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چکیده

اين مقاله يک مدل دينامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمهشده
در شركتهای بیمة خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به
منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه میدهد .لذا همة اجزای تشکیلدهندۀ يک شركت بیمه
شامل واحدهای سرمايهگذاری ،واحدهای پرداخت هزينههای درمانی ،واحد مربوط به
سیاستهای تبلیغاتی شركت ،و ساير قسمتهايی كه در كنار هم تشکیلدهندۀ يک مجموعة كامل
از شركت هستند ،بررسی شد .با توجه به وجود رابطة بازخوردی بین اين متغیرها و پیچیدگی
مبحث ،از رويکرد پويايیشناسی سیستمها برای مدلسازی سیستم و بررسی سیاستهای
مختلف استفاده شده است .برای رسیدن به نتايج دقیقتر ،بهعنوان يک نمونة موردی ،بیمة
تأمین اجتماعی ايران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از دادههای سالهای -6911
 6931در مدل ،مشخص شد كه برخی از پارامترها مانند تغییر در سیاستهای سرمايهگذاری و
تبلیغات میتواند تأثیر زيادی در جذب افراد به شركت بیمه داشته باشد.
واژگان کلیدی :پويايیشناسی سیستمها ،بیمة تأمین اجتماعی ،هزينههای درمانی ،سیاستهای
تبلیغاتی.
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 .4مقدمه
ساختار شركتهای بیمه با توجه به اهدافی كه هر كدام از آنها دنبال میكنند با يکديگر
متفاوت است .اما اجزايی در اين حوزه وجود دارند كه جزء جدايیناپذير شركتهای
بیمه در همة سطوح فعالیتی آنها هستند .بهعنوان مثال ،تمام شركتهای بیمهای دارای
صندوقهای سرمايهگذاری هستند كه سعی دارند با توجه به منابع مالی كه از مشتريان
خود دريافت میكنند به فعالیتهای اقتصادی سودآور دست يابند .موارد ديگری مانند
صندوق دارايیهای جاری شركتهای بیمه ،واحدهای پرداخت خسارت و ديون به
بیمهشدگان ،واحد تبلیغات و مواردی اينچنینی در اين حوزه وجود دارند كه از
مهمترين اجزای تشکیلدهندۀ هر شركت بیمهای به شمار میروند .با توجه به اينکه
بقای هر شركت تولیدی و خدماتی به استفادۀ افراد از خدمات و يا محصوالت آن
شركت وابسته است ،مسئلهای كه در اين حوزه اهمیت بسیاری پیدا میكند ،تعداد افراد
مايل به استفاده از خدمات شركتهای بیمه است كه در اين تحقیق سعی میشود با
بررسی همة اجزای تشکیلدهندۀ بیمههای خدمات اجتماعی و درمانی و نحوۀ
اثرگذاری هر يک بر يکديگر به كمک روش پويايی سیستمها ،به بررسی تغییر تعداد
افراد بیمهشده در يک دورۀ زمانی مشخص پرداخته شود.
اگرچه تاكنون مقاالت زيادی در حوزۀ بررسی عوامل تأثیرگذار در بیمههای
خدمات اجتماعی و درمانی ارائه شده است ،اما هر يک سعی كردهاند به يک جزء
خاص از عوامل تأثیرگذار بپردازند و در بیشتر مقالهها عدم وجود يک رويکرد جامع
سیستمی در نگاهكردن به همة عوامل حس میشود .توجه به يک جزء خاص ،بدون
توجه به ديگر اجزاء اگرچه میتواند به ما در تصمیمگیريهای آن بخش خاص كمک
كند ،اما از آنجايی كه در اين حالت تأثیر عوامل ديگر در نظر گرفته نمیشود،
پیشنهادهايی هم كه ارائه میشود ،ممکن است اثر منفی بر اجزاء ديگر داشته باشد .اگر
بخواهیم فعالیتها ی تحقیقاتی كه در اين حوزه صورت گرفته را به صورت كلی مورد
بررسی قرار دهیم ،میتوانیم بگويیم كه بخشی از تحقیقات شركتهای بیمه را با
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رويکردی اقتصادی بررسی كردهاند ،بهگونهای كه ابتدا با بررسی ورود و خروج
/

