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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک های بیمه درمان تکمیلی با استفادهاز تکنیک تحلیل 

 (مورد مطالعه شرکت های بیمه استان خراسان رضوی)شبکه
  ورمرضیه محمدپ

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران

 

  عبدالرضا اسعدیدکتر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایراناستادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت یازرگانی، 

 

  علیرضا داودیدکتر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایراناستادیار ریاضی کاربردی، گروه ریاضی و آمار، 

 

 چکیده

کنند اما به دلیل وجود  تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه میهای درمانی کشور را سازمان  بیشترین خدمات بیمه

هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و شرکت های بیمه نیز در قالب بیمه درمان تکمیلی بخشی از هزینه های  کاستی

سه با سایر حوزه های فعالیت بیمه ضریب خسارت بیمه های درمان در مقای از طرفی. درمانی بیمه گذاران را پرداخت می کنند

لذا هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی . داردنشان از نقص در فرآیند مدیریت ریسک بیمه های درمان باالست و  گران

شرکت بیمه در استان  4بدین منظور جامعه مدیران و کارشناسان ارشد . عوامل موثر بر ریسک بیمه درمان تکمیلی می باشد

عوامل موثر بر ریسک بیمه های درمان با استفاده از تکنیک دلفی جمع آوری و تایید و با فرآیند . رضوی انتخاب شدندخراسان 

عامل بیمه گر، بیمه گذار، دولت و  4بر اساس یافته های تحقیق . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند( ANP)تحلیل شبکه ای

نتایج نشان می دهد معیار بیمه گر . ان با تعدادی زیرمعیار و گزینه شناسایی شدندمحیط به عنوان عوامل موثر بر ریسک بیمه درم

لذا شرکت های بیمه می . دارای بیشترین اهمیت و عوامل بیمه گذار، دولت و محیط رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند

شاهد کاهش ضریب خسارت این بیمه و افزایش توانند با توجه به این عوامل و اهمیت  آن ها در مدیریت ریسک بیمه درمان، 

 .کمیت و کیفیت خدمات به بیمه گذاران و در نهایت رضایت آنها باشند

 

 

 .فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک دلفی، ریسک، بیمه درمان تکمیلی:واژگان کلیدی

 

  

                                      
 www.mohamadpour2006@gmail.com ،45515915190،مرضیه محمدپور 

 www.Abdorrezaasadi@yahoo.com، 45511551500، (نویسنده مسئول)عبدالرضا اسعدی  

 www.acstudents255@gmail.com،0 5554 5951علیرضا داودی، 
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 مقدمه
از مسائل مهم است و دولت ها می کوشند تا امروزه موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی 

های درمانی را  در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه. های درمانی را بهبود بخشند شیوه های خدمات رسانی و امکانات الزم در زمینه

این خدمات کافی هایی در این زمینه،  اما به دلیل وجود کاستی. کنند سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می

به عبارت دیگر بسیاری . ها شود نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آنها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده

ا ها، پوشش متناسب با نیازها ر های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه های ارائه شده توسط بیمه از اقشار جامعه از پوشش

کوشند که نیاز این بخش از جامعه را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار  های بیمه می ندارند، شرکت

 (.31 5صحت و اسماعیلی، )داوطلبان قرار دهند 

نامطلوب شرکت  یها یسکده و از ر یانز یها درمان جزء رشته یمهشخص ثالث و ب یمهب ی،ا یمهب یها رشته یرسا یندر باز طرفی 

 ینا یمه،ب یها شرکت یانرقابت م یشافزا یجهدر کشور و در نت ازیس یبا توجه به آمار باال و روند خصوص. روند یبه شمار م یمهب

 یها شرکت یباال یانضرر و ز یلتواند دل یم یعوامل متعدد. یابندها ب رشته ینخسارت ا یبکاهش ضر یبرا یراهکار یدها با شرکت

 یضعف سازمانده یتو در نها یدرمان یها یسکو کنترل ر ییتواند عدم شناسا یم یلاز آن دال یکیته درمان باشند که در رش یمهب

 .و نظارت بر آنها باشد

گیرد و مأخذ محاسبه تمامی قراردادهای بیمه و به خصوص بیمه اشخاص، در مقابل شانس قرار می یسک عنوانی است که دقیقار

میزان آن است  که بر حسب افزایش و کاهش بر سرنوشت قرارداد اثرگذار بوده و از این رو، بررسی میزان موضوع ریسک و برآورد 

 (.33 5منوچهری، )آن در قرارداد و تعیین حق بیمه بر اساس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است

 ینتا با استفاده از ا یمآن ها هست یبند تبهدرمان و سپس ر یمهب یها یسکعوامل موثر بر ر یینبه دنبال تع حاضر یقتحقدر لذا 

 یتتر و در نها یواقع یمهحق ب یینعملکرد بهتر منجر به تع ینا. یمداشته باش یمهب ینا یسکر یریتدر مد یعملکرد بهتر یبند رتبه

 یها یسکر یقتحق یندر ا. باشد یدرمان م یها یمهمرتبط با ب یها یسکمه در پوشش ریب یها خسارت شرکت یبکاهش ضر

 برای .خواهد شددر نظر گرفته  یمهاز خبرگان صنعت ب ینظر برخ یزصورت گرفته و ن یها یقگران درمان بر اساس تحق یمهمختلف ب

 .می شوداستفاده ( ANP)شبکه یلتحل یندعوامل از روش فرآ یبند یتاولو

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 بیمه تکمیل درمان گروهی

های  های درمان گروهی یا همان بیمه های درمان خصوصی یا انفرادی و بیمه های تمام درمان، بیمه درمان، بیمههای  انواع بیمه

