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چکیده
توجه بیشتر به ذینفعان اصلی برنامهها ،بهویژه ذینفعانی که در حوزه کنترل برنامههای استراتژیک در صنعت بیمه قرار
ندارند ،و همچنین استفاده از مشارکت کلیه ذینفعان در بازنگری طرحهای کالن صنعت بیمه کشور ضرورت دارد .هدف
این تحقیق شناسایی ،دستهبندی و اولویتبندی ذینفعان صنعت بیمه و بررسی نیازها و انتظارات آنان است .در نهایت ،با
استفاده از مدل مدیریت تعامل با ذینفعان ،راهبردهای تعاملی پیشنهاد خواهد شد .در مرحله اول ،از یک پرسشنامه اینترنتی
برای دستهبندی ذینفعان استفاده شده است ،که توسط  ۱۶۸نفر بازدید و در نهایت تعداد  12۰پاسخ دریافت شده است.
جامعه مورد مراجعه ،خبرگان و فعاالن صنعت بیمه هستند .جهت نگاشت ذینفعان صنعت بیمه از مدلهای قدرت -عالقه
و اثرگذاری-اثرپذیری استفاده شده است .در ادامه برای استخراج انتظارات ذینفعان از مطالعات کتابخانهای ،جستجو در وب
و ارسال نامه برای ذینفعان خارج از صنعت و از مصاحبه و پرسشنامههای ساختیافته تشریحی برای ذینفعان داخل
صنعت و تحلیلهای عمقی استفاده شده است .مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامههای این بخش  1۱1نفر از ذینفعان
صنعت در نقشهای متفاوت بودهاند که به سواالت این تحقیق بهصورت تشریحی از طریق اینترنت پاسخ دادهاند .بیمه
مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بیمهگذاران حقوقی ،ارزیابان خسارت ،استارتآپهای بیمهای ،سندیکای بیمهگران
و کارگزاران بازیگران کلیدی صنعت بیمه را تشکیل میدهند .ذینفعان کلیدی ،دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ
بر سازمان بوده ،لذا در استراتژیهای نهایی وضع شده در صنعت بیمه باید کانون توجه قرار بگیرند و راهبردهایی برای
پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها لحاظ شود و در تمامی موارد توسعه و تصمیمگیریهای مرتبط با آن وارد شوند .از تحلیل
کمّی و کیفی مجموع نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات احصا شده از نگاه ذینفعان راهبردی و اولویتسنجی آنها،
میتوان برای استخراج استراتژیها و برنامههای تعامل با آنها استفاده نمود.
کلیدواژهها :ذی نفعان کلیدی ،صنعت بیمه ،انتظارات محوری ،نقاط قوت و ضعف.
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نویسندگان در پژوهشکده بیمه انجام دادند.
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 .1مقدمه

تحلیل ذینفعان ،فرایند ،تحت تاثیر قراردادن وجوهی از پدیده های طبیعی و اجتماعی با یک عمل یا تص میم
است بدینسان افراد ،گروه ها و سازمانهای تاثیرپذیرنیز باید شناسایی شوند .از طریق این تحلیل ،تضادهای موجود
بین ذینفعان شناسایی تا اطمینان حاصل شود این تضادها در فعالیت های بعدی تشدید نمیشوند .روشهای
مختلف تحلیل ذینفعان شامل سه مرحله عمومی شناسایی ذینفعان ،اولویتبندی ذی نفعان و مشارکت ذینفعان
است [.]1۸
به طور کلی ،ذینفعان گروه هایی هستند که از یک سو میتوانند از صنعت تأثیر پذیرفته و از سوی دیگر بر آن
تأثیر بگذارند .این گروهها به طور معمول شامل سرمایهگذاران ،عرضه کنندگان ،کارکنان ،مشتریان ،رقبا ،اتحادیههای
محلی و نهادهای قانونگذاری هستند .گروههای ذینفع به طور قطع مصرف کننده کاال و یا خدمات یک سازمان
نبوده و ممکن است تنها مدافع آن سازمان یا برنامه باشند .بهعبارتی ،موفقیت سازمانها و پروژه ها به انتخاب
ذینفعانی بستگی دارد که با اهداف مشترك با هم مرتبط میشوند و بدین ترتیب تهدیدهای مؤثر بر اهداف کلیدی
را کاهش داده و یا حذف مینمایند [.]1۰
افزایش پیچیدگی محیط کسبوکار سازمانهای امروزی و شدت یافتن رقابت ،بر اهمیت تصمی مات مدیران در
تمامی بخش ها افزوده است .صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست و بنابراین ،امروزه ،تصمی مات راهبردی
مدیران صنعت بیمه کشور میتواند تضمینکننده بقاء و موفقیت این صنعت بوده یا آن را با ناکامی و شکست مواجه
نماید .سازمان موفق باید بداند به کجا خواهد رفت (چشمانداز سازمان) و برای آگاهی از این مهم باید بداند اکنون
دقیقاً کجا ق رار گرفته است (ماموریت سازمان) ،پس از آن باید آنچه میخواهد باشد را بهدرستی تعریف کرده (اهداف
راهبردی) و چگونگی رسیدن به آن جایگاه و اهداف تعیی ن شده را مشخص نماید (برنامه استراتژیک) .الزمه این
امر ،شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی است که سازمان در معرض آن قرار دارد.
عدم بهرهگیری مناسب از موقعیتها و از دست دادن مستمر فرصتهای پیش رو بهدلیل عدم اولویتدهی به
صنعت بیمه و مباحث آن در سطح کالن کشور ،چالشهای ریشهای فرهنگی و ضعفهای عمده تکنولوژیکی ،مانع
از ایجاد موقعیت راهبردی و جایگاه مناسب صنعت بی مه در اقتصاد کشور گردیدهاست .پس از انقالب اسالمی و در
سالهای گذشته دو عامل اثرگذار دیگر یعنی جنگ تحمیلی و تحریمهای سختگیرانه آسیب های زیادی را به
بخشهای مختلف صنعت بیمه کشور وارد نمودهاند .در کنار این عوامل ،مواردی دیگر نظیر تغییرات دای می اولویتها
با تغییر مدیران ،غلبه چالشهای کوتاه مدت بر منافع بلندمدت کشور ،عدم ثبات مدیریتی و جهتگیریهای گاهاً
متضاد و عدم تبعیت از یک سیاستگذاری واحد ،از جمله آسیبهای مؤثر بر صنعت بی مه بوده است .وجود برنامه
میتواند به عنوان چراغ راهی در مسیر فعالیت صنعت ،غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها و استفاده بهتر از نقاط قوت و
فرصت ها را میسر سازد.
در صنعت بیمه کشور ،طی ده سال  11۸۸-9۸برنامههای توسعه ،تحول و راهبردی به فراخور نیاز ،تدوین و
طراحی شدهاند .خدیور و همکاران ( )119۸در مطالعهای دربارۀ عملکرد این برنامهها نشان دادند در تدوین
برنامههای راهبردی قبلی صنعت ،به ذینفعان اصلی برنامهها ،بهویژه ذینفعانی توجه نشده است که در حوزه
کنترل این برنامهها قرار نداشتهاند
،در بازنگری طرحهای کالن صنعت ،استفاده از مشارکت ذینفعان بیشتری مانند شبکه فروش و
کارگزاریهاضروری است .در برخی از برنامهها تکالیفی از سوی ذینفعان و اسناد باالدستی ،مانند راهبردهای
وزارت اقتصاد برای صنعت بی مه کشور در نظر گرفته شده که ممکن است از برخی ابعاد ،اجرایی نبوده یا ضرورت
در نظر گرفتن راهبردهایی خاص برای اجرای آنها و در عین حال ،تحقق دیدگاه سایر ذینفعان وجود داشته باشد.
لذا انتظارات ذینفعان باالدستی نیز الزم است تحلیل شوند [ .]1۶عالوه براین ،در ارزیابی اجزای برنامه راهبردی،
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یکی از مولفه های کلیدی ماموریت ،ذینفعان کلیدی است .از این رو ،در این پژوهش به شناسایی ذینفعان کلید ی
صنعت بیمه کشور ،نگاشت و طبقهبندی آنها ،تعمیق در نیازها و انتظارات آنان که بر برنامههای آینده تاثیرگذار
خواهد بود ،و نیز ارایه مدل مناسب مدیریت تعامل این ذینفعان پرداخته میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2