جريانات نقدی و میزان تقاضای مؤثر موجود در اين صنعت به ارائة مدل دينامیکی
موردنظر خود پرداختهاند (زعفريان و میرزايیرابر6931 ،؛ .)Ihori et al., 2011
بخش ديگری از مقاالت به بررسی عواملی مانند متوسط زمان بازپرداخت هزينهها
به خسارتديدگان ،میزان رضايت افراد بعد از استفاده از خدمات بیمههای درمانی،
متناسببودن هزينههای دريافتی با میزان خسارتوارده ،صحت اطالعات بیانشدۀ افراد
برای دريافت خدمات درمانی و بسیاری از موارد ديگر پرداختهاند كه با شرايط مذكور،
در ارائة مدلهای دينامیکی مناسب تالش كردهاند .در اين نوع از مقالهها بیشتر به میزان
ارتباط میان گروه افراد بیمهشده و شركتهای ارائهدهندۀ خدمات توجه شده است
(مشايخی و همکاران6939 ،؛ .)Bolhaar et al., 2012
هدف مقالة حاضر كنارهمقراردادن واحدهای مختلف فعال در يک بیمة خدمات
درمانی و بررسی جريانات نقدی واردشده به شركت بیمه از طرق مختلف ،نحوۀ تغییر
تعداد افراد بیمهشده و عوامل مؤثر بر آن است .با بررسی يک نمونة موردی (بیمة
تأمین اجتماعی) ،مدل ارائهشده مورد آزمايش قرار گرفته است .دادههای سازمان تأمین
اجتماعی ايران مربوط به سالهای  6931-6911است.

 .2پیشینۀ تحقیق
گروسر ،)2112( 6سیستم بیمة درمانی آلمان را مورد بررسی قرار داد .از آنجايی كه
سیستم بیمة درمانی آلمان سختگیر ،بیتفاوت و دارای نوسانات در كسر سهم بیمه
بود ،او به بررسی شناسايی رفتار سیستمی آن و پیداكردن سیاستهای پايدار برای بهبود
سیستم پرداخت .تحقیقات زيادی نیز در حوزههای تئوری و تجربی در بیمة درمانی از
مدلهای برنامهريزی خطی و غیرخطی استفاده كردهاند .بلومويست )6331 ( 2از

1. Groser
2. Blomqvist
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روشهای بهینهسازی پويا برای تحلیل خواص برنامهريزی غیرخطی بیمة درمانی
استفاده كرد.
مداور و نیکول )2166( 6روی هزينههای اداری بیمة درمانی تحقیقاتی انجام دادند.
آنها به تحلیل هزينه های اداری طرحهای اجتماعی امنیتی و طرحهای بیمة درمانی
خصوصی پرداختند .آنها با استفاده از هفت عامل شامل جنبههای تأمین مالی سالمت
سیستم ،فعالیتهای اداری اختصاصدادهشده ،جنبههای طراحی بیمه ،عوامل مفادی،
قالب گزارش ،روشهای حسابداری و مديريت و اقدامات بهرهوری اداری ،متغیرهای
تأثیرگذار را توضیح دادند.
ايهوری 2و همکاران ( )2166به كمک پويايی سیستمها يک مقالة تحلیلی در رابطة
با رشد اقتصادی ارائه دادند .اين مقاله اصالحات مؤثر در بیمة درمانی عمومی ژاپن در
سال  2111را ارزيابی كرد .آنها يک چارچوب توازن كلی قابل محاسبه برای بررسی
عددی اصالحات افزايش سن در ژاپن در بستر دينامیکی از همپوشانی نسلها به كار
بردند.
بیمة سالمت در بسیاری از كشورهای درحالتوسعه مورد استفاده قرار گرفته است.
اما مطالعات چندانی در رابطة با عوامل پويای تأثیرگذار بر توسعة آن وجود ندارد .به
منظور شناسايی عوامل مؤثر بر بیمة سالمت و ايجاد ساختاری كارا برای آن لیو و
چین )2112( 9تقاضای بیمه را مدل كرده و عوامل مؤثر بر آن را مشخص كردهاند.
لیو ( )2166به بررسی فاكتورهای مؤثر بر پوشش بیمة عمومی بهداشت و درمان
برای كارمندان شهری در چین با استفاده از دادههای سال  6333تا  2111پرداخت.
سیستم ارائة خدمات بهداشتی ذاتاً پیچیده و متشکل از تعداد زيادی زيرسیستم و
فرايندهای وابسته است كه سازگار به تغییرات در محیطزيست و رفتار در حالت

1. Mathauer and Nicolle
2. Ihori
3. Liu and Chen
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غیرخطی هستند .به اين منظور مارشال و همکاران )2162( 6سه شبیهسازی و
/