گیرد که نهادهای  های بازرگانی از آنجا سرچشمه می احساس نیاز به بیمه تکمیل درمان در بخش بیمه. درمان تکمیلی است

ای به بیمه شدگان تحت پوشش خود، مراکز  درمانی برای ارائه خدمات بیمهاجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی و یا خدمات 

ها عملیات درمانی خود را پی  در مراکزی غیر از مراکز طرف قرارداد این سازمان( بیمار)درمانی به خصوصی دارند که اگر بیمه شده 

ا نیز در تمام مراحل درمانی کامل نبوده و البته این پوشش ه. گیرد، از پوشش کامل بیمه ای این نهادها محروم خواهد بود

حال با مراجعه به بیمارستان های طرف قرارداد بیمه های اجتماعی نیز گاهی بیمار . فرانشیزهایی برای آنها در نظر گرفته شده است

مابقی % 05و ( تخسار% 5 مثال )کند  با مشکالتی مواجه می شود که نهایتا بیمه گر، بخش بسیار کمی از خسارت را پرداخت می

 (.95 5حسینی پور، )گیرد را به عنوان فرانشیز در نظر می

بر اساس . شود بیمه درمان یا همان بیمه تکمیل درمان گروهی یکی از انواع بیمه های اشخاص است که به صورت گروهی عرضه می

بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر های  بیمه مرکزی ایران موضوع این بیمه جبران بخشی از هزینه 04آیین نامه 

گر قرار گرفته  نامه درمان در تعهد بیمه گر پایه نیست و طی بیمه شدگان است که در تعهد بیمه های اضافی درمانی بیمه پوشش
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 .است
 های بیمه درمان و عوامل موثر بر آن  ریسک

اساس تحقیقات صورت گرفته و نیز نظر برخی از خبرگان صنعت بیمه، های مختلف بیمه گران درمان بر  در این تحقیق ریسک

 .گر و ریسک بیمه گذار شناسایی شد شامل ریسک دولت، ریسک محیط، ریسک بیمه

 ریسک بیمه گذار

گر تحمیل شود شامل فرهنگ، وضعیت جسمانی و اقتصادی  گذار بر بیمه هایی از سوی بیمه شوند ریسک عواملی که باعث می

 .ذاران استگ بیمه

 گر ریسک بیمه

گر و نیروی متخصص در خدمت  گر شامل عوامل درون سازمانی، تجهیزات فیزیکی و امکانات بیمه عوامل موثر بر ریسک بیمه

 .باشد شرکت بیمه گر می

 ریسک دولت

 .عوامل مربوط به ریسک دولت شامل افزایش تعرفه های بیمارستانی و پزشکی و کسری بودجه بهداشت می باشد

 ریسک محیط

 .این ریسک شامل ریسک های قانونی، مناطق جغرافیایی، رقبا و میزان تبلیغات می باشد

باشد که برای برآورد مدل از  های درمان کشور می ، در تحقیق خود به دنبال بررسی الگوی مدیریت ریسک بیمه(31 5) ریاحی فر 

نمونه آماری کشورهای مورد تحقیق از بین کشورهایی انتخاب شده  در این تحقیق. ای استفاده شده است تکنیک دلفی سه مرحله

ای در مقایسه با سایر کشورها، در دسترس بودن داده ها و  داشتن باالترین ضریب نفوذ بیمه: است که دارای ویژگی های زیر هستند

رمان و قابلیت کسب تجربه و طراحی اطالعات قابل استناد، بهره مندی از یکی از روش های نظام های مدیریت ریسک های بیمه د

براساس نتایج بدست آمده، اتخاذ یک استاندارد مدیریت ریسک برای طراحی الگوی فرایند مدیریت ریسک در هر سازمان . الگو

این الگو شامل زمینه . الزامی است که بر اساس این الگو، عناصر فرایند مدیریت ریسک، به صورتی نظم یافته مشخص می شوند

ی محیط داخلی، زمینه سازی محیط خارجی، زمینه سازی اجرای مدیریت ریسک، زمینه سازی نحوه اجرا، زمینه سازی تامین ساز

های مدیریت ریسک، تعیین وظایف کمیته مدیریت ریسک، شناسایی و  سازی تامین تخصص ای، زمینه منابع مالی و بودجه برنامه

ئه شده برای تعیین حق بیمه و تعیین سیستم مناسب پرداخت سازمان های بیمه ها و معیارهای ارا تحلیل ریسک، تنظیم شاخص

 .باشد گر به عرضه کنندگان خدمات می

های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان  ، در تحقیق خود به بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه(31 5)صحت و اسماعیلی 

مدل مفهومی . دهند جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز تشکیل می. صنعت بیمه پرداخته است

نتایج تحقیق، نشان . کند م توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی را در نظر گرفته و آزمون میتحقیق، پنج متغیر اثرگذار بر عد

های بیمه، عملکرد نامناسب بیمه  دهد که کمبود، کاهش انگیزه و به روز نبودن نیروی متخصص، آمیخته بازاریابی شرکت می

 . ریان در عدم توسعه بیمه مذکور موثرندمرکزی ایران، فعالیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و وضعیت مالی مشت

در تحقیقی در خصوص طبقه بندی ریسک در قراردادهای بیمه به ابعادی از جمله بعد اقتصادی پرداخته ( 2552) 5دیان، جورج

های  بر اساس نتایج تحقیق  سیاست. این تحقیق به بررسی ساختارهای قانونی موثر بر ریسک در بیمه نیز توجه داشته است. است

ها موثر می  قیمت گذاری بیمه به خصوص در بیمه درمان و ساختارهای قانونی از جمله عواملی است که بر طبقه بندی ریسک بیمه

 .  باشد

                                      
1. Dionne, Georges 
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پردازد که بر اساس بخشی از  مسئولیت ریسک درمانوهزینه های آن می درتعریف بیمه در تحقیقی به نقش(  255) 5مرینر، وندی

 .  های درمان موثرند هایی هستند که بر برنامه  ها، وضعیت بهداشت و سالمت افراد از جمله ریسک رینتایج این تحقیق بیما

 سواالت تحقیق
 :بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواالت زیر تدوین شده است

 های بیمه کدام است؟ های موثر بر بیمه درمان تکمیلی در شرکت انواع ریسک .5

 ر بر ریسک بیمه درمان تکمیلی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه چه مقدار است؟رتبه هر یک از عوامل موث .2

 های بیمه درمان تکمیلی را کنترل کرد؟ توان عوامل موثر بر ریسک چگونه می . 

