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چکیده
کارآمدی در حمل و نقل، قابلیت  اعتماد است. باوجود خطراتی  یکی از مهم ترین ویژگی های 
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به  ریسک  بر  مؤثر  عوامل  ابتدا،  در  است.  پرداخته شده  دریایی  باری  نقل  و  حمل  بخش  در 
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نقل، ارزیابان خسارت و ناخدایان، شناسایی شد. سپس از روش دیمتل برای تشخیص روابط 
رتبه بندی  و  معیارها  وزن  یافتن  برای  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  از  و  معیارها  وابستگی  و  درونی 
در  موجود  عدم قطعیت  لحاظ کردن  به منظور  همچنین  است.  استفاده  شده  مؤثر  عوامل  نهایی 
گرفته شده است. چارچوب ارائه شده در زمینۀ شناسایی،  تصمیم گیری ها، از تئوری فازی بهره 
باربری  بیمه های  رشته  در  نقل  و  حمل  بخش  در  ریسک  عوامل  اولویت بندی  و  رتبه بندی 
این  زمینه پوشش  در  و دقیق  در تصمیم گیری صحیح  را  بیمه ای  دریایی می تواند شرکت های 

کند. ریسک ها به شکل مؤثری یاری 

G22, D81: JEL طبقه بندی
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مقدمه

کشورها به حساب می آید و توسعه بیمه نیز شاخصی برای  امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه 
کشورها تلقی می شود. بیمه با پوشش خسارت های احتمالی ناشی از فعالیت های مختلف  توسعه 
اقتصادی، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد و افزایش سرمایه گذاری نیز نقش زیادی در رشد و 

کشور دارد. توسعه 
بسیاری  و  گرفته   شده  نظر  در  محدود  بسیار  به شکل  ریسک،  بر  مؤثر  عوامل  ما،  کشور  در 
رشته های  در  ریسک ها  بنابراین  می شوند.  انگاشته  نادیده  و  گذاشته  کنار  دیگر  مؤثر  عوامل  از 
خسارت،  کاهش  در  بیمه  کارایی  درنتیجه  و  دارند  محدودی  طبقه بندی  بیمه،  مختلف 
علمی  ضوابط  براساس  معمواًل  نرخ،  ارائه  دریایی،  باربری  بیمه های  بخش  در  می یابد.  تقلیل 
تا  امر باعث شده است  این  انجام می شود.  بیشتر به صورت قضاوت شهودی  و  صورت نگرفته 
بیمه ای،  خسارت  کاهش  راه های  از  یکی  نباشد.  خطرات  تمامی  پوشش دهنده  بیمه،  قرارداد 
به درستی  بیمه  مورد  باید  منظور  این  برای  است.  قرارداد  انعقاد  از  قبل  بیمه  موضوع  بررسی 
گرفتن اهمیت هر یک  با در نظر  گردد و  شناسایی شده، خطرات احتمالی مربوط به آن لیست 
پیشنهاد  برای  دارند،  خطر  وقوع  احتمال  افزایش  وی  ر بر  که  تأثیری  میزان  و  ریسک ها  این  از 

گاهانه ای اتخاذ شود. آ بیمه ای، تصمیم 
شناسایی  برای  منطقی  نظام مند  چارچوب  یک  ارائه ی  پژوهش  این  هدف  بنابراین، 
وش  ر یک  مبتنی بر  دریایی  نقل  و  حمل  بخش  در  ریسک  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  رتبه بندی  و 
وقوع  احتمال  بر  تأثیرگذار  عوامل  پژوهش  این  در  است.  فازی  چندمعیاره  تصمیم گیری  ترکیبی 
خطر با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه تحقیقات پیشین و همین طور از طریق نظرات خبرگان 
چندمعیاره  تصمیم گیری  تکنیک های  از  استفاده  با  و  شناسایی شده  صنعت  این  کارشناسان  و 
بر  تأثیرگذار  عوامل  رتبه بندی  برای  چارچوبی  شبکه ای2،  تحلیل  فرآیند  و  دیمتل1  شامل  فازی 

وقوع ریسک های بیمه های باربری دریایی ارائه  شده است.

1. DEMATEL
2. Analytical Network Process(ANP)
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1. پیشینه تحقیق

با  برای مقابله  به عنوان پوششی  بیمه  اول  کرد؛ در دیدگاه  تعریف  از دو دیدگاه  را می توان   بیمه 
که به وسیله  خسارت مالی، به وسیله بیمه گر ارائه می شود. از دیدگاه دیگر، بیمه یک ابزار است 
به  پرداخت  برای  تعهدشده  یا  واقعی  مشارکت  طریق  از  شرکت  یا  نفر  چند  یا  دو  ریسک  آن 
بیمه گر  از دیدگاه  و  انتقال است  ابزار  بیمه یک  بیمه گذار،  از دیدگاه  ترکیب می شود.  زیان دیده 
وقوع  از  احتمالی  »اندازه گیری  می توان  را  ریسک  است1.  نگهداری  و  ترکیب  ابزار  یک  بیمه 

حادثه و خسارت« دانست2. 
باربری است.  بیمه  باز می گردد،    18 به سده  و  قرارگرفته  مورداستفاده  که  بیمه ای  نخستین 
کاال منتشر شد و به مهم ترین مرکز برای  کشتیرانی و حمل و نقل  در سال 1760 نشریه ای با عنوان 

کردن خطرات دریایی تبدیل شد3.  بیمه 
در  می شود.  داده  پوشش  نقل،  و  حمل  بیمه  عنوان  با  قراردادی،  طی  کاال  نقل  و  حمل 
بیمه می شوند بدین گونه طبقه بندی شده است:  که  انگلستان، خطرهایی  بیمه دریایی  حقوق 
خسارت های  بیمه شده،  شیء  تمام  فرضی  تلف شدن  بیمه شده،  شیء  تمام  واقعی  تلف شدن 
فوق العاده،  هزینه های  خسارت(،  )هزینه  خاص  هزینه های  جزئی(،  خسارت  و  )تلف  خاص 
به  مربوط  هزینه های  و  بیمه شده  اشیا  کردن  فدا از  ناشی  خسارت های  نجات،  هزینه های 

خسارت های عمومی، توزیع خسارت های عمومی و خطر ادعای شخص ثالث. 
بیمه گران  انجمن  توسط  که  نقل، شرایطی است  و  بیمه حمل  مقررات  معروف ترین  از  یکی 
و  می شوند  داده  نمایش   A,B,C با   1982 سال  از  که  شرایط  این  است.  تهیه  شده  لندن 
 A کلوز  مطابق  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  توسط  درحال حاضر 
آمدن  وارد  باعث  نقل  و  حمل  جریان  در  که  خطرهایی  و  حوادث  همه  بیمه گر  خطر،  تمام  یا 
باشد.  استثنا شده  آنکه موردی  را پرداخت می کند، مگر  بیمه می شود  به مورد  زیان و خسارت 
که براثر وقوع حوادث  برطبق شرایط B، تنها آن بخش از خسارت هایی زیرپوشش قرار می گیرند 
شرایط   به  نسبت  پوشش   ،C کلوز  در  باشد.  آمده  وجود  به  قرارداد  در  تعیین شده  و  مشخص 

1. ویلیامز و هینز، 1382
2. Chang and Song, 2014
3. Derrington, 2006
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A,B محدودتر است و تنها خسارت های ناشی از حوادث خاصی مورد پوشش قرار می گیرند1. 
در ادامه به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینۀ ریسک و بیمه پرداخته می شود.