مدلسازی مختلف برای مطالعة روشهای سیستم سالمت ارائه دادند كه عبارتاند از
سیستم دينامیکی ،شبیهسازی رويداد گسسته ،و مدل مبتنی بر عامل.
بريلاسفورد )2111 ( 2با استفاده از پويايیشناسی سیستمها ،هزينههای خدمات
درمانی را در شرايط خاص وجود ازدحام و نبود ظرفیتهای خالی برای ارائة اين
خدمات مورد بررسی قرار داده است .در اين مقاله رابطة علّی میان تعداد افراد در
لیست انتظار با يک ارتباط منفی با نرخ مراجعات در نظر گرفته شده است؛ همچنین
يک رابطة علّی مثبت هم میان سیاستهای بیمارستان در قبال دريافت خدمات ويژه در
شرايط نبود فضای كافی برای بستری ،و هزينههای الزم برای دريافت خدمات در اين
شرايط برقرار شده است.
كوئلینگ و اسشوانت )2112( 9به بررسی نقش سیستم دينامیک در اعمال
تصمیمهای جديد در حوزۀ سالمت پرداختهاند .آنها تالش كردهاند ابتدا با يک ديد
جامع به مهمترين مسائلی كه در اين حوزه مطرح هستند از جمله تغییر كیفیت
خدمات ،افزايش در هزينههای پزشکی در اثر ورود دستگاهها و تکنولوژيهای جديد و
همچنین طرح های جامعی كه در كشوری مثل آمريکا در اين حوزه گرفته شده است
پرداخته و با مدلهای دينامیکی اثراتی را كه هريک میتوانند بر اين حوزه بگذارند ،در
نظر بگیرند.
مشايخی و همکاران ( )6939سلسلهعواملی را كه بر تأخیر در متوسط بازپرداخت
خسارتها تأثیر میگذارند ،به كمک پويايیشناسی سیستمها مورد بررسی قرار دادند و به
اين نتیجه رسیدند كه متغیرهای تعداد مشتريان شركت بیمه و بوروكراسیهای اداری
بهعنوان دو عامل اصلی در بروز تأخیر در بازپرداختها میتواند مطرح شوند .همچنین
توجه به بهبود عملکرد نیروی انسانی و استفادۀ كارا از اطالعات ،میتواند بهعنوان دو
1. Marshall
2. Brailsford
3. Koelling and Schwandt
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عامل كاهنده در متوسط زمان پرداخت مورد توجه قرار گیرد .طی بررسیهای انجامشده
مشاهده شده است كه با افزايش تعداد افراد بیمهشده منابع كافی در اختیار شركتهای
بیمه قرار خواهد گرفت و اين باعث تسريع در بازپرداختهای آنها خواهد شد از طرفی
تبلیغات مؤثر را هم میتوان بهعنوان يک عامل تقويتی در جذب مخاطبان بیشتر در
نظر گرفت كه میتواند درنهايت باعث سرعتبخشیدن در بازپرداختها شود.
مقاالت مرورشده در اين قسمت هر يک بهنحوی تالش كردهاند به بررسی يک يا
چند جزء از اجزاء تشکیلدهندۀ صنعت بیمه بپردازند .در اين تحقیق سعی شده است
با درنظرگرفتن همة عناصر تشکیلدهندۀ بیمة خدمات درمانی ،مدلی ارائه شود كه
بتواند اثرپذيری همة بخشهای فعال در حوزۀ بیمة خدمات درمانی از جمله بخش
مربوط به سرمايهگذاری ،تبلیغات ،هزينههای داخلی شركت بیمه ،تعامالت با مراكز
درمانی و ساير موارد تشکیلدهندۀ اين صنعت را بهخوبی تشريح كند و اثر همافزايی
مناسب اين عوامل را بر روی تعداد افراد بیمهشده در شركت موردنظر بررسی كند.

 .9ارائۀ مدل
قبل از بیان مدل به صورت كامل ،به بررسی تحلیلی سه زيرسیستم اصلی موجود در
مدل برای فهم بیشتر پرداخته میشود .برای رسم نمودارها و همچنین شبیهسازی از
نرمافزار وِنسیم 6استفاده شده است .زيرسیستمهای مورد بررسی در اين قسمت شامل
زيرسیستم تعداد افراد بیمهشده ،زيرسیستم مربوط به همة فرايندهای سرمايهگذاری ،و
زيرسیستم نرخ تقاضای بیمه است.
 .4-9بررسی زيرسیستمها
عواملی چون نرخ پرداخت بدهی به بیمارستانها و مراكز درمانی ،نرخ پرداخت حقوق
بازنشستگان ،و پرداختی بیمهشدگان به بیمه موجب تغییر در دارايیهای جاری
شركتهای بیمه میشوند .با افزايش دارايیهای جاری شركت ،نرخ هزينة تبلیغات

1. Vensim
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افزايش میيابد ،با افزايش نرخ هزينة تبلیغات تعداد نفرات جذبشده توسط تبلیغات
/

