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چکیده
یکی از مهمترین ویژگیهای کارآمدی در حمل و نقل ،قابلیتاعتماد است .باوجود خطراتی
که در بخشهای مختلف ،یک حمل و نقل ایمن را تهدید میکنند ،بیمه میتواند ریسکها
را بهخوبی پوشش داده و قابلیت اعتماد را در این حوزه افزایش دهد .شرکتهای بیمه
بهدالیل مختلف ،ازجمله قیمتگذاری صحیح و اجتناب از ریسکهای غیرمنطقی ،تمایل
دارند که یک تصویر مناسب از عوامل ریسک داشته باشند .در این پژوهش بیمههای باربری
دریایی مورد بررسی قرارگرفته و به شناسایی و رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر احتمال وقوع خطر
در بخش حمل و نقل باری دریایی پرداختهشده است .در ابتدا ،عوامل مؤثر بر ریسک به
کمک مطالعات پیشین ،پرسشنامه و مصاحبه تکمیلی با خبرگان شامل مدیران بیمه حمل و
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نقل ،ارزیابان خسارت و ناخدایان ،شناسایی شد .سپس از روش دیمتل برای تشخیص روابط
درونی و وابستگی معیارها و از فرآیند تحلیل شبکهای برای یافتن وزن معیارها و رتبهبندی
نهایی عوامل مؤثر استفاده شده است .همچنین بهمنظور لحاظکردن عدمقطعیت موجود در
تصمیمگیریها ،از تئوری فازی بهره گرفته شده است .چارچوب ارائهشده در زمینۀ شناسایی،
رتبهبندی و اولویتبندی عوامل ریسک در بخش حمل و نقل در رشته بیمههای باربری
دریایی میتواند شرکتهای بیمهای را در تصمیمگیری صحیح و دقیق در زمینه پوشش این
ریسکها به شکل مؤثری یاری کند.
طبقهبندی G22, D81: JEL
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مقدمه
امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها بهحساب میآید و توسعه بیمه نیز شاخصی برای
توسعه کشورها تلقی میشود .بیمه با پوشش خسارتهای احتمالی ناشی از فعالیتهای مختلف
اقتصادی ،انگیزه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و افزایش سرمایهگذاری نیز نقش زیادی در رشد و
توسعه کشور دارد.
در کشور ما ،عوامل مؤثر بر ریسک ،بهشکل بسیار محدود در نظر گرفته شده و بسیاری
از عوامل مؤثر دیگر کنار گذاشته و نادیده انگاشته میشوند .بنابراین ریسکها در رشتههای
مختلف بیمه ،طبقهبندی محدودی دارند و درنتیجه کارایی بیمه در کاهش خسارت،
ً
تقلیل مییابد .در بخش بیمههای باربری دریایی ،ارائه نرخ ،معموال براساس ضوابط علمی
صورت نگرفته و بیشتر بهصورت قضاوت شهودی انجام میشود .این امر باعث شده است تا
قرارداد بیمه ،پوششدهنده تمامی خطرات نباشد .یکی از راههای کاهش خسارت بیمهای،
بررسی موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد است .برای این منظور باید مورد بیمه بهدرستی
شناساییشده ،خطرات احتمالی مربوط به آن لیست گردد و با در نظر گرفتن اهمیت هر یک
از این ریسکها و میزان تأثیری که بر روی افزایش احتمال وقوع خطر دارند ،برای پیشنهاد
بیمهای ،تصمیم آ گاهانهای اتخاذ شود.
بنابراین ،هدف این پژوهش ارائهی یک چارچوب نظاممند منطقی برای شناسایی
و رتبهبندی عوامل مؤثر در ایجاد ریسک در بخش حمل و نقل دریایی مبتنیبر یک روش
ترکیبی تصمیمگیری چندمعیاره فازی است .در این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر احتمال وقوع
خطر با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه تحقیقات پیشین و همینطور از طریق نظرات خبرگان
و کارشناسان این صنعت شناساییشده و با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره
فازی شامل دیمتل 1و فرآیند تحلیل شبکهای ،2چارچوبی برای رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر
وقوع ریسکهای بیمههای باربری دریایی ارائه شده است.

)Network Process(ANP

1. DEMATEL

2. Analytical
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 .1پیشینه تحقیق
بیمه را میتوان از دو دیدگاه تعریف کرد؛ در دیدگاه اول بیمه بهعنوان پوششی برای مقابله با
خسارت مالی ،بهوسیله بیمهگر ارائه میشود .از دیدگاه دیگر ،بیمه یک ابزار است که بهوسیله
آن ریسک دو یا چند نفر یا شرکت از طریق مشارکت واقعی یا تعهدشده برای پرداخت به
زیاندیده ترکیب میشود .از دیدگاه بیمهگذار ،بیمه یک ابزار انتقال است و از دیدگاه بیمهگر
بیمه یک ابزار ترکیب و نگهداری است .1ریسک را میتوان «اندازهگیری احتمالی از وقوع
حادثه و خسارت» دانست.2
نخستین بیمهای که مورداستفاده قرارگرفته و به سده  18باز میگردد ،بیمه باربری است.
در سال  1760نشریهای با عنوان کشتیرانی و حمل و نقل کاال منتشر شد و به مهمترین مرکز برای
بیمه کردن خطرات دریایی تبدیل شد.3
حمل و نقل کاال طی قراردادی ،با عنوان بیمه حمل و نقل ،پوشش داده میشود .در
حقوق بیمه دریایی انگلستان ،خطرهایی که بیمه میشوند بدینگونه طبقهبندی شده است:
تلفشدن واقعی تمام شیء بیمهشده ،تلفشدن فرضی تمام شیء بیمهشده ،خسارتهای
خاص (تلف و خسارت جزئی) ،هزینههای خاص (هزینه خسارت) ،هزینههای فوقالعاده،
هزینههای نجات ،خسارتهای ناشی از فدا کردن اشیا بیمهشده و هزینههای مربوط به
خسارتهای عمومی ،توزیع خسارتهای عمومی و خطر ادعای شخص ثالث.
یکی از معروفترین مقررات بیمه حمل و نقل ،شرایطی است که توسط انجمن بیمهگران
لندن تهیه شده است .این شرایط که از سال  ۱۹۸۲با  A,B,Cنمایش داده میشوند و
درحالحاضر توسط بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند .مطابق کلوز A
یا تمام خطر ،بیمهگر همه حوادث و خطرهایی که در جریان حمل و نقل باعث وارد آمدن
زیان و خسارت به مورد بیمه میشود را پرداخت میکند ،مگر آنکه موردی استثنا شده باشد.
برطبق شرایط  ،Bتنها آن بخش از خسارتهایی زیرپوشش قرار میگیرند که براثر وقوع حوادث
مشخص و تعیینشده در قرارداد به وجود آمده باشد .در کلوز  ،Cپوشش نسبت به شرایط

