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 چکیده

قرار  مهیصنعت ب در کیاستراتژ یهاکه در حوزه کنترل برنامه ینفعانذی ژهیوها، بهبرنامه یاصل نفعانذیبه  شتریتوجه ب
 هدف دارد. ضرورت کشور مهیصنعت بکالن  یهاطرح یدر بازنگر نفعانذیکلیه استفاده از مشارکت ، و همچنین ندارند

در نهایت، با  .استو انتظارات آنان  ازهاین بررسی و بیمه صنعت نفعانذی یبندتیو اولو یبنددسته ،ییشناسااین تحقیق 

 ینترنتینامه اپرسش یک ازدر مرحله اول،  شد. ، راهبردهای تعاملی پیشنهاد خواهدنفعانذیمل با استفاده از مدل مدیریت تعا
شده است.  افتیپاسخ در 12۰تعداد  تیو در نها دینفر بازد ۱۶۸توسط که استفاده شده است،  نفعانذی یبنددسته یبرا

قه عال-قدرت  هایمدل از مهیصنعت ب نفعانذیت نگاشجهت هستند.  مهیجامعه مورد مراجعه، خبرگان و فعاالن صنعت ب
جستجو در وب  ،یااز مطالعات کتابخانه نفعانیانتظارات ذ برای استخراجادامه  در. شده است استفاده یریاثرپذ-یگذارو اثر

داخل  نفعانیذ یبرا یحیتشر افتهیساخت یهانامهخارج از صنعت و از مصاحبه و پرسش نفعانیذ یو ارسال نامه برا
 نفعانینفر از ذ 1۱1بخش  نیا یهانامهدهندگان به پرسشاستفاده شده است. مجموع پاسخی عمق یهالیتحلو صنعت 

 مهیب اند.پاسخ داده نترنتیا قیاز طر یحیصورت تشربه قیتحق نیاند که به سواالت امتفاوت بوده یهاصنعت در نقش

 گرانمهیب یکایسند ،یامهیب یهاآپخسارت، استارت ابانیارز ،یحقوق گذارانمهیب ،ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ،یمرکز
فوذ ، دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نکلیدی نفعانذیدهند. صنعت بیمه را تشکیل می یدیکل گرانیکارگزاران باز و

 یبرا ییو راهبردها رندیتوجه قرار بگ کانون دیبا مهیوضع شده در صنعت ب یینها یهایلذا در استراتژ بوده،بر سازمان 

 لیتحلز ا های مرتبط با آن وارد شوند.گیریو انتظارات آنها لحاظ شود و در تمامی موارد توسعه و تصمیم ازهایبه ن ییپاسخگو
 ا،آنه یسنجتیو اولو یراهبرد نفعانذیاز نگاه  احصا شده داتیها و تهدمجموع نقاط قوت و ضعف و فرصت یفیو ک یکمّ
 نمود. استفاده تعامل با آنها یهاو برنامه هایاستخراج استراتژ برای توانیم
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 مقدمه .1

 میم یک عمل یا تصبا های طبیعی و اجتماعی پدیده وجوهی ازقراردادن تحت تاثیر فرایند، ، نفعانتحلیل ذی
تحلیل، تضادهای موجود  شوند. از طریق اینشناسایی  بایدنیز پذیرتاثیر هایها و سازمانافراد، گروهسان بدین است 

های شوند. روشهای بعدی تشدید نمیفعالیتدر  تضادها  شود ایناطمینان حاصل تا  نفعان شناسایی بین ذی
نفعان نفعان و مشارکت ذیبندی ذینفعان، اولویتذیسه مرحله عمومی شناسایی  نفعان شاملمختلف تحلیل ذی

 [.1۸] است

و از سوی دیگر بر آن  پذیرفته توانند از صنعت تأثیریک سو می هایی هستند که ازنفعان گروهذی ،طور کلیبه
های ، اتحادیهکنندگان، کارکنان، مشتریان، رقباعرضه ،گذارانطور معمول شامل سرمایهها بهاین گروه. بگذارند تأثیر

کننده کاال و یا خدمات یک سازمان طور قطع مصرفنفع بههای ذیگروه .گذاری هستندنهادهای قانون محلی و
ها به انتخاب پروژهها و سازمانموفقیت عبارتی، . بهممکن است تنها مدافع آن سازمان یا برنامه باشند نبوده و

ترتیب تهدیدهای مؤثر بر اهداف کلیدی  شوند و بدینا هم مرتبط میدارد که با اهداف مشترك ب نفعانی بستگیذی
 [.1۰] نمایندحذف می یا را کاهش داده و

در  رانیدم ماتیتصم تیرقابت، بر اهم افتنیو شدت  یامروز یهاوکار سازمانکسب طیمح یدگیچیپ شیافزا
 یبردراه ماتیامروزه، تصم ن،یبنابراو  ستین یامر مستثن نیاز ا زین مهیها افزوده است. صنعت ببخش یتمام
واجه و شکست م یآن را با ناکام ایصنعت بوده  نیا تیبقاء و موفق کنندهنیتضم تواندیکشور م مهیصنعت ب رانیمد
نون بداند اک دیمهم با نیاز ا یآگاه یانداز سازمان( و برابداند به کجا خواهد رفت )چشم دیسازمان موفق با .دینما
رده )اهداف ک فیتعر یدرستباشد را به خواهدیآنچه م دیسازمان(، پس از آن با تیرار گرفته است )مامورکجا ق قاًیدق

ه این الزم .)برنامه استراتژیک( دین شده را مشخص نماییو اهداف تع گاهیبه آن جا دنیرس ی( و چگونگیراهبرد
 ن در معرض آن قرار دارد. که سازما ها و تهدیدهایی استامر، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت

به  یدهتیعدم اولو لیدلرو به شیپ یهاو از دست دادن مستمر فرصت هاتیمناسب از موقع یریگعدم بهره
مانع  ،یکیعمده تکنولوژ یهاو ضعف یفرهنگ یاشهیر یها، چالشکالن کشورو مباحث آن در سطح  مهیصنعت ب

در و  میاسال پس از انقالباست. دهیدر اقتصاد کشور گرد مهیعت بمناسب صن گاهیو جا یراهبرد تیموقع جادیاز ا
را به  های زیادیبیآس رانهیسختگ یهامیو تحر یلیجنگ تحم یعنی گریگذشته دو عامل اثرگذار د یهاسال

 هاتیاولو یمیدا راتییتغ رینظ گرید یموارد ،عوامل نیاند. در کنار اکشور وارد نموده مهیمختلف صنعت ب یهابخش
گاهاً  یهایریگو جهت یتیریمدت بر منافع بلندمدت کشور، عدم ثبات مدکوتاه یهالشغلبه چا ران،یمد رییبا تغ

وجود برنامه  بوده است. مهیمؤثر بر صنعت ب یهابیواحد، از جمله آس یاستگذاریس کیاز  تیمتضاد و عدم تبع
بر نقاط ضعف و تهدیدها و استفاده بهتر از نقاط قوت و  عنوان چراغ راهی در مسیر فعالیت صنعت، غلبهتواند بهمی

   ها را میسر سازد.  فرصت
و  نیتدو ،ازیبه فراخور ن یتوسعه، تحول و راهبرد یهابرنامه 11۸۸-9۸ده سال  طیکشور،  مهیدر صنعت ب

 نیدر تدو دادند  نشان ها برنامهاین عملکرد دربارۀ  ایمطالعهدر  (119۸خدیور و همکاران ) اند.شده یطراح
ر حوزه که د توجه نشده است ینفعانذی ژهیوبه ،هابرنامه یاصل نفعانذیبه  ،ی صنعتقبل یراهبرد یهابرنامه

 اندشتهنداها قرار برنامه نیکنترل ا
و  روشمانند شبکه فی شتریب نفعانذی، استفاده از مشارکت صنعت کالن یهاطرح یبازنگر در،

 یمانند راهبردها ی،و اسناد باالدست نفعانذی یاز سو یفیها تکالاز برنامه یدر برخ ت.اسضروری هایکارگزار
ضرورت  اینبوده  ییابعاد، اجرا یکه ممکن است از برخ شدهکشور در نظر گرفته  مهیصنعت ب یوزارت اقتصاد برا

. وجود داشته باشد نفعانذی ریسا دگاهیحال، تحقق د نیآنها و در ع یاجرا یخاص برا ییدر نظر گرفتن راهبردها
عالوه براین، در ارزیابی اجزای برنامه راهبردی،  .[1۶] شوند لیالزم است تحل زین یباالدست نفعانذیلذا انتظارات 
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 یدیکل عاننفذی ییشناسا بهپژوهش  نیا در از این رو، کلیدی است. نفعانذیهای کلیدی ماموریت، یکی از مولفه

ر ریتاث ندهیآ هایو انتظارات آنان که بر برنامه ازهایدر ن قیتعم ،آنها یبندو طبقه کشور، نگاشت مهیصنعت ب گذا
 شود.پرداخته می نفعانذی تعامل این مدیریت مدل مناسب ارایهو نیز  خواهد بود،

 
 پژوهش پیشینهنظری و  مبانی .2

 2رکسونالک .[7]ه است کردنفعان را  ابزار حیاتی مدیریت راهبردی قلمداد تحلیل ذی( 1992) 1سبیاکر. 

 1فریمن، هریسون و ویک .[۶]نمود ها استفاده نفعان برای ارزیابی و تحلیل عملکرد شرکتاز چارچوب ذی( 199۰)
 .[11]پرداختند نفعان چگونگی رهبری و مدیریت ذی به بحث در مورد« نفعانمدیریت برای ذی» کتابدر ( 2۵۵7)

نفعان با توجه به معیارها به بررسی اثرات مختلف ذی« نفعانیت ارتباط با ذیمدیر»در کتاب ( 2۵۵9) ۱لیندا بورن
صورت کیفی و بهرا نفعان، گستره وسیعی از ابزارها الگوهای رایج تحلیل ذی .[2] و ابزارهای مختلف پرداخته است

ک سیاست و برنامه خاص شان در یها و منافعها بر سایر گروهنفعان، موقعیت، تاثیر آنکمّی برای شناسایی ذی
ها بر نیروهای ها و برنامهای را درباره تاثیر سیاستنفعان ایدهبراین، تحلیل ذیدهند. عالوهمورد استفاده قرار می

های مختلف درباره سیاست پیشنهادشده و توانایی بالقوه و تعارض بین افراد کند؛ دیدگاهسیاسی و اجتماعی ارائه می
  .[2۱]نماید نفعان مخالف کمک میکند؛ و به شناسایی راهبردهای بالقوه برای مذاکره با ذیمی ها را تبیینو گروه

نفعان ذی لیتحل» نفعان، تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. از جمله اینکهذی لیدر فرآیند توسعه روش تحل
ر زمان عالیق و منافع چه کسانی باید د اینکه نییاست برای تع فییمند اطالعات کنظام لیآوری و تحلفرآیند جمع

نفعان روش ذی لیتحل»تعریفی دیگر  در. [22] «ردییا برنامه مورد توجه قرار گ استیطراحی یا اجرای یک س
نفعان نسبت به آن ها از طریق شناسایی قدرت، موضع و درك ذیها و برنامهطرح اسییپذیری سبررسی امکان

  .[19] شده است بیان «استیس

شمار به هاتیعنوان بخشی از فعالکه به نفع،یهای ذنفعان، پژوهشگر از فهرست طرفذی لیبرای انجام تحل
فنی مشخص  هایلیساختن مطالعه و انجام تحلکه هنگام مفهومی نفعیهای ذکند. دیگر طرفد، شروع مینرومی
قدرت  نییطوالنی خواهد شد. پس از تع فهرست شوند. در این مرحله، احتماالًشوند، به این فهرست افزوده میمی