1-1. تحقیقات داخلی

ریسک  مدیریت  تصمیم  از  حمایت  »چارچوب  عنوان  تحت  خود  مقاله ی  در  مختاری  کامبیز 
ل شهودی« به بررسی ریسک های  بندرها و پایانه های دریایی با استفاده از نظریه فازی و استدال
که هر  ایران پرداخت. این ریسک ها به شش دسته تقسیم شده اند  کشور  عملیاتی در بندرهای 
بندرهای شهید رجایی،  این تحقیق،  در  نظر  مورد  نمونه  زیرمجموعه خود هستند.  دارای  کدام 
وش مصاحبه از سه ناخدا، ضمن رتبه بندی عوامل،  که با استفاده از ر چابهار و بوشهر بوده اند 

به مقایسه آن ها با وزن های ثبت شده ی جهانی پرداخته است2.
ارزیابی  و  شناسایی  طریق  از  پروژه  موفقیت  احتمال  افزایش  باهدف  همکاران،  و  گردی  ذ
ارزیابی  برای  مراتبی  از ریسک، یک ساختار سلسله  اجتناب  برای  وش هایی  ارائه ر و  ریسک 
فازی،  شبکه   تحلیل  فرآیند  توسط  ریسک  ارزیابی  معیارهای  داده اند3.  ارائه  پروژه،  ریسک 
در  تاپسیس  وش  ر توسط  ریسک ها  رتبه بندی  سپس  است.  تعیین شده  آن ها  وزن  و  ارزیابی 
از  استفاده  با  شد.  پیاده  نیروگاهی  پروژه های  در  مدل  این  است.  گرفته  صورت  فازی  محیط 
وش طوفان فکری و مرور مستندات، 100 ریسک شناسایی شد و به ارزیابی مهم ترین ریسک ها  ر
کسب شده، علی رغم ابهام و غیردقیق بودن داده های مرتبط  پرداخته شده است. براساس نتایج 

کاربرد است. با ریسک پروژه ها، مدل پیشنهادی برای مسائل دنیای واقعی مناسب و قابل 
در  ریسک  مدیریت  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  رتبه بندی  باهدف  خوش سیما  و  نسب  سلیمان 
کاربردی و از منظر  کردند5. این پژوهش از منظر هدف  وش پرامتی4 استفاده  صنعت بیمه، از ر
تحقیقات  و  انجام شده  مطالعات  از  استفاده  با  می باشد.  پیمایشی  داده ها،  گردآوری  شیوه 
رتبه بندی  به  شاخص،  تعیین  از  پس  و  استخراج  ریسک  ارزیابی  اصلی  متغیرهای  میدانی، 
آن ها با ابزار پرسشنامه پرداخته  شده است. براساس یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها 

1. رجدا، 1393
2. مختاری،2012

گری و همکاران، 1392 3. ذ
4. PROMETEE

5. سلیمان نسب و خوش سیما، 1394
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کیفیت مدیریت ریسک تأثیر  وی  کلیه ارکان مدیریت ریسک بر ر که  می توان نتیجه گیری نمود 
کلیه ارکان مربوط به مدیریت ریسک را  دارد و بهره مندی از شیوه های نوین مدیریت می تواند 

بخشد. بهبود 

1-2. تحقیقات خارجی

خطر  ایجاد  برای  مهم  عنصر  چند  است،  شده  نوشته  وک1  ر و  لبلنس  توسط  که  مقاله ای  در 
مهمی  عامل  و  می شود  اندازه گیری  پا  مقیاس  با  که  عامل  )این  کشتی  آبخور  است:  عنوان شده 
که  کشتی هایی  ترافیک )تعداد  با اجسام بندرگاه ها است(، سطح  گل نشستن و برخورد  در به 
چون  ریسک هایی  در  عامل  این  کرد.  خواهند  عبور  مشخص  مکان  از  مشخص،  یک زمان  در 
کشتی  برای هدایت  از سیستم های موجود  استفاده  کر دارد(،  اهمیت شایان  ذ کشتی ها  برخورد 
تأثیرگذار است(،  که ممکن است موجب خسارت شود،  انسانی  وی خطرهای  بر ر )این عامل 
مختلف،  ساعات  در  تصادف  درصد  پژوهش،  این  اطالعات  )براساس  عبور  ساعت های 
دارند  قرار  هدایت  مرکز  در  که  اشخاصی  و  کشتی  اعضای  بین  ارتباط  بود(،  خواهد  متفاوت 
هوایی  و  آب  شرایط  شد(،  خواهد  کمتر  خطا  درصد  باشد؛  بیشتر  عضو  دو  بین  ارتباط  )هرچه 
مه در فصول مختلف سال،  و  باران های سنگین  بادهای شدید،  )از جهت وجود  عامل مذکور 
دارای  اقیانوس ها،  و  یا  در از  )هر قسمت  نقل  و  و محل حمل  منطقه  قرار می گیرد(،  بررسی  مورد 

شرایط منحصربه فردی است(. 
پیش بینی  در  رتبه بندی  درخت  از  »استفاده  عنوان  با  خود  مقاله  در  اسمیرلیز2  و  کوکتوس 
کردند با بررسی بخش عظیمی از خسارت های دریایی ثبت شده،  کشتی« سعی  کلی  خسارت 
مکتوبات  از  بهره گیری  با  ایشان  بپردازند.  کشتی  کلی  خسارت  بر  مؤثر  عوامل  تجزیه وتحلیل  به 
کمک از نرم افزارهای مربوط به داده کاوی، براساس پنج حادثه، عوامل غیرانسانی  جهانی و با 

گر...آنگاه« به عنوان خروجی، طراحی شد. کردند و درنهایت سناریوهای »ا شناسایی 
و  ارائه  دریایی  چاه های  برای  ریسک  ارزیابی  فازی  مدل  یک  همکاران،  و  لواسانی 
شبکه  تحلیل  فرآیند  از  پژوهش  این  در  کرده اند.  تعیین  اساسی  ریسک های  برای  چارچوبی 

1. Le Blanc and Rucksm, 1996
2. Kokotos and Smirlis,2006
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ل شواهد1 برای  فازی برای تخمین وزن موردنیاز و رده بندی این ریسک ها استفاده شد. از استدال
قابل برنامه ریزی  به راحتی  چارچوب  این  شد.  استفاده  ریسک  با  مرتبط  داده های  وزکردن  به ر

کیفی استفاده می کند.  کَمی و  هست و از هردو داده 
یانوردان  در و  ملوانان  در  خستگی  باعث  که  عواملی  تحقیقی  در  اوغلو2  تاواچی  و  بال 
تحلیل  وش  ر از  استفاده  با  سپس  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  مراتبی  سلسله  به صورت  را  می شود 
وش های تصمیم گیری چندمعیاره است، به اولویت بندی این عوامل  که ازجمله ر سلسله مراتبی 
با  و  شدند  انتخاب  خبرگان  از  نفره   12 گروه  یک  مراتبی،  سلسله  تحلیل  وش  درر پرداختند. 
خواب  که  بود  آن  از  کی  حا نتایج  پرداختند.  داده ها  آنالیز  به  سوپردسیژن  نرم افزار  از  استفاده 