 .1ویلیامز و هینز۱۳۸۲ ،

2. Chang and Song, 2014
3. Derrington, 2006
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 A,Bمحدودتر است و تنها خسارتهای ناشی از حوادث خاصی مورد پوشش قرار میگیرند.1
در ادامه به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینۀ ریسک و بیمه پرداخته میشود.
 .1-1تحقیقات داخلی
کامبیز مختاری در مقالهی خود تحت عنوان «چارچوب حمایت از تصمیم مدیریت ریسک
بندرها و پایانههای دریایی با استفاده از نظریه فازی و استدالل شهودی» به بررسی ریسکهای
عملیاتی در بندرهای کشور ایران پرداخت .این ریسکها به شش دسته تقسیمشدهاند که هر
کدام دارای زیرمجموعه خود هستند .نمونه مورد نظر در این تحقیق ،بندرهای شهید رجایی،
چابهار و بوشهر بودهاند که با استفاده از روش مصاحبه از سه ناخدا ،ضمن رتبهبندی عوامل،
به مقایسه آنها با وزنهای ثبتشدهی جهانی پرداخته است.2
ذگردی و همکاران ،باهدف افزایش احتمال موفقیت پروژه از طریق شناسایی و ارزیابی
ریسک و ارائه روشهایی برای اجتناب از ریسک ،یک ساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی
ریسک پروژه ،ارائه دادهاند .3معیارهای ارزیابی ریسک توسط فرآیند تحلیل شبکه فازی،
ارزیابی و وزن آنها تعیینشده است .سپس رتبهبندی ریسکها توسط روش تاپسیس در
محیط فازی صورت گرفته است .این مدل در پروژههای نیروگاهی پیاده شد .با استفاده از
روش طوفان فکری و مرور مستندات ۱۰۰ ،ریسک شناسایی شد و به ارزیابی مهمترین ریسکها
پرداختهشده است .براساس نتایج کسبشده ،علیرغم ابهام و غیردقیق بودن دادههای مرتبط
با ریسک پروژهها ،مدل پیشنهادی برای مسائل دنیای واقعی مناسب و قابل کاربرد است.
سلیمان نسب و خوشسیما باهدف رتبهبندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در
صنعت بیمه ،از روش پرامتی 4استفاده کردند .5این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر
شیوه گردآوری دادهها ،پیمایشی میباشد .با استفاده از مطالعات انجامشده و تحقیقات
میدانی ،متغیرهای اصلی ارزیابی ریسک استخراج و پس از تعیین شاخص ،به رتبهبندی
آنها با ابزار پرسشنامه پرداخته شده است .براساس یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها
 .1رجدا1393 ،
 .2مختاری۲۰۱۲،
 .3ذگری و همکاران1392 ،
 .5سلیماننسب و خوشسیما1394 ،

4. PROMETEE
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میتوان نتیجهگیری نمود که کلیه ارکان مدیریت ریسک بر روی کیفیت مدیریت ریسک تأثیر
دارد و بهرهمندی از شیوههای نوین مدیریت میتواند کلیه ارکان مربوط به مدیریت ریسک را
بهبود بخشد.
 .2-1تحقیقات خارجی
در مقالهای که توسط لبلنس و روک 1نوشته شده است ،چند عنصر مهم برای ایجاد خطر
عنوانشده است :آبخور کشتی (این عامل که با مقیاس پا اندازهگیری میشود و عامل مهمی
در به گل نشستن و برخورد با اجسام بندرگاهها است) ،سطح ترافیک (تعداد کشتیهایی که
در یکزمان مشخص ،از مکان مشخص عبور خواهند کرد .این عامل در ریسکهایی چون
برخورد کشتیها اهمیت شایان ذکر دارد) ،استفاده از سیستمهای موجود برای هدایت کشتی
(این عامل بر روی خطرهای انسانی که ممکن است موجب خسارت شود ،تأثیرگذار است)،
ساعتهای عبور (براساس اطالعات این پژوهش ،درصد تصادف در ساعات مختلف،
متفاوت خواهد بود) ،ارتباط بین اعضای کشتی و اشخاصی که در مرکز هدایت قرار دارند
(هرچه ارتباط بین دو عضو بیشتر باشد؛ درصد خطا کمتر خواهد شد) ،شرایط آب و هوایی
عامل مذکور (از جهت وجود بادهای شدید ،بارانهای سنگین و مه در فصول مختلف سال،
مورد بررسی قرار میگیرد) ،منطقه و محل حمل و نقل (هر قسمت از دریا و اقیانوسها ،دارای
شرایط منحصربهفردی است).
کوکتوس و اسمیرلیز 2در مقاله خود با عنوان «استفاده از درخت رتبهبندی در پیشبینی
خسارت کلی کشتی» سعی کردند با بررسی بخش عظیمی از خسارتهای دریایی ثبتشده،
به تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر خسارت کلی کشتی بپردازند .ایشان با بهرهگیری از مکتوبات
جهانی و با کمک از نرمافزارهای مربوط به دادهکاوی ،براساس پنج حادثه ،عوامل غیرانسانی
شناسایی کردند و درنهایت سناریوهای «ا گر...آنگاه» بهعنوان خروجی ،طراحی شد.
لواسانی و همکاران ،یک مدل فازی ارزیابی ریسک برای چاههای دریایی ارائه و
چارچوبی برای ریسکهای اساسی تعیین کردهاند .در این پژوهش از فرآیند تحلیل شبکه

