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چکیده
یکی از رویکردهای مورد استفاده شرکتها برای کسب مزیت رقابتی در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر،
مدیریت زنجیره تأمین میباشد .جنبه راهبردی زنجیره تأمین موجب اهمیت بیشتر شناسایی و ارزیابی ریسکهای زنجیره شده
است .با وجود افزایش مداوم توجه به مدیریت ریسکهای زنجیره تأمین توسط کاربران و دانشگاهیان ،تحقیقات کمی در مورد
ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین در حوزه خدمت صورت گرفته است .با توجه به تفاوتهای ماهوی در مدلهای زنجیره
تأمین تولیدات و خدمات ،این پژوهش ضمن معرفی عاملهای نقشآفرین زنجیره تأمین صنعت بیمه ،درصدد شناسایی و
ارزیابی ریسکهای زنجیره با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان است .در این پژوهش بر اساس روش تحقیق عامل بنیان با لنز غلبه
خدمت ،طبق نظر خبرگان بیمهای ،عاملها و ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه شناسایی شد و با استفاده از پارامترهای
استخراج شده از گزارشهای آماری و صورتهای مالی و احتمال وقوع و میزان اثر هر یک از ریسکهای شناسایی شده در
دو حالت عادی و بحرانی ،دو شاخص عملکردی شرکتهای بیمه ،یعنی سود و ضریب خسارت برای سه شرکت ،طی سال-
های  4131-4111در محیط نرمافزار  Netlogoشبیهسازی شده است .نتیجه پژوهش با آزمایش ،اجرا و تحلیل نتایج در زمان-
های چندگانه شبیهسازی ،میزان تغییر پارامترهای سود و ضریب خسارت در مواجهه با ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه،
در شرایط عادی و بحرانی را طی سالهای مختلف به نمایش گذاشته است.
كلیدواژهها :شناسایی ریسک؛ ارزیابی ریسک؛ زنجیره تأمین؛ شبیهسازی عامل بنیان؛ صنعت بیمه.
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مقدمه
افزایش عدم قطعیت در زنجیره تأمین و بروز عواملی نظیر مسائل سیاسی ،نوسانات تقاضا ،تغییرات
تکنولوژی ،ناپایداریهای مالی و حوادث طبیعی و ،...عااملی بارای کااهش آسایبپاذیری و افازایش
قابلیت تحمل زنجیره تأمین خود مجبور به صرف منابع برای پیشبینی تقاضا ،تأمین و عدم قطعیتهای
داخلی در سازمان ها است .وجود ریسک و نیز ایجاد شکست در زنجیره تأمین میتواند اثر معنایداری
بر عملکرد کوتاهمدت و نیز اثر منفی بلندمدت بار عملکارد ماالی ساازمان داشاته باشاد؛ لاذا مادیریت
ریسک زنجیره تأمین برای کاهش شکستهای ناشی از ریسکهای مختلفی نظیر چرخههای ناامطمئن
اقتصادی ،تقاضای نامطمئن مشتری و حاوادث طبیعای و انساانی غیرقابالپایشبینای و ضاروری اسات.
مدیریت ریسک مستلزم شناسایی ،ارزیابی و تحلیل ریسکهای مختلف است (حسینزاده و همکاران،
.)441 :4131
در این میان ،صنعت بیمه از مهمترین نهادهاا جهات توساعه اقتصاادی و اجتمااعی کشاور باوده و
پیشرفت و توسعه آن در بهبود وضع معیشت افراد و توساعه اقتصاادی کشاور مااثر اسات .باازار بیماه،
بازاری پیچیده و مدرن است که محصول آن در فضای احتمالی و بر اساس پیشبینیها تبیین میگردد.
از یکساو قیمات در ایان باازار باه کماک بررسای رفتاار مصارفکننادگان و ارزیاابی ریساکهاا و
خسارتهای گذشته تعیین میگردد؛ از سوی دیگر ،بررسی وضعیت توانگری شرکتهای بیمه و توان
آنها برای پاسخگویی مطالبات خسارتدیدگان نیازمند بررسی دقیق است .ارائاه محصاو ت بیماهای
بدون انجام پژوهشها و بررسیهای دقیق ،ریسک فعالیتهای صنعت بیمه را به شدت با میبرد و از
جذابیت این فعالیت اقتصادی مفید میکاهد (مهدوی کلیشمی و همکاران.)41 :4134 ،
در این پژوهش با رویکردی عامل بنیان به شناسایی و ارزیابی ریسکهای موجود در زنجیره تأمین
خدمت بیمه پرداخته شده و سعی شده است رفتار عاملهای زنجیره تأمین در مقابل ریسکها شناسایی
و شبیهسازی شده و از دل آن ریسک ها بر اساس بحرانی بودن اثرات بر زنجیره و بر بهرهوری شارکت
بیمه ،طبقهبندی شوند .با توجه به اینکه غالب پژوهشهای انجام شده در فضای ایستا صورت پذیرفتاه،
در این تحقیق یک مدل پایه عامل بنیان ارائه میشود که از آن میتوان برای انواع برنامهریزیهایی که
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نیازمند تحلیل و ارزیابی ریسک هستند استفاده نمود و مدل را متناسب با موارد تخصصیتر توسعه داد.
از جمله ویژگیهای این مدل می توان به مواردی از جمله امکان انجام تحلیل سناریو بر روی مدل ،بناا
نهادن بر ساختار و قواعد رفتاری کنشگران بهجای بنا نهاادن بار دادههاای تااریخی و امکاان تحلیال و
مدلسازی اجزای نامتجانس اشاره نمود.
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین بر مبناای شابیهساازی عامال
بنیان صنعت بیمه است ،نمیتوان برای این پژوهش فرضیهای تعریاف کارد ،اماا سااا ت پاژوهش باه
شرح زیر است:
-

پرسش  :4زنجیره تأمین صنعت بیمه با چه ریسکهایی مواجه است؟

-

پرسش  :5عاملهای بیانگر ریسک زنجیره تأمین صنعت بیمه کدماند؟

-

پرسش  :1میزان تأثیر ریسکهای موجود بر زنجیره تأمین چقدر است؟

پس از بررسی مبانی نظاری پاژوهش ،عامالهاای نقاشآفارین در زنجیاره تاأمین خادمت بیماه و
ریسک های زنجیره شناسایی شدند .سپس با استفاده از نظر خبرگان صنعت بیمه ،میزان احتمال وقوع و
اثر هر یک از ریسکها با استفاده از پرسشنامه احصا شاد و باهعناوان ورودی مادل شابیهساازی ماورد
استفاده قرار گرفته است .در گام بعدی ،سه شرکت بیمه انتخاب گردید و با استفاده از دادههای واقعی،
اثر ریسکهای زنجیره تأمین بر میزان سودآوری و ضریب خسارت شرکتهای بیمه شبیهسازی شاد و
نتایج حاصل از آن تبیین گردید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در دهههای اخیر ،کسبوکارهای «خدماتی» نسبت به گذشته نقاش بسایار باااهمیتی را در اقتصااد
جهانی ایفا کردهاند .صرفه اقتصادی این بخشها ،یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی در کشورهای
توسعهیافته شناخته شده است .در واقع دگرگاونی اقتصاادهای صانعتی پیشارفته دنیاا از «تولیاد بنیاانی»
بهسوی «خدمتگرایی» در قالب پدیده ای مستمر و مداوم ظهور کارده اسات (منصاوری و همکااران،
 .)115 :4131مفهوم مدیریت زنجیره تأمین به فورستر برمایگاردد کاه متوجاه پویاایی در واکانش باه
تغییرات تقاضا در زنجیره تأمین شد .وی دریافت که بینظمیهایی که در الگوهای تقاضا در بازار رخ
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میدهد از طریق زنجیره عرضه از مصرفکننده به تولیدکننده و از آنجا به تأمینکننده مواد اولیه منتقل
میشود و اینها به دلیل وابستگی این اعضا در طی زنجیره میباشد .ازایانرو ،تاالش هار عضاو بارای
افزایش کارایی به دیگر اعضا در این زنجیره وابسته و محدود میشود .پس از آن نیز مطالعاات زیاادی
در حوزه زنجیره تأمین صورت گرفت (رضایی پندری.)41 :4131 ،
حوادثی که فعالیتهای زنجیره تأمین را مختل میکند ،در یک تقسیمبنادی کلای شاامل حاوادث
درونی و بیرونی میشود .حوادث بیرونی زنجیره تأمین یا حوادث محیطی آن دساته از وقاایعی هساتند
که از خارج از زنجیره تأمین در محیط تجاری وسیعتر اتفاق میافتد و اعضای زنجیره تأمین یاا اصاو
کنترلی بر آن ها ندارند و یا کنترل اندکی نسبت به آنها دارند .در مقابل حوادث درونی زنجیره تاأمین
ممکن است زمانی رخ دهد که اشکالی در کیفیت یا تعداد محصول تولیدی به وجود آید که نتیجه آن
کاهش توانایی شرکت برای پاسخگویی به تقاضا میباشد .علت حوادث درونی عاواملی نظیار کمباود
ظرفیت ،بروز نقص و اشکال در فرایند یا تجهیزات و یا عملکرد کیفی ضعیف میتواند باشد (ایواناف
و سوکولف .)21 :5141 ،4این اختاللها در زنجیره تأمین ،عدم اطمینان ایجاد میکند که ممکن اسات
به شکل عدم اطمینان در کنترل ،فرایند ،تأمین و تقاضا خود را نشان دهد (همان).
تعاریف متعددی از ریسک زنجیره تأمین ارائه شاده اسات .تعریاف هکمان و همکااران)5142( 5
عبارت است از :ضرر بالقوهای که برای زنجیره تأمین در قالب ارزشهای هادف کاارایی و اثربخشای
که توسط تغییرات نامشخص (حاصل از حوادث زنجیرهوار) خصیصههای زنجیاره تاأمین احصاا شاده
است .والکر و همکاران )5115( 1ریسک زنجیره تأمین را «هر رویداد یا اقدامی کاه باه صاورت منفای
روی توانایی سازمان در دستیابی به اهداف کسبوکار و اجرای موفق اساتراتژیهاای آن اثرگذارناد»
تعریف کردهاند.
واگنر و بود ) 5111( 1معتقدند که ریسک در زنجیره تأمین مترادف با خسارت یا ناشای از اخاتالل
عرضه در نظر گرفته میشود و بعد منفی ریسک به طور دقیق واقعیتهای کسبوکار را منعکس مای-
1. Ivanov & Sokolov
2. Heckmann and et al
3. Walker and et al
4. Wagner & Bode
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سازد .جوتنر و همکاران ) 5111( 4نیاز ریساک زنجیاره تاأمین را شاامل هماه ریساکهاای مرباوب باه
اطالعات ،جریانهای مواد اولیه و محصول از تأمینکننده اولیه تا تحویل محصول نهاایی باه مصارف-
کننده نهایی میداند.
بل و همکاران )4331( 5ریسکهاای زنجیاره تاأمین را نشااندهناده تهدیادات موجاود در مقابال
توانایی یک شرکت ،برای اجرای اثربخش فرایندهای کسابوکاار و ایجااد ارزش مشاتری مطاابق باا
اهداف استراتژیک میدانند.
شورای رهبری ریسک زنجیره تأمین ( )SCRLCنیاز ریساک زنجیاره تاأمین را «احتماال و پیاماد
حوادث در هر نقطهای از زنجیره تأمین پیوسته از منابع مواد اولیه تاا مصارف نهاایی مشاتریان» تعریاف
کرده است .برای ریسک زنجیره تأمین طبقهبندیهای متنوعی توسط محققین ذکر شاده اسات کاه در
جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
جدول  .0طبقهبندی ریسکهای زنجیره تأمین (همپتون)43 :9112 ،3
ریسکهای تولید