یانوردان را ایفا می کند.  نقش اساسی در حوادث ناشی از خستگی در
برای  اطالعات  ریسک  کاهش  و  اطالعات  امنیت  اهمیت  به  باتوجه  همکاران،3  و  یانگ 
امنیت  ریسک  کنترل  برای  ارزیابی  مدل  یک  امروزی،  سازمان های  در  رقابتی  مزیت  حفظ 
داشته  وجود  بازخور  و  وابستگی  معیارها  بین  که  زمانی  برای  مدل  این  دادند.  ارائه  اطالعات 
VIKOR  که با واقع یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره است  باشد، مفید است. این پژوهش در
ANP ترکیب شده است. در این پژوهش از 13 خبره استفاده شد. از یافته ها  DEMATEL و  و 
کنترل ریسک  اثربخشی  تائید  برای   IT به مدیران  کمک  این مدل در  که  بودند  این  از  کی  حا

سازمان ها، مؤثر است.
عملیات  در  قطعیت  عدم  با  مقابله  برای  فازی  جدید  ویکرد  ر یک  همکاران،4  و  جان 
و  فازی5  مراتبی  سلسله  فرآیند  تحقیق  این  در  استفاده شده  متدولوژی  دادند.  ارائه  دریایی 
پیچیده  ساختار  تجزیه وتحلیل  برای  فازی  مراتبی  سلسله  فرآیند  بود.  شواهد  ل  استدال ویکرد  ر
یک  مقاله  این  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  ریسک  عوامل  وزن  تعیین  و  دریایی  عملیات 

چارچوب ریاضی برای مدل سازی سیستم ارائه شد.

1. ER
2. Bal and Tavacioglu, 2015
3. Yang et al., 2013
4. John et al., 2014
5. FAHP
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گورلنت و مونتکا،1 چارچوبی برای تحلیل ریسک در سیستم های حمل و نقل دریایی ارائه 
دادند. ریسک در یک توصیف دومرحله ای بیان شد. در مرحله اول، مدل سازی شبکه بیزین2 
پذیرفت  انجام  کالمی  دوم، قضاوت  مرحله  در  و  ارائه شد  احتمالی  ریسک  کردن  کَمی  برای 
ریسک  ارزیابی  و  ظرفیت  برنامه ریزی  باهدف  چارچوب  این  شد.  تکمیل   شواهد  ارزیابی  با  و 
شواهد  شد.  ارائه  کشتی  با  کشتی  برخورد  هنگام  تانکر  از  نفت  نشت  برای  زیست محیطی، 
تحلیل  دارد.  هم  را  دیگر  مکان ها ی  در  کاربرد  قابلیت  و  است  فنالند  خلیج  از  استفاده شده 

ریسک ارائه شده در این پژوهش، یک ابزار پشتیبانی تصمیم گیری را ارائه می دهد.

2. روش شناسی

کاربردی و از منظر  که از منظر نوع هدف  تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی مقطعی است 
گردآوری داده ها توصیفی است. شیوه 

2-1. جامعه آماری و حجم نمونه

حمل  و  بیمه  صنعت  در  مربوطه  متخصصین  حوزه  این  نخبگان  آماری  جامعه  پژوهش  این  در 
به  نیازی  هستند  رشته  این  خبرگان  که  آماری  جامعه  محدودبودن  به دلیل  هستند.  نقل  و 
از  نفر  شش  بنابراین  است.  انجام شده  کار  خبرگان  با  مصاحبه  طریق  از  و  نیست  نمونه گیری 
شدند.  انتخاب  آی«  پی  اند  »کیش  خصوصی  شرکت  و  »ملت«  »البرز«،  »ایران«،  شرکت های 

این افراد شامل مدیران بیمه حمل و نقل، ناخدایان و ارزیابان خسارت بودند.

گردآوری داده ها 2-2. روش و ابزار 

به عنوان  که  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  و  دیمتل  چندمعیاره  تصمیم گیری  وش های  ر به  باتوجه 
و  پرسشنامه  اطالعات  گردآوری  برای  مورداستفاده  ابزار  شده اند،  استفاده   داده ها  تحلیل  ابزار 
کتابخانه ای  وش  از ر با استفاده  که مربوط به پیشینه تحقیق است  مصاحبه است. بخش اول 
از  استفاده  با  سپس  شد.  پرداخته  معتبر  مقاالت  و  مجالت  فارسی،  و  تین  ال کتب  مطالعه  به 

1. Goerlandt & Montewka, 2015
2. Bayesian Network(BN)
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کرده و به بررسی آن ها پرداخته  شد. در این  وش میدانی و ابزار مصاحبه، نظر خبرگان را دخیل  ر
تحقیق از دو پرسشنامه مربوط به دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای استفاده  شده است.

گردآوری شده 2-3. روش تأیید روایی و پایایی داده های 

برای سنجش روایی، در مرحله اول با استفاده از نظر اساتید مربوط به روش دیمتل و تحلیل شبکه ای 
کارشناسان این رشته بیمه ای  که مورد تأیید بود. در مرحله بعدی از  به تحلیل پرسشنامه ها پرداختیم 

گرفتیم تا عنوان های مورد بررسی در پرسشنامه با واقعیت فعلی هماهنگی داشته باشد. کمک 
استفاده  سازگاری1  نرخ  از  اعتبار،  بررسی  برای  است.  تعمیم پذیری  میزان  معنای  به  پایایی 
کمتر از خطای مجاز بود، درنتیجه  کمتر از 10درصد خطا باشد. نتایج به دست آمده،  که باید  شد 

پایایی مورد تأیید است.

2-4. روش تحلیل داده ها
2-4-1. تکنیک دیمتل

گردید.  ارائه  جنوا  در  مموریال2  بتل  مؤسسه  توسط   1976 1972تا  سال های  مابین  دیمتل  وش  ر
عّلی  وابط  ر شامل  که  ساختاری  مدل  یک  تجزیه وتحلیل  و  تهیه  برای  جامعی  وش  ر دیمتل 
عمل  جهت دار  گراف های  براساس  دیمتل  می باشد3.  است،  پیچیده  عوامل  بین  معلولی   -

گروه علت و معلول است. وش، تقسیم عوامل موجود به دو  می کند. نتیجه این ر

کالمی و اعداد فازی متناظر جدول 1. متغیرهای 

مقادیر فازی مقیاس های زبانی

)0.75,1.0,1.0()VH( تأثیر بسیار زیاد

)0.5,0.75,1()H( تأثیر زیاد

)0.25,0.5,0.75()L( کم تأثیر 

)0,0.25,0.5()VL( کم تأثیر بسیار 

)0,0,0.25()NO( بدون تأثیر

1. Conversion Rate (CR)
2. Battle Memorial
3. Wu et al., 2008
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گرفته از سوی انسان، مقیاس  جهت رفع مشکل ابهامات موجود برای ارزیابی های صورت 
مورداستفاده در حالت قطعی تغییر داده و از مقیاس زبانی استفاده می کنیم. )جدول 1(.