 هیتوص رامونیارزیابی نظر هر یک از آنان پ نفع،یهای ذها و گروهطرف لیگام بعدی در تحل نفع،یهر طرف ذ
شده حمایت خواهد کرد یا به مخالفت با آن خواهد ارائه هیاز توص نفعیمورد مطالعه است. آیا طرف ذ استییس

ها نهایی داشته باشد، پاسخ به این پرسش میتواند بر تصممی نفعیکه گروه ذ رییتاث زانیز ما ظرنپرداخت؟ صرف

دست خواهد عمل آید، بهبه شنهادییپ هیرود از توصحمایتی که انتظار می زانیاطالعات ارزشمندی را در مورد م
 .داد

نفعان مختلفی داشته باشد. ذی تواند کاربردهایمی گذارییمشنفعان در فرآیند خطو مشارکت ذی حضور
 ریتواند جهت و مسمی ی کهاطالعات ؛باشند گذارییمشکننده اطالعات و شواهد برای یک خطتوانند ارائهمی
 ؛رندیمورد استفاده قرار گ گذارییمشعنوان زنگ خطر در فرآیند خطتوانند بهنفعان میدهد. ذی رییرا تغ استیس

نفعان دارای ذی لیرا آشکار سازند. استفاده از تحل هااستیهای شکست سرعت نشانهستوانند بهها میزیرا آن

 ادهایشنهیپ اسییپذیری سمهم برای افزایش امکان ارینفعان، رویکردی بسذی لیهای متعددی است: تحلویژگی
ساختاری  اتریو توجه ویژه به تاث قینفعان مستلزم صبر، دقت، قضاوت دقذی لیانجام تحل بوده و استییس

  .[1۱] هاستآنو قدرت نسبی استییجدید س شنهادهاییدر پ گذارییمشبازیگران خط تیدهنده منافع و موقعشکل
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ترین آنها عبارتند از: نمود که مهمبندی توان دستهی میمختلف ارهاییبر اساس معرا نفعان ذی

بت یا ی آشکار/نهان، تاثیرگذاری بر طراحی/اجرا، تاثیر مثتاثیر آگاهانه/ناآگاهانه، تاثیرگذارتاثیرگذاری/تاثیرپذیری، 
 .[1۶]های مالی/غیر مالی منفی، فرد/گروه/سازمان، درون/بیرون سازمانی، انگیزه

نفعان ایی ذیآن، شناس دنبال، ابتدا باید مساله مورد نظر شناسایی و تعریف شده و بهنفعانذیبرای انجام تحلیل 
مراحل بعدی فرایند تحلیل  ،دنبال آن، طراحی راهبردهای سیاستیها و بهوری و تحلیل دادهآمد نظر قرار گیرد. جمع

که مبنای مراحل بعدی  نفعانزیاد شناسایی ذی تیحساسبر این اساس، و با توجه به  دهند.نفعان را تشکیل میذی
نفعان ذی لیتحل در مرحله ترینمهممسئله موردنظر  نفعیهای ذ، شناسایی گروهددهشکل می رانفعان ذی لیتحل

دارای مزایا و  کدامالگوهای گوناگونی ارائه شده که هر  نفع،یهای ذاست. برای پوشش و شناسایی تمامی گروه
 هنجاری فی،یهای توصنفعان مختلف را به سه دسته نظریههای ذی( نظریه2۵۵۶) 1معایبی هستند. فریدمن و مایلز

و گسترده است که شامل همه  هینفعان یک تعریف اولروش توصیفی، تعریف ذی در. [12] کنندمی میو ابزاری تقس
پذیرند.  ریبگذارند یا از آن تاث ریموردنظر تاث استیتوانند بر سطور بالقوه یا در عمل میها و افرادی است که بهگروه

است. روش هنجاری  نظرمورد ها با سازماننفعان مبتنی بر حضور و ارتباط آنشناسایی ذی ،در روش هنجاری
 هنیها با سازمان موردنظر است که این امر زمنفعان براساس ارتباط واقعی آنطور سنتی متمرکز بر شناسایی ذیبه

 انیتوازنی م کهروش ابزاری در کند. فراهم می رییگمینفعان را در فرآیند تصمحضور و مشارکت ذی تیمشروع
های نفعان از روشبرای تعریف و شناسایی ذی ،هنجاری ایجاد کرده استو محدود  فییتوصگستردۀ  شدو رو

ها، اسامی همه افراد، گروه هینام یا تهنفعان، ثبتاول در شناسایی ذی اقدام .[17] شودمیچندبعدی استفاده 
 هیرند. برای تهو طرح موردنظر ارتباط داشته یا در حوزه نفوذ آن قرار دا استیس باها و نهادهایی است که سازمان

 کنند.آیند و با روش توفان مغزی در این کار مشارکت میاز افراد گرد هم می گروهی این فهرست
نفعان مطابق با موقعیت انواع ذیشود. برای نمونه، های مختلفی استفاده میاز چارچوب نفعانذیرای تعیین ب

که شود مینشان داده  2)عالقه( منفعت-س قدرتتحت عنوان ماتری های مورد نیازشان در یک ماتریسنوع تالش
با  Aنفعان گروه بندی نمود. برای ذیدر چهارگروه طبقه 1نفعان را مطابق شکل توان انواع ذیبا توجه به آن می

دارای که  Bگروه  نفعانذینیاز به اقدام فوری نیست.  لیتالش الزم است و ،قدرت کم و کمترین سطح خواسته
نفعان . ذیاقدام فوری نیاز نیست لیباالیی از خواسته و عالقه هستند باید مطلع نگه داشته شوند و قدرت کم و سطح

با وجود عدم منافع، ممکن است قدرت خود هستند و چون  دارای قدرت باال و سطح خواسته و عالقه پایین Cگروه 
بازیکنان کلیدی هستند  D نفعان گروهذی .باید راضی نگه داشته شوند ،کار برندرا در واکنش به یک پروژه خاص به

های ها و طرحو واکنش خود را نسبت به پروژه بودهچون دارای قدرت باال و سطح باالیی از خواسته و عالقه 

 .[9] دهندهای اصلی شکل میسازمان با توجه به اولویت
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 [9] عالقه -قدرت ایمنفعت  -قدرت  سیبر اساس ماتر نفعانینگاشت ذ-1شکل 
 

ابلیت ق توانند می که ، منافع و فوریتمندی توان توجه به چهار معیار قدرت، با  نفعانذیدر چارچوب دیگری، 
به پنج گروه محتاط، متقاضی، مسلط )حاکم(، وابسته )محتاج(  ،تهدید یا همکاری در رابطه با سازمان را ایجاد کنند

ست. از ا ضروریتاثیرپذیری در این مقوله  /شدت تاثیرگذاری، معیار پنجمی . توجه بهشوندو خطرناك تقسیم می

شود لذا توجه به بعد شدت تاثیرگذاری ارجحیت اتالف منابع سازمان نمی باعث نفعیآنجا که تاثیرپذیری یک ذ
توان معرف پتانسیل تهدید یا همکاری باشند. لذا می وانندتدارد. از طرفی سه معیار قدرت، منافع و فوریت نیز می

 :کرد نیتدو نفعانیهایی در رابطه با ذهای چهارگانه زیر استراتژیدر موقعیت
 (اثرگذاری منفی زیاد -فوریت زیاد -تهدید باال )قدرت زیاد مندیتوان با نفعان ذی (1)
 (اثرگذاری مثبت زیاد -فوریت زیاد -همکاری باال )قدرت زیاد مندیبا توان نفعان ذی (2)

 زیاد( اثرگذاری -زیاد فوریت –زیادبینی و قدرت همکاری و تهدید باال )غیر قابل پیش مندیبا تواننفعان ذی (1)
 (کم اثرگذاری -کم فوریت –کمبینی و قدرت همکاری و تهدید کم )غیر قابل پیش مندیا توانب نفعانذی (۱)

[1۸]. 

پروژه و شناخت کافی از انتظارات آنها یکی از عوامل مهم و موثر بر موفقیت  نفعانذیبا توجه به اینکه شناسایی 
ندین پژوهش به این موضوع در صنایع و ای است، در مطالعات داخلی نیز به این مساله توجه شده و چهر پروژه

 به برخی از این مطالعات اشاره شده است. 1در جدول  اند.های مختلف پرداختهسازمان
 

 پژوهشهای منبع: یافته. نفعانذیمطالعات شناسایی و تحلیل . 1جدول 

 روش مورد استفاده هایافته عنوان پژوهش نویسندگان منبع

[1] 

ر بهادرستانی، بام

، ینوور قلعهمنص
 ناصر مطهری فرمانی

(1197) 

نفعان یطراحی مدل انتظارات ذ

های احداث در پروژه یدیکل
خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه 

 قطار شهری مشهد خطوطساخت 

ن یشترینفعان قطعی دارای بیذ

 نفعانذیسطوح انتظارات بوده و 
مسلط از حداقل انتظارات 

ی یمدل نها نیبرخوردارند. همچن
نفع یسه نوع ذ دهدیشان من

 چیت، محتاط و متقاضی در هکسا

دی یلک نفعانذیطی جزو یشرا
 .باشندیپروژه نم

 تیفیرد ککروش گسترش عمل
(QFD) 

 

[21] 

فاطمه ثقفی، کلثوم 

عباسی شاهکوه، 

احسان کشتگاری 
(1191) 

 طراحی چارچوب شناسایی و

 نفعانبندی ذیاولویت

عه ال)مط مبتنی بر روش فراتلفیق
 موردی سیستم عامل بومی ایران(

دار در با مطالعه منابع اولویت
صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار 

 ،پرسشنامه

های مختلف، با مطالعه مدل

ارزشی در کلیه معیارهای مهم 

و  شده مطالعه ذینفعان استخراج
با توجه به نظر خبرگان 

B 
 مطلع نگه داشتن

A 
 کمترین تالش

D 
 بازیگران کلیدی

C 
 راضی نگه داشتن

 زیاد                            کم               

 
 کم

 
  

 زیاد

ت
در

ق
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 روش مورد استفاده هایافته عنوان پژوهش نویسندگان منبع

نفعان سیستم عامل بومی ذی
د. انبندی شدهشناسایی و دسته

هایی برای ستراتژیهمچنین ا
 مدیریت آنها ارائه شده است.