ریسک طراحی /ریسک تأمین /ریسک فرایند /ریسک کارایی

ریسکهای بازاریابی

ریسک نیازهای مشتریان /ریسک توزیع /ریسک حجم /ریسک قیمتگذاری/

ریسکهای مالی
ریسکهای تکنولوژی

ریسک بودجه سرمایهای /ریسک ارزشگذاری /ریسک ساختار سرمایه /ریسک
اعتباری /ریسک پورتفو /ریسک گزارشدهی مالی /ریسک انطباق
ریسک پشتیبانی کسبوکار /ریسک سیستمهای اطالعاتی /ریسک ارتباطاتی /ریسک

ریسکهای اداری

مدیریت مدارک
ریسک کارایی /ریسک عملکردی

طبق مرور ادبیات ،مدلها و چارچوبهای مختلفی برای تفسیر اهمیت زنجیره تأمین خادمت ارائاه
شدهاند .برخی از پژوهشگران نظرات بارزتری برای توصیف گامهای بهبود ارائه نمودهاند که فرایندی
گامبهگام برای همراهی کسبوکار است .این بخش بر مبنای نظرات مختلف ،روندهای زنجیره تاأمین
خدمت را بیان میکند (شکل شماره .)4
1. Jüttner and et al
2. Bell et al
3. Hampton, J
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شکل  .0روند مطالعات زنجیره تأمین خدمت (آذر و منصوری)29 :0321 ،

در جدول زیر به برخی از پژوهشهای انجام شده به تفکیک حوزههای فوق اشاره شده است.
جدول  .9مرور ادبیات زنجیره تأمین خدمت (آذر و منصوری)92 :0321 ،
دستهبندی
مطالعات

اهم موضوعات مورد مطالعه

نام پژوهشگر /پژوهشگران

مفهوم دوگانگی مشتری -تأمینکننده و زنجیره تأمین

Sampson, 2000

پژوهشهای
زیربنایی

خدمت دوسویه
نقدی بر ویژگیهای خدمت و کا بر مبنای چهار اسطوره

Vargo and Lusch, 2004

در بازاریابی خدمت
تنظیم مجدد مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه منطق غلبه

Lusch, 2011

خدمت
مدیریت زنجیره تأمین خدمات بر مبنای تحقق از دیدگاه

Breidbach & et al, 2011

منطق غلبه خدمت

Ellram & et al, 2007

گامهای بهبود زنجیره تأمین خدمت

Warr and Kemper, 2004

گامهای سرآمدی زنجیره تأمین خدمت

Kathawala and Khaled, 2003

تمرکز بر تقاضای وظیفهای و نوآورانه در صنعت خدمات

گامهای بهبود
چارچوبها
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دستهبندی
مطالعات

اهم موضوعات مورد مطالعه

نام پژوهشگر /پژوهشگران

مالی
ارائه چارچوبی مدیریتی برای خرید خدمات برونسپاری

Tate and Ellram, 2009

شده

Wu and Yang, 2009

ارائه چارچوب مفهومی از زنجیره تأمین خدمت

Giannakis, 2010

ارائه چارچوب مفهومی از مدیریت زنجیره تأمین خدمت
ارائه چارچوب مفهومی به منظور مدیریت ماثر و کارآمد

Lin & et al, 2009

مدلها

زنجیره تأمین خدمت

Ellram & et al, 2004

ارائه مدل زنجیره تأمین خدمت

Baltacioglu & et al, 2007

ارائه مدل IUE-SSC

Zhang & et al, 2009

ارائه مدل مفهومی زنجیره تأمین خدمت

Wu & et al, 2010

ارائه مدل زنجیره تأمین خدمت

Lin & et al, 2010

ارائه ساختار فرایندی زنجیره تأمین خدمت
مدل مدیریت و مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمت

Azar & et al, 2014

با رویکرد نگاشتشناختی فازی در صنعت بیمه
بهکارگیری تکنولوژی  RFIDبرای زنجیره تأمین خدمت

Fellenz and Mairead, 2008

کاربرد مفهوم

جهانی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر زنجیره تأمین خدمت

Avery and Patricia, 2000

روش تحقیق مدلسازی و شبیهسازی عاملبنیان بر مبنای

Utomo & et al, 2011

منطق غلبه خدمت

تحقیقات محدودی پیرامون مدیریت زنجیره تأمین صنعت بیمه انجام شاده اسات .رضاایی پنادری
( ) 4131مدلی را برای مدیریت زنجیره تأمین خدمات بیمه توساعه داده اسات .مادل توساعه داده شاده
جهت پوشش سه جزء اصلی زنجیره یعنی تأمینکننده ،خادمترساان و مشاتری اسات .خادمترساان
شرکت اصلی در زنجیره تأمین است که خدمت را ارائه میدهد و آن مدعی نقش تولیادی در ادبیاات
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زنجیره تأمین سنتی است .تأمینکننده شرکتی است که خدمات اضافی را برای خدمترسان یا به طاور
مستقیم برای مشتری تأمین میکند؛ که این خدمات اضافی به طاور مساتقیم در تولیاد خادمات اصالی
زنجیره تأمین سهیم است .بهعبارتدیگر خدمت تأمینشده توسط تأمینکننده بایاد بخشای از خادمت
اصلی را شکل دهد؛ بنابراین تأمینکننده معمو درگیر ارائه خدمات پشتیبان میشود.
یکی از کارهای مهم توسط سوامیناتان و همکاران )4331( 4صورت گرفته اسات کاه درماییابناد
مهندسی مجدد (بهبود) زنجیره تأمین برای شرکتهایی که در معرض اقتصاد جهاانی هساتند و تاالش
می کنند انتظارات مشتری را با توجه به هزینه و خدمت برآورده کنناد ،ضاروری اسات .ازآنجااییکاه
فرایند مهندسی مجدد یک حرکت استراتژیک است ،مستلزم تحلیل مفصل ریسک میباشد .عالوه بار
این ازآنجاییکه تحلیل کمّی بینشهایی را در مورد روندهای جاری فراهم میکند اما تجویزی نیست،
شبیهسازی به تنها پایگاه قابلاطمینان برای تحلیل مفصل راهحلهای مختلف تبدیل میشود .محققان به
طراحی یک چارچوب چندعاملی میپردازناد کاه در آن عامالهاای مختلاف تعیاین و ساازوکارهای
مختلف کنترل تعریف می شوند .هدف این چارچوب تدارک یک ابزار سفارشی پشتیبان تصمیم برای
اعضای زنجیره تأمین است که میتواند به مدیران در درک هزینههاا ،مزایاا و ریساکهاای مارتبط باا
راهحاالهااای مختلااف کمااک کنااد .گارساایا و همکاااران )5115( 5یااک سیسااتم چناادعاملی را باارای
مدل سازی سه جریان پول ،اطالعات و مواد در یک زنجیره تأمین مواد شیمیایی پیشنهاد کردند .تأکیاد
اصلی این طراحی بر فرایندهای تولید رنگ و جال در یک کارخانه و همچنین جریاان اصالی و فرعای
روابط معین میباشد (آذر و منصوری .)411 :4131 ،سایر تحقیقات مرتبط با این حوزه در جدول زیار
ارائه شده است.