2-4-2. فرآیند تحلیل شبکه ای

بوده  سلسله مراتبی  تحلیل  فرآیند  چندمعیاره  تصمیم گیری  تکنیک های  کارآمدترین  از  یکی 
این  آنکه  به دلیل  چندی  از  پس  شد.  مطرح   1980 سال  در  ساعتی  ال  توماس  توسط  که  است 
گسترش یافته ای تحت عنوان فرآیند  وش  وش جامعیت الزم را نداشت، ساعتی در سال 1996 ر ر
فرآیند سلسله مراتبی، عناصر هر سطح صرفًا به عناصر سطح  ارائه نمود. در  را  تحلیل شبکه ای1 
مشخص  تر  باال سطح  براساس  لزومًا  سطح  هر  عناصر  اهمیت  ضرایب  یعنی  وابسته اند،  تر  باال
وابط  ر یکدیگر،  با  تصمیم گیری  معیارهای  و  گزینه ها  بین  اوقات  بیشتر  در  درحالی که  می شود. 
که تعامل بین عناصر  و وابستگی متقابل وجود دارد. فرآیند تجزیه وتحلیل شبکه ای در مسائلی 
پژوهش  این  در  باشد2.  مناسب تری  وش  ر می تواند  می دهد  شبکه ای  ساختار  تشکیل  سیستم 

وش فرآیند تحلیل شبکه ای، مراحل زیر طی شد: برای ر

تعیین و ترسیم شبکه روابط

استفاده  با  برای هر خبره  وجی  ماتریس مقایسات ز به دست آوردن  و  جمع آوری نظرات خبرگان 
که در آن از متغیرهای زبانی استفاده شده است. به دست آوردن وزن های فازی  از پرسشنامه ای 

هر یک از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از آنالیز توسعه چانگ؛
وش دیمتل و  ونی حاصله از ر وابط در کمک ماتریس های ر ون با   تشکیل سوپرماتریس ناموز
نرمال شده و سوپرماتریس  از فرآیند تحلیل شبکه ای. سپس این ماتریس  وزن های به دست آمده 
محدودشده  سوپرماتریس  تا  شود  همگرا  باید  ون  موز سوپرماتریس  می آید.  به دست  ون  موز

گردد.  حاصل 

1.  Analytical Network Process (ANP)
2. Karsak et al., 2002
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3. تجزیه  و تحلیل داده ها

و  بیمه نامه ها  شرایط  انواع  و  کتب  مقاالت،  از  معیارها،  اولویت بندی  و  شناسایی  به منظور 
و معیارها استخراج  و نقل استفاده شد  بیمه حمل  همین طور نظرات تخصصی خبرگان صنعت 
توسط  مجددًا  و  بررسی  دانشگاهی  اساتید  توسط  پرسشنامه ها  و  شاخص ها  وایی  ر گردید. 
از  استخراجی  اولیه  معیارهای  بین  از  شد.  تأیید  و  بررسی  صنعت  این  متخصصان  و  خبرگان 
با  معیارهای  به عنوان  اثرگذار  فرعی  21معیار  و  اصلی  معیار  چهار  نهایت  در  ادبیات،  مطالعه 

اهمیت برای حل نهایی انتخاب شدند )جدول2(.

جدول 2. عوامل تأثیرگذار بر ایجاد خطر

منابعزیرمعیارهاابعاد

کتورهای  فا
مرتبط 

با وسیله 
)C1( حمل

)C11( 2009.نوع حمل Cargo insurance international clauses -

 Christopher J. Giaschi ”MARINE -
.”332 INSURANCE UBC Law

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, R -
 Clauses with additional 2009 and 1982 the

.commentary

1.1.82 )Institute Cargo Clauses )A,B,C -

 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl -
1.10.83

-  مهدوی و همکاران، 1394.

)C12( ویژگی وسیله حمل

)C13( ترانسشیپمنت

)C14( پارتشیپمنت

کتورهای  فا
مرتبط با بار 

)C2(

)C21( کاال - Cargo insurance international clauses 2009.نوع 

 Christopher J. Giaschi ”MARINE -
.”332 INSURANCE UBC Law

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, R -
 Clauses with additional 2009 and 1982 the

.commentary

1.1.82 )Institute Cargo Clauses )A,B,C -

 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl -
1.10.83

-  مهدوی و همکاران، 1394.

)C22( مسیر و مسافت حمل

)C23( کاال و بازرسی اولیه سالمت 

)C24( نوع بسته بندی

)C25( ارزش مورد بیمه

)C26( )زمان حمل)فصل

)C27( کلی در جریان حمل زیان 

)C28( کلی در حین جابجایی زیان 

)C29( کاال در طول جابجایی خسارت وارده به 
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منابعزیرمعیارهاابعاد

کتورهای  فا
مرتبط 

با عوامل 
انسانی 
)C3(

)C31( 2009.سابقه خسارتی بیمه گذار Cargo insurance international clauses -

 Christopher J. Giaschi ”MARINE -
.”332 INSURANCE UBC Law

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, R -
 Clauses with additional 2009 and 1982 the

.commentary

1.1.82 )Institute Cargo Clauses )A,B,C -

 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl -
1.10.83

-  مهدوی و همکاران، 1394.

)C32( شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

کفایت خدمه وسیله حمل و نقل  قابلیت و 
)C33(

خسارت ناشی از فعل یا تقصیر شخص ثالث 
)C34(

)C35( )کارکنان باراتری )خسارت ناشی از عمل 

سایر عوامل 
)C4(

)C41( شرایط محل تخلیه و بارگیری

)C42( گمرک شرایط 

)C43( خطرات اضافی

ی و معلولی
ّ

3-1. به دست آوردن روابط عل

گروهی استفاده می کنیم. ویکرد فازی  وش دیمتل با ر ابتدا از ر
کسب نظرات خبرگان و میانگین گیری از آن ها؛ برای بررسی معیارها ازنظرت 6 خبره  مرحله اول: 
جدول  کالمی  عبارات  از  بهره گیری  با  معیارها  بین  وابط  ر مورد  در  خبرگان  این  شد.  استفاده 
اعداد  با  آن  درایه های  و  داشت.  خواهیم  نظرات  ماتریس   6 تعداد  و  ازاین ر داده اند.  نظر   )1(
فازی مربوطه مشخص می شوند. برای درنظرگرفتن نظرات همه خبرگان طبق فرمول )1(، از آن ها 

گرفته می شود. میانگین حسابی 
 )1(

 ،1 خبره  وجی  ز مقایسه  ماتریس  به ترتیب    ،   ، و  خبرگان  تعداد    pفرمول این  در 
p می باشد و عدد فازی مثلثی به صورت   است.  خبره 2 و خبره 

جدول)4( میانگین نظرات خبرگان برای عوامل اصلی می باشد.

میانگین  ماتریس  کردن  نرمال  برای  شده؛  نرمال  مستقیم  وابط  ر ماتریس  محاسبه  دوم:  مرحله 
به دست آمده از فرمول های )2( و )3( استفاده می کنیم. جدول )3( ماتریس نرمال شده را نشان 

می دهد.



و رج  تجنرای ااا 207 اات   اهیو  ب  شنا اهی و رتاه بن ت  وهم   سب  ر رشته اهمه هات با

                                                       =   )2(
کهr  از رابطه زیر به دست  می آید.