 .کراسبی  )1992( 1تحلیل ذی نفعان را ابزار حیاتی مدیریت راهبردی قلمداد کرده است [ .]7کالرکسون
1
( )199۰از چارچوب ذی نفعان برای ارزیابی و تحلیل عملکرد شرکت ها استفاده نمود [ .]۶فریمن ،هریسون و ویک
( )2۵۵7در کتاب «مدیریت برای ذینفعان» به بحث در مورد چگونگی رهبری و مدیریت ذینفعان پرداختند [.]11
لیندا بورن  )2۵۵9( ۱در کتاب «مدیر یت ارتباط با ذینفعان» به بررسی اثرات مختلف ذی نفعان با توجه به معیارها
و ابزارهای مختلف پرداخته است [ .]2الگوهای رایج تحلیل ذی نفعان ،گستره وسیعی از ابزارها را به صورت کیفی و
کمّی برای شناسایی ذی نفعان ،موقعیت ،تاثیر آن ها بر سایر گروه ها و منافعشان در یک سیاست و برنامه خاص
مورد استفاده قرار میدهند .عالوهبراین ،تحلیل ذینفعان ایدهای را درباره تاثیر سیاست ها و برنامه ها بر نیروهای
سیاسی و اجتماعی ارائه میکند؛ دیدگاه های مختلف درباره سیاست پیشنهادشده و توانایی بالقوه و تعارض بین افراد
و گروه ها را تبیین می کند؛ و به شناسایی راهبردهای بالقوه برای مذاکره با ذینفعان مخالف کمک مینماید [.]2۱
در فرآیند توسعه روش تحلیل ذی نفعان ،تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .از جمله اینکه «تحلیل ذینفعان
فرآیند جمعآوری و تحلیل نظاممند اطالعات کیفی است برای تعیین اینکه عالیق و منافع چه کسانی باید در زمان
طراحی یا اجرای یک سیاست یا برنامه مورد توجه قرار گیرد» [ .]22در تعریفی دیگر «تحلیل ذینفعان روش
بررسی امکانپذیری سیاسی طرح ها و برنامه ها از طریق شناسایی قدرت ،موضع و درك ذی نفعان نسبت به آن
سیاست» بیان شده است [.]19
برای انجام تحلیل ذی نفعان ،پژوهشگر از فهرست طرفهای ذینفع ،که بهعنوان بخشی از فعالیتها بهشمار
میروند ،شروع میکند .دیگر طرفهای ذینفع که هنگام مفهومی ساختن مطالعه و انجام تحلیلهای فنی مشخص
می شوند ،به این فهرست افزوده می شوند .در این مرحله ،احتماالً فهرست طوالنی خواهد شد .پس از تعیین قدرت
هر طرف ذینفع ،گام بعدی در تحلیل طرفها و گروههای ذینفع ،ارزیابی نظر هر یک از آنان پیرامون توصیه
سیاستی مورد مطالعه است .آیا طرف ذینفع از توصیه ارائه شده حمایت خواهد کرد یا به مخالفت با آن خواهد
پرداخت؟ صرفنظر از میزان تاثیری که گروه ذینفع میتواند بر تصمیم نهایی داشته باشد ،پاسخ به این پرسشها
اطالعات ارزشمندی را در مورد میزان حمایتی که انتظار میرود از توصیه پیشنهادی بهعمل آید ،بهدست خواهد
داد.
حضور و مشارکت ذینفعان در فرآیند خطمشیگذاری میتواند کاربردهای مختلفی داشته باشد .ذینفعان
میتوانند ارائهکننده اطالعات و شواهد برای یک خطمشیگذاری باشند؛ اطالعاتی که میتواند جهت و مسیر
سیاست را تغییر دهد .ذینفعان میتوانند بهعنوان زنگ خطر در فرآیند خطمشیگذاری مورد استفاده قرار گیرند؛
زیرا آنها میتوانند بهسرعت نشانه های شکست سیاستها را آشکار سازند .استفاده از تحلیل ذینفعان دارای
ویژگی های متعددی است :تحلیل ذی نفعان ،رویکردی بسیار مهم برای افزایش امکانپذیری سیاسی پیشنهادهای
سیاستی بوده و انجام تحلیل ذی نفعان مستلزم صبر ،دقت ،قضاوت دقیق و توجه ویژه به تاثیرات ساختاری
شکلدهنده منافع و موقعیت بازیگران خطمشیگذاری در پیشنهادهای جدید سیاستی و قدرت نسبیآنهاست [.]1۱
Crosby
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ذینفعان را بر اساس معیارهای مختلفی میتوان دستهبندی نمود که مهمترین آنها عبارتند از:
تاثیرگذاری/تاثیرپذیری ،تاثیر آگاهانه/ناآگاهانه ،تاثیرگذار ی آشکار/نهان ،تاثیرگذاری بر طراحی/اجرا ،تاثیر مثبت یا
منفی ،فرد/گروه/سازمان ،درون/بیرون سازمانی ،انگیزه های مالی/غیر مالی [.]1۶
برای انجام تحلیل ذینفعان  ،ابتدا باید مساله مورد نظر شناسایی و تعریف شده و بهدنبال آن ،شناسایی ذینفعان
مد نظر قرار گیرد .جمعآوری و تحلیل دادهها و بهدنبال آن ،طراحی راهبردهای سیاستی ،مراحل بعدی فرایند تحلیل
ذی نفعان را تشکیل میدهند .بر این اساس ،و با توجه به حساسیت زیاد شناسایی ذینفعان که مبنای مراحل بعدی
تحلیل ذینفعان را شکل میدهد ،شناسایی گروههای ذینفع مسئله موردنظر مهمترین مرحله در تحلیل ذینفعان
است .برای پوشش و شناسایی تمامی گروههای ذینفع ،الگوهای گوناگونی ارائه شده که هر کدام دارای مزایا و
معایبی هستند .فریدمن و مایلز  )2۵۵۶( 1نظریههای ذی نفعان مختلف را به سه دسته نظریههای توصیفی ،هنجاری
و ابزاری تقسیم میکنند [ .]12در روش توصیفی ،تعریف ذی نفعان یک تعریف اولیه و گسترده است که شامل همه
گروه ها و افرادی است که به طور بالقوه یا در عمل میتوانند بر سیاست موردنظر تاثیر بگذارند یا از آن تاثیر پذیرند.
در روش هنجاری ،شناسایی ذی نفعان مبتنی بر حضور و ارتباط آن ها با سازمان موردنظر است .روش هنجاری
به طور سنتی متمرکز بر شناسایی ذی نفعان براساس ارتباط واقعی آن ها با سازمان موردنظر است که این امر زمینه
مشروعیت حضور و مشارکت ذی نفعان را در فرآیند تصمیمگیری فراهم میکند .در روش ابزاری که توازنی میان
دو روش گستردۀ توصیفی و محدود هنجاری ایجاد کرده است ،برای تعریف و شناسایی ذینفعان از روشهای
چندبعدی استفاده میشود [ .]17اقدام اول در شناسایی ذینفعان ،ثبتنام یا تهیه اسامی همه افراد ،گروهها،
سازمان ها و نهادهایی است که با سیاست و طرح موردنظر ارتباط داشته یا در حوزه نفوذ آن قرار دارند .برای تهیه
این فهرست گروهی از افراد گرد هم می آیند و با روش توفان مغزی در این کار مشارکت میکنند.
برای تعیین ذینفعان از چارچوب های مختلفی استفاده می شود .برای نمونه ،موقعیت انواع ذینفعان مطابق با
نوع تالش های مورد نیازشان در یک ماتریس تحت عنوان ماتریس قدرت-منفعت (عالقه)  2نشان داده میشود که
با توجه به آن میتوان انواع ذی نفعان را مطابق شکل  1در چهارگروه طبقه بندی نمود .برای ذینفعان گروه  Aبا
قدرت کم و کمترین سطح خواسته ،تالش الزم است ولی نیاز به اقدام فوری نیست .ذینفعان گروه  Bکه دارای
قدرت کم و سطح باالیی از خواسته و عالقه هستند باید مطلع نگه داشته شوند ولی اقدام فوری نیاز نیست .ذینفعان
گروه  Cدارای قدرت باال و سطح خواسته و عالقه پایین هستند و چون با وجود عدم منافع ،ممکن است قدرت خود
را در واکنش به یک پروژه خاص بهکار برند ،باید راضی نگه داشته شوند .ذینفعان گروه  Dبازیکنان کلیدی هستند
چون دارای قدرت باال و سطح باالیی از خواسته و عالقه بوده و واکنش خود را نسبت به پروژه ها و طرحهای
سازمان با توجه به اولویت های اصلی شکل میدهند [.]9