جدول  .3رویکردهای پژوهشی و حوزه تمركز تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت ریسک زنجیره

 .4تین
 .5تین
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تأمین
حوزههای تمركز در فرایند

رویکرد كلی

ردیف

مدیریت ریسک زنجیره تأمین
مؤلفین و سال

4

Oke & Gopalakrishnan
)(2009

مفهومی
شناسایی

تجزیهوتحلیل

كنترل

(ارائه
چارچوب)

میر فخرالدینی و همکاران








1

)Singhal & et al (2011





1

)Thun & Hoenig (2011



5

2

()4131

میر غفوری و همکاران
()4134
زند حسامی و ساوجی

تجربی
كمی




















1

Vilko & Hallikas
)(2012







1

)Kern & et al (2012



3

)Lavastre & et al (2012





41

محمدی و همکاران ()4135





44

)Rangel & et al (2014



45

)Vilko & Ritala (2014





41

Badurdeen & et al
)(2014





41

سیمخواه و فیضی ()4131

42

حیاتی و همکاران ()4131

1

()4134

كیفی




















41

)Rangel & Leite (2015





41

)Heckmann et al (2015
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حوزههای تمركز در فرایند

رویکرد كلی

ردیف

مدیریت ریسک زنجیره تأمین
مؤلفین و سال

مفهومی
شناسایی

تجزیهوتحلیل

41

آتشسوز و همکاران ()4132





كنترل

(ارائه
چارچوب)

43

محمدی و شجاعی ()4132





51

محمدی و همکاران ()4132







54

()4131



55

Sreedevi & Saranga
)(2017



51

)Song et al (2017





51

Vilko & Santonen
)(2017

52

)Kırılmaz & Erol (2017

51

)Ye & Liu (2017

51

)Wang & Zhao (2017

51

)Martino & et al (2017

53

)Jiang & et al (2017

11
14

()4131
صادقیمقدم و همکاران
()4131













































15

مصطفائی و همکاران ()4131



11

)Ahmed & Huma (2018



11

& Chienwattanasook
)Jermsittiparsert (2018

12

)Homsri & et al (2018

كیفی




یحییزادهفر و همکاران

كمی




شاهبندرزاده و کبگانی

تجربی

















12
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حوزههای تمركز در فرایند

رویکرد كلی

ردیف

مدیریت ریسک زنجیره تأمین
مؤلفین و سال

مفهومی
شناسایی

تجزیهوتحلیل





11

)Duric & et al (2019





11

& et al (2019)Cao



13

Ganguly & Kumar
)(2019



11

)Mishra (2019

كنترل

(ارائه
چارچوب)

حسینزاده و همکاران

11

()4131

تجربی
كمی
















14

)Gao & et al (2019





15

& Brome (2019)Suffo





كیفی









در نهایت میتوان مالفهها و شاخص های ریسک زنجیاره تاأمین صانعت بیماه را باه صاورت زیار
طبقهبندی نمود.
جدول  .4مؤلفهها و شاخصهای ریسک زنجیره تأمین صنعت بیمه
ابعاد

مؤلفههای (متغیرهای)
ریسک

مصادیق (شاخصها)

بیرونی (محیطی)

طبیعی :عدم اطمینان مربوب

سیل ،زلزله ،طوفان ،ریزگردها،

به وقوع بالیای طبیعی

خشکسالی ،تغییرات آبوهوا

اجتماعی :عدم اطمینان
نشئتگرفته از باورها و
نگرشهای جامعه

تغییرات جمعیتشناختی،
جنبشهای اجتماعی

12

منبع
;)Kleindorfer & Saad (2005
& Wagner & Bode (2008); Rao
Goldsby (2009); Phohl et al
;)(2011); Cagliano et al (2012
;)Punniyamoorthy et al (2013
)Badurdeen et al (2014
& Tang & Tomlin (2008); Rao
Goldsby (2009); Cagliano et al
(2012); Punniyamoorthy et al
)(2013); Badurdeen et al (2014
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ابعاد

مؤلفههای (متغیرهای)
ریسک

مصادیق (شاخصها)

سیاسی :عدم اطمینان و
بیثباتی سیاسی و یا تغییر

تحریمهای بینالمللی ،آشوبهای

نگرش حاصل از تغییرات

سیاسی ،جنگ ،حمله تروریستی

اصلی و یا ضعف در دولت

منبع
;)Kleindorfer & Saad (2005
;)Rao & Wagner & Bode (2008
Goldsby (2009); Tang & Tomlin
;)(2008); Wang & Yang (2007
Cagliano et al (2012); Badurdeen
)et al (2014

بیرونی (محیطی)

قانونی و سیاستی :تغییر در

تعیین حداقل و حداکثر حق بیمه،

خطمشی دولت و رگو تر

تعیین حداقل دستمزد کارکنان و

که کسبوکار را تحت

روابط کار ،ریسک انطباق ،نرخ

تأثیر قرار میدهد

مالیات /تعرفهها

& Harland et al (2003); Manuj
;)Mentzer (2008b); Miccuci (2008
& Wagner & Bode (2008); Rao
Goldsby (2009); Punniyamoorthy
et al (2013); Badurdeen et al
)(2014

فرهنگی :عدم اطمینان ناشی

پوشش رسانهای منفی ،سبک

از فرهنگ عمومی

زندگی ریسکگریز

;)Rao & Goldsby (2009
)Badurdeen et al (2014

نوسانات نرخ ارز ،قیمت داراییها
اقتصاد :عدم اطمینان و

و نرخ بهره ،نرخ تورم ،نوسانات

اختال ت اقتصادی

قیمت سهام ،رکود ،ریسک ناشی
از جهانی شدن

Ritchie & Brindley (2006); Wang
& & Yang (2007); Manuj
Mentzer (2008b); Rao & Goldsby
;)(2009); Cagliano et al (2012
)Badurdeen et al (2014

امنیت سیستم ،شکست سیستم،
سیستمهای اطالعاتی :عدم

صحت اطالعاتی ،عدم دسترسی

اطمینان مربوب به اطالعات

به اطالعات ،دسترسی به

و سیستمهای اطالعاتی

تکنولوژی ،افشای اطالعات

Chopra & Sodhi (2004); Peck
(2005); Manuj & Mentzer (2008
;)a); Pujawan & Geraldin (2009
& Olson & Wu (2010); Tummala
)Schoenherr (2011

درونی

مشتریان
نقدشوندگی :عدم توانایی

ناتوانی در پرداخت خسارت،

در ایفای تعهدات مالی

تأمین سرمایه ،بازخرید بیمهنامه

ناشی از نقدشوندگی

عمر ،سرمایهگذاری ،پرداخت

داراییها و سرمایهگذاریها

هزینهها و عوارض قانونی ،تأمین

یا کمبود وجه

سود سهامداران

11

Shi (2006); Manuj & Mentzer
b); Rangel et al (2014) (2008
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ابعاد

مؤلفههای (متغیرهای)
ریسک

مصادیق (شاخصها)
ضعف آموزش ،عدم تخصص،

منابع انسانی :عدم اطمینان

عدم ماندگاری نیروی انسانی،

مرتبط با منابع انسانی

عدم توانایی و مهارت ،جابهجایی

منبع
Svensson (2003); Cavinato
& (2004); Miccuci (2008); Rao
Goldsby (2009); Cagliano et al
)(2012

نیروی کار
سرمایهگذاری :عدم اطمینان
در مورد بازدهی مورد انتظار
یک سرمایهگذاری

ریسک تمرکز (منطقه ،محیط
اقتصادی خاص و ،)...تجاری،
ورشکستگی ،سرمایهگذاری

& Harland et al (2003); Manuj
Mentzer (2008b); Rao & Goldsby
;)(2009); Islam & Tedford (2012
)Rangel et al (2014

مجدد ،استرداد اوراق قرضه

اعتباری :عدم توانایی یا عدم

نکول مستقیم ،تنزیل یا مهاجرت،

تمایل طرف معامله برای

اعتباری غیرمستقیم ،تصفیه،

مواجهه کامل با تعهدات

حکومتی (ناشی از کاهش ارزش

مالی

دارایی خارجی)

درونی

ذخایر فنی (بخشی از حق

Harland et al (2003); Christopher
& Peck (2004); Rao & Goldsby
)(2009); Rangel et al (2014

Cavinato (2004); Harland et al.
(2003); Hallikas (2004); Miccuci
;)(2008); Rao & Goldsby (2009
)Islam & Tedford (2012

بیمه دریافتی) :ناکافی بودن
ذخایر برای پوشش خسارت
و غرامت
رقبای جدید ،توسعه بیمهنامه،
بازار :عدم اطمینان ناظر به

بیمهنامه جدید ،عرضه ،تقاضا

بازار خدمت بیمه

(نوسانات تقاضا ،اثر شالقی،

Wu et al (2006); Rao & Goldsby
;)(2009); Wang & Yang (2007
Cagliano et al (2012); Badurdeen
)et al (2014); Rangel et al (2014

پیشبینی نادرست)
بیمهگری :ریسکهای

فرایند بیمهگری (انتخاب

مرتبط با خطرات پوشش

ریسکهایی که باید بیمه شوند)،

داده شده توسط رشته

قیمتگذاری (حق بیمه ،سقف

خاصی از بیمه (آتش-

تعهدات) ،طراحی محصول،

سوزی ،فوت ،تصادف

ادعای خسارت (وقوع بیشازحد

اتومبیل و)...