 )3(

جدول 3. ماتریس روابط مستقیم نرمال شده عوامل اصلی

C4C3C2C1

)1743/1039,0/0357,0/0()4905/2734,0/2045,0/0()3350/2546,0/1742,0/0()0000/,0000/0000,0/0(C1

)1325/0894,0/0562,0/0()2600/1795,0/1138,0/0()0000/0000,0/0000,0/0()2680/1876,0/1206,0/0(C2

)1325/0894,0/0562,0/0()0000/0000,0/0000,0/0()3216/2412,0/1608,0/0()3350/2546,0/1742,0/0(C3

)0000/0000,0/0000,0/0()2948/2144,0/1340,0/0()1769/0965,0/0884,0/0()2626/1822,0/1018,0/0(C4

ماتریس  فوق،  ماتریس های  محاسبه  از  بعد  T؛  کل  وابط  ر فازی  ماتریس  محاسبه  سوم:  مرحله 
کل فازی با توجه به فرمول های )4( تا )7( به دست  می آید )جدول4(. وابط  ر

 )4(

که  هر درایه آن به صورت است است و به صورت زیر محاسبه می شود:
  )5(
  )6(
  )7(

که درایه های آن   n هستند  n و  هرکدام ماتریس  ، در این فرمول هاI  ماتریس یکه و 
H تشکیل می دهد. را به ترتیب عدد پایین، میانی و باالیی اعداد فازی مثلثی ماتریِس  

مرحله  از  به دست آمده  فازی  اعداد  بعدی  گام  در  فازی؛  اعداد  غیرفازی کردن  چهارم:  مرحله 
قبل را طبق فرمول )8( نافازی می کنیم1.

 )8(

1. Baykasoğlu et al., 2013
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کل معیارهای اصلی جدول4. ماتریس روابط 

C4C3C2C1

)6390/1122,0/0310,0/0()7218/1347,0/0396,0/0()7705/1483,0/0483,0/0()0.0000,0.0000,0.0000(C1

)3587/0463,0/229,0/0()4047/0569,0/0122,0/0()0000/0000,0/0000,0/0()0.0233,0.0814,0.5033(C2

)6783/1230,0/0362,0/0()0000/0000,0/0000,0/0()7452/1397,0/0433,0/0()0.0476,0.1529,0.7953(C3

)0000/0000,0/0000,0/0()5901/1041,0/0283,0/0()4150/0554,0/0260,0/0()0.1083,0.0554,0.6145(C4

مطابق  کل  ارتباط  نافازی شده  ماتریس  است.  عدد   نافازی شده   B
جدول )5( می باشد.

آوردن مجموع سطرها و ستون های ماتریس است. مجموع  گام بعدی به دست   مرحله پنجم: 
سطرها و ستون ها باتوجه به فرمول های )9( و )10( به دست آمده می آوریم. 

 )9(
  )10(

که  و  به ترتیب ماتریس  و  هستند. 

کل عوامل اصلی جدول5. ماتریس نافازی شده ارتباط 

C1 C2 C3 C4

C1 0/496442 0/696732 0/0790142 0/452943

C2 0/521632 0/362199 0/560534 0/346366

C3 0/689201 0/674981 0/54666 0/539749

C4 0/545842 0/493449 0/616657 0/0285941

معیارها  بین  رابطه  و   ) ( شاخص ها   اهمیت  میزان  مرحله  این  در  ششم:   مرحله 
گر  ا و  اثرگذار  مربوطه  معیار  باشد  گر    ا می شود.  مشخص   ) (
وابط علی و معلولی معیارهای   باشد معیار مربوطه اثرپذیر است. جدول )6( ر

می باشد. اصلی 
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جدول 6. اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای اصلی)اعداد قطعی(

( )ᵈᵉᶠ ( )ᵈᵉᶠ روابط

C1 4/689375955 0/183142352 اثرگذار

C2 4/018093153 -0/43663089 اثرپذیر

C3 4/964584895 -0/06340195 اثرپذیر

C4 3/566889208 0/31689049 اثرگذار

طولی  محور  می شود.  ترسیم  دکارتی  مختصات  دستگاه  یک  عّلی،  نمودار  تجزیه وتحلیل  برای 
هر  موقعیت  می باشد.   (D̃i-R̃i)def براساس  عرضی  محور  و  داده  نشان  را   (D̃i+R̃i)def مقادیر 
توجه  باید  معین می شود.  به مختصات(def, (D̃i-R̃i)def(D̃i+R̃i))  در دستگاه  نقطه ای  با  عامل 
بر سایر عامل های  آن  تأثیرگذاری  میزان  نشانگر  هر عامل،  برای  که جمع عناصر هر سطر  داشت 
سیستم است و همین طور جمع عناصر ستون برای هر عامل، نشانگر میزان تأثیرپذیری آن از سایر 

عامل های سیستم است.
وش می توان  وابط شبکه باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این ر در آخر جهت تعیین نقشه ر
غیرفازی شده  ماتریس  مقادیر  میانگین  است  کافی  تنها  کرد.  ترسیم  را  قابل اعتنا  وابط  ر شبکه 
کوچک تر از حد آستانه باشند، صفر می شوند؛  که  T̃ محاسبه شود، تمامی مقادیر این ماتریس 
ونی معیارهای  وابط در گرفته نمی شود. مقدار آستانه برای ماتریس ر وابط عَلی در نظر  یعنی آن ر
درآمده  نمایش  اصلی  عوامل  وابط  ر شبکه  نمودار   )1( نمودار  در  شد.  0/5993محاسبه  اصلی، 

است.
ماتریس های  ترتیب  این  به  می شود.  تکرار  زیرمعیارها  برای  عینًا  مراحل  همین  ادامه،  در 
کل  وابط  ر )ماتریس  ماتریس  این دو  زیرمعیارها تشکیل می شود.  و  معیارهای اصلی  کل  وابط  ر
فرآیند  سوپرماتریس  به  ود  ور برای  فازی  دیمتل  وش  ر خروجی  زیرمعیارها(  و  اصلی  معیارهای 

هستند.  شبکه ای  تحلیل 
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نمودار 1. نمودار علت و معلولی معیارهای اصلی

ترسیم  ماتریس  دو  این  مطابق  معیارها  کل  وابط  ر شبکه  نقشه  آستانه،  مقدار  از  استفاده  با 
می گردد.
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ANP نمودار 2. شبکه روابط
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3-2. به دست آوردن وزن معیارها و زیرمعیارها

استفاده  فازی  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  وش  ر از  عوامل  وزن  به دست آوردن  به منظور  بعد  گام  در 
می کنیم. 

 ANP وابط  وش فرآیند تحلیل شبکه ای، می بایست شبکه ر مرحله اول: در نخستین مرحله از ر
ترسیم شود )نمودار 3(.

