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Abstract
Increasing competition in the insurance industry has made most industry executives think of ways
to stay in business, so they have to look for ways to increase their sales and other goals including
attracting customers, such as reducing costs, quality of service, proper behavior of employees,
reducing administrative bureaucracy, reducing the time to do customer work when entering the
company, reducing the time to pay compensation to the customer and innovation to gain
competitive advantage and so on. Therefore, the purpose of this study is to predict and rank the
factors of customer attraction in Mellat Insurance Company of Shiraz during the three years 2019
to 2021. For this purpose, the system dynamics model and network data envelopment analysis
have been used. In order to formulate the factors of customer attraction, first the causal-loop
diagram and then the stock-flow diagram were simulated. Then, this operation was performed for
different scenarios and the simulated results were entered as the input of the network data
envelopment analysis model. Based on the obtained result, the best and most efficient factors of
customer attraction were selected and the interaction of these factors and their impact and the
success of customer orientation was addressed.
Keywords: Benchmarking, Bass publishing theory, Systems dynamics model, Network data
envelopment analysis model.
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پیشبینیورتبهبندیفاکتورهایجذبمشتریدرشرکتهایبیمهبهوسیله مدلتحلیل پوششی
دادههایشبکهایوتئوریپویاییشناسیانتشارباس(مطالعه موردی :شرکتبیمهملت شیراز)

چکیده
افزایش رقابت در صنعت بیمه ،اکثر مدیران این صنعت را به فکر چارهاندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسبوکار انداختهاست،
بنابراین آنها ناگزیرند ،به دنبال راهکارهایی باشند که در کنار افزایش فروش بیمهنامهها به هدفهای دیگری نیز دستیابند ازجمله
کار مشتری حین ورود به شرکت ،کاهش زمان پرداخت خسارت به مشتری و نوآوری برای بهدست آوردن مزیت رقابتی و غیره .لذا
هدف این پژوهش پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکت بیمه ملت شیراز طی سه سال  1398تا  1400میباشد.
برای این منظور از ابزار پویاییشناسی و تحلیل پوششی دادههای شبکهای استفاده شده است .بهمنظور تدوین فاکتورهای جذب
مشتری ابتدا نمودار علی-حلقوی و سپس نمودار جریان-حالت ،شبیهسازی شد .سپس این عملیات برای سناریوهای مختلف اجرا
گردید و نتایج شبیهسازی شده بهعنوان ورودی مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای قرار گرفته شد و بر اساس نتیجه بهدستآمده،
بهترین و کاراترین فاکتورهای جذب مشتری انتخاب شد و به بررسی تعامل این برگ خریدها و میزان تأثیر آنها بر موفقیت مشتری
مداری پرداخته شد.
واژههای کلیدی :تئوری انتشار باس ،رتبهبندی ،مدل پویایی شناسی سیستمها ،مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای.

مقاله پژوهشی
دریافت1399/02/29 :

داوری1399/04/07 :

اصالح1399/04/30 :

پذیرش1399/06/14 :

 -1مقدمه
تغییراتی که بهسرعت در محیط کسبوکار در حال وقوع است ،سازمانها را وادار میکند توان الزم را در جهت پاسخگویی سریع و مناسب

به تحوالت مذکور کسب نمایند تا بتوانند در محیط رقابتی موجود به حیات خویش ادامه دهند (الهی .)2011 ،1شرکتهای بیمهای نیز
بهعنوان یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری از کشورهای جهان باید از منابع در اختیار خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و از
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

فاکتورهای جذب مشتری نظیر کاهش هزینهها ،کیفیت خدمات ،رفتار مناسب کارکنان ،کاهش بوروکراسی اداری ،کاهش زمان انجام

اتالف آنها در رقابت بر سر عواملی که ارزش واقعی را برای مشتریان ایجاد نمیکنند ،پرهیز کنند .این شرکتها با توجه به ویژگیها و
مزایایی که برای اجتماع دارند ،بسیار حائز اهمیت هستند .درواقع شرکتهای بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود ،موجب ایجاد
آرامش و رفاه اجتماعی در جامعه میگردند (محمدی سلطانآبادی .)2011 ،1همچنین با توجه به محیط متحول و در حال تغییر صنعت
بیمه ،داشتن استراتژی مناسب بازاریابی میتواند به شرکت در تداوم حیات و کسب مزیت رقابتی کمک کند ،چراکه استراتژی انتخابی

باید عالوه بر ارضای نیازهای بازار هدف ،با هدفهای بازاری و سازمانی نیز منطبق باشد (پیشبهار و همکاران .)2017 ،2عالوه براین
یکی از مشکالت کنونی شرکتهای بیمه ،عدم تمرکز بر فعالیتهایی است که بیشترین ارزش را برای مشتریان خلق میکنند و موجب
افزایش مزیت رقابتی آنها در کسبوکار بیمه و جذب مشتری میشوند .درواقع مشتریگرایی ،مزیت رقابتی عمده سازمانها در عصری
است که اکثر خدمات ارائهشده مشابه و بسیار نزدیک به هم هستند (جهانگیری .)2010 ،3بنابراین شرکتهای فعال در صنعت بیمه نیز

383

باید با بهکارگیری راهکارهای جدید در جهت حفظ و گسترش مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی ،کوشا باشند (امین .)2010 ،4یکی
از این راهکارها بهکارگیری مدل انتشار باس در محیط شبیهسازی پویایی شناسی سیستم بهعنوان مبنای مدلسازی پویا است .همچنین
با توجه به اینکه برای ساخت هر مدل شبیهسازی تعدادی ورودی و بعد از اجرای مدل تعدادی خروجی حاصل میشود ،تحلیل کارایی
این ورودیها و خروجیهای نا پارامتریک احتیاج به استفاده از یک تکنیک جهت سنجش ارزیابی عملکرد دارد (نجفی و همکاران،5
 .)2015یکی از این تکنیکها که به وفور از آن استفاده میشود و سهم بسیار باالیی در تحقیقات مختلف حوزههای علمی مرتبط با
میدهد و هیچگونه پیشفرضی در مورد مرز کارایی ندارد (فالحجلودار.)2016 ،6
بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادهها میتوان سناریوهای مختلف را که در اجراهای مختلف شبیهسازی بهدست آمده است را مقایسه نمود
و با توجه به ورودیها و خروجیهای مختلف ،کارایی هر سناریو را سنجید و بهترین سناریو را انتخاب نمود (نجفی و همکاران.)2015،
درواقع تحلیل پوششی دادهها یک مدل برنامهریزی ریاضی است که برای تخمین مرز کارایی استفاده میشود .این روش یک تابع مرزی
بهدست میدهد که تمام دادهها را تحت پوشش قرار میدهد و بههمین دلیل آن را تحلیلپوششی یا فراگیر میگویند (چارنز و همکاران،7
 .)1985پساز ارائه این روش ،کاربردهای بسیاری از آن ،در زمینه ارزیابی و بهبود کارایی گزارش شده است .بررسیهای امروزنژاد و

همکاران )2008( 8و لیو و همکاران )2013( 9نشان میدهد ،تحلیل پوششی دادهها بیشترین کاربرد را در صنعت بیمه داشته است .از

سوی دیگر مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها ،واحدهای مورد ارزیابی را بهصورت یک جعبه سیاه در نظر میگیرند که ورودیها
را به خروجیها تبدیل میکند .این مدلها هیچ توجهی به ساختار و جریان درونی واحدها ندارند .بهمنظور رفع این مشکل ،مدلهای
تحلیلپوششیشبکهای به وجود آمدند .درواقع مدلهای شبکهای تعمیمی بر این مدلهای کالسیک هستند که ساختار درونی واحدها را
نیز درنظر میگیرند (نیلچی و همکاران .)2017 ،10لذا در این پژوهش بهمنظور کارایی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکت
بیمه ملت از ترکیب مدل شبیهسازی پویاییهای سیستم با رویکرد انتشار باس و تحلیل پوششی دادههای شبکهای استفاده شده است و
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل اصلی افزاینده و کاهنده پویایی در موفقیت توسعه جذب افراد به شرکت بیمه و مشتری
مداری بهعنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی کند و بتواند تصویری ساده و کاربردی به تصمیمگیرندگان شرکت بیمه ملت شیراز
ارائه کند و ضمن بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت جذب مشتری ،سعی دارد با ارائه یک مدل پویا به پیشبینی و بررسی تعامل این عوامل
و میزان تأثیر آنها بر موفقیت مشتری مداری در طی سالهای  1398تا  1400بپردازد و سپس با استفاده از دادههای پیشبینی شده با مدل
پو یایی سیستمها به رتبهبندی عوامل و فاکتورهای جذب مشتری بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای برآید.
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پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)

سنجش و ارزیابی دارد ،تکنیک تحلیل پوششی دادهها است که بهاختصار به آن  DEAمیگویند ،زیرا اجازه تغییر کارایی را در طول زمان

سوال اصلی این پژوهش نیز به دنبال یافتن این موضوع است که چگونه میتوان مدلی برای پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب
مشتری بیمه ملت شیراز بر اساس رویکرد تلفیقی شبیهسازی پویاییهای سیستم و تحلیل پوششی دادهها ایجاد کرد؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1تحلیل پوششی دادهها

384

تحلیل پوششی دادهها یک مدل برنامهریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرندهای است که چندین ورودی و چندین