 روش تحقیق
های بیمه درمان تکمیلی با استفاده از تکنیک تحلیل  بندی عوامل مؤثر بر ریسک بررسی و رتبهدنبال  جا که این تحقیق به از آن

کارهایی در جهت  سعی خواهد شد راه آنهای  از طریق یافتهباشد و  می های بیمه استان خراسان رضوی در شرکت ANPشبکه 

نوع این تحقیق از حیث هدف،کاربردی قلمداد ، لذا گیرد و مورد استفاده قرار ههای آینده ارائه شد ریزی گیری و برنامه تصمیم

 .شود می

مقاالت، کتب و )در بخش اول این تحقیق و به منظور طراحی و تبیین مدل مفهومی تحقیق، از مطالعه و مرور ادبیات تحقیق 

دست آمده از بخش اول،  به و نهایتا روش دلفی که یک رویکرد کیفی است استفاده شده و در بخش دوم، مدل( تحقیقات انجام شده

مورد  های بیمه استان خراسان رضوی شرکتهای مختلف ریاضی و محاسباتی در  ها و تکنیک با رویکرد کمّی و با استفاده از روش

که ابتدا روش  لذا در این تحقیق. کمّی برای انجام این تحقیق انتخاب شد -لذا یک روش کیفی . تست و ارزیابی قرار گرفته است

ترین روش تحقیق آمیخته  استفادهشده است، مناسب یی انجام گرفته و سپس با توجه به نتایج به دست آمده، روش کمّکیف

 .اکتشافی خواهد بود

 آماریو نمونه جامعه 

مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشدی که در زمینه بیمه های درمان )روش در این تحقیق، از آنجاییکه خبرگان صنعت بیمه 

در شعب شرکت های بیمه آسیا، پارسیان، پاسارگاد و دانا در شهرهای مشهد، ( تکمیلی، دارای تخصص و یا آشنایی الزم هستند

نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه  با سایر شهرستان های استان اختالف ندارند این افراد به عنوان نمونه موردمطالعه در نظر گرفته 

 .مطالعه قرار می گیرند شده و به شکل سرشماری مورد

 تحقیقابزار 

 .در این تحقیق جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

( عامال )اصالی  بخاش 4شاامل  سئوالی49ای دلفی،پرسشنامه دوم مرحله های ازیافته شده های شناسایی و استخراج شاخص براساس 

 از وپاس  طراحای «کام  خیلی» و«کم» ،«متوسط» ،«زیاد» ،«زیاد خیلی» های باگزینه ای گزینه پنج لیکرت سنج عقیده طیف براساس

 .گردید توزیع آن وپایائی روائی بررسی

برای رتبه بندی عوامل از  پرسشنامه مقایسات زوجی و برای رسیدن به روابط بین معیارها از پرسش نامه دیگری استفاده شده 

 .است

 تحقیقروایی و پایایی ابزار 

ضرورت دارد که پژوهشگر از  ها آوری داده ها در مرحله اصلی جمع کارگیری آن هگیری و ب اندازه ابزارهایپیش از اطمینان نهایی به 

 .طریق علمی، اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند

                                      
1.Mariner , wendy k 
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 روایی پرسشنامه

گیری  مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه. ای برخوردار است از اهمیت ویژه گیری اندازهوایی وسیله در هر پرسشنامه علمی، ر

 در این تحقیق عالوه بر اشراف محقق بر موضوع مورد مطالعه. گیری کند بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگری را اندازه واقعا

به منظور البته . باشد گیری مورد تأیید می گیری از تکنیک دلفی، روایی ابزار اندازه رهخصوص به  و استفاده از تحقیقات مشابه و به

به  های نهایی شده مورد استفاده، پرسشنامههای  گیری، جهت بررسی هرچه بیشتر روایی پرسشنامه قوت بخشیدن به ابزار اندازه

 . نظران در حوزه این تحقیق رسید صاحبو محترم راهنما  اتیدرؤیت اس

 پایایی پرسشنامه

است و مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار ( پرسشنامه)گیریهای فنی ابزار اندازهپایایی یا قابلیت اعتماد، یکی از ویژگی

رفتهدر پایایی پرسشنامه دلفی به کار در خصوص بررسی .دهدگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

ضریب پایایی آلفای  بدست آمد که 95/5برابر با ضریب آلفای کرونباخ .استشده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده این تحقیق 

 . باالیابزار تحقیق دارد( پایایی)نشان از قابلیت اعتماد  وبوده  0/5کرونباخ بزرگتر از 

 .محاسبه می گردد نرخ ناسازگاری ازطریقSuperdecisionتوسطنرم افزار پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی

 

 :بررسی تکنیک های تحقیق

 :تکنیک دلفی

دلفی، . های بیمه درمان تکمیلی، ابتدا از ادبیات تحقیق و تکنیک دلفی استفاده شده است جهت تبیین عوامل مؤثر بر ریسک     

رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصص در مورد یک موضوع یا یک سوال است و یا 