1. Le Blanc and Rucksm, 1996
2. Kokotos and Smirlis,2006
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فازی برای تخمین وزن موردنیاز و ردهبندی این ریسکها استفاده شد .از استدالل شواهد 1برای
بهروزکردن دادههای مرتبط با ریسک استفاده شد .این چارچوب بهراحتی قابلبرنامهریزی
هست و از هردو داده َکمی و کیفی استفاده میکند.
بال و تاواچی اوغلو 2در تحقیقی عواملی که باعث خستگی در ملوانان و دریانوردان
میشود را بهصورت سلسله مراتبی مورد بررسی قرار دادند و سپس با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی که ازجمله روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است ،به اولویتبندی این عوامل
پرداختند .درروش تحلیل سلسله مراتبی ،یک گروه  12نفره از خبرگان انتخاب شدند و با
استفاده از نرمافزار سوپردسیژن به آنالیز دادهها پرداختند .نتایج حا کی از آن بود که خواب
نقش اساسی در حوادث ناشی از خستگی دریانوردان را ایفا میکند.
یانگ و همکاران 3،باتوجه به اهمیت امنیت اطالعات و کاهش ریسک اطالعات برای
حفظ مزیت رقابتی در سازمانهای امروزی ،یک مدل ارزیابی برای کنترل ریسک امنیت
اطالعات ارائه دادند .این مدل برای زمانی که بین معیارها وابستگی و بازخور وجود داشته
باشد ،مفید است .این پژوهش درواقع یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره است که با VIKOR
و  DEMATELو  ANPترکیبشده است .در این پژوهش از  13خبره استفاده شد .از یافتهها
حا کی از این بودند که این مدل در کمک به مدیران  ITبرای تائید اثربخشی کنترل ریسک
سازمانها ،مؤثر است.
جان و همکاران 4،یک رویکرد جدید فازی برای مقابله با عدم قطعیت در عملیات
دریایی ارائه دادند .متدولوژی استفادهشده در این تحقیق فرآیند سلسله مراتبی فازی 5و
رویکرد استدالل شواهد بود .فرآیند سلسله مراتبی فازی برای تجزیهوتحلیل ساختار پیچیده
عملیات دریایی و تعیین وزن عوامل ریسک مورد استفاده قرار گرفت .در این مقاله یک
چارچوب ریاضی برای مدلسازی 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 سیستمهای حمل و نقل دریایی ارائه
دادند .ریسک در یک توصیف دومرحلهای بیان شد .در مرحله اول ،مدلسازی شبکه بیزین
برای َکمی کردن ریسک احتمالی ارائه شد و در مرحله دوم ،قضاوت کالمی انجام پذیرفت

2

و با ارزیابی شواهد تکمیل شد .این چارچوب باهدف برنامهریزی ظرفیت و ارزیابی ریسک
زیستمحیطی ،برای نشت نفت از تانکر هنگام برخورد کشتی با کشتی ارائه شد .شواهد
استفادهشده از خلیج فنالند است و قابلیت کاربرد در مکانهای دیگر را هم دارد .تحلیل
ریسک ارائهشده در این پژوهش ،یک ابزار پشتیبانی تصمیمگیری را ارائه میدهد.

 .2روششناسی
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی مقطعی است که از منظر نوع هدف کاربردی و از منظر
شیوه گردآوری دادهها توصیفی است.
 .1-2جامعه آماری و حجم نمونه
در این پژوهش جامعه آماری نخبگان این حوزه متخصصین مربوطه در صنعت بیمه و حمل
و نقل هستند .بهدلیل محدودبودن جامعه آماری که خبرگان این رشته هستند نیازی به
نمونهگیری نیست و از طریق مصاحبه با خبرگان کار انجامشده است .بنابراین شش نفر از
شرکتهای «ایران»« ،البرز»« ،ملت» و شرکت خصوصی «کیش پی اند آی» انتخاب شدند.
این افراد شامل مدیران بیمه حمل و نقل ،ناخدایان و ارزیابان خسارت بودند.
 .2-2روش و ابزار گردآوری دادهها
باتوجه به روشهای تصمیمگیری چندمعیاره دیمتل و فرآیند تحلیل شبکهای که بهعنوان
ابزار تحلیل دادهها استفاده شدهاند ،ابزار مورداستفاده برای گردآوری اطالعات پرسشنامه و
مصاحبه است .بخش اول که مربوط به پیشینه تحقیق است با استفاده از روش کتابخانهای
به مطالعه کتب التین و فارسی ،مجالت و مقاالت معتبر پرداخته شد .سپس با استفاده از
1. Goerlandt & Montewka, 2015
)2. Bayesian Network(BN
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روش میدانی و ابزار مصاحبه ،نظر خبرگان را دخیل کرده و به بررسی آنها پرداخته شد .در این
تحقیق از دو پرسشنامه مربوط به دیمتل و فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده است.
 .3-2روش تأیید روایی و پایایی دادههای گردآوریشده
برای سنجش روایی ،در مرحله اول با استفاده از نظر اساتید مربوط به روش دیمتل و تحلیل شبکهای
به تحلیل پرسشنامهها پرداختیم که مورد تأیید بود .در مرحله بعدی از کارشناسان این رشته بیمهای
کمک گرفتیم تا عنوانهای مورد بررسی در پرسشنامه با واقعیت فعلی هماهنگی داشته باشد.
پایایی به معنای میزان تعمیمپذیری است .برای بررسی اعتبار ،از نرخ سازگاری 1استفاده
شد که باید کمتر از ۱۰درصد خطا باشد .نتایج بهدستآمده ،کمتر از خطای مجاز بود ،درنتیجه
پایایی مورد تأیید است.
 .4-2روش تحلیل دادهها
 .1-4-2تکنیک دیمتل
روش دیمتل مابین سالهای ۱۹۷۲تا  ۱۹۷۶توسط مؤسسه بتل مموریال 2در جنوا ارائه گردید.
ّ
دیمتل روش جامعی برای تهیه و تجزیهوتحلیل یک مدل ساختاری که شامل روابط علی
 معلولی بین عوامل پیچیده است ،میباشد .3دیمتل براساس گرافهای جهتدار عملمیکند .نتیجه این روش ،تقسیم عوامل موجود به دو گروه علت و معلول است.
جدول  .1متغیرهای کالمی و اعداد فازی متناظر
مقادیر فازی مقیاسهای زبانی
()0.75,1.0,1.0