خروجی دارند (فیر ،گرسکوف .)2000 ،1اندازهگیری کارایی بهدلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره
موردتوجه محققین قرار داشته است .فارل )1957( 2با استفاده از روشی همانند اندازهگیری کارایی در مباحث مهندسی ،بهاندازه گیری
کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد .موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود.
چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را
داشت .این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی دادهها نام گرفت و اولین بار ،در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال  ،1976در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا که

این الگو توسط چارنز ،کوپر و رودز ارائه گردید ،به الگوی ( CCRمتشکل از حروف اول نام بنیانگذاران مدل ،)3معروف گردید و در
سال  1978در مقالهای با عنوان اندازهگیری کارایی واحدهای تصمیمگیرنده ارائه شد (جهانشاهلو و همکاران.)2016 ،4
همچنین بنکر و همکاران )1984( 5با تغییرات در مدل  CCRو تبدیل بازگشت به مقیاس ثابت به بازگشت مقیاس متغیر قابلیت مدل را

بهمنظور محاسبه مقیاس سازمانها در بهرهوری افزودند .این مدل بهاختصار( BCCمتشکل از حروف اول بنیانگزاران مدل )6نامیده شد

(قلیایینی و همکاران .)1997 ،7جواب بهینه در مدلهای تحلیل پوششی دادهها را با∗ 𝜃 نشان میدهیم و اگر  ،θ*< 1آنگاه  DMU0روی
مرز کارایی قرار ندارد ،لذا  DMU0ناکارا است .اگر  θ* =1کارای فارل یا شعاعی میباشد و اگر بعضی از متغیرهای کمکی در جواب
بهینه مخالف صفر باشد  DMU0کارای ضعیف است یا ناکارایی تکنیکی دارد و اگر θ* =1
بهینه نیز صفر باشد آنگاه DMU0

و تمامی متغیرهای کمکی در همه جوابهای

کارای پاراتو میباشد .و درواقع هدف مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،تعیین کارایی یک سیستم یا

واحد تصمیمگیری از طریق فرآیند چگونگی تبدیل ورودیها به خروجیها است .بهبیان دیگر ،هدف ،شناسایی واحدهایی است که
بیشترین میزان خروجی را از کمترین میزان ورودی بهدست میآورند DEA .این امکان را فراهم میکند که مدیران ،ارزیابی درستی از
واحدهای خود داشته باشند و تصمیمهای درست و منطقی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ کنند (جهانشاهلو و همکاران.)2016 ،
 -2-2تحلیل پوششی دادههای شبکهای

ساختار شبکهای که مراحل مختلف تولید با ورودیها و خروجیهای میانجی در مجموعهای از فرآیندها را بههم متصل میکند ،اولین

بار توسط فیر )1991( 8معرفی شد و در ادامه بسط و گسترش یافت (فیر و گروسکوف .)2000 ،9درواقع آنها روابطی را بین فرآیندهای
مختلف تولیدی با مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای ) (NDEAبنا نهادند که بهموجب آن میتوان ساختار بیشتری به مدل اضافه
کرد تا برای کاربردهای خاص تناسب بیشتری داشته باشد .هنگامی که این روابط برقرار شد ،باعث میشود بصیرتی در خصوص منابع
ناکارایی و راهنماییهای خاص برای مدیران واحدها بهمنظور کمک به آنها برای بهبود کارایی واحد تصمیمگیرنده 10آنها فراهم شود

1

Fare & Grosskopf
Fare
3
)Charnes, Cooper, Rhodes (CCR
4
Jahanshahloo et al
5
Banker et al.
6
)Banker, Charnes, Cooper (BCC
7
Ghalayini et al.
8
Fare
9
Fare and Grosskopf
10
)Decision Making Unit (DMU
2

(یو .)2008 ،1مدلهای تحلیل پوششی شبکهای کارایی کلی سازمان و کارایی هرکدام از زیرفرآیندهای یک سازمان را اندازهگیری
میکنند .همچنین ،این مدلها اجازه میدهند تا کارایی کلی با استفاده از ارتباطات ریاضی بین کارایی سازمان و کارایی فرآیندها تجزیه
شود .در مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای بهجای ساختار سلسله مراتبی فعالیتها ،از ساختار شبکهای کمک گرفته شده است
(هسیه و لین .)2010 ،2در مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای هر  DMUاز دو یا چند  DMUجزئیتر تشکیل شده است .هر

منبع توسط یک  DMUجزئی مصرفشده و خروجی تولیدشده بهعنوان ورودی وارد  DMUجزئی بعد میشود تا اینکه خروجی نهایی
از  DMUجزئی آخر خارج شود (هلد و لوئیس .)2011 ،3با توجه به اینکه مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،متکیبر اطالعات مربوط
به دوره زمانی است که واحدهای تحت بررسی این دوره زمانی را سپری کردهاند و چارچوبی برای آینده ارائه نمیکنند ،لذا بزرگترین
ضعف آنها تعیین کارایی واحدهای تصمیمگیرنده در گذشته هست که بهمنظور رفع این مشکل در این پژوهش از مدل شبیهسازی
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پویاییهای سیستم انتشار باس برای پیشبینی کارایی فاکتورهای جذب مشتری استفاده شده است که در ادامه به توضیح این روش
پرداخته شده است.
 -2-3تئوری انتشار باس

( ،)1979ارائه شد .تئوری انتشار در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (ماسیانی و جوس )2015 ،5و در
زمینههای پژوهشی مانند بازاریابی ،تدوین استراتژی ،مدیریت فناوری و سایر زمینهها استفاده شده است (برتوتی و همکاران.)2016 ،6
مدل اولیه باس ابتدا بهعنوان یک ابزار پیشبینی فروش محصوالت جدید معرفی شد (استرمن .)2018 ،7از زمان ارائه مدل انتشار باس،
مبانی نظری بازاریابی مبتنی بر انتشار نوآوری به توسعه خود ادامه داده است؛ باوجود این اعتقاد بر این است که مدل انتشار باس
ویژگیهای ارزشمند دیگری نیز دارد که توسط پژوهشگران پیشین گسترش نیافته و مورداستفاده قرار نگرفته است (پارک و چویی،8

 .)2016ازجمله ویژگیهای ارزشمند این نظریه ،عالوه بر پیشبینی نوآوری ،کاربرد آن در پیشبینی فروش محصوالت جدید است.
متغیرهای این مدل عبارتاند از:
 نرخ پذیرش :مجموع پذیرش ناشی از تبلیغات دهان به دهان و پذیرش ناشی از تبلیغات و دیگر عوامل خارجی.

 پذیرندگان بالقوه :مشتریانی هستند که محصول جدید را از طریق قرارگرفتن در معرض تبلیغات میپذیرند و در هر دوره زمانی مقدار ثابتی است.
 پذیرندگان :پذیرندگان بالقوهای که پس از قرارگرفتن در معرض انواع تبلیغات ،محصول را خریداری کردهاند.

از آنجا که در مدل باس نرخ پذیرش نوآوری ناشی از تبلیغات ،به جمعیت پذیرندگان بستگی دارد ،این مدل قادر به حل مشکل راهاندازی
مدل لجستیک انتشار نوآوری است .هنگامی که یک نوآوری یا یک محصول جدید معرفی میشود ،نرخ پذیرش شامل افرادی است که
درباره نوآوری جدید از منابع اطالعاتی خارجی ،مانند تبلیغات ،کسب اطالع میکنند .با کاهش تعداد پذیرندگان بالقوه ،درحالی که
جمعیت پذیرندگان افزایش مییابد ،سهم تبلیغات در نرخ پذیرش کل کاهش یافته و در مقابل سهم تبلیغات دهان به دهان افزایش مییابد.

در ادامه ،تبلیغات دهان به دهان غالب میشود و فرآیند انتشار تا انتها مانند مدل لجستیک انتشار ادامه مییابد (شیرای.)2017 ،9
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پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)

تئوری انتشار باس یکی از پارادایمهای مطرح برای پیشبینی انتشار محصوالت و فناوریهای نوآورانه است که نخستین بار توسط باس4

 -2-4متدولوژی پویایی سیستمها

رویکردهای گوناگونی برای شناسایی مقوالت تأثیرگذار بر پدیدههای مورد بررسی در شاخههای علوم اجتماعی ،اقتصادی،

زیستمحیطی ،روانشناسی و سایر زمینههای مشابه ،استفاده شدهاند (النیاک و همکاران .)2013 ،1یکی از مناسبترین رویکردها در
بررسی عوامل اثرگذار بر رفتار پدیدهها ،پویاییشناسی است که نخستین بار در پویاییهای صنعتی توسط فارستر )1997( 2مطرح شد

و سپس در سایر زمینهها بهو یژه علوم اجتماعی و اقتصاد و مدیریت مورداستفاده قرار گرفت .فرض زیربنایی در این رویکرد آن است که
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میتوان شرایط پیچیده دنیای واقعی را بر اساس عوامل و جریانهایی از روابط بین آن عوامل تشریح کرد .رودریگوئز-اوال و پاکار-کسر3

( )2005عقیده دارند که تأکید اصلی این رویکرد بر ساختاری است که براساس روابط تعاملی میان عوامل شکل میگیرد و به رفتاری
پویا در سیستم منجر میشود .ازطرفی دیگر بر این باورند که اساسا مدلهای پویاییشناسی سیستم بهدنبال پیشبینی رفتار سیستم
هستند .بهطور کلی دو هدف اصلی که روش پویاییشناسی سیستم دنبال میکند ،عبارتاند از:
 تشریح رفتار سیستم بر اساس ساختار و رفتار آن.

