتژ ینچنددر این مقاله دارد. 

 رار گرفته است. بحث ق

 کلمات کلیدی

 یزب یاسمق ةبزرگ، محاسب یهاداده یزی،آمار ب

 

 مقدمه  -1

ز اد خالصه ای پیشرفت در فناوری، با توجه به محاسبات و ارتباطات، منجر به افزایش داده های روز افزون شده است که می توانن

ا پیشرفت یبا موازی بزندگی مدرن را ارائه دهند.این خالصه ها می توانند بینشی در مورد سیستم کلی و جزئیات مربوط به افراد که تقر

 زی است را ارائه دهند. روش های استنباط بی

نیم. د، بحث می کدر این مقاله برخی از نقاط قوت چارچوب مدل سازی بیزی که آن را به خوبی برای بازاریابی تجزیه و تحلیل می کن

ده از ایکی با استف در زمینه ارائه استراتژی که روش های بیزی را به صورت محاسباتی کارآمد می دانند دو نمونه را ارائه می دهیم،

رویکرد دیگر  و( و دیگری با استفاده از یک جایگزین برای انتخاب متغیر در داده های بزرگ BARTرگرسیون درختی افزایشی بیزی )

توانند با روش های بیزی برای مشکالت داده های بزرگ اعمال چند جمله ای ها است. روش هایی که به محقق اجازه می دهد تا ب

له ای منفی ل بر محاسبات فرم بسته بپردازد. روش تقریبی برای شمارش داده ها به صورت توزیع دو جمعملکردهای تقریبی احتما

ه اله مربوط باستفاده می شود و همچنین مدل دو جمله ای بتا و سپس به طور کلی به مدل های انتخابی گسترش می یابد که این مق

داده های  های تقریبی کلی تری را ارائه می دهند. در حالی که علم تحقیقات اخیر در مورد روش های مختلف بیزی است که روش

به  بسیاری از شرکت های بزرگ شده است. بسیاری از داده ها ارزش اقتصادی مستقیم را CRMبزرگ باعث ساخت سیستم های 

 کست دهند. شبات پیچیده را شرکت ارائه نمی دهند. بنابراین انتخاب روش هایی بیزی برای داده های بزرگ می تواند مشکل محاس

mailto:h_jabbari@tabrizu.ac.ir


 

 50ی صفحه

 ، چالش آمار بیزی برای داده های بزرگBARTنوآوری  -2

 استنباط بیزی مدل اساسی زیر را فراهم می کند:

𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝜖, 𝜖~𝑁(0, 𝜎2) 
 یک رویکرد مبتنی بر مدل بیزی است.  BARTشناخته شده نیست،   fدر جایی که   

 عبارتند از:  BARTاز مزایای کلیدی روش 

 منطقی اغلب با استفاده از اطالعات پیشین به دست می آید. نتایج (۱)

استفاده می شود، نسبتا به صورت اتوماتیک تعریف شده به طوری که سطح تعامل  𝑓عمق مدل هایی که برای ساخت تابع  (۲)

 بین متغیر ها می تواند به طور طبیعی کشف شود.

 ندارد.وجود  xهیچ نیازی به تعریف مجموعه ای از تغییر در فضای  (۳)

 سطح عدم قطعیت از طریق پسین بیزی به دست می آید.  (۴)

 مکان پذیر است.ابا مدل های بیزی  Rدر پکیج  BARTبا ابعاد بزرگ( را با استفاده از اجرای  x)از جمله  BARTانواع برنامه های 

ند ارسال که این رویکرد نیازماست، که با استفاده از محاسبات موازی پیاده سازی می شود  MCMCیک رویکرد  BARTالگوریتم 

 MCMC  وسیم می کند پیام مکرر بین ماشین ها است و با استفاده از رابط پیام گذار اجرا می شود. داده ها را در میان دستگاه ها تق

فاده از بسته با استلیات را جداگانه از هر زیر مجموعه داده اجرا و سپس نتایج را با استفاده از میانگین وزنی ترکیب می کند که این عم

 اجرا می شود. Rموازی در 

 تأثیر بیز و داده های بزرگ در تحقیقات بازاریابی -3
بی ازاریاها شده است. طوری که صنعت بای از سوی شرکتسابقهسازی داده های بیگ داده ها موجب جمع آوری و ذخیرهانقالب بزر

د می افراد ایجا شده است. داده های بزرگ به وسیله ضبط تراکنش های بازار از های بزرگ وجود داردمتقاعد به این که طال در داده

کمل مدر دستهای  شود و امید به درك کامل تر از الگو های مصرف را فراهم می کند و اطالعات مفیدی برای شناسایی مشتریان بالقوه

ر ی گوید که دزار در بسیاری دسته های مجهول به ما ممحصول است. داده های بزرگ در مورد پاسخ فردی مشتریان به پیشنهادات با

های  د است. دادهبسیاری اقدامات مانند ایجاد مقدماتی برای اندازه گیری اثر در قیمت گذاری آنالین و آزمایش های تبلیغاتی مفی

 ر رویشود مقادیر آن بثبت میو هنگامی که مقادیر خرید  شوندبه عنوان رویدادهای بیزی ثبت می بزرگ گسسته هستند و انتخاب ها

 بسته موجود است.  شبکه تعریف شده توسط اندازة

االی صفر نشان می دهد که که هاست. نسبت ببودن تعداد صفر در دادههای بزرگ شایعهای دادهترین جنبهیکی از مهم

بط را های مرتسایتدگان اغلب وبننکشده و منبع محرمانه هستند. مصرف کنندگان در رفتار بازار خود با هدف هدایتمصرف

ل و ها محدود به پوکنند، زیرا که توجه آنها را درك نمیگیرند و عمق گزینههای رقیب یاد نمیز ماركبینند در مورد بسیاری انمی

ه در زندگی که است و اطالعات محدودی در مورد آنچزمان است. در سطح بنیادی این صفرها به لحاظ کیفی از مقادیر مثبت متفاوت 

ه این ب ها باید بافتد را ارائه می دهد. این رویکردها برای تصمیم گیری های تاکتیکی مفید هستند، بازاریادهندگان اتفاق میپاسخ

 توجه داشته باشند که داده های بزرگ برای تنظیم قیمت ها و جستجو برای فرصت های متقابل فروش استفاده می شود.

 است. رویکرد کاربردی )مثال در مدل های انتخابی گسسته( یک روش تحقیق پر بار در مدل های داده های بزرگکالیبراسیون توابع 

 ه اجتناب ازبدیگر استفاده از مدل اثرات تصادفی برای کاستن کمبود اطالعات به علت کم بودن داده های بزرگ است. هر دو روش 

بازاریابی  می شود. در مک می کند که منجر به نتایج بدیعی در تجزیه و تحلیل های بعدینفوذ ناپایدار در داده ها و سایر آالینده ها ک

مند آن ارزش ازةلیل اندهای بزرگ به دز تئوری برای توضیح تنوع در دادهکند، استفاده اتر کمک میقوی بینیپیشساده تر به  هایمدل

وش های یی است که رتحلیل و بررسی بازاریابی در قیمت و مکان از نیازها است. استفاده از تئوری و ابزار استنباط آماری پایه ریزی

نمونه های  نتیجه گیری بیزی به دلیل توانایی آن ها برای مقابله با مجموعه داده های بزرگ و کم عمق و توانایی آن برای تولید دقیق و

 محدود در این موارد بسیار مفید هستند. 
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مشارکت  ای بسیار کماعث شده است که افراد در تحقیقات در مورد مسائل انتخابی و موضوعاتی با هزینه هبا نگاه به آینده، اینترنت ب

وب  رای افراددرداشته باشند. برای مثال نظر سنجی های مصرف کننده گوگل به محققان اجازه می دهد که تعداد کمی از سواالت را ب

ک نظر سنجی یین یک نوع تجزیه و تحلیل شبیه حمالت هوایی است، به نحوی که به ازای پاسخ دهندگان با مبلغ کم ارائه دهند. ا

ع به سواالت دقیقه طول می کشد باز می شود و توانایی پاسخ سری ۳0سنتی مصرف کننده که شامل ده ها سوال است و تکمیل آن تا 

ها را داده زیه و تحلیلر متمرکز کرده و تقاضا برای تجخاص به شرکت ها اجازه می دهد تا تمرکز تحقیقات بازاریابی را در سازمان ها غی

 افزایش دهند. 

پارامترها را  غییرات سایرتجزیه و تحلیل بیزی به ویژه برای یکپارچه سازی اطالعات از طریق استفاده از پارامترهای فوق العاده ای  که ت

ه عنوان به از نیازها باالیی از یک مدل سلسله مراتبی با استفادتوضیح می دهد مناسب است. که نیاز ها و خواسته ها می تواند در سطح 

می  تدائی انجاممتغیرهایی در مدل اثرات تصادفی یکپارچه شوند. این انتقال متغیرها به یک متغیر مشترك در حال حاضر در سطح اب

نالین و سنجی های آ ویت شده با داده های نظرشود و مزایای بالقوه را با توجه به دسترسی به داده های بزرگ از بازار و به صورت تق

 سنتی ارائه می دهد که به عوامل تعیین کننده تقاضا کمک می کند. 

 نتیجه گیری -4

. زیرا ا را می دهدهداده ها در آینده بدون شک پیچیده تر از حال حاضر خواهد بود. فناوری به ما اجازه دسترسی روز افزون به داده 

. ابزار زه گیری کنیمتری ثبت می شود همانطور که منابع محاسباتی را افزایش می دهد تا بتوانیم جهان را اندازندگی در جزئیات دقیق 

اکتیکی ابزارهای ت تحلیلی آینده توسط تیم های تخصصی ایجاد می شود که ابزار خاص برای کار در دست دارند. ابزارهای اتوماسیون یا

الش ر تمام این تمی دهند. فرضی که پاسخ سیستم را تغییر نمی دهد ساده ترین ابزار است. دکه به شیوه های بهینه به سیستم پاسخ 

ی استفاده  م ها روش های بیزی یک جعبه ابزار قدرتمند ارائه می دهند. روش بیزی اجازه می دهد که متخصصان و آزمایش هایی که

جستجوهای  امل فردی را بر عهده گیرند. استنباط بیزی برایشود به طور رسمی در یک مدل قرار گرفته و ابزار تصمیم گیری عو

د نی بر اقتصاتصادفی در فضای مدل های احتمالی امکان پذیر است که احتمال پیشین مثبت هستند، عناوین گفته شده در تحقیق مبت

هره ی را حل و بتا مشکالت اساس )بازاریابی( به افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت اشاره دارند که می تواند به محقق کمک کند

 وری بیشتری را برای اقتصاد ما به ارمغان آورد.

 مراجع
[1] Allenby, G. M., & Rossi, P. E. (1998). Marketing models of consumer heterogeneity. Journal of econometrics, 89(1), 57-78. 

[2] Chipman, H. A., George, E. I., & McCulloch, R. E. (2010). BART: Bayesian additive regression trees. The Annals of Applied 

Statistics, 4(1), 266-298. 

[3] Everson, P. J., & Bradlow, E. T. (2002). Bayesian inference for the beta-binomial distribution via polynomial expansions. 

Journal of Computational and Graphical Statistics, 11(1), 202-207. 

[4] Rossi, P. E., Allenby, G. M., & McCulloch, R. (2012). Bayesian statistics and marketing. John Wiley & Sons. 

[5] Sutton, A. J., & Abrams, K. R. (2001). Bayesian methods in meta-analysis and evidence synthesis. Statistical methods in 

medical research, 10(4), 277-303. 
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شده در رگرسیونهای گمروش جدید بازسازی داده  
 ۲، عادل محمدپور۲و۱اسحاق الماسی

 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایالم، ۱
i.almasi@aut.ac.ir 

 کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران گروه آمار، دانشکده ریاضی و علوم ۲

adel@aut.ac.ir 

 چکیدة مختصر

 ی ن. در ایماشده مواجهبا داده گم یبه عبارت یاثبت نشده  یرهامتغ یاواحدها  یمعموالً اطالعات برخ یآمار یلدر تحل

 یهبمطالعه ش  یک. با دهیمیم یهها اراداده ینا یجانه یا یبازساز یبرا  یرتصو یهرا بر اساس قض یدیمقاله روش جد

با  یاندارد. در پا یعملکرد بهتر یگرمعمول د یهاروش یاز برخ یدروش جد  یطیکه در چه شرا دهیمینشان م یساز

 . کنیمیم یابیروش را ارز ینعملکرد ا یاستفاده از داده واقع

 کلمات کلیدی

 .طرح سانسور ی،مرتب، بازساز یهاآماره یر،تصو یهقض
 

 مقدمه  -1

ایطی . در چنین شررودیا از دست می ثبت نشده ی مورد بررسیمتغیرهااز ، اطالعات برخی بیشتر اوقات بنا به دالیلیبه طور معمول در 

براین بنا شده است، بنامتغیرها  مشاهده همههای استاندارد آماری بر پایه از آنجا که همه روش. گی داده مواجه هستیمشدهبا مسأله گم

ماری حاوی واحد آ است که اساس اینبر پیش فرض همه نرم افزارهای آماری  کند.یم ل کها را دچار مشاین روششده گموجود داده 

در بیشتر  ما این کارا. های موجود و با فرض داده کامل تحلیل را انجام دهیمها خارج کنیم و بر اساس دادهرا از لیست داده شدهداده گم

ل میانگین های گم شده با مقادیر مناسب مثشود. راه حل دیگر جانهی دادهحجم زیادی از اطالعات میاوقات باعث از دست رفتن 

های ترتیبی مارهآشده بر اساس قضیه تصویر و باشد. در این مقاله روش جدیدی برای  بازسازی داده گمهای مشاهده شده و ... میداده

 دهیم.را ارائه می
                             

 شدههای گمهای برخورد با دادهروش -2

ها جانهی با میانگین کل . یکی از این روششده پیشنهاد شده استهای متعددی برای جانهی مقادیر گمهای اخیر روشر طی سالد

(MI)   .نوع جانهیترین روش ساده اگرچه این. شودشده میدر این روش میانگین کل مشاهدات هر متغیر جایگزین مقادیر گمهست 

جانهی تمام مقادیر براساس میانگین موجب ایجاد اختالل در توزیع . ترین نوع جانهی نیز باشداست اما شاید بتوان گفت غیرجذاب

شود، شود. اگرچه جانهی با میانگین روش نسبتاً آسانی است ولی دو اشکال مهم در آن دیده میها و کم براورد شدن واریانس میداده

ها( یک مقدار شدهکند. دوم اینکه چون به جای تعدادی از اعضای نمونه )گمشکل توزیع متغیر مورد نظر را دگرگون می یکی این که

شود واریانس حاصل کمتر از کند و این سبب میشود، تغییرات در بین اعضای نمونه کاهش پیدا میثابت مانند میانگین جایگزین می

باشد. شده میاینجا منظور از واریانس واقعی، واریانس همه اعضای نمونه به شرط عدم وجود داده گم واریانس واقعی نشان داده شود. در

ای چون میانگین یا مجموع بدون توجه به ای کاربرد دارد که براوردهای نقطههای سادهبنابراین جانهی با مقدار میانگین برای تحلیل
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بینی از یک مدل شده بر اساس پیشدر این روش مقادیر گمباشد. ( میCMIرگرسیونی )جانهی  روش دیگر  واریانس مورد نظر باشد.

 .شوندرگرسیونی برای تمامی موارد جایگزین می

 های مرتبجانهی در آماره -3

),,( اگر 1 nyy   یک نمونه تصادفی از توزیع دلخواه با تابع توزیع تجمعیF  باشد و),,( )()1( nyy  های ترتیبی مربوط به این ارهآم

شده باشند و مشاهدات  به صورت  های ترتیبی سانسور یا گمکنیم که برخی از آمارهنمونه باشد. فرض می

),,,,( )()()()1( nsr yyyy  10 باشند که در اینجا  nsr 1در حالت باشد.می ns 0سانسور راست وr   سانسور

 زی کردندشده را به صورت زیر بازساهای ترتیبی گمآماره بر اساس قضیه تصویر ( ۲0۱۶الماسی و همکاران )چپ خواهیم داشت. 
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 روش پیشنهادی -4

 مدل رگرسیونی ساده خطی زیر را در نظر بگیرید

.,,2,1, njxy jjj   

}{کنیم مقادیر فرض می jx  به صورت کامل مشاهده شده باشند اما متغیر پاسخ}{ jy  را تنها برایm  مقدار مشاهده وmn  

(  باشد، برای دیدن 1RMA) "گی تصادفیشدهگم "پاسخی به صورت کنیم مکانیسم این بیباشند. فرض میشده میمقدار دیگر گم

 باشد.شده به صورت زیر می( را ببینید.  الگوریتم پیشنهادی برای جانهی مقادیر گم۱۹7۶جزییات بیشتر روبین )

 آوریم.ای را به دست می: برای اساس مقادیر مشاهده شده،  ضریب همبستگی نمونهگام اول

}{: مقادیر گام دوم jx را به صورت غیرنزولی مرتب و رتبه آنها یعنی)( jxj xrankr  آوریم.را به دست می 

mjy: رتبه مقادیر مشاهده شده گام سوم j ,,1,  کنیمرا به صورت زیر به تعیین می 
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مقدار  kمتغیر مستقل، الگوریتم باال را به ازائ هر متغیر مستقل انجام و در نهایت میانگین  k: در مدل رگرسیونی چندگانه با نکته

 گیریم.بازساز  را در نظر می

 عددی مطالعة -5

ر کنیم. برای این کابینی رگرسیونی مقایسه میسازی، روش پیشنهادی را با روش جانهی میانگین و پیشدر این قسمت به صورت شبیه

دست دادن کلیت مسئله کنیم. بدون از را تولید می تایی از توزیع نرمال دومتغیره با ضریب همبستگی   20nابتدا یک نمونه 

ادیر مختلف بار برای مق ۱0000گیریم. این شبیه سازی را در نظر می ۱و  0میانگین و واریانس نرمال دو متغیره را به ترتیب 

 9.0,,3.0  که  آوریمهای کامل را به دست میایم.  ابتدا براورد میانیگن، انحراف معیار و ضریب همبستگی دادهتکرار کرده

}{مشاهده را به تصادف از متغیر پاسخ  10mسپس ایم. مشخص کرده NMبا  ۱نتایج در جدول  jy کنیم. با انتخاب و حذف می

شده را بازسازی و مقادیر براورد پارامترها و  میانگین مربعات خطا مقادیر گم IPو روش پیشنهادی  MI ،CMIاستفاده از روش جانهی 

(MSEرا به دست می  )نتیجه  سازی و به روش مشابه برای مقادیر منفی ضریب همبستگی،آوریم. با توجه به  نتایج این شبیه

4.0||7.0گیریم، روش پیشنهادی برای مقادیر می  روش ۱ی از نظر میانگین مربعات خطا  دارد )در جدول ، عملکردی بهتر ،

||3.0برای  عملکرد بهتری دارد.  CMIروش  ||7.0بهینه با رنگ آبی مشخص شده است(. همچنین برای     روش جانهی

MI ها دارد.عملکرد بهتری نسبت به دیگر روش 

 .m=10  و n=20  های مختلف بابرای برخی روشبا خطای نرمال استاندارد  پارامترهای مدل رگرسیونیو براورد  MSE  مقایسه 1: جدول

 واقعی ةداد -6

اسنیدکور و  ۶.۹.۱گیری کردند )جدول درخت را اندازه ۱۲( روی x( و تعداد میوه )yگی )خوردهاسنیدکور و کوکران، درصد کرم

گی و تعداد خوردهباشد. به عبارتی رابطه معکوسی بین درصد کرممی 88.0(. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۱۹۶7کوکران

ده در ه دست آمبایم و نتایج گی را بازسازی کردهخوردهمیزان کرم PIو  CMIها وجود دارد. در این قسمت با استفاده از روش  میوه

در  . همانطور کهآمده است. اعدادی که با رنگ آبی مشخص شده است، براورد بهتری را نسبت به مقدار واقعی ارایه داده است ۲جدول 

4.0||7.0در حالت  IPسازی اشاره کردیم، روش بخش شبیه    عملکرد بهتری دارد اما در اینجا با توجه به اینکه مقدار ضریب

 باشد،  همچنان عملکرد قابل قبولی دارد. می 88.0برابرهمبستگی 

          

 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 روش 

MSE NM 0.9051 0.8722 0.8223 0.7583 0.6778 0.5696 0.4130 

 MI 1.0474 1.0541 1.0511 1.0461 1.0481 1.0493 1.0493 

 CMI 1:0693 1.0317 0.9717 0:8952 0.8008 0.6748 0.4879 

 PI 1.1337 1.0495 0.9589 0.8751 0.8092 0.7713 0.7832 

̂  NM 0.2915 0.3894 0.4903 0.5875 0.6887 0.7915 0.8950 

 MI 0.1994 0.2627 0.3308 0.3977 0.4664 0.5369 0.6064 

 CMI 0.3216 0.4195 0.5355 0.6403 0.7385 0.8344 0.9251 

 PI 0.5118 0.5431 0.6062 0.6548 0.6890 0.7880 0.8013 

̂  NM -0.0027 0.0016 0.0022 0.0034 -0.0017 0.0042 0.0036 

 MI 0.0043 0.0029 0.0033 0.0006 0.0020 -0.0041 0.0049 

 CMI 

 

-0.0032 

 

-0.0026 0:0032 0.0008 0.0007 -0.0071 0.0020 

 PI -0.0028 -0.0020 0.0032 0.0016 0.0015 -0.0060 0.0032 

̂  NM 0.9869 0.9868 0.9862 0.9856 0.9856 0.9875 0.9854 

 MI 0.6714 0.2627 0.6671 0.6689 0.6678 0.6693 0.6674 

 CMI 0.8503 0.8695 0.8898 0.8804 0.9250 0.9372 0.9524 

 PI 0.9376 0.9331 0.9054 0.8624 0.8316 0.7821 0.7390 
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 اصله درخت سیب ۱۲گی خوردههای مربوط به تعداد میوه و درصد کرمداده 2 : جدول
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درصد  y:۱00 شماره درخت 

 های کرم خوردهمیوه

x:تعداد میوه 

 میوه( ۱00)

CMI PI 

1 59.0 8.0 56.14 56.70 

2 58.0 6.0 58.16 51.07 

3 56.0 11.0 53.10 53.83 

4 53.0 22.0 41.96 44.12 

5 50.0 14.0 50.06 51.56 

6 45.0 17.0 47.02 49.53 

7 43.0 18.0 46.01 47.67 

8 42.0 24.0 39.93 36.43 

9 39.0 19.0 45.00 45.88 

10 38.0 23.0 40.94 39.21 

11 30.0 26.0 37.91 32.87 

12 27.0 40.0 23.73 26.74 
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 ای ثبتیهدر آمار هادادههای توصیف و تحلیل مهروش
 عین اله پاشا۲، ساجده مرادنیا۱

 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران،۲و۱

moradniasajedeh1371@gmail.com 

paasha@khu.ac.ir 
 

 چکیدة مختصر

یج، تغییر هستند و برای ذخیره سازی، تحلیل و نمایش نت ا ی اصلی تنوع، حجم و سرعتها دارای سه مولفهدادهمه 

ت. ها شده استر شدن نقش علم آمار در تحلیل آنرنگها سبب پرهاست. تنوع باالی مه دادهمشکالتی  پیش روی آن

 اما دو مانع در این مسیر وجود دارد:

سبات انجام محا -2دلیل حجم و پیچیدگی زیادی که دارند، از ظرفیت ابزار تحلیلی خارج هستند.  ها بهاین داده -1 

 بر و طوالنی است. ها بسیار زمانبر روی آن

س ت ک ه اند. در این مقاله سعی ش ده اها مواجههایی هستند که آماردانان در این حوزه  با آنها از جمله چالشاین

 ها معرفی گردد.داده حاسباتی اخیر برای مقابله با مشکالت پیش روی مههای آماری و مبرخی روش

 کلمات کلیدی

 درستنمایی لگاریتم مارکوفی، میانگینکارلوی زنجیر گیری، مونت ، بوت استرپ، زیرنمونهمه داده

 

 مقدمه  -1

ار کزها بزه ر مه دادهو روش افراز و تقسیم را د های جداگانه مطرح کردند( براورد خطی از معادالت را به صورت بلوك۲0۱۱لین و خی )

( نیزز ۲0۱۳نگ و کیم )گیری را در این حوزه به کار بردند. لیااساس بازنمونه( روش تقریب تصادفی بر۲0۱۳گرفتند. لیانگ و همکاران )

مزارکوفی پرداختنزد.  زنجیزرکارلوی  هستینگس در مونت-درستنمایی با استفاده از الگوریتم متروپولیس لگاریتمبه بیان روش میانگین 

د دادند. حزال بزا ها پیشنهاخودگردان را برای ارزیابی کیفیت در مه دادههای کوچک ( روش نمونه۲0۱۴همچنین کالینر و همکارانش )

ر بخزش دوم، دپزردازیم. هزای آمزاری مزیتوجه به اهمیت و نقش علم آمار در این حوزه، به طور مختصر به تشریح هر یک از این روش

گیزری براسزاس هدرستنمایی، در بخش چهزارم، زیرنمونز لگاریتم های میانگینروش معادالت براورد انباشته شده، در بخش سوم، روش

یز بزه معرفزی نخودگردان را شرح خواهیم داد. در بخش ششم  های کوچکزنجیر مارکوفی و در بخش پنجم، روش نمونهکارلوی  مونت

 نیم .رسای نتیجه گیری، مقاله را به اتمام میپردازیم و سپس در بخش هفتم با ارائهمیR افزار  نرم هایبرخی بسته

 معادالت براورد انباشته -2

ی یک روش محاسباتی مناسب و الین، به دنبال ارائههای صورت گرفته بر روی پردازش تحلیلی آندر این روش با توجه به پژوهش

که در هر  ها با استفاده از روش افراز و تقسیم هستیم به طوریرای براورد کردن براورد معادله در مه دادهدارای قدرت ذخیره سازی ب

ی تجمعی ی حل معادلهکنیم و سپس تقریب براوردگر را به وسیلهها را به بعدهای کم آماری فشرده میقسمت از مجموعه داده، داده

وش سبب کاهش زمان موردنیاز برای انجام محاسبات شده و بر مشکل محدودیت حافظه که کنیم. این رها محاسبه میدر تمامی بخش

ها برای کل داده βکند. در مدل رگرسیون خطی، براوردگر حداقل مربعات برای ضرایب رگرسیونی ها مطرح است، غلبه میبرای مه داده

mailto:moradniasajedeh1371@gmail.com
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هر بلوك بیان شود. موفقیت در این روش به خطی بودن معادالت تواند به صورت یک میانگین وزنی از براوردگر حداقل مربعات در می

ست. برای معادالت براورد هاكها، یک جمع ساده از آن برای تمامی بلوی براورد برای تمام دادهبستگی دارد و معادله βبراورد در 

-کردن معادلهشود. بنابراین، سادهیشنهاد میی بسط تیلور در هر بلوك پغیرخطی، روش تقریب زدن خطی از معادالت براورد به وسیله

 ی میانگین وزنی با یکدیگر ترکیب شوند.ها به وسیلههای تمامی بلوكشود که پاسخی براورد غیرخطی به نوع خطی، سبب می

 

 میانگین لگاریتم درستنمایی     -3

گیرند اما به رار میهای فضایی مورد استفاده قسازی دادهای برای مدلطور گسترده های آماری گاوسی بهدانیم مدلهمانطور که می 

یده است، سازی این مدل، یک چالش است چرا که نیازمند معکوس ماتریس کوواریانس است که بسیار پیچهرحال محاسبات و پیاده

-مونهاده از بازنادفی با استفها بسیار زیاد باشد. این روش درصدد است که با به کارگیری تخمین تصمخصوصا هنگامی که تعداد داده

انگین ا استفاده از میبلر، این واگرایی را لیب-کردن واگرایی کولبکگرفتن از کوچک  گیری به مقابله با این معضل بپردازد. با الگو

- شود. در این روش، دریماکسیمم مدرستنمایی لگاریتم  کنیم که منجر به روش براورد میانگینها براورد مینمونهشده از زیر محاسبه

روش تقریب  ی امتیازی ازپاسخ میانگین معادله شود وهای اصلی انتخاب میاز مجموعه داده mهر تکرار، یک زیرنمونه به حجم 

 nبسیار کوچکتر از  mجایی که شود. از آنرسانی میطوری که در هر تکرار، براورد براساس زیرنمونه به روز شود بهتصادفی حاصل می

 . ها مفید باشدتواند برا حل مشکل مه دادهکند، این روش میاست و از ایجاد معکوس ماتریس کوواریانس که بزرگ است جلوگیری می

 مارکوفی  زنجیرکارلوی  های مونتی روشگیری بر پایهزیرنمونه -4

-وشرتقریبی و دقیق،  هایدست آوردن نمونهرا بتوان ارزیابی کرد اما به آسانی نتوان از آن نمونه گرفت، برای به fهنگامی که چگالی 

شاره کرد. همانطور ( اMCMCمارکوفی )زنجیر کارلوی  های مونتتوان به روشها میی آنگیرند که از جملههایی مورد بحث قرار می

ن ساخت MCMCروش  گراید. راهبردناپذیر و نامتناوب باشد، توزیع آن به توزیع مانای حدی میحویلدانیم هنگامی که زنجیر تکه می

ی بسیار کاربردی از این رو این روش در استنتاج بیز .برابر باشد fچنین زنجیری است که توزیع مانای مربوط به آن با توزیع هدف 

ز جمله مشکالت درستنمایی در هر تکرار، ا ی هنگفت براوردست اما هزینهتوزیع پسین بیزی برای پارامتر ا fاست چرا که در آن 

م و هستینگس هستی-یسها با استفاده از الگوریتم متروپولداده ها است. در این روش در پی تحلیل بیزی مهموجود بر سر راه مه داده

ی در الگوریتم هیم. نسبت درستنمایی براورد پیشنهاددبسط می MCMCلگاریتم درستنمایی را برای این الگوریتم در روش میانگین 

لگوریتم از به کار شود. این اجایگزین می mنمونه بوت استرپ به حجم  kدرستنمایی براساس لگاریتم متروپولیس، با تقریب میانگین 

 .ها استفاده کردتوان از این روش در مه دادهکند و از این جهت میها در هر تکرار جلوگیری میبردن تمام داده

 های کوچک خودگردان  نمونه  -5

ین ادی هستند، اها که دارای حجم زیی ساده و قدرتمند برای ارزیابی کیفیت براوردگرهاست. در مه دادهروش بوت استرپ یک وسیله

توان پ، میبوت استر nاز  mگیری و انتخاب روش برای جلوگیری از محاسبات پچیده بسیار مناسب است. با استفاده از زیرنمونه

که ترکیبی از  BLBجا  روش ها نیازمند استفاده از اطالعات پیشین هستند. در اینهای محاسباتی را کاهش داد اما این روشهزینه

ابی کیفیت ی محاسباتی مناسب با عملکرد قوی برای ارزیگیری بوت استرپ است را به عنوان یک وسیلهگیری و نمونهزیرنمونه

 باشد:های زیر میکنیم. این روش شامل گامگرها معرفی میبراورد
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۱- s ی زیرمجموعه به اندازهm ی اصلی به حجم از مجموعه دادهn . انتخاب کنید 

 ها را به دست آورید.ای و مقدار کیفیت آنی بوت استرپ بگیرید و براورد نقطهنمونه rزیرمجموعه،  sبرای هرکدام از  -۲

 .مقادیر به دست آمده از گام دوم را باهم ترکیب کنید تا براورد کلی حاصل شود ) برای مثال میانگین بگیرید( sسپس  -۳

nبرابر با  mها، الزم به ذکر است در زیرنمونه
 [0.5,1] کهطوریبه   پیشنهاد شده است که بسیار کوچکتر ازn است و حجم 