انتظار خسارت)

11

;)Harland et al (2003); Shi (2004
;)Chopra & Sodhi (2004
Kleindorfer & Saad (2005); Tang
;)(2006); Tang & Tomlin (2006
a,b); Manuj & Mentzer (2008
& Wagner & Bode (2008); Rao
Goldsby (2009); Badurdeen et al
)(2014); Rangel et al (2014
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با وجود مطالعات صورت پذیرفته در حاوزه مادیریت ریساک زنجیاره تاأمین ،همچناان مفااهیمی
وجود دارند که بر روی آن توافق جمعی صورت نگرفته و تعریاف واحادی از آن ارائاه نشاده اسات.
کمبود پژوهش های جامع در مورد کل سیستم زنجیره تأمین ،نباود تحقیقاات مناساب بار روی ساوان
ریسک و نبود تعریفی روشن از مدیریت ریسک زنجیره تاأمین از جملاه شاکافهاایی هساتند کاه در
ادبیات موضوع به چشم میخورند .به هر روی ،اگرچه مقا ت در این حوزه روند افزایشی داشاته ،اماا
بیشتر مقا ت به مفاهیم مدیریت ریسک زنجیره تأمین ،ارائه مدلهای مفهاومی ،رتباهبنادی عوامال باا
استفاده از تکنیکهای چندمعیاره و راهبردهای کاهش ریسک پرداختهاند .به همین دلیل نیاز باه ارائاه
مدلی است که بتواند ضمن پوشش ریسکهای مختلف زنجیره تأمین ،ساختار روابط حاکم بر عوامال
ریسک را به صورت شبیهسازی رفتار آنها در محیطی پویا نشان دهد و به صاورت تجربای نیاز ماورد
آزمون قرار گرفته باشد ،احساس میشود.

روششناسی پژوهش
شبیهسازی به معنای ساخت سیستمی مطابق با رفتار سیستم واقعی ،در اندازه کوچکتار و ساادهتار
است که رفتارهای سیستم واقعی را از خود بروز میدهد .شبیهسازی در این معنا را مایتاوان سیساتمی
دانست که امکان آزمایش ورودیها و شرایط مختلف در سیستم را ایجاد میکناد و ایان امکاان را باه
کاربر میدهد تا در شرایط واقعی با تکیه بر دانش و مهارت خود ،به تصمیمگیری در مواقع گونااگون
بپردازد (نورث و ماکال.)14 :5111 ،4
روش های شبیهسازی را میتوان در حالت کلی به سه دسته «پویاییشناسی سیستمها»« ،5شبیهسازی
گسسته پیشامد» 1و «شبیهسازی عامل بنیان» 1تقسیم نمود .هر یک از ایان روشهاا متناساب باا سااال و
سط پژوهش برای حل مسئله مناسب خواهند بود .روششناسی عامل بنیان حاصل برهمکنش جریان-
هایی چند در علم تحلیل پیچیدگی است .بهطورکلی میتاوان مفهاوم کلای ایجادکنناده ایان روش را
1. North & Macal
2. System Dynamics
3. Discrete Event Simulation
4. Agent Based Simulation
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توجه به مدل سازی در ابعاد خرد و تحلیل خاصیت نوظهور با توجه به عناصر و ارتباطات متقابل آنهاا
دانست .مفهومی که در اواخر قرن بیستم مهم ترین مفهوم تفکار سیساتمی را شاکل داده اسات (میلار،4
 .)14 :5113روش شبیهسازی عامل بنیان ( )ABMSبیان می کناد کاه رفتارهاای پیچیاده سیساتمهاا از
تعامل عناصر کنشگر سیستم با رفتارهای ساده نشئت میگیرد .ایان روش بیاان مایکناد کاه رفتارهاای
کلی سیستم حاصل رفتارهای مستقل کنشگران سیستم است .کنشگر ،موجودیت مجزایی است کاه در
سیستم قدرت تصمیمگیری دارد (نورث و ماکال .)14 :بر این مبنا ،این روش بیان میکناد کاه اصالی-
ترین جزء سیستم در شکلگیری رفتارهای آن ،کنشگران سیستم بوده و سعی در مدلسازی رفتارهاای
گروههای مختلف کنشگران دارد (گیلبرت و تویچ:)12 :5112 ،5
با توجه به بررسی پژوهشهای صورت گرفته ،فهرستی از ریسکهای زنجیره تأمین و شاخصهای
اندازهگیری هر یک استخراج شده است و در گام بعد ریساکهاای ماذکور در مصااحبه باا خبرگاان
صنعت بیمه اعتبارسنجی شدهاند .جدول زیر نشاندهنده ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه میباشد
که به منظور فهم مشترک ،سعی شده است برای هر یک از ریسکها توصیفی ارائه شود.
گامهای روششناسی تحقیق عامل بنیان بر مبنای  SDLکه در این پژوهش به کار گرفتاه شاده در
ادامه تشری شده است.