 

51 

 آوردن وسن معیارها و سیزمعیارها دست . به4-2
  .کٌین هیفاصی استفادُ  ای شبکِفشآیٌذ تحلیل اص سٍش  عَاهلآٍسدى ٍصى  دست بِ هٌظَس بِبعذ  گامدس 

 (. 3)شکل تشسین شَد ANPست شبکِ سٍابط بای هی ،ای شبکِتحلیل  فشآیٌذ ص سٍشدس ًخستیي هشحلِ اهشحلِ اٍل: 
 ای . شکل کلی ساختار شبکه3شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشای اًجام هقایسات عاهل اصلی تعییي شًَذ.  ۴هقایسِ هشبَط بِ سطح ّذف، یعٌی هقایسات صٍجی بیي هشحلِ دٍم: 
 .شَد هیاستفادُ  (9)ذیگش دس پشسشٌاهِ اص هتغیشّای صباًی جذٍل صٍجی هعیاسّا ًسبت بِ یک

 ّا ای ٍ اعذاد فاصی هعادل آى هتغیش صباًی سٍش تحلیل شبکِ. 9جذٍل 
 دقیقاً یکساى تشجیح بسیاس ًاچیض تش کوی هْن تش هْن تش خیلی هْن تش کاهالً هْن هتغیش صباًی

 هقیاس فاصی هثلثی
) (L, m, u 

(9،9،9) (1،9،9) (3،1،9) (5،3،1) (5،5،3) (5،5،5) 

 (4334، حاجی آبادیو  ، طبیبیکالیی قادی صفایی)
. سپس با شَد هیگیشی اص اعذاد فاصی هثلثی تشکیل ، هاتشیس هقایسات با بْشُخبشگاى با استفادُ اصًظش: سَمهشحلِ 

هیاًگیي  .ًوایین هیاعذاد فاصی هثلثی  یس باهقایسات صٍجی سا تبذیل بِ یک هاتش ّای هاتشیس ،استفادُ اص هیاًگیي ٌّذسی
 ًظشاترکش است ساصگاسی   قابل شذُ است.  قشاس دادُ( 51)ٌّذسی حذ باال، ٍسط ٍ پاییي ًظشات خبشگاى دس جذٍل 

 .(Gogus & Boucher, 1998) شذُ استبشسسی  گَگَس ٍ بَچشسٍش  هبتٌی بشخبشگاى 
 

C4سایز عوامل : 
 

C41شایط هحل تخلیِ : ش
 ٍ باسگیشی

C42ششایط گوشک : 
C43خطشات اضافی : 

 

C2محموله : 
 

C21ًَع کاال : 
C22 :هسافت حول ٍ هسیش 
C23 سالهت کاال ٍ باصسسی :
 اٍلیِ
C24 بٌذی بستِ: ًَع 
C25ِاسصش هَسد بیو : 
C26 فصل(): صهاى حول 
C27 صیاى کلی دس جشیاى :
 حول
C28 صیاى کلی دس حیي :

 جابجایی
C29 خساست ٍاسدُ بِ کاال :

 دس طَل جابجایی
 

C1وسیله حمل : 
 

C11ًَع حول : 
C12 :ٍسیلِ  ّای ٍیژگی
 حول
C13تشاًسشیپوٌت : 
C14پاستشیپوٌت : 

 

C3عوامل انسانی : 
 

C31 سابقِ خساستی :
 گزاس بیوِ
C32 دٌّذُ اسائِ: ششکت 

 ًٍقل حولخذهات 
C33 ِقابلیت ٍ کفایت خذه :

 ًٍقل حولٍسیلِ 
C34 : خساست ًاشی اص فعل

 یا تقصیش شخص ثالث
C35باساتشی : 

 

 یزگذار بز ایجاد خطزتأثی عوامل بند رتبه

کلی ساختار شبکه ای نمودار 3. شکل 

اصلی  عامل  چهار  بین  وجی  ز مقایسات  یعنی  هدف،  سطح  به  مربوط  مقایسه  دوم:  مرحله 
وجی معیارها نسبت به یکدیگر در پرسشنامه از متغیرهای  تعیین شوند. برای انجام مقایسات ز

زبانی جدول )7( استفاده می شود.



و رج  تجنرای ااا 213 اات   اهیو  ب  شنا اهی و رتاه بن ت  وهم   سب  ر رشته اهمه هات با

جدول 7. متغیر زبانی روش تحلیل شبکه ای و اعداد فازی معادل آن ها

دقیقًا یکسانترجیح بسیار ناچیزکمی مهم ترمهم ترخیلی مهم ترکاماًل مهم ترمتغیر زبانی

مقیاس فازی مثلثی

  (L, m, u)
)7،9،9()5،7،9()3،5،7()1،3،5()1،1،3()1،1،1(

)صفایی قادی کالیی، طبیبی و حاجی آبادی، 1394(

مثلثی  فازی  اعداد  از  بهره گیری  با  مقایسات  ماتریس  خبرگان،  ازنظر  استفاده  با  سوم:  مرحله 
را تبدیل  وجی  از میانگین هندسی، ماتریس های مقایسات ز با استفاده  تشکیل می شود. سپس 
پایین  و  وسط  باال،  حد  هندسی  میانگین  می نماییم.  مثلثی  فازی  اعداد  با  ماتریس  یک  به 
کر است سازگاری نظرات خبرگان  قابل  ذ قرار داده  شده است.  نظرات خبرگان در جدول )8( 

گوگوس و بوچر بررسی شده است1. وش  مبتنی بر ر

جدول 8. میانگین هندسی مقایسات زوجی فازی مربوط به عوامل اصلی نسبت به سطح 
هدف

C1 C2 C3 C4

C1 1 1 1 0.4807 0.6300 1.0000 0.8736 1.1447 1.5874 1.0000 1.2599 1.4422

C2 1/000 1/5874 2/0801 1 1 1 0/4368 0/6934 0/1447 0/6934 1/2599 2/0801

C3 0/630 0/8736 1/1447 0/8736 1/4422 2/2894 1 1 1 1/0000 2/0000 3/0000

C4 0/6934 0/7937 1/0000 0/4807 0/7937 1/4422 0/3333 0/5000 1/0000 1 1 1

0.0949 =CRg  ,     0.0401 =CRm

سازگار

وجی مربوط به زیرمعیارهای عوامل اصلی محاسبه  به همین ترتیب میانگین هندسی مقایسات ز
نرخ  است.  ارائه شده   )9( جدول  در  عامل  هر  وجی  ز مقایسات  ناسازگاری  نرخ  می گردد. 

کمتر از 0.1 است، و درنتیجه سازگاری وجود دارد. ناسازگاری در تمامی موارد 

1. Gogus & Boucher, 1998
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گاری مقایسات زوجی زیرمعیارها جدول 9. نرخ ساز

نرخ ناسازگاری

سازگار  0.0794 = CRg  ,     0.0328 = CRm مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل اول )وسیله حمل( 

سازگار  0.0244 = CRg  ,     0.0104 = CRm  ) مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل دوم )بار

سازگار  0.0889 = CRg  ,     0.0342 = CRm مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل سوم )عوامل انسانی( 

سازگار  0.0415 = CRg  ,     0.0243 = CRm مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل چهارم )سایر عوامل( 

مرحله چهارم: مجموع سطرها را به شیوه زیر نرماالیز می نماییم.
            )11(

درصورتی که  را به صورت )li , mi , ui( نشان دهیم رابطه فوق به ترتیب زیر محاسبه می شود.