 دهد.بسیار کمتری را به خود اختصاص می

  Rافزار های نرمبسته -6

-ترین نرموان محبوبهای افزودنی آن به عنو بسته Rها یکی از موضوعات محاسباتی در دنیای امروز است. نرم افزار دادهپردازش مه 

اده از ها با استفه دادهگونه تحلیل آماری روی مبرای هردهد. ای از محاسبات را با کارایی باال، ارائه میآماری، طیف گسترده افزار

ترسی و برای ایجاد، ذخیره کردن، دس bigmemoryی ها، نیازمند انجام محاسبات عددی هستیم. خانوادهسیستم مدیریت داده

رای عملیات ب bigtabulateبرای تجزیه و تحلیل آماری،  biganalyticsهای رود. پکیجهای حجیم به کار میاستفاده از ماتریس

های موازی، حیطها در مدهند و استفاده از آنای را ارائه میبرای اعمال ماتریسی، توابع پیشرفته  bigalgebraبندی و   جدول

اعضای ماری را برای آای اشاره کرد که توابع پایه ffbaseی توان به بستهسرعت و کارایی قابل توجهی دارد. به عنوان مثالی دیگر می

ff دهد. ارائه میRRE افزار نیز محصول اصلی انقالب تجزیه و تحلیل است. همچنین شرکتی است که ابزارهای نرمR ا تولید و ر

های مربوط به های بزرگ متمرکز است. در مثالی از دادهها و انجام محاسبات در مقیاسدادهبر روی مه  RREکند. پشتیبانی می

، مورد است ۲008تا سال  ۱۹87ها از سال که شامل جزئیات ورود و خروج پرواز 12GBآمریکا به حجم هوایی در کشور  خطوط

  ها انجام گرفته است.لوژستیک روی این مه داده های موجود، رگرسیونمطالعه قرار گرفته و با استفاده از بسته

 ( قرار دارند.2009computing.org/dataexpo/-http://stat/ها در دسترس عموم  به آدرس)این داده

 لوژستیک برای تأخیر در ورود پروازها به شرح زیر است: نتایج رگرسیون

)
4

10×(Std.Error Estimate  

9.470 -2.985 (Intercept) 

0.601 0.104 Departure Hour 
4.032 0.235 Distance 
8.173 -0.448 Night 
5.412 -0.177 Weekend 

 

 ردارند.ن تأخیر برخوتر، از احتمال بیشتری برای داشتاین نتایج حاکی از آن است که پروازهای با ساعت خروج دیرتر یا مسافت طوالنی

 گیرینتیجه -7

و  های محاسباتیرتکالسیک است و نیازمند داشتن دانش این حوزه، مهاها، بسیار فراتر از قلمرو آمار حاضر مه دادههای حالچالش

-وشین رکلی ابه طور ها پرداختیم.دادههای آماری برای حل مشکالت مه های آماری است. در این مقاله به بیان برخی روشفکر و ایده

-گاریتم ل های میانگینوشگیری، ری زیرنمونهقاله، از شاخهگیرند. در این مقرار می  "افراز و تقسیم"و "گیریزیرنمونه"ها در دو گروه 

فی شدند. از گروه افراز خودگردان معر کوچکهایمارکوفی و نمونهزنجیر  کارلوی های مونتی روشگیری بر پایهدرستنمایی، زیرنمونه

یسی نویل خالصههای دیگر به دلو تقسیم نیز به بیان روش معادالت براورد انباشته پرداختیم. الزم به ذکر است که از بیان روش

 نگارشی خودداری شده است. 

http://stat-computing.org/dataexpo/2009/
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 چکیدة مختصر

 آشناست یمیهمگان مفاه یبرا دستینازا یمال یچون سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و ابزارها یمیامروزه مفاه

 یالممفهوم  ینا یرتحت تأث یرمستقیمغ یاو  یمطور مستقکشور به یاقتصاد یطشرا یافراد، حت یتمام یزندگ یباًو تقر

 یریناپذجبران هایخسارت یجادمناسب در انجام مطالعات بازار موجب ا یفقدان درک و نگرش تخصص شکیاست. ب

ا مورد ر یرانا یمال یمخاطره بازارهاسنجش  یارهایاز مع یبرخ یننو یکردیتا با رو یممقاله قصد دار ین. در اگرددیم

خود است ل ذا ع دم  ییخچهتار یرشدّت تحت تأثسهام به یمتو ق یمال یهاشاخ  کهیی. ازآنجایمقرار ده یبررس

ن آدرگذشته و اثرات  ینکرانگ یشامدهای. وقوع پشودیم یمال هایو وقوع بحران یمسئله موجب گمراه ینتوجه به ا

تا  شودیم یشده باشد. لذا سعمناسب از چالش عنوان یمصداق تواندیم ینده،در آ ینکرانگ یانز هایخوشه یجاددر ا

ر د ینکرانگ یانز دار و تابع شدّت مرتبط با آن نرخ وقوع پیشامدهاینشان انگیزشیخود اینقطه هایبه کمک فرایند

 یش رط یهدور ه ایش ده از م دلعنوان ایبراورد تابع شدّت فرایند نقط ه ینمود. برا بینییشرا براورد و پ یندهآ

 ال ه،مق یشده در ادام هارائه یحاتسپس به کمک تابع شدّت براورد شده و توض گیریم،یبهره م ACDبازگشتیخود

 یازآن اعتب ار براورده او پ س کنیمیرا محاسبه م روزهیک یشرط ELEPو VaRمخاطره  یارهایاز مع ییبراوردها

 یگ رانو د یدی هبار توس ط حم ینمخاطره اول یارهایروش محاسبه مع ین. ادهیمیشده را مورد آزمون قرار محاصل

اده فراین د انعک اس د یزمان و رفتار گذشته ینامیکد ثراتا یخوببراوردگرها به ین. در ایدگرد یشنهاد[ پ1(]2012)

به کمک مجموعه مشاهدات  یتبودن آن است. درنها ذیریرپبراوردگرها تفس ینا یگرمناسب د یات. از خصوصشودیم

  .گرددیم یسهمقا شده محاسبه شده، با چند روش کالسیکبرده مخاطره نام یارهایمع یران،بازار سهام ا یمال

 کلمات کلیدی

 یانز یشامد(، احتمال پVaR(، ارزش در معرض مخاطره )GPDپارتو) یافتةیمتعم یعتوز یزشی،خودانگ ایفرایند نقطه

 ی.مال های(، بازدهACD) بازگشتیخود یشرط یدوره هایمدل ین،سنگدم هاییع(، توزELEP) ینکرانگ

 مقدمه -1

های بسیار بزرگ شود. داد خسارتای منجر به رخشود که در مباحث بیمهزبان عامیانه پیشامد کرانگین به پیشامدهایی نادر گفته می به

-بنابراین با مدل ها است،مثبت و متعلق به انتهای دم سمت راست توزیع خسارت ما مقادیری موردنظربا این تعریف مقادیر کرانگین 

ها را مدیریت نمود. اهمّیت این موضوع زمانی توان تا حدود زیادی مخاطرات مالی شرکتبینی این دسته از پیشامدها مییشپبندی و 

شود، چراکه عدم مدیریت این دسته از محصوالت مالی رو هستیم دوچندان میهای مالی روبهکه با محصوالت پیچیده و متنوع شرکت
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برانگیز است. برای سنجش میزان کنندگان در بازارهای مالی امری بسیار چالشهای مالی شده و برای شرکتموجب وقوع بحران

یارها دارای نقاط ضعف معالبته هریک از این بایست از معیارهای دقیق و مناسب بهره جست، ی مالی این نوع از محصوالت میمخاطره

توان ها و از آن میام توزیع خسارتqعبارت است از چندك q(0,1)در سطح VaR یارمعو قوّت مختص به خود است. برای مثال 

قراردادهای "، "قراردادهای تاخت"، "قراردادهای تحویل آتی": مانند هاترازنامهی تعهدات شاخصی برای سنجش مخاطره عنوانبه

گرفته و دینامیک زمانی مرتبط با  شکلای اطالعات استفاده نمود. این معیار تنها از طریق توزیع حاشیه "معامالت یاراخت"و  "پیشرو

 زمانتمدّدر  عمدتاًهای زیان کرانگین خوشه اکهچرتواند پیامدهای مهمی را دربر داشته باشد گیرد. این مسئله میبازار را در نظر نمی

-باشند. این پیشامد یش داشتهدر پهای مالی را توانند منجر به کاهش سریع ارزش معامالت شوند و بحراندهند و میکوتاهی رخ می

شوند. هدف ضیح داده نمیگیرند به خوبی توای اطالعات شکل میهایی که تنها بر مبنای توزیع حاشیهای از طریق مدلهای خوشه

 [1](۲0۱۲یشنهاد شده توسط حمیدیه و دیگران )پی مالی معیارهای مخاطره یافتهتوسعهکارگیری براوردگرهای اصلی این مقاله به

چندین شرکت فعال در بازار سهام ایران است. با در نظر گرفتن دینامیک زمانی و وابستگی  ELEPو  VaR ی مقادیربرای محاسبه

توانیم  براوردهای معیار مخاطره را بهبود در آینده می هاآنو زمان ورود  درگذشتهشده  دادهرخهای کرانگین مقدار خسارت میان

 بخشیم.

 خودانگیزشیای و فرایند نقطه ACDتشریح ساختار ریاضی مدل  -2

 ارزش سبد داشتمان کهی. هنگامشودتعریف می از زمان ینمع یاآن در طول دوره یمتق ییراتاز تغ ییدارا یک یانز یاسود  یطورکلبه

مدت شاخص درصد کوتاه یهاکه در دوره است ینا یتحائز اهم ی. نکتهنماییمیاستفاده م دهمثبت باشد عمومًا از شاخص درصد باز

     .شودیزده م تقریبه دباز یتمتوسط لگار یخوبه  بهدباز

1 1 -1 -1 1

1 1

1  ;  ln( 1) ln( ) ;    0 ln       (1)t t t t t t t
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مطالعه و  یبرامدل  ینمطرح شد. از ا]  [2 توسط انگل و راسل ۱۹۹8بار در سال  یناول ی شرطی خودبازگشتی(دوره ) ACD یهامدل

و  یلها جهت تحلمدل یناز پرکاربردتر یکیعنوان ها بهمدل این .یدزمان انجام معامالت استفاده گرد اطالعات مرتبط با یلتحل

ان شده و تاکنون مورد استقبال فراوشناخته یچون اقتصادسنج یدر علوم امدهایشوقوع پ سپری شده تا زمانمدت یمطالعه

 شود.یاده ماستف یمتوال پیشامدهای تا وقوع شدهیزمان سپرتمدّ یمدل جهت مطالعه یناز ا یطورکلبه .قرارگرفته است گرانیلتحل

 هاییتز قابلا ین. همچنیمده یشرا افزا بینی مدلیشاطالعات قدرت پ انیروزرستا با به هستیمقادر  این مدلبه کمک ساختار خاص 

 یناز بهتر یکی دشایاشاره نمود.  دهپراکنیشب ساختار و یابا رفتار خوشه هایفرایند یبندآن در مدل ییبه توانا توانیمدل م ینا

            (.   [۳] سای)ت است یمال یبط با ساختار بازارهامرت یماز مفاه یو آزمون برخ یلالزم جهت تحل یطشرا یجادا ACDمدل  هاییژگیو

-می مشتقات به شمار یناز ا یکی Log-ACDیهاشد. مدل یو معرف یجادا ACDیهامدل از یاریمشتقات بس ،راسل از انگل و پس

 یدفرض کنبریم. یمبهره  مدل یناز ا مقاله یندر ا . شد یمعرف [4]۲000 در سالونس و باو جیوتبار توسط  یناول یبرا رود،  این مدل

ی دنباله که
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       مدل هستند براوردپارامترهای مجهول و قابل. 



 

 ۶۲ی صفحه

ی از طریق تابع مخاطره N(t)ایتفسیر تابع شدّت فرایند نقطه  -3
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X: 
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 دانیم که:از طرفی می
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      دارنشانای خودانگیزشی های مالی به کمک فرایند نقطهی بازدهمدل بند -4

یدفرض کن
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tکهیطورتحت مطالعه باشد به یهاییمرتبط با دارا یهابازده یتملگار یمنف 


 .ییارزش دارا کهیدرصورت 

صورترا به tتحت مطالعه در زمان 
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      یک با در نظر گرفتن 
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مشاهداتیر تابع شدّت به مقاداین  
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  .استفرایند خودانگیزشی  یک یجادنکته اساس ا ینوابسته است و ا 

 یشرط VaR و ELEP یمخاطره یاربراورد مع -5

 هستند: یکدیگرمعادل  یرز یشامددو پN(t) یشدهیفتعر یابا توجّه به فرایند نقطه
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 یورود یک N(t) یافرایند نقطه  +1tمعادل آن است که در زمان   +1t، در زمان uن مازاد بریکرانگ یانز یکوقوع  یشامددرواقع پ

                                   :یمشده دارمطرح یشامدداشته باشد. به کمک معادل بودن دو پ
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 ۶۳ی صفحه

  یمخاطره یارمع براورد مناسب جهت محاسبه یک توانیمN(t) یامرتبط با فرایند نقطه یبه کمک تابع شدّت براورد شده ینبنابرا

ELEP یمخاطره یارمع توانیممیصورت روزانه توجّه به ثبت مشاهدات به با نمود. یفتعر VaR محاسبه  یتروز آ یک یرا برا یشرط

یتصادف یرمتغ یع. توزییمنما
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  . یهایعکالس توز GPD یجهت مدل بند 

i
Y یمنعطف و دارا یاربس یها کالس 
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 ینکرانگ یرمقاد یعبا توجّه به توز
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 چکیدة مختصر

های جانی و مالی بسیار سنگین ناش ی از تص ادف وس ایل نقلی ه، و اف زایش پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، خسارت

هایی هستند که همواره مورد توجه دولتمردان قرار گرفته اس ت. اجب اری گیر مصرف سوخت از جمله دغدغهچشم

اند که در جهت کنترل هایی بودههمیه بندی سوخت )در چند سال گذشته( از جمله اقدامشدن بیمه شخ  ثالث و س

ی در ها موفقیت صد در صداند. با این وجود، آمارها گویای این مطلبند که این اقدامپیامدهای این مسائل مطرح شده

ای ن  یگر نیز ضروری خواه د ب ود. درنیل به اهداف مطلوب فوق را نداشته و از این رو، مطالعه و اجرای راهکارهای د

 ی دارندگان وسایل نقلی ه موت وری را م ورد مطالع ه ق رارمقاله، امکان استفاده از یک سیستم جایگزین برای بیمه

گیری و س ایر عوام ل گیری و با توجه به می زان س وختدهیم. در این سیستم، مبلغ حق بیمه، در زمان سوختمی

د. از آنجاکه به کارگیری این سیستم منجر به پرداخت ح ق بیم ه توس ط تم امی شوریسک محاسبه و پرداخت می

تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و از سوی دیگر، ک اهش مص رف شود، از یک سو میدارندگان وسایل نقلیه می

 سوخت خواهد شد.

 کلمات کلیدی

 گیری، وسایل نقلیه.حق بیمه، سوخت

 

 مقدمه  -1

رو و ی مناسب، که طبق قانون بیمه شخص ثالزث جدیزد بزر اسزاس خصوصزیات خزودای عالوه بر تعیین نرخ حق بیمهدر مباحث بیمه

لیزه در مه وسایل نقهایی مانند بیراننده است، سازوکار جذب مشتریان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. اهمیت این موضوع در رشته

 ای است: های بیمهتر از سایر رشتهکشور ایران از چند منظر بیش

 داشتن بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه اجباری است؛ 

 های بیمه متعلق به این رشته است؛بخش قابل توجهی از پرتفوی صدور شرکت 

 تر است.ای وسیعهای بیمهای نسبت به دیگر رشتهی بیمههای ناشی از بروز ریسک در این رشتهخسارت 

نامزه کوتزاهی یزن بیمهوجود الزام قانونی در داشتن بیمه شخص ثالث، همچنان بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه در خرید امتاسفانه، با 

دهزد. ینشزان م ۱۳۹۳تزا  ۱۳8۹های ای آنهزا را طزی سزالآمار تعداد وسایل نقلیه موتوری و میززان پوشزش بیمزه ۱کنند. جدول می

 ند.درصد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در حال تردد هست ۴0ازه، نزدیک به شود، در این بهمانگونه که مالحظه می



 

 ۶5ی صفحه

 
 )منبع: بیمه مرکزی( ۱۳۹۳تا  ۱۳8۹وضعیت استفاده از بیمه وسایل نقلیه در سال های  -۱ جدول

 عنوان 1389 1390 1391 1392 1393

 نقلیه موتوری )میلیون( تعداد وسایل ۲۳/5 ۲5/۹ ۲7/۳ ۲8/۴ 29/3

 وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه ثالث )درصد( 58 58 5۹ ۶0 63

 )درصد( وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه بدنه ۱۳ ۱۴ ۱۳ ۱۳ 13

 

ش پوشش گیری، به عنوان یک روش جایگزین که منجر به افزایدر این مقاله، مروری بر سیستم پرداخت حق بیمه در زمان سوخت

 شود، خواهیم داشت.میای در بین وسایل نقلیه در حال تردد بیمه

 ادبیات موضوع -2

فزی ققان بزه معرهای رانندگی برای کشورها به دنبال دارند، موجب شده است تا متولیان و محاثرات مخربی که حوادث ناشی از تصادف

 ی دارنزد. ازیشوند. نهادهایی مانند پلیس و وزارت راه و شهرسازی در کنترل حزوادث نقزش بسززاها و راهکارهای جدید متوسل سیستم

اهکزار ر به عنزوان یزک ها را برای دارندگان وسایل نقلیه کمتر سازد،تواند فشار مالی ناشی از تصادفسوی دیگر، استفاده از بیمه که می

ه ن بیمونگذار داشتهای ناشی از وسایل نقلیه در کشور ما به حدی زیاد است که قانگیرد. البته گستردگی خسارتمورد استفاده قرار می

اننزدگان ای باشد که رشخص ثالث را برای استفاده از وسایل نقلیه اجباری کرده است. هر چند وجود بیمه به عنوان حامی نباید به گونه

 (.۱۳8۹در استفاده از وسایل نقلیه جانب احتیاط را رعایت نکنند )عدالتی و همکاران، 

شزدند،  جریمزه معزروف-های پزاداشگری که بعدها به نزام سیسزتمتعدیل هایگر، سیستمبه منظور کنترل رفتار رانندگان توسط بیمه

ل ی آنهزا تعزدیها، میزان حق بیمه دارندگان وسایل نقلیه بزا توجزه بزه سزوابق خسزارتمعرفی و به کارگرفته شده است. در این سیستم

شزود. اسزتفاده از بزه افززایش آن می شود؛ به این شکل که سوابق بدون خسارت منجر به کاهش حق بیمه و سوابق خسارتی منجزرمی

وئیت و ته باشد )دنتواند به همراه داشهایی مزایایی چون احتیاط بیشتر در رانندگی به منظور برخورداری از تخفیف را میچنین سیستم

 (.۲007همکاران، 

ر صزورت دافت پیمزوده شزده یزا های دیگری پیشنهاد شده است که در آنهزا متناسزب بزا مسزعالوه بر این، در چند سال اخیر سیستم

رت اسزتفاده ها آن است که دارنزدگان وسزایل نقلیزه در صزو(. از مزایای این سیستم۲000شود )لیتمن، رانندگی حق بیمه دریافت می

ومی( مل و نقل عمزحپردازند که این موضوع آنها را به استفاده کمتر )و در صورت امکان، استفاده از وسایل کمتر، حق بیمه کمتری می

اری امکان دستک های مجزا است کهها نیازمند کنترل مسافت پیموده شده با استفاده از دستگاهکند. به کارگیری این سیستمترغیب می

 توانند کارآمد و اثرگذار باشند. و تقلب در آن زیاد خواهد بود. با این وجود، در صورت اجرای درست می

 ی وسایل نقلیه دو رویکرد کلی وجود دارد:ی حق بیمهضر برای محاسبهدهد که در حال حاتحلیل باال نشان می

شزود در عمزل ی ثابت برای کل دوره بیمه: این رویکزرد کزه در اغلزب کشزورها اسزتفاده میدر نظر گرفتن یک حق بیمه -رویکرد اول

ه است. بزرای رد انجام شدور توسعه و بهبود این رویکهای بسیاری به منظتر بوده و مزایا و معایبی نیز به همراه دارد. تاکنون تحقیقساده

 ( را ببنید. ۱۳8۹های به کار گرفته شده، عدالتی و همکاران )یک مرور بر برخی از روش

ا تی در کشزورهی بیمه: این رویکرد که عمر کمتزری دارد و هنزوز مقبزولیی متغیر برای کل دورهدر نظر گرفتن حق بیمه -رویکرد دوم

در  م طراحی شدهپیدا نکرده است کمتر مورد توجه محققان بوده و لذا منابع علمی کمی نیز در خصوص آن وجود دارد. دو نمونه سیست

 (PAP)گیری های پرداخزت در زمزان سزوختو دیگزری سیسزتم (PAYD)ای پرداخت به میزان رانندگی هاین زمینه، یکی سیستم

 ( را ببینید.۲000، خازوم )PAP( و برای ۲0۱۳، پفژن و همکاران )PAYDهای است. برای یک مرور در زمینه سیستم
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 گیریهای پرداخت در زمان سوختسیستم -3

فه نرخ سوخت رسد یک راهکار مناسب، استفاده از اضاکند، به نظر میداشتن سوخت حرکت نمیای بدون ی نقلیهاز آنجاکه هیچ وسیله

و برخزی از  هایی مشزابه ایزن ایزده در برخزی از کشزورها ماننزد آفریقزای جنزوبیدر دریافت حق بیمه )یا بخشی از آن( باشد. سیستم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هایی میین سیستمهای کانادا و آمریکا به کار گرفته شده است. از مزایای چنایالت

 ،هیچ وسیله نقلیه در حال حرکتی بدون بیمه نخواهد بود 

 شود،نیازی به اجبار برای خرید بیمه نیست چرا که خود بخود خریداری می 

 شود،شود که منجر به حمایت از قشر ضعیف میحق بیمه به صورت تقسیط پرداخت می 

 شود.ت و ترغیب مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی میباعث کنترل مصرف سوخ 
 

میزان هزینه سوخت بزه ازای هزر واحزد باشزد. آنگزاه  cبه ازای هر واحد سوخت و  iگزارمیزان پرداختی توسط بیمه icفرض کنید 

 ای تعیین شود که داشته باشیم:به گونه imبایستی مقدار 

 i ic c m  

 کند بایستی در رابطه زیر صدق کند:ام پرداخت می iگزار ای که بیمهبر اساس این معادله کل مبلغ حق بیمه

i i ip m f 
تزوان ابتزدا می imکند. به منظور تعیزین مقزدار گیری میدر طول یکسال سوخت iمقدار سوختی است که بیمه گذار ifکه در آن 

ر ریسزک بزه بیشزترین شزباهت را از نظزبندی کرد، به نحوی که اعضای داخل هزر گزروه گذاران را با توجه به عوامل ریسک گروهبیمه

,گروه  Lهای مختلف بیشترین اختالف را با هم دارا باشند. فرض کنید،یکدیگر داشته باشند و گروه ..., Lg g1  .تشزکیل شزده باشزند

 ان به صورت زیر به دست آورد:تورا می imآنگاه یک براورد شهودی از مقادیر 
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 گذار به شکل زیر خواهد:بر این اساس، هزینه هر واحد سوخت برای بیمه
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یزه در له نقلمیلیون وسی ۳0ی تولیدی وسایل نقلیه بر اساس حدود به عنوان یک مثال عددی، صرف نظر از گروه ریسک، کل حق بیمه

تزر بنززین در میلیزون لی ۱۴0هزار میلیارد تومان باشد. همچنین به طور متوسط معادل حدود  ۱۲بایست رقمی در حدود حال تردد می

 شود. اگر قیمت بر حسب نرخ بنزین در هر لیتر حدودروز توسط این وسایل نقلیه مصرف می

 

120000
10000+ =12353

51.1
 

 

 ای نیز وجود نخواهد داشت.تولیدی تامین شده و هیچ وسیله نقلیه بدون بیمهباشد، کل مبلغ حق بیمه 
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 گیرینتیجه -4

سزایل نقلیزه وگیری به عنوان یک سیستم اجرایی به منظور افزایش نفوذ بیمه در این مقاله سیستم پرداخت حق بیمه در زمان سوخت

ی هزینزه سزوخت ای نیز در انجزام محاسزبات فنزی و محاسزبهسادهمعرفی شد. در ادامه و در کنار بررسی مزایای این سیستم، رویکرد 

مزان بزه مبلزغ تو ۲۳5دهد که با افززایش حزدود پیشنهاد شد. نتایج یک مثال عددی براساس اطالعات تقریبی از کشور ایران نشان می

 توان تمام وسایل نقلیه را تحت پوشش بیمه قرار داد.بنزین می
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صنعتی با  هایاهشناسایی عوامل موثر بر حوادث ناشی از کار در کارگ

 کید بر رگرسیون لسوتأ
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 چکیدة مختصر

ار در از ک یتعداد وقوع حادثه ناش یرا برا یلسو مدل مناسب یونرگرس یمقاله قصد دارد با استفاده از روش آمار ینا

 ح داقل یونب ا رگرس  یس هدر مقا یوننوع رگرس ین. از آنجا که ایدنما یهارا یشترکارکن و ب 10 یصنعت یکارگاه ها

باش د.  یرسد م دل مناس بتر یکمتر بوده لذا به نظر مب یبراورد ضرا یانسوار یاست که دارا ی(مدلOLSمربعات) 

م دل  یس هو مقا یحداقل مربعات ب ه بررس  یونعالوه بر مدل رگرس CVبر روش   یهدر پژوهش حاضر با تک ینروازا

ها دهدا ینا یلسو را برا یونمدل ، رگرس ینشگز یارهایاز مع گیریبا بهره یتو لسو پرداخته و در نها یجر یونرگرس

 . شودیداده م ی تشخ ترمناسب

 کلمات کلیدی

 .یشترکارکن و ب 10 یصنعت ی، کارگاه ها یخط یونلسو، رگرس یوناز کار ، رگرس یحادثه ناش

 

 مقدمه  -1

یکی از مباحث حایز اهمیت در خصوص بنگاه های اقتصادی از جمله کارگاه های صنعتی، بهره وری نیروی کار و سودآوری بنگاه می 

و مهم بر بقای کارگاه و رقابت پذیر بودن آن تاثیرگذار هستند. در مباحث مرتبط با بهره وری نیروی کار و سودآوری باشد. چراکه این د

همواره به دو مقوله مهم توجه می شود. نخست، هزینه هایی که بابت جبران خسارات مالی یا جانی پرداخت می شود و دوم مبالغ 

شود. هر دو این موارد در هنگام بروز حادثه دامنگیر بنگاه حادثه، بنگاه از دریافت آنها محروم میای که به سبب رخداد دریافتی بالقوه

نمایند.در اصل حتی با گردند و از اینرو است که کارفرمایان اقدام به بیمه نمودن کارکنان و بنگاه اقتصادی خود میاقتصادی می

رود، جبران ناپذیر است. لذا ای که به علت حادثه از دست مییمه، درآمد بالقوههای بپرداخت کل خسارات مالی و جانی از سوی شرکت

های بیمه و سیاستگذران بازار کار به منظور پیشگیری و پیش بینی احتمال رخداد حوادث ناشی از کار در همواره کارفرمایان، شرکت

این مقاله قصد دارد با استفاده از نتایج طرح آمارگیری کارگاه های اند. بر این اساس پی شناسایی عوامل موثر بر این نوع از حوادث بوده

مرکز آمار ایران مدلی مناسب را برای حوادث ناشی از کار ارایه نماید. بدین لحاظ با شناسایی  ۱۳۹۳کارکن و بیشتر سال  ۱0صنعتی 
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تر را ها، مدل مناسبازش هر یک از این مدلعوامل احتمالی، برازش مدل رگرسیون خطی ، ریج و لسو و مقایسه نتایج حاصل از بر

 انتخاب نماید. 

 هامعرفی داده -2

 ۱0ی رگاههای صنعتها مورد استفاده در مقاله حاضر برگرفته از نتایج طرح آمارگیری کاهمانطور که در قسمت قبل بیان گردید، داده

به عنوان سال  ۱۳۹۳هنوز منتشر نگردیده به ناچار سال  ۱۳۹5و  ۱۳۹۴های باشد. از آنجایی که نتایج برای سالکارکن و بیشتر می

 است. مورد بررسی انتخاب شده

-نه صورت میهای کارگاه های صنعتی به صورت ساالکار کن و بیشتر، با هدف شناسایی ویژگی ۱0آمارگیری از کارگاه های صنعتی 

گردند. در این یاستان به صورت نمونه انتخاب م ۱۳کارکن  ۴۹تا  ۱0های شماری بوده و فقط کارگاهپذیرد. این طرح به صورت تمام

-یحصوالت آن، ویژگهای کارگاه، مهای و دریافتیهای ایمنی، هزینههای حادثه ناشی از کار، آموزشهای متنوعی با موضوعطرح سوال

 گیرد.های شاغالن مورد پرسش قرار می

 رفتهکارهتعاریف متغیرهای ب -3

رفته گنعتی به کار ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صتی است که در آن مجموعهکارگاه صنعتی: مکان ثاب

 است.شده

 شود که شغل مورد تصدی آنها نیاز به تعلیم و کسب مهارت ندارد.کارگران ساده: به کارگرانی اطالق می

 دارند. ارهای فنی راکاند توانایی انجام ش فنی و تجربه ای که کسب کردهشود که به اعتبار دانکارگران ماهر: به کارگرانی اطالق می

 اند.شود که ضمن طی دوره آموزش کاردانی، تجربه و مهارت کافی را بدست آوردهتکنسین ها: به شاغالنی اطالق می

ه انجام بدر خط تولید مشغول شود که دارای تحصیالت عالی حداقل در سطح کارشناسی بوده و مهندسین: به شاغالنی اطالق می

 وظیفه هستند.

ساخت دخالت  باشند که مستقیما در امر تولید وشاغالن غیرتولیدی: شامل کارکنان دفتری، اداری، خدمات و امور حمل و نقل می

 ندارند.

 خود است. ل کاالهایپرداختی بابت کارهای کنتراتی: پرداختی کارگاه به افراد یا کارگاه های دیگر به منظور تولید یا تکمی

اه اختمان کارگپرداختی بابت تعمیرات جزئی ساختمان: پرداختی های کارگاه بابت تعمیرات و عملیاتی که برای نگهداری و حفاظت س

 گیرد.انجام می

ای تی که برملیاهای کارگاه بابت تعمیرات و عپرداختی بابت تعمیرات جزئی ماشین آالت، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه: پرداختی

 پردازد.نگهداری و حفاظت از ماشین آالت ، تجهیزات و وسایل نقلیه خود به دیگران می

شتر ز یک سال بیااموال سرمایه ای: زمین، ساختمان، وسایل نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق به کارگاه که عمر مفید آنها 

 است.