شکل  .9گامهای روششناسی تحقیق عامل بنیان بر مبنای منطقه غلبه خدمت (منصوری)22 :0322 ،
1. Miller
2. Gilbert & Troitzsch
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مرحله اول در روششناسی تحقیق عامل بنیان« ،شناسایی» پدیدهای است که مایخاواهیم باه طاور
واض تر آن را درک کنیم .برای تطبیق دادن با منطقه غلبه خدمت ،محقق باید برای پاسخ به سااا ت
زیر تالش کند و آنها را شناسایی کند.
 .4خدمت :کدام بازیگران (کنشگران /عاملها) در سیستم خدمت مورد مطالعه قارار گرفتاهاناد؟
موقعیت و وضعیت هر بازیگر در سیستم خدمت مورد مطالعه چیست؟ چه فعالیتهایی توساط
هر یک از آنها صورت میگیرد؟
 .5ارزش :چه پارامترهایی می توانند عملکارد سیساتم خادمت ماورد مطالعاه را مشاخص ساازند؟
چگونه این پارامترها عملیاتی شدهاند؟
 .1سیستم :آیا رابطهای ماب ین هر بازیگر با بازیگر دیگر وجاود دارد؟ نقاش هار باازیگر در مقابال
بازیگر دیگر چیست؟
 .1منابع :صفات مشخصه هر بازیگر چیست؟ آیا صفات مشخصه هر بازیگر ثابت یا پویا هساتند؟
چه عواملی وجود دارند که بر روی صفات مشخصه هر بازیگر تأثیر میگذارند؟
 .2تعامل :هر بازیگر چگونه رفتار میکند؟ هر بازیگر چاه تصامیماتی مایتواناد بگیارد؟ چگوناه
تصمیم یک بازیگر ممکن اسات بار روی صافات مشخصاه و تصامیم باازیگران دیگار ،تاأثیر
بگذارد؟
مرحله دوم روششناسی تحقیق عامل بنیان« ،تعریف حوزه» مدل است .در ایان فرایناد ،زم اسات
که محققان به طور واض تمام فرضیاتی را که در این مدل استفاده خواهد مشخص ساازند .ایان مادل
میتواند از مدل سادهای که اجرای آن آسان است ،آغاز شود.
مرحله سوم تعیین «طرح شبیهسازی» است .در این مرحله ،نوع اشیا در شبیهسازی تعریف میشوند.
معمو  ،دو نوع شیء در این شبیهسازی ،به نام «عاملها» و «محیط» وجود خواهند داشت .سپس صفات
مشخصه مربوب به همه اشیا باید مشخص شوند.
مرحله چهارم« ،طرح تعامل» میان اشیا است .فهرستی از تمام کنشهای احتمالی کاه ممکان اسات
توسط هر عامل انجام شود و نیز قواعدی که در پیش میگیرد ،تهیه میگردد.
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مرحله پنجم« ،اعتبارسنجی مدل» است .دو مرحله اعتبارسنجی برای شبیهسازی عامال بنیاان وجاود
دارد :اعتبارسنجی درونی و اعتبارسنجی بیرونی .دو فرایند در مرحله اعتبارسنجی درونی وجود دارناد:
ابتدا بررسی اعتبار مفهومی و سپس ،فرایند تبیین .اعتبار مدل تعیین میکند که آیا این مدل برای تحقق
هدف آن مناسب است یا نه .در کل ،فرایند اعتبارسنجی درصدد حذف اشکا ت مدل است.
آخرین مرحله ،انجام «آزمایش مجازی» جهت ایجااد فرضایات مارتبط یاا کشاف پویاایی سیساتم
خدمت است؛ لذا در ابتدا باید متغیرها یا پارامترهای اصلی که فرض میشاود مناسابتارین متغیرهاای
تأثیرگذار بر ویژگیهای ضروری هستند شناسایی شوند.
بهطورکلی داده های این پژوهش به سه شیوه مصاحبه ،پرسشانامه و بررسای اساناد و گازارشهاای
مالی عاملها جمعآوری شدهاند .در پژوهش حاضر بارای گاردآوری اطالعاات در ماورد مشخصاات
صنعت بیمه ،از قبیل قوانین و رویههای کلی و برخی اطالعات سازمانی ،نحوه ارتبااب اجازای زنجیاره
تأمین خدمت ،شناسایی ریسک های زنجیره تأمین و برخی قوانین وضع شده توسط بیمه مرکزی و سایر
نهادهای حاکمیتی ،روش اسنادی به کار گرفته شده است .در دو بخش از این پژوهش شامل شناسایی
عاملها و ریسکهای زنجیره تأمین خدمت بیمه و اعتبارسانجی مادل نهاایی ،باه علات اینکاه نیااز باه
نظرات خبرگان بیمه و خبرگان شبیهسازی بود ،از ابازار مصااحبه بهارهگیاری شاده اسات .در قسامت
ارزیابی و تعیین احتمال وقوع و میزان اثر ریسکهای شناسایی شده زنجیره تأمین نیز از ابزار پرسشنامه
استفاده شده است .در بخش شبیهسازی عامل بنیان ،از دادههای موجود در گزارشهاا و صاورتهاای
مالی سه شرکت بیمه ،برای محاسبه و گزارش ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین خدمت طی سالهاای
 4131-4111استفاده شده است .دادههای مورد استفاده جهت شبیهسازی در نارمافازار  Netlogoطای
سالهای  4131-31از سالنامه آماری صنعت بیمه ،مذکور در سایت بیماه مرکازی جمهاوری اساالمی
ایران استخراج شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای دولتی و غیردولتی بیمهای فعال در صنعت بیمه ایران
میباشند .با توجه به شفافیت و امکان دسترسی به گازارشهاا و صاورتهاای ماالی و آماار متغیرهاای
مرتبط با وضعیت صنعت بیمه و نیز امکان استخراج و تحلیل دادههای مرتبط با این پژوهش و باا روش
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نمونهبرداری هدفمند و سهمیهای ،سه شرکت بیمه از بخشهای دولتی و غیردولتی صنعت بیمه کشور،
با سهم از بازار  22/1درصدی انتخاب شده و مورد شبیهسازی قرار گرفتهاند.
در بخش مصاحبه و پرسشنامه نیز نمونهگیری بر پایه معیارهاای معماول روشهاای آمااری نموناه-
گیری قرار ندارد ،بلکه افراد و گروهها بر اساس معیارهای نظری ،میازان مفیاد باودن احتماالیشاان در
پیشبرد پژوهش و موافقت با مشارکت در فرایند پژوهش انتخاب شدهاند .مهامتارین منباع جماعآوری
دادههای پژوهش (شناسایی عاملهای زنجیره تأمین صنعت بیمه و روابط آنها و شناسایی ریسکهای
زنجیره تأمین) ،مصاحبه با  1نفر از خبرگان و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه بوده و پرسشنامه مربوب
به احتمال وقوع و میزان اثر ریسکهای زنجیره تأمین نیز توساط  41نفار از کارشناساان ایان حاوزه در
دانشگاه و صنعت بیمه تکمیل گردیده است.
قلمرو موضوعی پژوهش ،حوزه ریسکهای زنجیره تأمین خدمت است .از جهت مکانی ،پژوهش
حاضر در صنعت بیمه جمهوری اسالمی ایران انجام شده است و نتایج حاصل از پژوهش به این صنعت
برمیگردد و از جهت قابل تعمیم باودن باه ساایر بخاشهاای خادماتی مشاابه مایتواناد مبادب بررسای
پژوهش های بعدی باشد .از جهت قلمرو زمانی ،این پاژوهش باه شابیهساازی و ارزیاابی ریساکهاای
زنجیره تأمین صنعت بیمه طی سالهای  4131-4111پرداخته است.

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
اولین گام در روششناسی تحقیق عامل بنیان« ،شناسایی» پدیدهای است کاه مایخاواهیم باه طاور
واض تر آن را درک کنایم؛ لاذا در پاژوهش حاضار بایساتی پدیادهای تحات عناوان صانعت بیماه و
ریسکهای زنجیره تأمین آن را مورد بررسی قرار دهایم .پارامترهاای ماوردنظر در ایان شابیهساازی و
روابط و تعامالت مابین عاملها در قالب چارچوب زنجیره تأمین خدمت بیمه است.
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شکل  .3چارچوب زنجیره تأمین خدمت بیمه

گام دوم روششناسی تحقیق عامل بنیان« ،تعریف حوزه» مدل است .در این فرایند ،زم است کاه
محققان به طور واض تمام فرضیاتی را که در این مدل استفاده خواهد شد مشخص ساازند .ایان مادل
میتواند از مدل سادهای که اجرای آن آسان است ،آغاز شود .حوزه مدل در این پژوهش ،صنعت بیمه
ایران است که از تعدادی شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی و اتکایی تشکیل شده اسات .در ایان
پژوهش ،با در نظر گرفتن دادههای موجود در گازارشهاای ساالیانه و صاورتهاای ماالی منادرج در
سایت بیمه مرکزی و «احتمال وقوع» و «میزان اثر» ریسکهای زنجیره تأمین که توسط خبرگان تعیاین
شده است؛ رفتار دو شاخص اصلی عملکردی برای شرکتهای بیمه یعنی «سود» و «ضریب خساارت»
طی سالهای  4131-4111مورد شبیه ساازی قارار گرفتاه اسات .بادین منظاور باا روش نموناهبارداری
هدفمند و سهمیهای ،سه شرکت از بین بخش های دولتی و خصوصی صنعت بیمه کشور ،انتخاب شده
و مورد شبیهسازی قرار گرفتهاند .سهم از باازار شارکتهاای بیماهای منتخاب در ایان پاژوهش22/1 ،
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درصد میباشد .سادهسازیهایی نیز در فرایند شبیهسازی صورت پذیرفته اسات کاه شاامل ماوارد زیار
است:
 )4با توجه به اینکه پویایی مدل تا حدود بسیار زیادی مربوب به سه عامل شرکت بیمه ،مشاتریان و
شرکت سرمایهگذاری میباشد ،عامال هاایی مانناد کاارگزاران بیماه ،نماینادگان بیماه ،کارشناساان و
ارائهکنندگان خدمات که پویایی کمی را در مدل ایجاد میکنند ،حذف شدهاند.
 )5تمرکز مدل بر روی بیمههای خرد مانند بیمه حوادث ،آتشسوزی ،زنادگی ،درماانی و ...باوده
که دارای تعداد زیادی بیمهگزار میباشند و از مدلسازی بیمههای کالن با تعداد کم بیماهگازار مانناد
بیمه کشتیهای نفتکش ،بیمه پا یشگاهها ،بیمه انفجار اتمی و ...به دلیل تفاوتهای بسایار در فرایناد
بیمهگری و زنجیره تأمین این نوع محصو ت بیمهای ،صرفنظر شده است.
گام سوم ،تعیین «طرح شبیهسازی» است .در این مرحله ،نوع اشیا در شبیهسازی تعریف مایشاوند.
معمو  ،دو نوع شیء در این نوع شبیهسازیها ،به نام «عاملها» و «محیط» وجود خواهند داشت .سپس
صفات مشخصه مربوب به همه اشیا باید مشخص شوند .جهت اجرای شابیهساازی عامال بنیاان زنجیاره
تأمین خدمت بیمه ،نرمافزار  Netlogo Ver. 5.3.1انتخاب و با در نظار گارفتن عامالهاای شناساایی
شده و روابط آن ها کدنویسی شده است .با توجه به اینکه در شبیهسازی عامل بنیان ،عاملهاا «اعضاای
تصمیمگیرنده» زنجیره تأمین هستند ،در این پژوهش ،سه عامل بهعنوان باازیگران اصالی کاه بیشاترین
پویایی را در محیط زنجیره تأمین خدمت بیمه ایجاد میکنند ،شناسایی و در نظر گرفته شدهاند کاه باه
شرح ذیل است:
جدول  .9عاملهای بهكارگرفته شده در شبیهسازی زنجیره تأمین صنعت بیمه
شرکت بیمه (ارائهدهنده خدمات و محصو ت بیمهای)

)Breed (insurance

مشتریان (تأمینکنندگان منابع)