 مهمترین عوامل شناسایی و
چارچوبی برای شناسایی 

فرینی مبتنی بر ذینفعان آارزش
 .شده استاستخراج 

[11] 
و رمه ،مهدی قربانی

 (1191) ده بزرگی

حلیل ذی نفعان، قدرت ت

اجتماعی، و تحلیل شبکه در 
 بع طبیعیمدیریت مشارکتی منا

 شخیص کنشگران با موقعیتت
مرکزی، که نقش کلیدی را در 

برنامه عمل مدیریت مشارکتی 
ایفا می  منطقه مودر مطالعهمراتع 

 .نمایند

برداران مرتع، بر شناسایی بهره
 ؛های پیمایشیاساس روش

های اعتماد و محاسبه ماتریس
مشارکت تولید و شاخص 

مرکزیت درجه و مرکزیت 

 ؛طریق پرسشنامه بینابینی از
موقعیت هندسی هر تعیین 

 .کنشگر در شبکه

[۸] 

 ی،دهقان یمصطف

 قتیغالمرضا حق
 اریاسفند ی،نئینا

 (1۱۵۵) زبردست

 یتوسعه شهر نفعانذی لیتحل
شهر  ی:)مورد پژوه انیدانش بن

 اصفهان(

 توسعه شهری دانش بنیانحقق ت

و  منافع مشترك یریگیمنوط به پ
 نیاقدامات مشترك ب یاجرا

مختلف است.  نفعانذی
 لیتحل یشده براارائه یبنددسته

 ، بهاین پروژه یدیکل نفعانذی

 سهیکردن امکان مقافراهم لیدل
و  نفعانذینوع قدرت و منافع 

مشترك  یراهبردها فیامکان تعر
 بر نفعانذی انةیافزاهم تو اقداما

اساس منافع مشترکشان، ابزار 
 ،یسازتیظرف یبرا یمناسب

مشارکت و  یو ارتقا ،یسازهشبک

 ندیها در فراآن نیتعامل ب
 .دهدیدست مبه یگذاراستیس

 -قدرت سیا استفاده از ماترب
و نوع  زانیاز م یمنفعت، درک

و  نفعانذیقدرت و منفعت 
ها با اعمال قدرت آن یچگونگ

شان ارائه توجه به نوع منافع

 شده است.

[19] 

سید سپهر قاضی 

 ، سهیالنوری
 دی، منصورهمحم

 (1192عبدی )

به کمک  QFD ندیبهبود فرا

 یکارا برا ی: ابزارنفعانیذ لیتحل
 یمل کیاستراتژ یزیربرنامه

 ،یاستراتژ یدر طراح QFD گرچه
شناخته شده است اما  یابزار

 ،یدر سطح مل ژهیوهکاربرد آن ب
و اعتبار  یاز اثربخش یزمان

برخوردار خواهد بود که  یشتریب
و  ییر شناساب یتوجه کاف

و  نفعانذی بندیدسته

آنان به عمل آمده  هایخواسته
 باشد.

 یریکارگبه ی باابزارساختن 

و  QFD ندیاز فرا یقیتلف یمدل
با  که ،نفعانذی یابیارز کردیرو

 یزریآن بتوان برنامه
ا را ب یدر سطح مل کیاستراتژ

 یرشتیخاطر و اعتبار ب نانیاطم

 .انجام داد

[22] 

 نیدالعابنیز
 ،بگلوخیش

 حسن ،مورنژادیکاوه ت
 دالهی ،انیوریگ

 سهرون زادهعباس

(1199) 

 نفعانذی لیو تحل ییشناسا

وزارت  یسازمان غذا و دارو
 کیبهداشت با استفاده از تکن

 متلید

سازمان غذا  نفعانذیمورد از  1۶
شد که از  ییشناسا رانیا یو دارو

 یریرپذیو تأث یرگذارینظر تأث

 ،نفعیذ نیرگذارتریأثدولت ت اتیه
 نیترریرپذیتأث ییکننده نهامصرف

 نیشتریوزارت بهداشت ب ،نفعیذ
 گرمهیب یهاو سازمان اهمیت

 نیرا در ب تیاهم نیکمتر
 دارند. نفعانذی

سازمان غذا  نفعانذی ییشناسا

 قیاز طر رانیا یو دارو

نفر  1۸ به مراجعه ؛مصاحبه
 یگذاریمشخبرگان حوزه خط

و کارشناسان  رانیمد ،یعموم
 یشاغل در سازمان غذا و دارو

که  لمتیروش د قیاز طر رانیا

ا ب نفعانذیآن رابطه  جهیدر نت
و شدت اثر آنها بر هم  گریکدی

 .دیمشخص گرد
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 روش مورد استفاده هایافته عنوان پژوهش نویسندگان منبع

[1] 
 بروگا و وارواسوسکی

(2۵۵۵) 
 نفعانذیمروری بر تحلیل 

 نفعانذی لیو تحل هیاز تجز

 درو  ؛دانش دیتول یبرا توانمی
مربوطه به منظور  گرانیباز مورد

درك رفتار، مقاصد، روابط متقابل، 

 ای ریتأث و آنها قیدستور کارها، عال
توانند به یم ای-اندکه آورده یمنابع

 یندهایدر فرا-اورندیارمغان ب
 ی استفاده کرد.ریگ میتصم

های تحلیل مروری بر روش
و منافع حاصل از این  نفعانذی

 تحلیل.

 (2۵1۶سیگلورا ) [۰]
در  نفعانذیاستفاده از تحلیل 

 مدیریت راهبردی

 فعاننذیاستفاده از رویکرد تحلیل 
در مدیریت راهبردی شرکت موثر 

 خواهد بود.

 به روش نفعانذیانجام تحلیل 
معرفی شده توسط اشمیر 

(2۵۵۵) 

 

مه انجام نشده ای در این خصوص در صنعت بیبراساس مطالعات بررسی شده، با این حال، تا کنون مطالعه
درونی و بیرونی صنعت بیمه در این پیمایش و استخراج مدل  نفعانذیهایی از کلیه است. حضور گسترده نمونه

 شود. ، از نقاط قوت و تمایز تحقیق حاضر محسوب مینفعانذیتعامل با 

   
 شناسی پژوهشروش .3

استراتژی پیمایش  نامهپرسش و از ابزاراست  یفیتوص ها،و از منظر داده یپژوهش از منظر هدف کاربرد این
( و یازده نفعانذیبندی و نگاشت منظور طبقهای )بهنامه بسته و چند گزینهیک پرسش؛ در آن استفاده شده است

  یهاپرسشنامه یمحتوا لیتحل یراب .نفعان(ها و انتظارات هر یک از ذیاستخراج نیازمنظور به)باز  پرسش نامه
 هیلک از محتوا استفاده شده است. جامعه آماری لیتحل های باز ازنامهی و برای پرسشآماری هاروشاز بسته 

صنعت  دیخبرگان و اسات ،رانی(، مد هایکارگزارو  ، شبکه فروش ی بیمههاشرکت )اعم از مهیصنعت ب نفعانذی
ای بوده است. گیری، تصادفی طبقهروش نمونه به آنها مراجعه شده است. ازیکه به فراخور ن تشکیل شده کشور مهیب

 . ه استبود 1199و بهار  119۸زمستان  قیتحق یزمان اجرا
نیاز لذا نامه استاندارد است و یک پرسش نفعانذیبندی و نگاشت ة طبقهنامپرسش ،نامهدر مورد روایی پرسش

به تایید  نیز نفعانذیو انتظارات استخراج نیازها  برایشده باز طراحی ةنامبه تایید روایی ندارد و یازده پرسش
تایی آزمون  1۵آزمون نامه اول با استفاده از یک پیشکارگروهی از خبرگان صنعت بیمه رسیده است. پایایی پرسش

 و لذا پایایی مورد تایید است. است 7/۵و کمتر از  ۶1/۵ن برابر با شده که آلفای کرونباخ در آ
  پژوهش:سؤاالت 

 هستند؟ ییکشور چه افراد/نهادها مهیبر صنعت ب گذارریتاث نفعانذی (1
 هستند؟ ییچه افراد /نهادها مهیصنعت ب یدیکل نفعانذی (2
 مختلف چگونه است؟ یارهایبر اساس مع مهیصنعت ب نفعانذی یبندو طبقه یبندتیاولو نگاشت، (1
 است؟ یچه موارد نفعانذیو انتظارات هر کدام از  ازهاین نیمهمتر (۱

 ؟کدامند بوده و راهبردهای تعاملیچگونه  نفعانذیعامل با ت کلی مدیریت مدل (۰
 مراحل پژوهش:

 برای پاسخ به سواالت پژوهش مراحل زیر طی شده است:

 نفعانذی هیاول ستیل ییشناسا 

 نفعانذی لیوتحلهیپرسشنامه تجز یطراح 
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 یاجتماع یهادر وب و شبکه آن نامه و انتشار گستردهپرسش عیتوزی، کیپرسشنامه الکترون یطراح 

 منفعت –و قدرت  یراثرپذی – یدر قالب مدل اثرگذار نفعانذیو نگاشت  جینتا لیتحل 

 و انتظارات هر ازهایاستخراج نی برای دیکل نفعانذی یبرا یاختصاص یحیتشر یهانامهپرسش یطراح 

 .نفعانذیدسته از 
 رانیدر ا مهیمهم صنعت ب نفعانیذ و نگاشت یسنجتیاولو ،یبنددسته ل،یتحل ،ییبه شناسا قسمت نیدر ا

نامه ارسال پرسش وهیهستند. ش مهیخبرگان و مطلعان و فعاالن صنعت ب ،یجامعه مورد بررس پرداخته شده است.

ا ، بمهیمهم صنعت ب نفعانذی یبندو دسته لیشد. تحل افتینامه  درپرسش12۰تعداد و  بوده ینترنتیصورت ابه
ه در درون صنعت صورت گرفت شیمایپ کیانجام  زیجلسات با خبرگان و ن یز برگزاراستفاده از اطالعات حاصل ا

 است.
 امور سهامداران )وزارت، ج.ا.ا یمرکز مهبی :عبارتند از مهیشده در صنعت ب ییشناسا نفعانیذ هیفهرست اول

خسارت،  ابانیارز، ابانیبازار، کارگزاران، مهیب یهاشرکت(، ی بیمههاو سهامداران شرکت یو دارائ یاقتصاد
 وانید، کل کشور یسازمان بازرس، هیقوه قضائ، گرانمهیب یکایسند، هاانجمن، مهیپژوهشکده ب، هایندگینما

 ،مطبوعات، و سازمان بورس یو مال یپول یبازارها، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه، یانتظام یروین، محاسبات
 .عموم جامعه، یحقوق قیقی وح گذارانمهیب، هادانشگاه، هااینشورتک

 نفعانیذ ایاز صنعت ) رونیدرون و ب یبندرا براساس طبقه مهینفعان کلیدی صنعت بکه ذی یمدل مفهوم
 نشان داده شده است. 2در شکل  کندیم یبند( دستهکیدور و نزد

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های تحقیقمنبع: یافته. صنعت رونیدر درون و ب گاهیاساس جابر مهینفعان کلیدی صنعت بذی یبنددسته یمدل مفهوم .2شکل 

 بیمه

  مرکزی

 

 کارکنان صنعت بیمه دارانسهام

 گذارانقانون

 های بیمه شرکت

 عهجام

 دولت

 گرانسندیکای بیمه

مطبوعا

 ت
های سازمان
 کشوری

 هانمایندگی

 کارگزاران
ارزیابان 

 خسارت

 پژوهشکده بیمه

 بازار سرمایه و
 بازارهای پولی و مالی 

بازار پولی و 
 مالی  

 گذارانبیمه

 هاآپاستارت هاانجمن

 هادانشگاه
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صنعت، براساس نوع نقش شامل  رونیدر درون و ب گاهیعالوه بر جا نفعانیذ ،در ادامه براساس نظرات خبرگان

 است. آمده 2در جدول اند که نتایج آن هشد یبندطبقه رساختینهاد و ز گر،یباز
 
 