مایه رزش اموال سراهای کارگاه بابت تعمیراتی است که عمر مفید، قدرت تولیدی و یا ای: هزینه هزینه تعمیرات اساسی اموال سرمایه

 دهد.ای کارگاه را افزایش می

 های ریج و لسومعرفی رگرسیون -4

𝑥i ،𝑖( با تعدادی متغیر پیشگو) مستقل( OLSهمانطور که مطلعید در رگرسیون حداقل مربعات ) = 1, … , 𝑁  و𝑦𝑖  ( متغیر پاسخ

ها ماندهبه طوری که مربع خطای باقی yها و  xوبرو هستیم. هدف از برازش چنین مدل رگرسیونی یافتن مدل خطی بین وابسته ( ر

شود. ها حاصل میحداقل گردد. به عبارت بهتر براورد ضرایب خطی در مدل رگرسیونی مذکور با حداقل نمودن مربع خطای باقی مانده

باشد. نخست دقت پیش بینی : براوردهای رگرسیون حداقل مربعات اغلب اریبی کم اما واریانس این رگرسیون با دو مساله روبرو می
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دهد. دومین مساله تفسیر آن است. به بیان دیگر، در هنگامی که زیاد دارد که این مهم خود دقت پیش بینی را تحت الشعاع قرار می

ای خود مساله با تاثیرگذاری باال مد نظر است و یافتن چنین زیرمجموعه باشد اغلب انتخاب زیرمجموعهتعداد متغیرهای پیشگو زیاد می

شود. از اینرو ای شناسایی میهای ریج یا لسو چنین زیرمجموعهگیری از رگرسیونای، با بهرهباشد. برای پاسخ به چنین مسالهمهمی می

ها زیرمجموعه متغیرهای پیشگو را دارند. در این رگرسیونهای ریج و لسو با کاهش برخی ضرایب تالش در انتخاب موثرترین رگرسیون

اگرچه ممکن است براوردهای ضرایب نااریب نباشند، واریانس براوردگرها کم است. ولی رگرسیون لسو بر رگرسیون ریج مزیت دارد 

توان تمایز وری و غیرضروری نمیگاه آنها صفر نخواهند بود و لذا بین ضرایب ضررغم کاهش ضرایب، هیچچراکه در رگرسیون ریج علی

که رگرسیون لسو امکان دارد برای برخی متغیرها، ضریب صفر براورد کند.  همچنین نکته حایز اهمیت در حالیقطعی قائل شد. در

های مذکور این مهم است، در رگرسیون خطی باید زیرمجموعه ای متغیرها انتخاب شود که فاقد هیچ گونه هم خصوص رگرسیون

گردد. ولی در با هم نبوده و از یکدیگر مستقل باشند اما این موضوع در زمان کار با داده های واقعی به سختی محقق می خطی

های نامبرده از شرط عدم همخطی صرف نظر شده و اتفاقا با وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل اقدام به براورد ضرایب و رگرسیون

 ن متغیرها می شود.   گزینش موثرترین زیرمجموعه از ای

 مدل ارائة -5

کن و بیشتر، عوامل کار ۱0همانطور که قبال بیان گردید، با استفاده از اطالعات مورد پرسش در طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 

تغیرهای مند. این رفتاحتمالی تاثرگذار بر وقوع حادثه ناشی از کار شناسایی و به عنوان متغیرهای پیشگو احتمالی مورد بررسی قرار گ

ذایی یا انند صنایع غایمنی در کارگاه، نوع فعالیت صنعتی ) موپیشگوی احتمالی عبارتند از: وضعیت آموزش ایمنی، وجود واحد بهداشت

متوسط ن، عداد مهندساتتولید مواد شیمیایی(، تعداد شاغالن غیرتولیدی، تعداد کارگران ساده، تعداد کارگران ماهر، تعداد تکنسین ها، 

میرات ری، هزینه تعآالت اداهای کاری روزانه، متوسط تعداد روز کاری در ماه، پرداختی کارهای کنتراتی، هزینه تعمیرات ماشینشیفت

ساسی) اهای تعمیرات های پرداختی بابت تعمیرات جزئی ساختمان و تعمیرات جزئی ماشین آالت( و هزینهجزئی) مجموع هزینه

 هت تعمیر (. ای که توسط شاغالن کارگاه یا دیگران و هزینه پرداختی بابت خرید لوازم جت اموال سرمایهمجموعه هزینه تعمیرا

ده شدند که (، رگرسیون ریج و رگرسیون لسو برازش داOLSسه مدل رگرسیون خطی حدقل مربعات ) Rافزار سپس با استفاده از نرم

ای بر  MSEاست. عدم امکان محاسبه  حاصل گردیده ۲۶۹۳.۲۳8و  ۲۳۴۲.۲75آنها به ترتیب غیرقابل محاسبه،   MSEمعیار 

تر اسبهای رگرسیونی ریج و لسو منباشد. از اینرو مدلرگرسیون خطی حدقل مربعات وجود هم خطی بین متغیرهای پیشگو می

یبا نزدیک به هم ریج و لسو تقر هر دو روش MSEکه به اینتر بین دو رگرسیون مذکور و با توجههستند. لذا به منظور بررسی دقیق

 شود.هستند لذا از طریق نمودار به شناسایی مدل مناسب پرداخته می
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 های رگرسیونی مختلف( :نحوه میل به صفر براورد ضرایب بر اساس تابع تاوان در مدل۱نمودار)

 

=∝با توجه به نمودار باال ، مقدار  های مورد نظر لذا مدل رگرسیون لسو برای دادهباشد که مربوط به روش لسو است تر میمناسب 1

 کارکن و بیشتر هستند: ۱0های صنعتی به شرح زیر است که بیانگر عوامل موثر بر حوادث ناشی از کار در کارگاه

𝑦 = −16.675 + 4.160𝐻𝑈 + 0.023𝑆𝑊1 + 0.39𝑆𝑊2 + 11.31𝑊𝑆 
: متوسط شیفت کاری روزانه  WSو  : کارگران ماهر SW2: کارگران ساده،SW1: داشتن واحد بهداشت و ایمنی، HUکه در آن ،

 است.

 مراجع
 (، مرکز آمار ایران.۱۳۹۳کارکن و بیشتر ) ۱0طرح آمارگیری کارگاه های  [۱]

 .پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددر رشته آمار ریاضی(،تخصیص دارایی بر اساس رخ دادهای دمی، ۱۳۹۴علیزاده، حسین ) [۲]
[3] Tibshirani, Robert, (1996),Regression Shrinkage and Selection via the Lasso, Journal of the Royal Statistical Society, Volume 

58, Issue 1 , Pages 267-288. 

[4] Choi, Yunjin, Park ,Rina,& Seo, Michael( 2012), Lasso on Categorical Data. 

[5] Hastie.Trevor , Tibshirani, Robert, Wainwright, Martin(2015), Statistical Learning with Sparsity the Lasso and 

Generalizations, published by Talor & Francis Group. 
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 ایهای بزرگ با استفاده از همبستگی فاصلهغربالگری متغیرها در داده
 ۳محمد آرشی ،۲، داود شاهسونی۱محمد کاظمی

 

 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱
m.kazemie64@yahoo.com 

 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ۲
dshahsavani@shahroodut.ac.ir 

 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ۳
m_arashi_stat@yahoo.com 

 چکیدة مختصر

 .س تاپاسخ، از اهمیت بسزایی برخوردار  بر مؤثر پیشگوی متغیرهای شناسایی های با بعد بسیار باال،در تحلیل داده

های وشرها، ابتدا با استفاده از یک روش غربالگری تعداد متغیرهای پیشگو را کاهش داده و سپس از در این نوع داده

ره ا از کنیم. در این مقاله، برای غرب الگری متغیمتغیر مبتنی بر جریمه برای انتخاب مدل نهایی استفاده میانتخاب 

کن یم. ای ن روش ای متغیر پاسخ استفاده میای بین متغیرهای پیشگو و تابع توزیع حاشیهضریب همبستگی فاصله

ی که متغیر پاسخ دم سنگین یا دارای مق ادیر نسبت به تشخی  نادرست ساختار مدل نیرومند بوده و همچنین زمان

 دهیم.سازی نشان میدهد. کارایی این روش را با یک مثال شبیهفرین باشد، عملکرد خوبی را از خود نشان می

 کلمات کلیدی

 های با بعد بسیار باال، رگرسیون جریمه شده، غربالگری.انتخاب متغیر، داده

 مقدمه  -1

اال در با حجم بسیار بهایی های نوین، محققین قادرند با هزینه نسبتا کمی، دادهکامپیوترها و سایر فناوریبا پیشرفت توان محاسباتی 

-ها چالشهحلیل این دادتاست. ، n، بسیار بزرگتر از تعداد مشاهدات ،pها تعداد متغیرهای پیشگو ،اختیار داشته باشند. در این نوع داده

 ترمشکل مدل یرتفس باشد، زیاد مدل پیشگو در متغیرهای تعداد ی آماردانان قرار داده است. وقتیهای جدیدی را پیش روها و فرصت

متعددی برای  هایتاکنون روش .است مهم بسیار بر پاسخ مؤثر پیشگوی متغیرهای شناسایی لذا، یابد.می افزایش محاسبات هزینه و

)تیبشیرانی  LASSOتوان ها میروشهای جریمه معرفی شده است. از جمله این روشهای با بعد باال و در قالب انتخاب متغیر در داده

است، قابل  n تر ازبزرگ pهای با بعد باال که هها برای انتخاب متغیر در داد( را نام برد. این روش۲00۱)فن و لی  SCAD( و ۱۹۹۶

رای رفع این مشکل، فن و بشوند. است، با چالش مواجه می n بزرگتر ازبسیار  pهای با بعد بسیار باال که استفاده می باشد اما برای داده

د. آنها از ضریب را برای کاهش بعد متغیرها در یک مدل خطی پیشنهاد دادن SIS( استفاده از یک روش غربالگری موسوم به ۲008لیو )

عد یشگو را از باده کردند و تعداد متغیرهای پای متغیرهای پیشگو با متغیر پاسخ به منظور غربالگری استفهمبستگی پیرسن حاشیه

تفاده کردند. های انتخاب متغیر فوق برای انتخاب مدل نهایی اسکاهش داده و سپس از روش dبه بعد نسبتا متوسط  pبسیار بزرگ 

ر تعمیم متغی های آماری مختلف مانند مدل خطی تعمیم یافته، مدل جمعی ناپارامتری و مدل ضریببه مدل SISپس از آن، روش 

باشند. نداده شد. این روش ها مدل مبنا بوده و در صورت نادرست بودن مدل آماری مفروض، ممکن است دارای عملکرد مناسبی 

دند. در این مدل را معرفی کر-های غربالگری آزادبنابراین برخی از محققین برای اجتناب از تشخیص نادرست ساختار مدل، روش

 ی متغیرهای پیشگو نیازی به مشخص کردن ساختار مدل نیست. ها برای غربالگرروش
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سخ معرفی شد، ای بین متغیرهای پیشگو و متغیر پا( بر اساس ضریب همبستگی فاصله۲0۱۲ها توسط لی و همکاران )یکی از این روش

شگو با متغیرهای پی و سپس تعدادی ازای آنها با متغیر پاسخ رتبه بندی کرده یعنی ابتدا متغیرهای پیشگو را براساس همبستگی فاصله

ریب همبستگی ضای را برای ورود به مدل انتخاب کردند. در این مقاله، ما برای رتبه بندی متغیرها از بیشترین همبستگی فاصله

( می ۲0۱۲ان )مکارهاین روش تعمیمی از روش لی و  کنیم.ای متغیر پاسخ استفاده میای متغیرهای پیشگو با تابع توزیع حاشیهفاصله

ادیر فرین باشد که نسبت به تشخیص نادرست ساختار مدل نیرومند بوده و همچنین زمانی که متغیر پاسخ دم سنگین یا دارای مق

ی بررسی سازثال شبیهدهد. در ادامه کارایی این روش را با استفاده از یک مباشد، عملکرد خوبی را در انتخاب متغیرهای مهم نشان می

 کنیم.می

 ایغربالگری مستقل نیرومند بر اساس همبستگی فاصله -2

ادفی متغیرهای تص ای بیندهیم. کوواریانس فاصلهای ارائه میدر این بخش یک روش غربالگری نیرومند با استفاده از همبستگی فاصله

X  وY :به صورت زیر تعریف می شود 
2

1 2 3
cov ( , ) 2d X Y S S S   

 که

          3 2 1
| | ,  ,  S E E X X X E Y Y Y S E X X E Y Y S E X X Y Y         

و  ,X Y توزیع با متغیرهای مستقل و هم ,X Y ای بینباشند. لذا همبستگی فاصلهمی,Y X :به صورت زیر تعریف می شود 

cov( , )
( , ) .                                        (1)

cov( , ) cov( , )

d X Y
dcorr X Y

d X X d Y Y
 

)( نشان دادند که ۲007و همکاران ) 2زکلی        , ) 0dcorr X Y  اگر و تنها اگر,Y X مستقل باشند و( , )dcorr X Y یک تابع

Y,اکیدا صعودی از قدر مطلق ضریب همبستگی پیرسن بین X ( یک روش ۲0۱۲است. به دلیل وجود این دو ویژگی، لی و همکاران )

ای آنها با متغیر پاسخ ارائه دادند. ما برای رتبه بندی متغیرها براساس همبستگی فاصله DC-SISغربالگری مستقل مطمئن موسوم به 

 ای متغیر پاسخ، یعنیوزیع حاشیهای متغیرهای پیشگو با تابع تبرای رتبه بندی متغیرها از مربع ضریب همبستگی فاصله
2
( , ( )),             k=1,...,p                                             (2)

k k
dcorr X F Y  

)کنیم که استفاده می ) ( )F Y P Y y های موجود دارد: الف( . این معیار چند برتری نسبت به روش( , ) 0dcorr X Y   اگر و

Y,فقط اگر X ( یک روش آزاد۲مستقل نباشند، بنابراین غربالگری براساس )- مدل بوده و برای هر مدلی قابل استفاده است. ب( چون

( )F Yتوانیم انتظار داشته باشیم که این روش غربالگری برای متغیر پاسخ دم برای هر نوع متغیر پاسخ یک تابع کراندار است، می

 ی مقادیر فرین عملکرد مناسبی را از خود نشان دهد.سنگین یا دارا

براورد کنیم. فرض  ( را براساس یک نمونه تصادفی۲ای )برای پیاده سازی این روش غربالگری، کافی است معیار مطلوبیت حاشیه       

کنید   , , 1,...,
i i

X Y i n یک نمونه تصادفی از جامعه ,X Y ای بینباشند. ابتدا کوواریانس فاصله( )F Y و
k

X  را با روش

 کنیم:گشتاوری براورد می
2

,1 ,2 ,3
ˆ ˆ ˆcov ( , ( )) 2 ,

k k k k
d X F Y S S S   

 که

                                                 
2 Szekely 
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,1 2
1 1

,2 2 2
1 1 1 1

,3 3
1 1 1

1ˆ ( ) ( ) ,

1 1ˆ ( ) ( ) ,

1ˆ ( ) ( ) ,

n n

k ik jk n i n j

i j

n n n n

k ik jk n i n j

i j i j

n n n

k ik lk n j n l

i j l

S X X F Y F Y
n

S X X F Y F Y
n n

S X X F Y F Y
n

 

   

  

  

  

  



 



 

براوردهای 
,3 ,2 ,1

, ,
k k k

S S S و
1

1
( ) ( )

n

n i

i

F y I Y y
n 

 تجربی تابع توزیعY باشند. در نتیجه معیارمی
k

 به صورت 

2

2 cov( , ( ))
ˆ ( , ( ))                                  (3)

cov( , ) cov( ( ), ( ))

k

k k

k k

d X F Y
dcorr X F Y

d X X d F Y F Y


 
  
 
 

 

شود. سپس تعدادی از متغیرهای پیشگو که دارای مقادیربراورد می
k

  بزرگتر از یک مقدار مشخصی باشند، به عنوان مجموعه

شوند، یعنی مجموعه متغیرهای مهم انتخاب می ˆ ˆ1,.., :
k

k p     که  مقدار مثبت از پیش تعیین شده است. در عمل

متغیر با بزرگترین مقدار  d، انتخاب ( به جای استفاده از۲008یک چالش است. فن و لیو ) انتخاب
k

را پیشنهاد دادند.  

 سازیمثال شبیه -3

سادگی، روش  به منظور کنیم.مقایسه میDC-SIS و  SISسازی، عملکرد این روش غربالگری را با در این بخش با استفاده از شبیه

1000pکنیم تعداد متغیرهای پیشگو،دهیم. در اینجا فرض مینشان می ROSISارائه شده خود را با  ،200، و حجم نمونهn  ،

 باشد. دو مدل زیر را در نظر بگیرید: 

2     :1مدل  3

1 2 3
2 3  Y X X X                           2مدل:      

1

1 exp( 3 )
T

Y X  


   

,3,1.5)که 0, 0, 0, 0, 2, 0,....., 0)  و بردار متغیرهای
1

( ,..., )
T

P
X X X 0)از توزیع, ) اند کهتولید شده( )

ij p p



  

0.5هایبا مولفه
i j

ij



  است. همچنین خطای تصادفی  از دو توزیع نرمال استاندارد و توزیع تی استودنت با یک درجه آزادی

تنها سه متغیر ۱بینید، در مدل تولید شده است. همانطور که می
3 2 1
, ,X X X  متغیرهای  ۲و در مدل

7 2 1
, ,X X X واقعا مهم

 متغیر دیگر بی اهمیت هستند.  ۹۹7هستند و بقیه 

,کنیم و سپس عملکرد هر روش را با معیارهایبار تکرار می ۲00مقایسه، هر آزمایش را برای 
j

P MوS کنیم کهارزیابی میM 

حداقل اندازه مدل برای در برگرفتن تمام متغیرهای مهم،
j

P مهم  احتمال تجربی انتخاب متغیر
j

X وS  احتمال انتخاب تمام

2متغیرهای مهم برای اندازه مدل داده شده
log( )

nd
n

 
  

نتایج کنیم. را ارائه می Mهایتر چندكاست. برای مقایسه دقیق 

  .خالصه شده است ۱سازی در جدول  شبیه
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 سازی: نتایج شبیه۱جدول 
S jP M Method Error Model  

 3P 2P 1P 95% 75% 50% 25% 5% 

0.99 1.00 1.00 0.99 12 5 4 4 3 SIS N(0,1)  

 

Model 1 

1.00 1.00 1.00 1.00 5 4 4 4 3 DC-SIS 
1.00 1.00 1.00 1.00 4 4 3 3 3 ROSIS 
0.47 0.98 0.87 0.48 935 475 53 7 4 SIS 1t 
0.86 1.00 0.94 0.68 145 7 4 4 3 DC-SIS 
0.98 1.00 0.98 0.81 8 4 4 3 3 ROSIS 
0.00 0.08 0.06 0.08 983 925 771 605 359 SIS N(0,1)  

 

Model  2 

0.99 0.99 1.00 1.00 32 8 4 3 3 DC-SIS 
0.98 0.98 1.00 1.00 44 6 8 5 3 ROSIS 
0.00 0.09 0.08 0.09 981 882 783 607 316 SIS 1t 
0.54 0.58 0.86 0.90 576 182 66 16 4 DC-SIS 
0.97 0.96 1.00 1.00 64 21 9 5 3 ROSIS 

 

در جدول نشان دهنده عملکرد بهتر است و در بهترین حالت برابر با تعداد متغیرهای مهم است. همچنین در یک  Mمقادیر کوچک

,روش غربالگری مناسب مقادیر
j

S P .بینیم که در هر دو مدل، با توجه به جدول می باید نزدیک به یک باشندSIS  برای خطای دم

های غیر دلدر شناسایی متغیرهای مهم در م SISکند. حتی زمانی که توزیع خطاها نرمال است، مل نمیسنگین تی استودنت خوب ع

غیر نرمال  رفتار مشابهی دارند، اما برای ROSISو  SIS-DCتوزیع نرمال است، دارای  خطی فوق ناتوان است. زمانی که

ROSIS یلی بهتر از خDC-SIS کند. عمل می 

 نتیجه گیری -4

بع ی پیشگو و تاای بین متغیرهاهای بزرگ براساس همبستگی فاصلهدر این مقاله یک روش نیرومند برای غربالگری متغیرها در داده

وش دیم که این رای متغیر پاسخ ارائه شد. با در نظر گرفتن دو مدل آماری مختلف و جمله خطای جمعی و ضربی نشان داتوزیع حاشیه

با یکسان تقری DC-SISنسبت به ساختار مدل نیرومند است. همچنین موقعی که خطا دارای توزیع نرمال است، عملکرد این روش و 

-ا نشان میعملکرد بهتری ر DC-SISو   SISگین تی استودنت است، این روش نسبت بهاست، اما زمانی که خطا دارای توزیع دم سن

 دهد. 

 مراجع
[1] Fan, J. and Li, R. (2001). Variable selection via nonconcave penalized likelihood and its oracle properties. Journal of the 

American Statistical Association, 96, 1348-1360. 

[2] Fan, J. and Lv, J. (2008). Sure independence screening for ultrahigh dimensional feature space (with discussion). Journal of 

the Royal Statistical Society, B, 70, 849-911. 

[3] Li, R., Zhong, W., and Zhu, L. (2012). Feature screening via distance correlation learning. Journal of the American Statistical 
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[4] Szekely, G. J., Rizzo, M. L., and Bakirov, N. K. (2007). Measuring and testing dependence by correlation of distances. Annals 

of Statistics, 35, 2769-2794. 

[5] Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via LASSO. Journal of the Royal Statistical Society, B, 58, 267-288. 
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 تهران هیات علمی گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، ۲
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 چکیدة مختصر

ه، به ن ام در این مقاله قصد داریم تا یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند و کاربردی را در طراحی قراردادهای اتکایی بهی

شیه ای تابع غرامت حاشیه ای، را معرفی کنیم. سپس نحوه طراحی قرارداد اتکایی بهینه با استفاده از تابع غرامت حا

و مقدار در معرض مخاطره شرطی توضیح داده می ش ود. در ادام ه بر اساس مینیمم کردن مقدار در معرض مخاطره 

عم یم چگونگی تعمیم قراردادهای طراحی شده به قراردادهای چند الیه ای را توضیح داده و الگوریتمی را برای این ت

 ره ومعرفی می کنیم. در نهایت قراردادهای بهینه طراحی شده بر اساس مینیمم کردن اندازه مقدار در معرض مخ اط

 یم. مقدار در معرض مخاطره شرطی را با استفاده از الگوریتم معرفی شده به قراردادهای چند الیه ای تعمیم می ده

 کلمات کلیدی

ر معرض دقرارداد اتکایی بهینه، قرارداد اتکایی چند الیه ای، تابع غرامت حاشیه ای، مقدار در معرض مخاطره، مقدار 

 مخاطره شرطی.

 مقدمه -1

 ید که براداده شده، نشان دادن حیتوض ( ۲00۹ونگ )که در  یتجرب ییاتکا یمهیبا استفاده از مدل ب( ۲0۱۳پورس و همکاران )

 گرمهیب یلخسارت ک یدم شرط یاضیر دیام یکننده ممینیم بسانیز یاهیال کی ییاتکا یمهیانحراف استاندارد، ب ییاتکا یمهیبحق

در  داریپا یسعهبه تو یابیدست یرا برا یاهیچند ال ییاتکا یمهیب ک( ی۲0۱0اویانگ و لی )است.  یکشاورز محصوالت یمهیدر ب هیاول

را  یو نسبت بسانیز ییقرارداد اتکا دو( ۲0۱۲ددو )کردند.  یطراح یو اخالق یدر حضور خطرات ذهن یمحصوالت کشاورز یهامهیب

را با تعداد  یاهیچند ال ییاتکا یمهیب ک( ی۲0۱۳کورتس و همکارا ) کرد. یرا معرف یاهیچند ال ییاتکا یمهیب کیداده و  میتعم

ا با شرط ر یخاص سکیمقدار ر ییاتکا یمهیب  نیا قیدق نییتع یپژوهشگران برا گریکردند. سپس  همانند د یثابت طراح یهاهیال

 ییاتکا یمهیب یاهیال کی بسانیز ییاتکا یمهیدادند که ب نشان( ۲0۱۳چی و تن )کردند.  ممینیم ییاتکا مهیبثابت بودن حق

س در کال هیاول گرمهیب یخسارت کل یشرط سکیدر معرض ر اریو مع سکیمقدار در معرض ر یکننده ممینیاست که م یانهیبه

 یطراح یرارا ب ییتالشها زین( ۲0۱۴( و ونگ )۲007پاساالکو ) رینظ  یگریمحدب هستند. پژوهشگران د ییاتکا یهامهیاز ب یخاص

 .انجام دادند یاهیچندال ییاتکا یقراردادها

 تعاریف و مفاهیم مورد نیاز -2

V) سکیدر معرض ر مقدار aRینامنف یتصادف ری( متغ X  ،1 نانیدر سطح اطم ،یهمان خسارت تصادف ای   0، که 1  

 شودیم فیتعر ریصورت ز، به

( ) inf{x R : P(X x) 1 }.VaR X      

mailto:al_panahi@sbu.ac.ir
mailto:alipanahiazaz@yahoo.com
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1 نانیدر سطح اطم ،یهمان خسارت تصادف ای،  X ینامنف یتصادف ری( متغ CVaR) شرطی سکیدر معرض ر مقدار   که ،

0 1  شودیم فیتعر ریصورت ز، به 
11

( ) ( )
1

q
CV aR X V aR X dq




  

از آن  نهیبه ییاتکا یقراردادها یطراح یحل مسأله یاست که برا  یدیجد یاز ابزارها یک( ی MIF) یاهیپرداخت غرامت حاش تابع

مدل  یبرا نهیبه ییشده و با استفاده از آن قرارداد اتکا مطرح( ۲0۱5آسا )و کامل در مقاله  قیطور دقروش به نی. اشودیاستفاده م

 ازیمورد ن یایپرداخته و قضا MIFتابع  یشد. حال به معرف یطراح مه،یبحق دیبدون ق البته( ۲0۱۳کو و همکاران )مطرح شده در 

ی قراردادها یردهدر ابتدا .شودیارائه م
MIF

C شود: زیر تعریف میصورت به 

 : R | ( ) ( ) , .
x

MIF
C f R f x h t dt h

 
    0 0 1 

 شودیم فیتعر ریصورت زتوابع پرداخت غرامت به یفضا

 : |
MIF

D h R R h
 

   0 1 

هر تابع پرداخت غرامت  برای :1تعریف 
MIF

f C  ،مانند  یاهیتابع پرداخت غرامت حاش کی
MIF

h D  کهیطورموجود است به  

( ) ( ) ,
x

f x h t dt x 0 0 

 یباشد که از بازه مقداریقیحق یرکاهشیتابع غ کی  g دیرض کنف :2تعریف  ,0  یبه بازه  1 ,0 شده است  فیتعر  1

) کهیطوربه ) ( )g g  0 1 1  صورتاعوجاج به یمهیب. حق 0
( ) ( ) (X)    1 

 که شودیم فیتعر   )و  0 ) ( ( ))
X

X g F t dt


 0 . 

 نتایج و مثالها -3

 د.کنیم که قرارداد اتکایی بهینه چند الیه ای با استفاده از آن طراحی می شودر این قسمت الگوریتمی را بیان می 

 یدرض کنف :1الگوریتم 
R

X  یاز خسارت تصادف ییاتکا گریمهسهم ب X  ییقرارداد اتکا یک توانیم یرباشد. با استفاده از مراحل ز 

CTE یکنندهینیممکه م اییهچندال
 کرد. یاست طراح یهاول گریمهب یخسارت کل  

 کرد: یطراح توانیم یرتکرار ز یتمرا با الگور اییهچندال ییاتکا ییمهقرارداد ب گام اول(

k یبرا اول( یمرحله  ] یه؛ باز2 , )
k

M   ییربازهبه دو ز [ , )
k k

M M
1

]و   , )
k

M



1
 گریمهو سهم ب شودیافراز م 

 صورت:به X یاز خسارت تصادف ییاتکا

      
[ , ] [ , ]

( ) (X) I ( ) [f (M ) f(X M )]I ( ),
k kk k M k k k M

f X f X X
  

   
1 0 1

 

)که در آن  است ) ( ) max{X d , };f X f X   
0

 ؛0

kمقدار  صورتینا یرتوقف به گام دوم رفته و در غ یارمع یمشاهدهدر صورت  دوم( یمرحله k 1 اول  یقرار داده و به مرحله

 .گردیمیبرم

 گام دوم(

 صورت:به اییهال-k ییاتکا ییمهدر قرارداد ب ییاتکا گریمهسهم ب اول( یمرحله

     [ , ] [ , ] [ , )
( ) ( ) ( ) ( ) [f (M ) f(X M )] ( )

j j k

k

R M j M M k k k M

j

X f X I X f X I X I X




 



    1 1

1

0 1

1

   

 .شودیمحاسبه م 
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روش براورد مناسب، با در نظر گرفتن شرط  یک یامناسب،  یارمع یکمجهول تحت  یانتها پارامترها در دوم( یمرحله

(max{X d , }) E(X )
R

E  0 شوندیبراورد م. 

نکته توجه شود  نیبه ا . الزم استشودیم یطراح (۱) تمیاز الگور با استفاده یاهیچند ال ییبا استفاده از دو مثال دو قرارداد اتکاحال 

مقدار در معرض  سکیر یها، و با توجه به انتقال ناوردا بودن اندازه(۲0۱7( مقاله پاینده و پناهی )۴( و )۳ی )هابه گزاره هکه با توج

 .باشندیم نهیبه زیشده ن یطراح یاهیچند ال یقراردادها ،یشرط سکیو مقدار در معرض ر سکیر

 منظور قرارداد: نیا ی. براشودیم یطراح نهیبه یاهیدو ال ییقرارداد اتکا کیمثال  نیدر ا :1مثال 
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f(X)
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ال مبداء مختصات به با انتق قتیو در حق سک،یانتقال ناوردا بودن اندازه مقدار در معرض ر تیو خاص (۱) تمیحال با استفاده از الگور

* ینقطه
( , )M a L صورت:به یاهیدو ال یی، قرارداد اتکا 
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2 1
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1 1
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X
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**که در آن  شودیم جهینت
a  و دیآیدست مبه ریز یاز معادله ** **

( )
X

L F a 
1  

1 ** 2

2

2

1
( (a ))

X

a
F

a

 
  

1 و

1

( ) (M )
( )

1 ( )

X X

X

X

F t F
F t

F M


 


xیبرا   M

1
با هم ادغام  توانیشده در باال را م یطراح یی. سطوح سوم و چهارم قرارداد اتکا 

شاهده مزیر در شکل  توانیرا م االب ییقرارداد اتکا ی. نحوه طراحشودیاجتناب م کارنیبه خاطر روشن بودن روش از انجام ا یکرد، ول

 کرد.
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 نتیجه گیری -4

الیه ای بهینه بر اساس  ( میتوان قرارداد اتکایی چند۲0۱7( مقاله پاینده و پناهی )۴( و )۳( و گزاره های )۱با استفاده از الگوریتم )

صیت بهینگی عالوه بر دارا بودن خاقراردادهای اتکایی بهینه طراحی شده با استفاده از تایع غرامت حاشیه ای طراحی کرد که 

 قراردادهای مذکور میتوانند از نظر شاخصهای مهم دیگر از قرارداد اولیه بهتر باشند.
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 چکیده

ای، و گذرد که در آن انواع داده به چهار دسته اسمی، ترتیبی، فاص لهبیش از هفتاد سال از مقاله مشهور استیونز می

 بندی و با توجه به جایگاه و تعداد متغیرهای م ورد بررس ی ان واعی ازبندی شد. بر  اساس این دستهنسبتی تقسیم

بندی هنوز هم از این انواع داده را فراهم کردند. اگرچه این دستهابزارهای تحلیل آماری ارایه شد که امکان استنباط 

 ها نیز ضروری به نظرهای تحلیل آنهای جدیدی از داده و روشهای آماری است، معرفی دستهپایه بسیاری از تحلیل

های ه در س الای هس تند ک از جمله انواع داده …هایی از نوع متن، تصویر، ویدیو، صوت، ایموجی، و رسد. دادهمی

 اند. اخیر به طور وسیع توسط کاربران اینترنت  تولید و در مراکز داده ذخیره شده

یرت ر های اجتماعی فراگهای متنی به دلیل اینکه در جامعه کاربران اینترنت و به طور خاص در شبکهدر این بین داده

 های متنی ض روری ب ه نظ ربزارهای تحلیل دادهاست از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. به همین دلیل توسعه ا

های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است به طوری که در حال حاضر متن کاوی ب ه رسد. تا کنون فعالیتمی

هایی که رغم پیشرفتهای آمار، زبان شناسی، و یادگیری ماشین تبدیل شده است. علییک میان رشته بین تخص 

گرفته است، ابزارهای تحلیل متون فارسی چندان توسعه نیافته است و نیازمند توج ه ب یش از  در این حوزه صورت

 پیش پژوهشگران به این بخش است.