)Breed (insurer

شرکتهای سرمایهگذاری (تأمینکننده خدمت و سود)

)Breed (investor

جهان شبیهسازی در این مدل مجموعهای از برخی عوامال زنجیاره تاأمین خادمت بیماه باه هماراه
ویژگیهای آنان است که برای بررسی سناریوها و میزان تأثیر ریسکهای زنجیره تأمین بر شرکتهای
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بیمه شبیهسازی شدهاند که باید تحتکنترل تحلیلگر قرار بگیرد .این ویژگیها عبارتاند از:
 احتمال وقوع و میزان تأثیر حوادث عادی احتمال وقوع و میزان تأثیر بحرانهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،طبیعی و... تورم ،جمعیت ،میزان حق بیمه نرمال و تعداد سالهای شبیهسازیتبیین ویژگیها و اهداف عاملهای شبیهسازی شده به شرح ذیل میباشد:
 :Agent 1شركت بیمه (ارائهدهنده خدمات و محصوالت بیمهای) :شرکتهای بیمه بر اساس
مواد قانونی ،مسئول ارائه بیمهنامه های زندگی و غیرزندگی در چارچوب مقررات و قوانین بیمه هستند.
همچنین شرکتهای فرعی آن نیز عمدتا در زمینه سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی و اندوخته قاانونی
اشتغال دارند .اهداف عمده این شارکتهاا عباارت اسات از :مادیریت ریساکهاای جامعاه ،افازایش
سودآوری ،افزایش سهم بازار و توسعه خدمات الکترونیک.
شرکتهای بیمه ،عامل اصلی مدل شبیهسازی خواهند بود .در این مدل ساه شارکت باا اهارمهاای
قابلکنترل و غیرقابلکنترل وجود دارد .ویژگیهای قابلکنترل برای بررسی تأثیر سیاستهاای بیماهای
و ویژگیهای غیرقابلکنترل پویایی مدل را خواهند ساخت.
جدول  .2اهرمها و توابع اصلی عامل شركت بیمه
اهرمهای قابلکنترل
اهرمهای غیرقابلکنترل
توابع اصلی عامل

سرمایه ،حجم ذخایر فنی و اندوخته قانونی ،بازده هدف سرمایهگذاری ،ریسک
قابلتحمل سرمایهگذاری و میزان حق بیمه متناسب با ارزیابی ریسک بیمهشوندگان
درآمد ،سود ،کیفیت شرکت بیمه و شرکت سرمایهگذاری
تابع انتخاب شرکت سرمایهگذاری ،تابع تخمین درآمد و سود سالیانه ،تابع ارزیابی
ریسک بیمهشوندگان و برآورد حق بیمه

 :Agent 2مشتریان (تأمینكنندگان منابع) :مشتریان بیمه اعم از اشخاص حقیقی و حقاوقی ،در
واقع طرف اصلی عقد بیمه هستند و در ازای پرداخت حق بیمه ،از سوی شرکت بیماه تاأمین دریافات
می کنند و در صورت بروز حادثه ،شرکت بیماه موظاف باه پرداخات خساارت یاا غرامات مایباشاد.
مشتریان ،تأمینکننده منابع مالی شرکتهای بیمه هستند؛ و بهعبارتدیگر درآمد عملیاتی آن را تشکیل
خواهند داد .هدف اصلی ایشان نیز انتقال ریسکهای خود جهت کاهش و یا جبران آنها است .اهرم-
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های قابلکنترل و غیرقابلکنترل و توابع اصلی عامل مشتریان به شرح ذیل است.
جدول  .1اهرمها و توابع اصلی عامل مشتریان
اهرمهای قابلکنترل
اهرمهای غیرقابلکنترل
توابع اصلی عامل

توزیع ریسک افراد در جامعه و تعداد افراد در جامعه
میزان ریسکپذیری فرد ،میزان رضایت خاطر از شرکت بیمه ،شرکت بیمه ،احتمال بروز
حادثه و میزان دریافت خسارت
تابع تخمین خسارت ،تابع انتخاب شرکت بیمه و تابع محاسبه میزان رضایت

 :Agent 3شركتهای سرمایهگذاری (تأمینكننده خدمت و سود) :شرکتهاای سارمایه-
گذاری تابعه یا تحت پوشش شرکت بیمه در واقع بخشی از حق بیمه دریافتی از مشتریان را باه منظاور
افزایش سودآوری و تأمین هزینههای شرکت بیمه ،در سبدهای مختلف سارمایهگاذاری مایکنناد .در
این مدل برای شرکتهای سرمایهگذاری دو اهرم قابلکنترل بازده و ریساک سارمایهگاذاری در نظار
گرفته شده و توابع آنها کدنویسی شده است.
عالوه بر این موارد ،باید در نظر داشته باشیم که عاملهای زنجیره تأمین خدمت الزاماا عامالهاایی
اجتماعی هستند ،آنها به دنبال تأمین منابع مورداحتیااج خاود از ساایر عامالهاای زنجیاره و باه دنباال
بازارهایی برای محصو ت خود هستند و در قیمت ،نحوه تحویل خدمت و سایر ابعاد معامله به مذاکره
میپردازند.
جهت تبیین صفات مشخصه عاملها میتوان گفت که این صفت در کلیه مراحل شبیهسازی بدون
تغییر باقیمانده و مانند صفت جنسیت ،ماهیت کلی عامل را حفظ ماینمایاد .در پاژوهش پایشرو نیاز
چنین صفاتی در قالب شاخصهای مالی وجود دارند که به قرار زیر میباشند:
 صفت مشخصه شرکت بیمه :جذب مشتری و سودآوری صفت مشخصه مشتریان :انتقال ریسکهای شخصی -صفت مشخصه شرکتهای سرمایهگذاری :سودآوری
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شکل  .4نمایی از مانیتورها در فضای نرمافزار Netlogo

گام چهارم برای اجرای شبیهساازی ،تعیاین «طارح تعامال» میاان اشایا اسات .در ایان مرحلاه تماام
کنشهای احتمالی که ممکن است توسط هر عامل انجام شود و نیز قواعادی کاه در پایش مایگیارد،
تهیه میگردد .در ایان مرحلاه کلیاه متغیرهاای ورودی و خروجای منطباق باا گازارشهاای آمااری و
صورتهای مالی شرکتهای بیمه منتخب و نحوه تعامل عاملها نظیر نحوه انتخاب شرکت بیمه توسط
مشتریان ،نحوه تعیین میزان حق بیمه ،نحوه انتخاب شارکت سارمایهگاذاری توساط شارکت بیماه و...
تشری و در نرمافزار  Netlogoکدنویسی شدهاند.
گام پنجم« ،اعتبارسنجی مدل» است .دو مرحله اعتبارسنجی بارای شابیهساازی عامال بنیاان وجاود
دارد :اعتبارسنجی درونی و اعتبارسنجی بیرونی .دو فرایند در مرحله اعتبارسنجی درونی وجود دارناد:
ابتدا بررسی اعتبار مفهومی و سپس ،فرایند تبیین .اعتبار مدل تعیین میکند که آیا این مدل برای تحقق
هدف آن مناسب است یا نه .در واقع به صورت کلی ،فرایناد اعتبارسانجی درصادد حاذف اشاکا ت
مدل است.
جهت بررسی اعتبار مفهومی مدل ،نظر کارشناسان و خبرگان بیمه طی مصاحبه حضوری دریافات
شد و پس از انجام اصالحات زم ،مورد تأیید قرار گرفت .سپس طبق نظر دو نفر از کارشناسان شبیه-
سازی عامل بنیان ،فرایند تبیین مدل نیز مورد تأیید قرار گرفت .در طاول فرایناد اعتبارسانجی بیرونای،
«دقت» مدل مورد آزمایش قرار میگیرد .دقت مدل تعیین میکند که این مدل تا چه انادازه مایتواناد
واقعیت را منعکس سازد.
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جهت اعتبارسنجی بیرونی بایستی در هر بازه زماانی مقاادیر حاصال از مادل باا مقاادیر حاصال از
محاسبات دستی برای کلیه پارامترها مورد مقایسه قرار بگیرد .میزان انحرافات این مقادیر تا  1.5درصد
موردقبول است .چنانچه میزان انحرافات بیش از این مقدار باشاد بایساتی در کدنویسای و مادلساازی
بازنگری صورت پذیرد .نمونه ای از نتایج اعتبارسنجی بیرونی در جدول زیر نمایش داده شده است که
حاکی از مورد تأیید قرار گرفتن اعتبار مدل میباشد.
جدول  .8نتیجه اعتبارسنجی مدل شبیهسازی
سال
4131
4131
4132
4131

پارامتر

مقدار شبیهسازی شده

مقدار محاسبه شده

سود ناخالص فعالیت بیمهای (میلیارد ریال)

41.215.111

41.215.113

ضریب خسارت

%11/1

%11/1

سود ناخالص فعالیت بیمهای (میلیارد ریال)

45.141.114

45.141.153

ضریب خسارت

%11/4

%11/4

سود ناخالص فعالیت بیمهای (میلیارد ریال)