 های تحقیقمنبع: یافته .نفعانیذ یبندطبقه. 2جدول 

 نفعذینام  ردیف
 بندیطبقه

 زیرساخت نهادها بازیگران بیرون صنعت درون صنعت

 * *   * بیمه مرکزی 1

  *   * های بیمهشرکت 2

  * *  * هانمایندگی 1

  * *  * کارگزاران ۱

  * *  * بازاریابان ۰

  * *  * ارزیابان خسارت ۶

  *   * گرانسندیکای بیمه 7

  *   * هاانجمن ۸

   * *  گذاران حقیقیبیمه 9

  *  *  گذاران حقوقیبیمه 1۵

   * * * هااینشورتک 11

 * *  *  هادانشگاه 12

 * *  *  و دارائی یاقتصاد امور وزارت 11

 * *  *  صمتوزارت  1۱

 * *  *  قوه قضائیه 1۰

 * *  *  سازمان بازرسی کل کشور 1۶

 * *  *  ان محاسباتدیو 17

  *  *  نیروی انتظامی 1۸

  *  *  وزارت راه و شهرسازی 19

  *  *  وزارت بهداشت و درمان 2۵

 

منظور  نیا یبرا .است یشتریبه اطالعات ب ازیدر صنعت، ن نفعانیذ گاهینقش و جا ترقیدق لیتحل یبرا
از  نفعانیهر کدام از ذ گاهینقش و جا یبررس شیمایپ نیدر درون صنعت انجام گرفته است. هدف از ا یشیمایپ

انجام  )پیوست( نامه استانداردپرسش کیبا استفاده از  شیمایپ نی. اباشدینظران صنعت منظر فعاالن و صاحب
نامه در پرسش باشد. داشتهدهندگان تالش شده است تا نمونه حاصل تنوع الزم را از نظر پاسخ یریگشده و در نمونه

 ،یریاثرپذ ،یاثرگذار زانیدر خصوص م یسواالت 1شده در جدول  ییشناسا نفعانیاره درباره هر کدام از ذمورد اش
مورد اشاره به  یرهایدر مورد متغ یصورت کمّدهنده خواسته شده که بهشده و از پاسخ دهیقدرت و منفعت پرس

 وهی. شهستند مهیطلعان و فعاالن صنعت بم ،خبرگان ،ی در این پیمایشبدهد. جامعه مورد بررس ازیامت نفعانیذ
 لیارسال فا نیو همچن مهیفعال در صنعت ب یمجاز یهاشبکه قیو از طر ینترنتیصورت انامه بهارسال پرسش

پاسخ  12۰تعداد  تیشده و در نها دیبازد فرن ۱۶۸نامه توسط بوده است. پرسش ونیاتوماس قینامه از طرپرسش
اند، به ها را ارسال کردهکه پاسخ یتعداد نفرات میحاصل تقس) نامهپرسش ییاسخگونرخ پلذا شده است.  افتیدر

 . باشدیدرصد م ۱۶ (اندرا شروع کرده ییکه پاسخگو یتعداد نفرات
ی تحلیل نیازها برا رسد.یم آنهات هر کدام از او انتظار ازهاین ، نوبت به احصا و تحلیلنفعانذیپس از شناسایی 

 لیو تحل بررسی اسناد باالدستیجستجو در وب،  ،یاخارج از صنعت از مطالعات کتابخانه نفعانیذ و انتظارات
 یحیتشر افتهیساخت یهانامهپرسش از داخل صنعت نفعانیذ یو برا ریو اخبار سه سال اخ هایسخنران یمحتوا
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 یهامنجر به استخراج تم یعمق یهالیتحل نیا جی. نتاتخبرگان صنعت استفاده شده اس باز با یهاو مصاحبه

نامه پرسش کی نفعانیهر کدام از ذ یشده است. الزم به ذکر است برا نفعانیاز نظرات و انتظارات ذ یمهم اریبس
ای از پرسشنامه نمونه افراد مطلع همان بخش قرار داده شده است. اریشده و در اخت یطراح یحیتشر افتهیساخت

نفر از  1۱1 تحلیل نیازهای و انتظارات، یهانامهدهندگان به پرسشع پاسخمجموطراحی شده در پیوست است. 
پاسخ  نترنتیا قیاز طر یحیصورت تشربه قیقتح نیاند که به سواالت امتفاوت بوده یهاصنعت در نقش نفعانیذ

 شده است.نشان داده  1به آنها در جدول  ییو پاسخگو دیبازد زانیشده و م یطراح یهاپرسشنامه د.انداده
 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: . نفعانیذ نیشده ب عیشده و توز یطراح یهانامهپرسش. 1 جدول

 پاسخ بازدید پرسشنامه

 1 1۶ گران ایراننامه نیازها و انتظارات سندیکای بیمهپرسش

 1 2۵ ای صنعت بیمهنامه نیازها و انتظارات انجمن حرفهپرسش

 ۱ 11 انجمن محاسبات بیمه و مالی ایراننامه نیازها و انتظارات پرسش

 1۶ 11 صنعت بیمه فعال در هایآپنامه نیازها و انتظارات استارتپرسش

 ۰ ۱۶ نامه نیازها و انتظارات مدیران بیمه مرکزیپرسش

 71 1۵7 نامه نیازها و انتظارات کارگزاران بیمهپرسش

 ۶۰ 1۱1 نامه نیازها و انتظارات بازاریابانپرسش

 ۸۸ 1۶9 نامه نیازها و انتظارات ارزیابان خسارترسشپ

 2۸ 111 ی بیمههانامه نیازها و انتظارات شرکتپرسش

 ۰۸ 2۱۶ هانامه نیازها و انتظارات نمایندگیپرسش

 171 171 حقیقی انپرسش نامه نیازها و انتظارات بیمه گذار

 

و  ابانیخسارت، بازار ابانیارز ها،یندگیه نمامتعلق ب بیمشارکت به ترت زانیم نیشتریبشود؛ مالحظه می
 .گیرندمیقرار  یبعد یهادر رده نفعانیذ ریبوده و سا مهیب یهاشرکت

بوده که از این  نفر 2۸ های بیمه،یی به پرسشنامه نیازها و انتظارات شرکتدهندگان نهاتعداد پاسخبرای نمونه، 
دهندگان پاسخ شتریباند. همچنین بوده مهیب یخصوص یهااز شرکت و عمدتاً شتریب یدهمردان در پاسخ سهمتعداد 

 فیدر شرکت داشته و اغلب در ط فعالیت سال سابقه 1۵- 1۰و  مهبی صنعت فعالیت در سابقه سال 1۵ – 1۰ نیب
شرکت  11در حال حاضر تعداد  دارند. ایداشته و  یتیریدرصد سمت مد 7۵ نیسال قرار دارند. همچن 1۵-۱۵ یسن

فعال در  یشرکت خصوص 2۱و  یشرکت دولت 1که از مجموع آنها تعداد  ندینمایم تیدر کشور فعال یتجار همیب
 نهیدر زم زین ییاتکا مهیشرکت ب 2. کنندیم تیفعال یاقتصاد ژهیشرکت در مناطق آزاد و و ۶و  یاصل نیسرزم

 .ندینمایم تیفعال ییاتکا اتیعمل
تهدیدهایی ، مقوله( ۶1)های بیمه شرکته حاوی مهمترین نیازهای های بیمتحلیل خروجی پرسشنامه شرکت

های درون صنعت و بیرون مهمترین فرصت، مقوله( 2۵)های بیمه با آن ها درگیر هستند که در مقطع فعلی شرکت
های بیمه در فضای کنونی حاکم بر صنعت بیمه های شرکتمهمترین نگرانی، مقوله(2۸)ها صنعت برای شرکت

ر ، اقدامات اولویتمقوله(11)های بیمه در بلندمدت های شرکتها و دغدغههمترین نگرانی، مقوله(م 21) دا
ها و صنعت بیمه برد برای شرکت –مقوله( و استراتژی های برد  ۱1ها )پیشنهادی جهت تامین انتظارات شرکت

 باشد.مقوله( می ۱۶)
 

 هایافتهها و تحلیل داده .4

 الت،یسن، تحص یرهایرا براساس متغ نفعانیذ نقش و جایگاهنامه ندگان پرسشدهپاسخ مشخصات ۱ جدول
 دهند،یگونه که نمودارها نشان م. هماندهدینشان م مهیبا ب یسابقه در صنعت و نوع همکار زانیم ت،یجنس
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ها به دهندهپاسخ ؛ارشد دارند یکارشناس التیتحص هندگاندپاسخ شتریب ؛دارند یدهدر پاسخ یشتریمردان سهم ب

 1۰-2۰ یدهندگان داراپاسخ شتریب ؛در نمونه حاضر دارند یشتریسهم ب هایندگیو نما مهیب یهااز شرکت بیترت
 .گیرندمیسال قرار  1۵-۱۵ یسن فیهستند و اغلب در ط مهیدر صنعت ب فعالیت سال سابقه

 
 های پژوهشه. منبع: یافتنفعانیذ نقش و جایگاهدهندگان به مشخصات پاسخ. ۱جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر

 جنسیت
 19 ۱9 زن

 ۶1 7۶ مرد

 سن

 11 1۱ سال 2۵-1۵

 ۰۱ ۶۸ سال 1۵-۱۵

 21 29 سال ۱۵-۰۵

 ۶ ۸ سال ۰۵-۶۵

 ۶ ۸ سال ۶۵-7۵

 تحصیالت
 1۵ 11 کارشناسی

 7۵ ۸۸ کارشناسی ارشد

 2۵ 2۰ دکتری

سابقه فعالیت در صنعت 

 بیمه

 2۸ 1۰ سال ۵-۰

 12 1۰ سال ۰-1۵

 1۸ ۱۸ سال 1۰-2۵

 1۶ 2۵ سال 2۵-2۰

 ۶ ۸ سال 2۰-1۵

 نوع همکاری با صنعت بیمه

 ۶۸ ۸۰ شاغل در شرکت بیمه

 12 1۰ شاغل در نمایندگی بیمه

 ۱ ۰ ارزیاب خسارت

 ۶ ۸ کارگزار بیمه

 ۶ ۸ شاغل در بیمه مرکزی

 ۱ ۰ سایر

 

 کیهر یبرا رهایاز متغ کیهر  اریو انحراف مع نیانگیارائه و م نفعانیذ لینامه تحلپرسش جینتا ۰در جدول 
 شده است. یسازصد نرمال اسیها در مقنشان داده شده است. الزم به ذکر است داده نفعانیاز ذ

 
 های پژوهشیافته. منبع:نفعانیذ لیتحلهای آماری آندازه . ۰جدول 

 نفعنام ذی ردیف

میزان منافع در 

 هصنعت بیم

شدت قدرت در 

 صنعت بیمه

میزان اثرپذیری در 

 صنعت بیمه

میزان اثرگذاری در 

 صنعت بیمه

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 2/7۶ ۵9/22 1/۰۸ ۸2/29 2/۰1 1۶/21 9/77 19/21 بیمه مرکزی 1

 ۰2/71 29/21 1/7۱ 91/2۵ 2۶/۱۵ ۵۱/22 ۸/۸1 ۵1/1۸ های بیمهشرکت 2

 1/۶۶ 22/2۱ 1/79 91/19 ۰/۶۱ 99/27 ۶۸/7۶ 22/2۸ هانمایندگی 3

 ۱/۰۶ ۰1/2۶ 7/۶7 ۱/2۰ 2/۰1 ۶1/2۶ ۰/7۶ ۰1/2۰ کارگزاران 4

 2/۱7 97/27 ۱/۶۵ ۶7/29 2۶/۱۵ 72/29 ۰۸/۶1 ۵9/1۵ بازاریابان 5

 ۱۶/۰1 ۱۱/1۵ 9/۰9 ۵7/2۸ 9/۱9 1۸/2۰ ۶/۶1 ۱7/1۵ ارزیابان خسارت 6

 ۰/۰۱ ۱/1۵ ۶2 ۶۱/29 ۰/۰۵ ۵۸/11 ۶/۰7 ۰1/12 گرانسندیکای بیمه 7
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 نفعنام ذی ردیف