بدین منظور . دهندگان و فیدبک نظرات به اعضای پانل است با حفظ گمنامی پاسخ  امهرسیدن به اجماع گروهی از طریق پرسشن

رضوی که اکثرا دارای بیش از ده سال سابقه خدمت در این   های بیمه استان شرکتارشد کارشناسان  ونفر از مدیران  1پژوهشگر 

سه مرحله و براساس اتفاق نظر بین م روش دلفی در بر این اساس انجا. باشند را به عنوان اعضای دلفی انتخاب نمود حوزه می

 . ها و نظرات خبرگان پاسخگو پایان یافت دیدگاه

: های بیمه درمان تکمیلی بر اساس مقاالت مرتبط، در قالب چهار بعد در این مرحله، عوامل مؤثر بر ریسک :مرحله اول دلفی

قرار گرفت و از آنها خواسته شد که موافقت و یا مخالفت خود را با عوامل گر، دولت و محیط در اختیار گروه خبرگان  گذار، بیمه بیمه

پس از اعالم موافقت خبرگان از همه عوامل، . های بیمه درمان تکمیلی، اعالم نمایند تعیین شده به عنوان عوامل مؤثر بر ریسک

 .چندین عامل و مولفه دیگر توسط آنها پیشنهاد شد

ی اول بر اساس مقاالت و نظرات خبرگان در  ها شناسایی شده از مرحله در این مرحله همه عوامل و شاخص :مرحله دوم دلفی

 . پرسشنامه دیگری جانمایی شده و در اختیار گروه خبرگان قرار گرفت

آنها را بر شاخص تسلیم گروه خبرگان شد تا میزان اهمیت هرکدام از  29مولفه و  51بر این اساس فهرست  :مرحله سوم دلفی

 .های بیمه درمان تکمیلی اعالم کنند ریسک

 شاخص مولفه عوامل

 شاخص 5 مولفه 3 گذار بیمه

 شاخص 11 مولفه 3 گر بیمه

 شاخص 11 مولفه 6 دولت
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 شاخص 2 مولفه 4 محیط

 

ضریب هماهنگی . استفاده شد 5در این تحقیق برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه خبرگان، از ضریب هماهنگی کندال

. شئ یا فرد Nکندال مقیاسی است برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به

)( NNk

s
w
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وه خبرگان در رابطه با ابعاد دست آمد که حاکی از اتفاق نظر قوی و قابل قبول اعضای گر به 00/5نتایج حاصل از این معیار برابر با 

صورت مستقل محاسبه گردید و  های ابعاد مختلف نیز به همچنین این ضریب برای هر یک از مؤلفه. باشد مدل مفهومی تحقیق می

گر  بیمه های عامل برای شاخص 02/5گذار برابر با  بیمه های عامل نتایج حاصله نشان داد که مقدار ضریب توافق کندال برای شاخص

بنابراین اتفاق نظر . باشد می 30/5های عامل محیط برابر با  و برای شاخص 5/ 3برابر با  های عامل دولت ، برای شاخص13/5برابر با 

های در نظر گرفته شده برای هر بعد یا عامل، در بین گروه خبرگان یا اعضای گروه  قابل قبولی برای ابعاد مورد مطالعه و مؤلفه

 .اردخبرگان دلفی وجود د

. ها و نظرات خبرگان پاسخگو پایان یافت بر این اساس انجام روش دلفی، پس از اتمام دور سوم و براساس اتفاق نظر بین دیدگاه

های  نظر بین دیدگاه داری اجماع ها توسط اعضای گروه دلفی و انجام آزمون معنی توسط این روش و پس از تأیید مولفه ها و شاخص

های  ریسکهای نهایی برای هر یک از عوامل مؤثر بر  ، شاخص(Zآزمون نسبت )ر مولفه و شاخص بیان شدهخبرگان در رابطه با ه

 .به دست آمدصفحه بعد شکل طبق که بر این اساس مدل مفهومی تحقیق  مشخص شدند بیمه درمان تکمیلی

 
 ANPتکنیک 

ی مراتبی راباجایگزین سلسله تحلیل روش میباشدکه چندمعیاره تصمیمگیری های ازتکنیک یکی  ANPای یا شبکه فرایندتحلیل

 مقیاس اولویتهای مراتبی سلسله فرایندتحلیل وهم ای شبکه فرآیندتحلیل هم اگرچه.بخشد می بهبود مراتب سلسله جای هب شبکه

 .دارد وجود آنها میان هایی تفاوت نمایند، می اتخاذ ساعتی  9-5 های مقیاس مبنای بر و زوجی مقایسات انجام با را نسبی

                                      
Kendall's Coefficient of Concordance (W).
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 استفاده گیری تصمیم منظور به آنها روابط و گیری تصمیم در دخیل های معیار عوامل و تمامی ای شبکه تحلیل در روش فرایند

  (.92 5ماروسی، )گردد می

 های قضاوت و اطالعات تجربی از استفاده با دقیق گیری تصمیم برای قدرتمندی و جامع روش ای شبکه تحلیل فرآیند روش

 :گردد می محقق ذیل ها گام طی در امر این باشدکه می گیرنده تصمیم هر شخصی

 مسئله بندی پیکر و مدل ساخت : اول گام

 (وزن نسبی)اولویت  بردارهای محاسبه و زوجی مقایسه های ماتریس تشکیل: دوم گام

 ویژه ماتریس تشکیل: سوم گام

 گزینه بهترین انتخاب  :چهارم گام

 شناسایی روابط میان معیارها

اما از آنجائیکه در این تحقیق به دنبال تعیین شدت تاثیرگذاری معیارها . معیارهای این تحقیق با هم رابطه داشته و برهم تاثیر می گذارند