 پیشنهاد در مورد ایجاد تغییرات در ساختارها ،سیاستها و یا هر دو بهمنظور ایجاد بهبود در رفتار سیستم (کویلی.)1998 ،4
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

در مدلسازی به روش پویاییشناسی سیستم ،هدف دستیابی به ادراک نحوه رفتارهای سیستم است تا بتوان بهوسیله آن نسبت به طراحی
سیاستها و استراتژیهای بهبود عملکرد سیستم در گذر زمان اقدام کرد (کوپوینسکی .)2005 ،5پویاییشناسی سیستم با ارائه
مجموعهای از روشهای مفهومی و ّ
کمی که میتوانند برای ارائه ،جستوجو و شبیهسازی بازخوردهای پیچیده و تعامالت غیرخطی
میان عناصر سیستم ،اقدامات مدیریت و اندازهگیری عملکرد مورد استفاده قرار گیرند ،این کار را انجام میدهد (الشاه و همکاران،6
.)2017
اجزای مدلهای ایجادشده توسط روششناسی پویایی سیستم عبارتاند از:
ّ
نمودارهای علت-معلولی ،حلقههای علی 7و نمودارهای جریان .8نمودارهای علت – معلولی ابزاری ،برای ترسیم ارتباطات علی
میان مجموعه متغیرهای (یا عوامل) موجود در داخل یک سیستم هستند .ازطرف دیگر ،وجود بازخور در روابط علت و معلولی موجب
ّ
ّ
ایجاد حلقههای علی میشود .حلقههای علی ،الگوهای رفتاری متفاوتی دارند که در یک تقسیمبندی کلی حلقههای تقو یتکننده 9و
حلقههای تعادلی 10تقسیم میشوند .حلقههای تقو یتکننده معادل بازخورد مثبت و حلقههای تعادلی معادل بازخورد منفی تعریف

میشوند (اسمیت و آ کره .)2002 ،11بررسی رفتار سیستم در طول زمان ،نیازمند شبیهسازی روابط و متغیرها در نرمافزار  Vensimاست
ّ
که در شبیهسازی ،نمودارهای جریان معادل حلقههای علی خواهند بود (اتو.)2008 ،12
نحوه تعیین عالمت و قطبیت حلقههای نمودارهای علی-معلولی به شرح زیر میباشد:
مدل پویاییشناسیسیستمها باید ساختار واقعی سیستم را طوری تقلید کند که رفتار آن دقیقا مثل رفتار واقعی سیستم باشد .مدلها و
نمودارهای علی باید تنها شامل آن روابطی باشند که نشاندهنده ساختار علی به وجود آورنده سیستم هستند .حلقههای بازخوردی مثبت
با عالمت  +یا  Rمشخص میشوند .حلقههای منفی با عالمت  -یا  Bنشان داده میشوند .دو روش برای مشخص کردن قطبیت حلقهها
وجود دارد :روش سریع و روش درست (استرمن .)1397 ،بر اساس روش سریع حلقه چه مثبت باشد چه منفی ،باید تعداد ارتباط منفی
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را در آن شمرده شود اگر تعداد روابط منفی زوج باشد ،حلقه مثبت است و اگر تعداد فرد باشد حلقه منفی است .استفاده از روش درست
بهجای روش سریع در بلندمدت باعث صرفهجویی در زمان خواهد شد .در روش درست آثار یک تغییر را در طول حلقه ردیابی میشود.
اگر بازخورد تغییر اولیه را تشدید کند ،حلقه مثبت است و اگر با تغییرات اولیه مخالفت نماید حلقه منفی است .زمانی که نمیتوانید
قطبیت روشنی را به یک رابطه اختصاص دهید بدین معناست که بیش از یک رابطه علی بین دو متغیر وجود دارد.

 -3پیشینه پژوهش
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 -3-1پژوهشهای خارجی در زمینه پویایی سیستمها و کارایی بیمه

فرانکو )2005( 1از منظر جریان اطالعات به پو یایی شرکتهای بیمه نگاه کرده و تالش کرده است تا مدلی بهمنظور مدیریت ضریب

خسارت در شرکتهای بیمه ارائه دهد .گروشر و تچن )2005( 2نیز به مدلسازی پو یایی نظام بیمه سالمت آلمان پرداخته است و با
تمرکز روی مدیریت صندوق سرمایه گذاری آن ،سیاستهای مختلف را بهمنظور بهبود وضعیت صندوق مذکور شبیهسازی و تحلیل
کرده است .هیدایاتنو و همکارانش )2013( 3با استفاده از مدل پویاشناسی سیستمها به اثر اجرای استراتژی برند بر ارزش ویژه برند
و نتایج نشان داد که در سناریوهای مختلف شرکت چه تدابیری باید در نظر بگیرد .مطالعات بسیاری نیز در زمینه تحلیل و کارایی صنعت
بیمه پرداخته شده است ،بهعنوان مثال میتوان به مطالعات کارایی شرکتهای بیمه آلمان و اتریش توسط ماهلبرگ و یو آر ال،)2003( 4
کارایی بیمهها در آمریکا توسط کامینز و نینی ،)2002( 5کارایی شرکتهای بیمه عمر و درمان در هند توسط تن و ساهو)2005( 6

اشاره کرد.

 -3-2پژوهشهای داخلی در زمینه پویایی سیستمها و کارایی بیمه

رشنوادی و همکاران )2017( 7به ارزیابی وضعیت بیمههای عمر در ایران با رویکرد پویاییشناسی سیستمها پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که ادامه روند روبه رشد فعلی در فروش بیمههای عمر و حق بیمه تولیدی آن تا  10سال آینده امکانپذیر است و مهمترین عواملی
که آیندۀ صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار میدهند عبارتاند از :میزان گسترش شبکه نمایندگان و فروش و بازده فروش نمایندگان .شافعیها
و همکاران )2017( 8نیز به طراحی مدل داینامیکی سیستم ارزش ویژه برند پرداختند و اثر متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند (وفاداری

به برند ،کیفیت درک شده خدمات ،آگاهی از برند و تداعی از برند) را در طی زمان شبیهسازی کردند .همچنین مشایخی

و همکاران9

( )2014در پژوهشی به ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکتهای بیمه پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که دو عامل اصلی افزاینده متوسط پرداخت خسارت ،افزایش بوروکراسی اداری و افزایش تعداد مشتریان شرکتهای بیمه بوده است و
بهبود عملکرد نیروی انسانی و استفاده کارا از فناوری اطالعات دو فاکتور کلیدی در کاهش مدتزمان پرداخت خسارت است.
جاللینائینی و همکارانش )2013( 10نیز بهمرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی ،با ابداع یک روش دومرحلهای ازطریق ترکیب روش
برنامهریزی ریاضی با روش آماری ،خصوصیسازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سالهای  1382الی  1389پرداختند و با
استفاده از تحلیل پوششی دادهها با خروجی غیرقطعی (بهینهسازی استوار) ،کارایی شرکت بیمه را اندازهگیری نمودند.
با نگاهی به پژوهشهای انجامشده در زمینه بهکارگیری پویاییسیستمها میتوان دریافت که به جایگاه قابل قبولی در این زمینه رسیدهایم
و همچنین در زمینه بهینهسازی حل مسائل بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادهها نیز ،میتوان دریافت که به جایگاه قابل قبولی در زمینه
رتبهبندی واحدهای تصمیمگیرنده با این روش رسیدهایم ،اما کمبود اینگونه پژوهشها در زمینه ترکیب مدل پویاییهای سیستم و تحلیل
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پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)

بهعنوان یک میانجیگر پرداختند .این پژوهش سه سناریوی محتمل را بررسی میکند :رقیب پرتکاپو ،کسبوکار روزمره و رقیب منفعل

پوششی دادههای شبکهای برای شناسایی فاکتورهای جذب مشتری بازار بیمه همچنان احساس میشود .لذا پژوهش حاضر جهت این
کاستی اولین پژوهش در ایران است که با استفاده از مدل پویاییسیستمها به تدوین و پیشبینی فاکتورهای جذب مشتری در شرکت بیمه
ملت شیراز طی سه سال  1398تا  1400پرداخته است و سپس به رتبهبندی سناریوهای ایجادشدهی مدل پویایی سیستمها با مدل
تحلیل پوششی دادههای شبکهای پرداخته است.