های اقتصادی بخصوص بازار کااله ای دس ت های اجتماعی فارسی زبان در بخشها و شبکههای اخیر سایتدر سال

 . های شیپور، دیوار، و باما اشاره کردتوان به سایتها میایتاند. از جمله این سدوم فعالیت قابل توجهی داشته

گ ذاری در این مقاله، به عنوان یک مطالعه موردی، تجزیه و تحلی ل محتواه ای متن ی س ایت بام ا را ب رای قیمت

ه و داد های متنی را توس عههای استخراج دادهایم. برای این منظور ابزارها و روشخودروهای کار کرده در نظر گرفته

ص ل از ایم و نتایج حاهای استخراج شده را مورد تحلیل و ارزیابی فرار دادهسپس با استفاده از مدل های آماری داده

 آن را ارایه کرده ایم.

 کلیدی کلمات

 لیاص هایمولفه تحلیل کاوی،وب رگرسیونی، درخت باما، سایت گذاری،قیمت کاوی،متن
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 چکیدة مختصر

گیرند های صنعتی برای گرفتن یک نمونه، لیستی از مشاغل را در نظر میهای شغلی بنگاهدر مسائل بررسی موقعیت

تا از مشاغل انتخاب شود. در عمل rشوند تا زمانیکهصورت تصادفی ساده انتخاب میو سپس در هر بنگاه مشاغل به

گیری اس ت. براوردگ ری ک ه ب رای ه ای نمون هگیری معکوس است که یکی از پرکاربردترین طرحاین همان نمونه

شود براوردگر مورتی است که براوردگ ری نااری ب گیری معکوس استفاده میای از جمله نمونههای دنبالهگیرینمونه

مول ( روشی برای تخمین احتماالت ش 2016ست ولی از کارایی باالیی برخوردار نیست. در این مقاله بر اساس تیله )ا

مع ه تامسون برای تخمین پارامتر مجهول جا-گردد که از طریق آن بتوان از براوردگر کاراتر هارویتزاعضا معرفی می

 استفاده کرد.

 کلمات کلیدی

 تامسون، احتماالت شمول     -کوس، براوردگر مورتی، براوردگر هاوریتزگیری معنمونه            

 مقدمه -1

انی گیری معکوس برای براورد فراو( معرفی شد که از نمونه۱۹۴5گیری معکوس توسط هالدان )های نمونهیکی از اولین طرح

طرح  (۱۹۶۲را بررسی کرد، سمپفورد ) جایگذاریگیری معکوس بدون( نمونه۱۹۶۹های نادر استفاده کرد. چیکاگودار )پیشامد

اجایگذاری را معرفی گیری معکوس با احتمال نابرابر ب( نمونه۲007جایگذاری جریک و نادیو )گیری معکوس با احتمال نابرابر بدوننمونه

ه را بیان حجم نمون( مشکل ۲00۴ای و در )های دنباله( براوردگر مورتی برای طرح۲00۱های اخیر صالحی و سیبر )کردند، در سال

 ( روشی برای برای کنترل حجم نمونه بیان کرد.۲0۱۶بحق )کردند و پناه

گیری معکوس را (، نمونه۲0۱۶گیری از مشاغل کشور کانادا )تیله شود بر اساس مشکل کاربردی موجود در نمونهدر این مقاله سعی می

جایگذاری ا بدونیل ممکن است با استفاده از یک طرح ساده باجایگذاری برای این مشکل سازگار کنیم. برای این منظور هریک از مشاغ

جامعه  ک شغل در کلگیری معکوس انتخاب شود. اما هدف اصلی براورد میانگین دستمزد برای یو یا با احتماالت نابرابر بر اساس نمونه

 ور به تخمین احتماالت شمول هستیم.کنیم و برای این منظور مجبتامسون استفاده می-است که از براوردگر هارویتز

ه طرح گیری معکوس بر پایطرح نمونه ۳گیری معکوس بر پایه طرح تصادفی ساده باجایگذاری و در فصل ، طرح نمونه۲در فصل 

 با یک ۴ل شوند. مقاله در فصهای صنعتی سازگار شده و احتماالت شمول براورد میاحتماالت نابرابر برای بررسی مشاغل بنگاه

 رسد.بندی به پایان میجمع

  

 ها نماد
U :شامل جامعه یکN  1}بنگاه یعنی, 2,..., , ..., }U i N (U ها در یک منطقه صنعتی را مشخص ای از بنگاهجامعه
 کند(.می
L :لیست مشاغل 

mailto:Zarei.khatereh69@gmail.com
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M :یدر لیست یعنی اندازه مشاغل تعدادL 

i
Fلیست مشاغل در بنگاه :i ،

i
F L 

i
Dلیست مشاغلی که در بنگاه :i  وجود دارند، با, ,

i i i i i
D F F D L D L     

i
MPتعداد مشاغل در بنگاه :i  یعنی اندازه

i
F  

r ها(بنگاه)تعداد پیروزی: تعداد مشاغل متمایز بدست آمده در هر 

i
Xها قبل از: تعداد شکستr شغل بدست آمده در بنگاهi 

 گیری تصادفی ساده باجایگذارینمونه -2

دارای نسبت iفرض کنید بنگاه
i

p از مشاغل در لیست بنگاه است. اگر یک نمونه از مشاغل باجایگذاری از بنگاهi  انتخاب شود تا

شغل شناسایی شود پس rکهزمانی
i

X ای منفی است.دارای توزیع دوجمله 

~ ( , )
i i

X NB r p 

اگر
ik

A،k L تعداد دفعات تکرار شغلk ام در نمونه گرفته شده از بنگاهi باشد، در یک طرح ساده باجایگذاری با اندازهn ،

 روزا ینای است. ادارای توزیع چندجمله

!

1!
=);=(

ikLk
nikik

aM

n
LkaAp 



 

nAikکه در آن ,0,1,2,=  وnaik

Lk

=


. 

 ماند پس:ای باقی میاگر شرایط را روی قسمت مشخصی از جامعه محدود کنیم، توزیع چندجمله

! 1
( , | )

( ) !i

i

ik ik i ik rk F
k Fi ik

r
p A a k F A r

MP a


     

با 
i

ikk F
a r


. 

 دهیم، داریم:انجام می iشغل در بنگاه rباجایگذاری برای رسیدن بهدر فرایندی که به روش 

                          ( | ) ;
ik i i

i

r
E A X k F

MP
  

;i

i

i

X
k D

M MP



 

 

ik احتمال شمولکه در نتیجه  | آید:بدست میصورت زیر ه ب 

i

i

iikik Fk
Mp

r
XAEE ;=)|(=| 

 که در آن
ip  ها و حل معادلهتوان با استفاده از روش گشتاورمی ونامعلوم است 

ii XXE =)(، 
ipرد:را براورد ک 

1
ˆ

i

i

r
p

X r



 

 پارامتر نیز است که براوردگری اریب است.که همان براورد درستنمایی ماکزیمم 

 براوردگر واریانس مینیم نااریب از 2r اگر 
ipبصورت زیر است:  

2

1
ˆ

1
i

i

r
p

X r
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 اگرچه
1

ˆ

1

ip
 برای 

ip

1
 .نااریب است 

 رد.تامسون برای براورد پارامتر مجهول استفاده ک-توان از براوردگر هارویتزشمول تخمین زده شد و می حال احتماالت

 گیری با احتماالت نابرابر باجایگذارینمونه -3

 حال اگر
ikp احتمال انتخاب یک شغل درهرمرحله باشد داریم                                           :                         

1=ik

Lk

p


 

 اگر 
ip مجموعی از 

ikp های محدود شده از مشاغل در بنگاه i باشد:   

 
ik

i
Fk

i pp 


= 

~در این مورد مجددا  ( , )
i i

X NB r p اگر ،  بنابراین اگر
ikA ، Lk  تعداد دفعاتی باشد که واحدk  ام در نمونه تکرار شده

 ، مقادیر n در یک طرح بااحتمال نابرابر باجایگذاری بااندازه است.
ikA ای است دارای توزیع چندجمله: 

( , ) !
!

ik

ik

a

ik ik

k L ik

P
p A a k L n

a

     

nAik که در آن  ,0,=  و  naik

Lk

=


. 

 ماند بطوریکه:ای باقی میاگر شرایط را روی یک اندازه ثابت در یک قسمت جامعه محدود کنیم، توزیع چند جمله

1
( , | ) ! ( )

!
ik

i

i

aik

ik ik i ikk F
k F i ik

p
p A a k F A r r

p a


     

raikبا 

i
Fk

=


. 

 به روش باجایگذاری داریم: iشغل در بنگاه rبرای رسیدن به

( | ) ;ik

ik i i

i

rp
E A X k F

P
  

;
1

i ik

i

i

X p
k D

P



 

مقدار مورد انتظار از
ik

A :بصورت زیر است 

i

ik
iikik

p

rp
XAEE =)|(= 

 ها و حل معادلهبا استفاده از روش گشتاورمجددا مانند حالت قبل  
ii XXE  میتوان )(=

ip را براورد کرد:  

1
ˆ

i

i

r
p

X r



 

  که همان براورد درستنمایی ماکزیمم پارامتر است که براوردگری اریب است. 

 :برآورگر واریانس مینیمم نااریب بصورت زیر است

2

1
ˆ

1
i

i

r
p

X r
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 بندیجمع -4

ل مربوط به تامسون در مسائ-براوردگر کارای هارویتز گیری معکوس و همچنینتوان از نمونهبا روش معرفی شده در این مقاله می

شغل باجایگذاری منجر  rبخش نیست، چون انتخابهای صنعتی بهره برد. اگرچه مورد باجایگذاری خیلی رضایتبررسی مشاغل بنگاه

شود از طرفی اگرشغل جداگانه نمی rبه
i

MP جایگذاری گیری بدونگیری طوالنی شود بنابراین نمونهکوچک باشد ممکن است نمونه

دون بشدند. از بیان روش  گیری معکوس، دو طرح باجایگذاری و با احتماالت نابرابر معرفیشود. برای طرح پایه نمونهمیترجیح داده

گیری معکوس اضافه شد که این طرح پایه با کمی محاسبات بیشتر به نمونه جایگذاری به دلیل خالصه نویسی نگارش خودداری

 ( استفاده کرد.۱۹۶۹توان از چیکاگودار )شود. برای این امر میمی
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 ادعا یرذخا یسازکاهش تعداد پارامترها در مدل
 ۲، محمد ذکایی۱زهرا پرچیانلو

 

 سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،گروه بیم ۱
z.parchiyanloo@gmail.com 

 
 سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانگروه بیم ۲

zokaei@sbu.ac.ir 

 چکیدة مختصر

کاهش تعداد پارامتره ا در  ی(را براRJMCMCمونت کارلو   ) یرپذاز روش پرش برگشت یدیمقاله کاربرد جد یندر ا

 یینم ا یمنحن  یکروش به صورت خودکار از  ین. در اکنیمیم یانب بسیانادعا در مثلث ز ةتوسع یالگو یسازمدل

ب ا اس تفاده از  یگ رد هایدر روش که،یدر حال یم،نکیادعا استفاده م ةمثلث توسع یبه دست آوردن عامل دم یبرا

ب ر ع الوه RJMCMCبا اس تفاده از روش  ین. همچنشودیبه دست آورده م یادعا، عامل دم ةتوسع یالگو یابیبرون

مع وق را ب ه دس ت  یکام ل ادعاه ا ب ینیشپ یعتوز کاهش تعداد پارامترها در مدل و به دست آوردن عامل دمی،

را  اس ت یازمورد ن 2 یمال یمعوق که در محاسبات توانگر یادعا یردر براورد ذخا یتاز عدم قطع ایه. اندازآوریمیم

  .دهیمیارائه م

 مات کلیدیکل

  یمال یادعا، توانگر ةپراکنش، مثلث توسع یشمعوق، پواسون ب یادعا یرمونت کارلو، ذخا یرپذپرش برگشت
 

 سازی ادعاهای ذخیرهروش -1

ر گزارش ها، هنگام بستن قرارداد یا حتی هنگامی که ادعای خسارت برای اولین باخالف سایر صنعت ای برقیمت محصوالت بیمه

سرعت تسویه که خسارات به (ی اتومبیل و منازل مسکونیبیمه بدنهمانند  )دم سبک  ایهای بیمهنیست. در رشتهشود، مشخص می

عمومی  )مانند مسئولیت سنگینای دمهای بیمهشود. در مقابل، در رشتهمقدار نهایی ادعا با سرعت بیشتری مشخص می ،شوندمی

 د.های زیادی طول بکشد تا مقدار نهایی خسارت مشخص شو( ممکن است سالتجاری، غرامت کارکنان یا بیمه جامع مسئولیت

و ماهیت  خیر در پرداختأنشده است. به علت تمعوق پرداخت یغیر عمر مربوط به ذخایر ادعا ةهای بیمبزرگترین بدهی در شرکت

الی و ماند، برای مدیریت ت تجاری متمایز شدهای از دیگر محصوالبر اینکه محصوالت بیمهتصادفی زمان و مقدار زیان پرداختی، عالوه

های بیمه موظف شرکتبنابراین تجاری است.  یهاهای بیمه، نیاز به قوانین مدیریتی متفاوتی نسبت به دیگر شرکتمخاطره در شرکت

زم الاز سرمایه  ها در صورت تحقق تعهداتشان هستند، که در آن نباید بیشالزم برای پرداخت بدهی ةسازی سرمایبه ذخیره

ر مسئله دسازی صورت بگیرد، به طوری که سهامداران متناسب با سرمایه خود در شرکت بیمه سود دریافت کنند. در واقع ذخیره

نابراین با هستیم. بیز نسازی ادعا تنها به دنبال تعیین متوسط مقدار ذخایر ادعا نیستیم، بلکه به دنبال تعیین توزیع این ذخایر ذخیره

ورد نیاز توان مقدار سرمایه معالوه بر مدیریت مخاطره، بررسی مخاطره موجود در براورد ذخایر، می ،بین مثلث پاییناشتن توزیع پیشد

 را نیز به دست آورد. ۲برای توانگری مالی 

های معوق با در بیشتر موارد زیان گیرد.های بیمه غیر عمر، بر اساس بررسی مثلث توسعه ادعا صورت میتعیین ذخایر در شرکت

های پرداخت شده بر حسب سال حادثه و سال های مربوط به خسارتدادهمعمول شود. نمایش استفاده از مثلث توسعه ادعا براورد می
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حادثه  گویند. منظور از سالکه به آن مثلث توسعه ادعا می استمثلثی  به صورت شود،دیده می ۱جدول گونه که در همان توسعه،

خیر أهایی است که تا پرداخت نهایی ادعا تسال دهنده تعدادخیر، نشانأسال تدهیم. نشان می iاست که با همان سال صدور بیمه نامه 

های سالبا هر ستون آن متناظر ه و های حادثدهنده سالهر سطر مثلث نشان ،در مثلث توسعه ادعا دهیم.نشان می jکه با  افتاده است

 است.توسعه 

 

 . مثلث تأخیر1جدول 

 
 

لیه رای ادعای اوو سال حادثه ب های توسعههایی که وابسته به سالپرداخت ،دهدگر را نشان میهای بیمهاین مثلث روند تکامل پرداخت

 بارت دیگرع های حسابرسی آتی است. بهاز طریق براورد ذخایر ادعای معوق برای سال، کردن این مثلثها تکمیلسنجاست. هدف بیم

i,jX در سال حادثهیی است که ادعا ی برایمقدار پرداخت i سالدر  رخ داده و i+j موع ادعای . مجقرار گرفته استرزیابی مورد ا

  با استفاده از رابطهسال توسعه،  j بعد از iه پرداختی برای سال حادث

  
, ,

0

,
j

i j i k

k

C X


  

 مثلث باال که شامل مشاهدات ، شودمثلث توسعه ادعا به دو قسمت تقسیم می I. در زمان آیددست میبه 

 ,
,  i+j I , 0 i I, 0 j ,

I i j
D X J      

 و مثلث پایین که شامل ادعاهای معوق 

 ,
,  i+j >I , 0 i I, 0 j ,

I

c

i j
D X J     

  است، که باید براورد کنیم.

فرگوسن و مدل  -بورن هویترای، روش روش نردبان زنجیرهتوان به از جمله می ،سازی ادعا وجود داردهای مختلفی برای ذخیرهروش

ده از آنها که با استفا فرگوسن الگوریتم محاسباتی قوی هستندویتر ن هورای و بزنجیره . با توجه به اینکه روش نردباناشاره کرد پواسون

ی این بر پایه های تصادفی کهها به معرفی مدلسنجد، بنابراین بیمتوان محاسبه کرهای عدم قطعیت مانند خطای براورد را نمیشاخص

 های محاسباتی هستند، روی آوردند.الگوریتم

 هاشود. بنابراین تعداد پارامتردر نظر گرفته می jɣ و برای هر ستون اثر iµ سازی ادعا، برای هر سطر اثرهای ذخیرهدر بیشتر روش

وابسته به تعداد مشاهدات واقع در مثلث توسعه ادعاست. با توجه به اینکه اطالعات کافی برای براورد این پارامترها در دسترس نیست، 
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پیروی  )ODP(پراکنش از توزیع پواسون بیش ijXکنیم که مقدار افزایشی ادعا در این مقاله فرض می کند.دقت مدل کاهش پیدا می

 پراکنش همانند توزیع پواسون است، که میانگین و واریانس آن به صورت سون بیشکند. توزیع پوامی

 
,

,

[ ] ,

[ ] .

i j

i j

E m

Va Xr m

X






 

 ا است. تعدادی از پارامتره براورد استفاده از منحنی پارامتری برای ،هایک روش معمولی برای کاهش تعداد پارامتراست. 

ک منحنی نمایی یاز  ( برای کاهش تعداد پارامترها در مدل،۲0۱۲ورال و همکاران)در این مقاله با استفاده از روش مطرح شده توسط 

عا از یک گوی توسعه ادکنیم که لگاریتم الکنیم. به عبارت بهتر، فرض مینزولی برای براورد پارامترهای الگوی توسعه ادعا استفاده می

د وسعه ادعا چناز این خط منحرف شود. درنتیجه لگاریتم الگوی تکند اما این امکان وجود دارد که در برخی از نقاط خط پیروی می

ط منحرف شده ختواند ترکیبی از چند خط باشد. برای تعیین نقاطی که لگاریتم الگوی توسعه ادعا از این ای خطی است که میتکه

 کنیم. استفاده می RJMCMCاست از الگوریتم 

با کنیم فرض میتروپلیس هستینگس است که شامل انتخاب مدل است. یک حالت خاصی از الگوریتم م RJMCMCالگوریتم 

ی شمارایرو هستیم. مجموعهی انتخاب مدل بیزی روبهمسئله ,
k

M k K توان بههایی است که میای از مدل، مجموعه 

توان نابراین نمیبکند، هایی با ابعاد مختلف پرش میدلبا توجه به اینکه زنجیر مارکوف بین م برازش داد.X ی های مشاهده شدهداده

ر مارکفی را این روش زنجیرا پیشنهاد داد. RJMCM گیری ( روش نمونه۱۹۹5از روش گیبز برای تولید نمونه استفاده کرد. گرین )

کوف تطبیق بعد زنجیر مارپایه بر  RJMCMCروش  اصلیکند. ایده ، تولید میکندیی با ابعاد مختلف پرش میهاکه بین مدل

ی برای تولیدشده در وضعیت جدید با بعد زنجیر مارکوفی است که در وضعیت قبل تولید شده است. این روش از یک متغیر کمک

   کند.های مارکوف استفاده میتطبیق بعد زنجیره

گر اهای آن باشد. های شرکت بیمه بیشتر از بدهیاییتوان وضعیتی در نظر گرفت که در آن داردر یک نگاه کلی توانگری مالی را می

دعای ورد ذخایر ا، بنابراین باید به بررسی مخاطره موجود در براشرکت در این وضعیت قرار بگیرد، در این صورت توانگر خواهد بود

گیرد. ار میمورد بررسی قر بیمهمخاطره موجود در شرکت بیمه غیر عمر در دو شاخه مخاطره ذخایر و مخاطره حقمعوق بپردازیم. 

ر طره در ذخایهای قبل است که اغلب به عنوان مخاشده در سالهای بیمه در قراردادهای بستهمخاطره ذخایر مربوط به تعهدات شرکت

مه مربوط بیاند. مخاطره حقشود. مخاطره ذخایر مربوط به ادعاهایی است که قبل از سال حسابرسی جاری اتفاق افتادهادعا شناخته می

بلی در سال شوند و یا ادعاهایی که بر اساس قرادادهای قبه مخاطره موجود در قراردادهاست که در سال حسابرسی جاری بسته می

اخیر  به مطالعات با توجه هایی که پوشش داده شده، اما هنوز اتفاق نیافتاده است.دهند. به عبارت بهتر مخاطرهحسابرسی جدید رخ می

عا انجام اساس بررسی کامل مثلث توسعه اد های تجاری دم سنگین، زمانی که این براورد برذخایر ادعا در شاخه خطای براورد

بپردازیم. بنابراین در  به براورد این ذخایر ۲ برابر زمانی است که در یک بازه زمانی یکساله، تحت قوانین توانگری مالی ۳ یا ۲شود،می

در  را مدت(انداز کوتاه)چشممورد نیاز است  شرکت ۲که برای بررسی توانگری مالی  بازه زمانی یکساله این قسمت تفاوت استفاده از

   .کنیمانداز بلندمدت( بررسی می)چشم مقابل بررسی کامل مثلث توسعه ادعا

 گیرینتیجه -2

بر این، م. عالوهارائه دادی RJMCMCگوریتم سازی مثلث توسعه ادعا را با استفاده از الدر این مقاله ما یک رویکرد جدید برای مدل

 وان تتوزیع پیش بین کامل مثلث توسعه ادعا و ذخایر ادعای معوق را به دست آوردیم که با استفاده از این توزیع، می

 را محاسبه کرد. ۲سرمایه مورد نیاز برای توانگری مالی 

 



 

 88 یصفحه

 مراجع
[1] Verrall, Richard J., and Mario V. Wüthrich. "Reversible jump Markov chain Monte Carlo method for parameter reduction in 

claims reserving." North American Actuarial Journal 16.2 (2012): 240-259. 

[2] Verrall, Richard, Ola Hössjer, and Susanna Björkwall. "Modelling claims run-off with reversible jump Markov chain Monte 

Carlo methods." ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 42.1 (2012): 35-58. 

[3] Green, Peter J. "Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determination." Biometrika 

(1995): 711-732. 



 

 8۹ یصفحه

 موردی مطالعة های همگن ریسک؛تی در گروهکشش قیم
 ۲، علیرضا غفاری حدیقه۱پورمهناز منطقی

 

 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ۱
manteqipour@azaruniv.ac.ir 

 هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ۲
hadigheha@azaruniv.ac.ir 

 چکیدة مختصر

ها و اف زودن ض ریب های پژوهشی در صنعت بیمه است. با محاسبه امید ریاضی خس ارتتعیین نرخ یکی از اولویت

ها در نظ ر نام هها تابع تقاض ای بیمهشود. در این روشها تعیین مینامهسربار ریسک به این مقادیر، نرخ نهایی بیمه

ین مقاله ها را به صورت هدف دار تعیین نمود.  در اتوان نرخکه با در نظر گرفتن این توابع می، در حالیشودگرفته نمی

کنیم.  های متفاوت ریسک در رشته بیمه باربری، تابع تقاضا را براورد و کشش قیمتی را برای آنها محاسبه میدر گروه

تری دارن د. های خوب کشش قیمتی پاییندهد ریسکان میهای این پژوهش نشمحاسبات انجام شده بر پایگاه داده

 شوند. های خوب جذب میهای بد بیش از ریسک، ریسکهانامهبه عبارتی دیگر، با کاهش یکسان نرخ انواع بیمه

 کلمات کلیدی

 میانگین ها.-Kبیمه، ریسک، تابع تقاضا، کشش قیمتی، گروه همگن ریسک، روش خوشه بندی حق

 مقدمه  -1

ها ی خسارتاورد شدهشود. به این ترتیب که به امید ریاضی برها تعیین میها، با توجه به امید ریاضی خسارتنامهبیمه طور کلی نرخبه 

بازار این ضریب  های خود و شرایطهای بیمه با توجه به استراتژی. شرکت[1]شودبا استفاده از ضریب سربار ریسک، مقادیری اضافه می

نامه صادر تری بیمههای پایینشوند با نرخها دچار مشکالت کمبود نقدینگی میبه طور رایج، وقتی شرکت. کنندیین میسربار را تع

 شتریان برایمدهد اما این به معنی سودآوری شرکت نیست. افزایش تعداد ها را افزایش میها تعداد مشتریان آنکنند. کاهش نرخمی

ا ربیمه نامه  ها، درآمد حاصل از صدور یکباشد. از طرفی دیگر کاهش نرخ بیمه نامهش تعهدات آن مییک شرکت بیمه به معنی افزای

های متفاوت هها، بررسی تابع تقاضا و کشش قیمتی برای گروها عالوه بر امید ریاضی خسارتدهد. بنابراین در نرخ گذاریکاهش می

 رسد. ریسک ضروری به نظر می

ایم. سی قرار دادههای همگن ریسک را به طور جداگانه مورد بررهای رشته بیمه باربری یک شرکت بیمه گروهادهدر این مقاله برای د

سال یک  ۹های ایم و دادهاستفاده کرده [2]های همگن ریسک با قابلیت بیمه شوندگی، از روش ارایه شده در  برای ساختن گروه

ی تابع تقاضا را ابطهض،   [3]های ارایه شده برای تابع تقاضاایم. با استفاده از مدلشرکت بیمه را به ده گروه همگن تقسیم بندی کرده

آوریم. به این منظور از  ستدچند نقطه به ها را در ایم. برای براورد پارمترهای این توابع نیاز داریم تا مقادیر آندر هر گروه تعریف کرده

ز هر تابع تقاضا نقطه ا 5ایم و به این ترتیب ها استفاده نمودههای ارایه شده توسط شرکت و  تعداد اعضای خوشهقیمت [4]بندیخوشه

. با [5]ایمهبراورد کرد Rافزار نرمایم. سپس با  استفاده از تکنیک رگرسیون غیرخطی، پارامترهای مدل را با استفاده از را به دست آورده

 ایم. ی کشش قیمتی را در هر گروه همگن به دست آوردهاستفاده از توابع تقاضا، ضابطه

های خوب کمتر از کشش شود که کشش قیمتی ریسکهای همگن ریسک این نتیجه حاصل میی کشش قیمت در گروهدر مقایسه

هایی است که نرخ خسارت آن ها کمتر است. این به این مفهوم است که ی خوب ریسکهاهای بد است. منظور از ریسکقیمت ریسک
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ها، تحت هر شوند. بنابراین، کاهش یکسان نرخهای خوب جذب میهای بد بیشتر از ریسکها ریسکبا کاهش یکسان نرخ تمام ریسک

ها مواجه خواهد کرد. این معضل، در صنعت بیمه ایران ای نیست و شرکت را با حجم باالیی از خسارتهدفی، تصمیم درست و معقوالنه

 توسط شرکت بیمه توسعه تجربه شده است.