دست آمده و به به بر یکدیگر نیستیم و هدف فقط شناسایی و رتبه بندی عوامل است، لذا روابط بین معیارها بر اساس نظر خبرگان 

 .صورت شکل زیر ترسیم می گردد

 
 

 (ANP)رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک های بیمه درمان تکمیلی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای

 :شد زیرعمل بصورتریسک بیمه درمان  بر موثر عوامل و فاکتورها بندی رتبه در شبکه ای تحلیل فرآیند روش از استفاده منظور به

 طبق تا شد خواسته دهندگان پاسخ از و شد تهیه پرسشنامه هایی معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها از یک هر دهی وزن برای ابتدا در
 در واقع در .گرفت انجام معیارها بین زوجی مقایسات سپس .دهند عددی اختصاص معیارها از یک هر به 9تا  5درجه بندی

 هریک خصوص در تا است شده خواسته دهندگان پاسخ از باشد، می زوجی مقایسات یا مبنای دودویی بر که شده ارائه پرسشنامه
سپس مقایسات زوجی بین معیارها،  .دهند ارائه را خود ذهنی های دیدگاه تحقیق، هدف با آنها ارتباط و همچنین عوامل از

چهار خوشه با عنوان های محیط، دولت، بیمه گر و بیمه   Superdecisionسپس در نرم افزار  .زیرمعیارها و گزینه ها انجام گرفت

همانطور که . شکل زیرصورت می پذیرد صورت به مدل ای شبکه ساختار نیز نهایت در .گزینه تعریف شد 29زیرمعیار و  51گذار، 

 و اثرگذاری بوده متقابل ارتباطات و نیست مراتبی سلسله صورت به ارتباطات که است نحوی به مدل مشاهده می شود ساختار
 .گیرد می قرار محاسبه مورد افزار نرم در اتوماتیک صورت به نیز یکدیگر بر عوامل
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 ارتباطات شبکه ای معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها در نرم افزار

ای ه تکمیل پرسشنامه از پس. وارد کردن ماتریس مقایسات زوجی در نرم افزار، وزن هر معیار، زیرمعیار و گزینه مشخص می گردد با

 میانگین هندسی توسط که آید می دست به پانزده ماتریس (نفر 51)خبرگان تعداد به سوال هر برای خبرگان توسط شبکه تحلیل
 پرسشنامه همه های پاسخ هندسی میانگین که می رسیم زوجی مقایسه ماتریس یک به سوال هر برای شود، می گرفته آنها از که

 منتقل افزار نرم به باید که باشند می زوجی  مقایسات این دهنده نشان شده ارائه جدول 59 ادامه در .میباشد والس آن مورد در ها

 . شوند

اولویت  به می توان حد چه تا که می دهد نشان و ساخته را مشخص سازگاری که است وسیله ای سازگاری نرخ: 1نرخ ناسازگاری

 . اعتماد کرد مقایسات از حاصل های

باشد به این معنی است که در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می توان کار را ادامه  5/5اگر نرخ ناسازگاری کوچکتر یا مساوی  

 . جی بازنگری کنداگر نه، تصمیم گیرنده باید در مقایسات زو. داد

است که به این معنی است که در مقایسات زوجی،  5/5در تمامی جداول مقایسات زوجی این تحقیق، نرخ ناسازگاری کوچکتر یا مساوی 

                                      
 . Inconsisency Ratio (I.R)  
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ایجاد می شود که در هر خوشه   Superdecisionخوشه در نرم افزار  4اما بعد از انجام مقایسات زوجی، . سازگاری وجود دارد

نتایج حاصل از . زیرمعیارهای مربوط به آن به صورت گره تعریف شده و سپس در هر گره گزینه های مربوط به آن زیرمعیار مشخص شد

ل حدی را به عنوان خروجی نتیجه می دهد که بر اساس وزن های حاص  Superdecisionمقایسات زوجی را وارد نرم افزار نموده و 

نتیجه مقایسات زوجی بین گروه ها، در جدول اوزان گروه . از این سوپرماتریس ها معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها را اولویت بندی می نماید

. اعداد این جدول نظیر به نظیر در بلوک های ماتریس غیر وزنی ضرب شده و ماتریس وزنی را تشکیل می دهند. ها نشان داده می شود

به صورت خودکار به  Limitس اوزان گروه ها در ماتریس غیروزنی و به توان رساندن ماتریس وزنی برای تشکیل ماتریس ضرب ماتری

بر اساس این  و پذیرفت صورت وحدی نرمال دومعیار بر محاسبه اوزان حاصله اطالعات براساس. وسیله نرم افزار انجام می شود

 .به بندی شدندخروجی معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها رت

 یافته های تحقیق

 .حال با توجه به نتایج به دست آمده به پاسخ سواالت تحقیق پرداخته می شود

 های بیمه کدام است؟ های موثر بر بیمه درمان تکمیلی بیمه گذاران در شرکت انواع ریسک: سوال اول

گر و ریسک بیمه گذار  ریسک محیط، ریسک بیمه، شامل ریسک دولت، ( تحت عنوان معیار)ریسک های موثر بر بیمه درمان

 :مربوط به هریک از این ریسک ها به شرح ذیل می باشد( زیرمعیارهای)شناسایی شد که عوامل

 فرهنگ، وضعیت جسمانی، اقتصادی: عوامل مربوط به ریسک بیمه گذار

 ی متخصصدرون سازمانی، تجهیزات فیزیکی و امکانات، نیرو: عوامل مربوط به ریسک بیمه گر

 ریسک های قانونی، مناطق جغرافیایی، رقبا، میزان تبلیغات: عوامل مربوط به ریسک محیط

 قوانین، بیمه مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سیاست، زیرساخت ها و اقتصاد: عوامل مربوط به ریسک دولت