تأثیر بسیار زیاد ()VH

()0.5,0.75,1

تأثیر زیاد ()H

()0.25,0.5,0.75

تأثیر کم ()L

()0,0.25,0.5

تأثیر بسیار کم ()VL

()0,0,0.25

بدون تأثیر ()NO

)1. Conversion Rate (CR
2. Battle Memorial
3. Wu et al., 2008
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جهت رفع مشکل ابهامات موجود برای ارزیابیهای صورت گرفته از سوی انسان ،مقیاس
مورداستفاده در حالت قطعی تغییر داده و از مقیاس زبانی استفاده میکنیم( .جدول .)1
 .2-4-2فرآیند تحلیل شبکهای
یکی از کارآمدترین تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بوده
است که توسط توماس ال ساعتی در سال  ۱۹۸۰مطرح شد .پس از چندی بهدلیل آنکه این
روش جامعیت الزم را نداشت ،ساعتی در سال  ۱۹۹۶روش گسترشیافتهای تحت عنوان فرآیند
ً
تحلیل شبکهای 1را ارائه نمود .در فرآیند سلسله مراتبی ،عناصر هر سطح صرفا به عناصر سطح
ً
باالتر وابستهاند ،یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر سطح لزوما براساس سطح باالتر مشخص
میشود .درحالیکه در بیشتر اوقات بین گزینهها و معیارهای تصمیمگیری با یکدیگر ،روابط
و وابستگی متقابل وجود دارد .فرآیند تجزیهوتحلیل شبکهای در مسائلی که تعامل بین عناصر
سیستم تشکیل ساختار شبکهای میدهد میتواند روش مناسبتری باشد .2در این پژوهش
برای روش فرآیند تحلیل شبکهای ،مراحل زیر طی شد:
تعیین و ترسیم شبکه روابط
جمعآوری نظرات خبرگان و بهدستآوردن ماتریس مقایسات زوجی برای هر خبره با استفاده
از پرسشنامهای که در آن از متغیرهای زبانی استفادهشده است .بهدستآوردن وزنهای فازی
هر یک از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از آنالیز توسعه چانگ؛
تشکیل سوپرماتریس ناموزون با کمک ماتریسهای روابط درونی حاصله از روش دیمتل و
وزنهای بهدستآمده از فرآیند تحلیل شبکهای .سپس این ماتریس نرمالشده و سوپرماتریس
موزون بهدست میآید .سوپرماتریس موزون باید همگرا شود تا سوپرماتریس محدودشده
حاصل گردد.

)1. Analytical Network Process (ANP
2. Karsak et al., 2002
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 .3تجزیهو تحلیل دادهها
بهمنظور شناسایی و اولویتبندی معیارها ،از مقاالت ،کتب و انواع شرایط بیمهنامهها و
همینطور نظرات تخصصی خبرگان صنعت بیمه حمل و نقل استفاده شد و معیارها استخراج
ً
گردید .روایی شاخصها و پرسشنامهها توسط اساتید دانشگاهی بررسی و مجددا توسط
خبرگان و متخصصان این صنعت بررسی و تأیید شد .از بین معیارهای اولیه استخراجی از
مطالعه ادبیات ،در نهایت چهار معیار اصلی و ۲۱معیار فرعی اثرگذار بهعنوان معیارهای با
اهمیت برای حل نهایی انتخاب شدند (جدول.)2
جدول  .2عوامل تأثیرگذار بر ایجاد خطر
ابعاد

زیرمعیارها

منابع

نوع حمل ()C11

.2009 Cargo insurance international clauses -

ویژگی وسیله حمل ()C12

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

پارتشیپمنت ()C14

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, RClauses with additional 2009 and 1982 the
.commentary

ترانسشیپمنت ()C13
فا کتورهای
مرتبط
با وسیله
حمل ()C1

 1.1.82 )Institute Cargo Clauses (A,B,C 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl1.10.83
 مهدوی و همکاران.1394 ،نوع کاال ()C21

.2009 Cargo insurance international clauses -

مسیر و مسافت حمل ()C22

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

سالمت کاال و بازرسی اولیه ()C23
فا کتورهای
مرتبط با بار
()C2

نوع بستهبندی ()C24
ارزش مورد بیمه ()C25
زمان حمل(فصل) ()C26
زیان کلی در جریان حمل ()C27

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, RClauses with additional 2009 and 1982 the
.commentary
1.1.82 )Institute Cargo Clauses (A,B,C -

زیان کلی در حین جابجایی ()C28

 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl1.10.83

خسارت وارده به کاال در طول جابجایی ()C29

 -مهدوی و همکاران.1394 ،
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ابعاد

فا کتورهای
مرتبط
با عوامل
انسانی
()C3

سایر عوامل
()C4

زیرمعیارها

منابع

سابقه خسارتی بیمهگذار ()C31

.2009 Cargo insurance international clauses -

شرکت ارائهدهنده خدمات حمل و نقل ()C32

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

قابلیت و کفایت خدمه وسیله حمل و نقل
()C33
خسارت ناشی از فعل یا تقصیر شخص ثالث
()C34

 A Comparison of “ ,2009 ,Hogg lindly, RClauses with additional 2009 and 1982 the
.commentary

باراتری (خسارت ناشی از عمل کارکنان) ()C35

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

شرایط محل تخلیه و بارگیری ()C41

 280.Institute Time Clauses Hulles, Cl1.10.83

خطرات اضافی ()C43

 -مهدوی و همکاران.1394 ،

شرایط گمرک ()C42

ّ
 .1-3بهدستآوردن روابط علی و معلولی
ابتدا از روش دیمتل با رویکرد فازی گروهی استفاده میکنیم.
مرحله اول :کسب نظرات خبرگان و میانگینگیری از آنها؛ برای بررسی معیارها ازنظرت  ۶خبره
استفاده شد .این خبرگان در مورد روابط بین معیارها با بهرهگیری از عبارات کالمی جدول
( )۱نظر دادهاند .ازاینرو تعداد  ۶ماتریس نظرات خواهیم داشت .و درایههای آن با اعداد
فازی مربوطه مشخص میشوند .برای درنظرگرفتن نظرات همه خبرگان طبق فرمول ( ،)۱از آنها
میانگین حسابی گرفته میشود.
()1
در این فرمول pتعداد خبرگان و

،

،

بهترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره ،۱

خبره  ۲و خبره  pمیباشد و عدد فازی مثلثی بهصورت

است.

جدول( )4میانگین نظرات خبرگان برای عوامل اصلی میباشد.
مرحله دوم :محاسبه ماتریس روابط مستقیم نرمال شده؛ برای نرمال کردن ماتریس میانگین
بهدستآمده از فرمولهای ( )۲و ( )۳استفاده میکنیم .جدول ( )3ماتریس نرمالشده را نشان
میدهد.
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=
که rاز رابطه زیر بهدست میآید.