 های همگن ریسکگروه -2

ا با رین تفاوت رها است که اعضای آنها بیشترین شباهت را به یکدیگر و بیشتهایی از بیمه نامههای همگن ریسک گروهمنظور از گروه

وش رها است. در  ها حایز اهمیت است نرخ خسارتها موضوعی که در تعیین شباهتگذاری بیمه نامهخها دارند. در نراعضای سایر گروه

ها را دارند در هایی که بیشترین شباهت در نرخ خسارتنامهاند که بیمهای ساخته شدههای همگن به گونه، گروه [2]ارایه شده در  

اد اعضای گیری کرد تعدی هر گروه، در مورد رفتار اعضای آن نتیجهکه بتوان با مطالعهاند. از طرفی دیگر برای آنیک گروه قرار گرفته

 دهیم.هر گروه ، بزرگتر از حدی معین در نظر گرفته شده است. این روش را به اختصار شرح می

بندی زی رتبهفاده از اعداد فاباشند، با استها میها که همان خسارتی اول بر چسب دادهاین روش دارای دومرحله است. در مرحله

های اصالح شده، میانگین-kشوند. سپس با استفاده از روش شوند و به این ترتیب خصوصیات اسمی به اعداد حقیقی تبدیل میمی

تحلیل  رد.ستفاده کاشوند که هر گروه حداقل تعداد اعضا را داشته باشد تا بتوان از قانون اعداد بزرگ ای انتخاب میها به گونهگروه

یک  باربری وارداتیهای رشته بیمههای بیمه نامهها همگن هستند.  پایگاه دادههای به دست آمده نشان داده است که این گروهگروه

روه همگن ریسک گها با استفاده از روش مذکور، به ده بیمه نامه بوده است. این داده ۳5۴000سال دارای بیش از  ۹شرکت بیمه طی 

 . می باشد.۱ها مطابق جدول ها و تعداد اعضای گروهدی شده اند. میانگین نرخ خسارتتقسیم بن

 

 . تعداد اعضای و میانگین خسارت گروه های همگن ریسک۱جدول 

 شماره گروه تعداد اعضای گروه هانرخ خسارتمیانگین 

0.0000۶۴۲0 ۶0۳۴ ۱ 
0.000۴۱۱۳۴ ۴۲۶۲۹ ۲ 
0.0000۳۳۹۲ ۳۴۲۴8 ۳ 
0.00008۹۴۱ ۲۳۱۴۹ ۴ 
0.00005۳۴0 ۹۶۹0 5 
0.0000۶5۳0 ۱۴۲۱۶8 ۶ 
0.000۲۶7۹5 5۹0۲ 7 
0.00000۳۴5 ۱۴8۹0 8 
0.000۲0۲۱۳ ۲۱۶07 ۹ 
0.000۳0۱۳۱ 5۴۴۶7 ۱0 

 

 براورد تابع تقاضا و کشش قیمت -3

ها به نامهبیمه کنیم. ضابطه تقاضایها به ده گروه همگن ریسک، در هر گروه همگن تابع تقاضا را بر آورد میبندی دادهپس از گروه

 صورت 
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). که در آن ]3[تعریف شده است )
i

d x تابع تقاضای گروه ،i در سطح قیمتامx ،
i
   ،پارامتر کشش قیمت

i
  امید ریاضی

ها و خسارت
i

P  تقاضا در سطح قیمت
i

  .است. برای براورد این تابع در هر گروه نیاز است که چند نقطه از این توابع را داشته باشیم

عداد ایم. در هر گروه همگن تهای گذشته استفاده کردههای ارایه شده توسط شرکت در سالبندی نرخبه این منظور از خوشه

انگین اعضای خوشه ایم. مرکز هر خوشه، میخوشه در نظر گرفته 5بر با ، برا [4]هامیانگین-kهای قیمتی را با استفاده از روش خوشه

قطه از تابع تقاضا را ن 5ایم. به این ترتیب در هر گروه همگن است و تقاضا برای نرخ مرکز هر خوشه را با تعداد اعضای خوشه تقریب زده

ایم. برای براورد پارامترهای براورد کرده
i

P  و
i
 ایم. براورد پارامترها توسط رگرسیون ، از تکنیک رگرسیون غیر خطی استفاده نموده

ورت غیر خطی نیاز به نقاط شروع اولیه دارد. به منظور به دست آوردن نقاط شروع اولیه، ابتدا توابع تقاضا را به ص 0
( )

x

i i
d x P e


 

0با استفاده از تکنیک رگرسیون خطی، نقاط شروع  ایم ودر نظر گرفته

i
P 0ایم. با استفاده از مقادیر حاصل شده برای را تقریب زده

i
P  

0و 
0.5

i
  پارامترهای توابع ،

i
d در جدول زیر قابل مالحظه است.  ایم که نتایج آنرا براورد کرده 

 . مقادیر براورد شده پارامترهای توابع تقاضا در ده گروه۲جدول 

p-value t-value شماره گروه پارامتر مقادیر براورد شده  انحراف معیار 

5.۳۴ e-05 ۳۴.5۳ ۱۶۲۶ 5۶۱50 
1

P 
۱ 

8.۶۱e-07 ۱۳۶.8 0.00۲8 0.۳887 
1
 

0.00۱۲0 ۱۲.۱۶ ۳7۶۶ ۴57۹0 
2

P 
۲ 

0.00۱07 ۱۲.۶۲ 0.0۳0۲ 0.۳8۱۲ 
2
 

7.0۳e-05 ۳۱.50 ۳07۹ ۹۶۹7 
3

P 
۳ 

۳.۲۱e-0۶ 88.۱8 0.00۳۴ 0.۳05۶ 
3

 

۲.7۴e-0۶ ۹۳ ۱0۳۹ ۹۶۹۱0 
4

P 
۴ 

۱.۳۹e-07 ۲5۱.۱ 0.00۱5۶ 0.۳۹۳ 
4
 

0.00۱۳۱ ۱۱.78 ۲۳00 ۲7۱00 
5

P 
5 

۶.8۱e-05 ۳۱.8۴ 0.0۱0۹ 0.۳5 
5

 

۴.8۳e-05 ۳5.7 ۳۱۴۹ ۱۱۲۴00 
6

P 
۶ 

۹.08e-07 ۱۳۴.۴ 0.00۳۲ 0.۴۳ 
6
 

0.005۳۲ 7.۲۹5 ۱0۱5 7۴0۶ 
7

P 
7 

0.00۱۹7 ۱0.۲۶۲ 0.0۳8 0.۳۹ 
7
 

0.00۲۶۶ ۹.۲۶۹ ۱۹0۳0 ۱7۶۴00 
8

P 
8 

۲.۳۶e-0۶ ۹7.۶۹۲ 0.00۳5 0.۳۴۶۲ 
8
 

۱.۲۳ e-05 5۶.۴0 8۴۶ ۴77۱ 
9

P 
۹ 

۲.۲۲e-0۶ ۹۹.75 0.00۴ 0.۴05۴ 
9

 

۱.۴5e-05 5۳.۴۱ ۱۶۱000 85۹۹ 
9

P 
۱0 

۴.۹5e-0۶ 7۶.۳۶ 0.0۶۱7 0.۴7۱8 
10
 

 

 دهد.. معنا دار بودن مقادیر پارامترها را نشان می۲در جدول  p-valueمقادیر کوچک 

 شود:می ی زیر محاسبهکند از رابطهبرای توابع محاسبه شده، کشش قیمتی که تغییرات تقاضا به تغییرات قیمت را محاسبه می

( ) ln[ ( )]
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ii i
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d x d xx x
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ه بت و از باال ایم. این نمودار، توابع کشش قیمتی را از چپ به راسهمگن تابع کشش قیمتی را رسم کرده . برای ده گروه۱در شکل 

 دهد.نشان می ۱0تا  ۱های پایین برای گروه
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 .۱0تا ۱از باال به پایین و از چپ به راست در گروه های  . توایع کشش قیمتی در گروه های همگن ریسک،۱شکل 

 نتایج -4

ست که با مقایسه توابع اکند. نتیجه دیگر آن ها را تایید مینامهنتایج این پژوهش مناسب بودن ضابطه تابع تقاضای ارائه شده برای بیمه

های خوب کشش قیمتی کمتری دارند. یسکشود که ر. این نتیجه حاصل می۱ها در جدول . و نرخ خسارت۱کشش قیمتی شکل 

ولی شوند و کاهش غیر اصهای بد بیشتر از ریسکهای خوب جذب میها، ریسکبنابراین در صورت کاهش یکسان نرخ انواع ریسک

که با  کتی استنماید. به عنوان مثال، شرکت بیمه توسعه شرهای بیمه مشکل ایجاد میشود برای شرکتچه تصور میها بیش از آننرخ

 ای دچار بحران مالی شده است.انتخاب چنین رویه

 مراجع
[1] Mikosch, T., (2009). Non-life insurance mathematics, Springer. 

[2] Manteqipour, M., Ghaffari-Hadigheh, A., Mahmoodvand, R. Safari, A., (2017). Grouping objects to homogenous classes 

satisfying requisite mass, Accepted for publication in Journal of AI and Data mining. 

[3] Jong, D. , P., Ferris, S., (2006). Adverse selection spirals, Astin Bulletin, 36, 589-628. 
[4] Wu, J. (2012). Advances in K-means clustering: a data mining thinking, Springer Science & Business Media.  
[5] Gentleman R., Hornik K., Parmigiani G., (2011) .  Nonlinear Regression with R, Springer, 93—108. 
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 چکیدة مختصر

ورد توانند به بار آورند. مسألة م های بیمه میآمیز، در صورت بروز، پیامدهای مالی سنگینی را برای شرکتحوادث فاجعه

ش ود. پای ة آمیزی است که یک شرکت بیمة عمر با آن روب ه رو میبندی ریسک حوادث فاجعهبررسی در این مقاله مدل

ه های فراتر از آستانه برای ارزیابی توزیع خسارت ناشی از کشتقله بندی بر اساس مدل پواسن مرکب است و از مدلمدل

ده ای برای نسبت این خسارت به مشتریان شرکت بیمه، استفادوجمله-آمیز و از توزیع بتاشدن افراد در هر حادثة فاجعه

آمیز ای ران از جع ههای مربوط به تعداد و شدت حوادث فاشده است. برای بررسی نیکویی برازش مدل معرفی شده داده

سازی هزین ة ها برازانده شده است. در پایان، با شبیهجمع آوری شده و مدل معرفی شده به آن 2016تا سال  1983سال 

ل  های بیمه قابآمیز برای شرکتنامة عمر مازاد زیان حوادث فاجعهخسارت ساالنة کل ناشی از چنین حوادثی، قیمت بیمه

 محاسبه خواهد بود. 

 ت کلیدیکلما

آمیز، م دل های حوادث فاجعههای فراتر از آستانه، دادهآمیز، بیمة عمر اتکایی، مدل قلهپوشش مازاد زیان حوادث فاجعه

 آمیزحوادث فاجعه

 مراجع
[1] Ekheden, E. and Hossjer, O. (2014), Pricing Catastrophe Risk in Life (Re)Insurance, Scandinavian Actuarial Journal, 4, 352-367. 

[2] Swiss Re (2007-2016), Natural catastrophes and man-made disasters, Sigma, Swiss Reinsurance Company. 
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 چکیدة مختصر

له به مقا ینندارند. در ا یبرازش عملکرد خوب یکوئیمعمول ن یارهایانبوه درآمد، مع یهابه داده یآمار یهادر برازش مدل

 نیا یتمز ین. همچنپردازیمیدرآمد لورنتس و زنگا م ینابرابر هاییبرازش بر اساس منحن یکوئین یدجد یارهایمع یمعرف

 شود. یبحث م یآمار یعتوز ی تشخ درمعمول  یارهایمع یرارها نسبت به ساابز

 کلمات کلیدی

 .زنگا یلورنتس، منحن یبرازش، منحن یکوئین یارمع

 مقدمه  -1

رزیابی اش در آمار آوری شده است. نیکویی برازهای جمعشویم، تعیین توزیع دادهرو مییکی از مسائلی که معموالً در تحقیقات با آن روبه

ها از آن باشند زنیم داده. توزیعی را که حدس میباشدمی نزدیکی بین یک مجموعه از مشاهدات و یک مدل فرضی در نظر گرفته شده

رض برای جامعه نتایج های آماری بر مبنای یک توزیع پیش فاغلب روش نامیم.ها و آزمون الزم را آزمون برازندگی میتوزیع برازنده بر داده

ی و ، علوم رفتارهای نیکویی برازش است. در قابلیت اعتماد، اقتصادکارگیری آزمونضرورت به بیانگرآورند که این مسئله به دست میرا 

ادرست باشد، نتایج نزیرا اگر فرض ما نسبت به توزیع جامعه  ای داردها از چه نوعی است، اهمیت ویژهکه توزیع داده اجتماعی دانستن این

یزس فون م-گ، کرامردو، اندرسون دارلینمختلف از جمله کای های نیکوئی برازش از آزمون آزمونبرای اعتبار خواهند بود. مده بیبه دست آ

مه  که در مواجهه باها آن است. ولی از جمله معایب این آزمونشودمیاستفاده و نظریه اطالع و نیز معیارهایی بر اساس مفهوم آنتروپی 

های کالس ایده گسترش روهستند. از اینیا خیلی کوچک  خیلی بزرگ دارای مقادیر ناجورمقادیر آماره آزمون آنها ن نبوده یا ها پرتواداده

 است. پژوهشگران بودهمورد توجه همواره  های نیکویی برازش مختلف آزمون

گو  بوده و جوابنهای مختلف نیکویی برازش پرتوان نهای انبوه درآمد سروکار داریم، آزمودر مبحث نابرابری درآمد، چون اغلب با داده

لیت است که قاب های نابرابری درآمدهای جدیدی از معیارهای نیکویی برازش بر اساس منحنیباشند. هدف ما در این مقاله ارائه شکلنمی

 .داردهای درآمد های نیکویی برازش را در مواجهه با مه دادهرقابت با سایر آزمون

 ی نابرابری درآمدمنحنی ها -2

فرض  کند. می رسم جمعیت نسبی تجمعی فراوانی برابر در را درآمد نسبی تجمعی فراوانی که است نموداری منحنی، اینلورنتس.  منحنی

1تصادفی  نمونه یک صورت به nاندازه  به درآمد منفی نا هایکنید داده
, ,

n
x x به کوچک از ها راداده باشند. این نظر مورد جامعه از 

:1صورت به و کنیم می مرتب بزرگ 2: :n n n n
x x x   0,1ازای به لورنتس تابع. دهیم می نمایش,...,k n  نقطه  در



 

 ۹5 یصفحه
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 لورنتس منحنی بعدی، دو مختصات صفحه نقاط در اتصال و مشخص نمودن شود. با می تعریف 

جمعیت،  از مشخصی درصد به بدانیم که است این هدف لورنتس منحنی شود. در مطالعه می حاصل ۱شکل نمودار سمت راست همانند

بر  لورنتس منحنی باشند، برابر جامعه افراد درآمدهای وقتی است ذکر است. قابل شده داده جامعه اختصاص کل درآمد از درصد چند

 نابرابری لورنتس، میزان منحنی و( کامل برابری) نیمساز خط میان فاصله گونه هر بنابراین. شود می منطبق مختصات محور اول ربع نیمساز

 .کند می بیان جامعه در را

 
 لورنتس در سمت راست منحنی از زنگا در سمت چپ و الگوئی منحنی از الگوئی: 1 شکل

 متناظرش االیب درآمد میانگین به جامعه پایین درآمد میانگین مقایسه اساس بر را زنگا شاخصی ۲007 سال در زنگا. منحنی نابرابری

1کنید فرض کرد. معرفی
, ,

n
x x 1 و افراد درآمد های داده: 2: :

...
n n n n

x x x   این باشند. در درآمدها این ترتیبی های آماره 

د میانگین صورت 100%درآم p با  را جامعه

[ ]

:

1

np

i n

i

p

x

M
np

 


صورت  به را افراد جامعه مابقی درآمد میانگین و 

:

[ ] 1
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n

i n

i np

p

x

M
n np

 





 زیر دو این درآمد نسبت میانگین براساس ۱مطابق منحنی سمت چپ شکل  زنگا بنابراین منحنی .دهندمی نشان 

,0)به ازای هر   جامعه گروه 1)p صورت به( ) 1
p

p

M
Z p

M




  شود. می تعریف 

 های نابرابریبا منحنیارزیابی نیکویی برازش  -3

با تابع توزیع    (W)توزیع وایبول ۲00۶خانوار اتریشی در سال  ۱۴8۲7 های درآمد براساس درآمد به داده  در اینجا،برای تبیین مساله، 

( , , ) 1 exp( ( ) ), , , 0
x

G x x
   


    و تعمیم خاصی از مدل وایبول به نام توزیع اد-(وایبولOW ،با ۲00۶( )کوریا )



 

 ۹۶ یصفحه

تابع توزیع
( )

( , , , )
( ) ( ) 

G x
F x

G x G x



 
   


)که در آن  دهیمبرازش می  ) 1 ( )G x G x  و  پارامتر جدید شکل توزیع

 است.

روی  وایبول-اد های وایبول و توابع چگالی مدلو نیز  های واقعی تابع توزیع تجربی داده، های یاد شدهتوابع توزیع مدلبا رسم  و مقایسه  

دو  ۲در شکل رد. های درآمد دابرازش بهتری به داده وایبول-ادکه توزیع شود داده میبه صورت بصری نشان   ،های درآمدهیستوگرام داده

ی مربوط به فاصله بین منحنی نابرابری نظری تحت مدل توزیع درآمد و منحنی نابرابری تجرب اند.منحنی لورنتس و زنگا ترسیم شده

ده است این شنشان داده   ۲گونه که در شکل شود. از دیدگاه هندسی همانعنوان یک مالك نیکویی برازش پیشنهاد میهای واقعی بهداده

های ود. مالكهای لورنتس و زنگا در نظر گرفته ش عنوان فاصله بین منحنی نظری و تجربی توزیع درآمد برای منحنیتواند بهمالك می

 اند که در آنگزارش شده ۱ جدولهای نظری و تجربی توزیع درآمد لورنتس و زنگا در نیکویی برازش براساس انواع فواصل بین منحنی
ˆ ( )Z pوˆ( )L p ه،های زنگا و لورنتس توزیع برازش یافتبه ترتیب منحنی( )Z p و( )L p این  ها هستند.های توزیع تجربی دادهمنحنی

ر مدل را ، برازش بهتیر کمتر این معیارهامعیارها در حالت کمترین اختالف، برابر صفر و در حالت بیشترین فاصله، برابر یک هستند. مقاد

 OWو  Wیع های نظری و تجربی نابرابری درآمد برای توزهای نیکویی برازش براساس فواصل تعریف شده بین منحنیمالك کند.بیان می

 ، (AIC)طالع آکائیکهمقادیر معیارهای ا، از بهتربرای مقایسه  همچنین .اندارایه شده ۲ جدولدر های درآمد خانوارهای اتریشی برای داده

این معیارها بر  (.۱۹7۴ ،شود )آکائیکهاستفاده می (CAIC)و نیز اطالع آکائیکه سازگار (HQIC) کوین-اطالع هان ، (BIC)اطالع بیزی

ن ث از دست رفتیک مدل به چه میزان باعدهند که استفاده از روند و نشان میکار میبه برازش اساس مفهوم آنتروپی برای سنجش نیکویی

ر اینکه ، عالوه بهای نابرابریهند که معیارهای جدید نیکویی برازش براساس منحنیدنشان می ۲های جدول یافته شود.اطالعات می

رهای جدید . بنابراین معیادباشنمیبا دیگر معیارهای عمومی نیکویی برازش هماهنگ  بهنجارند یعنی مقادیر آنها بین صفر و یک قرار دارند،

 رسند.های نابرابری درآمد معتبر به نظر میبراساس منحنی

 
 ای خانوارهای اتریشیهای درآمد نمونههای لورنتس و زنگای برازش یافته به داده: منحنی4 شکل
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 های نابرابریمعیارهای نیکویی برازش براساس منحنی: 1جدول

 

 
 نابرابری هایبراساس منحنی های واقعیبرای داده نیکویی برازشمقایسه معیارهای : 2 جدول

 مراجع
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 یکی اوج گرفته است. یادر دن(  PAYGی بدون اندوخته )بازنشستگ هاییستمو اصالح س یتبحث در ماه یر،در دو دهه اخ

 انجامد،ینرخ کسورات م یشبه افزا یستم،س یو اقتصاد یاست که حل مشکالت مال ین، اPAYG هایضعف تریناز بزرگ

 نامحدود است.  ییندهآ ینرخ کسورات برا ییرعدم تغ ینه،در رابطه با کاهش هز یاصل یدها کهیدر حال

 ینگی،با هدف حفظ نقد ABM یکاست.  ( ABM ) متعادل خودکار یزم، مکانPAYG یاز اصالحات مورد استفاده برا یکی

 ییرومانند، کاهش ن یتیجمع هاییسککه ر یزمان ی،در دراز مدت و بدون مداخله قانون یستمس یداریو پا یمال یتوانگر

 یس تموجود داش ته باش د، در س ی،مال هایعملکرد بازار یلبه دل یربودجه ذخا هشمانند کا یاقتصاد هاییسککار و ر

 در نرخ کسورات است. ییرتعهدات، بدون تغ یفایضمن امت کهی. درحالشودیاعمال م

 PAYG یبازنشس تگ یس تممتع ادل خودک ار در س یزممک ان یکو ضرورت وجود  یدفوا یم،مفاه یانمقاله، به ب ینا در

 یرسو بر یلمورد استفاده در سوئد، کانادا، آلمان، ژاپن و فنالند، مورد تحل یهاABMانواع  ینپرداخته شده است. همچن

  .یردگ-یقرار م
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 یمقال ه ب ه بررس  ینراستا، در ا ینبرخوردار است. در ا یاریبس یتاز اهم یمه،مختلف ب یهادر حوزه یگذارمبحث نرخ

 یشگویپ یزپرداخته شده و ن یباورمند یهابا عنوان مدل ینهزم یندر ا سنجییمعلم ب یهامدل ینترو دقت مهم ییتوانا

 ین دباورم یهام دل یش ده ب را یحتصح یبراوردگر استوار کارا ساسبرا یگذارنرخ یینهدر زم یشتربا دقت ب یدیجد

براس اس  یبررس  ی نشده است. ا یبررس یباورمند یهادر مدل یدجد یشگویپ ینکاربرد ا ینچنشده است. هم یمعرف

ح وزه، موس وم ب ه  ینها در امدل ینبا مشهورتر یدجد یشگویاستوار با پ یباورمند یهاحاصل از مدل یجنتا ییسهمقا

 ییم هب یه ااز داده یامجموعه یاست. با مطالعهانجام شده  یسترهاچم یوناستراب و رگرس-بولمان یباورمند یهامدل

 ینس نگو دم یمفهوم استوار یترو با توجه به ماه یننشان داده شده است. از ا یتمدل در واقع ینشخ  ثالث، کاربرد ا

 اییمهب یگذاربحث نرختوانمند در م یعنوان مدلاستوار، به یان از مدل باورمندتویم ،یمهب یواقع یایبودن ادعاها در دن

  استفاده کرد.

 کلمات کلیدی

-مدل بولمان ی،خط ییختهآم یهامدل شده،یحتصح یبراوردگر استوار کارا ین،سنگدم یاستوار، ادعاها یمدل باورمند

 یستر.هاچم یوناستراب، مدل رگرس

 

  استوار یکاربرد مدل باورمند -1

 یررسب یرهندمتغچ یزمان یبه زمان با توجه به نمودار سر یها از نظر عدم وابستگداده شخص ثالث ، ابتدا ییمهب یهااز داده یدر مثال

 اثبات یزن موضوع یندست آمده، ابه یو  ها یونیبرازش مدل رگرس یقها به زمان مشخص شده است و البته از طرآن یاند و وابستگشده

  مدل هایتشده است. درن

  /
log , , ..., ; , ...,it i i i it ity x z i t       

1 2
1 10 1 11 

 یسترهاچم یونیبرازش مدل رگرسیج مربوط به و نتا ( CALTC-UEدهیم. نتایج حاصل از این مدل)یها برازش مداده یبر رو را

شده است.  یسهبا هم مقادر جدول زیر دست آمده و به( CALT-Eهم واریانس )استوار  یو مدل باورمند( REML-HR) شدهینیبازب
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تر نسبت به پارامترها را عادالنه یزانم (،CALTC-UEیانس )استوار ناهم وار یمدل باورمند دهد،یهمانطور که تمام اعداد جدول نشان م

 است یمهبمطلوب در محاسبه حق یاربس اییجهنت ینو ا کندیم بینییشها پمدل یرسا

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه -2

انتخاب  یابر یخاص گییژو یچکارا و استوار بدون ه یاربس یبراوردگرها یم،طور مستقگرفت که به یجهنت  توانیبا توجه به مثال ارائه شده م

و براساس  کاهندیا مرها وجود دارند مخاطره ینها و چه بکه چه درون مخاطره یباورمند یهانقاط دورافتاده بر وزن یرشده، تأث یدهنقاط بر

 آنها به دست آورد. یهانوز یرا بدون محاسبه یباورمند هاییمهبحق یبه سادگ توانیآنها م
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 مختصر چکیدة

 ک رد،یرو ی ناموال و حوادث است. ا هاییمهمراحل در محاسبات نرخ ب یناز مهمتر یکی یبندبر طبقه یمبتن یگذارنرخ

منصفانه نم ودن  یدر تالش برا گذاریمههر ب یاتبراساس خصوص گذارانیمهب یکل پورتفو یاصالح نرخ محاسبه شده برا

ه ک  یسکینتواند براساس فاکتور ر گرآید که بیمهبه وجود می زمانی. انتخاب نامناسب باشدیم یدر سطح انفراد یمهبحق

 یشرکت زم ان یک یبندی مناسبی انجام دهد. در مقابل انتخاب مناسب براکنند، طبقهاز آن استفاده می گرانیمهسایر ب

 یسکر یفاکتورها فتن. در نظر گرنمایدیاستفاده م گذارانیمهب ینب ییزتم یبرا یسکر یاست که آن شرکت از فاکتورها

 یس تمداش تن س ی ارمقاله به دنب ال در اخت ین. در اودشیم هایمهبتر شدن حقمنجر به منصفانه یگذارنرخ یستمدر س

 یلمببدنه اتو یمهدر ب یو نوع کاربر یهنقل یلهسن وس یسکِر یبا درنظر گرفتن فاکتورها یستمس ییکارا ی،گذارنرخ یکارا

 هایمهبباال و حق یاربس یلبدنه اتومب یمهنرخ متوسط در ب یستمس ییرپذیریتغ دهدینشان م یجشد. نتا یلمحاسبه و تحل

بهب ود  گ ذارانیمهب ینمنصفانه ب ییزرا جهت تم یستمس ییکارا یسک،ر یو درنظر گرفتن فاکتورها باشدیم یرمنصفانهغ

  .بخشدیم

 کلمات کلیدی

 .یسکر یانفراد یگذارخطر، نرخمعرض یی،کارا یسک،ر یبندطبقه یستمس ی،گذارنرخ

 

  مقدمه -1

شود؟ صنعت بیمه روزانه با این چالش روبرو است. در حالی که گذاری میهای صورت گرفته قیمتهزینه چگونه محصولی بدون اطالع از

گران هزینه محصوالت های مواد اولیه، نیروی کار و حاشیه سود برای محاسبه قیمت محصوالت خود مطلع هستند، بیمهاکثر صنایع از هزینه

تواند نامعلوم باقی بماند تا زمانیکه ارائه یک محصول در صنعت بیمه تا چندین سال هم می دانند. هزینه صحیحخود را در زمان فروش نمی

بینی رفتار آتی به منظور های گذشته برای پیشها، بر دادههای بیمه به خصوص اکچوئریخسارتی پرداخت شده باشد. بنابراین شرکت

شوند که اطالعات با های گذشته فقط از این جهت استفاده میستند. دادهای متکی هگذاری محصوالت بیمهبیمه و قیمتمحاسبه نرخ حق

های خسارت گذشته باید دقت شود که برای کنند. در هنگام استفاده از دادههای مورد انتظار آینده ایجاد میارزشی در مورد تخمین هزینه

رود، تعدیالتی الزم است. به عنوان مثال، اگر تورم بر مبالغ خسارت اثر گذاشته باشد، تبدیل این تجربه به آنچه در آینده انتظار می
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ه است. اشتباه در تشخیص خسارت باعث کمتر تخمین زدن های آینده بیش از آن چیزی خواهند بود که در گذشته اتفاق افتادخسارت

  بیمه مورد نیاز جهت حصول سود مورد نظر شرکت بیمه است.حق

ر ست. تعادل دشود، منظور برقراری معادله اساسی بیمه در سطح کلی و جزئی اها صحبت میزمانی که در مورد کفایت و مناسب بودن نرخ

ها و ار، هزینههای مورد انتظبیمه دریافتی به منظور پوشش کل خسارتاطمینان ایجاد شود که کل حقسطح کلی به این معنا است که این 

یا زیاد  ها را بطور یکنواخت کمهای پیشنهادی زیاد یا کم باشند، شرکت برای تامین سود باید نرخگر کافی باشد. اگر نرخحاشیه سود بیمه

ئی هم ه در سطح جزنمود که عالوه بر برقراری تعادل در سطح کلی، برقراری معادله اساسی بیم گذاری باید توجهکند. البته در زمان نرخ

بیمه بیشتری د حقتری دارد، بایای که ریسک پاییننامهای که از ریسک باالتری برخوردار است نسبت به بیمهنامهدارای اهمیت است. بیمه

یشتری دارد ی، ساختمانی که فاقد تجهیزات اطفای حریق است خسارت مورد انتظار بسوزپرداخت نماید. به عنوان مثال، در بیمه آتش

را تغییر  بیمههای بیمه با درنظر گرفتن چنین تفاوت ریسکی، حقنسبت به ساختمانی که چنین تجهیزاتی را دارد. در این شرایط شرکت

بندی بقهطگذاری مبتنی بر نرخ"که ممکن است منصفانه نباشند. شود هایی میها، منجر به نرخدهند. اشتباه در درك تفاوت ریسکمی

 باشد.ای میگذاری منصفانه در محصوالت بیمه، رویکردی کارامد برای قیمت"ریسک

بندی بقهشود. در بخش دوم سیستم طای توضیح داده میگذاری منصفانه در کسب و کار بیمهدر این مقاله در بخش اول، اهمیت قیمت

ایج و آخر نیز نت بردارنده تعریف سیستم، معیارهای انتخاب فاکتورهای ریسک و محاسبه میزان کارایی سیستم بیان شده است. در ریسک در

 منابع آورده شده است. 

 منصفانه گذاریقیمتاهمیت  -2

های رقیب از ایر شرکتها نرخ میانگینی را در نشر بگیرد در صورتی که سگر برای کلیه ریسکفرض کنید در یک شرکت بیمه، بیمه

ین اهند بود. در ابراساس تفاوت در خسارت مورد انتظار، متفاوت خو ها،نمایند به این ترتیب که نرخگذاری استفاده میمتغیرهای نرخ

  بودن نرخاالبهای کم خطر را بدلیل نماید و ریسکتر را جذب میهای خطرناكکند، ریسکشرایط، شرکت بیمه که با میانگین نرخ کار می

ده این شن نرخ اعمال شود بنابراین میانگیگذاران با ریسک باال میدهد. این اتفاق منجر به انتقال توزیع پوتفو به سمت بیمهاز دست می

یش، زادهد. این اف نماید از این رو فعالیت شرکت سودآور نخواهد بود. شرکت مجبور است میانگین نرخ خود را افزایششرکت را ناکافی می

های بیمه که نرخ اغ سایر شرکترنماید که شرکت بیمه خود را تعویض نمایند و به ستر را تشویق میگذاران با ریسک پایینبیمه

کت ین نرخ آن شرشود مجدداً میانگگذاران با ریسک باال در شرکت مذکور، باعث میدهند بروند. باقی ماندن بیمهتری ارائه میمنصفانه

ر بکاهش تمرکز  های خود را بهبود بخشد، یا ورشکسته شود و یا تصمیم بهاین روند منفی تا زمانی که شرکت بیمه نرخ سودآور نباشد.

روند این  گویند. البتههای پرخطر و به دنبال آن افزایش نرخ را نگرفته است، ادامه خواهد یافت. به این فرایند انتخاب نامناسب میریسک

ای های مختلف بیمهدر شرکت بستگی دارد. اینکه متقاضیان بیمه دانش و آگاهی کامل و دقیقی از تفاوت نرخ فرایند به عوامل مختلفی

 نامه تاثیرگذار خواهد بود.دارند و اینکه قیمت به تنهایی چقدر بر تصمیم آنها برای خرید بیمه

 بندی ریسکطبقه -3

بیمه به نمایند که اطالعات کافی )سابقه خسارت( برای تخمین حقی استفاده میگذاری زمانبندی ریسک در نرخها از طبقهاساساً اکچوئری

گذاران را نمایند و بیمهبندی ریسک استفاده میبیمه، از مکانیزم طبقهصورت انفرادی را نداشته باشند. از این رو به منظور استخراج نرخ حق

نماید با این بیمه را برای گروه تعیین میهند. در اینصورت، اکچوئری نرخ حقدبراساس توانایی ایجاد خسارت مشابه در یک گروه قرار می

های اخیر در صنعت کامپیوتر و فرایندهای تحلیلی، این اجازه را به فرض که برای تمام اعضای آن گروه قابل استفاده است. پیشرفت

های عصبی و غیره را مدلسازی نمایند. با استفاده از گانه، شبکههای پیشرفته خسارت مانند رگرسیون چندها داده تا بتوانند مدلاکچوئری
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دهی عالوه بر شود. مکانیزم نرخشدگان که دارای خصوصیات مشابه هستند برآورد میها، متوسط خسارت برای گروهی از بیمهاین مدل

دهی ریسک انفرادی است و این عوامل بر مقدار گری و همچنین نرخها، مالحظات بازار و بیمهبندی، شامل انتخاب پایه معرض خطرطبقه

گذار و پوشش مورد درخواست است. این مهم به بیمه نهایی تاثیرگذار هستند. هدف کلی، تعیین قیمتی منصفانه متناسب با شرایط بیمهحق

 نماید.ی منصفانه کمک میبندی ریسک یک گام از این مکانیزم است که به تعیین قیمتتواند انجام گیرد که طبقهطرق مختلفی می

 ریسک فاکتورهایانتخاب  -4

ه عنوان مثال، فزرض ببندی، تعیین فاکتورهای ریسک براساس تاثیرپذیری آنها بر ریسک مورد است. گذاری بر مبنای طبقهاولین گام در نرخ

توانزد متغیزر سوزی تاثیرگذاری اسزت. بنزابراین میسوزی، قدمت ساختمان بر ریسک آتشکنید شرکت بیمه متوجه شود که در رشته آتش

یسک رز فاکتورهای سوزی در زمان تعیین نرخ در نظر بگیرد. هر یک اریسک آتشسن ساختمان را به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر 

مثال  ه نماید. دردارای سطوحی هستند که باید اکچوئری میزان تاثیرپذیری )ضرایب( را در هر یک از این سطوح نسبت به سطح پایه محاسب

 فوق سنین مختلف ساختمان همان سطوح هستند. 