Friedman & Miles
Power-Interest
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سطح منافع

کم

زیاد
کم
مطلع نگه داشتن

کمترین تالش

D

C

بازیگران کلیدی

راضی نگه داشتن

زیاد

قدرت

B

A

شکل - 1نگاشت ذینفعان بر اساس ماتریس قدرت  -منفعت یا قدرت  -عالقه []9

در چارچوب دیگری ،ذینفعان با توجه به چهار معیار قدرت ،توانمندی  ،منافع و فوریت که میتوانند قابلیت
تهدید یا همکاری در رابطه با سازمان را ایجاد کنند ،به پنج گروه محتاط ،متقاضی ،مسلط (حاکم) ،وابسته (محتاج)
و خطرناك تقسیم میشوند .توجه به معیار پنجمی ،شدت تاثیرگذاری /تاثیرپذیری در این مقوله ضروری است .از
آنجا که تاثیرپذیری یک ذینفع باعث اتالف منابع سازمان نمی شود لذا توجه به بعد شدت تاثیرگذاری ارجحیت
دارد .از طرفی سه معیار قدرت ،منافع و فوریت نیز میتوانند معرف پتانسیل تهدید یا همکاری باشند .لذا میتوان
در موقعیت های چهارگانه زیر استراتژی هایی در رابطه با ذینفعان تدوین کرد:
( )1ذینفعان با توانمندی تهدید باال (قدرت زیاد -فوریت زیاد -اثرگذاری منفی زیاد)
( )2ذینفعان با توانمندی همکاری باال (قدرت زیاد -فوریت زیاد -اثرگذاری مثبت زیاد)
( )1ذینفعان با توانمندی همکاری و تهدید باال (غیر قابل پیشبینی و قدرت زیاد – فوریت زیاد -اثرگذاری زیاد)
( )۱ذینفعان با توانمندی همکاری و تهدید کم (غیر قابل پیشبینی و قدرت کم– فوریت کم -اثرگذاری کم)
[.]1۸
با توجه به اینکه شناسایی ذینفعان پروژه و شناخت کافی از انتظارات آنها یکی از عوامل مهم و موثر بر موفقیت
هر پروژه ای است ،در مطالعات داخلی نیز به این مساله توجه شده و چ ندین پژوهش به این موضوع در صنایع و
سازمان های مختلف پرداختهاند .در جدول  1به برخی از این مطالعات اشاره شده است.
جدول  .1مطالعات شناسایی و تحلیل ذینفعان .منبع :یافتههای پژوهش
منبع

نویسندگان

عنوان پژوهش

یافته ها

[]1

امبر بهادرستانی،
منصور قلعهنوی،
ناصر مطهری فرمانی
()1197

طراحی مدل انتظارات ذینفعان
کلیدی در پروژههای احداث
خطوط مترو :مورد مطالعه پروژه
ساخت خطوط قطار شهری مشهد

ذینفعان قطعی دارای بیشترین
سطوح انتظارات بوده و ذینفعان
مسلط از حداقل انتظارات
برخوردارند .همچنین مدل نهایی
نشان میدهد سه نوع ذینفع
سا کت ،محتاط و متقاضی در هیچ
شرایطی جزو ذینفعان ک لیدی
پروژه نمیباشند.

[]21

فاطمه ثقفی ،کلثوم
عباسی شاهکوه،
احسان کشتگاری
()1191

طراحی چارچوب شناسایی و
اولویتبندی ذینفعان
مبتنی بر روش فراتلفیق (مطال عه
موردی سیستم عامل بومی ایران)

با مطالعه منابع اولویتدار در
صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار
پرسشنامه،

روش مورد استفاده

روش گسترش عملکرد کیفیت
()QFD

با مطالعه مدلهای مختلف،
کلیه معیارهای مهم ارزشی در
مطالعه ذینفعان استخراج شده و
با توجه به نظر خبرگان
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یافته ها

روش مورد استفاده

منبع

نویسندگان

عنوان پژوهش

ذینفعان سیستم عامل بومی
شناسایی و دستهبندی شدهاند.
همچنین استراتژیهایی برای
مدیریت آنها ارائه شده است.

مهمترین عوامل شناسایی و
چارچوبی برای شناسایی
ارزش آفرینی مبتنی بر ذینفعان
استخراج شده است.
شناسایی بهرهبرداران مرتع ،بر
اساس روشهای پیمایشی؛
محاسبه ماتریسهای اعتماد و
مشارکت تولید و شاخص
مرکزیت درجه و مرکزیت
بینابینی از طریق پرسشنامه؛
تعیین موقعیت هندسی هر
کنشگر در شبکه.

[]11

مهدی قربانی ،مهرو
ده بزرگی ()1191

تحلیل ذی نفعان ،قدرت
اجتماعی ،و تحلیل شبکه در
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

ت شخیص کنشگران با موقعیت
مرکزی ،که نقش کلیدی را در
برنامه عمل مدیریت مشارکتی
مراتع منطقه مودر مطالعه ایفا می
نمایند.

[]۸

مصطفی دهقانی،
غالمرضا حقیقت
نائینی ،اسفندیار
زبردست ()1۱۵۵

تحلیل ذینفعان توسعه شهری
دانش بنیان (مورد پژوهی :شهر
اصفهان)

تحقق توسعه شهری دانش بنیان
منوط به پیگیری منافع مشترك و
اجرای اقدامات مشترك بین
ذینفعان مختلف است.
دستهبندی ارائهشده برای تحلیل
ذینفعان کلیدی این پروژه ،به
دلیل فراهم کردن امکان مقایسه
نوع قدرت و منافع ذینفعان و
امکان تعریف راهبردهای مشترك
و اقدامات همافزایانة ذینفعان بر
اساس منافع مشترکشان ،ابزار
مناسبی برای ظرفیتسازی،
شبکهسازی ،و ارتقای مشارکت و
تعامل بین آنها در فرایند
سیاستگذاری بهدست میدهد.

ب ا استفاده از ماتریس قدرت -
منفعت ،درکی از میزان و نوع
قدرت و منفعت ذینفعان و
چگونگی اعمال قدرت آنها با
توجه به نوع منافعشان ارائه
شده است.

[]19

سید سپهر قاضی
نوری ،سهیال
محمدی ،منصوره
عبدی ()1192

بهبود فرایند  QFDبه کمک
تحلیل ذینفعان :ابزاری کارا برای
برنامهریزی استراتژیک ملی

گرچه  QFDدر طراحی استراتژی،
ابزاری شناخته شده است اما
کاربرد آن بهویژه در سطح ملی،
زمانی از اثربخشی و اعتبار
بیشتری برخوردار خواهد بود که
توجه کافی بر شناسایی و
دستهبندی ذینفعان و
خواستههای آنان به عمل آمده
باشد.