افزوده میشود و به تعداد افراد بیمهشده اضافه میشود ،با افزايش تعداد افراد بیمهشده،
میزان پرداختی بیمه شدگان به بیمه زياد شده و موجب افزايش دارايیهای جاری شركت
میشود كه اين ارتباط تشکیل حلقة بازخوردی مثبت میدهد (شکل .)6

شکل  .4نمودار علّی معلولی تعداد افراد بیمهشده

متغیر نرخ تقاضای بیمه با متغیر تعداد افراد بیمهشده رابطة مثبتی دارد و با افزايش
آن ،تعداد افراد بیمهشده نیز افزايش میيابد .هرچه تعداد افراد بیمهشده افزايش يابد،
نرخ نسبی بازنشستگی افزايش میيابد و با افزايش نرخ نسبی بازنشستگی تعداد افراد
بازنشسته زياد شده و از تعداد افراد بیمهشده كاسته میشود كه اين روابط تشکیل حلقة
بازخوردی منفی میدهد (شکل .)2

شکل  .2نمودار علّی معلولی بازنشستگی
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عوامل مهمی مثل نرخ پرداخت بدهی بیمارستانها و مراكز درمانی ،نرخ پرداخت
حقوق بازنشستگان ،نرخ هزينة تبلیغات و نرخ ورود جريانات مالی ،موجب تغییر در
دارايیهای جاری شركت میشوند .با افزايش دارايیهای جاری ،نرخ سرمايهگذاری
افزايش يافته و موجب افزايش دارايیهای سرمايهای شده كه خود باعث افزايش میزان
عوايد بهدستآمده از سرمايهگذاری میشود .افزايش میزان عوايد بهدستآمده از
سرمايهگذاری موجب افزايش نرخ ورود جريانات مالی دارايیهای جاری شركت
میشود .اين ارتباطات نشاندهندۀ وجود حلقة بازخوردی مثبت بین اين متغیرهاست.
از عواملی كه بر میزان عوايد بهدستآمده از سرمايهگذاريها تأثیرگذار است نرخ
بازگشت سرمايه است كه با آن رابطة مثبت دارد .مبلغ پرداختی متقاضیان بیمه نیز بر
ورود جريانات مالی اثر مثبت دارد و با افزايش آن نرخ ورود جريانات مالی افزايش
میيابد (شکل .)9

شکل  .9نمودار علّی معلولی دارايیهای جاری شرکت

 .2-9متغیرهای کلیدی مدل
متغیرهای كلیدی مسئله به شرح زير هستند:
 -دارايیهای جاری شركت :میزان نقدينگی موجود در صندوق شركت.

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 23/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

 -تعداد افراد بیمهشده :تعداد نفراتی كه تحت پوشش بیمة مورد مطالعه هستند.