()3
جدول  .3ماتریس روابط مستقیم نرمالشده عوامل اصلی
C4

C3

C2

C1

()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

(C3 )3350/2546,0/1742,0/0

()0000/0000,0/0000,0/0

()2948/2144,0/1340,0/0

()1769/0965,0/0884,0/0

C4

()2626/1822,0/1018,0/0

مرحله سوم :محاسبه ماتریس فازی روابط کل T؛ بعد از محاسبه ماتریسهای فوق ،ماتریس
روابط کل فازی با توجه به فرمولهای ( )۴تا ( )7بهدست میآید (جدول.)4
()4
است و بهصورت زیر محاسبه میشود:

که هر درایه آن بهصورت است
()5
()6
()7
در این فرمولها Iماتریس یکه و

،

و

هرکدام ماتریس  n nهستند که درایههای آن

ماتریس  Hتشکیل میدهد.
را به ترتیب عدد پایین ،میانی و باالیی اعداد فازی مثلثی
ِ
مرحله چهارم :غیرفاز یکردن اعداد فازی؛ در گام بعدی اعداد فازی بهدستآمده از مرحله
قبل را طبق فرمول ( )۸نافازی میکنیم.1

()8

1. Baykasoğlu et al., 2013
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جدول .4ماتریس روابط کل معیارهای اصلی
C4

C3

C2

C1

()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

است .ماتریس نافاز یشده ارتباط کل مطابق

 Bنافاز یشده عدد
جدول ( )5میباشد.

مرحله پنجم :گام بعدی بهدست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس است .مجموع
سطرها و ستونها باتوجه به فرمولهای ( )۹و ( )۱۰بهدستآمده میآوریم.
()9
()10
که

و

و به ترتیب ماتریس

هستند.

جدول .5ماتریس نافازیشده ارتباط کل عوامل اصلی
C4

C3

C2

C1

0/452943

0/0790142

0/696732

0/496442

C1

0/346366

0/560534

0/362199

0/521632

C2

0/539749

0/54666

0/674981

0/689201

C3

0/0285941

0/616657

0/493449

0/545842

C4

مرحله ششم :در این مرحله میزان اهمیت شاخصها (
(

) مشخص میشود .ا گر

) و رابطه بین معیارها

باشد معیار مربوطه اثرگذار و ا گر

باشد معیار مربوطه اثرپذیر است .جدول ( )6روابط علی و معلولی معیارهای
اصلی میباشد.
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جدول  .6اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای اصلی(اعداد قطعی)
روابط

)ᵈᵉᶠ

)ᵈᵉᶠ

(

(

اثرگذار

0/183142352

4/689375955

C1

اثرپذیر

-0/43663089

4/018093153

C2

اثرپذیر

-0/06340195

4/964584895

C3

اثرگذار

0/31689049

3/566889208

C4

ّ
برای تجزیهوتحلیل نمودار علی ،یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم میشود .محور طولی
مقادیر

(D̃ i+R̃ i)def

عامل با نقطهای به

را نشان داده و محور عرضی براساس
مختصات)((D̃ i+R̃ i)def, (D̃ i-R̃ i)def

(D̃ i-R̃ i)def

میباشد .موقعیت هر

در دستگاه معین میشود .باید توجه

داشت که جمع عناصر هر سطر برای هر عامل ،نشانگر میزان تأثیرگذاری آن بر سایر عاملهای
سیستم است و همینطور جمع عناصر ستون برای هر عامل ،نشانگر میزان تأثیرپذیری آن از سایر
عاملهای سیستم است.
در آخر جهت تعیین نقشه روابط شبکه باید ارزش آستانه محاسبه شود .با این روش میتوان
شبکه روابط قابلاعتنا را ترسیم کرد .تنها کافی است میانگین مقادیر ماتریس غیرفاز یشده
̃ Tمحاسبه شود ،تمامی مقادیر این ماتریس که کوچکتر از حد آستانه باشند ،صفر میشوند؛
َ
یعنی آن روابط علی در نظر گرفته نمیشود .مقدار آستانه برای ماتریس روابط درونی معیارهای
اصلی0/5993 ،محاسبه شد .در نمودار ( )1نمودار شبکه روابط عوامل اصلی نمایش درآمده
است.
ً
در ادامه ،همین مراحل عینا برای زیرمعیارها تکرار میشود .به این ترتیب ماتریسهای
روابط کل معیارهای اصلی و زیرمعیارها تشکیل میشود .این دو ماتریس (ماتریس روابط کل
معیارهای اصلی و زیرمعیارها) خروجی روش دیمتل فازی برای ورود به سوپرماتریس فرآیند
تحلیل شبکهای هستند.
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با استفاده از مقدار آستانه ،نقشه شبکه روابط کل معیارها مطابق این دو ماتریس ترسیم
میگردد.
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 .2-3بهدستآوردن وزن معیارها و زیرمعیارها
در گام بعد بهمنظور بهدستآوردن وزن عوامل از روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی استفاده
کنیم.وسن معیارها و سیزمعیارها
آوردن
دستی
 .2-4به م

کٌین.شبکه روابط ANP
بایست
ای ،می
شبکه
تحلیل
نخستین
اول :در
مرحله
استفادُ هی
فاصی
شبکِای
فرآیندتحلیل
روشفشآیٌذ
از سٍش
مرحله اص
ٍصى عَاهل
دستآٍسدى
هٌظَس بِ
دس گام بعذ بِ
سٍش فشآیٌذ تحلیل شبکِای ،هیبایست شبکِ سٍابط  ANPتشسین شَد (شکل.) 3
ًخستیي هشحلِ ا
هشحلِ اٍل :دس
(نمودارص.)3
ترسیم شود
شکل .3شکل کلی ساختار شبکهای

رتبهبندی عوامل تأثیزگذار بز ایجاد خطز

 :C4سایز عوامل

 :C1وسیله حمل
ًَ :C11ع حول

ٍ :C12یژگیّای ٍسیلِ

حول

 :C13تشاًسشیپوٌت
 :C14پاستشیپوٌت

 :C2محموله
ًَ :C21ع کاال

 :C22هسیش ٍ هسافت حول

 :C3عوامل انسانی
 :C31سابقِ خساستی

بیوِگزاس

 :C23سالهت کاال ٍ باصسسی

 :C32ششکت اسائِدٌّذُ

 :C25اسصش هَسد بیوِ

ٍسیلِ حولًٍقل

اٍلیِ

ًَ :C24ع بستِبٌذی

 :C26صهاى حول (فصل)

 :C27صیاى کلی دس جشیاى

حول

 :C28صیاى کلی دس حیي

جابجایی

خذهات حولًٍقل

 :C41ششایط هحل تخلیِ

ٍ باسگیشی

 :C42ششایط گوشک

 :C43خطشات اضافی

 :C33قابلیت ٍ کفایت خذهِ
 :C34خساست ًاشی اص فعل
یا تقصیش شخص ثالث

 :C35باساتشی

 :C29خساست ٍاسدُ بِ کاال
دس طَل جابجایی

تعییي شًَذ .بشای اًجام هقایسات
بیي ۴
هقایسات
هشحلِ دٍم :هقایسِ هشبَط بِ سطح ّذف ،یعٌی
اصلیهای
عاهل شبک
ساختار
صٍجیکلی
شکل
نمودار .3