ساختن ابزاری با به کارگیری
مدلی تلفیقی از فرایند  QFDو
رویکرد ارزیابی ذینفعان ،که با
آن بتوان برنامهریزی
استراتژیک در سطح ملی را با
اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری
انجام داد.

[]22

زینالعابدین
شیخبگلو،
کاوه تیمورنژاد ،حسن
گیوریان ،یداله
عباسزاده سهرون
()1199

شناسایی و تحلیل ذینفعان
سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت با استفاده از تکنیک
دیمتل

 1۶مورد از ذینفعان سازمان غذا
و داروی ایران شناسایی شد که از
نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
هیات دولت تأثیرگذارترین ذینفع،
مصرف کننده نهایی تأثیرپذیر ترین
ذینفع ،وزارت بهداشت بیشترین
اهمیت و سازمانهای بیمهگر
کمترین اهمیت را در بین
ذینفعان دارند.

شناسایی ذینفعان سازمان غذا
و داروی ایران از طریق
مصاحبه؛ مراجعه به  1۸نفر
خبرگان حوزه خطمشیگذاری
عمومی ،مدیران و کارشناسان
شاغل در سازمان غذا و داروی
ایران از طریق روش دیمتل که
در نتیجه آن رابطه ذینفعان ب ا
یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم
مشخص گردید.

26

شناسایی و تحلی ل راهبردی نیازها و انتظارات ذینفعان صنعت بیمه

منبع

نویسندگان

عنوان پژوهش

یافته ها

روش مورد استفاده

[]1

بروگا و وارواسوسکی
()2۵۵۵

مروری بر تحلیل ذینفعان

از تجزیه و تحلیل ذینفعان
می توان برای تولید دانش؛ و در
مورد بازی گران مربوطه به منظور
درك رفتار ،مقاصد ،روابط متقابل،
دستور کارها ،عالیق آنها و تأثیر یا
منابعی که آوردهاند -یا می توانند به
ارمغان بیاورند -در فرایندهای
تصمیم گیری استفاده کرد.

مروری بر روشهای تحلیل
ذینفعان و منافع حاصل از این
تحلیل.

[]۰

سیگلورا ()2۵1۶

استفاده از تحلیل ذینفعان در
مدیریت راهبردی

استفاده از رویکرد تحلیل ذینفعان
در مدیریت راهبردی شرکت موثر
خواهد بود.

انجام تحلیل ذینفعان به روش
معرفی شده توسط اشمیر
()2۵۵۵

براساس مطالعات بررسی شده ،با این حال ،تا کنون مطالعهای در این خصوص در صنعت بی مه انجام نشده
است .حضور گسترده نمونه هایی از کلیه ذینفعان درونی و بیرونی صنعت بیمه در این پیمایش و استخراج مدل
تعامل با ذینفعان  ،از نقاط قوت و تمایز تحقیق حاضر محسوب میشود.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر دادهها ،توصیفی است و از ابزار پرسشنامه استراتژی پیمایش
در آن استفاده شده است؛ یک پرسش نامه بسته و چند گزینهای (بهمنظور طبقهبندی و نگاشت ذینفعان) و یازده
پرسش نامه باز (بهمنظور استخراج نیاز ها و انتظارات هر یک از ذینفعان) .برای تحلیل محتوای پرسشنامهها ی
بسته از روشهای آماری و برای پرسشنامه های باز از تحلیل محتوا استفاده شده است .جامعه آماری از کلی ه
ذینفعان صنعت بی مه (اعم از شرکتهای بیمه ،شبکه فروش و کارگزاریها ) ،مدیران ،خبرگان و اساتید صنعت
بی مه کشور تشکیل شده که به فراخور نیاز به آنها مراجعه شده است .روش نمونه گیری ،تصادفی طبقهای بوده است.
زمان اجرای تحقیق زمستان  119۸و بهار  1199بوده است.
در مورد روایی پرسشنامه ،پرسشنامة طبقهبندی و نگاشت ذینفعان یک پرسش نامه استاندارد است و لذا نیاز
به تایید روایی ندارد و یازده پرسشنامة باز طراحیشده برای استخراج نیازها و انتظارات ذینفعان نیز به تایید
کارگروهی از خبرگان صنعت بیمه رسیده است .پایایی پرسش نامه اول با استفاده از یک پیشآزمون  1۵تایی آزمون
شده که آلفای کرونباخ در آن برابر با  ۵/۶1و کمتر از  ۵/7است و لذا پایایی مورد تایید است.
سؤاالت پژوهش:
 )1ذینفعان تاثیرگذار بر صنعت بی مه کشور چه افراد/نهادهایی هستند؟
 )2ذینفعان کلیدی صنعت بی مه چه افراد /نهادهایی هستند؟
 )1نگاشت ،اولویتبندی و طبقهبندی ذینفعان صنعت بیمه بر اساس معیارهای مختلف چگونه است؟
 )۱مهمترین نیازها و انتظارات هر کدام از ذینفعان چه مواردی است؟
 )۰مدل کلی مدیریت تعامل با ذینفعان چگونه بوده و راهبردهای تعاملی کدامند؟
مراحل پژوهش:
برای پاسخ به سواالت پژوهش مراحل زیر طی شده است:
 شناسایی لیست اولیه ذینفعان
 طراحی پرسشنامه تجزیهوتحلیل ذینفعان
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 طراحی پرسشنامه الکترونیکی ،توزیع پرسش نامه و انتشار گسترده آن در وب و شبکههای اجتماعی
 تحلیل نتایج و نگاشت ذینفعان در قالب مدل اثرگذاری – اثرپذیری و قدرت – منفعت
 طراحی پرسشنامههای تشریحی اختصاصی برای ذینفعان کلیدی برای استخراج نیازها و انتظارات هر
دسته از ذینفعان.
در این قسمت به شناسایی ،تحلیل ،دستهبندی ،اولویتسنجی و نگاشت ذینفعان مهم صنعت بیمه در ایران
پرداخته شده است .جامعه مورد بررسی ،خبرگان و مطلعان و فعاالن صنعت بیمه هستند .شیوه ارسال پرسشنامه
بهصورت اینترنتی بوده و تعداد 12۰پرسشنامه دریافت شد .تحلیل و دستهبندی ذینفعان مهم صنعت بیمه ،با
استفاده از اطالعات حاصل از برگزاری جلسات با خبرگان و نیز انجام یک پی مایش در درون صنعت صورت گرفته
است.
فهرست اولیه ذینفعان شناسایی شده در صنعت بیمه عبارتند از :بیمه مرکزی ج.ا.ا ،سهامداران (وزارت امور
اقتصادی و دارائی و سهامداران شرکتهای بیمه) ،شرکتهای بیمه ،کارگزاران ،بازاریابان ،ارزیابان خسارت،
نمایندگیها ،پژوهشکده بیمه ،انجمنها ،سندیکای بیمهگران ،قوه قضائیه ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان
محاسبات ،نیروی انتظامی ،وزارت راه ،وزارت بهداشت و درمان ،بازارهای پولی و مالی و سازمان بورس ،مطبوعات ،
اینشورتکها ،دانشگاهها ،بیمهگذاران حقیقی و حقوقی ،عموم جامعه.
مدل مفهومی که ذی نفعان کلیدی صنعت بیمه را براساس طبقهبندی درون و بیرون از صنعت (یا ذینفعان
دور و نزدیک) دستهبندی میکند در شکل  2نشان داده شده است.
بیمهگذاران