میزان منافع در 

 هصنعت بیم

شدت قدرت در 

 صنعت بیمه

میزان اثرپذیری در 

 صنعت بیمه

میزان اثرگذاری در 

 صنعت بیمه

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 92/1۱ ۵1/2۸ 9/۱۰ ۰1/29 9/11 2۸/2۶ 2۶/۱2 ۶1/11 هاانجمن 8

 2/۰1 11/11 ۶/۶7 ۶1/2۶ 2/۱1 ۵2/11 9/۰۰ ۶/29 گذاران حقیقیبیمه 9

 ۰۱/۶۱ 97/2۰ 1۱/۰۰ 9/21 22/۶۵ 27/2۰ ۱/۶۱ 9۸/2۰ گذاران حقوقیبیمه 10

 ۱۶/۱2 1۶/11 1/۰۶ 2/1۵ 12/۱۸ 22/12 9/۰9 ۱9/11 ایی بیمههاآپاستارت 11

 1۱/11 1/29 ۶۱/2۰ ۵1/2۱ 9۱/22 19/2۱ ۰2/21 9۱/21 هادانشگاه 12

13 
و  یاقتصاد امور وزارت

 دارائی
۱7/11 ۱/۶۵ ۵۶/12 1/۶۶ ۵2/1۵ 12/۱۶ 97/11 ۶2/۶۵ 

 9/۱1 ۱1/11 2/1۸ 2۶/27 ۰۸/1۶ ۱۱/29 ۵۱/۱7 ۰/11 صمتوزارت  14

 7۶/۶۰ 1۱/29 ۶۶/2۸ 9۶/2۶ ۶/۶2 ۶۰/1۵ 1۱/1۸ 27/1۵ قوه قضائیه 15

 ۶/۱2 1۸/11 7۶/27 ۵1/27 ۰۸/۱۰ ۰۱/12 9۸/2۰ 97/2۶ سازمان بازرسی 16

 ۰/1۸ ۶2/11 ۵۱/27 ۱/27 2۶/1۸ 19/29 ۰۸/2۶ 11/27 دیوان محاسبات 17

 ۶2/۱۶ ۵۶/11 ۶2/۱۶ ۵۶/11 12/۱۵ 79/2۸ ۱2 2۶/11 نیروی انتظامی 18

 1۱/۱1 ۰1/29 ۸/2۱ ۶/22 1/2۶ ۱1/21 ۵۸/11 ۸۸/27 وزارت راه و شهرسازی 19

20 
وزارت بهداشت و 

 درمان
۵۵۱/1۵ ۰/۰1 ۰۶/11 1۸/۱۸ 1۸/2۸ ۶/۱۰ 21/1۵ ۰۰ 

 

قدرت  ،یریاثرپذ ،یاثرگذار یرهایمربوط به متغ یالهیم ینمودارها بی، به ترت۱تا  1 یدر ادامه و در نمودارها
 .شده است میترس نفعانیذ یو منفعت برا

 

 
 در صنعت بیمه نفعانیذ یسطح اثرگذار .1نمودار 

 

 نیها و کمتریندگیو نما هیی، قوه قضامهیب یهاشرکت، یمرکز مهیب یاثرگذار نیشتریب، 1مطابق نمودار 

 ها دارند.ها و دانشگاهمحاسبات، انجمن وانید یاثرگذار
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 در صنعت بیمه نفعانیذ یریسطح اثرپذ -2نمودار 

 
 نیو کارگزاران و کمتر یقیاران حقذگمهیب مه،یب یهاها، شرکتیندگیرا نما یریاثرپذ نیشتریب، 2مطابق نمودار

 ها دارند.و دانشگاه یمحاسبات، وزارت راه و شهرساز وانیرا د یریاثرپذ
 

 
 بیمه در صنعت نفعانیشدت قدرت ذ .1 نمودار

 

 نیو کمتر هییها و قوه قضایندگی، نماییو دارا یاقتصاد امور شدت قدرت را وزارت نیشتریب، 1ابق نمودارمط
 دارند. یها و وزارت راه و شهرسازها، انجمنشدت قدرت را دانشگاه

 

 
 مهیدر صنعت ب نفعانیسطح منافع ذ .۱نمودار 
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 وانیمنفعت را د نیها و کمتریندگیو نما یمرکز مهی، بمهیب یهامنفعت را شرکت نیشتریب ،1مطابق نمودار

 ها دارند.و دانشگاه یمحاسبات، سازمان بازرس
را از منظر قدرت  مهیصنعت ب نفعانیذ توانی، م(199۸ادن و اکرمن )مدل  یو بر مبنا ۰جدول  جینتابراساس 

 یکه محور افق ۰ر قالب نمودار د نفعذیهر  یمنظور زوج اعداد موجود برا نیا یکرد. برا یبندو منفعت دسته
چهارگانه  یاز نواح یکیدر  نفعانینگاشت شده و هر کدام از ذ دهد،یقدرت را نشان م یمنفعت و محور عمود

 اند.قرار گرفته

 

 

 
 منفعتقدرت/  سیبراساس ماتر بیمه صنعت نفعانینگاشت ذ. ۰نمودار 

 
و  یاقتصاد امور وزارتی، مرکز مهبی :عبارتند ازسبز( )گروه منفعت باال  و قدرت باالی با دیکل گرانیباز (1

  .کارگزاران، گرانمهیب یکایسندای، ی بیمههاآپاستارت، خسارت ابانیارزی، حقوق گذارانمهیبیی، دارا
 نداشتبوده و استراتژی راضی نگه ی(گروه نارنج) منافع کم و ادیقدرت زدارای که  ییو نهادها هاسازمان (2

  .وزارت بهداشت و درمان، هییقوه قضا، یسازمان بازرس :عبارتند از شود،اذ میبرای آنها اتخ
برای آنها  مطلع نگه داشتن یاستراتژ ی( بوده و)گروه صورت ادیمنافع ز و قدرت کمدارای که  ینفعانیذ (1

  خسارت. ابانیارز، مهیب یهاشرکت، یقیحق گذارانمهیب، ابانیربازاشود، عبارتند از: پیشنهاد می
برای آنها اتخاذ  تالش نیکمتر یاستراتژ ی( بوده ومنافع کم )گروه آب و قدرت کمدارای که  ینفعانیذ (۱

وزارت ، یانتظام یروینا، هانجمن، محاسبات وانید، یزارت راه و شهرساز، وهادانشگاهشود، عبارتند از: می
 صمت.

 در صنعت یریو اثرپذ یاز منظر اثرگذار توانمی را مهیصنعت ب نفعانی، ذتحقیق   جیبا توجه به نتا همچنین،
 یریاثرپذ یکه محور افق ۶در قالب نمودار  نفعیهر ذ یبرا دمنظور زوج اعداد موجو نیا ی. برانمود یبنددسته مهیب

چهارگانه قرار  یاز نواح یکیدر  نفعانیو هر کدام از ذ نگاشت شده دهد،یرا نشان م یاثرگذار یو محور عمود
 اند.هگرفت
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 یریاثرپذ ی/اثرگذار سیبراساس ماتر بیمه صنعت نفعانینگاشت ذ. ۶نمودار 

 
 یدیکل نفعانیذ یبراتوان می یریرپذیو تاث یرگذاریبراساس تاث نفعانیو نگاشت ذ ۶با توجه به نمودار 

 .نمود نیتدو یاستراتژ ریز شرحبه
دادن منافع در صنعت  دست از ایکسب  یکه برا ینفعانیذ(: ی)گروه آب ادیز یریاثرپذ اد،یز یگروه الف: اثرگذار

 ازین مهیقرار دهد. صنعت ب ریبه اهدافش تحت تاث لیرا در ن مهیصنعت ب تواندیکرده و عملکردشان م یپافشار مهیب
 مشترك در نظر گرفته شود. یطور کامل در همکارگروه به نیا قیها و عالحاصل کند که ارزش نانیدارد تا اطم

، مهیب یهاشرکتعبارتند از: گروه  نیا نفعانیذاست.  نفعانیذ نیارتباط خوب با ا ازمندین مهیصنعت ب یاثر کل
 .یحقوق گذارانمهیب، کارگزاران، هایندگینما، یمرکز مهیب

 دادن منافع در صنعت دست از ایکسب  یکه برا ینفعانیذ(: )گروه سبز ادیز یریکم، اثرپذ یگروه ب: اثرگذار
 مهیقرار دهد. صنعت ب ریبه اهدافش تحت تاث لیرا در ن مهیصنعت ب تواندیکرده و عملکردشان نم یپافشار مهیب
 نفعانیذمشترك در نظر گرفته شود.  یطور کامل در همکارگروه به نیا قیحاصل کند که عال نانیدارد تا اطم ازین
 .گرانمهیب یکایسند، یقیحق گذارانمهیب، ابانیبازار، خسارت ابانیارزای، ی بیمههاآپاستارتعبارتند از: گروه  نیا

دادن منافع در  دست از ایکسب  یکه برا ینفعانیذ(: یکم )گروه نارنج یریاثرپذ اد،یز یگروه ج: اثرگذار
 نیقرار دهد. ا ریبه اهدافش تحت تاث لیرا در ن مهیصنعت ب تواند،یعملکردشان م اماکرده ن یپافشار مهیصنعت ب

 نفعانیذشود.  یبررس سکیر نیا تیریو مد شیپا یهاوهیاست ش یباشد و ضرور سکیگروه ممکن است منبع ر
 .وزارت بهداشت و درمان، ییو دارا یاقتصاد امور وزارت، هییقوه قضاعبارتند از:  گروه نیا

 همیاز دادن منافع در صنعت ب ایکسب  یکه برا ینفعانیذ(: یکم )گروه صورت یریکم، اثرپذ یگروه د: اثرگذار
 مندازیگروه ن نیقرار دهد. ا ریبه اهدافش تحت تاث لیرا در ن مهیصنعت ب تواندیکرده و عملکردشان نمن یپافشار

گروه  نیا نفعانیذمشارکت داشته باشند.  مهیصنعت ب تیریوجود دارد که در مد یمحدود بوده و احتمال کم شیپا
وزارت راه و ، یسازمان بازرسصمت، وزارت ، یانتظام یروین، محاسبات وانید، هاشگاهدان، هاانجمنعبارتند از: 

 .یشهرساز
رسد که براساس ، نوبت به احصای نیازها و انتظارات آنها مینفعانذی، پس از شناسایی و نگاشت حال  

خارج از  نفعانیذبخش انتظارات  نیا در پژوهش انجام شده است. شناسیتوضیحات ارائه شده در قسمت روش
 ارائه شده است. ۶، در جدول مهیصنعت ب
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 به همراه انتظارات آنان مهیصنعت ب یرونیب نفعانیذ. ۶جدول 

 مهیانتظارات از صنعت ب شرح نفعانیذ

 سهامداران

و  مهیب یهاسهامداران شرکت هیکل

که  یمرکز مهیدر مورد  ب نیهمچن

 وابسته به وزارت یشرکت دولت کی
 .باشدیم یو دارائ یتصاداق امور

 مهیامر ب تیریمد یقدرتمند در کشور برا یسازمان جادای-

مهم  یاز بازوها یکیعنوان با اقتصاد کشور به مهیصنعت ب یراستا سازهم-
 کشور یتوسعه اقتصاد