 جدول طبقه بندی زیرمعیارها و گزینه ها

 گزینه زیرمعیار ردیف

 بیمه ای نامناسبفرهنگ  فرهنگ 5

 سن، بیماری وضعیت جسمانی 2

 شغل، درآمد اقتصادی  

انحراف در حق بیمه، انحراف در شاخص های ذخیره فنی، کاهش نرخ متوسط سودآوری سالیانه  درون سازمانی 4

 بیمه گر، روش های نادرست نرخ گذاری، شبکه فروش ضعیف

 نبود نرم افزار، کمبود بانک های اطالعاتیکمبود شعب تخصصی،  تجهیزات فیزیکی و امکانات 1

 کمبود نیروی متخصص، کاهش انگیزه نیروی متخصص، به روز نبودن نیروی متخصص نیروی متخصص 1

 افزایش تعرفه های بیمارستانی، افزایش تعرفه های پزشکی، کسری بودجه بهداشت قوانین 0

 های بیمه مرکزی مصوبات شورایعالی بیمه، برخی آئین نامه بیمه مرکزی 3

 پوشش بیمه ای سهم بیمه گر اول، عدم توسعه بیمارستان های تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی 9

 تغییر در سیاست های کالن جامعه سیاست 55

 تجهیزات و امکانات بیمارستانی، کمبود بیمارستان زیرساخت ها 55

 تورم اقتصاد 52

 مسئولیت حرفه ای، عدم ارائه لیست حق بیمه کارگران و حوادث ناشی از کاربیمه  ریسک های قانونی  5

 - مناطق جغرافیایی 54

 - رقبا 51

 - میزان تبلیغات 51
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رتبه هر یک از عوامل موثر بر ریسک بیمه درمان تکمیلی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه چه مقدار : سوال دوم

 و گزینه هاجدول وزن معیارها، زیرمعیارها است؟

 وزن گزینه ها/زیرمعیار/معیار عامل

 5/ 213 بیمه گذار معیار

 5459/5 فرهنگ زیرمعیار

 5151/5 فرهنگ بیمه ای نامناسب گزینه

 5519/5 وضعیت جسمانی زیرمعیار

 گزینه ها
 5925/5 سن

 5/ 9 5 بیماری

 5593/5 اقتصادی زیرمعیار

 گزینه ها
 5/ 510 شغل

 5035/5 درآمد

 1/5 21 بیمه گر معیار

 5329/5 درون سازمانی زیرمعیار

 گزینه ها

 5531/5 بیمه درحق انحراف

 5515/5 فنی ذخیره درشاخصهای انحراف

 5531/5 گر بیمه سودآوری متوسط نرخ کاهش

 45/5 5 نرخگذاری نادرست روشهای

 5515/5 ضعیف فروش شبکه

 5151/5 تجهیزات فیزیکی و امکانات زیرمعیار

 گزینه ها

 29/5 5 کمبود شعب و ادارات تخصصی

 2/5 52 نبود نرم افزار

 5593/5 کمبود بانک های اطالعاتی

 5592/5 نیروی متخصص زیرمعیار

 گزینه ها

 9/5 54 کمبود  نیروی متخصص

 5/ 545 کاهش انگیزه نیروی متخصص

 5120/5 به روز نبودن نیروی متخصص

 2115/5 دولت معیار

 5450/5 قوانین زیرمعیار

 گزینه ها

 5252/5 افزایش تعرفه های بیمارستانی

 5510/5 افزایش تعرفه های پزشکی

 1/5 55 کسری بودجه بهداشت

 35/5 5 بیمه مرکزی زیرمعیار

 گزینه ها
 5212/5 مصوبات شورایعالی بیمه

 5250/5 برخی آئین نامه های بیمه مرکزی

 5125/5 تامین اجتماعیسازمان  زیرمعیار

 گزینه ها
 5/ 544 پوشش بیمه ای سهم بیمه گر اول

 5599/5 عدم توسعه بیمارستان های تامین اجتماعی
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 95/5 5 سیاست زیرمعیار

 5435/5 تغییر در سیاست های کالن جامعه گزینه

 5/ 0 5 زیرساخت ها زیرمعیار

 گزینه ها
 5211/5 تجهیزات و امکانات بیمارستانی

 5591/5 کمبود بیمارستان

 5409/5 اقتصاد زیرمعیار

 5195/5 تورم گزینه

 2225/5 محیط معیار

 1/5  5 ریسک های قانونی زیرمعیار

 گزینه ها
 5253/5 بیمه مسئولیت مدنی

 5591/5 عدم ارائه لیست حق بیمه کارگران

 5/ 549 مناطق جغرافیایی زیرمعیار

 5921/5 رقبا زیرمعیار

 5411/5 میزان تبلیغات زیرمعیار

 

 های بیمه درمان تکمیلی را کنترل کرد؟ توان عوامل موثر بر ریسک چگونه می: سوال سوم

همانطوریکه نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد به ترتیب بیمه گر، بیمه گذار، دولت و محیط موثرترین عوامل ریسک بیمه های 

 :آنها را در ادامه ذکر می کنیم درمان شناخته شدند که نحوه کنترل

درمعیار بیمه گر با استخدام کافی و کارآمد نیروی متخصص و به تبع آن کاهش انحراف حق بیمه و انحراف شاخص های فنی ،  -5

اصالح روش های نرخ گذاری ، ایجاد شبکه فروش قوی، ایجاد بانک های اطالعاتی مناسب، ایجاد ادارات و شعب تخصصی و طراحی 

.نرم افزارهای دقیق می توان میزان ریسک و انحراف ها را به حداقل رساند  

ریسک بیمه گذار را می توان با انتخاب مشاغل کم ریسک، انتخاب افراد با وضعیت جسمانی خوب و اصالح فرهنگ بیمه ای -2