جامعه

سندیکای بیمهگران
کارکنان صنعت بیمه

سهامداران

استارتآپها

مطبوعا

انجمنها

ت
بیمه

پژوهشکده بیمه

نمایندگیها

مرکزی
ارزیابان
خسارت

دانشگاهها

سازمانهای
کشوری

کارگزاران
شرکتهای بیمه

بازار پولی و
مالی

دولت

بازار سرمایه و
بازارهای پولی و مالی

قانونگذاران

شکل  .2مدل مفهومی دستهبندی ذینفعان کلیدی صنعت بیمه براساس جایگاه در درون و بیرون صنعت .منبع :یافتههای تحقیق
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در ادامه براساس نظرات خبرگان ،ذینفعان عالوه بر جایگاه در درون و بیرون صنعت ،براساس نوع نقش شامل
بازیگر ،نهاد و زیرساخت طبقهبندی شدهاند که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2طبقهبندی ذینفعان .منبع :یافتههای تحقیق
طبقهبندی

ردیف

نام ذینفع

1
2
1
۱

بیمه مرکزی
شرکتهای بیمه
نمایندگیها
کارگزاران

*
*
*
*

۰
۶
7
۸

بازاریابان
ارزیابان خسارت
سندیکای بیمهگران
انجمنها

*
*
*
*

9
1۵
11
12

بیمهگذاران حقیقی
بیمهگذاران حقوقی
اینشورتکها
دانشگاهها

درون صنعت

بیرون صنعت

بازیگران

*
*
*
*

نهادها

زیرساخت

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

11
1۱
1۰
1۶

وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صمت
قوه قضائیه
سازمان بازرسی کل کشور

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

17
1۸
19
2۵

دیوان محاسبات
نیروی انتظامی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت و درمان

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

برای تحلیل دقیقتر نقش و جایگاه ذینفعان در صنعت ،نیاز به اطالعات بیشتری است .برای این منظور
پی مایشی در درون صنعت انجام گرفته است .هدف از این پی مایش بررسی نقش و جایگاه هر کدام از ذینفعان از
نظر فعاالن و صاحبنظران صنعت میباشد .این پیمایش با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد (پیوست) انجام
شده و در نمونهگیری تالش شده است تا نمونه حاصل تنوع الزم را از نظر پاسخدهندگان داشته باشد .در پرسشنامه
مورد اشاره درباره هر کدام از ذینفعان شناسایی شده در جدول  1سواالتی در خصوص میزان اثرگذاری ،اثرپذیری ،
قدرت و منفعت پرسیده شده و از پاسخدهنده خواسته شده که بهصورت کمّی در مورد متغیرهای مورد اشاره به
ذینفعان امتیاز بدهد .جامعه مورد بررس ی در این پیمایش ،خبرگان ،مطلعان و فعاالن صنعت بیمه هستند .شیوه
ارسال پرسشنامه بهصورت اینترنتی و از طریق شبکههای مجازی فعال در صنعت بی مه و همچنین ارسال فایل
پرسشنامه از طریق اتوماسیون بوده است .پرسشنامه توسط  ۱۶۸نفر بازدید شده و در نهایت تعداد  12۰پاسخ
دریافت شده است .لذا نرخ پاسخگویی پرسشنامه (حاصل تقسیم تعداد نفراتی که پاسخ ها را ارسال کردهاند ،به
تعداد نفراتی که پاسخگویی را شروع کردهاند)  ۱۶درصد میباشد.
پس از شناسایی ذینفعان ،نوبت به احصا و تحلیل نیازها و انتظارات هر کدام از آنها میرسد .برا ی تحلیل نیازها
و انتظارات ذینفعان خارج از صنعت از مطالعات کتابخانهای ،جستجو در وب ،بررسی اسناد باالدستی و تحلیل
محتوای سخنرانیها و اخبار سه سال اخیر و برای ذینفعان داخل صنعت از پرسشنامههای ساختیافته تشریحی
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6۵

و مصاحبههای باز با خبرگان صنعت استفاده شده است .نتایج این تحلیلهای عمقی منجر به استخراج تمهای
بسیار مهمی از نظرات و انتظارات ذینفعان شده است .الزم به ذکر است برای هر کدام از ذینفعان یک پرسشنامه
ساختیافته تشریحی طراحی شده و در اختیار افراد مطلع همان بخش قرار داده شده است .نمونهای از پرسشنامه
طراحی شده در پیوست است .مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامههای تحلیل نیازهای و انتظارات 1۱1 ،نفر از
ذینفعان صنعت در نقشهای متفاوت بودهاند که به سواالت این تحقیق بهصورت تشریحی از طریق اینترنت پاسخ
دادهاند .پرسشنامههای طراحی شده و میزان بازدید و پاسخگویی به آنها در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1پرسشنامههای طراحی شده و توزیع شده بین ذینفعان .منبع :یافتههای تحقیق
پرسشنامه

بازدید

پاسخ

پرسشنامه نیازها و انتظارات سندیکای بیمهگران ایران
پرسشنامه نیازها و انتظارات انجمن حرفهای صنعت بیمه
پرسشنامه نیازها و انتظارات انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

1۶
2۵
11

1
1
۱

پرسشنامه نیازها و انتظارات استارت آپهای فعال در صنعت بیمه
پرسشنامه نیازها و انتظارات مدیران بیمه مرکزی
پرسشنامه نیازها و انتظارات کارگزاران بیمه
پرسشنامه نیازها و انتظارات بازاریابان

11
۱۶
1۵7
1۱1

1۶
۰
71
۶۰

پرسشنامه نیازها و انتظارات ارزیابان خسارت
پرسشنامه نیازها و انتظارات شرکتهای بیمه
پرسشنامه نیازها و انتظارات نمایندگیها
پرسش نامه نیازها و انتظارات بیمه گذاران حقیقی

1۶9
111
2۱۶
171

۸۸
2۸
۰۸
171

مالحظه میشود؛ بیشترین میزان مشارکت به ترتیب متعلق به نمایندگیها ،ارزیابان خسارت ،بازاریابان و
شرکتهای بی مه بوده و سایر ذینفعان در ردههای بعدی قرار میگیرند.
برای نمونه ،تعداد پاسخدهندگان نها یی به پرسشنامه نیازها و انتظارات شرکت های بیمه 2۸ ،نفر بوده که از این
تعداد سهم مردان در پاسخدهی بیشتر و عمدتاً از شرکتهای خصوصی بیمه بودهاند .همچنین بیشتر پاسخدهندگان
بین  1۵ – 1۰سال سابقه فعالیت در صنعت بی مه و  1۵- 1۰سال سابقه فعالیت در شرکت داشته و اغلب در طیف
سنی  1۵-۱۵سال قرار دارند .همچنین  7۵درصد سمت مدیریتی داشته و یا دارند .در حال حاضر تعداد  11شرکت
بی مه تجاری در کشور فعالیت مینمایند که از مجموع آنها تعداد  1شرکت دولتی و  2۱شرکت خصوصی فعال در
سرزمین اصلی و  ۶شرکت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت میکنند 2 .شرکت بیمه اتکایی نیز در زمینه
عملیات اتکایی فعالیت مینمایند.
تحلیل خروجی پرسشنامه شرکتهای بیمه حاوی مهمترین نیازهای شرکت های بیمه ( ۶1مقوله) ،تهدیدهایی
که در مقطع فعلی شرکت های بیمه با آن ها درگیر هستند ( 2۵مقوله) ،مهمترین فرصت های درون صنعت و بیرون
صنعت برای شرکتها (2۸مقوله) ،مهمترین نگرانیهای شرکت های بیمه در فضای کنونی حاکم بر صنعت بیمه
( 21مقوله) ،م همترین نگرانیها و دغدغههای شرکت های بیمه در بلندمدت (11مقوله) ،اقدامات اولویتدار
پیشنهادی جهت تامین انتظارات شرکتها ( ۱1مقوله) و استراتژی های برد – برد برای شرکت ها و صنعت بیمه
( ۱۶مقوله) میباشد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