 رشد منطقی و معقول-

 خوشنامی-
 مهیدر صنعت ب یوری مناسب منابع عمومبهره-

 یصورت هماهنگ با اقتصاد ملدر کشور به مهیارتقاء ب-
 یاثربخش از اقتصاد مل یبانیپشت جادیا-

ی مجمع عموم

 بیمه مرکزی

مرکب از  یمرکز مهیب یمجمع عموم
 ریوز ،ییو دارا یامور اقتصاد ریوز

 ،یکار و امور اجتماع ریوز ،یبازرگان
 یمرکز مهیعامل و بازرسان ب اتیه

 است. یبدون داشتن حق را

 شده مجمع نییتع یهایخط مش اجرای-
 اثربخش مصوبات مجمع یاجرا-

 یاستانداردها در عملکرد مال تیصحت، دقت و رعا-
 مصوب یو ادار یمال یهانامهنیآئ یاجرا-

 سازمان یامور جار ریانجام سا-

  یانتظام یروین

و  یامهیب یهاشرکت نیمابیف ازیمورد ن یبانک اطالعات تیریو مد جادای-

 یانتظام یروین
در کشور  مهیبر امر ب یاعتماد عموم شیکه سبب افزا ییبسترها ادجیا-

 گرددیم

 گرددیها مکه منجر به کاهش  بروز خسارت ییهادر انجام طرح یهمکار-

  هیقوه قضائ

صورت هماهنگ با و پرداخت خسارت به یامهیمقررات ب نیدر تدو همکاری-
 کشور یجار نیقوان

 یامهیب یهاخسارت افتیت و جرائم در درکاهش تقلبا یبرا یطیشرا جادیا-

 گرددیها مکه منجر به کاهش  بروز خسارت ییهادر انجام طرح یهمکار-
 گرددیم یامهیاز امور ب اتیکه سبب کاهش تعداد شکا یطیشرا جادیا-

  وزارت بهداشت
 یو بهداشت یمختلف درمان یهاحوزه یبرا یامهبی خدمات توسعه-

و  مارانیدرمان ب نهیموقع هزو به یپرداخت منطق یبرا یطیشرا جادیا-
 شدگانمهیب

 یسازمان بازرس

از  با وظایف بازرسی عادی
ها و مؤسسات ها، سازمانوزارتخانه

ها و براساس سیاست یدولت
، بازرسی های کلی نظاممشیخط

 العاده و بازرسی موردیفوق

 یامهیب اتیکاهش تعداد شکا یبرا یطیشرا جادای-
 یدولت یهاسازمان ییاصول و مقررات اجرا هیکل تیارع-

 یدرون دستگاه یهانظارت شیافزا-
 ده انیز مهیب یهابر شرکت یمرکز مهینظارت ب-

 خارج از کشور  یهایندگینظارت بر نما-

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
 

 در کشور یامهیب یهااستیها و سبرنامه اجرای-

 شدهنییتع یسازمان تیمامور یحرکت در راستا-
 مهیو ارائه گزارشات عملکرد صنعت ب هیته-

 مهیکالن دولت در امر ب یهااستیس یسازیجار-
 یساز یخصوص-

 هیها در ثبات بازار سرمامهیب یمنابع مال ینینقش آفر-

 محاسبات وانید

حسابرسی یا رسیدگی به با وظیفه 

های درآمد و هزینه و کلیه حساب
ها و نیز پرداخت ها وسایر دریافت

ها از نظر های مالی دستگاهصورت

مطابقت با قوانین و مقررات مالی و 
سایر قوانین مربوط و ضوابط 

ها، االجرا، اعم از وزارتخانهالزم
های دولتی و سایر مؤسسات، شرکت

و درآمد آن مطابق با  نهیکه هز یسازمان در جهت یهاتیفعال هیکل متنظی-

 باشد یدولت یهاسازمان شدهنیمقررات تع

 شده نییکردن خارج از بودجه و اعتبارات تع نهیاز هز یریجلوگ-
 با برنامه و بودجه آن یمال یهاصورت یهمخوان-
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 مهیانتظارات از صنعت ب شرح نفعانیذ

واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه 
 نمایند.کل کشور استفاده می

 دولت
و  یمشتر کی عنوانبه خود دولت

 .دیآیذار بزرگ به حساب مگمهیب کی

و  مهم عیو صنا یدولت یهاها و شرکتسازمان سکیر یابیو ارز لیحلت-

 آنها جبران خسارات

 کشور یو مال یدر بازار پول ینینقش آفر-
 کیدولت الکترون یاجرا-

 جامعه
عموم مردم،  گذاران،مهیشامل ب

 ... ها و نهادها وسازمان

 گذارانمهیاز حقوق ب تحمای-
 هادر جبران خسارتو شفافیت عدالت  تیرعاو  جبران به موقع خسارات-

 یجامعه امروز یایپو یازهایارائه خدمات مناسب با ن-
 به موقع اطالعات افتیدر-

 اقتصاد کشور یاساس یاز محورها یکیعنوان به مهیصنعت ب تیتقو-
های کشاورزی، صنعتی و تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت شیافزا-

دگی آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قیمت و خدماتی کشور و جریان زن

 مهیصنعت ب تی)که مامور صورتی جامع، مکفی و پایدارحداکثر کیفیت، به
 است(

 

 یدیکل یهاتمدرون صنعت،  نفعانذیآوری شده از های جمعپرسشنامه خروجیهمچنین، براساس تحلیل 

 و درنهایت،و انتظارات ارتباط برقرار شده  ازهایپر تکرار و ن یهامقوله نیب ،شده یمفهوم یکدگذار مجدداً نفعانذی
های بیمه در شرکت برای آننتایج برای نمونه، که  شده است نییتع یتعامل یاستراتژ نهیبراساس نوع انتظار، زم

 ارائه شده است. 7جدول 
  

 های بیمهت شرکتهای حاصل از کدگذاری ثانویه محتوای پرسشنامه نیازها و انتظاراخروجی .7جدول 

 ه استراتژی تعاملینزمی نیازها و انتظارات محوری های پرتکرارمقوله ردیف

 یاستگذاریس یمرکز مهیب ایها توسط شرکت یاآموزش حرفه در سطح صنعت فیضع یو علم یدانش  فن 1

2 
 رستناد تیریو مد ینگیونقدهیکمبود سرما

 منابع

و  ینهاد ناظر بر عملکرد مال قینظارت دق-

 مهیب یهاشرکت یگرمهیب

 یهاشرکت یگذارهیامکان سرما یسازفراهم-
 عمر یهامهیب ریاز محل اندوخته و ذخا مهیب

و مقررات،  نیقوان

 یاستگذاریس

 مهیفرهنگ ب یافتگیتوسعه ن 3
 مهیتوسعه فرهنگ ب یکالن برا یهابرنامه یاجرا

 در کشور
 یاستگذاریس

 کنترل و نظارت اعمال ناسالم یوجود رقابتها 4
و مقررات، کنترل و  نیقوان

 یابیارز

 اخالق در صنعت تیعدم رعا 5
 نیدرباره ا یزیرو برنامه یاستگذاریس مطالعه،

 موضوع
 یاستگذاریس

6 

توسعه  یها برابا استارتاپ یهمکار-

 فروش
 یابیو بازار تالیجیوکار داز کسب استفاده-

 فروش یهاکانال شیافزا یبرا تالیجید

های آپاز توسعه استارت یبانیو پشت تیاحم
 ایبیمه

 و مقررات نیقوان

7 
اعم از  یمال یهاسکیر تیریعدم مد

 یاتیو عمل یگرمهیب، یاعتبار ،ینگینقد

 یدر تمام سکیر تیریمد ییروش اجرا یاجرا

 یسازمان یهاحوزه
 یدهاداره و سازمان

8 
 یتقلب در گرفتن خسارت و عدم راهکارها

 هامقابله با تقلب یمشخص برا
 تخصصی رسدگی به دعاوی ییمجتمع قضا جادیا
 مهیب

 یابیکنترل و ارز
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 ه استراتژی تعاملینزمی نیازها و انتظارات محوری های پرتکرارمقوله ردیف

9 
 ماتیدر تصم مهیصنعت بمشارکت عدم 

وزارت  ه،ییمانند قوه قضا نفعانیذ ریسا
 یانتظام یرویبهداشت و درمان، ن

و صنعت  یمرکز مهیب یقدرت چانه زن افزایش
 یخارج نفعانذیدر برابر  مهیب

 و مقررات نیقوان

11 

و عدم امکان  گرمهیچند ب نیانحصار در ب-
 هاومیکنسرس یورود به برخ

و  مهیبودن ساختار بازار ب یشبه انحصار-

 یرقابت دولت با بخش خصوص

 و مقررات نیقوان و مقررات نیاصالح قوان

 رقبا یارحرفهیغ یشکنو نرخ نگیدامپ 11
در  یتعنوان ارگان باال دسبه یمرکز مهیورود ب-

 هایشکنرابطه با نرخ

 نیقوان یسازو شفاف یبروزرسان-

 کنترل و نظارت

12 
 رینظ هانامهنیینکردن مفاد آ تیرعا

 یشرکت تیو حاکم یگذارهیسرما نامهنییآ
 کنترل و نظارت ینظارت ناکاف

 یاستگذاریس - مهیوکار صنعت بمدل کسب رییتغ 13

14 
نادرست  محاسبه لیدلبه یمال یعدم توانگر

 بد یهاسکیر رشیو پذ یمال یتوانگر
 کنترل و نظارت نظارت و کنترل و آموزش

 مهیمحور در صعنت ب ینگرش پورتفو 15
محور به سود محور در  یرتفووتغییر نگرش از پ

 صنعت بیمه
 یاستگذاریس

16 

 دیجد یازهاینو  یامهیب دیجد یازهاین

ر د ویژهخدمات به  افتیدر وهیشدرخصوص 
درمان  یهامهیب، یزندگ یهامهیبحوزه 

 لوکس یبدنه خودروها مهیخانواده و بازار ب

و  یدر خصوص طراح کیاستراتژ یهمکار-
 دیتوسعه خدمات جد

به ایجاد بستر خالقیت و نوآوری در صنعت  نیاز-
 بیمه

و توسعه در صنعت  قیتحق ای یمرکز نوآور جادیا-

 مهیب

 یاستگذاریس

17 
 یفناور یهاساخت ریبودن ز یناکاف

 اطالعات
در سطح  کپارچهی و واحد یهااستیاتخاذ س
 بیمه درخصوص فناوری اطالعات صنعت

 یاستگذاریس

 

از موارد مشترك  یبرخ رود،یهمان طور که انتظار م هیثانو یبر اساس موارد استخراج شده در مرحله کدگذار
 باشد. تیتواند حائز اهمیج  و توجه به آنها موجود دارد که استخرا نفعانذیموارد افتراق در نظرات  یو برخ

 
 نفعانذینقاط اشتراك و افتراق در دیدگاه  .۸جدول 

 نفعانذینقاط افتراق در دیدگاه  نفعانذینقاط اشتراک در دیدگاه 

 سطح پایین دانش فنی و علمی در شبکه فروش-
 انحصارگرایی-

 ایعدم وجود اخالق حرفه-

 ی در شبکه فروشاحساس عدم امنیت شغل-
 های فناوریضعف در زیرساخت-

 ای و صنفی، سندیکا و ...های حرفهضرورت تقویت انجمن-
تاثیر پذیری کل صنعت از وضعیت نامطلوب اقتصادی و نوسانات -

 اقتصادی
های های ضعیف در صنعت و عدم وجود همکاریهمکاری-

 استراتژیک

 نیازبازار به محصوالت و خدمات جدید-
و عدم ارائه  ی بیمههاهای بیمه توسط شرکتکنی در رشتهشنرخ-