4.311.551

4.311.511

ضریب خسارت

%11/2

%13/5

سود ناخالص فعالیت بیمهای (میلیارد ریال)

55.154.114

55.154.111

ضریب خسارت

%11/5

%11/2

آخرین گام در روششناسی تحقیق عامل بنیان ،انجام «آزماایش مجاازی» جهات ایجااد فرضایات
مرتبط یا کشف پویایی سیستم خدمت است؛ لذا در ابتدا متغیرها یا پارامترهای اصلی که فرض میشود
مناسبترین متغیرهای تأثیرگذار بر ویژگیهای ضروری هستند باید شناسایی شاوند .ساپس ،محادوده
مقادیر متغیرهای اصلی که مورد تحقیاق قارار گرفتاه اناد تحات عناوان اساالیدر بایاد تعریاف شاوند.
متغیرهای غیراصلی را میتوان مطابق با دادههای دنیای واقعی یا به صورت اعداد تصادفی ،تعیین کارد.
سپس ،باید زمانهای چندگانه شبیهسازی را برای هر مجموعه آزمایش ،اجرا و سرانجام ،نتیجاه شابیه-
سازی را آنالیز نمود.
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شکل  .9نمایی از محیط اجرای شبیهسازی و آزمایش مجازی در نرمافزار Netlogo

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با توجه باه ریساکهاا و عامالهاای نقاشآفارین در زنجیاره تاأمین خادمت بیماه باا
بهکارگیری روش تحقیق شبیهسازی عامل بنیان در راستای ارزیابی ریسکهای زنجیاره تاأمین صانعت
بیمه کشور انجام شده است .طبق نظر خبرگان بیمهای ،عاملها و ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه
شناسایی شد و با استفاده از پارامترهای استخراج شده از گزارشهاای آمااری و صاورتهاای ماالی و
احتمال وقوع و میزان اثار هریاک از ریساک هاای شناساایی شاده در دو حالات عاادی و بحرانای ،دو
شاخص عملکردی شرکت های بیمه ،یعنی سود و ضریب خسارت برای ساه شارکت منتخاب باا ساهم
بازار  22/1درصد ،طی سالهای  4131-4111شبیهسازی شد.
جهت پاسخگویی به ساا ت پژوهش ،مطابق شکل شماره  5فراینادی مانظم و مشاخص پیگیاری
شده است .بر اساس اهداف و با در نظر گرفتن فرایند انجام پژوهش ،یافتههاای پاژوهش در ساه زمیناه
قابلبررسی هستند :شناسایی ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه ،شناسایی عاملهای بیاانگر ریساک
زنجیره تأمین صنعت بیمه و شبیهسازی عامل بنیان میزان اثر ریسکها بر زنجیره تأمین.
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با توجه به بررسی ادبیات موضاوع و پاژوهشهاای صاورت گرفتاه ،فهرساتی اولیاه از مالفاههاا و
مصادیق ریسکهای زنجیره تأمین خدمت بیمه استخراج شد و در گاام بعاد ریساکهاای ماذکور در
مصاحبه با خبرگان صنعت بیمه اعتبارسنجی شدهاند .جدول شماره  1نشاندهنده ریساکهاای زنجیاره
تأمین صنعت بیمه میباشد .سپس طبق نظر خبرگان بیمه و شبیهسازی ،عاملهای زنجیره تأمین صانعت
بیمه شناسایی و روابط میان آنها مطابق شکل شماره  2ترسیم گردید.
طبق نظر ژانگ و همکاران )5113( 4در خصوص معماری بنیادین زنجیره تأمین خدمت و همچنین
مطابق نظرات اخذ شده از خبرگان بیمه ،میتوان گفت مدل ساختاری زنجیره تأمین خادمت بیماه نیاز
شامل فراهمکننده خدمت حرفهای ،یکپارچاهکنناده خادمات ،مصارفکنناده نهاایی و ساایر اعضاای
زنجیره میباشد که در فرایند خدمت شرکت میکنند .بر همین اسااس ،عامال شارکت بیماه باهعناوان
یکپارچهکننده خدمات ،عامل مشتریان بهعنوان مصرفکننده نهایی ،عوامل کاارگزاری بیماه ،نمایناده
فروش ،ارائهکنندگان خدمات ،شرکتهاای سارمایهگاذاری و کارشناساان باهعناوان فاراهمکننادگان
خدمات و عوامل بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه اتکایی در نقش اعضای زنجیره تاأمین خادمت بیماه
که در فرایند مدیریت ریسک شارکتهاای بیماه و نظاارت بار فعالیاتهاای خادمت اثرگاذار اسات،
نقشآفرینی میکند؛ لذا ترکیاب عامالهاای شناساایی شاده در ایان تحقیاق منطباق بار نظار ژاناگ و
همکاران در مدل ساختاری ارائه شده میباشد.
در ادامه خروجیهای مدل شبیهسازی شده برای برخی از ریسکهای زنجیره تاأمین صانعت بیماه
قابل مشاهده است.

 .4تین
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شکل  .2تأثیر رخداد ریسک طبیعی و ریسک منابع انسانی بر متغیرهای سود و ضریب خسارت

شکل  .1تأثیر رخداد ریسک اقتصادی و ریسک بیمهگری بر متغیرهای سود و ضریب خسارت
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شکل  .8تأثیر رخداد ریسک سرمایه گذاری و ریسک نقدشوندگی بر متغیرهای سود و ضریب خسارت

این مطالعه با ایجاد محیطی برای اجرای سناریوهای مختلف ،به مدیران شارکتهاای بیماه و ساایر
عاملهای تعریف شده در مدل و نیز سایر تصمیمگیران زنجیره تأمین خدمت بیماه نشاان مایدهاد کاه
تغییرات در متغیرهای ورودی چگونه در سط متغیرهاای خروجای نمایاان خواهاد شاد .در اداماه ،دو
سناریو در قالب مدل عامل بنیان ارائه شده در این پژوهش ،شبیهساازی شاده و نتاایج حاصال از آنهاا
گزارش داده میشود .شایان ذکر است سناریوی اول به ارزیابی ریسکهاای زنجیاره تاأمین در حالات
بحرانی خود (احتمال وقوع کم و میزان اثر زیااد ریساک) و ساناریوی دوم باه ارزیاابی ریساکهاا در
حالت عادی خود (احتمال وقوع در شرایط عادی و میزان اثر ریسک در این حالت) خواهد پرداخات.
در هر دو سناریو با توجه به خروجیهای مدل و مبنا قرار دادن دو شاخص عملکردی «سود شرکت» و
«ضریب خسارت» جهت مقایسه ریسکهای زنجیره تأمین ،میتوان آنهاا را در ساه دساته طبقاهبنادی
کرد که به شرح ذیل است.
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جدول  .2طبقهبندی ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه در دو سناریوی عادی و بحرانی
شرایط بحرانی