جدول  ۱مشخصات پاسخدهندگان پرسشنامه نقش و جایگاه ذینفعان را براساس متغیرهای سن ،تحصیالت،
جنسیت ،میزان سابقه در صنعت و نوع همکاری با بیمه نشان میدهد .همان گونه که نمودارها نشان میدهند،

61

شناسایی و تحلی ل راهبردی نیازها و انتظارات ذینفعان صنعت بیمه

مردان سهم بیشتری در پاسخدهی دارند؛ بیشتر پاسخدهندگان تحصیالت کارشناسی ارشد دارند؛ پاسخدهندهها به
ترتیب از شرکتهای بی مه و نمایندگیها سهم بیشتری در نمونه حاضر دارند؛ بیشتر پاسخدهندگان دارای 1۰-2۰
سال سابقه فعالیت در صنعت بی مه هستند و اغلب در طیف سنی  1۵-۱۵سال قرار میگیرند.
جدول  .۱مشخصات پاسخدهندگان به نقش و جایگاه ذینفعان .منبع :یافتههای پژوهش
سطوح

فراوانی

درصد

متغیر

زن
مرد
 1۵- 2۵سال

۱9
7۶
1۱

19
۶1
11

سال
سال
سال
سال

۶۸
29
۸
۸

۰۱
21
۶
۶

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
 ۰- ۵سال

11
۸۸
2۰
1۰

1۵
7۵
2۵
2۸

 1۵- ۰سال
 2۵- 1۰سال
 2۰- 2۵سال
 1۵- 2۰سال

1۰
۱۸
2۵
۸

12
1۸
1۶
۶

شاغل در شرکت بیمه
شاغل در نمایندگی بیمه
ارزیاب خسارت
کارگزار بیمه

۸۰
1۰
۰
۸

۶۸
12
۱
۶

شاغل در بیمه مرکزی
سایر

۸
۰

۶
۱

جنسیت

۱۵- 1۵
۰۵- ۱۵
۶۵- ۰۵
7۵- ۶۵

سن

تحصیالت

سابقه فعالیت در صنعت
بیمه

نوع همکاری با صنعت بیمه

در جدول  ۰نتایج پرسشنامه تحلیل ذینفعان ارائه و میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها برای هریک
از ذینفعان نشان داده شده است .الزم به ذکر است دادهها در مقیاس صد نرمالسازی شده است.
جدول  .۰آندازههای آماری تحلیل ذینفعان .منبع:یافتههای پژوهش

ردیف

نام ذینفع

میزان منافع در

شدت قدرت در

میزان اثرپذیری در

میزان اثرگذاری در

صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

1

بیمه مرکزی

21/19

77/9

21/1۶

۰1/2

29/۸2

۰۸/1

22/۵9

7۶/2

2

شرکتهای بیمه
نمایندگیها

1۸/۵1
2۸/22

۸1/۸
7۶/۶۸

22/۵۱
27/99

۱۵/2۶
۶۱/۰

2۵/91
19/91

7۱/1
79/1

21/29
2۱/22

71/۰2
۶۶/1

4

کارگزاران
بازاریابان
ارزیابان خسارت
سندیکای بیمهگران

2۰/۰1
1۵/۵9
1۵/۱7
12/۰1

7۶/۰
۶1/۰۸
۶1/۶
۰7/۶

2۶/۶1
29/72
2۰/1۸
11/۵۸

۰1/2
۱۵/2۶
۱9/9
۰۵/۰

2۰/۱
29/۶7
2۸/۵7
29/۶۱

۶7/7
۶۵/۱
۰9/9
۶2

2۶/۰1
27/97
1۵/۱۱
1۵/۱

۰۶/۱
۱7/2
۰1/۱۶
۰۱/۰

3

5
6
7
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ردیف

نام ذینفع

میزان منافع در

شدت قدرت در

میزان اثرپذیری در

میزان اثرگذاری در

صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

8

انجمنها
بیمهگذاران حقیقی

11/۶1
29/۶

۱2/2۶
۰۰/9

2۶/2۸
11/۵2

11/9
۱1/2

29/۰1
2۶/۶1

۱۰/9
۶7/۶

2۸/۵1
11/11

1۱/92
۰1/2

10

بیمهگذاران حقوقی
استارت آپهای بیمهای
دانشگاهها
وزارت امور اقتصادی و
دارائی
وزارت صمت
قوه قضائیه

2۰/9۸
11/۱9
21/9۱

۶۱/۱
۰9/9
21/۰2

2۰/27
12/22
2۱/19

۶۵/22
۱۸/12
22/9۱

21/9
1۵/2
2۱/۵1

۰۰/1۱
۰۶/1
2۰/۶۱

2۰/97
11/1۶
29/1

۶۱/۰۱
۱2/۱۶
11/1۱

11/۱7

۶۵/۱

12/۵۶

۶۶/1

1۵/۵2

۱۶/12

11/97

۶۵/۶2

11/۰
1۵/27

۱7/۵۱
1۸/1۱

29/۱۱
1۵/۶۰

1۶/۰۸
۶2/۶

27/2۶
2۶/9۶

1۸/2
2۸/۶۶

11/۱1
29/1۱

۱1/9
۶۰/7۶

16

سازمان بازرسی

2۶/97

2۰/9۸

12/۰۱

۱۰/۰۸

27/۵1

27/7۶

11/1۸

۱2/۶

17

دیوان محاسبات
نیروی انتظامی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت و
درمان

27/11
11/2۶
27/۸۸

2۶/۰۸
۱2
11/۵۸

29/19
2۸/79
21/۱1

1۸/2۶
۱۵/12
2۶/1

27/۱
11/۵۶
22/۶

27/۵۱
۱۶/۶2
2۱/۸

11/۶2
11/۵۶
29/۰1

1۸/۰
۱۶/۶2
۱1/1۱

1۵/۵۵۱

۰1/۰

11/۰۶

۱۸/1۸

2۸/1۸

۱۰/۶

1۵/21

۰۰

9

11
12
13
14
15

18
19
20

در ادامه و در نمودارهای  1تا  ،۱به ترتیب نمودارهای میلهای مربوط به متغیرهای اثرگذاری ،اثرپذیری ،قدرت
و منفعت برای ذینفعان ترسیم شده است.

نمودار  .1سطح اثرگذاری ذینفعان در صنعت بیمه

مطابق نمودار ،1بیشترین اثرگذاری بیمه مرکزی ،شرکتهای بی مه ،قوه قضاییه و نمایندگی ها و کمترین
اثرگذاری دیوان محاسبات ،انجمنها و دانشگاهها دارند.
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نمودار  - 2سطح اثرپذیری ذینفعان در صنعت بیمه

مطابق نمودار ،2بیشترین اثرپذیری را نمایندگی ها ،شرکتهای بیمه ،بیمهگذاران حقیقی و کارگزاران و کمترین
اثرپذیری را دیوان محاسبات ،وزارت راه و شهرسازی و دانشگاهها دارند.

نمودار  .1شدت قدرت ذینفعان در صنعت بیمه

مطابق نمودار ،1بیشترین شدت قدرت را وزارت امور اقتصادی و دارایی ،نمایندگی ها و قوه قضاییه و کمترین
شدت قدرت را دانشگاهها ،انجمن ها و وزارت راه و شهرسازی دارند.

نمودار  .۱سطح منافع ذینفعان در صنعت بیمه

6۰
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مطابق نمودار ،1بیشترین منفعت را شرکتهای بی مه ،بی مه مرکزی و نمایندگیها و کمترین منفعت را دیوان
محاسبات ،سازمان بازرسی و دانشگاهها دارند.
براساس نتایج جدول  ۰و بر مبنای مدل ادن و اکرمن ( ،)199۸میتوان ذینفعان صنعت بی مه را از منظر قدرت
و منفعت دستهبندی کرد .برای این منظور زوج اعداد موجود برای هر ذینفع در قالب نمودار  ۰که محور افقی
منفعت و محور عمودی قدرت را نشان میدهد ،نگاشت شده و هر کدام از ذینفعان در یکی از نواحی چهارگانه
قرار گرفتهاند.