 یکساننرخ 
 های بیمهارتباط ناکافی شبکه فروش با شرکت-

 ایهای بیمهآپاستارت-
 های فروش متنوعکانال-

 های خارجیورود بیمه-
 وجود تقلب و فساد-

 هاخسارت تقلب در ارزیابی-
 سطح نظارت و کنترل بیمه مرکزی-

 چینگ برای مشتریانهزینه سوئی-

 بی اعتمادی مشتریان-
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ها و ها و نگرانیهای تشریحی درخصوص دغدغهنامهدر پرسش نفعانذیبراساس مجموعه نظرات دریافتی از 

ها و ها و تهدیدهای محیط درونی و بیرونی برای صنعت بیمه، نقاط قوت و ضعف و فرصتمجموعة فرصت
 بندی شده است.جمع 9است که در جدول تهدیدهایی شناسایی شده 

 

 روی آنها و تهدیدهای پیش نقاط قوت و ضعف درون صنعت بیمه و فرصت .9جدول 

 هاگویه هامقوله

 نقاط قوت

 کشور مهیانداز صنعت بو چشم یاستراتژ نیتدو برای عالیه مدیریت در حاکمیتی پشتوانه و ابالغ از برخورداری-
 آن قیاز طر مهیصنعت ب ازیمورد ن قاتیانجام تحق تیو قابل مهیپژوهشکده ب تیفعال-
 ریاخ یهادر سال یزندگ یهامهیتوسعه ب-
 مهیدر صنعت ب یسازیخصوص-
 شدگان مهیگذاران و بمهیاز ب یتیو حما یتیبه عنوان تنها سازمان حاکم یمرکز مهیبو پذیرش  وجود-
   مهیامر ب تینظارت و هدا یها در راستانفعان برای کسب نظرات آن یبا ذ بیمه مرکزی تعامل-
در  دیجد  یهایها و استراتژبرنامه یساز یجار و کیتفکرات استراتژ بیمه مرکزی به عامل اتیه یباور قو -
 صنعت
 و رشد آنها ایی بیمههاآپاستارت-
 شاغل در صنعت یانسان یروین-
 بیمه اتکایی اجباریحمایت و نظارت بیمه مرکزی در قالب -

 نقاط ضعف

محصوالت  تیفیارتقاء ک ای یا مهیب دیتوسعه محصوالت جد یاثر بخش در راستا یقاتیتحق یبودن طرح ها ناکافی-
 موجود

 در کشور مهیب میدر امر توسعه و تعم یجیو ترو یقیتشو یها استیبودن س یناکاف-
 عملیاتی مدون  در سطح صنعت یفقدان برنامه ها-
 هاها از تعرفهای در صنعت بیمه و عدول پنهان بسیاری از شرکتناکارآمد بودن نظام تعرفه-

 نفعان راهبردی صنعت بیمهتعامل با ذی

 مینه تعاملز

 گذاریسیاست قوانین مقررات

 اداره و سازماندهی تامین منابع

 فروش خدمات کنترل و ارزیابی

 

 های تعاملاستراتژی

 پذیرش تصمیم اجرای تصمیم

 مذاکره آموزش

 اطالع رسانی

 

 شناسایی ذینفعان راهبردی صنعت بیمه 

 عوامل شناسایی ذینفعان راهبردی 

 درت و نفوذق میزان اثرپذیری

 منافع تاثیرگذاری

 

 نفعان راهبردی صنعت بیمهذی

 بیمه مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی

 های بیمه شرکت ها نمایندگی

 گذاران حقوقیبیمه کارگزاران 

 ها آپاستارت 
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 مهیاز شبکه فروش خدمات ب یبخش گرییابودن سطح تخصص وحرفه نیپائ-
  یداخل یهاتیظرف لیتکم یمستقل و توانمند برا ییاتکا مهیب یهانبود شرکت-
 یاجبار ییاتکا ینهادساز استیس یاجرا عدم-
 یامهیبودن خدمات ب ریآسان، به موقع و فراگ یدسترس تیقابل ،یسازیدر عموم هایرگذااستیبودن س یناکاف-
 ها، ترکیب پرتفوی،نامهتنظیم بازار از نگاه مدیریت نرخ ها و شرایط بیمه یهایگذاراستیس یبودن اثربخش نیپائ-

 توزیع نا هماهنگ شبکه فروش خدمات بیمه در سطح کشور و ...
 انیمشتر یهاازیع و منطبق با ننبود محصوالت متنو-
 یمشتر تیعدم توجه به موضوع رضا-
 مهیب یهاشرکت یها از سوخسارت یدر پرداخت ارزش واقع هایعدالتیب یبرخ-
 هانامهمهیاز ب ینبودن نرخ برخ یرقابت-
 کشور مهیاطالعات و ارتباطات در صنت ب ینظامند فناور یریعدم توسعه و بکارگ-
 و ...  ی، قانونی، اجتماعیاقتصاد یهاساخت ریمک به توسعه زبودن ک یناکاف-
 یمحاسبات فن یهانبود هسته-
  مهیب یهاشرکت یارائه شده از سو دیجد یاز طرح ها تیبودن تعهد و حما یناکاف-
  مهیب دیجد یهاها و رشتهطرح بیو تصو رشیپذ ندیبودن فرا یطوالن-
 و نوآورانه  دیجد یهادهیها و ارحط یمعنو تیاز مالک انتیفقدان نظام ص-
 مهیجامع نظارت بر صنعت ب ندی، نظامنامه، استاندارد و  فرانبود اهداف کالن-
 مهیدر صنعت ب IT یهاستمیضعف س لیدلبه یا مهیب یهابا شرکت یمرکز مهیتبادل اطالعات ب بودنیسنت-
 مهیدر نظارت بر امر ب هاستمیبودن و ضعف س یسنت-
 هاشرکت یمال یموجود در سنجش توانگر یهانامهنیآئ تیفیوک ینظارت مال تیکفاعدم -
 آنها اتیو استفاده از تجرب ایمراکز مشابه در سطح دن ریبا سا  یمرکز مهیتعامل بعدم -
 آن یاجرا یبرا یو نبود ضمانت اجرائ یمرکز مهینظارت ب ندیفرا یبودن اثر بخش نیپائ-
 هایریگمیقبل از تصم دهیاو ف نهیهز لیجام نشدن تحلنا-
 در جهان   یو نظارت یتیریمد نینو یهاوهیها و ش ستمیاز س رانیبه روز نبودن دانش مد-
  یو نوآور تیمناسب درخالق یهازشیو انگ کردیفقدان رو-
 انداز و اهداف کالن صنعت و کارکنان از چشم رانیمد یاطالع ناکاف-
 کشور  مهیاز صنعت ب یحقوق تیحما یبه عنوان مرجع رسم یمرکز مهیب یحقوق تیبودن ظرف یناکاف-
 مهیدر صنعت ب یفقدان نظام مدیریت بهره ور-
  یاقتصاد یهایگذارهیجامع در سرما ینبود استراتژ-
 مهیبه صنعت ب رانیمد  یاقتصاد کردیضعف در رو-

 هافرصت

 یمرکز مهیب یتیحاکم گاهیاز جا ینقانو یبانیو پشت مهیدولت در توسعه صنعت ب یبانپشتی و مثبت نگاه-
 در آنها میسر است مهیبزرگ اقتصادی در کشور که امکان ورود ب یهاها و پروژهوجود طرح-
 مهیمستمر نفوذ ب شیتوسعه و افزا یدر اقتصاد کشور برا لیوجود پتانس-
 مهیآن صنعت ب ریو تاث میاقل رییتغ-
 کشور مهیب پورتفویاز  یبودن بخش قابل توجه یاجبار-
 مصرف یالگو رییتغ-
 در کشور یتیریمد دیجد یها ستمیتوسعه س لیوجود پتانس-
 از آنها یالگوبردار تیمنطقه و قابل یاز کشورها یاریدر بس یامهیوجود تحول ب-
 یمرکز مهیب یریپذسکیقدرت ر شیدر خصوص افزا یوجود پشتوانه دولت-
 از داخل کشور یرب در علوم منابع انسانمج یانسان یرویاز  ن یبردارجذب و بهره تیقابل-
 یمنابع انسان یفیتوسعه ک نهیوجود منابع مختلف در زم-
 هیو بازار سرما یو مال یپول یدر بازارها مهیصنعت ب  یهافرصت-
 یمال یگزارشگر یشدن استانداردها یاجبار-
 شبکه فروش یوکاراطالعات بر مدل کسب یفناور ریتاث-
 از آن یناش یو درآمدها یگرمهیمطابق قانون ب یباراج یاتکائ مهیوجود ب-

 تهدیدها

 در کشور یاقتصاد یهادر تعداد بنگاه یکاهش روند وجود-
 یو مقررات دولت نیتابع قوان یهادر فهرست شرکت یمرکز مهیب گرفتنقرار -
 یمختلف اقتصاد یهاکشور در حوزه یناخالص داخل دیتولپایین  رشد -
 یامهیب یهابر رشتهوضع عوارض متعدد -
 بزرگ یهااز سازمان یگی در برخمهیو کم ب یگرمهیوجود خود ب-
 هاکردن اموال و پروژه مهیدر ب یدولت یهاشرکت یالزام برخ یبرا یو دولت یقانون فیضعف در تکل-
 کشور هیبر عل نیسنگ یاقتصاد یها میوجود تحر-
 در کشور یکالن اقتصاد یهااستیس یثبات یب-
 از آنها یناش ندهیآ یهادرمان و بحران یهامهیب-
 و اعتماد به قضا و قدر( ییگراریتقد هیروح تی)حاکم در کشور مهیب رشیفرهنگ پذ یافتگیتوسعه ن-
 عموم مردم نیمدت بکوتاه نبود نگرش بلندمدت و تمرکز بر بازده-
 در بودجه خانوار نهیدرآمد و هز نیعدم تعادل ب-
 یگران خارجمهیدر برابر ب یران داخلگمهیب یریپذبیآس-
 یمرکز مهیبه موازات ب مهیب یهابر شرکت ینظارت یتعدد نهادها-
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 یاقتصاد یهاسازمان یفلسفه نظارت بر عملکرد از سو رشیدر پذ یضعف فرهنگ-
 در کشور مهیصنعت ب یبرا یلیتکم یآموزش عال یهاعدم توجه به بهبود و توسعه  دوره-
 در کشور یینپا درآمد سرانه-
 مهیدر کسب وکار ب دیجد یهایگذارهیسرما تیبودن جذاب یناکاف-
 های خارجیایران برای شرکت هیگذاری دربازار سرماپایین بودن جذابیت سرمایه-
 نشده در کشور ینیبشیپ یاقتصاد یوجود بحران ها-
 های بلندمدتگذاریسرمایه یکشور برا یاقتصاد ینا مناسب بودن فضا-
 ( متاثر از نرخ تورمرهیو غ یگذارها )سپردهیگذارهیسرما یاقتصاد یهش بازدهکا-
 مهیدر صنعت ب یستمیس یهاسکیر-

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

و  یابتدا براساس دور .پرداخته شد نفعانذی یبندو دسته لیمختلف به تحل وهیپژوهش به چند ش نیدر ا
 یگرید لیشدند. در تحل یبنددسته نفعانذیساخت، ریز یا نهاد یارهایمع زیداخل و خارج از صنعت و ن ای یکینزد

منافع  زانیمو شدت قدرت  یهااریبراساس مع نفعانذی، نفعانذی تعیین نقش و جایگاهنامه پرسش جیبراساس نتا

 زانیمو  یرگذاراث زانیم یهااریبراساس مع نفعانذیبراین، عالوه شدند. یبنددر چهار دسته طبقه مه،یدر صنعت ب
، مدل قیتحق نیبا توجه به دو مدل مورد استفاده در ا. ، به چهار دسته نگاشت شدندمهیدر صنعت ب یریاثرپذ

 .شودمیارائه  زیر یتعامل یهایاستراتژ یریاثرپذ -اثرگذاری مدل و منفعت –قدرت
متأثر  مهیشدت از صنعت ببه ننفعاذی(: این قدرت باال، منفعت باال) یدیکل گرانیبازتعامل با  یاستراتژ (1

 نفعان، دارایصنعت متوجه آنهاست. از طرفی این گروه از ذی نیهای زیادی از طرف اشده و منافع یا زیان
وضع شده در صنعت  یینها یهایلذا در استراتژ منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر سازمان هستند.