/

 تعداد افراد بازنشسته :تعداد نفراتی كه تحت پوشش بیمه مورد مطالعه هستند وبازنشست شدهاند.
 میزان درآمد نقدی حاصل از سرمايهگذاری و فروش دارايیها :در صورتی كه يکسرمايهگذاری عوايد منفی داشته باشد ،ممکن است مجبور به فروش دارايیهای شويم
تا به دارايیهای جاری برای پرداخت هزينهها اضافه شود.
 نرخ فروش دارايیهای سرمايهای :میزان فروش دارايیهای سرمايهای به اندازۀ حداقلسرماية جاری شركت در سال در صورت لزوم.
 دارايی سرمايهای شركت :میزان دارايیهايی كه به سرمايه تبديل شده و به صورتنقدی قابل دسترسی در لحظه نیست.
 سیاست سرمايهگذاری :درصدی از سرمايه كه بنا به شرايط موجود تصمیم بهاختصاص سرمايهگذاری میگیريم.
 متوسط مبلغ پرداختی متقاضی بیمه :میانگین مبلغ پرداختی توسط بیمهشده برایحقبیمه.
 نرخ ورود جريانات مالی :میزان مبلغ واريزشده به صندوق دارايیهای جاری شركتدر هر سال.
 نرخ هزينههای پرسنلی :میزان مبلغ پرداختشده برای هزينههای داخلی شركت ازقبیل حقوق كارمندان و . ...
 ضريب جذب به ازای هر ريال سرمايهگذاری در تبلیغات :تعداد نفرات جذبشده ازشركتهای ديگر به ازای هر ريال سرمايهگذاری در هر سال.
 سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات :درصدی از سرمايه كه بنا به شرايط موجودتصمیم به اختصاص به بخش تبلیغات میگیريم.
 نرخ هزينة تبلیغات :میزان هزينة اختصاصيافته به تبلیغات از دارايیهای جاریشركت در سال.
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 تعداد نفرات جذبشده از شركت رقیب توسط تبلیغات :تعداد نفرات جذبشده ازطريق تبلیغات كه در شركتهای بیمة ديگر عضو هستند.
 جمعیت غیرمتقاضی :تعداد افرادی كه تقاضای بیمهشدن ندارند. تعداد نفرات جذبشده از جمعیت غیرمتقاضی :تعداد نفراتی كه از جمعیتغیرمتقاضی در سال به بیمهشدگان افزوده میشوند.
 نرخ پرداخت بدهیهای بیمارستانها و مراكز درمانی :میزان مبلغ پرداختی بهبیمارستانها و مراكز درمانی (قسمتی از بدهیهايشان از شركت بیمه) در هر سال.
 متوسط هزينة متقاضی :میانگین هزينهای كه هر فرد در هر سال برای درمانمیپردازد.
 حداقل سرماية جاری شركت :كمترين میزان سرماية نقدی كه شركت برای پرداختبهموقع هزينهها بايد حتماً در دسترس داشته باشد.
 نرخ پرداخت حقوق بازنششستگان :میزان مبلغ خارجشده از میزان دارايیهای جاریشركت برای پرداخت حقوق بازنشستگی در سال.
 تعداد شركتهای رقیب :تعداد شركتهای بیمة موجود در كشور بهغیر از شركت موردمطالعه.
 نرخ تقاضای بیمه :میزان افراد ملحقشده به بیمة شركت مورد مطالعه در سال. نرخ خروج از شركت :تعداد نفراتی كه در سال از بیمههای رقیب خارج میشوند. تعداد پرسنل :تعداد افراد شاغل در شركت بیمة موردنظر. .9-9نمودارهای حالت -جريان زيرسیستمها
 .4-9-9نمودار حالت -جريان زيرسیستم تعداد افراد بیمهشده
برای مدل سازی اين زيرسیستم از سه متغیر انباشت استفاده شده است .اين سه متغیر
نشاندهندۀ تعداد افراد بیمهشده ،تعداد افراد بازنشسته و افرادی است كه در شركتهای
رقیب بیمه شدهاند ،كه روابط بین متغیرهای در شکل  4نشان داده شده است.

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 96/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز
/

شکل  .1نمودار حالت -جريان زيرسیستم تعداد افراد بیمهشده

 .2-9-9نمودار حالت زيرسیستم دارايیهای جاری شرکت
از آنجايی كه مقدار دارايیهای جاری در هر لحظه اهمیت دارد آن را بهعنوان متغیر
حالت در نظر میگیريم .جريانات ورودی و خروجی مالی روی دارايیهای جاری تأثیر
میگذارد .جريان ورودی متأثر از دريافتیهای بیمه از متقاضیان بیمه و میزان درآمد
حاصل از سرمايهگذاريها يا فروش دارايیهای سرمايهای است .جريانات خروجی شامل
نرخ هزينة تبلیغات ،نرخ پرداخت بدهیها ،نرخ هزينههای پرسنلی و نرخ پرداخت
حقوق بازنشستگان است .ارتباط بین متغیرها در شکل  2نمايش داده شده است.

شکل  .5نمودار حالت -جريان زيرسیستم دارايیهای جاری شرکت
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 .9-9-9ساير نمودارهای حالت
همزمان با افزايش جمعیت و فرهنگ جامعه ،نیاز به توسعة شركت احساس میشود.
اين توسعه افزايش تعداد افراد را نیز به دنبال دارد (شکل .)1

شکل  .0نمودار حالت -جريان زيرسیستم تعداد پرسنل

همچنین هزينههای سالیانة پرسنل و حقوق بازنشستگان همزمان با گذشت زمان
افزايش میيابد (شکل .)1

شکل  .7نمودار حالت -جريان زيرسیستم هزينۀ پرسنلی و حقوق بازنشستگی

 .5-9روابط و توابع مدل
مقادير مربوط به متغیرهای حالت با انتگرالگیری از ورودی خالص در بازۀ شبیهسازی
به دست میآيند .مقادير مربوط به متغیرهای نرخ و كمکی با توجه به روابط
تعريفشده به دست میآيد كه در اين بخش برخی از روابط حاكم بین متغیرهای
كمکی و نرخ مدل را بیان میكنیم.
)دارايیهای جاری شركت * سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات  (1,ماكزيمم = نرخ هزينة تبلیغات
تعداد افراد بازنشسته * نرخ نسبی افراد مسن = نرخ مرگومیر افراد بازنشسته
نرخ نسبی بازنشستگی*تعداد افراد بیمهشده = نرخ بازنشستگی افراد

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 99/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز
 =1/62نرخ ساالنة افزايش هزينهها
/
 =1/12نرخ نسبی افزايش حقوق