نمودار  .۰نگاشت ذینفعان صنعت بیمه براساس ماتریس قدرت /منفعت

 )1بازیگران کلیدی با قدرت باال و منفعت باال (گروه سبز) عبارتند از :بیمه مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،بی مهگذاران حقوقی ،ارزیابان خسارت ،استارتآپهای بیمهای ،سندیکای بیمهگران ،کارگزاران.
 )2سازمانها و نهادهایی که دارای قدرت زیاد و منافع کم (گروه نارنجی) بوده و استراتژی راضی نگهداشت ن
برای آنها اتخاذ میشود ،عبارتند از :سازمان بازرسی ،قوه قضاییه ،وزارت بهداشت و درمان.
 )1ذینفعانی که دارای قدرت کم و منافع زیاد (گروه صورت ی) بوده و استراتژی مطلع نگه داشتن برای آنها
پیشنهاد می شود ،عبارتند از :بازاریابان ،بیمهگذاران حقیقی ،شرکتهای بی مه ،ارزیابان خسارت.
 )۱ذینفعانی که دارای قدرت کم و منافع کم (گروه آبی) بوده و استراتژی کمترین تالش برای آنها اتخاذ
می شود ،عبارتند از :دانشگاهها ،و زارت راه و شهرسازی ،دیوان محاسبات ،انجمنها ،نیروی انتظامی ،وزارت
صمت.
همچنین ،با توجه به نتایج تحقیق  ،ذینفعان صنعت بی مه را میتوان از منظر اثرگذاری و اثرپذیری در صنعت
بی مه دستهبندی نمود .برای این منظور زوج اعداد موجود برای هر ذینفع در قالب نمودار  ۶که محور افقی اثرپذیر ی
و محور عمودی اثرگذاری را نشان میدهد ،نگاشت شده و هر کدام از ذینفعان در یکی از نواحی چهارگانه قرار
گرفتهاند.
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نمودار  .۶نگاشت ذینفعان صنعت بیمه براساس ماتریس اثرگذاری /اثرپذیری

با توجه به نمودار  ۶و نگاشت ذینفعان براساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میتوان برای ذینفعان کلید ی
بهشرح زیر استراتژی تدوین نمود.
گروه الف :اثرگذاری زیاد ،اثرپذیری زیاد (گروه آبی) :ذینفعانی که برای کسب یا از دست دادن منافع در صنعت
بی مه پافشاری کرده و عملکردشان میتواند صنعت بی مه را در نیل به اهدافش تحت تاثیر قرار دهد .صنعت بیمه نیاز
دارد تا اطمینان حاصل کند که ارزشها و عالیق این گروه به طور کامل در همکاری مشترك در نظر گرفته شود.
اثر کلی صنعت بی مه نیازمند ارتباط خوب با این ذینفعان است .ذینفعان این گروه عبارتند از :شرکتهای بی مه،
بی مه مرکزی ،نمایندگیها ،کارگزاران ،بیمهگذاران حقوقی.
گروه ب :اثرگذاری کم ،اثرپذیری زیاد (گروه سبز) :ذینفعانی که برای کسب یا از دست دادن منافع در صنعت
بی مه پافشاری کرده و عملکردشان نمیتواند صنعت بی مه را در نیل به اهدافش تحت تاثیر قرار دهد .صنعت بی مه
نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند که عالیق این گروه به طور کامل در همکاری مشترك در نظر گرفته شود .ذینفعان
این گروه عبارتند از :استارتآپهای بیمهای ،ارزیابان خسارت ،بازاریابان ،بیمهگذاران حقیقی ،سندیکای بی مهگران.
گروه ج :اثرگذاری زیاد ،اثرپذیری کم (گروه نارنجی) :ذینفعانی که برای کسب یا از دست دادن منافع در
صنعت بیمه پافشاری نکرده اما عملکردشان میتواند ،صنعت بیمه را در نیل به اهدافش تحت تاثیر قرار دهد .این
گروه ممکن است منبع ریسک باشد و ضروری است شیوههای پایش و مدیریت این ریسک بررسی شود .ذینفعان
این گروه عبارتند از :قوه قضاییه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت بهداشت و درمان.
گروه د :اثرگذاری کم ،اثرپذیری کم (گروه صورتی) :ذینفعانی که برای کسب یا از دادن منافع در صنعت بی مه
پافشاری نکرده و عملکردشان نمیتواند صنعت بیمه را در نیل به اهدافش تحت تاثیر قرار دهد .این گروه نیازمند
پایش محدود بوده و احتمال کمی وجود دارد که در مدیریت صنعت بیمه مشارکت داشته باشند .ذینفعان این گروه
عبارتند از :انجمنها ،دانشگاهها ،دیوان محاسبات ،نیروی انتظامی ،وزارت صمت ،سازمان بازرسی ،وزارت راه و
شهرسازی.
حال  ،پس از شناسایی و نگاشت ذینفعان  ،نوبت به احصای نیازها و انتظارات آنها میرسد که براساس
توضیحات ارائه شده در قسمت روششناسی پژوهش انجام شده است .در این بخش انتظارات ذینفعان خارج از
صنعت بیمه ،در جدول  ۶ارائه شده است.

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۰۵ـ تابستان 1۰۵1

62

جدول  .۶ذینفعان بیرونی صنعت بیمه به همراه انتظارات آنان
ذینفعان

شرح

سهامداران

کلیه سهامداران شرکتهای بیمه و
همچنین در مورد بیمه مرکزی که
یک شرکت دولتی وابسته به وزارت
امور اقتصادی و دارائی میباشد.

مجمع عمومی
بیمه مرکزی

مجمع عمومی بیمه مرکزی مرکب از
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر
بازرگانی ،وزیر کار و امور اجتماعی،
هیات عامل و بازرسان بیمه مرکزی
بدون داشتن حق رای است.

نیروی انتظامی

قوه قضائیه

انتظارات از صنعت بیمه
ایجاد سازمانی قدرتمند در کشور برای مدیریت امر بیمههم راستا سازی صنعت بیمه با اقتصاد کشور بهعنوان یکی از بازوهای مهمتوسعه اقتصادی کشور
 رشد منطقی و معقولخوشنامیبهرهوری مناسب منابع عمومی در صنعت بیمهارتقاء بیمه در کشور بهصورت هماهنگ با اقتصاد ملیایجاد پشتیبانی اثربخش از اقتصاد ملیاجرای خط مشیهای تعیین شده مجمعاجرای اثربخش مصوبات مجمعصحت ،دقت و رعایت استانداردها در عملکرد مالیاجرای آئیننامههای مالی و اداری مصوبانجام سایر امور جاری سازمانایجاد و مدیریت بانک اطالعاتی مورد نیاز فیمابین شرکتهای بیمهای ونیروی انتظامی
ایجاد بسترهایی که سبب افزایش اعتماد عمومی بر امر بیمه در کشورمیگردد
همکاری در انجام طرحهایی که منجر به کاهش بروز خسارتها میگرددهمکاری در تدوین مقررات بیمهای و پرداخت خسارت بهصورت هماهنگ باقوانین جاری کشور
ایجاد شرایطی برای کاهش تقلبات و جرائم در دری افت خسارتهای بیمهایهمکاری در انجام طرحهایی که منجر به کاهش بروز خسارتها میگرددایجاد شرایطی که سبب کاهش تعداد شکایات از امور بیمهای میگردد -توسعه خدمات بیمهای برای حوزههای مختلف درمانی و بهداشتی