ابه، های مشاس ریسکگذاران را براسبندی، انتخاب فاکتورهای ریسک است تا بتوان جمعیت بیمهی بر مبنای طبقهگذاراولین مرحله در نرخ

جهیزات ن ساختمان، تستواند از گر باید تصمیم بگیرد که آیا میسوزی بیمههای مختلفی تقسیم نمود. به عنوان مثال، در رشته آتشبه گروه

رهای مختلف های ریسک هستند، به عنوان فاکتور ریسک در این رشته استفاده کند یا خیر. معیاخصهاعالم و اطفاء حریق که جزء مش

 باشد.بودن فاکتورهای ریسک شامل معیارهای آماری، عملیاتی، اجتماعی و حقوقی میارزیابی مناسب 
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دازه ند تا چه اننماید که بداشود. این معیار به اکچوئری کمک میعریف میبندی تکارایی به عنوان معیاری برای بررسی صحت سیستم طبقه

ارات بین شود که چرا و چگونه خسکند و تا چه اندازه نیاز به بهبود دارد. در این قسمت بررسی میبندی خوب کار میسیستم طبقه

های گروه الف ل هزینهت. اکچوئری ممکن است بداند به عنوان مثاتوان چنین تغییراتی را اندازه گرفنماید و چگونه میگذاران تغییر میبیمه

صلی اشد. دلیل اداند چه میزان تغییرپذیری ممکن است بین اعضای گروه الف و ب وجود داشته بهای گروه ب است ولی نمیدو برابر هزینه

، اسبه کاراییگذار دیگری است. کلید اصلی برای محگذار به بیمهبندی ریسک، وجود تغییرپذیری خسارات مورد انتظار از یک بیمهطبقه

بندی بقهطکنند زیرا فراوانی خسارت و شدت خسارت متغیر هستند. در یک سیستم ها تغییر میباشد. هزینهدرك چنین تغییرپذیری می

شده است. سیستمی که ه بیمهشوند و تغییرپذیری آن مشابه تغییرپذیری در جامعبندی میگذاران به درستی طبقهکارامد، تمام بیمه

ی ارائه ، نرخ یکسانگذار با شرایط متفاوتتواند کارامد باشد چرا که برای دو بیمهشده دارد، نمیتغییرپذیری کمتری نسبت به جامعه بیمه

ی ه از  حوادثاستفادتغییرپذیری خسارت با  گیریدهد. یک فاکتور پیچیده، ماهیت تصادفی بیمه است. خسارات نامشخص هستند. اندازهمی

ثی که تاکنون که آیا حوادافتند. در مورد اینباشند. حوادث مشابه احتماالً دوباره اتفاق نمیقه خسارت میاند و مربوط به ساباست که رخ داده

تر یا کمتری تغیرپذیری بیشتواند توانند نماینده خوبی برای حوادث آتی باشند یا خیر نااطمینانی وجود دارد. آینده میاند میاتفاق افتاده

 نسبت به گذشته داشته باشد.

بقه مورد طبندی انجام گرفته، اطالعاتی چون ضرایب ریسک طبقات و درصد معرض خطر در هر برای تعیین تغییرپذیری در سیستم طبقه

  باشند.شود که ضرایب طبقات، مقادیر مورد انتظار خسارت در هر طبقه مینیاز است. فرض می

رد. لفی صورت گیتواند به طرق مختای از فرایند ریسک فرضی در نظر گرفت. مدلسازی میتوان به عنوان نمونههای مشاهده شده را میداده

نماید. می ها از توزیع پواسن آمیخته تبعیتنامهها این است که فرض شود، متغیر خسارت در هر یک از بیمهترین روشیکی از مرسوم

 نامه:گیرید به ازای هر بیمهبنابراین در نظر ب
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𝑁 نامهتعداد خسارت در طول دوره بیمه 

𝑆 مبلغ خسارت به ازای هر خسارت 

𝑇 نامهخسارت کل در هر بیمه 

باشد. مقادیر زیر را با فرض استقالل تعداد و مبلغ خسارت و برابری میانگین و واریانس  𝜆دارای توزیع پواسن با پارامتر  𝑁شود که فرض می

𝐸(𝑁)در توزیع پواسن ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝜆:خواهیم داشت ) 

𝑇 = ∑ 𝑆𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝐸(𝑇) = 𝐸(𝑁) × 𝐸(𝑆) 
𝑉𝑎𝑟(𝑇) = 𝐸(𝑁)𝑉𝑎𝑟(𝑆) + 𝑉𝑎𝑟(𝑁)𝐸2(𝑆) 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) = 𝐸2(𝑆) − 𝐸2(𝑆) 

𝐶𝑉2(𝑆) =
𝐸(𝑆2)

𝐸2(𝑠) − 1
 

 نامه عبارت است از:ضریب تغییرات خسارت کل در هر بیمه بنابراین

𝐶𝑉2(𝑇) =
𝑉𝑎𝑟(𝑇)

𝐸2(𝑇)
=

𝐸(𝑆2)

𝐸2(𝑠)𝜆
=

1 + 𝐶𝑉2(𝑆)

𝜆
 

ارت، شتر مبلغ خستر خواهد بود و به ازای مقادیر بیهای بیشتر، کوچکآید که ضریب تغییرات خسارات برای فراوانیاز این معادله بر می

 بزرگتر خواهد بود.

  گیرینتیجهخالصه و  -6

بیمه منصفانه در صنعت بیمه ارائه شد. یک از مهمترین بندی به منظور ارائه حقگذاری مبتنی بر طبقهدر این مقاله، اهمیت سیستم نرخ

 باشد. به طوری که در یک بازار رقابتی، استفاده ازبندی تاکید دارد، انتخاب نامناسب میمفاهیمی که بر ضرورت وجود یک سیستم طبقه

خاب مناسب باشد و به آنها در مدیریت ریسک و انتها میهای بیمه تخصصی نسبت به سایر شرکتبندی نقطه قوت شرکتسیستم طبقه

گیری تغییرپذیری در گذاری فعلی قابل برآورد است و این برآوردها مبتنی بر اندازههای نرخکارایی سیستمنماید. ها کمک میریسک

بندی، از معیارهای آماری مانند باشد. اکثر معیارهای موجود در سنجش کارایی سیستم طبقهگذاران مین بیمهخسارات مورد انتظار بی

شود. نمایند. استفاده از معیار واریانس از آنجا که به صورت گسترده در مباحث آماری کاربرد دارد توصیه میواریانس و مشابه آن استفاده می

بندی را با تغییرپذیری نس به عنوان معیار کارایی استفاده شده است. به این ترتیب که تغییرپذیری سیستم طبقهدر این مقاله از معیار واریا

نماید. معیار تغییرپذیری، ضریب تغییرات یعنی نسبت انحراف استاندارد به میانگین است که میزان شده مقایسه میکل جامعه بیمه

نماید. کارایی سیستم در نهایت عبارت از نسبت مجذور ضریب تغییرات سیستم محاسبه می تغییرپذیری را به ازای هر واحد میانگین

-۹۲های های صدور و خسارت بیمه بدنه اتومبیل خودروهای سواری طی سالشده است. با استفاده از دادهبندی به کل جامعه بیمهطبقه

بیمه برای دهد که درنظر گرفتن متوسط حقرار گرفت. نتایج نشان میای مورد بررسی قگذاری در این رشته بیمه، شرایط سیستم نرخ۹۴

کلیه خودروهای سواری از اعتبار باالیی برخوردار نیست و تغییرپذیری بسیار باالیی دارد. از این رو درنظر گرفتن فاکتورهای ریسک 

شود. در نتایج مشاهده شد که کارایی ایند، توصیه میگذاران را توصیف نمتاثیرگذاری که به بهترین نحو بتوانند تغییرپذیری بین بیمه

یابد. از آنجا که هرچه توزیع ریسک در پورتفوی گذاری با در نظر گرفتن فاکتور سن وسیله نقلیه و نوع کاربری بهبود میسیستم نرخ

د کارایی متناسب با نوع پورتفوی بندی صورت گرفته کمتر خواهد شد لذا میزان بهبوتر باشد، ضریب تغییرات طبقهشده متناسببیمه
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گر متغیر خواهد بود. پورتفوی مورد مطالعه در فاکتورهای سن وسیله نقلیه و نوع کاربری، توزیع ریسک نسبتا متناسبی نسبت به بیمه

یرگذاری دیگری اند ولی همچنان فاکتورهای ریسک تاثریسک زیرطبقات داشته است لذا این فاکتورها تا حدودی سیستم را بهبود بخشیده

گذاران تا جای ممکن در محاسبه مانند مشخصات راننده، سیستم خودرو وجود دارند که باید درنظر گرفته شوند تا تغییرپذیری بین بیمه

های شود شرکتاند. پیشنهاد میای ارائه گردد که بدلیل نبود اطالعات کافی، در این مطالعه لحاظ نشدهبیمه منصفانهبیمه لحاظ و حقحق

گذاری کارامد، اقدام به شناسایی و ثبت فاکتورهای ریسک تاثیرگذار به صورت اجباری بیمه به عنوان اولین گام در طراحی سیستم نرخ

 بنمایند.
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باشد. ب ا  یزمان یسر یساختار درون یفمدل مناسب جهت توص یک یافتنتنها  تواندیم ی،زمان یسر یلهدف از تحل

ا روش تت بینییشپ هایاز روش یکیهستند.  زمانی هاییسر بینییشعالقمند به پ ینمحقق یشتروجود معموال ب ینا

 مط رح ینتوسط محقق یراخ هایحالت که در سال یفضا تتا بر مبنای روش هاییمتعم یدترینمقاله جد یناست. در ا

 هایدهمجموعه از دا یکاز  با استفاده یزباکس جنک بندیبا روش تتا و مدل هایمتعم ینشده و عملکرد ا یشده، بررس

ه نش ان داده ش د یم هصنعت ب هایداده بینییشروشها در پ ینکاربرد ا اند. در پایانشده یسهشده مقا سازییهشب

  است.

 کلمات کلیدی

  .یمهب هایحالت، داده یروش تتا، فضا ی،زمان هاییسر بینی،یشپ

 

 مقدمه  -1

و ... است.  های مختلف علوم اقتصادی، مالی، مدیریتی، مهندسیو جذاب در حوزههای زمانی یکی از موضوعات مهم بینی سریپیش

  وهای مورد استفاده در مدلبندی ترین مدلیکی از شناخته شده SARIMAهای و توسعه آنها یعنی مدل ARIMAهای مدل

 زمانیکه مدل سری  ها بر پایه این فرض هستندهای آنها و زیر شاخهای این مدلباشند. به صورت سادههای زمانی میبینی سریپیش

ه به خوبی کبینی هستند های موجود برای پیشهای هموارسازی نمایی از دیگر روشبه صورت خطی بوده و توزیع مشخصی دارد. روش

متر میرایی افزودن پارا ه باها شامل هموارسازی نمایی ساده، روش براون، روش هالت، روش وینترز و ... بوده کاند. این روشتوسعه یافته

 اند.از یک سو و مدلبندی در قالب فضای حالت از سوی دیگر بسیار توسعه یافته

های زمانی در های زمانی یک متغیره، زمانی که تعداد زیادی از سریبینی دقیق، قوی و قابل اعتماد برای سریهای پیشی روشتوسعه

شوند، بسیار مهم است. روش تتا به خاطر سادگی آن و عملکرد خوب و شگفت ته میبینی در نظر گرفپیش فرایندمدل سازی و 

( معرفی شد و مبتنی بر مفهوم ۲000و نیکولوپولس ) این روش توسط آسیکماپولس .انگیزش توجه محققان را به خود جلب کرده است

کند بدین ها استفاده میی دوم دادهفاضل مرتبهاصالح خمیدگی مکانی سری زمانی از طریق ضریب تتا است که به طور مستقیم از ت

 کنیم:نشان دهیم آنگاه تعریف می 𝑋𝑑𝑎𝑡𝑎های اولیه را با معنی که اگر داده

𝑋"
𝑛𝑒𝑤 = 𝜃 ∙ 𝑋"

𝑑𝑎𝑡𝑎 

mailto:b.mansouri@scu.ac.ir
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 که در آن

𝑋"
𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑋𝑡 − 2𝑋𝑡−1 + 𝑋𝑡−2 

هر کدام از  شوند.شوند، ساخته میخطوط تتا نامیده میهای زمانی جدید که یک مجموعه از سری 𝜃بنابراین به ازای مقادیر مختلف 

آسیکماپولس و نیکولوپولس  شوند.ها به سادگی ترکیب میشوند و در نهایت پیش بینییابی میخطوط تتا به طور جداگانه برون

پارامترها را به دست آورد و حداکثر درستنمایی  براوردتوان ( برای روش پیشنهادی خود مدلی را ارائه ندادند در نتیجه نمی۲000)

هایی بینی(، برای روش تتا یک مدل آماری براساس دیدگاه فضای حالت که پیش۲00۳بینی تولید کرد. هایندمن و بیال )فواصل پیش

-م میبینی را فراه( داشت را معرفی کردند. این مدل امکان ارائه فواصل پیشSES-dبرابر با مدل هموارسازی نمایی ساده با رانش )

( و ۲005اند. نیکولوپولس و آسیماکوپولس )های مختلفی از روش تتا در متون جدید پیشنهاد شدههای اخیر  تعمیمکند. در سال

ها، مطالعاتی ( در ارتباط با کاربرد تعداد خطوط بیشتر به منظور استخراج کردن اطالعات بیشتر از داده۲0۱۳پتروپولس و نیکولوپولس)

ی ( کاربرد وزن های نابرابر در مرحله۲0۱۳( و پترو پولس و نیکولوپولس )۲0۱۲همچنین کنستانتیندو ای تی ال ) اند.انجام داده

 اند.های نهایی را بررسی کردهترکیب برای پیش بینی

یره بسط های زمانی چند متغ( یک فرمول بندی نظری جدید را برای کاربرد این روش برای سری۲0۱5اخیرا توماس و نیکولوپولس )

فیورسی و  بینی کند.رود بهتر از روش یک متغیره پیشاند که انتظار میداده و شرایطی را تحت روش تتای دو متغیره بررسی کرده

ی خط تتایی ها روش تتا را از طریق انتخاب بهینههای متفاوتی را برای بهینه سازی روش تتا معرفی کردند. آن( مدل۲0۱۶همکاران )

کند، توسعه داده و ارتباط عملی و نظری بین مدل تازه ارائه شده و روش تتا را مطالعه نمودند. های کوتاه مدت را توصیف میکه نوسان

 M3های حقیقی )های هموارسازی نمایی را با به کار بردن یک مجموعه دادهها نسبت به دیگر مدلها عملکرد بهتر این مدلآن

compititionنشان دادند.۲000،، مکریداکس و هیبن ) 

 ها را به کمکنآهای فصای حالت مطالعه شده و عملکرد ها با مدلهای آن، ارتباط آندر این مقاله  ضمن معرفی روش تتا و توسعه

-بینی سرییشهای آن در پبینی مقایسه شده است. همچنین کاربرد روش تتا و توسعههای موجود برای پیشسازی با دیگر روششبیه

به طور  زمانی عملکرد صنعت بیمه نشان داده شده است. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. در بخش دوم مقالههای 

-وم تعمیم( نشان داده شده است. در بخش سSES-dمختصر روش تتا معرفی شده و ارتباط آن با روش هموارسازی نمایی با رانش )

، م، بخش نهاییپارامترها اختصاص یافته و سر انجام در بخش پنج براوردارم به نحوه های مختلف روش تتا معرفی شده است. بخش چه

در  اند. همچنینهها مقایسه شدهای پیشنهاد شده با استفاده از شبیه سازی با دیگر روشیک مطالعه عددی انجام شده و عملکرد روش

تایج تحلیل نمانی عملکرد صنعت بیمه نشان داده شده است و های زبینی سریهای آن در پیشاین بخش کاربرد  روش تتا و توسعه

 شده است. 
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های مکانی و مقیاسی با استفاده از سازی خانوادة توزیعمشخصه

 های مرتبآنتروپی شانون آماره
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در  و اطالع شانون براب ر یشرمتفاوت، ممکن است شامل اطالع ف یاحتمال یعمرتب از دو توز هایهر مجموعه از آماره
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مرت ب  ه ایشانون آماره یبراساس آنتروپ یاسیو مق یمکان یها یعمشخ  نمودن خانواده توز یرا برا یالزم و کاف
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 چکیده

مختلف از جمله صنعت بیم ه داش ته اس ت. ب ا اف زایش ای بر صنایع بکارگیری حسگرها تأثیر جهانی رشد دهنده

ای جدید با ترکیب شود که این منابع دادهها تولید می(، جریان بسیار عظیمی از دادهIOTاستفاده از اینترنت اشیاء )

های گیریهای جدیدی را برای خودکار ک ردن و پش تیبانی از تص میمتوانند فرصتکاوی میهای دادهشدن با روش

 وکار ایجاد کنند. بکس

نه های کنونی بسیار معمولی هستند و به صورت بهیبیمه در بیمه اتومبیل، مدلگذاری و محاسبه حقدر فرآیند قیمت

ر روی بهای تلماتیک نصب شده اند. اما اطالعات پارامترهای مهمی که اخیراً از سیستمبرای کاربر نهایی اصالح نشده

توان د ه ای پیم وده ش ده، مینظیر کیلومتر پیموده شده، رفتار رانندگی و نوع جادهخودروها قابل استخراج است 

بیمه در صنعت بیمه اتومبیل را تس هیل نمای د. ب ا وج ود های جدید تعیین حقفرآیند انتخاب ریسک و ظهور مدل

حور جاد نماید، بیمه مصرف مگران مزیت رقابتی ایتواند برای بیمهای میبیمه های تلماتیککه استفاده از سیستماین

(UBIهمچنان حوزه )ن پژوهش صورت نگرفته است، به خصوص در بازار بیمه ای ران ای است که به اندازه کافی در آ

ل ه که این موضوع کامالً جدید بوده و بستر الزم برای اجرای آن فراهم نشده است. بدین ترتیب هدف اصلی ای ن مقا

ح ور، موضوع از طریق ارائه مفاهیم مهم در حوزه مربوط به بیمه اتومبیل تلماتیک م معرفی و ایجاد شناخت بهتر این

های اتومبی ل مص رف مح ور و بیمه در بیمههای جدید تعیین حقتشریح اصول اساسی این تکنولوژی، معرفی مدل

 ست. گذاری بیمه اتومبیل اهای تلماتیک در بهبود فرآیند انتخاب ریسک و قیمتبررسی تأثیر داده

 کلمات کلیدی

(، UBIهای مص رف مح ور )(، بیم هIOTای، اینترنت اش یاء )های تلماتیک بیمهگذاری بیمه اتومبیل، سیستمقیمت

PAYD( بیمه مسافت محور ،DBI) 

mailto:nasiri.fateme24@gmail.com
mailto:gharahkhani@gmail.com
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 مقدمه  -1

 هاگران از مه دادهاستفاده بیمه  -1-1

د نتزایج مفیز ای بززرگ و دسزتیابیههای دادآوری و تحلیل پایگاههای بزرگ عبارتی است که در مورد جمعها یا دادهمه داده

یزاد را هزای دارای حجزم، سزرعت و پراکنزدگی زرود. تعریزف رایزج مزه داده، تحلیزل دادهها بزه کزار مزیحاصل از این داده

ر نظزر مزروزه بزا دای معمول و استاندارد برای انجام این کار کزافی نیسزتند. اداده ها و امکانات پردازشگیرد که روشدربرمی

ت دسترس نیسز ای بزرگ هدفی دور ازافزار و سخت افزار پردازش داده، مفهوم پایگاه دادهگرفتن سرعت پیشرفت فنی در نرم

[۱ .] 

ولزین نقزش اهزا مزورد اسزتفاده قزرار گیزرد. د در آنتوانمی گری وجود دارند که مه دادههای متعددی در عملیات بیمهحوزه

ز اگری بزا اسزتفاده گذاری و بیمزهها و خسارات در فرآیند قیمتبیمهتر حقای انطباق دقیقشهودی مه داده در عملیات بیمه

گزذار گی بیمهنزدهای زمان واقعزی را در مزورد رفتزار رانای است. ابزارهای تلماتیک، دادههای تلماتیک بیمههای سیستمداده

ها، وشزشپها ابزار جدیدی را برای بهبود سوابق خسارت مشزتری، کزاهش خزالء بزین کنند. به عالوه، مه دادهآوری میجمع

 کنند. کاهش تقلب و بهبود کارایی فرآیندها فراهم می

 های تلماتیکاهمیت بیمه بر مبنای سیستم -2-1

نزوع محصزول بلوغ چرخه عمر خود رسیده است. رقابت شدید و کمبزود تصنعت بیمه الاقل در مورد بیمه اتومبیل به مرحله 

سزعه ای کمتزر توشود، به ویزژه در بازارهزهای بیمه فعال در بازار بیمه میمنجر به کاهش قابل توجه درآمد برای اکثر شرکت

 دهد، این موضوع ریسکمی ها را تشکیلای شرکتترین بخش از پرتفوی محصوالت بیمهها بیمه اتومبیل مهمیافته که در آن

بزه کزاهش  کند. فشار رو به افزایش رقابزت و تزالش بزرای دسزتیابیها وارد میوکار آنپذیری کسبقابل توجهی را بر تحمل

حزور مهای جدید مصرف های سنتی با پیشنهاد بیمهگذار منجر به تغییر پارادایم بیمهگر و هم برای بیمهقیمت هم برای بیمه

لماتیزکِ نصزب بر هزاران داده استخراج شزده از ابزارهزای تمبتنی UBIشود( شده است. نیز گفته می UBIبه بعد  )که از این

ل زمزان کزها شامل کیلومتر پیموده شده، سرعت، موقعیت مکانی، زمزان، ( است که این دادهIVDRشده درون خودرو نظیر )

آوری گر قادر به جمزع[. بدین ترتیب، بیمه۳، ۲شوند ]تغییر مسیرها میها و ها، دور زدن(، ترمز گرفتنGسفر، نیروی جاذبه )

شزود. ایزن ح میبیمه راننده با توجه به رفتار رانندگی خزود او اصزالهای مربوط به رفتار رانندگی هر مشتری است و حقداده

د هزای رقزابتی ایجزاهای بیمزه مزیتکتکننده باشند و از طریق تحلیل رفتار رانندگان بزرای شزر بینیتوانند پیشها میداده

ینزد قلزب در فرآتواننزد شناسزایی تتند، میای که کامالً برای مشزتریان شزفاف هسزنمایند. به عالوه، ابزارهای تلماتیک بیمه

ی ریسک پویزا بیمه را با توجه به پروفایلرسیدگی به خسارت را تسهیل نمایند و یا حداقل به شرکت بیمه فرصت اصالح حق

 گر در حال پزایش رفتزارموضوع که بیمه [. از طریق این بازخوردها و حتی تنها آگاهی راننده از این۳، ۲گذار بدهند ]بیمههر 

های ادهتفاده از دیابد. بنابراین، اسآن قطعاً کاهش می های همراه بادیدگیرانندگی وی است، تصادفات اتومبیل، فوت و آسیب

یان بیمزه ای برای شرکت بیمزه بزا بهبزود پروفایزل ریسزک مشزترتواند ارزش افزودهماتیک میهای تلرفتار رانندگیِ سیستم

 اتومبیل ایجاد نماید.

هزا بزه اند و یا بسزیار جدیزد هسزتند و بزرای معرفزی آندر برخی از بازارها نظیر ایران یا هنوز معرفی نشده UBIمحصوالت 

ها خواهند بزود. در چنزد ر جهت افزایش اقبال عمومی مردم نسبت به آنهای بیمه مجبور به تالش بسیابازارهای آتی، شرکت

میلیزون  ۱.85از  %۹0های تلماتیک در دنیا با نرخ رشد ترکیبزی های بیمه استفاده کننده از سیستمسال آینده، تعداد شرکت
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های بیمزه دهند که شرکتمی ها نشان[. این داده۴رشد خواهد کرد ] ۲0۱7میلیون دالر در سال  8۹به  ۲0۱۲دالر در سال 

های تلماتیک در بهبود فرآیند انتخاب ریسک، مزایزای از این بازارهای نوظهور منتفع خواهند شد. لذا در این مقاله ارزش داده

گذاری های قیمتگذاران و مدلگران و بیمههای مصرف محور برای بیمهاجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از بیمه

 گیرد.های تلماتیک مورد بررسی قرار میهای سیستمهای اتومبیل مصرف محور با استفاده از دادهبیمه

 های پیشگومدل -2

هزای داده های خاص وسزیله نقلیزه وبر فاکتورهای عمومی بودند. ویژگیبیمه اساساً مبتنیهای محاسبه حقدر گذشته، روش

توانسزت از طریزق وارد ورودی برای محاسبات بودند که ایزن رویکزرد میجمعیت شناسی مربوط به رانندگان تنها  -اجتماعی

بزر خسزارات بتنیگذار بهبود یابد. به عالوه، با بکارگیری مدل تشویق و تنبیه )پزاداش و جریمزه( مکردن سابقه خسارت بیمه

هزا هایی، آنچنین مدل گسترده رغم اقبالتوانند سطح سازگارتری از میزان ریسک را تعریف کنند. علیگران میگذشته، بیمه

)یعنزی  گذار دارند. به طور خاص، در معرض ریسک قزرار گزرفتنهایی در برآورد سطح واقعی ریسک بیمههمچنان محدودیت

 شود. نمی کند( همچنان درنظر گرفتهگذار با وسیله نقلیه خود رانندگی میکه کجا، چه زمانی و به چه میزان بیمهاین

لماتیزک تمبتنی بر  UBIهای گران مشغول به تالش برای پذیرش یا توسعه برنامهموضوعات کلیدی که بیمهدر صدر فهرست 

ی راننزدگی گو است کزه بتوانزد رفتارهزای نشزان دهنزدههای هزینه خسارت پیششوند، توانایی ساخت مدلبا آن مواجه می

ه صزورت مبتنزی بزر تلماتیزک بز UBIنی برای محصوالت های هزینه خسارت کنوناایمن وسایل نقلیه را شناسایی کند. مدل

 ای از پیشزامدهایها بر مبنای کل مسافت پیموده شده، سزاعات شزبانه روز و مجموعزهگسترده دو نوع هستند. نوع اول مدل

از  ادهرد اسزتفهای بسیار جزئزی و ریزتزر در مزوآوری دادهرانندگی از پیش تعریف شده هستند. اما رویکرد دوم برمبنای جمع

گزویی د قزدرت پیشوسیله نقلیه بر مبنای ثانیه به ثانیه و سپس استفاده از این جزئیات اضافی برای بررسی و تحقیق در مور

کزه ها را بر مبنزای اینهای رانندگی به صورت بسیار مفهومی است. اگر محقق یک سری از آستانهیک میزبان )هاست( ویژگی

ه کزدام کزی رفتار خاصی هسزتند، انتخزاب کنزد و سزپس اعتبارسزنجی کنزد عاً نشان دهندهمثالً چند درصد از تغییرات واق

ه قزدرت توانزد پیشزامدی را کزه بزهای بیمه شزده واقعزی دارنزد، میای بیشترین همبستگی را با خسارتپیشامدهای آستانه

توانزد بزه ایجزاد صزالح پیوسزته میکند، شناسایی نماید. این نوع تحقیزق و اپیشگویی مدل هزینه خسارت موجود اضافه می

 [. 5های پیشگوتر در طول زمان منجر شود ]مدل

ادن زش اجزازه دگذاری وجود دارد ایجاد توازن بین میل به حفظ محرمانگی اطالعات در مقابزل ارچالشی که برای بدنه قانون

. ایزن گذاری استفاده نمزودی بهبود مدل قیمتتوان براها میهایی است که از اطالعات آنبه مشتریان برای پیوستن به برنامه

ات جزان ها نیز به نوبه خود به تغییر رفتار مشتریان به سمت ایجاد هزینه خسارت کمتزر، مصزرف سزوخت کمتزر و نجزمدل

بزل تزوجهی هزای واقعزی مربزوط بزه راننزدگی بزه میززان قاها هدایت خواهند کرد. ثابت شده است که استفاده از دادهانسان

اسزتفاده  گذاری بیمه اتومبیزل مزوردهای خسارت نسبت به متغیرهای شاخصی دارد که برای نرخی بیشتری از هزینهپیشگوی

 گیرند.قرار می

 گیرینتیجه -3

رود. امروزه بزه دلیزل فشزارهای های شرکت بیمه به شمار میترین داراییاز گذشته تاکنون، داده یکی از بزرگترین و با ارزش

های سزنّتی بزا بزه تغییزر پزارادایم بیمزهای که منجزر گذار برای کاهش قیمت محصوالت بیمهگر و بیمههرقابتی و تالش بیم

گران به منظزور حفزظ سزودآوری و رقابزت خزود در بزازار، بزه دنبزال های جدید مصرف محور شده است، بیمهپیشنهاد بیمه
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هزای متغیزر بزرای حزل لیل مقادیر قابل تزوجهی از دادهسازی، مدیریت و تحآوری، ذخیرهگذاری بر روی قابلیت جمعسرمایه

های تلماتیک به سزرعت آمزاده بر سیستمهای مصرف محور مبتنیمسائل پیچیده هستند. صنعت بیمه اتومبیل با وجود بیمه

 وکار بیمه و تبدیل شدن به یک صنعت مه داده است.تغییر بالقوه کسب

قی بمانند، باید قزادر تلماتیک رقابت کرده و به عنوان رقیب با UBIند در بازار جدید گران در طول زمان بتوانکه بیمهبرای این

تواننزد هزا میای باشند که این دادههای تلماتیک بیمههای درست و غنی استخراج شده از سیستمآوری و تحلیل دادهبه جمع

ق تحلیزل اتومبیل را تسزهیل نمزوده و از طریز بیمه در صنعت بیمههای جدید تعیین حقفرآیند انتخاب ریسک و ظهور مدل

بیمزه بزه تر حقهای رقابتی ایجاد نمایند. مرتبط نمودن هر چه بیشزتر و نزدیزکهای بیمه مزیترفتار رانندگان، برای شرکت

 ها را با دقت بسیار باالتری محاسبه کنند. بیمهدهد تا حقگران اجازه میعملکرد واقعی راننده به بیمه

های بیمزه، مزایای اجتمزاعی، اقتصزادی و محزیط زیسزتی بسزیاری بزرای شزرکت UBIهای که استفاده از برنامهاین با وجود

ای نزان حزوزه( همچUBIگران مزیت رقابتی ایجاد نماید، بیمه مصزرف محزور )توانند برای بیمهمشتریان و جامعه دارند و می

وده و الً جدید بزت، به خصوص در بازار بیمه ایران که این موضوع کاماست که به اندازه کافی در آن پژوهش صورت نگرفته اس

یم وضزوع، مفزاهمبستر الزم برای اجرای آن فراهم نشده است. بدین ترتیب در این مقاله در راستای ایجاد شناخت بهتزر ایزن 

ولزوژی ایزن ول اساسزی تکنها معرفی شزده و بزه تشزریح اصزمهم در حوزه مربوط به بیمه اتومبیل تلماتیک محور و انواع آن

هزای تلماتیزک در های اتومبیل مصرف محور و بررسزی تزأثیر دادهبیمه در بیمههای جدید تعیین حقها، معرفی مدلسیستم

 گذاری بیمه اتومبیل پرداخته شده است.بهبود فرآیند انتخاب ریسک و قیمت
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 چکیده 

یک معیار ریسک متداول در بیمه است. استفاده از این معی ار در برخ ی از مواق ع مناس ب  X)(انحراف معیار 

ه ای و قابلیت تر هستنداند که در مقایسه با این معیار دقیقگیری جدیدی مطرح شدهباشد. لذا معیارهای اندازهنمی

د عنوان ی ک معی ار جدی ی ترتیبی ب هبیشتری نیز دارند. در این مقاله ما به معرفی آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره

پردازیم و سپس این معیار ریسک پیشنهادی را با سایر معیارهای ریسک متعارف در بیمه م ورد مقایس ه ریسک می

 .دهیمقرار می

 کلمات کلیدی

 . معیار ریسک ی ترتیبی،ماکزیمم آمارهبرآورد تجربی،  آنتروپی تجمعی،

 

 ی ترتیبیماکزیمم آمارهآنتروپی تجمعی ای بر مقدمه-1

 است.صورت زیر معرفی شدهبه (2009)کرشنزو و النگوبردیتوسط دی X آنتروپی تجمعی متغیر تصادفی نامنفی
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)(=)(که در آن،  xXPxF  تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی X   .ای از متغیرهای تصادفی گر دنبالهااستnXX را در 1,...,

 گاهصورت غیرنزولی مرتب کنیم، آنباشیم و این دنباله را بهاختیار داشته
nnn XX ::1 نامند. واضح است که های ترتیبی میرا آماره ,...,

nX nnXی ترتیبی و مینیمم آماره 1: کنترل  قابلیت اطمینان،پی، ورد آنتروآهای ترتیبی در براست. آماره یبیی ترتماکزیمم آماره :

و خواص آن را بررسی  ی ترتیبی را معرفیی تجمعی مینیمم آمارهآنتروپی باقیمانده( ۲0۱0) براتپور .و ... کاربرد زیادی دارند کیفیت 

nnXاکنون آنتروپی تجمعی متغیر تصادفی  .نمود  .صورت زیر معرفی کردتوان بهرا می ::
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 ۱۱۴ی صفحه

های مشهور، این معیار پیشنهادی را با سایر معیارهای کنیم و سپس در برخی از توزیعابتدا برخی از خواص این اندازه اطالع را بیان می

 .کنیمریسک متعارف در بیمه مقایسه می

)(آنتروپی تجمعی  و xF)(ی یک متغیر تصادفی نامنفی با تابع توزیع پیوسته X  اگر. 1گزاره XCE  گاهآن ، باشد  
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صورت به استاندارد یتجمع یگاه آنتروپباشد، آن یرصفرغ یمتناه یانگینبا م ینامنف یتصادف یرمتغ یک  Xاگر 
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XNCE  .یفتعر این مشابهتعریف میشود  )( :nnXNCE  کنیمیم یفتعر یرصورت زرا به. 