 -4ابزار و روش پژوهش
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روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ ماهیتی از نوع کاربردی است و روش آن زمینهای-موردی است .هدف از تحقیق کاربردی بهدست
آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که بهوسیله آن نیازی مشخص و شناختهشده برطرف گردد .با توجه به اینکه برای نشان
دادن کارایی مدل پویاییسیستمها و یافتههای تئوریک حاصل از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای بهصورت عملی در شرایط واقعی
بازار بیمه ملت شیراز به کار گرفته شده است ،لذا روش تحقیق از نوع زمینهای-موردی است .جامعه آماری این پژوهش شامل بازار بیمه
ملت شیراز میباشد و با توجه به اینکه تمامی جامعه آماری در این پژوهش موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند ،لذا در این تحقیق
هیچگونه نمونهگیری انجام نشده است .جهت جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،ابتدا از طریق مطالعه مقاالت و تحقیقات اخیر
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انجام گرفته در خصوص تدوین فاکتورهای جذب مشتری بهوسیله مدل پویاشناسیسیستمها و کارایی این برگ خریدها بهوسیله مدل
تحلیل پوششی دادههای شبکهای ،حوزه تحقیق کامال مشخص و شناسایی میشود و بعد از بررسی و مطالعه مقاالت ،جهت شناخت
کامل تمام شاخصها ،مصاحبهای هدایت شونده در این زمینه با مسئولین مربوطه بیمه ملت شیراز انجام گرفته شده است و نهایتا
شاخصهای نهایی ارزیابی عملکرد و تدوین فاکتورهای جذب مشتری در بازار بیمه ملت در قالب نمودار علی-حلقوی و مدل تحلیل
پوششی دادههای شبکهای مشخص شدند که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است .مراحل انجام این تحقیق بهترتیب زیر میباشد:
تعیین شاخصهای مورد نیاز در سنجش فاکتورهای جذب مشتری
در شرکت بیمه
تعیین ساختار نمودارعلی -حلقوی و جریان -حالت بر اساس
شاخصهای پژوهش
طراحی مدل تحلیلپوششیدادههای شبکهای برای رتبهبندی
فاکتورهای جذب مشتری
تحلیل عملکرد مدل پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب جهت
جذب در شرکت بیمه
شکل  -1مراحل انجام پژوهش.
Figure 1- Research steps.

 -5ساخت مدل
برای مدلسازی و شبیهسازی مدل تدوین فاکتورهای جذب مشتری در این پژوهش ابتدا الزم است تا نمودار علی-حلقوی مدل
پویاییهای سیستم را رسم کرد و سپس برای اجرای شبیهسازی الزم است تا نمودار علی -حلقوی را به نمودار حالت-جریان ترجمه
کرد.

 -5-1نمودار علی-حلقوی پژوهش

با بررسی ادبیات موضوعی موجود مرتبط با این تحقیق ،متغیرهای تأثیرگذار بر پژوهش طبق نظر کارشناسان خبره و پژوهشهای پیشین
تعیین گردید و در قالب نمودار علی-حلقوی ،جهت تعیین فاکتورهای جذب مشتری و سناریوسازی شبیهسازی شد.
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شکل  -2تدوین فاکتورهای جذب مشتری در قالب نمودار علی-حلقوی.
Figure 2- Compilation of customer attraction factors in the form of causal diagrams .

همانطور که از شکل  2مشخص است روابط علت و معلولی گوناگون بین متغیرها را بهوسیله کمان  +و  -نشان داده شده است که این
عالمتها بیانگر نوع تاثیری است که یک متغیر بر روی متغیر دیگر میگذارد .پیکانها نیز نشاندهنده جریان اطالعات و خدمات هستند.
ّ
همچنین با جمعبندی روابط متغیرها و ارتباط سیستمی فرضیههای پویا در قالب نمودار علی -حلقوی ،میتوان گفت که تبلیغات رسمی،
به شناسایی و جذب متقاضیان جدید بیمه منجر میشود .با افزایش تعداد متقاضیان بیمه ،نرخ فروش و به دنبال آن درآمد کل افزایش
مییابد که از نتایج آن میتوان به افزایش بودجه بازاریابی و تبلیغات شرکت و درنتیجه ،افزایش اثربخشی برنامههای بازاریابی اشاره کرد.
افزایش بودجه تحقیق و توسعه نیز از نتایج افزایش درآمد شرکت است که خود به برآورده سازی انتظارات بیمه شوندگان در قالب بهبود
ویژگیهای خدمات دریافت شده همچون ،کیفیت مطلوب خدمات ،کاهش زمان پرداخت خسارت ،قیمت مناسب و نوآوری خدمات،
رفتار مثبت کارکنان ،کاهش زمان صرف شده توسط مشتری هنگام مراجعه به شرکت جهت انجام کار و کاهش بوروکراسی منجر میشود.
بهبود وضعیت این فاکتورهای جذب مشتری ،جذابیت کلی خدمات درکشده توسط بیمهشدگان و ویژگیهای کیفی آن را بهبود میبخشد
و بهعنوان عامل اساسی جذب/حفظ متقاضیان بیمهشونده ایفای نقش میکند .همچنین افزایش جذابیت خدمات درکشده توسط
بیمهشدگان سبب میشود ،شمار مشتریان شرکت بیمه افزایش چشمگیری پیدا کند و شرکت قادر است تا مشتریان را متقاعد کند که حق
بیمههای دریافتی و فرانشیز بیمه بیشتری بپردازند و منجربه افزایش درآمد سازمان نیز شود زیرا هرچه قدر حق بیمه پایین باشد ،اما جذابیت
خدمات وجود نداشته باشد ،نتیجهای جز نارضایتی بیمهشدگان بهدنبال نخواهد داشت .افزایش جذب متقاضیان بالقوه ،منجر به افزایش
بیمهشدگان فعال دارای بیمه منجر خواهد شد که این مسئله بههمراه جذابیت کلی خدمات درک شده توسط بیمهشدگان و اعتماد به
شرکتهای ،تبلیغات دهان به دهان را افزایش میدهد و باعث رشد نرخ جذب مشتری خواهد شد .درنهایت افزایش جمعیت کل
بیمهشدگان با خریدهای مجدد بیمهنامه ،فروش و درآمدزایی باالتر شرکت را درپی خواهد داشت که سود حاصل از این امر موجب
سرمایهگذاری کارا و اثربخش میشود که درنهایت بازده سرمایهگذاری ،سبب جذابیت صنعت بیمه میشود و به دنبالش رشد نمایندگان
و افزایش تعداد نمایندگیها و فروش باالی بیمهنامه را همراه دارد که همین امر موجب باالرفتن درآمد کل میشود.

پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)
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 -5-2نمودار حالت-جریان

نمودار حالت -جریان ،ترجمه متغیرهای بهکاررفته در نمودارهای علی-حلقوی به متغیرهای انباشتی (موجودی یا حالت) و متغیرهای
نرخ (جریان) میباشد .متغیرهای موجودی متغیرهایی هستند که در طول زمان ،کموزیاد میشوند و قابلیت ترسیم در طول زمان را
دارند .مدل پژوهش حاضر دارای  2متغیر حالت و  2متغیر جریان و  50متغیر کمکی (واسطه و جدولی) میباشد .متغیرهای حالت
عبارتاند از :تعداد متقاضیان بالقوه بیمه و تعداد متقاضیان فعال دارای بیمه و متغیرهای جریان نیز عبارت از نرخ جذب کل بیمهشدگان
390

و نرخ ازدست رفتن مشتری .مابقی متغیرهای موجود در مدل متغیر کمکی هستند .در این پژوهش از تئوری باس برای حل مسئله کمک
گرفته شده است که مدلی است برای انتشار نوآوری و میتواند مشکالت راهاندازی را حل کند و یکی از مشهورترین مدلهای رشد
محصوالت جدید بدل شده است و بهطور گسترده در موضوعاتی همچون بازاریابی ،استراتژی ،مدیریت فناوری و دیگر زمینهها کاربرد
دارد .باس مشکل راهاندازی را اینطور حل نمود )1 :پذیرندگان بالقوه از طریق منابع اطالعاتی خارجی که بزرگی و قدرت اغوای آنها
با گذشت زمان تقریبا ثابت است از نوآوری مطلع میشوند  )2نرخ پذیرش نوآوری ناشی از تبلیغات به جمعیت پذیرندگان بستگی
دارد .هنگامیکه یک نوآوری یا محصول جدید معرفی میگردد ،نرخ پذیرش بهطور کامل از افرادی تشکیل میشود که درباره نوآوری
جدید از منابع اطالعاتی مانند تبلیغات کسب اطالع میکنند .همچنین بهمنظور مدلسازی رفتار خرید دوباره در این پژوهش فرض

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

شده است که پذیرندگان زمانی که نخستین واحد خریداری آنها از رده خارج شده است و یا مصرف شده است (مثال سررسید بیمهنامه
و یا نرخ بازخرید) به درون جمعیت پذیرندگان بالقوه باز میگردند و نرخی که طبق آن افراد از جمعیت فعال به بالقوه باز میگردند ،به
تعداد افراد جمعیت پذیرندگان فعال و بیاعتمادی به شرکت بیمه بستگی دارد .حال جمعیت بالقوه بهجای کاهش به صفر با رسیدن
سررسید بیمهنامه و بازخرید و  ...توسط پذیرندگان فعال دوباره بهطور یکنواخت پرشده و دوباره وارد بازار میشوند .و نرخ جذب کل
افزایش یافته و به بیشینه مقدار خود میرسد و به نرخی کاهش مییابد که بستگی به میزان بیاعتمادی به شرکت بیمه و پارامترهای
تعیینکننده نرخ جذب دارد .از طرفی افرادی که دوباره به جمعیت بالقوه وارد میشوند با آنها شبیه خریدارانی رفتار میشود که برای
نخستین بار اقدام به خرید مینمایند و باید در جریان فرآیند آگهی بازرگانی (تبلیغات رسمی) و تبلیغات دهانبهدهان به خرید بیمهنامه
تشویق شوند .شکل  3شرح نمودار حالت-جریان توضیح دادهشده را نمایش میدهد:
-5-3معادالت متغیرهای نمودار جریان – حالت