ود و و انتظارات آنها لحاظ ش ازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ییبردهاو راه رندیکانون توجه قرار بگ دیبا مهیب
 .شوند واردهای مرتبط با آنها گیریدر تمامی موارد توسعه و تصمیم

اند، قادرند دسته قرار گرفته نیکه در ا نفعانیذی: منافع کم و ادیقدرت ز تعامل با بازیگران دارای یاستراتژ (2
 یدر جاها منافع آن یطور کلات فراوانی داشته باشند. لیکن بهاثر مهیبر موفقیت یا شکست صنعت ب

ودن آن، کمتر در وضعیت برنده یا بازنده ب نفعانذی ریو نسبت به سا مهیاست و در قبال صنعت ب یگرید
 نفعانذیاز  گروه نیکه ا ییتواند کاری مشکل باشد. از آنجااین دسته می نفعانگیرند. رابطه با ذیقرار می

است  لذا ضروری ،دهندکنند و تمایلی به موضوعات صنعت از خود نشان نمیمواقع انفعالی عمل می اکثر
 شان مشارکت داد.از اهداف و نیات بالقوه آنها آشنا شده و آنها را با توجه به تمایالت

رند و تأثکه به شدت از سازمان م نفعانیذی: ادیمنافع ز و قدرت کم تعامل با بازیگران دارای یاستراتژ (1

ذیری زیاد از رغم تأثیرپنفعان، علیشمار روند. این ذیهای صنعت بهتوانند قربانیان یا برندگان فعالیتمی
برای اثرگذاری بر خود صنعت، قدرت تأثیرگذاری کمتری دارند و کمتر قادرند از قدرت، مهارت یا دانش 

توانند مشاور ارزشمندی در یش، میرغم قدرت کم خوها علیصنعت استفاده کنند. این گروه هیبق
 هایی که به نحوی با منافعگیریشود درباره موارد و تصمیمشمار روند. توصیه میهای مهم بهگیریتصمیم

از جمله  هایریگمیو مشارکت در تصم تیو شفاف یبخشیاین گروه تالقی دارد، آنها را آگاه ساخت. آگاه
 گروه است. نیمرتبط با ا یهااستیس

هایی نفعان اشخاص یا گروهاین دسته از ذی :منافع کم و قدرت کم تعامل با بازیگران دارای استراتژی (۱
هیچ  نفعان، بهشود. این دسته از ذیهای صنعت برای آنها امری کم اهمیت تلقی میهستند که فعالیت

تعامل  ،یبنددسته نیاساس اگیرند. بر های صنعت در حالت برنده یا بازنده قرار نمیواسطه فعالیتهوجه ب
 .قرار ندارداول صنعت  تیاولو درگروه  نیا یبرا یزیرو برنامه
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 یطراح ی برای هر دسته از آنهااجداگانه یهانامهپرسش نفعانذیو انتظارات  ازهایو استخراج ن ییشناسا یبرا

مطرح شده توسط  یدیکل یهاتم ها،نامهپرسشاین  جیبراساس نتا .دیاخذ گرد یحیها به صورت تشرشد و پاسخ
 و درنهایت،و انتظارات ارتباط برقرار شده  ازهایپر تکرار و ن یهامقوله نیبو شده  یمفهوم یکدگذار مجدداً نفعانذی

   شده است. نییتع یتعامل یاستراتژ نهی، زماتبر اساس نوع انتظار
ها، شرکت مالی ی، توانگریمال نیتام موضوعاتبه  ،ی بیمههانکات ذکر شده شرکت نیمهمتربرای نمونه، 
معتقدند  ی بیمههااختصاص دارد. شرکت یباالدست یهایریگمیو مشارکت داده نشدن در تصم یوجود انحصارگر

کنون  تاوجود دارد که نظارت بر آنها  ییهاامکان وقوع تقلب خسارت، یابیدر سطح شبکه فروش و در مرحله ارز

 یسازد. محاسبه توانگریها را با مشکل مواجه مآنها شرکت تیریها و مدیندگیر نماد راتییبوده است. تغ یناکاف
اگرچه  شود.یها مشرکت توسط مضاعف یهاسکیر رشیمنجر به پذ نیاست و ا روروبه ییهابا چالش یمال
 یو با نظارت ناکاف یکندآنها به یاجرااما  ،است دهیرس بیبه تصو ریاخ یهادر سال مناسبیها و مقررات نامهنییآ

 قیها و توسعه شبکه فروش از طرآپاستارت ی بیمه فعالیتهامواجه است. برخالف شبکه فروش، شرکت
 یکنند، اما بر خالف برخیم یابیمثبت ارز مهینفوذ ب بیکل صنعت و توسعه ضر یرا برا انهفناور یراهکارها

اس نظرات موافق هستند. براس از صنعت خارج یهاشرکت تیالبر فع رانهیگسخت نیبا اعمال قوان ،یرونیب نفعانذی

وجود دارد، اما  یامهیب دیتوسعه محصول و ارائه خدمات جد یبرا یخوب اریبالقوه بس ی، بازارهای بیمههاشرکت
و  یگذارهیبه سرما ازیو ن ردیصورت گدر صنعت  یترعیوس یهایهمکار دیبه آنها با ییپاسخگو یبرا دیشا

 وجود دارد. یدستباال یهایبانیپشت
مجموع نقاط قوت و ضعف و  پژوهش، نیحاصل از ا جیبراساس مجموع نتاهای آتی: پیشنهاد برای پژوهش

 یکمّ  لیمورد تحل ندهیشده که الزم است در آ یآورجمع وشناخته  یراهبرد نفعانذیاز نگاه  داتیها و تهدفرصت
توان ی میگرید هایمدل ای SWOT یهالیتحل استفاده از باچنین، همشوند.  یسنجتیقرار گرفته و اولو یفیو ک

 .اهتمام نمود با صنعت بیمه مرتبط یهاها و برنامهیاستخراج استراتژ به
صنعت بیمه، نظرات متفاوت و گاه متناقض آنها و مشکالت دسترسی به  نفعانذیالزم به ذکر است؛ تعدد 

روی تیم تحقیق بوده که های پیشگیری کرونا، از محدودیتدر زمان همه برخی از ایشان با توجه به انجام تحقیق
  نامه آنالین و همچنین برگزاری جلسات مصاحبه مجازی، سعی در غلبه بر آنها شده است.با استفاده از پرسش



 66  مهیصنعت ب نفعانیو انتظارات ذ ازهاین یراهبرد لیو تحل ییشناسا

 

 

 

 منابع
1. Bahadorestani, A., Ghalehnovi, M., & Motahari Farimani, N. (2018). Designing a 

model of key stakeholders’ expectations in the subway construction projects: Studied 
in MUR Construction Project. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 5(1), 227-242. 
(In Persian) 

2. Bourne, L. (2009). Stakeholder relationship management: a Maturity Model for 
Organisational Implementation. Farnham, Surrey, UK, Gower.  

3. Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. Journal of 
Health Policy and Planning. 15(3). 239–246. 

4. Chevalier, J., & Buckles, D. (2008). A guide to collaborative inquiry and social 
engagement. Co-published with SAGE Publications. 

5. Ciglerova, O. (2016). The use of stakeholder analysis in strategic management. 
Diploma Thesis. Masaryk University, Faculty of Economics and Administration . 

6. Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating 
corporate social performance. Academy of Management Review, 20, 92 – 117. 

7. Crosby, B. (1992). Stakeholder analysis: a vital tool for strategic managers. Published 
Business. 

8. Dehghani, M., Haghighat Naeini, G., & Zebardast, E. (2021). Knowledge-based urban 
development stakeholder analysis (Case Study: Isfahan City). Human Geography 
Research, 53(1), 323-341. (In Persian)  

9. Eden, C., & Ackermann, F. (1998). Making strategy: The Journey of Strategic 
Management. Sage, London. 

10. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: 
Pitman. 

11. Freeman, R.E., Harrison, J.S., & Wicks, A.C. (2007). Managing for stakeholders: 
Survival, reputation and success. New Haven, CT, Yale University Press. 

12. Friedman, A., & Miles, S. (2006). Stakeholders: theory and practice. Oxford University 
Press, UK. 

13. Ghorbani, M., & Dehbozorgi, M. (2014). Stakeholders’ analysis, social power and 
network analysis in natural resources co-management. Journal of Range and 
Watershed Management, 67(1), 141-157. (In Persian) 

14. Gilson, L., et al. (2012). Using stakeholder analysis to support moves towards 
universal coverage: lessons from the SHIELD project. Health Policy Plan, 1, 64-76.  

15. Jabbari, A., et al. (2013). Analysis of medical tourism industry stakeholders: providing 
effective strategies in Isfahan, Iran. Journal of Health Information Management, 6(9), 
1-9. (In Persian)   

16. Khadivar, A., et al. (2019).  Investigating the performance of macro plans of the Iran's 
insurance industry in the period 2009-2019. Insurance Research Center, 125. 

17. Kivits, R.A. (2013). Multi-dimensional stakeholder analysis: a methodology applied 
to Australian capital city airports. PhD thesis, Southern Cross University, Lismore, 
NSW. 

18. Mitchell, R.K., Agle, B.R., & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder 
identification and salience: defining the principle of who and what really counts. 
Academy of Management Review, 22 , 854- 865. 

19. Qazi Nouri, S., Mohammadi, S., & Abdi, M. (2013). Improving the QFD process 
through stakeholder analysis: an efficient tool for national strategic planning. Public 
Management Research, 6(20), 35-56. (In Persian) 

20. Roberts, R., & Mahoney, L. (2004). Stakeholder conceptions of the corporation: their 
meaning and influence in accounting research. Business Ethics Quarterly, 14(3), 399-
431.  

21. Saghafi, F., Abbasi Shahkooh, K., & Keshtgari, En. (2014). Designing a stakeholder 
identification and prioritization framework based on the meta-synthesis method (Case 



 1۰۵1  تابستان ـ ۰۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    6۰

Study of Iran's Native Operating System). Modiriat-E- Farda Journal, 39(2), 21-42. 
(In Persian) 

22. Schmeer, K. (2000). Stakeholder Analysis Guidelines. Researchgate net. 
23. Sheikhbagloo, Z., Teymournejad, K., Givarian, H., & Abbaszade Sohroon, Y. (2020).  

Identification and analysis of stakeholders of the food and drug administration of the 
ministry of health using the demetel technique. Journal of Health Management, 
37(11), 33-44. (In Persian) 

24. World Bank Group Strategy. (2013). Washington, D.C. 

 

 

 