. مناسب کاهش داد  

را کنترل ( در بخش بیمه مرکزی)ان بخشی از ریسک دولتبا ارائه راهکارهایی جهت اصالح آئین نامه های بیمه مرکزی می تو - 

.ندککرد ولی کنترل سایر زیرمعیارهای دیگر حداقل و از دست بیمه گران خارج است و دولت باید برای کنترل آنها برنامه ریزی   

در کنار هم با اصول حرفه شرکت های بیمه گر باید رقابت های سالم با یکدیگر داشته باشند و چنانچه رقبای بیمه ای بتوانند -4

 و همچنین بیمه گران باید به مناطق جغرافیایی ریسک . ای بیمه گری کار کنند ریسک عامل محیط در بخش رقبا کاهش می یابد

 .توجه کافی نمایندتبلیغات 

 :نتیجه گیری
در رتبه اول قرار  1/5 21ت، با وزن با توجه به یافته های تحقیق، عامل بیمه گر در بین سه عامل دیگر، بیمه گذار، محیط و دول

دارد و بعد از آن به ترتیب بیمه گذار، دولت و محیط موثرترین عوامل ریسک بیمه های درمان شناخته شدند که معیار بیمه گررا 

ا تامین، بدین گونه که ب. می توانیم تقریبا با تمامی زیرمعیارهای ذکر شده نظیر نیروی انسانی و تجهیزات فیزیکی کنترل کنیم

انحراف : ایجاد انگیزه و آموزش نیروی انسانی متخصص می توان بسیاری از گزینه های تاثیرگذار که با انحراف همراه هستند مانند

همچنین با اصالح روش های نرخ گذاری می توان اختالف از بازده مورد . در حق بیمه و شاخص های ذخیره فنی را کاهش داد

بخش درون سازمانی می توان از طریق جمع آوری بانک های اطالعاتی مناسب، ایجاد ادارات و شعب  در. انتظار را کاهش داد

ضمنا ایجاد شبکه فروش قوی نیز برای کنترل .تخصصی و طراحی نرم افزارهای دقیق میزان ریسک و انحراف ها را به حداقل رساند
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 .ریسک بیمه گر ضروری است

بررسی شغل و درآمد متقاضیان، انتخاب افراد با شغل کم ریسک تر و وضعیت جسمانی مناسب و ریسک بیمه گذاررا می توان با 

البته بیمه گران امروزه در کشور ما هنگامیکه می خواهند ریسک بیمه گذار را کنترل . اصالح فرهنگ بیمه ای مناسب کاهش داد

انجام داده و حتی فرهنگ بیمه ای بیمه گذار را ( مشاغل معین انتخاب بیمه گذار با)کنند، این امر را بیشتر از طریق شغل و حرفه

 .می دانند( شغل)نشات گرفته از صنف

کنترل عامل دولت از طریق زیرمعیار بیمه مرکزی و آن هم به صورت پیشنهاد و ارائه راهکارها جهت اصالح آیین نامه ها توسط 

در سایر زیرمعیارهای مربوط به . آسانتر از سایر زیرمعیارها فراهم باشدشورای عالی بیمه و ابالغ آن به شرکت های بیمه گر، قدری 

دولت اگر قرار باشد کنترلی انجام گیرد چون نیاز به اصالح قوانین، زیرساخت ها و تغییر سیاست ها در سطح کالن و ملی دارد، 

 .امکان کنترل حداقل است

یت رقبای خود، رعایت اصول بیمه گری و حذف رقابت های ناسالم اثر برای کنترل ریسک محیط بیمه گران باید با توجه به فعال

در کنار این امر باید به مناطق جغرافیایی ریسک مورد نظر نیز توجه کنند و همچنین از . این ریسک را تا حد امکان کاهش دهند

 . غافل نشوند...( تلویزیونی، رادیویی، بیلبوردها و )تبلیغات گسترده و موثر

 

 منابع و مآخذ

همتی، عبدالناصر و دهقانی، علی، مبانی نظری و عملی بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه، : ،مترجمان(33 5)اوترویل، ژان فرانسوا-

 .23ص 

مجله پژوهشی آموزش در علوم ، ابزاری در تحقیق: تکنیک دلفی( 30 5)اله، نصیریانی، خدیجه، اباذری، پروانه احمدی، فضل-

 .3، شماره 30 5 و تابستان پزشکی، بهار

 .، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت(39 5)آذر، عادل و مومنی، منصور-

، ارزیابی ریسک بیماری ها در بیمه های زندگی، ترجمه محمدرضا خوشاوی و (95 5)و سکنزی، ر. ، کراکس، ر.براکندریج، آ -

 .59، ص 5، ج 5همکاران، چ 

 ای های بیمه رشته تمامیمقررات تعیین حق بیمه ، 35، آیین نامه شماره (95 5سال )بیمه مرکزی ایران - 

 آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، (92 5سال )بیمه مرکزی ایران-

 های درمان نامه بیمه آیین،  04آیین نامه شماره ، (95 5سال )بیمه مرکزی ایران-

، خطای پزشک و تاثیر آن در مسئولیت پزشکان، فصلنامه (31 5)پارساپور، علیرضا و اسماعیل آبادی، علیرضاپارساپور، محمدباقر، -

 .5اخالق در علوم و فناوری، ویژه نامه اخالق پزشکی، پیوست شماره 

 .533آموزشی تازه های جهان بیمه، شماره  -، اصول تعیین حق بیمه، ماهنامه خبری(95 5)تشت زر، خشایار-

 .4، طراحی الگوی مدیریت ریسک بیمه های درمان برای ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره (31 5)ریاحی فر، مهدی -