)(ی ترتیبی یک متغیر تصادفی نامنفی با آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره Xاگر . 1تعریف :nnXCE گاه آنتروپی تجمعی باشد، آن

ت  صوری ترتیبی بهاستاندارد ماکزیمم آماره
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)( معیار ریسک بر اساس-2 :nnXCE 

بلند ی دمهای چولهرا برای توزیع X)(استفاده از  )1995(ییک معیار ریسک متداول در بیمه است. رمسا X)(انحراف معیار 

 .صورت زیر معرفی کردای را بهدنبالهاندازه ریسک انحراف راست (1998) نگنامناسب دانست. به همین دلیل و
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 یمعرف یسکریار معیک عنوان آن را  به ییافته یمو حالت تعم یتجمع ییماندهباق ی، آنتروپ(2017) ساراکوس و توماج یرااخ 

)(> یانگینبا م ینسنگدم هاییعتوز یرا عدم وجود آن براX)( هاییتاز محدود یکی آنهااند. کرده XE و =)(
2

XE

)( .دانستند :nnXCE  برخی از خواص )(X  و)( XD های معروف، در ادامه برای برخی از توزیعمنظور بدین  کند.را حفظ می

)( :nnXCE های را با اندازه ریسک)(X و )( XD کنیممقایسه می. 

با تابع توزیع  ,0)(ی دارای توزیع یکنواخت روی بازه X اگر. 1مثال
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ترتیب برابر است بابه Xی ترتیبی آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره
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1,2,3=n )(<)(<)( :nnXCEXDX 

4,...,9=n )(<)(<)( : XDXCEX nn 

10n )(<)(<)( : XDXXCE nn  
 

)(،  X)(ی : مقایسه۱دول ج XD  و)( :nnXCE 0,1(ی در توزیع یکنواخت روی بازه( 

 

)(، X)(ی معیارهای ریسک : مقایسه۱شکل  XDو)( :nnXCE 0)(ی در توزیع یکنواخت روی بازه, 50برای    و

1,2,...=n. 

)(...)(، براینوهعال ::1 nnn XCEXCE  کهیو زمان n کند مقدار حد یلم نهایتیبه ب)( :nnXCE کند.یم یله سمت صفر مب 

دارای توزیع نمایی با میانگین  X اگر. 2مثال


1
ی ای و آنتروپی تجمعی ماکزیمم آمارهدنبالهگاه انحراف معیار، انحراف راستباشد، آن 

ترتیب برابر است باترتیبی آن به
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)(>)(=)( داریم n=...,1,2است. پس به ازای  nr>1همواره  : XDXXCE nn همواره . در این توزیع

)(...)( ::1 nnn XCEXCE  . 

 ی ترتیبیبرآورد تجربی آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره-3

  (0،۱) ی دست آورده و برای توزیع یکنواخت بر بازهی ترتیبی، یک برآورد تجربی بهدر این بخش برای آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره

)(سازی مقدار با استفاده از شبیه :nnXCE ایم.را برآورد کرده 



 

 ۱۱۶ی صفحه

)(و آنتروپی تجمعی   F(x)یک متغیر تصادفی پیوسته و نامنفی با تابع توزیع  Xاگر . 2تعریف XCE گاه برآورد تجربی باشد، آن

 کنیم.صورت زیر تعریف میرا به Xی ترتیبی آنتروپی تجمعی ماکزیمم آماره
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EC 

niXXUXUکه در آن  ninii 2,3,...,=,=,= :1:1:11 .     

بعنوان مثال در  .توان برآورد کردمیی ترتیبی را با استفاده از شبیه سازی مقدار آنتروپی تجمعی ماکزیمم آمارههای مختلف در توزیع

 ی ترتیبی برابر است با ی صدتایی از توزیع یکنواخت، برآورد آنتروپی تجمعی و آنتروپی تجمعی ماکزیمم آمارهیک نمونه

0.0088.=)(ˆ
:nnXEC           0.23,=)(ˆ XEC 

 مراجع

[1] Baratpour, S. (2010). Characterizations based on cumulative residual entropy of first-order statistics. Communications 

inbStatistics— Theory and Methods, 39(20), 3645-3651. 

[2] Di Crescenzo, A., & Longobardi, M. (2009). On cumulative entropies. Journal of Statistical Planning and Inference, 139(12),   

 4072-4087.     

[3] Psarrakos, G., & Toomaj, A. (2017). On the generalized cumulative residual entropy with applications in actuarial science. 

Journal of Computational and Applied Mathematics, 309, 186-199. 

[4] Ramsay, C. M. (1995). Loading gross premiums for risk without using utility theory. Insurance Mathematics and Economics, 

2(16), 169-170. 

[5] Wang, S. (1998). An actuarial index of the right-tail risk. North American Actuarial Journal, 2(2), 88-101. 

 

 



 

 ۱۱7ی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیدة پوسترها



 

 ۱۱8ی صفحه

 زمانی -های فضاییآزمون ایستایی داده
 ۲، الهه شریفی۱مصممعلی محمدیان

 

 دانشیار، گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان،  ۱
a.m.mosammam@znu.ac.ir 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، زنجان، ۲

E_sharifi@znu.ac.ir 

 چکیدة مختصر

 ی تها هم از نظ ر موقعهستند، که داده یمشاهدات یدارا یزیکو ژئوف یطیمحیستدر علوم ز یتصادف یهایدهپد یشترب

 ینا ینمتراز مه یکیکه  یمدار یاتیبه فرض یازها نداده ینا یلتحل ی. برااندبه هم وابسته یزمان موقعیتو هم از نظر یمکان

در  یزم ان -ییفض ا هایفراین د یس تاییا یآزمون ب را یک یمقاله معرف یندر ا ما است. هدف یستاییا فرض یات،فرض

اهد ناهمبسته خو یباًتقریستا ا یفرایند تصادف یک یل فوریةاست که تبد ینآزمون ا ینا یاصل یدة. ااستفرکانس  یقلمرو

 است.همبسته  یستاناا یفرایند تصادف یک یةفور یلتبد کهیبود؛ درحال

 کلمات کلیدی

 یستاناا هایفرایند یفی،ط یتابع چگال یستا،ا هایفرایند یه،فور یلتبد 
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 ۲زادهامین حسن ،۱پریسا دنیادیده

 

 سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانگروه بیم ۱
p.donyadideh@mail.sbu.ac.ir 

 
 تهرانسنجی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه بیم ۲

am_hassanzadeh@sbu.ac.ir 

 چکیدة مختصر

 یشاخص یر،. ذخاشودیاستفاده م یهدف خاص یاز انواع آن برا یکعمر است که هر ییمهمهم در ب یماز مفاه یکی یر،ذخا

 .کندیافشاء م ی،عمر و مستمر هاییمهب شدگانِیمهاز تعهدات خود به ب یبه عنوان براورد گریمهاست که ب

کن د  ی دخ ود را بازخر گ ذاریمهکه ب یمثال در صورت یهستند، برا یجرا یروابسته به ذخا یهاعمر پرداخت هاییمهب در

 یعم ر معم ول ییم ه. در بش ودیانباشته شده در نظر گرفته م یرهاز ذخ یمعموالً برابر با درصد ی،به و یپرداخت یایمزا

 متفاوت است. یاربس یطشرا یتیچند وضع هایمدلدر  یول یستن یچیدهپ یرمحاسبات مربوط به ذخا

در آن زم ان  گ ذاریمهب یتب ه وض ع شودیپرداخت م گذاریمهبه ب گریمهکه از طرف ب یاییمزا یتی،مدل چند وضع تحت

 نیانتق ال ب  ی ا یتوض ع ی کدر  گذاریمهماندن ب ینوشته شده در قرارداد وابسته به باق یایرو مزا یندارد، از ا یبستگ

 است. هایتوضع

آن  توانیکه م یبه طور کندیم یفانباشته شده را توص یرهذخ ینامیک، د یلتِ یفرانسیلد یمعادله ی،فرض مارکوف تحت

ب ا  یازاکه م یوجود، هنگام ینمورد نظر را بدست آورد. با ا یرحل کرد و ذخا  یلرمانند او یعدد یهارا با استفاده از روش

ک ه تح ت  کندیم ینتضم  یمعروف کانتل یه. نظرشودیم یچیدهپ یفرانسیلد تحل معادال شود،یم یانب یرتوجه به ذخا

 ی رهکه مقدار آن براب ر ذخگرفته شود به شرط آن یدهناد یرهدر محاسبات ذخ تواندیم یدبازخر یینهمناسب، هز یطشرا

 است. یحنگر صحگذشته یدگاهو هم از د نگریندهآ یدگاههم از د یه،نظر ینباشد. ا

 یه اپرداخت ی. وابس تگشودیم یبررس گذاریمهب یدیبازخر یتدر وضع یرپرداخت وابسته به ذخا یمقاله الگوها ینا در

 یی رهه ا براب ر ذخپرداخت ی نا کنیمیکه فرض م  یبه طور شود،یدر نظر گرفته م یبه صورت خط یربه ذخا یدبازخر

ه ک یاپرداخت مزا یبا استفاده از الگوها یبترت بدین است.  و  ثابت یینههز یکو  ینسب یینههز یک یمنها نگریندهآ

 .آیدیمربوط بدست م یرذخا یبرا یحیصر یهاهستند، عبارت یراز ذخا یخط یتوابع

 مقال ه هس تند، ب ه ی ندر ا یپرداختِ مورد بررس یالگوها یگردارند، از د یربا ذخا یخط یرغ یکه وابستگ هاییپرداخت

ح ل  یدارد. ب را یش ده بس تگ ینانباشته شده و مقدار تضم یرهذخ ییشینهپرداخت شده به مقدار ب یایکه مزا یطور

  .شده استمناسب استفاده  یعدد یهامربوط از روش یفرانسیلد یمعادله

 کلمات کلیدی
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 چکیدة مختصر

دهیم ک ه گیریم و نش ان م یامین آماره ترتیبی و توزیع جامعه را در نظر می-𝑖در این مقاله اندازه نادرستی میان توزیع 

ازه ارائه شده را م ورد های اندکند. همچنین برخی از ویژگیاندازه نادرستی، تابع توزیع جامعه را به طور یکتا مشخ  می

 کنیم.یابیم و میانگین اندازه نادرستی را محاسبه میهایی برای اندازه نادرستی میبررسی قرار داده و سپس کران

 کلمات کلیدی

 سازی. لیبلر، مشخصه-آنتروپی، فاصله نسبی کولبک
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 یعدر خدمات و صنا یخارج یممستق گذاریزمان سرمایهتجمع هم یبررس

 ییو اقتصاد فضا ییآمار فضا یکردبا استفاده از رو یدیتول
 سپیده عظیمی
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 چکیدة مختصر

( در  FDI) یخ ارج یممس تق گ ذاریزم ان س رمایهتجمع هم یلجهت تحل ییو اقتصاد فضا ییمقاله از آمار فضا یندر ا

استفاده شده اس ت. تعام ل  2011تا  2004 هایدر طول سال یناستان چ 24 یدیتول یعدر صنا FDIو  یدکنندهخدمات تول

 یریتاخ هایدر دوره یدیتول یعصنا FDIوجود دارد،  یدیتول یعصنا FDIو  یدکنندهخدمات تول FDIتجمع  ینب یمشترک

خ دمات  FDI ینو همچن  کن دیرا الق اء م  یج ار ه ایدر دوره نندهیدکخدمات تول FDIتجمع  ایبطور قابل مالحظه

 . ازش ودیم  یج ار هایدر دوره یدیتول یعصنا FDIباعث تجمع  ایبطور قابل مالحظه یریتاخ هایدر دوره یدکنندهتول

ند دار یتکار ارجح یروین یینپا ینهسطح باال و هز یدیتول یعاقتصاد کالن، صنا هایحوضه یدیتول یعصنا FDIنظر  طهنق

 یافتگیتوسعه یبا سطح باال یدیتول یعصنا یاس،بزرگ مق یخدمات یعصنا هایحوضه یدکنندهخدمات تول FDIکه  یدرحال

  .دهدیم یحرا ترج یانسان یهو سرما

 کلمات کلیدی

 .ییاقتصاد فضا یی،آمار فضا ی،خارج یممستق یگذار یهسرما

 



 

 ۱۲۲ی صفحه

 تابعی از یک متغیر کمکی است براورد مدل رگرسیون وقتی ضرایب مدل
 ۲، محمد حسین دهقان۱محدثه صفری زاده

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، زاهدان، ۱
Mohade3.safari71.@gmaile.com 

 
 دانشگاه سیستان بلوچستان، دانشکده علوم،زاهدان ۲

mhdehghan2000@gmail.com 
 

 چکیدة مختصر

 ;پردازیم. فرض کنید م دل غیرخط ی های رگرسیونی میدر این مقاله به طور مختصر به ترکیب، برازش و کاربرد مدل

i=1,2,…,n 𝒀𝒊 = 𝒇(𝑿𝒊, 𝜽) + 𝜺𝒊  که در آن𝜽  متغیر کمکی  برداری از پارامترهای مدل وj=1,2,…,J;𝑺𝒋  .ازای  به باشد

�̂�𝒋یا  �̂�𝒋، متغیر پاسخ𝑺𝒋مقداری از متغیر = (

�̂�𝟏
𝒋

⋮

�̂�𝒑
𝒋

کنیم. حال مدل خطی یا غیر خطی موج ود ب ین متغی ر را براورد می (

دس ت ن مدل به جای پارامتر مربوطه، یک مدل ترکیبی کلی ب ه پارامترها را براورد می کنیم. با جایگذاری ای و  Sکمکی

 Rاف زار براورد نماید. بدین منظور از شبیه سازی و ن رم Sتواند مدل اصلی را به ازای هر مقدار دلخواه از آوریم که میمی

 ایمدست آوردهبه استفاده شده است. این روش را برای داده های واقعی الکتروشیمی بکار برده و مدل ترکیبی مناسب را 

 راحتی می توان میزان شدت جریان و بار خارج شده در فواصل زمانی دلخواه محاسبه کرد.و از مدل حاصل به

 کلمات کلیدی

 ل، داده های الکتروشیمی، شبیه سازیرگرسیون غیر خطی، برازش مد

mailto:mhdehghan2000@gmail.com


 

 ۱۲۳ی صفحه

 گذاری بیمههای بیزی پواسون چندمتغیره در نرخبررسی مدل

 5محمدی، فاطمه علی۴، طاهره دارابیان۳، محیا پورمصطفی۲، مهسا فرخی۱ساجده کالنتر

 
 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ۱

s.kalantar@atu.ac.ir 
 

 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ۲
m.farrokhi@atu.ac.ir 

 
 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ۳

mahia.pourmostafa@gmail.com 

 

 اطبایی، تهران،گروه آمار، دانشگاه عالمه طب ۴
darabian899@gmail.com 

 

 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،5
f.alimohammadi@atu.ac.ir 

 چکیدة مختصر

و  یره ا،جف ت متغ ینکامل ب  یانسمشترک و کوار یانسبا کوار یرهپواسون چندمتغ یهامدل یمقاله، ضمن معرف یندر ا

ب ا در نظ ر  ینچن. همشودیارائه م ی،گذاربهبود روش نرخ یمختلف برا یانواع ادعاها ینافزون؛ ارتباط ب-صفر یهامدل

در  ی ت. در نهاش ودیمحاس به م پ راکنشیشتر از صفر و ببزرگ یرمقاد ی،افزون در دو مدل قبل-صفر یهاگرفتن مدل

 یرپ ذامکان یتفاده از اطالع ات قبل و اس یچیدهپ یهامدل یپارامتر برا یادیامکان براورد تعداد ز یزی،ب یکردقسمت رو

  .شوندیخاص مورد نظر محاسبه م هاییژگیشده و و

 کلمات کلیدی

 یره.پواسون چندمتغ یونیرگرس یهامدل یمه،ب یگذارنرخ

 



 

 ۱۲۴ی صفحه

 های ارزیابی دربه شاخ  پژوهانهیندهآبررسی اهمیت نگاه 

 یآموزش عال توسعه 
 5، محبوبه محسنی فرد۴، ناهید دهقانی۳فر یدجاو، محبت ۲فهیمه توانگر، ۱هیفرسیده سرور 

 

 ، بوشهرفارسخلیجدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه  ۱

sorour.farrahi@mehr.pgu.ac.ir 
 

 ، بوشهرفارسیجخل، دانشگاه اقتصاد انرژیارشد  کارشناس ۲

 ، بوشهرفارسخلیج، دانشگاه بازرگانیارشد مدیریت  کارشناس ۳
 ، بوشهرفارسیجخل، دانشگاه آمار ریاضیارشد  دانشجوی کارشناسی ۴

 ، بوشهرفارسیجخل، دانشگاه مدیریت صنعتی کارشناس 5

 مختصر چکیده

وص ها و به خصهای رقابتی شدیدی در سازمانچالش سبب ،جامعهتغییر روند نیازها و اقتضائات علم و  روزافزون تحوالت

اه ها و مراکز آموزش عالی شده است. بنابراین مدیران اجرایی در حوزه آموزش عالی نیز بایستی ب ا داش تن نگ دانشگاه

هتری بگیری ، عملکرد راهبردی خود را با محیط پیچیده و پویای پیرامون خود منطبق کنند تا بتوانند تصمیمپژوهانهیندهآ

ه ط ور تواند ب داشته باشند. در این راستا یکی از ابزارهایی که می ینسازمابرونو  یسازماندرونهای در مواجهه با چالش

ست. های سازمانی در سطوح متفاوت اهای ارزیابی کیفیت و پویایی زیرمجموعهدر اختیار مدیران قرار گیرد، شاخ  مؤثر

دارد. در ای ن پ ژوهش  باشند اهمیت فراوان یکیفی می ذاتاًگیری متغیرهایی که اهمیت تعریف شاخ  مناسب در اندازه

 ه ای فرآین دی،ب ه ش اخ  یافتهساختاربا استفاده از علم آمار و ایجاد نگرشی  تالش شده است تا این درجه اهمیت را

ن شود که در ای در علم آمار ساطع می ییرپذیریتغنشان داد. اهمیت این نگرش از تعریف  یسازمانبرونپیامدی، درون و 

 شد. مقاله به آن پرداخته خواهد

 کلمات کلیدی

 ییرپذیریتغهای ارزیابی، پژوهی، عملکرد سازمانی، شاخ نگرش آمار راهبردی، آینده

mailto:sorour.farrahi@mehr.pgu.ac.ir


 

 ۱۲5ی صفحه

مطالعه  ،زیان بهینه تحت معیارهای بقای توأم-پوشش اتکایی مازاد

 سوزی دانمارک های آتشداده موردی:

 

 ۲ همدانیداریوش حمیده   ۱احمد بیگدلی

 

 های عمر انفرادی، بیمه نوین، تهران،کارشناس بیمه ۱
 @gmail.com2020ahmad.big 

 
 هیئت علمی گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، عضو ۲

 hhamedani@gmail.com 

 

 مختصر چکیده

اس ت. در  ش دهیم یمو منحصراً بر اساس منافع او تنظ  یهاول گریمهب یدصرفاً از د ییاتکا یبه امروز عمدتاً قراردادهاتا  

اس ت.  ییو اتک ا ی هاول یم هبا در نظر گرفتن منافع هر دو ش رکت ب یقرارداد ینچن یمتنظ ی،اصل ییدهحاضر ا یمقاله

ش ده داده . نشان یریدرا در نظر بگ نامهیمهنگهداشت و حد ببا سطح  یانز ادماز ییاتکا ییمهقرارداد ب ینگیبه یمسئله

ل قاب "عملکرد"و  "مخاطره" یاردو مع یبو با استفاده از ترک مدل مخاطره یبرا یکل یمسئله تحت مفروضات یناست که ا

اده از ورود ادعاها ب ا اس تف ،یانزولو ن یبا استفاده از هر تابع نامنف یمه، تابع حق بمذکور یحل است. تحت مدل مخاطره

ب ه  "ت وأم یاحتمال بق ا"شده است. از  یبندمدل اییوستهتوأم پ یعهر توز ییلهپواسون و شدت ادعاها به وس یندفرا

 ییمهبعملکرد استفاده شده است. قرارداد  یاربه عنوان مع "توأم یسود مورد انتظار به شرط بقا"مخاطره و  یارعنوان مع

به دست آمده  یارهر دو مع یبمخاطره و سپس با استفاده از ترک یارابتدا فقط با استفاده از مع "ینهبه" یانمازاد ز یایاتک

مس تقل و ب ا  یشامل مسائل معکوس، مطرح و پاسخ آنها تحت فرض ادعاه ا سازی،ینهو در هر حالت مسائل مختلف به

 است.دانمارک، ارائه شده  یآتش سوز یهااستفاده از داده

 

  کلیدی واژگان

، ، سود مورد انتظارگر اولیه و اتکایی، احتمال بقای توأم بیمه1های اَپِلای، چندجملهزیان بهینه-ی اتکایی مازادبیمه

 .سوزی دانمارکهای آتشداده

                                                 
1 Appell Polynomials 

mailto:ahmad.big2020@gmail.com


 

 ۱۲۶ی صفحه

 ( و کاربرد آن در هواشناسیSSA)تحلیل تکینی طیفی 
 ۳ی، محمد ذکای۲پناه، نجمه شریفی ۱نادر نجاری

 

 yahoo.com85nader_najari@گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  ۱
 najmesharifipanah@yahoo.comگروه آمار، دانشگاه شهید چمران، اهواز،  ۲

 mo_zokaei@yahoo.comگروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  ۳

 

 چکیدة مختصر

ن دی های آماری، یافتن روشی است ک ه از توانمتر مدلطور عامهای زمانی و بهیکی از مهمترین مسایل در تحلیل سری

ن راستا های زیادی در ایاستوار باشد. تالش )نوفه(باالیی برخوردار بوده و در عین حال نسبت به تغییرات تصادفی نامنظم 

طی ای مانند نرمال و خهای محدود کنندهبسیاری از آنها مبتنی بر فرض امااند معرفی شده نیز های توانمندیشده و روش

 بودن هستند که ممکن است در عمل برقرار نباشند.

ها اس ت ک ه های ناپارامتری قدرتمند برای تحلیل دادهتحلیل تکینی طیفی )مبتنی بر تجزیة مقدار تکین( یکی از روش

 ای مانند نرمال و خطیهای محدود کنندهگیرد و مبتنی بر فرضده قرار میسازی مورد استفابرای کاهش سطح نوفه و مدل

را بیان ک رده و برت ری آن را نس بت ب ه م دل هواشناسی  یهدر حوز SSAدای از کاربرنمونه همقالبودن نیست. در این 

SARIMA دهیم.نشان می  

  

 کلمات کلیدی

 نوفه ،سازیی، مدلمقدار تکین، سری زمان یهتحلیل تکینی طیفی، تجزی

 

mailto:nader_najari85@yahoo.com
mailto:najmesharifipanah@yahoo.com
mailto:mo_zokaei@yahoo.com


 

 ۱۲7ی صفحه

 یمهپاداش جر هاییستمس یبرا ینهخال  به یمةحق ب یینتع
 ،۱محمدرضا کردباقری

mohammadreza366@yahoo.com 
 ۲علیرضا کردباقری

a.kordbagheri366@gmail.com 
 ۳سید یونس شریعتمداری

yones.sh@hotmail.com 
 سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیم ۳و  ۲، ۱

 چکیدة مختصر

جریمه است. مدل ارائه ش ده، -های پاداشهدف این مقاله توسعه مدلی مناسب برای محاسبه حق بیمه خال  در سیستم

ای، و ب ا در نامه است. این مطالعه تحقیقی تجربی و پایههای بیمهکل سالگذاران، در وابسته به تعداد و مقدار ادعای بیمه

به اجرا درآمده است. با تقریب حق  1395تا  1388ای از سالنامه اتومبیل در دورهنظر گرفتن تعداد و مقدار ادعا بیمه

شود. این مطالعه براساس روش داخته میدر طول دوره پر نامههای این بیمهبیز، میزان عادالنه بودن حق بیمه بیمه به روش

مدل مناسبی برای تعیین ح ق بیم ه نامه، زمان سه متغیر، تعداد ادعا، مقدار ادعا و زمان بیمهبیزی و با ترکیب کردن هم

ده د و توزی ع های آمیخته متناهی ارائه م یجریمه بهینه را با استفاده از مدل-آورد. این مقاله سیستم پاداشفراهم می

شود. براساس مدل، رابطه مس تقیمی ب ین اف زایش پواسن و گاما به ترتیب برای تعداد ادعاها و مقدار ادعاها انتخاب می

ه ای تواند یک ثب ات و ع دالتی در ح ق بیم هتعداد ادعا و مقدار خسارت با افزایش حق بیمه وجود دارد. این مدل می

 ساس کل ادعاها در یک دوره زمانی به وجود آورد. گذاران در سطوح مختلف برااتومبیل برای همه بیمه

 کلمات کلیدی

 .گاما یعپواسن مرکب، توز یزی،ب یمه،پاداش جر یستمس یل،اتومب یمهب
 



 

 ۱۲8ی صفحه

 بیکاری در ایران تعیین عوامل مؤثر بر دورة
 ۲پور، اعظم قلی۱زادهسعید عیسی

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، همدان ۱

isazadeh@gmail.com 
 

 ریزی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، همدانکارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ۲

gholipoor.aazam@gmail.com 

 

 چکیدة مختصر

به  ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاریهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونهاشتغال و بیکاری، از جمله موضوع

ند و ای است که اکثر جوامع با آن روبرو هستشود. بیکاری پدیدهیافتگی جوامع تلقی میهای توسعهعنوان یکی از شاخ 

ا تح ت تواند افراد یک جامع ه رای کالن است که میاند. بیکاری مسئلهتر کشورهای دنیا به نوعی آن را تجربه کردهشبی

های اش تغال و اجتماعی آن سبب شده است که سیاست-تأثیر قرار دهد. اهمیت موضوع بیکاری و آثار و تبعات اقتصادی

 -ی اقتص ادیه ای توس عهای در حال توسعه در کانون توج ه برنام همبارزه با بیکاری، در اکثر کشورها به ویژه کشوره

ت ر ی آن صورت گرفته است اما آنچ ه ک ه ب یشاجتماعی قرار گیرد. بیکاری موضوعی است که مطالعات بسیاری درباره

غل ی بیکاری مدت زمانی است ک ه اف راد در جس تجوی ش ای است که افراد بیکار هستند. دورهاهمیت دارد طول دوره

اقتص ادی -تواند کمک فراوانی به کاهش این معضل اجتماعیهستند و شناسایی عواملی که بر این دوره اثرگذار است می

ز نماید. هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیر گذار بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران است و برای همین منظ ور ا

رم ن ها از چنین برای تخمین دادهاستفاده شده است. هم 1392ران سال های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایداده

دهند که مردان، افراد متأه ل، اف راد دارای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می STATA12و  SAS9.2افزارهای 

-یم تری را تجربه ی بیکاری کوتاهمدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم و نیز افرادی که ساکن مناطق روستایی هستند دوره

 کنند.

 کلمات کلیدی

 بیکاری، دوره ی بیکاری، بیکاری بلند مدت، روش تحلیل بقا.

mailto:gholipoor.aazam@gmail.com


 

 ۱۲۹ی صفحه

 بارش در ایستگاه همدان یآمار یهامشخصه ییراتتغ
 ۲، زهره مریانجی۱امید حمیدی

 

 همدان، همدان،گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی  ۱
omid_hamidi@hut.ac.ir 

 
 گروه جغرافیا، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد ۲

z.maryanaji@gmail.com 

 چکیدة مختصر

ه ا و بلندم دت داده یزم ان یرون دها یینهمدان به منظور تع یستگاهبارش ساالنه ا  یامار هایمشخصه یقتحق یندر ا

نه بر بارش ساال یداده ها هاییمنظور سر ینواقع شد. بد یلو تحل یهساله مورد تجز 30دوره  یط یم،اقل یاحتمال تغییرات

یمعن  ییراتشدند. با توجه به روش منکندال،  تغ ینرمال بررس هاییماندهباق یتجمع یمنکندال و منحن یاساس روشها

ب ه  1380نرم ال، س ال  هاییماندهباق یتجمع یبارش مشاهده نشده است  .در روش منحن هایداده یدر سر ی،آمار دار

ر دتعداد دفعات حادث شده  ی. فراوانیدندگرد یمشده و بر اساس آن، به دو بخش تقس ها تعیینداده یمعنوان محور تقس

 ریدهنده عدم وجود رون د در س امر نشان یندرصد بوده، که ا50و  50 یبخط نرمال دو بخش مذکور، به ترت یینباال و پا

یا  یاهشنرمال، هیچگونه روند  ک هاییماندهباق یتجمع یبا توجه به روش منحن ین. بنابراباشدیروش م یناساس ابر  یزمان

ن مشاهده نشده است میتوان نتیجه گرفت که تغییرات بارش در این ایستگاه صرفا نوسانات اقلیمی بوده که ای  یشیافزا

 . امر در اقلیم مناطق نیمه خشک امری کامال طبیعی میباشد

 کلمات کلیدی

 .نرمال شده، نوسانات اقلیمی هاییماندهباق یتجمع یمنکندال و منحن هایبارش همدان، آزمون

 



 

 ۱۳0ی صفحه

 یمةب یگذارنرخ یارالنگ برا یختةتحت مدل آم یباورمند یمةحق ب

 یمحصوالت کشاورز ییاتکا
 ۲تیمور پاینده نجف آبادی، امیر۱احسان جهانبانی

 گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۲و۱
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 چکیدة مختصر
 ییاتک ا یمهب یدگاهاز د یمحصوالت کشاورز یمهب یگذارنرخ یرامونپ یاساس یهاموضوع یمقاله، بررس ینهدف از ا

همان سال به کل حق  هایسارت( که برابر نسبت کل خLCRگذشته) هاییانز یینهمنظور نسبت هز ینا یاست .برا

 . شودیارالنگ مطرح م یختهآم یعهمان سال است و توز یاتیعمل یمهب

 ی ک. با استفاده از شودیمتوسعه داده یوزن LCRارالنگ و  یختهآم یعبراساس توز یافته یلتعد یروش باورمند یک

است.  حق  تریقدق یگرد هاییعوزبا ت یسهارالنگ در مقا یختهآم یعکه توز شودیجامع نشان داده م یمجموعه داده

 یم هب گ ذارییمتق یب را یروش علم یکاست و  ارانهکمحافظه یلیخ یوزن LCRناهمگن براساس  یباورمند یمهب

ام انج یرانا یمحصوالت کشاورز هایها در عمل با استفاده از دادهروش یریبه کارگ ی. چگونگدهدیتوسعه م ییاتکا

  گرفته است.