 )12(

را  آن  و  محاسبه  µiها  سایر  به  نسبت  را   iµ هر  بودن  بزرگ تر  احتمال  درجه  پنجم:  مرحله 
به  نسبت    µ2=(l2,m2,u2)فازی مثلثی  عدد  بودن  بزرگ تر  احتمال  درجه  می نامیم.   )d’)Ai

µ1=(l1,m1,u1) برابر است با:

     )13(
کرد: این رابطه را می توان مترادفًا به صورت ذیل بیان 

است.  مقدار V(M2 ≥ M1) , V(M1≥M2) ضروری  دو  هر  محاسبه   M2 و   M1 مقایسه  برای 
دیگر  محدب  فازی  عدد   K از   )M( محدب  فازی  عدد  یک  بودن  بزرگ تر  احتمال   درجه 

(Mi ; i = 1,2,…,k) به صورت زیر تفکیک می شود:

d’(M) =V(M ≥ M1,M2,…,Mk) = V[(M ≥ M1) , (M ≥ M2) , … , (M ≥ Mk)]

  = min V (M ≥ Mi)  i = 1,2,…,k
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نشان  را  خطر  وقوع  بر  تأثیرگذار  اصلی  عامل  چهار  از  هریک  به  مربوط  وزن های   )10( جدول 
ون می شود. می دهد. وزن های به دست آماده، وارد سوپرماتریس ناموز

جدول 10. وزن های نافازی شده معیارهای اصلی نسبت به هدف

درجه ارجحیت نرمال سازی درجه ارجحیت وزن نهایی عوامل

C1 0/7692 0/236 0/236

C2 0/8856 0/271 0/271

C3 1 0/306 0/306

C4 0/6091 0/187 0/187

پس از محاسبه وزن عوامل اصلی نسبت به سطح هدف، حال می بایست وزن هر یک از عوامل 
فرعی در ارتباط با عامل اصلی مربوط به آن محاسبه شود)جداول 11 تا 14(.

جدول 11. وزن های نافازی شده زیرمعیارهای عامل اول)وسیله حمل(

درجه ارجحیت نرمال سازی ارجحیت ها وزن 

C11 1/000 0/3487 0/3487

C12 0/811 0/2829 0/2829

C13 0/623 0/2171 0/2171

C14 0/434 0/1513 0/1513
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جدول 12. وزن های نافازی شده زیرمعیارهای عامل دوم)محموله(

درجه ارجحیت نرمال سازی ارجحیت ها وزن 

C21 0/84169996 0/144897 0/144897

C22 0/718107264 0/123621 0/123621

C23 1 0/172148 0/172148

C24 0/534545306 0/092021 0/092021

C25 0/347605123 0/059839 0/059839

C26 0/764109641 0/13154 0/13154

C27 0/44507047 0/076618 0/076618

C28 0/570725478 0/098249 0/098249

C29 0/587101893 0/101068 0/101068

جدول 13. وزن های نافازی شده زیر معیارهای عامل سوم )عامل انسانی(

درجه ارجحیت نرمال سازی ارجحیت ها وزن 

C31 0/428 0/1198 0/1198

C32 0/520 0/1457 0/1457

C33 0/770 0/2158 0/2158

C34 0/851 0/2386 0/2386

C35 1/000 0/2802 0/2802
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جدول 14. وزن های نافازی شده زیر معیارهای عامل چهارم

درجه ارجحیت نرمال سازی ارجحیت ها وزن 

C41 0/936689 0/335221 0/335221

C42 1 0/357879 0/357879

C43 0/85755 0/306899 0/306899

3-3. تشکیل سوپر ماتریس

تشکیل  و  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  و  دیمتل  وش  ر دو  از  حاصل  خروجی های  ترکیب  بعدی  گام 
ون به دست  آمده با تقسیم هریک از درایه ها بر  ون است. سوپر ماتریس ناموز سوپرماتریس ناموز

ون شکل می گیرد.  جمع ستونی متناظرش، به هنجارشده و سوپر ماتریس موز
این  در  می آید.  به دست  ون،  موز ماتریس  نمودن سوپر  از طریق همگرا  نهایی  ماتریس  سوپر 
و اعداد ستون اول  نهایی پذیرفته شد  به عنوان سوپر ماتریس  توان 15ُام  پژوهش، سوپر ماتریس 
گرفت.  قرار  مدنظر  کلی  هدف  تأثیر  تحت  زیرمعیارها  نهایی  وزن های  به عنوان  ماتریس  این 
اولویت یا رتبه هر یک از عوامل تأثیرگذار بر وقوع ریسک در حوزه بیمه های باربری قابل مشاهده 

است.

جدول 15. رتبه بندی نهایی عوامل مؤثر بر ایجاد خطر

رتبهوزننمادزیر معیارمعیار اصلی

وسیله حمل

C110/07552نوع حمل

C120/07581ویژگی وسیله حمل

C130/06854ترانسشیپمنت

C140/06245پارتشیپمنت
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رتبهوزننمادزیر معیارمعیار اصلی

بار

کاال C210/038913نوع 

C22/030617مسیر و مسافت حمل

کاال و بازرسی اولیه C230/030916سالمت 

C240/038314نوع بسته بندی

C250/024621ارزش مورد بیمه

C260/026720زمان حمل)فصل(

کلی در جریان حمل C270/02719زیان 

کلی در حین جابجایی C280/029918زیان 

کاال در طول جابجایی C290/032315خسارت وارده به 

عوامل انسانی

C310/043612سابقه خسارتی بیمه گذار

C320/05398شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

کفایت خدمه وسیله حمل و نقل C330/0616قابلیت و 

C340/0617خسارت ناشی از فعل یا تقصیر شخص ثالث

C350/046311باراتری

سایر عوامل

C410/06963شرایط محل تخلیه و بارگیری

گمرک C4210/05199شرایط 

C430/051310خطرات اضافی

بحث و نتیجه گیری

با  متناسب  و  عادالنه  نرخ  گر  ا که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  باربری  بیمه های  با  رابطه  در 
ریسک  اینکه  ضمن  می یابد،  کاهش  بیمه ای  رشته  این  خسارت  ضریب  شود،  تعیین  ریسک 
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شد  مشخص  حوزه،  این  خبرگان  نظرات  و  صورت گرفته  مطالعات  مبنای  بر  می شود.  کنترل  نیز 
اساسی  پیشنهاد نقش  فرم  و  به صورت قضاوتی است  بیشتر  باربری  بیمه های  در  نرخ گذاری  که 
در تعیین نرخ ایفا می کند. در نتیجه قرارداد بیمه پوشش دهنده همه خطرات نیست و همین طور 
با پرداختن به عوامل  این پژوهش  و  این ر از  با ریسک دریافت نمی شود.  حق بیمه هم متناسب 
که  وزنی  و  اهمیت  تعیین  و  رتبه بندی  برای  چارچوبی  ارائه  و  مختلف  منظرهای  از  ریسک 
در جهت  مؤثر  گامی  بود  در تالش  دارند،  ریسک  تخفیف  یا  تشدید  در  عوامل  این  از  هر یک 

دستیابی به این مهم برداشته باشد.
کتورهای مؤثر بر ریسک با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین  در این راستا ابتدا فا
گرفتند.  قرار  دسته بندی  مورد  و  شناسایی شده  بیمه  صنعت  خبرگان  و  کارشناسان  نظرات 
برای  دیمتل  وش های  ر شامل  چندمعیاره  تصمیم گیری  ترکیبی  تکنیک های  از  استفاده  با  سپس 
کردن وزن شاخص ها،  وش تحلیل شبکه ای در محیط فازی برای پیدا وابط و از ر شناسایی ر
رابطه  تعیین  به منظور  دیمتل  پرسشنامه  اول،  قدم  در  گرفت.  صورت  عوامل  نهایی  رتبه بندی 
وش  ر خروجی  گرفت.  قرار  خبرگان  اختیار  در  عوامل،  بین  داخلی  وابط  ر و  معلولی  و  علت 
سوپر  تشکیل دهنده  ماتریس  دو  این  که  بود  زیرمعیارها  و  معیارها  ونی  در وابط  ر ماتریس  دیمتل 
به دست آوردن  به منظور  شبکه ای  تحلیل  فرآیند  وش  ر از  بعد  قدم  در  هستند.  نهایی  ماتریس 