نرخ نسبی افزايش حقوق*متوسط حقوق بازنشستگان= نرخ افزايش حقوق
= میزان درآمد نقدی حاصل از سرمايهگذاری و فروش دارايیها
میزان عوايد بهدستآمده از سرمايهگذاريها  +نرخ فروش دارايیهای سرمايهای
*1/32نرخ نسبی مرگومیر = نرخ نسبی افراد مسن

 .1اعتبارسنجی مدل
در اين مقاله از دو آزمون بررسی شرايط حدی و بازتولید رفتار گذشته برای سنجش
مدل استفاده میشود.
 .4-1بررسی شرايط حدی
اگر نرخ نسبی بازنشستگی افراد به بیشترين حد خود ،يعنی مقدار يک برسد تعداد
افراد بازنشسته به مرور زمان زياد شده (شکل  )1و تعداد افراد بیمهشده به صفر
میرسد (شکل  .)3كاهش افراد بیمهشده به كاهش پرداختی آنها و افزايش افراد
بازنشسته به افزايش حقوقشان منجر شده ،درنتیجه دارايیها كاهش میيابد (شکل .)61

شکل  .0تعداد افراد بازنشسته در شرايط حدی نرخ

شکل  .3تعداد افراد بیمهشده در شرايط حدی نرخ

نسبی بازنشستگی

نسبی بازنشستگی
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شکل  .46دارايیهای جاری شرکت در شرايط حدی نرخ نسبی بازنشستگی

اگر ضريب كسری از جمعیت كه ممکن است جذب شود به بیشترين حد خود،
يعنی مقدار يک برسد ،جمعیت غیرمتقاضی كاهش (شکل  ،)66تعداد افراد بیمهشده
(شکل  )62و به تبع آن میزان بدهی به بیمارستانها و مراكز درمانی افزايش میيابد اما
به دلیل كوچکبودن هزينه های درمانی نسبت به وروديهای جريان مالی ،دارايیهای
جاری تغییراتی قابل توجهای نخواهد داشت.

شکل  .44جمعیت غیرمتقاضی در شرايط حدی

شکل  .42تعداد افراد بیمهشده در شرايط حدی

ضريب کسری جذب جمعیت غیرمتقاضی

ضريب کسری جذب جمعیت غیرمتقاضی

 .2-1بازتولید رفتار گذشته
برای مقايسة نتايج بهدستآمده از شبیهسازی مدل ،از دادههای مربوط به سالهای -6911
 6931كه توسط سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است ،استفاده میكنیم.

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 92/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

جدول  .4مقايسۀ نتايج دادههای شبیهسازیشده با دادههای واقعی طی سالهای 4936 -4907
نرخ هزينههای پرسنلی