 کلمات کلیدی

 . هایانز یینهارالنگ، نسبت هز یختهآم یعتوز ی،باورمند یهنظر ی،محصوالت کشاورز یمهب ی،نرخ گذار
 

 مراجع
[1] Lysa Porth   , Wenjun Zhu, Ken Seng Tan, (2014) "A credibility-based Erlang mixture model for pricing crop 

reinsurance", Agricultural Finance Review, Vol. 74 Iss: 2, pp.162 – 187. 



 

 ۱۳۱ی صفحه

 های بیزیکاوی و شبکهداده

 ۲و حسین جباری خامنه ای ۱الهام خرازی کلجاهی
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Mahsaf557m@yahoo.com 

 
 آمار، دانشگاه تبریز، تبریزهیات علمی گروه  ۲

h_jabbari@tabrizu.ac.ir 
 

 چکیدة مختصر

ای ه داده کاوی تالش برای استخراج بینش و آگاهی از انبوه داده های بزرگ است. داده کاوی با مجموعه ای از روش 

د ب ا سازمان ها قادرن آماری و مدلسازی، می تواند روابط پنهان موجود در پایگاه های داده را تشخی  دهد. امروزه 

هزینه کم اطالعات وسیعی از وضعیت کسب و کار خود جمع و نگهداری کنند و این باعث ارزش روش های داده کاوی 

ها  برای سازمان ها شده است. رویکرد های متنوعی برای داده کاوی وجود دارد، شبکه های بیزی یکی از این رویکرد

ه کفیکی توزیع احتمال مجموعه ای از متغیر های تصادفی را بیان می کنند. می باشد. شبکه های بیزی به صورت گرا

دم ساختار شبکه بیزی گرافی جهت دار است که این شبکه ها ابزاری قدرتمند برای بازنمایی دانش و استنباط تحت ع

 قطعیت در داده کاوی هستند.

 کلمات کلیدی

 داده کاوی، شبکه بیزی، دسته بندی

 



 

 ۱۳۲ی صفحه

  1395اجباری مصوب  یمةرویکرد قانون ب

 دیدگان ناشی از حوادث رانندگیگذاران و زیاندر حمایت از حقوق بیمه
 ۲، امید خسروی۱صادق بهرامی فیل آبادی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ۱
bahrami.sadegh123@gmail.com 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ۲

omk1368@gmail.com 

 چکیدة مختصر

 دی دگان ناش ی از ح وادثگذاران و زی انو به منظور حمایت از بیمه ثالث شخ  بیمه زمینه در ایران حقوقی نظام

 اول ین ق انون در. است گذاشته رس پشت مختلف عناوین با را گذاریقانون دوره پنج تاکنون 1331 سال رانندگی از

در زمان دولت دکتر محمد مصدق به  8/11/1331و قانون بعدی تحت یک الیحه اصالحی در مورخه  8/8/1331تاریخ 

تصویب شدند. در زمینه جبران خسارتهای  1395و  1387، 1347تصویب رسیدند. قوانین بعدی به ترتیب در سالهای 

 اب زمینی موتوری نقلیه وسایل ی وجود داشت به این صورت که از یک سو دارندگانمعضالت 1395بدنی تا قبل از سال 

 اآنج از و شده دیدگان زیان به وارده خسارات از بخشی جبران به محکوم هم باز ثالث شخ  نامه بیمه تحصیل وجود

اشخاصی که در نتیج ه دیگر جبران خسارت  سوی از شدند ومی محکوم حبس به نداشتند مناسبی مالی وضعیت که

 شدند سالها به تأخیر افتاده و حتی امکان داشت که خسارت آنها به ط ور کام لحوادث رانندگی مجروح یا فوت می

جبران نشود. علت اصلی این معضالت؛ سختگیری، تأخیر و سوءاستفاده شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خس ارتهای 

اد با تحوالتی که در زمینه بیمه شخ  ثالث ایج 1395ه اجباری مصوب بدنی در جبران خسارات بود. قانون جدید بیم

-هکرده تقریبا به تمام این معضالت دامن زده است. از جمله این تحوالت که بیشتر در زمینه حمای ت از حق وق بیم 

دوق توان به ضرورت جبران خسارت توسط بیم ه گ ر و ص ندیدگان از حوادث رانندگی بوده است میگذاران و زیان

تأمین خسارتهای بدنی ظرف پانزده یا بیست روز از قطعی شدن میزان خسارت و پ یش بین ی ض مانت اج رای آن، 

 وقصند و بیمه گر به دیدهزیان رضایت نامه، بطالنبیمه فاقد وسایل نقلیه از ناشی خسارات جبران به صندوق تکلیف

 مبنی بر دریافت خسارت کمتر و مواردی از  این قبیل اشاره کرد. 

 

 کلمات کلیدی

 نیگر، صندوق تأمین خسارتهای بدزیان دیده، راننده مسبب حادثه، بیمه



 

 ۱۳۳ی صفحه

 اییمهتعهدات ب ةارزش منصفان براورد هایروش
 ۲، ملیحه صمدی۱ماجدیزهرا 

 مدیریت طرح و توسعه، شرکت بیمه ملت، تهران، ۱
Majedi.eco@gmail.com 

 
 واحد صدور و خسارت، شرکت بیمه آسیا، قزوین، ۲

 samadi.eco.62@gmail.com  

 چکیدة مختصر

 گی ران در-یمو معتبر براى تص م یحدستیابى به اطالعات صح یو کاربرد ارزش منصفانه برا یتاهم یراخ هایدر دهه

ب ر  محاسبه و براورد ارزش منصفانه یموجود، نحوه هایاز چالش یکیحوزه  یناست. در ا یافته یشافزا یمهصنعت ب

 ی بمعا و یابراورد ارزش منصفانه به همراه مزا هایروش ترینمقاله به مهم ین. در ایباشدم بینانهواقع اساس فرضیات

 یمتقس  یو اکچوئر یمال یکردهایبه دو دسته رو ینهزم ینمطرح شده در ا یکردهایهر روش پرداخته شده است. رو

 رائ ها و معتب ر یدارپا یتا حد ممکن ساده و قابل فهم بوده و براوردها یدبراورد ارزش منصفانه با های. روششوندیم

تفاده براورد مناسب همان رشته اس  از روش یدبا ای،یمهب یهاشتهر یتبا توجه به متفاوت بودن ماه یندهند. همچن

 ایهبر داده یمبتن یسکر یالتاز تعد یدارترپا یاربر اساس اطالعات کل صنعت بس یسکر یالتتعد کرد. به طور کلی،

ب ر  یس کر یالتنسبت به تعد یکمتر یداریپا یدارا شتهر یکدر  یسکر یالتتعد ینخاص شرکت هستند. همچن

 . باشندها میرشته یاساس تمام

 کلمات کلیدی

 یمتگذاری.ق یسک،، سربار رCAPMارزش منصفانه، 



 

 ۱۳۴ی صفحه

عمر یک لطو درمطالعة Iی پیوندی نوع روندهطرح سانسور پیش

 نمایی سیستم صنعتی از دو جامعة

 ۲، مریم قاسمی۱عباس رسولی

 

 دانشگاه زنجان، زنجان،گروه آمار،  ۱
rasouli@znu.ac.ir 
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 چکیدة مختصر

آوری مش اهدات درمطالع ات برای جم ع (JPHCI)ی پیوندی پیشرونده Iدراین مقاله روش جدید با نام سانسورنوع 

براوردگ ر ح داکثر  است.های صنعتی و الکترونیکی معرفی شدهعمر و قابلیت اعتماد سیستمآماری در مباحث طول

ه ا در نم ایی ک ه از پرک اربردترین توزیع نمایی و بیزی تحت تابع زیان مرب ع خط ا پارامتره ای دوجامع هدرست

ش ود. بدست آورده و فواصل اطمینان تقریبی و نواحی اعتماد نیز محاسبه می  (JPHC-I)آمارکاربردی است را تحت 

 در انتها یک مثال عددی واقعی با شبیه سازی برای این نتایج ارائه شده است.

 کلمات کلیدی

 پیوندی، براوردگر حداکثردرستنمایی، براوردگربیزی، توزیع نمایی Iنوع  طرح سانسور پیشرونده



 

 ۱۳5ی صفحه

خصوصیات پیشنهاددهندگان  یدر صنعت برق، بررس یکاوکاربرد داده

 ای مازندران و گلستانآن در شرکت برق منطقه یابیبرتر و الگو
 ۳سیدعلی خالقی، ۲مهرزاد رستمی، ۱یراشرفیم دباقریس
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 ساری، واحد فناوری اطالعات، ای مازندران و گلستانشرکت برق منطقهکارشناس ارشد  ۲
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 ساری، واحد فناوری اطالعات، ای مازندران و گلستانشرکت برق منطقهکارشناس ارشد  ۳
khaleghy.ali@gmail.com 

 چکیدة مختصر

ستم های موجود در بانک اطالعاتی سیخصوصیات پیشنهاددهندگان برتر با استفاده از داده یاین مقاله در مورد بررس

سنلی، پیشنهادها، پرهای اطالعاتی نظام سازی بانکگردد. بانک اطالعات از یکپارچهنظام پیشنهادات تهیه و ارائه می

س اله  15اینکه اطالعات نظام پیشنهادات به صورت تجمع ی  هدست آمده است. با توجه بهآموزش و حضور و غیاب ب

گردد. الگوها کاوی، مشخصات پیشنهاددهندگان برتر، برای این دوره مشخ  میهای دادهمی باشد لذا با کمک روش

ه تواند پیشنهاددهندگان برتر همان سال را تعی ین نمای د. ب سال نیز میهای هر های مناسب بر روی دادهو شاخ 

نی ز میت وان  ی دآ یس اله بدس ت م  15ه ای دوره ک ل داده ی قها و الگوهای مناسبی که از طرکه شاخ یطور

  پیشنهاددهندگان برتر را مشخ  نمود.

 کلمات کلیدی

 ها، ارزیابی الگوسازی دادهیکپارچه نهادات،یشپ یهاو شاخ  یارهکاوی، معپیشنهاددهندگان برتر، داده



 

 ۱۳۶ی صفحه

 یافته در آمار اکچوئریخطی تعمیم های آمیختةکاربرد مدل
 

 5محمدیعلی، فاطمه ۴، محیا پورمصطفی۳، طاهره دارابیان۲، مهسا فرخی۱ساجده کالنتر
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 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،  ۲
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 گروه آمار، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ۳
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 عالمه طباطبایی، تهران، گروه آمار، دانشگاه  ۴
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 چکیدة مختصر

یافته در امار مورد توجه بوده است  و در های خطی تعمیمهای گذشته استفاده از مدلکه در دههبا توجه به این 

در این مقاله به بررسی گیرند برآن شدیم تا ای  از متغیرهای تصادفی مورد استفاده قرار میسازی از یک نمونهمدل

یافته  و کاربرد ان در امار تعمیمهای خطیی مدلها در حوزهسازی دادههای آماری مورد استفاده برای  مدلتکنیک

  اکچوئری بپردازیم.

 کلمات کلیدی

 یافتهتعمیمهای خطی آمار اکچوئری، مدل



 

 ۱۳7ی صفحه

 مدل پاسخ تصادفیده یافتةگونة تعمیم
 ۲، سید محمد رضا علوی۱معصومه وقوفی یکتا
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Mamajj6457@gmail.com 
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 چکیدة مختصر

ده د. ل ذا در  ینم  یحس اس پاس خ واقع  یتدرباره خصوص یممستق یپاسخگو به سوال ها گیریمعموالً در نمونه

 هینمکه ز یرهتقلب در امتحانات و غ مواد مخدر، ین، مصرفجن یمه، سقطدر ب یاتی،تقلبهمچون فرار مال هاییوضعیت

پاس خ  یحفاظ ت از محرم انگ یبرا (RR) یدهتصادف هایپاسخ آور و گناهکارانه وجود دارد، روشخجالت هایپاسخ

 یا( ارائه و سپس گونه2006) ینگجست وانگ و س یدهمقاله ابتدا مدل پاسخ  تصادف اند. در اینشده یپاسخگو طراح

 . کنیمیم یبراورد نسبت حساس معرف ی( را برا2006) ینگاز مدل جست وانگ و س یافتهیمتعم

 کلمات کلیدی

 حساس.  یم،نسبتصفت حساس،پاسخ مستق یده،پاسخ تصادف

 



 

 ۱۳8ی صفحه

 اتومبیل در ایران گذری بر بازار بیمة
 ۲رحیم محمودوند ،۱حسینیفاطمه سادات آل
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 چکیدة مختصر

های منجر به جرح و فوت ناشی از تصادفات رانندگی در ای ران، پیام دهای ن اگوار گستردگی و شدت باالی خسارت

سازد. گرچه دولتم ردان ب ا وض ع ق وانینی همچ ون مالی، انسانی و اجتماعی بسیاری را بر فرد و جامعه تحمیل می

ی آمار وسایل نقلیه در ح ال اند، مطالعهردهاجباری شدن بیمه شخ  ثالث سعی در کاهش اثرات منفی این مسئله ک

 ای مرتبط )همچون، ثالث یا بدنه( و آمار زندانیان باالی محک وم ب ه پرداخ ت دی ه ناش ی ازتردد فاقد پوشش بیمه

 ایگاهجبه مقاله  یناتصادفات رانندگی، نشانگر ظرفیت باال و فاقد پوشش الزم در بازار بیمه اتومبیل کشورمان است. 

 پردازد.ی میرسم یاز منظر آمارها یراندر ا یهنقل یلوسا ای مرتبط باهیمهب

 کلمات کلیدی

 هیرشمن.-بیمه شخ  ثالث، بیمه بدنه، شاخ  هرفیندال



 

 ۱۳۹ی صفحه

 عمر نامهبیمه نرخ اضافه جدول در آن ثیرتأ و ایبیمه فنی محاسبات
 ۲رویا شریفی اسکندر ۱مهرداد ترکمان

 

 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، نماینده شرکت بیمه نوین، همدان ۱
novin4600@gmail.com 

 جوان، تهران نوابغ حامی موسسه کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی،عضو ۲
R.sh1986.e@gmail.com 

 چکیدة مختصر

و  گذارانیمهکار و حفظ منافع بو  استمرار کسب ی،تعهدات آت یفایدر ا یمال ییتوانا ینمنظور تضمبه یمهب یهاشرکت

 یرابهستند. لذا  یسکر یریتکاربردی مد های مناسب وها و استانداردها، ابزارسهامداران، به دنبال استفاده از روش

 یریتاز مباح ث مه م در م د یکیکه  شودیدنبال م یتوانگری مال عنوانتحت  یمهب یاتامر در ادب ینبه ا یابیدست

 ینت ره ا از مهم یمهب یمحاسبات فن ی،مال یتوانگر یاتاست. در ادب یمههای بشرکت یژهبه و یمؤسسات مال یسکر

 یفن تبه آن پرداخته شده است. محاسبا یمهب یبوده و در شرکت ها یداست که همواره مورد تأک یها و عناصربخش

ه ای اکچوئر به معنای فرد متخصصی است که به ارزیابی بروز خطرات مالی احتمالی م ی پ ردازد. مهارت یا یا یمهب

جداول م رگ و  یمهای عمر، تنظبیمههای فنی در های مناسب و نیز تبصرهاکچوئری در ارزیابی ریسک، تعیین تعرفه

نام ه ه ا و  یم هب ی دمحاسبه ج داول بازخر ینه عمر و هم چنیمب یاضیر یرعمر، محاسبه ذخا یها یمهتعرفه ب یر،م

 ی کاکچ وئر در  یاصل یف( از وظایمهگذار از ادامه پرداخت حق ب یمهعمر )در صورت انصراف ب یمهب یهسرما یفتخف

نام ه  یمهآن در جدول اضافه نرخ ب یرتاث یو چگونگ یا یمهب یمحاسبات فن یبرا یمهب یاست. شرکت ها یمهشرکت ب

، قد  یلو احتماالت مختلف از قب یطمورداتخاذ کرده اند. با توجه به شرا ینا یبندمحاسبه و مدل یبرا سازوکاریعمر 

 یمهه نرخ بنامه را با اضاف یمهنرخ ب دتوانیموارد م ینکه هر کدام از ا یماریو ب یمشکالت پزشک یاگذار و  یمهو وزن ب

  نامه عمر مواجه سازد.

 کلمات کلیدی

 ی.نامه،اکچوئر یمهاضافه نرخ ب یسک،عمر،ر یمهب یمه،ب یمحاسبات فن
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 ۱۴0ی صفحه

 ریج مدل معادالت ساختاری جریمة
 محمد رحمانی۳، محمد آرشی۲، علی سالجقه۱

 

 دانشجوی ارشد رشته آمارریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ۱
a.salajeghe@shahroodut.ac.ir 

 دانشیار گروه آمار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ۲
m_arashi_stat@yahoo.com 

 دانشجوی ارشد رشته آمارریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ۳
m.rahmani@shahroodut.ac.ir 

 چکیدة مختصر

 یبدر ب راورد ض را یجر وجود داشته باشد، روش یهمخط یونمدل رگرس یکدر  یحیتوض یرهایمتغ ینکه ب یزمان

 ی ن. در ایمقرار داد یمورد بررس یمدل معادالت ساختار یرا برا یجر یمهجر روش ،مقاله ینکاراست. در ا یونیرگرس

 عامل پنهان و نه ش اخ  از یکبا  یدیتائ املیع یلمدل تحل یک یرا برا یجر یمهجر یراستا مدل معادالت ساختار

  .یم( ارائه کرد1939فورد ) ینو اسو ینگرمجموعه داده هولز

 کلمات کلیدی

م دل،  ش ده، ک اهش پیچی دگی یم هجر ییدرس تنما ییدی،تا یعامل یلتحل یج،ر یمهجر ی،مدل معادالت ساختار

 یخطهم
 

 



 

 ۱۴۱ی صفحه

 یکپارتو بر اساس مشاهدات نزد-پارتو و بتا یعتوز یسازمشخصه

 رکورد
 زهره صفرزاده۳، احمد پور درویش۲، معصومه اکبری۱

 

 گروه آمار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۳و ۲، ۱
m.akbari@umz.ac.ir 

 

 چکیدة مختصر

 یادیزاست. تا کنون خواص  یا یمهو ب یاقتصاد یلدر مسا یفراوان یکاربرها یاست که دارا ییها یعاز توز یکیپارتو 

 ینا یمشخصه ساز یجاز نتا یمقاله برخ ینمورد بحث قرار گرفته است. در ا یبیترت یبر اساس داده ها یعتوز یناز ا

پارتو -بتا یعتوز یاز مشخصه ساز یجینتا ینم چنشود. ه میرکورد مطرح و اثبات  یکبر اساس مشاهدات نزد یعتوز

  پارتو است، مورد بحث قرار گرفته است. یعاز توز یمیکه تعم

 کلمات کلیدی

 ی.پارتو، مشخصه ساز-بتا یعپارتو، توز یعتوز



 

 ۱۴۲ی صفحه

 یافتهدر توزیع نمایی تعمیم دو روش براورد مقایسة
 ۳، مهدی مهدی زاده۲، سعیده حمزه نژاد۱معین زمانی

 

 گروه آمار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ۳و  ۲، ۱
saeede.69mz@yahoo.com 
mahdizadeh.m@live.com 

moein.zamani169@gmail.com 

 چکیدة مختصر

ارامتر پ  د. هر دو توزیع، ی کطول عمر کاربرد فراوان دارن یداده ها یلدر تحل یدو پارا متر یبلگاما و وا یها یعتوز

د. داشته باش ینزول یا ید نرخ شکست صعودنتوان یبسته به مقدار پارامتر شکل مو  یاس دارد،پارامتر مق یکشکل و 

 یاکاربرده  یع گام اتوز. دندار یبرتر (آن ثابت است که نرخ شکستیی )نما یعنسبت به توز این دو توزیع ،بنابراین

در  ی ژهبه و)طول عمر  یداده ها یلر تحل، و توزیع وایبل دطول عمر دارد یاز مدل ساز یرغ یها ینهدر زم یگوناگون

آن  ی عکه ت ابع توز ینستگاما ا یعنق  توز یک است. مورد توجه فراوان قرار گرفته (سانسور شده یحضور داده ها

 یاهر ممذکور، تابع ناق  گاما ظ توابعباشد. در واقع در  صحیح که پارامتر شکل آن عدد یندارد جز وقت یبسته افرم 

ود. ش یگاما استفاده م یعتوز یبه جا یبلوا یعاز توز یشترب یل،دل ینا به محاسبه شود. یبه صورت عدد یدشود که با

 ی یک ه همگرا ینس تآن ا ی از نقا ، اما یکیباشد یشکست با فرم بسته م نرخ و تابع یعتابع توز یدارا یعتوز ینا

افته به . اخیرا، توزیع نمایی تعمیم یکند است یارنرمال بس یعبه توز یممماکسیی درستنما یبراوردگرها یعتوز یمجانب

براوردگره ای  عنوان جایگزین توزیع گاما و وایبل پیشنهاد شده که دارای تابع توزی ع ب ا ف رم بس ته م ی باش د.

درستنمایی ماکسیمم در این توزیع، از طریق روشهای عددی به دست می آیند. روش نیک ویی ب رازش ماکس یمم، 

س ه روشی جدید برای براورد پارامترهای توزیع های آماری است. در این مقاله، با استفاده از ش بیه س ازی ب ه مقای

ورد تغییر یافته از براوردگرهای نیکویی برازش ماکسیمم در معملکرد براوردگرهای درستنمایی ماکسیمم و گونه ای 

 توزیع نمایی تعمیم یافته می پردازیم. نتایج نشان می دهد که روش دوم معموال کاراتر است.

 

 کلمات کلیدی

 توزیع نمایی تعمیم یافته؛ براورد درستنمایی ماکسیمم؛ براورد نیکویی برازش ماکسیمم.
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 ۱۴۳ی صفحه

 مختلف هاییعتحت توز یسکرارزش در معرض  یرومندین
 احسان جعفری۱ ، امیرتیمور پاینده۲

 

 سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهراندانشچوی کارشناسی ارشد بیم ۱
ejafari71.n@gmail.com 

 تهران ی،بهشت یدگروه آمار، دانشگاه شه یعلم یاته ۲
amirtpayandeh@sbu.ac.ir 

 

 چکیدة مختصر

 ی ک ه ایییبالقوه ارزش دارا یانحداکثر ز گیریاندازه یاست که برا یابزار کم یک( VaR) یسکارزش در معرض ر

بدس ت آوردن ارزش در مع رض  ی. ب راگی ردیو با احتمال مشخ  مورد استفاده م ینمع یدوره یک یسبد در ط

یشپ هایروش نامهیانپا یناست. در ا زمال یشرط یرغ هایبازده یعدم چپ توز یاز انتها یبراورد چندک یک یسک،ر

قرار  یرا مورد بررس هابینییشپ ینمختلف، و دقت ا یعیتوز یات( را تحت فرض VaR) یسکارزش در معرض ر بینی

 .  دهیمیم

 یرهند متغو چ اند. دو مدل براورد تک متغیرهبراورد پارامتر ارائه نموده یبرا یدیجد هایروش یادیمحققان ز کنونتا

ض ارزش در مع ر بین ییشدر مقاله به کار گرفته شده، و دقت خود را در ارائه پ  یعیتوز یاتاز فرض ایدر مجموعه

 . کنیمیمشخ  م یرآما آزمونیشپ هایروش ییله( در خارج از نمونه به وس VaR) یسکر

 فرض صفر خالص ه هاییرششده بر اساس تعداد پذ یطرح طبقه بند ها به استفاده از یکآزمون ینحاصل از ا نتایج

  ارائه دهد. یسکارزش در معرض ر بینییشدقت را در پ یشترینب یعیتوز یاتفرض ینکهشده است، مشروط بر ا

 کلمات کلیدی

 ها.آزمون یشپ ها،یعتوز ینی،ب یش، دقت پ یسکارزش در معرض ر
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 ۱۴۴ی صفحه

 الکین-مفصل مارشال ةهای خانوادویژگی
 ۲، محمد بلبلیان قالیباف۱ سمانه حمیدی پور

 

 آمار ریاضی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزواردانشجوی کارشناسی ارشد  ۱

sama85h@gmail.com  
 استادیار، گروه آمار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ۲

m.bolbolian@hsu.ac.ir 
 چکیدة مختصر

 الک ین-مارش ال متغیره دو نمایی توزیع( متغیره چند) و متغیره دو هایداده تحلیلهای پرکاربرد برای یکی از مدل

 لعهمطا و معرفی زیادی متغیره دو هایتوزیعالکین در ساختن این توزیع، تا کنون -با استفاده از ایده مارشال .است

 ان دازه چن د و ش ده معرفی الکین-مارشال پارامتری دو مفصل خانواده ویژگیهای ازدر این مقاله برخی  .است شده

  .است گرفته قرار بررسی مورد خانواده این در وابستگی

 کلمات کلیدی

 کینال-های وابستگی، مفصل مارشالتابع مفصل، اندازه



 

 ۱۴5ی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهنام
  



 

 ۱۴۶ی صفحه

 ۱07 سرشت ینیام میابراه

 ۴0 یاریباز ابوذر

 ۶ زادهملک احد

 ۱۴۲ یجعفر احسان

 ۱۲۹ یجهانبان احسان

 ۱۲۴ یگدلیب احمد

 ۱۴0 شیدرو پور احمد

 ۲5 ینزاکت احمد

 ۴0 ینهار ارمغان

 5۱ یالماس اسحاق

 ۱۲7 پوریقل اعظم

 ۲ آبروش اکبر

 ۱۳0. ۴8 یکلجاه یخراز الهام

 ۱۱7 یفیشر الهه

 ۱۲8. ۲۴ یدیحم دیام

 ۱۳۱ یخسرو دیام

 ۱۶ الفت ریام

 ۱۲۹. 75 یآباد نجف ندهیپا موریرتیام

 ۱۱8. ۹7. ۹۲ زادهحسن نیام

 ۲5 پورصادق نهیام

 ۳۶ راد یبیحب آرزو

 ۴۴. ۳0 یموسو اله تیآ

 80 بحقپناه ایبرد

 ۲ یمصطفائ بهداد

 ۱05 یمنصور بهزاد

 ۱۱8 دهیادیدن سایپر

 ۳۱ یپهلوان مانیپ

 ۲۹ یعبدالمالک جعفر

 ۱۴ یادگاری جالل

 ۱۳0. ۴8 یا خامنه یجبار نیحس

 ۶7 زادهیعل نیحس

 ۱۲۴. ۱۴ یهمدان وشیدار دهیحم

 ۱05 یانیش یمهدو دهیحم

 80 یزارع خاطره

 7۱. ۱0 یشاهسون داود

 ۱05 پرداز ینیچ میرح

 ۱۳7. ۶۳ محمودوند میرح

 ۳۶ ییرضا رضا

 ۱۳8 اسکندر یفیشر ایرو

 8۴ انلویپرچ زهرا

 ۱۴ یعسگر زهرا

 ۱۳۲ یماجد زهرا

 ۱۴0 صفرزاده زهره

 ۱۲8. ۲۴ یانجیمر زهره

 ۱۶ یمسلمان زهره

 ۱۳5. ۱۲۲ کالنتر ساجده

 55 ایمرادن ساجده

 5۹ سپهوند سامان

 ۱۲0 یمیعظ دهیسپ

 ۱۱۲ یطهماسب دیسع

 ۱۲7 زادهیسیع دیسع

 ۱۴۱ نژاد حمزه دهیسع

 ۱۴۳ پور یدیحم سمانه

 ۱00 یریزنصیعز سمانه

 ۳۱ ینیحس محمد دیس

 ۱۳۶ یعلو رضا محمد دیس

 ۱۲۶ یعتمداریشر ونسی دیس

 ۱۳۴ یراشرفیم دباقریس

 7۹ یالرکمیم دجمالیس

 ۲5 یصالح یدمهدیس

 ۱۲۳ یفره سرور دهیس

 ۹۲ یکسائ محدث میمر دهیس

 ۳۲ یدیام اله فیس

 ۳0 یفرهاد مایس

 ۱۳۴ خالقی سیدعلی

 ۳۲ یقاسم یشمس

 ۹۳ ییرزایم اریشهر

 ۹8 یلیجل مایش

 ۹7 قبادلو پوریمهد وایش

 ۱۳۱ یآباد لیف یبهرام صادق

 ۱۳5. ۱۲۲ انیداراب طاهره

 5۱ محمدپور عادل

 ۱۳۳ یرسول عباس

 75 بزاز یپناه یعل



 

 ۱۴7ی صفحه

 ۱۳۹ سالجقه یعل

 ۱۱7 مصممانیمحمد یعل

 88 قهیحد یغفار رضایعل

 ۱۲۶ یکردباقر رضایعل

 55 پاشا اله نیع

 ۳۲ حداد کشاورز غالمرضا

 ۳7 آرزومند فاطمه

 ۱۳7. ۶۳ ینیحسآل سادات فاطمه

 ۱۳5. ۱۲۲ یمحمدیعل فاطمه

 ۱08 یرینص فاطمه

 ۴۴ انیموریت فرزاد

 ۱۲۳ توانگر مهیفه

 ۶7 پور ملک انایک

 ۶7 یاحسن گلسان

 ۴0 فروز به مائده

 ۶ دالوندپور نیمت

 ۱۲۳ فر دیجاو محبت

 ۱0 یمحب محبوبه

 ۱۲۳ فرد یمحسن محبوبه

 ۱۲۱ زاده یصفر محدثه

 ۱08 یخانقره محسن

 ۱۳۹. 7۱ یآرش محمد

 ۱۴۳ بافیقال انیبلبل محمد

 ۱۲۱ دهقان نیحس محمد

 ۱۲5. 8۴ ییذکا محمد

 ۱۳۹ یرحمان محمد

 ۱۱۹ یفیشر میفه محمد

 5۹ اصل یدیوح  قاسم محمد

 7۱ یکاظم محمد

 ۱۲۶ یکردباقر محمدرضا

 ۱۳5. ۱۲۲ یپورمصطف ایمح

 ۱۳۳ یقاسم میمر

 ۲ یگنج مسعود

 ۳7. ۲0 یارمحمدی مسعود

 ۱۴0 یاکبر معصومه

 ۱۳۶ کتای یوقوف معصومه

 ۱۴۱ یزمان نیمع

 ۱۳۲ یصمد حهیمل

 ۱۱۹ نژاد عباس حهیمل

 ۱07 یریش مونا

 ۱۴۱ زاده یمهد یمهد

 ۱۳8 ترکمان مهرداد

 ۱۳۴ رستمی مهرزاد

 ۱۱۲ یصالح مهسا

 ۱۳5. ۱۲۲ یفرخ مهسا

 ۲0 یلشن مهناز

 88 پوریمنطق مهناز

 ۱۲5 ینجار نادر

 ۱۲۳ یدهقان دیناه

 ۱۲5 پناه یفیشر نجمه

 ۹8 ینوروز هما

 



قاالت
� چ�یده  ���و�   

���و�  چ�یده  �قاالت

مدرن روش هاى   کنفرانس 

بیمه اى رى هاى  قیمت گذا  در 

صنعتى مارهاى  آ  و 