صٍجی هعیاسّا ًسبت بِ یکذیگش دس پشسشٌاهِ اص هتغیشّای صباًی جذٍل ( )9استفادُ هیشَد.
هتغیش صباًی

هعادل آىّا
یعنیاعذاد فاصی
شبکِای ٍ
سطحتحلیل
صباًی سٍش
جذٍل  .9هتغیش
زوجی بین چهار عامل اصلی
مقایسات
هدف،
مربوط به
مرحله دوم :مقایسه
کاهالً هْنتش

خیلی هْنتش

هْنتش

کوی هْنتش

تشجیح بسیاس ًاچیض

دقیقاً یکساى

()9،9،9

()1،9،9

()3،1،9

()5،3،1

()5،5،3

()5،5،5

تعیین شوند .برای انجام مقایسات زوجی معیارها نسبت به یکدیگر در پرسشنامه از متغیرهای
هقیاس فاصی هثلثی
)  (L, m, uزبانی جدول ( )7استفاده میشود.

(صفایی قادیکالیی ،طبیبی و حاجی آبادی)4334 ،

هشحلِ سَم :با استفادُ اصًظش خبشگاى ،هاتشیس هقایسات با بْشُگیشی اص اعذاد فاصی هثلثی تشکیل هیشَد .سپس با
استفادُ اص هیاًگیي ٌّذسی ،هاتشیسّای هقایسات صٍجی سا تبذیل بِ یک هاتشیس با اعذاد فاصی هثلثی هیًوایین .هیاًگیي
ٌّذسی حذ باالٍ ،سط ٍ پاییي ًظشات خبشگاى دس جذٍل ( )51قشاس دادُ شذُ است .قابل رکش است ساصگاسی ًظشات

خبشگاى هبتٌی بش سٍش گَگَس ٍ بَچش بشسسی شذُ است (.)Gogus & Boucher, 1998
51
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جدول  .7متغیر زبانی روش تحلیل شبکهای و اعداد فازی معادل آنها
متغیر زبانی
مقیاس فازی مثلثی
)(L, m, u

ً
کامال مهمتر

خیلی مهمتر

()7،9،9

()5،7،9

مهمتر

کمی مهمتر

ترجیح بسیار ناچیز

ً
دقیقا یکسان

()1،1،3

()1،1،1

()1،3،5( )3،5،7

(صفایی قادیکالیی ،طبیبی و حاجی آبادی)1394 ،

مرحله سوم :با استفاده ازنظر خبرگان ،ماتریس مقایسات با بهرهگیری از اعداد فازی مثلثی
تشکیل میشود .سپس با استفاده از میانگین هندسی ،ماتریسهای مقایسات زوجی را تبدیل
به یک ماتریس با اعداد فازی مثلثی مینماییم .میانگین هندسی حد باال ،وسط و پایین
نظرات خبرگان در جدول ( )8قرار داده شده است .قابل ذکر است سازگاری نظرات خبرگان
مبتنی بر روش

گوگوس و بوچر بررسی شده است.1

جدول  .8میانگین هندسی مقایسات زوجی فازی مربوط به عوامل اصلی نسبت به سطح
هدف
C3

C4

C2

1.0000 0.8736 1.1447 1.5874 1.0000 1.2599 1.4422
0/4368 0/6934 0/1447 0/6934 1/2599 2/0801
2/0000 3/0000
1

1

1/0000

1

1

1/0000

1

1

1

C1

0.4807 0.6300
1

1

1

1

1

C1

1/000 1/5874 2/0801

C2

0/630 0/8736 1/1447 0/8736 1/4422 2/2894

C3

C4 0/6934 0/7937 1/0000 0/4807 0/7937 1/4422 0/3333 0/5000
0.0949 =CRg , 0.0401 =CRm
سازگار

به همین ترتیب میانگین هندسی مقایسات زوجی مربوط به زیرمعیارهای عوامل اصلی محاسبه
میگردد .نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی هر عامل در جدول ( )9ارائهشده است .نرخ
ناسازگاری در تمامی موارد کمتر از  0.1است ،و درنتیجه سازگاری وجود دارد.

1. Gogus & Boucher, 1998
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جدول  .9نرخ سازگاری مقایسات زوجی زیرمعیارها
نرخ ناسازگاری
 0.0794 = CRg , 0.0328 = CRmسازگار
0.0244 = CRg , 0.0104 = CRm

مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل اول (وسیله حمل)
مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل دوم (بار )

سازگار

 0.0889 = CRg , 0.0342 = CRmسازگار

مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل سوم (عوامل انسانی)

 0.0415 = CRg , 0.0243 = CRmسازگار

مقایسات زوجی زیرمعیارهای عامل چهارم (سایر عوامل)

مرحله چهارم :مجموع سطرها را به شیوه زیر نرماالیز مینماییم.
()11
درصورتیکه

را بهصورت ( )li , mi , uiنشان دهیم رابطه فوق به ترتیب زیر محاسبه میشود.

()12
مرحله پنجم :درجه احتمال بزرگتر بودن هر

iµ

را نسبت به سایر µiها محاسبه و آن را

 )d’(Aiمینامیم .درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثی فازی) µ2=(l2,m2,u2نسبت به
) µ1=(l1,m1,u1برابر است با:
()13

ً
این رابطه را میتوان مترادفا بهصورت ذیل بیان کرد:

برای مقایسه

M1

و  M2محاسبه هر دو مقدار

)V(M2 ≥ M1) , V(M1≥M2

ضروری است.

درجه احتمال بزرگتر بودن یک عدد فازی محدب ( )Mاز  Kعدد فازی محدب دیگر
) (Mi ; i = 1,2,…,kبهصورت زیر تفکیک میشود:
])d’(M) =V(M ≥ M1,M2,…,Mk) = V[(M ≥ M1) , (M ≥ M2) , … , (M ≥ Mk
i = 1,2,…,k

)= min V (M ≥ Mi

 ...یبیکرت درکیور کی :ییایرد یربر اب یاههمیب هتشر رد کسیر لماوع یدنبهبتر و ییاسانش

215

جدول ( )10وزنهای مربوط به هریک از چهار عامل اصلی تأثیرگذار بر وقوع خطر را نشان
میدهد .وزنهای به دست آماده ،وارد سوپرماتریس ناموزون میشود.