شرایط عادی
ریسک سرمایهگذاری

ریسک سیاسی

ریسک اقتصادی

ریسک طبیعی

ریسک بازار

ریسک اقتصادی

ریسک نقدشوندگی

ریسک قانونی و سیاستی

ریسک بیمهگری

ریسک سرمایهگذاری

ریسک قانونی و سیاستی

ریسک نقدشوندگی

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری

ریسک طبیعی

ریسک ذخایر فنی

ریسک سیستمهای اطالعاتی

ریسک بازار

ریسک سیاسی

ریسک بیمهگری

ریسک ذخایر فنی

ریسک سیستمهای اطالعاتی

ریسک فرهنگی

ریسک فرهنگی

ریسک اجتماعی

ریسک اجتماعی

ریسک منابع انسانی

ریسک منابع انسانی

از دو جنبه می توان به نوآوری این پژوهش نگاه کرد .یک جنبه نوآوری این پژوهش آن است که
عاملهای نقشآفرین در زنجیره خدمت بیمه برای اولین بار مورد شناسایی قرار گرفته و تعامالت میان
آنها در مدل سازی عامل بنیان مدنظر قرار گرفته است .مطالعه و بررسی پژوهشهای گذشته نشان داد
که تاکنون شناسایی و بررسی تعامالت میان این عاملها صاورت نپذیرفتاه اسات .علیارغم مطالعاات و
مدلسازیهای زیاد پیرامون ریسکهای زنجیره تأمین تولید در پژوهشهای گذشته ،پژوهشی مبتنی بر
شبیهسازی ریسکهای زنجیره تأمین خدمت مشاهده نشده است؛ لذا نوآوری دیگر این پژوهش ،ارائه
یک مدل شبیهسازی شده عامل بنیان ریسکهای زنجیره تأمین خدمت بیمه است که قابلیت کااربرد و
بهرهگیری در شرکتهای بیماه را دارا مای باشاد .ایان در حاالی اسات کاه روش پاژوهش و رویکارد
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مدلسازی به کار رفته در این پژوهش در سایر صنایع خدماتی نیز قابل بهکارگیری میباشد.
پیشنهادهای تحقیقاتی ذیل جهت تاداوم مسایر مطالعاه حاضار ،در ساه بخاش تادوین چاارچوب،
مدلسازی عامل بنیان و مدلسازی ترکیبی ارائه میگردد.
بدین ترتیب در مطالعات آتی ،محققان میتوانند باه تادوین چاارچوب مادیریت ریساک زنجیاره
تأمین خدمت بیمه بپردازند.
همچنین در زمینه مدلسازی ،محققان میتوانند با دخیل کردن عاملهایی کاه پویاایی کمای را در
سیستم ایجاد میکنند ،به واقعیتر شدن محیط شبیهسازی کمک کنند .از سوی دیگر با توجه به اینکاه
در مدل سازی این تحقیق ،تمرکز اصلی بر روی بیمهنامههای خرد بوده است ،در پاژوهشهاای بعادی
میتوان فرایند بیمهگری بیمههای کالن مانند پا یشگاهها ،انفجارهای اتمی و ...را نیز شبیهسازی کارد.
همچنین جهت بهکاارگیری رویکارد مادلساازی ترکیبای ریساکهاای زنجیاره تاأمین خادمت بیماه
پیشنهادهای تحقیقاتی ذیل ارائه میگردد:
 شناسایی ریسک ها و تحلیل سیستمی متغیرهای مهم زنجیره تأمین خدمت بیماه و رواباط علایآنها از طریق رویکرد پویاییشناسی سیستمها و بهکارگیری نتایج حاصله در شبیهسازی عامل
بنیان زنجیره تأمین خدمت بیمه
 استفاده از مدلهای آماری برای برآورد قواعد رفتاری تصامیمگیاری عامالهاا در مواجهاه بااریسک و روابط ساده و پیچیده متغیرهای کلیدی
 بهکارگیری رویکردهایی نظیر شبکههای عصبی جهت خوشهبندی ریسکهای زنجیره تأمین ودخیل نمودن آن در مدلسازی عامل بنیان

منابع
ابوالفتحی ،احسان؛ طلوعی اشلقی ،عباس و حمیدیزاده ،محمدرضا ( .)7931یک راهنمای عملیاتی براای مرد سرازی
مبتنی با عامل ،با پایه دستهبنردی پرووه هرای صرور
پووه های سوین در تصمیمگیای.7-52 ،71 ،
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شناسایی و ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین صنعت بیمه با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان

رت سوز ،علی؛ فیضی ،کاماان؛ کزازی ،ابوالفضل و الفت ،لعیا ( .)7932مد سازی تفسریای -سراتتاری ریسرکهرای

زسجیاه تأمین صنعت پتاوشیمی .مطالعا

مدیایت صنعتی.93-19 ،17 ،

رذر ،عاد و صادقی ،ررش ( .)7937مد سازی عامل بنیان ،رویکادی سروین در مرد سرازی مسرالل پیچیرده اتالقری.
اتالق در علو و فناوری.1-71 ،73 ،
رذر ،عاد و منصوری ،سعیده ( .)7931زسجیاه تأمین تدمت .تهاان :سگاه داس .
جمشیدی ،ساصا و قالیباف اصل ،حسن ( .)7931پویاییشناسی رفتار سامایهگ اران حقیقی بورس اوراق بهادار تهراان.
سشایه چشماسداز مدیایت مالی داسشگاه شهید بهشتی.717-752 ،52 ،
حسینزاده ،مهناز؛ مهاگان ،محمدرضا و قمی ،محمد ( .)7931شناسایی و تحلیل ریسکهرای زسجیراه ترأمین شراکت

تودروسازی سایپا با بهاهگیای از مد کوزو و رویکاد تحلیل شبکههرای اجتمراعی ( .)SNAمردیایت تولیرد و
عملیا .777-795 ،71 ،
حیاتی ،محمد؛ عطایی ،محمد؛ تالو کاکایی ،رضا و صیادی ،احمدرضا ( .)7939ارزیابی و رتبهبندی ریسک در زسجیاه

تأمین با استفاده از روش تحلیل تاکسوسومی (مطالعه موردی :مجتمع ذوبرهرن اصرفهان) .تحقیر در عملیرا و
کاربادهای رن.12-719 ،17 ،

رضایی پندری ،عباس ( .)7939طااحی مد ارزیابی عملکاد زسجیاه تأمین تدما  ،رویکاد سگاشت شرناتتی (مرورد
مطالعه :صنعت بیمه در ایاان) .تهاان :رساله دکتای مدیایت ،داسشکده مدیایت و اقتصاد داسشگاه تابیت مدرس.
سالنامه رماری  7931صنعت بیمه ( .)7932تهاان :بیمه ماکزی جمهوری اسالمی ایاان.
سالنامه رماری  7932صنعت بیمه ( .)7931تهاان :بیمه ماکزی جمهوری اسالمی ایاان.
سالنامه رماری  7931صنعت بیمه ( .)7931تهاان :بیمه ماکزی جمهوری اسالمی ایاان.
سالنامه رماری کشور سا  .)7931( 7931تهاان :ماکز رمار ایاان.
سیم تواه ،مسعود و فیضی ،کاماان ( .)7939مردیایت ریسرک عاضره در زسجیراه ترأمین صرنعت ترودرو :س ایرهای

باتاسته از دادهها .مطالعا

مدیایت صنعتی.7-51 ،

شاهبندرزاده ،حمید و کبگاسی ،محمدحسین ( .)7931تحلیل کمی ریسکهای موجود در مدیایت زسجیاه تأمین سبز برا
استفاده از مد سازی ریاضی .پووهشنامه بازرگاسی.7-95 ،15 ،
محمدی ،علی؛ شجاعی ،پیا ؛ یزداسی ،حمیدرضا و صادقی مقد  ،محمدرضا ( .)7932مدیایت ریسرک زسجیراه ترأمین

پاوژهها در تطوط استقا گاز :رویکاد تئوری باتاسته از دادهها .مطالعا

مدیایت صنعتی.713-731 ،15 ،

محمدی ،علی؛ مصلح شیاازی ،علیسقی؛ احمدی ،محمدباقا و شجاعی ،پیا ( .)7935مد سرازی تفسریای سراتتاری
ریسکهای زسجیاه تأمین پاوژه در شاکتهای گاز استاسی .چشماسداز مدیایت صنعتی.3-91 ،17 ،
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 شناسایی و تحلیل ریسرکهرای عملیراتی برا.)7931(  عباس، عاد و مقبل باعاض، تدیجه؛ رذر،مصطفالی دولترباد
.7-71 ،59 ، مدیایت دارایی و تأمین مالی.استفاده از سگاشت شناتتی فازی
 شبیهسازی عامل بنیان زسجیاه تأمین تدمت.)7931(  رسو، علی و رمضاسیان، عاد ؛ دیواسدری، سعیده؛ رذر،منصوری
.117-111 ،51 ، مدیایت بازرگاسی.باسکداری با مبنای منط غلبه تدمت
. پووهشکده بیمه: تهاان. اصو و مباسی س ای بیمه.)7937(  فاطمه، غدیا و سصیای،مهدوی کلیشمی
 تحلیلی با ریسرکهرای ترأمین.)7937(  فالزه، علی و اسدیان اردکاسی، سید حبیباهلل؛ ماوتی شایفربادی،میاغفوری
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.729-711
 به کارگیای فنرون تصرمیمگیرای.)7931(  ماتضی، داوود و رضایی اصل، سید حیدر؛ عندلیب اردکاسی،میا فخاالدینی
بنگاههای کوچرک

 حوزه فناوری اطالعا: (مورد مطالعه:چندشاتصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زسجیاه تأمین
.711-791 ،57 ،مدیایت صنعتی

 مطالعا.)و متوسط

 بهینهسازی ارزیابی عملکاد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مد.)7931(  ماضیه، سادر و کشوریفینی،م لومی
.51-21 ،711 ، پووهشنامه بیمه.امتیازی متوازن
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Abstracts

An Agent-Based Simulation of Insurance Supply chain
Risk Detection and Assessment
Seyyed Mostafa Hosseini  Adel Azar  Amir Azarfar  Ali Ebadi Ziaei 

Abstract
One of the approaches used by companies to gain competitive advantage in
today's uncertain and competitive environment is supply chain management. The
strategic aspect of the supply chain has made it more important to identify and
evaluate the risks of the chain. Despite the increasing attention paid to supply chain
risk management by users and academics, little research has been done on assessing
supply chain risks in the field of service. Given the substantial differences in
product and service supply chain models, this study, while introducing the role of
the insurance industry's supply chain players, seeks to identify and evaluate the risks
of the chain with a basic agent simulation approach.In this study, based on the
Service Lens Based Factor Survey method, according to insurance experts, factors
and risks of the insurance industry supply chain were identified using parameters
extracted from statistical reports and financial statements and The probability and
magnitude of the effects of each of the identified risks in both normal and critical
situations, two performance indicators of the insurance companies, namely profit
and loss ratio for the three selected companies, during 1393-1408 Simulated on
Netlogo software environment. By testing, executing and analyzing the results of
multiple simulation times, he results of the study, show the extent of change in the
profit and loss parameters in relation to the insurance industry's supply chain risks,
under normal and critical conditions over different years.
Keywords: Risk Detection, Risk Assessment, Supply Chain, Agent-Based
Simulation, Insurance Industry
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