نرخ تماس در این پژوهش یعنی که پذیرندگان فعال و بالقوه با فرکانسی معادل نرخ تماس با یکدیگر برخورد میکنند که این برخورد
لزوما فیزیکی نیست و ازطریق آگاهی با تلویزیون ،تلفن ،پست ،ایمیل ،فضای مجازی و یا دیگر ابزارهای ارتباط از راه دور نیز اتفاق
میافتد .منظور از نسبت جذب نیز یعنی که نسبتی از تماسها که بهاندازه کافی پذیرندگان بالقوه را مجاب به پذیرش نوآوری و خرید
بیمه کند .جمعیت کل افراد دارای بیمه مقداری ثابت است و از مجموع متقاضیان بالقوه و متقاضیان بالفعل تشکیل میگردد .همچنین
تعداد متقاضیان بالقوه برابر است با انتگرال نرخ از دست رفتن مشتری  +نرخ جذب کل و تعداد متقاضیان بالفعل برابر است با انتگرال
نرخ جذب کل – نرخ ازدست رفتن مشتری و نرخ جذب کل برابر است با نرخ جذب مشتری بهواسطه تبلیغات رسمی  +نرخ جذب
مشتری بهواسطه تبلیغات دهان به دهان و نرخ جذب بهواسطه تبلیغات دهان به دهان برابر است با نرخ تماس ضربدر نسبت جذب
ضربدر تعداد متقاضیان بالقوه ضربدر (تعداد متقاضیان بالفعل تقسیمبر جمعیت کل بیمهنامه)  +نرخ اعتماد به شرکت بیمه و نرخ جذب
بهواسطه تبلیغات رسمی برابر است با اثربخشی تبلیغات ضربدر تعداد متقاضیان بالقوه و نرخ خرید بیمه برابر است با نرخ خرید بیمهنامه
اولیه +نرخ خرید مجدد بیمهنامه .همچنین هر پذیرنده بالقوه بههنگام پذیرش بیمهنامه به تعداد فروش اولیه بهازای هر پذیرنده خرید
میکند و پساز آن به خرید خود با نرخ میانگین خرید هر پذیرنده ادامه میدهد پس نرخ خرید بیمهنامه اولیه برابر است با نرخ جذب
کل ضربدر فروش اولیه بهازای هر متقاضی و نرخ خرید مجدد بیمهنامه برابر است با تعداد متقاضیان فعال ضربدر میانگین خرید هر
پذیرنده.

insurance company

شکل  -3تدوین فاکتورهای جذب مشتری در قالب نمودار حالت-جریان.
Figure 3- Compilation of customer attraction factors in the form of state-flow diagrams.

نحوه اثرگذاری بودجه تحقیق و توسعه و بودجه بازاریابی بر مشخصههای محصول بهصورت توابع جدول در نظر گرفته شده است .برای
سایر جذابیتهای کلی محصول ،اعماز قیمت ،کاهش زمان پرداخت خسارت و کیفیت خدمات و نوآوری خدمات نسبت به رقبا نیز از
توابع جدولی (لوکاپ) استفاده شده است .از متغیرهای کمکی نیز برای بیان شفافتر مفاهیم دنیای واقعی و تسهیل معادالت استفاده
گردید .با استفاده از برخی از متغیرهای کمکی بهصورت تابع لوکاپ میتوان یک متغیر را برحسب متغیرهای علی بیان کرد .اما درصورتی
که امکان نوشتن تابع موردنظر وجود نداشته باشد ،از توابع ریاضی برای نمایش آنها استفاده شده است و بعضی دیگر از متغیرها در یک
بازه به آن عدد داده شده است.
 -5-4تعیین اعتبار مدل

تحلیل حساسیت ،روشی است برای سنجش مدل و سیاستهای و پیشنهادی است و پاسخ میدهد که مدل پیشنهادی تا چه اندازه نسبت
به تغییرات کلی و جزئی در مقادیر پارامترها حساسیت دارد؟ براین اساس اعتبار در مدلهای پویایی شناسی سیستم به دو گونه اعتبار
ساختاری و اعتبار رفتاری تقسیم شده است .اعتبار ساختاری بهمعنای ایجاد روابطی در مدل است که بهگونهای رسا و کافی ،نشاندهنده
روابط جهان واقعی (با در نظرگرفتن هدف مطالعه) باشند .اعتبار رفتاری بدین معنا است که رفتار مدل بهاندازه کافی نشاندهنده رفتار
پدیده در جهان واقعی باشد .اعتبار رفتاری وجود نخواهد داشت ،مگر آنکه مدل دارای اعتبار ساختاری مناسبی باشد .در این پژوهش با
توجه به عدم دسترسی به دادههای واقعی راجع به مشتریان و برنامه و بودجه بازاریابی و تحقیق و توسعه در شرکت بیمه از دو روش
اعتبارسنجی ساختار مدل با استفاده از نظرهای خبرگان و آزمون ساختاری شرایط حدی مدل استفاده شده است .برای انجام اعتبارسنجی
اول ،از نظرهای خبرگانی استفاده شده است که سابقه فعالیت در شرکت بیمه را داشتهاند .ساختار علت و معلولی مدل و توابع جدولی
مورد استفاده در مدل و همچنین رفتار شبیهسازی مورد تأیید آنان قرار گرفت .برای انجام اعتبارسنجی دوم ،چند شبیهسازی با تغییرات
ناگهانی و شدید در برخی پارامترهای مدل صورت پذیرفت تا صحت واکنش مدل نسبت به این تغییرات بررسی شود .برای نمونه:
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تحلیل حساسیت افزایش نرخ جذب کل بیمهشدگان با کاهش قیمت پایه خدمات .اگر در حالت پایه قیمت محصول بهشدت
افت کند ،مدل باید جذابیت قیمتی خدمات را باالتر نشان دهد و تأثیر خود را در نرخ جذب مشتری اعمال کند .بدین منظور قیمت را
از  50به  20کاهش داده شد و نتیجه آن ،در شکلهای ( )4و ( )5آورده شده است.
The effect of price on attractiveness
asar gheimat bar jazabiat
2
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شکل  -4اثر کاهش قیمت بر جذابیت خدمات برای مشتری.
Figure 4- The effect of price reduction on customer service attractiveness .

همانطور که از نمودار باال مشخص است با کاهش قیمت ،شیب نمودار جذابیت ازمنظر قیمت با سرعت باالیی باال میرود (قسمت
آبیرنگ) و انتظار میرود که این موضوع سبب افزایش نرخ جذب مشتری شود که شکل ( 6قسمت آبیرنگ) این مهم را تایید میکند
و همین امر صحت و اعتبار مدل را تایید میکند.
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شکل  -5اثر کاهش قیمت بر نرخ جذب مشتری.
Figure 5- The effect of price reduction on customer attraction rate.

تحلیل حساسیت افزایش تبلیغات دهان به دهان با کاهش قیمت .همچنین با کاهش قیمت نیز انتظار میرود که نرخ تبلیغات دهان
به دهان افزایش یابد که این مهم در شکل  6به نمایش گذاشته شده است و صحت و اعتبار مدل را تایید میکند (قسمت آبیرنگ):

Customer recruitment rate through word of mouth advertising
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 -6اجرای سناریوی مختلف در راستای تدوین فاکتورهای جذب مشتری
پس از آنکه با انجام تحلیل حساسیت و سیاست ،مدلی معتبر با ساختار سیاستی بهبود یافته بهدست آمد ،از آن میتوان برای تدوین انواع
سناریوهای موردنظر برای آینده استفاده نمود .در این مرحله گزینههای مدیریتی متعددی را میتوان با درنظر گرفتن پارامترهای سیاستی
و سیستمی مختلف مدنظر قرار داد و تأثیر آنها بر پاسخ پویای مدل را بهعنوان سناریوهایی برای آینده لحاظ کرد .حال دو سناریوی
خوشبینانه و سناریوی بدبینانه را با تغییر پارامترها در دامنه موجه و با استفاده از نتایج تحلیل حساسیت ارائه شده است و به مقایسه دو
سناریوی جدید با سناریوی مبنا پرداخته شده است .مقادیر پارامترها در سه سناریو در جدول  1ارائه شده است .همانطور که مالحظه
میشود با در نظر گرفتن پارامترهای حساس در سناریوی مبنا و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت و سیاست ،جهت تدوین سناریوی
خوشبینانه با فرض مطلوبترین شرایط ،پارامترها را به بهترین حالت خود تغییر داده شده است و در سناریوی بدبینانه ،با فرض بدترین
شرایط ،پارامترهای سیستم را در بدترین مقادیر ممکن خود قرار داده شده است .سپس پارامترهای هر سناریو را در مدل وارد شده و اثر
تغییر را بر متغیرهای کلیدی (ترجیحا انباشتها) بررسی شده است که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.
جدول  -1سناریوی مختلف در راستای تدوین فاکتورهای جذب مشتری.
Table 1- Different scenario in order to formulate customer attraction factors.