گردید. کتورهای خطرآفرین استفاده  اوزان نهایی فا
که عوامل مؤثر بر ریسک بیمه حمل و نقل  با رجوع به قسمت های پیشین مالحظه می کنیم 
انسانی و سایر  با محموله، عوامل  با وسیله حمل، عوامل مرتبط  به چهار مجموعه عوامل مرتبط 
به مراتب  با وسیله حمل  زیرمعیارهای عوامل مرتبط  نتایج نشان می دهد  عوامل تقسیم  شده اند. 
وسیله  ویژگی های  حمل،  وسیله  عامل های  زیر  بین  در  می باشند.  دیگر  عامل  سه  از  پراهمیت تر 
کل زیرمعیارها قرار داشته و  حمل در صدر عوامل دیگر و همین طور در رتبه اول اهمیت در بین 
قرار می گیرد. این موضوع  کم، عامل نوع حمل در رتبه دوم اهمیت  با اختالف وزنی  از آن  بعد 
ویژگی های وسیله  به  باتوجه صحیح  بیمه ای  پیشنهاد  بررسی  که هنگام  این است  نشان دهنده 
کارخانه سازنده، ظرفیت حمل، تناسب وسیله حمل  حمل )که شامل سن وسیله، نوع وسیله و 
از  ریسک  تخفیف  بر  چشمگیری  تأثیر  می توان   )... و  حمل  وسیله  ایمنی  ابزارهای  محموله،  و 

گذاشت. منظر خبرگان 
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خدمه  کفایت  و  )قابلیت  سوم  زیرمعیار  نیز،  انسانی  عامل  شاخص  زیرمعیارهای  بین  در 
بین  در  ششم  جایگاه  در  و  داشته  عوامل  سایر  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  نقل(،  و  حمل  وسیله 
عامل  بعد  مرکزی  هسته  حمل  وسیله  خدمه  کفایت  و  قابلیت  واقع  در می گیرد.  قرار  زیرمعیارها 
باری  نقل  و  حمل  در  خطر  وقوع  بر  تأثیرگذاری  میزان  ازلحاظ  مهمی  عامل  و  می باشد  انسانی 
است. در بین زیرمعیارهای عامل چهارم، شرایط محل تخلیه و بارگیری مهم ترین عامل است و 
کلی در جایگاه سوم قرار دارد. شرایط محل تخلیه و بارگیری، تجهیزات مربوط به  در رده بندی 
کار متخصص  نیروی  و  به وسایل  بودن  از جهت مجهز  پناه  بندر  و  پایانه ها  فرودگاه ها،  بندرها، 

که می تواند در تشدید و یا تخفیف ریسک تأثیرگذار باشد. است 
در  زیرمعیارها  کل  با  مقایسه  در  کاال  نوع  عامل  بار،  با  مرتبط  عوامل  زیرمعیارهای  بین  آخر،  در 
کاال ازنظر آسیب پذیری  کاال طبیعت و ویژگی های  کتور نوع  جایگاه سیزدهم قرارگرفته است. در این فا
بررسی  هنگام  در  موارد،  این  خطرآفرینی  میزان  به  توجه  می گیرد.  قرار  موردتوجه  بودن  ک  خطرنا و 

پیشنهادهای بیمه ای و همین طور در هنگام نرخ گذاری، شرکت های بیمه ای را منتفع می گرداند.

کاربردی پیشنهادهای 

استفاده  تحقیق  این  نتایج  از  می توانند  مختلف  بهره برداران  گرفته  انجام  پژوهش  به  توجه  با 
کاربری برآمده از تحقیق حاضر اشاره می شود: کنند. در ادامه به ارائه چند پیشنهاد 

با 	  اما می توان  نیست.  قابل  کنترل  به عنوان علت اصلی خسارت،  موارد، خطر  از  بسیاری  در 
کاهش داد. ممکن است بسیاری از عوامل  بهبود شرایط، احتمال خسارت را تا حد زیادی 
کنترل فرد بیمه گر خارج باشد اما با بررسی ویژگی های وسیله حمل، درنظرگرفتن وضعیت و  از 
سابقه نیروی انسانی، ویژگی های محموله و همین طور بررسی شرایط محل تخلیه و بارگیری، در 
کاهش داد. در مدیریت  سفرهای پراهمیت، می توان میزان خطرپذیری خود را تا حد زیادی 

کرد. گاهانه تر بررسی  ریسک بیمه، باید به این موضوع توجه داشت و شرایط را با دید آ
اهمیت 	  بیمه  حق  نرخ  کردن  مشخص  جهت  به  پیشنهاد  فرم  بیمه نامه ها،  تمامی  در 

که در صورت بروز اختالف می توان به  به سزایی دارد. معمواًل این فرم تنها مستندی است 
مشخص کردن  همین طور  و  ریسک  عوامل  شناسایی  به دلیل  حاضر  تحقیق  کرد.  رجوع  آن 
درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر عامل بر وقوع خطر، می تواند به اصالح فرم های پیشنهادی 
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کند.  گزاری عادالنه نیز ایجاد  کمک نماید، ضمن اینکه می تواند مبنایی برای نرخ 
و 	  بیمه نامه دقت  یا رد یک  قبول  موارد مطرح شده، در هنگام  بر  تمرکز  با  مدیران می توانند 

دهند.  قرار  معقولی  حد  در  را  خود  موردپذیرش  خطر  میزان  تا  باشند  داشته  بیشتری  تأمل 
که در این پژوهش  همچنین برای بازرسی های ابتدایی و لیست بازدیدهایشان، مواردی را 

کرده و در نظر بگیرند. مطرح شده، اضافه 
عوامل 	  کلی  پوشش  به  و  کند  بررسی  کل نگر  دیدی  با  را  عوامل  بود  تالش  در  حاضر  مقاله 

است.  دارا  را  آتی  تحقیقات  برای  توسعه  قابلیت  گون  گونا از جهت  پژوهش  این  بپردازد. 
در این پژوهش، ازنظر خبرگان استفاده شده است، پژوهشگران در مراحل بعدی می توانند 
علت  بررسی  با  و  کنند  استفاده  مختلف  شرکت های  خسارت  به  مربوط  داده های  از 
کرده و با اطالعات واقعی  حادثه، میزان صحت و درصد خطای نظردهندگان را محاسبه 
گسترده و وسیع بودن تعداد شاخص های اولیه در  به سنجش این مورد بپردازند. باتوجه به 
کردن  کم  ISM و یا دلفی فازی برای  وش های  این تحقیق، در تحقیقات آتی می توان از ر
ازسوی دیگر  شود.  استفاده  اهمیت تر  کم  شاخص های  حذف  و  اولیه  شاخص های  تعداد 
وقوع،  احتمال  و  پرداخت  نیز  ماتریس ریسک  به طراحی  ادامه تحقیق حاضر  در  می توان 
مناسب  استراتژی  تعیین  با  و  قرارداده  را مدنظر  ریسک ها  احتمال شناسایی  و  تأثیر  شدت 
کنترل خطرات پرداخته شود. در هنگام مواجهه با این ریسک ها به ارائه راه کارهایی برای 
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