جدول  .10وزنهای نافازیشده معیارهای اصلی نسبت به هدف
وزن نهایی عوامل

نرمالسازی درجه ارجحیت

درجه ارجحیت

0/236

0/236

0/7692

C1

0/271

0/271

0/8856

C2

0/306

0/306

1

C3

0/187

0/187

0/6091

C4

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

جدول  .11وزنهای نافازیشده زیرمعیارهای عامل اول(وسیله حمل)
وزن

نرمالسازی ارجحیتها

درجه ارجحیت

0/3487

0/3487

1/000

C11

0/2829

0/2829

0/811

C12

0/2171

0/2171

0/623

C13

0/1513

0/1513

0/434

C14
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جدول  .12وزنهای نافازیشده زیرمعیارهای عامل دوم(محموله)
وزن

نرمالسازی ارجحیتها

درجه ارجحیت

0/144897

0/144897

0/84169996

C21

0/123621

0/123621

0/718107264

C22

0/172148

0/172148

1

C23

0/092021

0/092021

0/534545306

C24

0/059839

0/059839

0/347605123

C25

0/13154

0/13154

0/764109641

C26

0/076618

0/076618

0/44507047

C27

0/098249

0/098249

0/570725478

C28

0/101068

0/101068

0/587101893

C29

جدول  .13وزنهای نافازیشده زیر معیارهای عامل سوم (عامل انسانی)
وزن

نرمالسازی ارجحیتها

درجه ارجحیت

0/1198

0/1198

0/428

C31

0/1457

0/1457

0/520

C32

0/2158

0/2158

0/770

C33

0/2386

0/2386

0/851

C34

0/2802

0/2802

1/000

C35
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جدول  .14وزنهای نافازیشده زیر معیارهای عامل چهارم
وزن

نرمالسازی ارجحیتها

درجه ارجحیت

0/335221

0/335221

0/936689

C41

0/357879

0/357879

1

C42

0/306899

0/306899

0/85755

C43

 .3-3تشکیل سوپر ماتریس
گام بعدی ترکیب خروجیهای حاصل از دو روش دیمتل و فرآیند تحلیل شبکهای و تشکیل
سوپرماتریس ناموزون است .سوپر ماتریس ناموزون بهدست آمده با تقسیم هریک از درایهها بر
جمع ستونی متناظرش ،به هنجارشده و سوپر ماتریس موزون شکل میگیرد.
سوپر ماتریس نهایی از طریق همگرا نمودن سوپر ماتریس موزون ،بهدست میآید .در این
ُ
پژوهش ،سوپر ماتریس توان ۱۵ام بهعنوان سوپر ماتریس نهایی پذیرفته شد و اعداد ستون اول
این ماتریس بهعنوان وزنهای نهایی زیرمعیارها تحت تأثیر هدف کلی مدنظر قرار گرفت.
اولویت یا رتبه هر یک از عوامل تأثیرگذار بر وقوع ریسک در حوزه بیمههای باربری قابلمشاهده
است.
جدول  .15رتبهبندی نهایی عوامل مؤثر بر ایجاد خطر
معیار اصلی

وسیله حمل

زیر معیار

نماد

وزن

رتبه

نوع حمل

C11

0/0755

2

ویژگی وسیله حمل

C12

0/0758

1

ترانسشیپمنت

C13

0/0685

4

پارتشیپمنت

C14

0/0624

5
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زیر معیار

نماد

وزن

رتبه

معیار اصلی

نوع کاال

C21

0/0389

13

مسیر و مسافت حمل

C22

/0306

17

سالمت کاال و بازرسی اولیه

C23

0/0309

16

نوع بستهبندی

C24

0/0383

14

ارزش مورد بیمه

C25

0/0246

21

زمان حمل(فصل)