تعداد افراد بازنشسته

/

سال

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

4907

6،424،211

6،941،441

-0/25

9،191،421

9،112،216

9/23

4900

6،233،111

6،422،611

-3/39

4،961،411

4،121،131

1/62

4903

6،112،411

6،222،611

-64/63

4،331،331

2،211،191

61/21

4936

6،342،611

6،121،411

-62/43

2،111،941

1،131،114

69/611

نرخ هزينۀ درمان

تعداد افراد بیمهشده
سال

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

4907

21،294،411

23،141،111

2/11

21،119،911

29،134،116

-64/21

4900

21،244،111

91،112،412

1/32

91،111،911

21،114،194

-1/31

4903

21،111،111

92،422،441

66/91

91،612،111

94،461،222

-61/32

4936

21،321،111

94،321،122

61/61

91،121،611

41،112،619

9/14

میزان سرمايه گذاری شرکت بیمه

تعداد پرسنل
سال

شبیهسازیشده

داده های واقعی

 %خطای نسبی

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

4907

61112

63446

9/31

49،221،126

41،141،211

1/11

4900

61111

63122

6/92

44،211،241

41،292،411

1/69

4903

61111

61332

1/16

41،221،124

22،621،621

66/21

4936

61324

61342

-2/14

41،121،422

43،663،131

2/21

میزان عوايد بهدستآمده از سرمايهگذاريها

نرخ پرداخت حقوق بازنشستگان
سال

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

شبیهسازیشده

دادههای واقعی

 %خطای نسبی

4907

19،413،111

11،134،211

-4/91

3،466،326

3،121،936

4/29

4900

12،421،911

11،123،221

-2/32

3،222،111

66،661،169

61/11

4903

669،221،111

32،499،262

-61/33

3،924،631

3،113،191

2/11

4936

623،434،111

666،641،111

-61/26

66،121،111

62،141،221

1/49

مطابق جدول  ،6نتايج بهدستآمده از شبیهسازی مدل در بسیاری از موارد خطای
نسبی كمی را با دادههای واقعی از خود نشان میدهد كه اين میتواند دلیلی بر صحت
و اعتبار مدل ارائهشده در اين قسمت باشد .برخی از دادههای بیانشده از طرف نمونة
مورد بررسی (سازمان تأمین اجتماعی) در برخی از سالها با درنظرگرفتن شرايط
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خاصی منتشر شدهاند كه در ذيلِ دادههای منتشرشده توسط سازمان هم به اين موضوع
اشاره شده است .بهعنوان مثال مواردی همچون تغییر يکباره سیاستهای سرمايهگذاری
در سال  6911را میتوان يکی از آن مسائلی در نظر گرفت كه باعث تغییر روند
سرمايهگذاری در آن سال شده بود و يا افزايش و كاهش هزينههای پرداختی برای
موارد مختلف در سالهايی خاص كه به دلیل وضع قوانینی در آنها سالها توسط شركت
انجام گرفته شده بود و مواردی اينچنینی كه میتواند روندی را كه شبیهسازی دنبال
می كند ،برهم بزند.

 .5بررسی و تحلیل سیاستهای مختلف
 .4-5سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات
در صورتی كه شركت برای جذب افراد بیشتر به شركت خود سیاست سرمايهگذاری
خود را از  %1/112به  %1/14افزايش دهد در اين صورت روند جذب افراد به شركت
بیمه به صورت شکل  69خواهد بود.

شکل  .49تعداد افراد بیمهشده تحت تأثیر
سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات

شکل  .41جمعیت غیرمتقاضی تحت تأثیر
سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات

دلیل اين افزايش در شکلهای  64و  62قابل مشاهده است چرا كه شركت توانسته
است با افزايش هزينههای مربوط به تبلیغات ،تعداد افراد بیشتری را از طريق جذب
افراد غیرمتقاضی و همچنین جذب افراد از شركتهای رقیب انجام دهد.
نکتة قابل توجه در اين قسمت تغییرنکردن مقدار دارايیهای جاری شركت و به تبع
آن دارايیهای سرمايهای شركت است (شکل  ،)61چراكه انتظار میرود با افزايش

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 91/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

برداشت از صندوق منابع جاری به منظور انجام تبلیغات مقدار اين دارايیها كم شود؛ اما
/

از آن جايی كه اين هزينه باعث بازگشت مقداری پول از جانب تعداد افراد جديد
بیمهشده در شركت است ،توانسته است اين میزان برداشت را جبران كند.

شکل  .45جذب متقاضی توسط تبلیغات
تحت تأثیر سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات

شکل  .40دارايیهای جاری شرکت تحت تأثیر
سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات

 .2-5نرخ بازگشت سرمايه
در صورتی كه نرخ بازگشت سرمايه ،افزايشی  9درصدی را تجربه كند و از  %21به
 %29به صورت تصادفی تغییر كند ،میتواند اولین تأثیر خود را بر میزان عوايد
بهدستآمده بگذارد كه با توجه به حلقة تقويتكنندهای كه میان دارايیهای جاری و
میزان عوايد بهدستآمده وجود دارد اين تغییر باعث افزايش ساير متغیرهای موجود در
اين حلقه میشود (شکل .)61

شکل  .47دارايیهای جاری شرکت تحت تأثیر سیاست نرخ بازگشت سرمايه
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الف) سیاست افزايش سرمايه گذاری  %1/14در تبلیغات و نرخ بازگشت سرمايه %21

ب) سیاست افزايش سرمايه گذاری  %1/112در تبلیغات و نرخ بازگشت سرمايه %29

شکل  .40جذب افراد غیرمتقاضی توسط تبلیغات تحت تأثیر سیاست افزايش سرمايهگذاری در
تبلیغات

اثری كه افزايش نرخ بازگشت سرمايه روی جذب تعداد افراد بیشتر به شركت دارد
به اندازه اثر افزايش سیاستگذاری در تبلیغات نیست .بهگونهای كه در نمودارهای
شکل  61مشاهده میشود در اثر افزايش در سیاست سرمايهگذاری در تبلیغات
توانستهايم تعداد بیشتری از افراد متعلق به جامعة افراد غیرمتقاضی را در هر دورۀ
زمانی نسبت به تغییر نرخ بازگشت سرمايه به دست بیاوريم.
بنابراين نتايجی كه میتوان از تغییر در پارامترهای نرخ بازگشت سرمايه و سیاست
سرمايهگذاری به دست آورد بدين صورت خواهد بود كه با افزايش در پارامتر سیاست

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 93/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