دکتر جانعلی محمود صالحی، انتشارات پ بیمه وابسته به : ، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، مترجم(95 5)ژان لوک اوبر -

 .525بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، چ چهارم،ص 

، انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری (ویرایش جدید)، بیمه های اشخاص(95 5)حسینی پور، سیدمحمد -

 .250تا  254اسالمی ایران، صفحات 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انتشارات ،روش تحقیق در علوم انسانی، مقدمه ای بر ( 9 5)حافظ نیا، محمدرضا -

 (.سمت)دانشگاهها 

پروژه توسعه : مطالعه موردی) ANP، تعیین استراتژی پاسخ به ریسک به وسیله تکنیک (39 5)حمزه ای، احسان؛ دری، بهروز -

 .4، شماره 2، نشریه مدیریت صنعتی، دوره (الیمیدان نفتی آزادگان شم

Archive of SID

www.SID.ir

http://vahidirannezhad.persianblog.ir/post/13/%20http:/vahidirannezhad.persianblog.ir/post/13/
http://www.sid.ir


 

250 

 

 .، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات فوژان(95 5)خاکی، غالمرضا -

 .، روش های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب(92 5)خلیلی شورینی، سیاوش -

 .شارات سمتهای پژوهش در علوم رفتاری، چاپ چهارم، انت روش( 35 5)نژاد، غالمرضا خوئی -

 .1، ص510،ضرورتتوسعهفرهنگبیمه، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره (95 5)درخشیده، حامد-

 .، روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش(92 5)دالور، علی  -

رویکردی جامع، انتشارات : مدیریت، روش شناسی تحقیق کیفی در (95 5)دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل  -

 .اشراقی

 .های تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، روش(35 5. )ساروخانی، باقر-
 .های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه روش(. 31 5)سرمد، زهره و همکاران -
عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان گروهی، فصلنامه صنعت ،(31 5)صحت، سعید و اسماعیلی، محمدحسین -

 .4بیمه، شماره 

وتهدید  نقاط قوت،ضعف،فرصت درتحلیل شبکه ای فرایندتحلیل تکنیک کارگیری ،به) 33 5 (صحت،سعید؛پریزادی،عیسی-

 .525-551ص، 2، شماره5صنعتی،دوره مدیریت ، نشریه)ایران بیمه سهامی شرکت موردی مطالعه(

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عدم رشد و توسعه بیمه اعتبار تجاری داخلی در بازار ، (31 5)صحت، سعید و زندی، پژمان -

 .13و  10، ص  ، فصلنامه صنعت بیمه، شماره(مورد مطالعه شرکت های بیمه دولتی)بیمه کشور

 . 0 و  29رای مدیران، انتشارات پژوهه، ص ، اهمیت مدیریت ریسک و بیمه ب(33 5)ضمیری، معصوم -

 .، روش تحقیق و مأخذشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور(00 5)طاهری، ابوالقاسم -

 .12ص ، بیمه اموال و مسؤولیت، ج اول، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران، چ دوم، (31 5)کریمی، آیت -

 .9 درمانی، فصلنامه صنعت بیمه، ش  ، بیمه تامین هزینه های(04 5)کریمی، آیت  -

 .0 و 15ص ، نهم، چ پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران ، انتشارات،کلیات بیمه(31 5) کریمی، آیت. -

 .چ سوم، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران های اموال، انتشاراتبانی علمی و نظری بیمه،م(31 5)کریمی، آیت -

 . 92 5و  95 5آماری عملکرد صنعت بیمه سال گزارش  -

صنعت )، اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی، پژوهش نامه بیمه(95 5)عباسی، ابراهیم و تقی آبادی، معصومه -

 .4، شماره (بیمه سابق

رشته مدیریت بازرگانی، به  سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، رساله دکتری طراحی مدل جامع تجاری(.  9 5)عباسی، حسین -

 .نور دانشگاه پیام: العابدین، تهران اله و رحمانی، زین راهنمایی فروزنده، لطف

، بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا، فصلنامه صنعت ( 3 5)غفوری، سیدمهدی -

 . بیمه، شماره 

 کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه و دیمتل ، ارزیابی(92 5)ماروسی، احمد -

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آراد اسالمی نیشابور)موردمطالعهدردانشگاههاوموسساتآموزشعالیغیرانتفاعیمشهد(

یقی کفاش، مهدی؛ ماجد، وحید و طیار، مهدوی، غدیر؛ دقیق اصلی، علیرضا؛ نیاکان، لیلی؛ انصاری، احمدرضا؛ عباسی، ابراهیم؛ حق -

بیمه، پ پژوهشکده ، انتشارات (اشخاص،اموال و مسئولیت)بیمه های بازرگانی-جلد دوم: ، کتاب جامع آموزش بیمه(94 5)شاهین 

 .31الی  32اول، ص

 .5، بیمه های اشخاص، نشر بیمه مرکزی ایران، تهران، ج 04 5محمود صالحی، جانعلی  -

 .94، مجله کانون، شماره ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص، (33 5)درضا منوچهری، محم -

، دانستنی های بیمه درمان اجباری، اختیاری، خانواده و گروهی، انتشارات (39 5)محمدبیگی، علی اعظم و بخشی، فرشید -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

253 

 

 . 20-21پوشش گستر، ص

 .پژوهشی، انتشارات ترمه ، سازمان و مدیریت رویکردی(95 5)مقیمی، سیدمحمد -

 .، مدل ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چندشاخصه، مولفین(94 5)مومنی، منصور ؛ شریفی سلیم، علیرضا -

 .9 ،نقش شرکت های بیمه در تامین هزینه های درمانی، فصلنامه صنعت بیمه، ش 04 5نشاط تهرانی، مصطفی  -
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