پارامتر سناریو

مبنا

خوشبینانه

بدبینانه

نوآوری و ابتکار
کیفیت مطلوب
کاهش زمان پرداخت خسارت
قیمت خدمات
نرخ تماس
ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتری با رفتار مناسب کارکنان
کاهش بوروکراسی
کاهش زمان صرف شده مشتری هنگام ورود به شرکت جهت انجام کار

 50درصد
 50درصد
 3ماه
 50تومان
 100نفر
 50درصد
 50درصد
 30دقیقه

 95درصد
 95درصد
 1ماه
 20تومان
 110نفر
 90درصد
 80درصد
 15دقیقه

 30درصد
 30درصد
 6ماه
 70تومان
 100نفر
 30درصد
 30درصد
 60دقیقه

نوآوری و ابتکار .ابتکار و نوآوری درواقع فرآیند مدیریت توسعه محصول جدید است و به یکی از محوریترین شایستگیهای سازمانی
برای ادامه حیات در محیط کسبوکار پویا و رقابتی امروز تبدیل شده است.
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شکل  -6اثر افزایش نرخ تماس بر نرخ تبلیغات دهان به دهان.
Figure 6- The effect of increasing contact rates on mouth-to-mouth advertising rates.

کیفیت مطلوب .کیفیت درک شده بهعنوان ادراک مصرفکننده از کیفیت کلی یا برتری محصول یا خدمت نسبت به گزینههای دیگر
تعریف میشود.
زمان پرداخت خسارت .به میانگین زمان فرآیند پرداخت گفته میشود.
قیمت خدمات .مجموع ارزشهایی است که مصرفکنندگان برای منافع ناشی از داشتن یا استفاده از کاال و خدمت مبادله میکنند.
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نرخ تماس .نحوه برخورد مشتریان بالفعل و بالقوه را به همدیگر را نشان میدهد.
تصویر مثبت در ذهن مشتری .رضایتمندی مشتری و آستانه تحمل مشتری را نشان میدهد.
بوروکراسی .میزان کاغذبازی در شرکت را نشان میدهد.
زمان صرف شده مشتری .به میانگین زمان فرآیند انجام کار مشتری هنگام ورود به شرکت گفته میشود.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

همچنین متغیر تاثیر گذار در این پژوهش جذابیت کلی خدمات درک شده توسط بیمهشدگان میباشد که ناشی از اثر قیمت بر جذابیت
و اثر کیفیت و پرداخت خسارت و نوآوری و کاهش بوروکراسی و کاهش زمان صرفشده مشتری و رفتار مناسب کارکنان میباشد و با
اجرای سناریو بهترین حالت و خوشبینانه شیب نمودار جذابیت کلی خدمات درکشده توسط بیمهشدگان بسیار باالتر از حالت مبنا و
سناریو بدترین حالت و بدبینانه میباشد و با افزایش جذابیت کلی خدمات ،تعداد متقاضیان بیمه افزایش مییابد و به دنبال آن درآمد
نیز افزایش مییابد که در شکلهای ( )7و ( )8زیر مشخص است:
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شکل  -7تاثیر سه سناریو بر تعداد متقاضیان بالفعل بیمه.
Figure 7- The effect of three scenarios on the number of actual insurance applicants.

همانطور که از نمودار باال مشخص است با افزایش فاکتورهای جذب مشتری در حالت خوشبینانه (نمودار آبیرنگ) تعداد متقاضیان
بالفعل شرکت بیمه به  500000نفر تا سال  1404میرسد که نسبت به حالت اولیه (نمودار قرمزرنگ) و حالت بدترین سناریو با
کاهش فاکتورهای جذب مشتری (نمودار سبزرنگ) بسیار عددی باالتر و قابلتوجه است .بهدنبال افزایش تعداد متقاضیان بالفعل بیمه
درآمد سازمان نیز باالتر میرود که شکل  8تاثیر سه سناریو را بر درآمد نشان داده است:
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daramad kol : scenario khoshbinane 1 1 1 1 1 1 1 1 1
daramad kol : Base run 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
daramad kol : scenario badbinane 3 3 3 3 3 3 3 3 3

همانطور که از شکلهای ( )7و ( )8مشخص است ،تاثیر سه سناریو (فاکتورهای جذب مشتری) بر درآمد و جذب افراد به شرکت
بیمه مشخص شد و بهمنظور رتبهبندی بهترین فاکتور جذب مشتری از روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای استفاده شد که در ادامه به
شرح آن پرداخته شده است.

 -7مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
با توجه به اینکه برای شبیهسازی یک مدل ،یک سری اطالعات ورودی جمعآوری میشود و بعد از اجرای مدل ،مجموعهای از خروجیها
حاصل میگردد ،بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادهها میتوان سناریوهای مختلف (فاکتورهای جذب مشتری) را که در اجراهای مختلف
شبیهسازی بهدست آمده است را مقایسه نمود و با توجه به ورودیها و خروجیهای مختلف ،کارایی هر فاکتور جذب مشتری را سنجید
و بهترین فاکتور را انتخاب نمود .بههمین منظور یک مدل تحلیلپوششیشبکهای دومرحلهای متوالی برای شرکت بیمه درنظر گرفته شده
است که در مرحله اول شرکت بیمه از تعداد نمایندگیها و هزینههای واحد (اداری و پرسنلی و  )...بهعنوان ورودی استفاده میکند و نرخ
فروش کل و نرخ جذب مشتری کل را بهصورت خروجی بهدست میآید و همچنین در مرحله دوم از نرخ فروش کل و نرخ جذب مشتری
کل بهعنوان ورودی استفاده شده است و همچنین مرحله دوم خودش یک ورودی دیگر یعنی تعداد کل افراد دارای بیمه دارد و درصد حق
بیمه دریافتی از مشتری و سود فعالیت شرکت بیمه بهعنوان خروجی بهدست میآید .با توجه به موارد ذکرشده شکل مدل تحلیل
پوششی دادههای شبکهای در زیر آورده شده است:
E

مرحله دوم

Z

شکل  -9ساختار شبکهای پژوهش.
Figure 9- Research network structure.

مرحلهاول

پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)

شکل  -8تاثیر سه سناریو بر درآمد.
Figure 8- Impact of three scenarios on income.

ساختار شبکهای بهدست آمده با توجه به مدل مومنی و همکاران )2017( 1در اختیار خبرگان شرکت بیمه ملت شیراز و اساتید دانشگاهی
قرار گرفت و پس از تایید جهت ساخت مدل مورداستفاده قرار گرفت .جهت ساختن و بیان مدل بهصورت کلی فرض میکنیم  nواحد
تصمیمگیرنده ( )j=1, …, nبا ساختار دومرحلهای متوالی موجود است .متغیرهای مدل شامل:
جدول  -2متغیرهای مدل تحلیل پوششی دادههای پژوهش.
Table 2- Model variables of research data envelopement analysis.
 :Xijورودی )i(1,…,Iام مرحله  1واحد )J(1,…,nام.
 :Zhjمتغیر میانی )h(1,…,Hام واحد jام.
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 :Epjورودی (ورودی خود مرحله دوم) ) p(1,…,Pام مرحله  2واحد jام.

 :Yrjخروجی )r(1,…,Rام مرحله  2واحد jام
1

1

1

2

1

𝜃 :𝜃 ،𝜃 ،به ترتیب کارایی مرحله  1و  2و شبکه میباشد.
𝑛

همچنین با توجه به تفاوت واحد مرجع در محاسبه هر کارایی λ ،ها را با اندیس  1و  2و  Nاز هم متمایز شدهاند که بهترتیب مرتبط با
واحد مرجع مرحله  1و  2و شبکه ( )Nمیباشد .جهت محاسبه کارایی شبکه ،خروجی فعلی با خروجی بهینه در صورت کارا عملکردن
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

هر دو مرحله مقایسه میشود .پس خروجی مرحله  1را به نسبت  Ѳ1زیاد شده است تا مرحله  1کارا شود و سپس با درنظر گرفتن مقدار
بهینه متغیر میانی ) (Ѳ1Zمحاسبه شده است که خروجی کل باید چقدر شود تا مرحله  2کارا شود یعنی خروجی سیستم باید به چه
نسبتی(  )Ѳnافزایش یابد تا با بهینه عمل کردن  ،مرحله  2و درنتیجه شبکه نیز کارا شود .مدل زیر بر همین مبنا کارایی مرحله  1و
مرحله  2و کارایی شبکه را محاسبه میکند.
1
θn

i=1………n,

()1

+

1
θ1

Max

∑nj=1 λj X ≤ Xi0

s.t

ij

∑nj=1 λj Zhj
∑nj=1 λnj Zhj
∑nj=1 λnj pj
∑nj=1 λj Yrj

≥ Ѳ1 Zi0 h =1……H,
≤ Ѳ1 Zi0 h =1……H,
≤ P0
p =1……P,
≥ Ѳn Yr0 r =1……R,
λ1j ≥0 ,λnj ≥0 , Ѳ1 , Ѳn free.