سرمايهگذاری میتوان ضمن ثابتنگهداشتن میزان دارايیهای جاری شركت ،تعداد افراد
/

بیشتری را جذب كرد؛ همین مسئله در مورد نرخ بازگشت سرمايهگذاری هم وجود
خواهد داشت اما بهگونهای كه با افزايشيافتن نرخ بازگشت سرمايه بهعنوان يک عامل
خارجی ،میتوان تعداد افراد بیشتری جذب كرد اما اين افزايش به اندازۀ حالت اول
نخواهد بود.
 .9-5اثر تغییر همزمان دو پارامتر نرخ بازگشت و سیاست سرمايهگذاری
نکتهای كه در اينجا میتواند حائز اهمیت باشد اثر همزمان اين دو پارامتر بر روی
متغیر تعداد افراد بیمهشده است كه در صورتی كه تغییر در پارامتر نرخ بازگشت و
سیاست سرمايهگذاری به صورت همزمان اجرا كنیم نتايج تعداد افراد بیمهشده به
صورت شکل  63خواهد بود.

سیاست سرمايه گذاری  %1014و نرخ بازگشت سرمايه %29

شکل  .43تعداد افراد بیمهشده تحت تأثیر تغییر همزمان دو پارامتر

همانطور كه شکل  63نشان میدهد .تعداد افرار بیمهشده ،تغییر محسوسی با
حالتی كه تنها سرمايهگذاری افزايش يافته بود ،ندارد .بنابراين يکی از مهمترين عوامل
در اين مدل برای تغییر تعداد افراد بیمهشده ،تغییر در سیاستهای سرمايهگذاری خواهد
بود.
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 .0نتیجهگیری
در اين مقاله پارامترهای تاثیرگذار بر تعداد افراد بیمهشده شناسايی شد و سپس نحوۀ
ارتباط علّی اين پارامترها با استفاده از رويکرد پويايی سیستم مدل شد و درنهايت
نحوۀ اثرگذاری سیاستهای مختلف بر تعداد افراد بیمهشده مورد بحث قرار گرفت .از
جملة نکاتی كه در اين تحقیق بدان توجه شد اثر تغییر چند پارامتر به صورت همزمان
و جداگانه بر روی متغیر تعداد افراد بیمهشده بود كه نتايج زير حاصل شد:
 )6سرمايهگذاری در تبلیغات تأثیر بیشتری را نسبت به ساير پارامترها دارد و لذا اين
مسئله توجه بیشتر به امر تبلیغات در جذب افراد را نشان میدهد؛
 )2متغیرهای تعداد افراد بیمهشده و همچنین تعداد نفرات جذبشده از جمعیت
غیرمتقاضی نسبت به پارامتر سیاست سرمايهگذاری حساس بوده و اين پارامتر بهعنوان
يک پارامتر كلیدی برای اين دو متغیر در اينجا میتواند مطرح شود؛
 )9در حالتی كه نرخ بازگشت سرمايه حتی به میزان  %91هم افزايش يابد ،اثر آن بر
جذب تعداد افراد بیمهشده به اندازۀ تغییر در پارامتر سیاست سرمايهگذاری نخواهد
بود؛
 )4مواردی چون نرخ نسبی افزايش حقوق بازنشستگان بیمه با اينکه در جذب افراد در
سالهای بعد مؤثر است ،اما از آن جايی كه اين افزايش باعث كاهش دارايیهای جاری و
بهتبع آن كاهش سرمايهگذاری شركت شده است ،گزينة مناسبی برای جذب افراد در
بلندمدت نخواهد بود .افزايش نرخ بازنشستگی باعث كاهش دارايی شركت میشود؛
 )2اگر جمیعت غیرمتقاضی كاهش يابد دارايیهای جاری تغییرات قابل توجهای
نخواهد داشت؛
 )1اگر متوسط هزينة هر بیمار بسیار زياد شود ،میزان بدهی به بیمارستانها زياد میشود
ولی تأثیر قابل توجهی بر دارايی جاری نمیگذارد؛
 )1با چندين برابركردن هزينة تبلیغات ،جمیعت غیرمتقاضی كاهش و دارايیهای جاری
تغییرات قابل توجهای نخواهد داشت؛

بررسی عوامل دينامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمهشده با رويکرد پويايیشناسی 46/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

 )1با افزايشيافتن نرخ بازگشت سرمايه بهعنوان يک عامل خارجی ،میتوان تعداد
/

افراد بیشتری را جذب كرد ،اما اين افزايش به اندازۀ افزايش هزينة تبلیغات مؤثر
نیست؛ و
 )3اثر همزمان افزايش نرخ بازگشت سرمايه و سرمايهگذاری در تبلیغات نشان از عدم
تغییر محسوس در مقايسه با حالتی كه فقط سرمايهگذاری در تبلیغات افزايش يافته
بود ،دارد.
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