C26

0/0267

20

زیان کلی در جریان حمل

C27

0/027

19

زیان کلی در حین جابجایی

C28

0/0299

18

خسارت وارده به کاال در طول جابجایی

C29

0/0323

15

سابقه خسارتی بیمهگذار

C31

0/0436

12

شرکت ارائهدهنده خدمات حمل و نقل

C32

0/0539

8

قابلیت و کفایت خدمه وسیله حمل و نقل

C33

0/061

6

خسارت ناشی از فعل یا تقصیر شخص ثالث

C34

0/061

7

باراتری

C35

0/0463

11

شرایط محل تخلیه و بارگیری

C41

0/0696

3

شرایط گمرک

C42

10/0519

9

خطرات اضافی

C43

0/0513

10

بار

عوامل انسانی

سایر عوامل

بحث و نتیجهگیری
در رابطه با بیمههای باربری نکته حائز اهمیت این است که ا گر نرخ عادالنه و متناسب با
ریسک تعیین شود ،ضریب خسارت این رشته بیمهای کاهش مییابد ،ضمن اینکه ریسک
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نیز کنترل میشود .بر مبنای مطالعات صورتگرفته و نظرات خبرگان این حوزه ،مشخص شد
که نرخگذاری در بیمههای باربری بیشتر بهصورت قضاوتی است و فرم پیشنهاد نقش اساسی
در تعیین نرخ ایفا میکند .در نتیجه قرارداد بیمه پوششدهنده همه خطرات نیست و همینطور
حقبیمه هم متناسب با ریسک دریافت نمیشود .از اینرو این پژوهش با پرداختن به عوامل
ریسک از منظرهای مختلف و ارائه چارچوبی برای رتبهبندی و تعیین اهمیت و وزنی که
هر یک از این عوامل در تشدید یا تخفیف ریسک دارند ،در تالش بود گامی مؤثر در جهت
دستیابی به این مهم برداشته باشد.
در این راستا ابتدا فا کتورهای مؤثر بر ریسک با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین
نظرات کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه شناساییشده و مورد دستهبندی قرار گرفتند.
سپس با استفاده از تکنیکهای ترکیبی تصمیمگیری چندمعیاره شامل روشهای دیمتل برای
شناسایی روابط و از روش تحلیل شبکهای در محیط فازی برای پیدا کردن وزن شاخصها،
رتبهبندی نهایی عوامل صورت گرفت .در قدم اول ،پرسشنامه دیمتل بهمنظور تعیین رابطه
علت و معلولی و روابط داخلی بین عوامل ،در اختیار خبرگان قرار گرفت .خروجی روش
دیمتل ماتریس روابط درونی معیارها و زیرمعیارها بود که این دو ماتریس تشکیلدهنده سوپر
ماتریس نهایی هستند .در قدم بعد از روش فرآیند تحلیل شبکهای بهمنظور بهدستآوردن
اوزان نهایی فا کتورهای خطرآفرین استفاده گردید.
با رجوع به قسمتهای پیشین مالحظه میکنیم که عوامل مؤثر بر ریسک بیمه حمل و نقل
به چهار مجموعه عوامل مرتبط با وسیله حمل ،عوامل مرتبط با محموله ،عوامل انسانی و سایر
عوامل تقسیم شدهاند .نتایج نشان میدهد زیرمعیارهای عوامل مرتبط با وسیله حمل بهمراتب
پراهمیتتر از سه عامل دیگر میباشند .در بین زیر عاملهای وسیله حمل ،ویژگیهای وسیله
حمل در صدر عوامل دیگر و همینطور در رتبه اول اهمیت در بین کل زیرمعیارها قرار داشته و
بعد از آن با اختالف وزنی کم ،عامل نوع حمل در رتبه دوم اهمیت قرار میگیرد .این موضوع
نشاندهنده این است که هنگام بررسی پیشنهاد بیمهای باتوجه صحیح به ویژگیهای وسیله
حمل (که شامل سن وسیله ،نوع وسیله و کارخانه سازنده ،ظرفیت حمل ،تناسب وسیله حمل
و محموله ،ابزارهای ایمنی وسیله حمل و  )...میتوان تأثیر چشمگیری بر تخفیف ریسک از
منظر خبرگان گذاشت.
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در بین زیرمعیارهای شاخص عامل انسانی نیز ،زیرمعیار سوم (قابلیت و کفایت خدمه
وسیله حمل و نقل) ،اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل داشته و در جایگاه ششم در بین
زیرمعیارها قرار میگیرد .درواقع قابلیت و کفایت خدمه وسیله حمل هسته مرکزی بعد عامل
انسانی میباشد و عامل مهمی ازلحاظ میزان تأثیرگذاری بر وقوع خطر در حمل و نقل باری
است .در بین زیرمعیارهای عامل چهارم ،شرایط محل تخلیه و بارگیری مهمترین عامل است و
در ردهبندی کلی در جایگاه سوم قرار دارد .شرایط محل تخلیه و بارگیری ،تجهیزات مربوط به
بندرها ،فرودگاهها ،پایانهها و بندر پناه از جهت مجهز بودن به وسایل و نیروی کار متخصص
است که میتواند در تشدید و یا تخفیف ریسک تأثیرگذار باشد.
در آخر ،بین زیرمعیارهای عوامل مرتبط با بار ،عامل نوع کاال در مقایسه با کل زیرمعیارها در
جایگاه سیزدهم قرارگرفته است .در این فا کتور نوع کاال طبیعت و ویژگیهای کاال ازنظر آسیبپذیری
و خطرنا ک بودن موردتوجه قرار میگیرد .توجه به میزان خطرآفرینی این موارد ،در هنگام بررسی
پیشنهادهای بیمهای و همینطور در هنگام نرخگذاری ،شرکتهای بیمهای را منتفع میگرداند.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به پژوهش انجام گرفته بهرهبرداران مختلف میتوانند از نتایج این تحقیق استفاده
کنند .در ادامه به ارائه چند پیشنهاد کاربری برآمده از تحقیق حاضر اشاره میشود:
•در بسیاری از موارد ،خطر بهعنوان علت اصلی خسارت ،قابل کنترل نیست .اما میتوان با
بهبود شرایط ،احتمال خسارت را تا حد زیادی کاهش داد .ممکن است بسیاری از عوامل
از کنترل فرد بیمهگر خارج باشد اما با بررسی ویژگیهای وسیله حمل ،درنظرگرفتن وضعیت و
سابقه نیروی انسانی ،ویژگیهای محموله و همینطور بررسی شرایط محل تخلیه و بارگیری ،در
سفرهای پراهمیت ،میتوان میزان خطرپذیری خود را تا حد زیادی کاهش داد .در مدیریت
ریسک بیمه ،باید به این موضوع توجه داشت و شرایط را با دید آ گاهانهتر بررسی کرد.
•در تمامی بیمهنامهها ،فرم پیشنهاد به جهت مشخص کردن نرخ حق بیمه اهمیت
ً
بهسزایی دارد .معموال این فرم تنها مستندی است که در صورت بروز اختالف میتوان به
آن رجوع کرد .تحقیق حاضر بهدلیل شناسایی عوامل ریسک و همینطور مشخصکردن
درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر عامل بر وقوع خطر ،میتواند به اصالح فرمهای پیشنهادی
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کمک نماید ،ضمن اینکه میتواند مبنایی برای نرخ گزاری عادالنه نیز ایجاد کند.
•مدیران میتوانند با تمرکز بر موارد مطرحشده ،در هنگام قبول یا رد یک بیمهنامه دقت و
تأمل بیشتری داشته باشند تا میزان خطر موردپذیرش خود را در حد معقولی قرار دهند.
همچنین برای بازرسیهای ابتدایی و لیست بازدیدهایشان ،مواردی را که در این پژوهش
مطرحشده ،اضافه کرده و در نظر بگیرند.
•مقاله حاضر در تالش بود عوامل را با دیدی کلنگر بررسی کند و به پوشش کلی عوامل
بپردازد .این پژوهش از جهت گونا گون قابلیت توسعه برای تحقیقات آتی را دارا است.
در این پژوهش ،ازنظر خبرگان استفاده شده است ،پژوهشگران در مراحل بعدی میتوانند
از دادههای مربوط به خسارت شرکتهای مختلف استفاده کنند و با بررسی علت
حادثه ،میزان صحت و درصد خطای نظردهندگان را محاسبه کرده و با اطالعات واقعی
به سنجش این مورد بپردازند .باتوجه به گسترده و وسیع بودن تعداد شاخصهای اولیه در
این تحقیق ،در تحقیقات آتی میتوان از روشهای  ISMو یا دلفی فازی برای کم کردن
تعداد شاخصهای اولیه و حذف شاخصهای کم اهمیتتر استفاده شود .ازسویدیگر
میتوان در ادامه تحقیق حاضر به طراحی ماتریس ریسک نیز پرداخت و احتمال وقوع،
شدت تأثیر و احتمال شناسایی ریسکها را مدنظر قرارداده و با تعیین استراتژی مناسب
در هنگام مواجهه با این ریسکها به ارائه راهکارهایی برای کنترل خطرات پرداخته شود.
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