چون هرچه  Zبیشتر شود ،خروجی کل هم افزایش مییابد (یعنی کارایی مرحله اول و کارایی شبکه همراستا هستند) .این مدل ابتدا
متغیر میانی را بهینه میکند ( )Ѳ1 Zکه دو قید اول و قسمت اول تابع هدف این کار را انجام میدهند ،سپس با درنظر گرفتن مقدار بهینه
متغیر میانی (قید سوم) ،مشخص میکند که خروجی کل باید به چه نسبتی افزایش یابد ( )Ѳn Yتا به مرز کارایی برسد که سه قید آخر
و قسمت دوم تابع هدف این کار را انجام میدهد .جهت محاسبه کارایی مرحله  2میتوان قید

Ѳ2 =1

را به مدل فوق اضافه کرد و

بهجای  Ѳnو  Ѳ1را قرار داد و کارایی مرحله  2نیز حساب کرد .همانطور که پیشتر ذکر شد ،دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه بهصورت
کلی در مدل شبیهسازی پیاده شد و تغییرات آن در نمودارهای ذکرشده آورده شد .لذا فاکتورهای جذب مشتری بهصورت زیر معرفی
شده است و بهمنظور رتبهبندی در مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای ذکرشده اجرا شد و نتایج آن بررسی شده است.
فاکتور جذب مشتری اول :اثر کیفیت بر جذابیت خدمات درکشده توسط مشتری .کیفیت درکشده کیفیت واقعی محصول
نیست بلکه ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است .همانند تداعی مارکهای تجاری ،کیفیت ادراکشده نیز ارزش برای مشتری
فراهم میکند تا آنها با متمایز کردن برند از رقبا ،دلیلی برای خرید داشته باشند .اساسا اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژگیهای
ذاتی و خارجی کیفیت مربوط میشود .در میان ویژگیهای خارجی ،انجام فعالیتهای بازاریابی شرکت ازطریق قیمت و تبلیغات یک
ابزار برجسته محسوب میشود .لذا بهمنظور اجرای فاکتور بهبودیافته کیفیت خدمات درکشده توسط مشتری ،سطح کیفیت خدمات
درکشده توسط مشتری ،چهلوپنجدرصد افزایش داده شد.

Momeni et al.

1

فاکتور جذب مشتری دوم :اثر قیمت بر جذابیت خدمات درکشده توسط مشتری .یکی از انواع استراتژیهای قیمتگذاری « loss

 »leaderبه معنی فدا کردن ،مبنیبر فروش یک یا چند پوشش بیمهای به قیمت پایینتر ،جهت تحریک و تشویق بیمهگذاران به خرید
بیمهنامههای مرتبط یا غیرمرتبط دیگر است .این امر ضمن ایجاد جذابیت در خرید بیمهنامههای دیگر ،موجب گسترش بازار و ضریب
نفوذ بیمهای خواهد شد .لذا در این فاکتور قیمت ،سیدرصد کاهش داده شده است.
فاکتور جذب مشتری سوم :اثر کاهش زمان پرداخت خسارت به مشتری بر جذابیت خدمات درکشده توسط مشتری .امروزه
کاهش میانگین زمان فرآیند پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه یکی از مهمترین مسائل در زمینه پرداخت خسارت است .آنچه
در عرصه بازاریابی بیمه در بین مردم بیشتر از اعالمیه و تبلیغ تلویزیونی در افکار عمومی تأثیر میگذارد ،نحوه پرداخت خسارت ،سرعت
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و ابتکار عمل در این فرآیند است .در صورت ضعف در فرآیند پرداخت خسارت و عدم تعریف صحیح آن ،تبلیغات نتیجه عکس خواهد
داد و برداشت ذهنی بیمهگذار را به این سمتی معطوف میکند که بیمهگر تنها به فکر دریافت وجه از بیمهگذار و افزودن سرمایه خود
است و بهاین ترتیب ،بزرگترین ضربه به مقوله اشاعه فرهنگ بیمه و نیز مشتری مداری وارد خواهد شد .لذا در این فاکتور زمان پرداخت
خسارت دو ماه نسبت به حالت پایه کاهش داده شده است.

ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتری .احساس رضایتمندی و تصویر مثبت در ذهن مشتری موجب افزایش آستانه تحمل مشتری برای
پرداخت بیشتر در قبال خدمت و محصول موردنیاز خواهد شد که در این فاکتور چهلدرصد رفتار کارکنان نسبت به حالت مبنا بهتر شده
است.
فاکتور جذب مشتری پنجم :اثر زمان مصرفشده مشتری هنگام مراجعه به شرکت بیمه جهت انجام کار بر جذابیت خدمات
درکشده توسط مشتری .این مهم از طریق بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات انجام میگیرد .درواقع صنعت بیمه در جهان متأثر
از همین پیشرفتهای شگرف قرار گرفته است .اساس کار بیمه داده و بانکهای اطالعاتی است که فنآوری اطالعات و ارتباطات
فرصتهای طالئی را در اختیار صنعت بیمه قرار میدهد که در این فاکتور  15دقیقه زمان انجام کار ،کاهش داده شده است.
فاکتور جذب مشتری ششم :اثر کاهش بوروکراسی بر جذابیت خدمات درکشده توسط مشتری .این مهم همانند سناریو پنجم
از طریق سازوکار و بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات انجام میپذیرد .درواقع زمانی فعالیتهای بیمه میتواند در یک جامعه رشد
و توسعه یابد که رضایتمندی بیمهگذاران را فراهم کرده باشد .اما درحال حاضر ،در بسیاری از موارد بهدلیل عدم استفاده از زیرساختهای
مناسب فناوری اطالعات ،بوروکراسی و کاغذبازی باعث اتالف زمان و سرگردانی بیمهگذار و درنهایت ،طوالنیشدن فرآیند رسیدگی و
عدم رضایتمندی وی میشود .لذا در این فاکتور میزان بوروکراسی اداری را سیدرصد کاهش داده شده است.
فاکتور جذب مشتری هفتم :اثر نرخ تماس بر سازوکار بازار یابی و افزایش نرخ جذب بهوسیله تبلیغات رسمی و دهان به دهان.
نرخ تماس نحوه برخورد مشتریان بالفعل و بالقوه را به همدیگر را نشان میدهد که همانطور که ذکر شد این برخورد لزوما فیزیکی و
درواقع دهان به دهان نیست بلکه ممکن است این برخورد مجازی و ازطریق تبلیغات رسمی که در بستر تلویزیون ،رادیو ،تلفن ،پست،
ایمیل ،فضای مجازی و یا دیگر ابزارهای ارتباط از راه دور نیز اتفاق میافتد ،باشد .از سوی دیگر ،محرکهای گسترده محیطی شامل
تبلیغات رسمی ،تبلیغات دهان به دهان ،اینترنت ،رادیو ،تلویزیون ،رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی ،بیشاز هر زمان دیگری
فراگیر شدهاند .این محرکها پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری مشتریان را افزایش دادهاند که نتیجه آن ،تمایل به کسب مطلوبیت بیشتر با
قیمتهای پایینتر ،کیفیت باالتر و ویژگیهای بیشتر است لذا در این فاکتور ده درصد نرخ تماس ،افزایش داده شده است.
فاکتور جذب مشتری هشتم :اثر نوآوری و ابتکار در خدمات ارائهشده به مشتری نسبت به رقبا .ضروری است تا در مورد جنبههای
مختلف توسعه محصول جدید و ابتکار نوآوری ،مانند ابتکار در ویژگیهای محصول ،بخشبندی مشتریان و ترویج استراتژیهای
بازاریابی ،تصمیمهای منطقی اتخاذ شود .این تصمیمهای به هموابسته ،درنهایت موفقیت یا شکست محصول جدید را تحت تأثیر قرار
خواهند داد .لذا در این فاکتور چهلوپنجدرصد نوآوری و ابتکار نسبت به حالت مبنا افزایش داده شده است.

پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکتهای بیمه بهوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و تئوری پو یاییشناسی انتشار باس(مطالعه موردی :شرکت بیمهملت شیراز)

فاکتور جذب مشتری چهارم :اثر رفتار مناسب کارکنان هنگام مراجعه مشتری بر جذابیت خدمات درکشده توسط مشتری و

 -8یافتههای پژوهش
بعداز واردکردن اطالعات به مدل  winQsbنتایج زیر حاصل شد که در جدولهای ( )5(-)3آورده شده است:
جدول  -3نتایج ارزیابی واحدهای سال .1398
Table 3- Results of evaluation of units in 1398.
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سناریو

کارایی مرحله 1

کارایی مرحله 2

کارایی شبکه

رتبه

پایه

0/54
0/70
0/37
1
1
0/64
1
1
0/80

0/79
1
1
0/13
0/36
0/49
0/55
0/42
0/82

0/75
0/58
0/72
0/88
0/73
0/75
0/64
0/69
0/61

-

1
2
3
4
5
6
7
8

8
4
1
3
2
6
5
7

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه382-401 :

همانطور که از جدول  3مشخص است بهترین فاکتور جذب مشتری ،کاهش زمان پرداخت خسارت میباشد که در رتبه اول قرار دارد
و بعداز آن کاهش زمان صرف شده توسط مشتری هنگام مراجعه به شرکت جهت انجام کار در درتبهدوم و بعداز آن رفتار مناسب کارکنان
با اربابرجوع در رتبه سوم و قیمت مناسب خدمات در رتبه چهارم و نرخ تماس و کاهش بوروکراسی و ابتکار و نوآوری و کیفیت به
ترتیب در رتبه  5و  6و  7و  8قرار دارد که این نشان میدهد از عوامل مهم و استراتژیک جهت جذب افراد به شرکت بیمه ،مشتری مداری
و انجام تعهدات مربوط به قرارداد با مشتری میباشد و هرچه قدر هم کیفیت خوب باشد اما مشتریمداری رعایت نشده باشد ،کارایی
الزم را شرکت نخواهد داشت.
جدول  -4نتایج ارزیابی واحدهای سال .1399
Table 4- Results of evaluation of units in 1399.

سناریو

کارایی مرحله 1

کارایی مرحله 2

کارایی شبکه

رتبه

پایه

1
1
1
0/57
0/96
1
1
1
1

1
1
1
0/50
0/97
0/10
1
1
1

0/50
0/50
0/50
0/93
0/51
0/90
0/50
0/50
0/50

-

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
1
3
2
4
4
4

همانطور که از جدول  4مشخص است در این سال نیز فاکتور کاهش زمان پرداخت خسارت در رتبه  1و پساز آن کاهش زمان
مصرفشده توسط مشتری هنگام مراجعه به شرکت جهت انجام کار در رتبه دوم و بعداز آن فاکتور رفتار مناسب کارکنان با مشتری در
رتبه  3و مابقی در رتبه یکسان قرار دارند.
جدول  -5نتایج ارزیابی واحدهای سال .1400
Table 5- Evaluation results of 1400 units.

سناریو

کارایی مرحله 1

کارایی مرحله 2

کارایی شبکه

رتبه

پایه

1
1
0/96
0/80
0/59
0/60
1
1
1

1
1
0/98
0/42
0/86
0/61
0/92
0/97
1

0/50
0/50
0/52
0/82
0/68
0/81
0/52
0/50
0/50

-

1
2
3
4
5
6
7
8

5
4
1
3
2
4
5
5

همانطور که از جدول  5مشخص است در این سال نیز فاکتور کاهش زمان پرداخت خسارت به مشتری در رتبه یک و بعداز آن کاهش
زمان مصرفشده توسط مشتری هنگام انجام کار و بعداز آن رفتار مناسب کارکنان با مشتری و بعداز قیمت مناسب خدمات و کاهش
بوروکراسی قرار دارند و مابقی در رتبه یکسان میباشند.
بهطور کلی از سه جدول باال میتوان نتیجه گرفت که برای نهادینه ساختن فرهنگ بیمه که هدف اصلیاش ارائه خدمات با کیفیت است،
باید به ضرورت بهبود فرآیند پرداخت خسارت توجه کرد .درواقع شرکتهای بیمه میتوانند جبران و پرداخت خسارت را بدون تعطیلی
و  24ساعته انجام دهند .به این ترتیب ،با پرداخت سریع و بهموقع خسارت به بیمهگذاران و کیفیت باالی خدمات مرتبط با آن ،ضمن آن
که شمار مشتریان شرکتهای بیمه افزایش چشمگیری خواهد داشت ،شرکت قادر است آنان را متقاعد سازد تا بیمهنامههای موردنیازشان
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را با نرخهای باالتری از آن شرکت دریافت کنند زیرا هرقدر حق بیمه و قیمت کاهش یابد اما پرداخت خسارت به بیمهگذاران به شیوه
دلخواه نباشد ،نتیجهای جز نارضایتی مشتریان شرکتهای بیمه دنبال نخواهد داشت .ازطرف دیگر ،شرکت بیمه با افزایش تعداد مراکز
پرداخت خسارت ،تعداد کارکنان مراکز پرداخت خسارت ،تعداد نمایندگان و همچنین افزاش تعداد شعب میتواند میانگین زمان پرداخت
خسارتها را کاهش دهد .زمانی فعالیتهای بیمه میتواند در یک جامعه رشد و توسعه یابد که رضایتمندی بیمهگذاران را فراهم کرده
باشد اما درحال حاضر ،در بسیاری از موارد بهدلیل عدمرفتار مناسب کارکنان و عدمتجربه کارکنان واحدهای پرداخت خسارت و همچنین
و درنهایت ،طوالنیشدن فرآیند رسیدگی و تسویه خسارت و عدم رضایتمندی وی میشود.

 -9بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی و رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری انجام گرفته است .لذا بهمنظور رتبهبندی فاکتورهای جذب مشتری
تکنیکهای مختلفی ارائه شده است ،ازجمله تکنیک تحلیل پوششی دادهها که یک مدل ریاضی است که به ارزیابی کارایی واحدهای
تصمیمگیری با استفاده از تحلیل ورودیها و خروجیها میپردازد ،اما مدلهای مرسوم به واحدهای تصمیمگیرنده بهعنوان یک جعبه
سیاه مینگرد و ساختار درونی واحدهای تصمیمگیرنده را نادیده میگیرد و اینگونه فرض میشود که عملکرد واحد تصمیمگیرنده تابعی
از ورودیها و خروجیهای انتخابی است .اما در بسیاری از موارد ،واحدهای تصمیمگیرنده دارای یک ساختار چندمرحلهای از فعالیتها
و تصمیمات هستند که عملکرد هرکدام از این مراحل میتواند بر عملکرد کل واحدها نیز تاثیر بگذارد ،ساختار تدوین استراتژی الزم
برای جذب مشتری در این پژوهش نیز دارای دو مرحله است و به همین دلیل از یک مدل تحلیل پوششی شبکهای برای رتبهبندی آن
استفاده شد .از طرفی مدلهای تحلیل پوششی دادهها قادر به ارائه الگوی مناسب برای زمان آینده نمیباشند ،بنابراین با استفاده از نتایج
حاصل از این روش ،مدیران شرکت بیمه قادر به بهبود وضعیت خود نمیباشند .برای رفع این مشکل در این پژوهش سعی شد که ابتدا
به توسعه و پیشبینی فاکتورهای جذب مشتری با نگاه به تئوری انتشار باس و با رویکرد پویاییشناسی موردتوجه قرار گیرد که در آن 2
سناریو مختلف خوشبینانه ،بدبینانه باحالت مبنا برای موفقیت جذب مشتری بررسی شدند .نتایج اجرای سناریوها بهطور خالصه حاکی
از آن است که متغیر تأثیرگذار در این پژوهش جذابیت کلی خدمات درکشده توسط بیمهشدگان میباشد که ناشیاز تقویت فاکتورهای
جذب مشتری از قبیل :اثر کاهش قیمت ،اثر افزایش کیفیت ،پرداخت بهموقع خسارت ،افزایش نوآوری ،کاهش بوروکراسی و کاهش
زمان مصرفشده مشتری هنگام مراجعه به شرکت جهت انجام کار ،افزایش نرخ تماس و رفتار مناسب کارکنان با مشتریان میباشد .با
توجه به اجرای سناریوهای سهگانه و بررسی نتایج آنها ،فاکتورهای جذب مشتری مشخص شدند و بهمنظور برنامهریزی در آینده برای
عملکرد و سوددهی و رضایت بیمهشدگان با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای به رتبهبندی این برگ خریدها در سه سال
 1398تا  1400پرداخته شد و نتایج پیشبینی در هر سه سال ذکرشده ،حاکی از این است که بهترین فاکتور جذب مشتری ،کاهش زمان
پرداخت خسارت میباشد که در رتبه اول قرار دارد و بعداز آن کاهش زمان مصرفشده توسط مشتری هنگام مراجعه به شرکت و انجام
کار در رتبه دوم قرار دارد و بعداز آن رفتار مناسب کارکنان با اربابرجوع در رتبه سوم قرار دارد .لذا آنچه مسلم است جهت جذب مشتری
و همچنین ارتقای درآمد و رشد شرکت بیمه توجه به رعایت حقوق مشتری و انجام تعهدات ذکرشده در قرارداد و کاهش زمان پرداخت
خسارت به مشتری و درواقع مشتری مداری از عوامل حیاتی شرکت محسوب میشود چراکه رفتار مناسب با مشتری ،سبب تصویر مثبت
در ذهن مشتری میشود و این خود عاملی جهت تبلیغات دهان به دهان برای جذب در شرکت میشود و همچنین استفاده از تکنولوژی
و فناوری اطالعات جهت کاهش بوروکراسی و کاهش خطا و همچنین کاهش زمان مصرفشده توسط مشتری هنگام مراجعه به شرکت
نیز از دیگر عوامل مهم و تعیینکننده بقای یک شرکت میباشد و در آخر نوآوری و کیفیت خدمات نیز سبب رضایت و جذب مشتری و
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عدم نظارت دقیق بر فرآیند رسیدگی به پروندههای پرداخت خسارت ،بوروکراسی و کاغذبازی باعث اتالف زمان و سرگردانی بیمهگذار

 لذا مدیران سطح عالی شرکت با دانستن این موضوع باید استراتژیهای الزم خود را براساس فاکتورهای.ایجاد مزیت رقابتی میشود
 همچنین در خاتمه. قرار دهند تا هم موجب رضایت مشتری شوند و هم سبب باالرفتن سود شرکت شوند،برتر جذب مشتری ذکرشده
:بهمنظور تحقیقهای بیشتر در آینده پیشنهادهای زیر ارائه میشود
. انجام مطالعات تطبیقی در شرکتهای دیگر بیمه در مورد موضوع پژوهش

. انجام پژوهشهای مشابه با استفاده از سایر مدلها و روشها و نرمافزارهای آماری و مقایسه نتایج حاصله با نتایج این پژوهش
. بررسی وضعیت بازاریابی اینترنتی بیمه عمر در ایران بهوسیله روش پژوهش
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