وزارت بهداشت

سازمان بازرسی

ایجاد شرایطی برای پرداخت منطقی و بهموقع هزینه درمان بیماران وبیمهشدگان
با وظایف بازرسی عادی از
وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات
دولتی براساس سیاستها و
خطمشیهای کلی نظام ،بازرسی
فوق العاده و بازرسی موردی

وزارت امور
اقتصادی و دارایی

دیوان محاسبات

با وظیفه حسابرسی یا رسیدگی به
کلیه حسابهای درآمد و هزینه و
سایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاهها از نظر
مطابقت با قوانین و مقررات مالی و
سایر قوانین مربوط و ضوابط
الزم االجرا ،اعم از وزارتخانهها،
مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر

ایجاد شرایطی برای کاهش تعداد شکایات بیمهای رعایت کلیه اصول و مقررات اجرایی سازمانهای دولتیافزایش نظارتهای درون دستگاهینظارت بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه زیان دهنظارت بر نمایندگیهای خارج از کشوراجرای برنامهها و سی استهای بیمهای در کشورحرکت در راستای ماموریت سازمانی تعیینشده تهیه و ارائه گزارشات عملکرد صنعت بیمهجاریسازی سی استهای کالن دولت در امر بیمهخصوصی سازی-نقش آفرینی منابع مالی بیمهها در ثبات بازار سرمایه

 تنظیم کلیه فعالیتهای سازمان در جهتی که هزینه و درآمد آن مطابق بامقررات تعینشده سازمانهای دولتی باشد
جلوگیری از هزینه کردن خارج از بودجه و اعتبارات تعیین شده-همخوانی صورتهای مالی با برنامه و بودجه آن
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انتظارات از صنعت بیمه

واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه
کل کشور استفاده مینمایند.
دولت

دولت خود بهعنوان یک مشتری و
یک بیمهگذار بزرگ به حساب می آید.

جامعه

شامل بیمهگذاران ،عموم مردم،
سازمانها و نهادها و ...

 تحلیل و ارزیابی ریسک سازمانها و شرکتهای دولتی و صنای ع مهم وجبران خسارات آنها
نقش آفرینی در بازار پولی و مالی کشوراجرای دولت الکترونیکحمایت از حقوق بیمهگذارانجبران به موقع خسارات و رعایت عدالت و شفافیت در جبران خسارتها ارائه خدمات مناسب با نیازهای پویای جامعه امروزیدریافت به موقع اطالعات تقویت صنعت بیمه بهعنوان یکی از محورهای اساسی اقتصاد کشورافزایش تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی وخدماتی کشور و جریان زن دگی آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قیمت و
حداکثر کیفیت ،بهصورتی جامع ،مکفی و پایدار (که ماموریت صنعت بیمه
است)

همچنین ،براساس تحلیل خروجی پرسشنامههای جمعآوری شده از ذینفعان درون صنعت ،تمهای کلید ی
ذینفعان مجدداً کدگذاری مفهومی شده ،بین مقولههای پر تکرار و نیازها و انتظارات ارتباط برقرار شده و درنهایت،
براساس نوع انتظار ،زمینه استراتژی تعاملی تعیین شده است که برای نمونه ،نتایج آن برای شرکت های بیمه در
جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7خروجی های حاصل از کدگذاری ثانویه محتوای پرسشنامه نیازها و انتظارات شرکتهای بیمه
ردیف

مقوله های پرتکرار

1

دانش فنی و علمی ضعیف در سطح صنعت

2

کمبود سرمایهونقدینگی و مدیریت ناد رست
منابع

3

توسعه نی افتگی فرهنگ بیمه

4

وجود رقابتهای ناسالم

اعمال کنترل و نظارت

5

عدم رعایت اخالق در صنعت

مطالعه ،سی استگذاری و برنامهریزی درباره این
موضوع

6

7
8

همکاری با استارتاپها برای توسعهفروش
استفاده از کسبوکار دیجیتال و بازاریابیدیجیتال برای افزایش کانالهای فروش
عدم مدیریت ریسکهای مالی اعم از
نقدینگی ،اعتباری ،بیمهگری و عملیاتی
تقلب در گرفتن خسارت و عدم راهکارهای
مشخص برای مقابله با تقلبها

نیازها و انتظارات محوری
آموزش حرفهای توسط شرکتها یا بیمه مرکزی
نظارت دقیق نهاد ناظر بر عملکرد مالی وبیمهگری شرکتهای بیمه
فراهمسازی امکان سرمایهگذاری شرکتهایبیمه از محل اندوخته و ذخایر بیمههای عمر
اجرای برنامههای کالن برای توسعه فرهنگ بیمه
در کشور

حمایت و پشتیبانی از توسعه استارت آپهای
بیمهای
اجرای روش اجرایی مدیریت ریسک در تمامی
حوزههای سازمانی
ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسدگی به دعاوی
بیمه

زمینه استراتژی تعاملی
سی استگذاری
قوانین و مقررات،
سی استگذاری
سی استگذاری
قوانین و مقررات ،کنترل و
ارزیابی
سی استگذاری

قوانین و مقررات

اداره و سازماندهی
کنترل و ارزیابی
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ردیف

نیازها و انتظارات محوری

مقوله های پرتکرار

زمینه استراتژی تعاملی

9

عدم مشارکت صنعت بیمه در تصمیمات
سایر ذینفعان مانند قوه قضاییه ،وزارت
بهداشت و درمان ،نیروی انتظامی

افزایش قدرت چانه زنی بیمه مرکزی و صنعت
بیمه در برابر ذینفعان خارجی

11

انحصار در بین چند بیمهگر و عدم امکانورود به برخی کنسرسیومها
شبه انحصاری بودن ساختار بازار بیمه ورقابت دولت با بخش خصوصی

اصالح قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

11

دامپینگ و نرخشکنی غیرحرفهای رقبا

ورود بیمه مرکزی به عنوان ارگان باال دستی دررابطه با نرخشکنیها
-بروزرسانی و شفافسازی قوانین

کنترل و نظارت

12

رعایت نکردن مفاد آییننامهها نظیر
آییننامه سرمایهگذاری و حاکمیت شرکتی

نظارت ناکافی

کنترل و نظارت

13

تغییر مدل کسبوکار صنعت بیمه

-

14

عدم توانگری مالی بهدلیل محاسبه نادرست
توانگری مالی و پذیرش ریسکهای بد

نظارت و کنترل و آموزش

15

نگرش پورتفوی محور در صعنت بیمه

تغییر نگرش از پورتفوی محور به سود محور در
صنعت بیمه

16

نی ازهای جدید بیمهای و نی ازهای جدید
درخصوص شیوه دریافت خدمات به ویژه در
حوزه بیمههای زندگی ،بیمههای درمان
خانواده و بازار بیمه بدنه خودروهای لوکس

17

ناکافی بودن زیر ساختهای فناوری
اطالعات

قوانین و مقررات

سی استگذاری
کنترل و نظارت

همکاری استراتژیک در خصوص طراحی وتوسعه خدمات جدید
نیاز به ایجاد بستر خالقیت و نوآوری در صنعتبیمه
ایجاد مرکز نوآوری یا تحقیق و توسعه در صنعتبیمه
اتخاذ سی استهای واحد و ی کپارچه در سطح
صنعت بیمه درخصوص فناوری اطالعات

سی استگذاری

سی استگذاری

سی استگذاری

بر اساس موارد استخراج شده در مرحله کدگذاری ثانویه همان طور که انتظار میرود ،برخی از موارد مشترك
و برخی موارد افتراق در نظرات ذینفعان وجود دارد که استخراج و توجه به آنها میتواند حائز اهمیت باشد.
جدول  .۸نقاط اشتراك و افتراق در دیدگاه ذینفعان
نقاط اشتراک در دیدگاه ذینفعان
 سطح پایین دانش فنی و علمی در شبکه فروشانحصارگراییعدم وجود اخالق حرفهای احساس عدم امنیت شغلی در شبکه فروشضعف در زیرساختهای فناوریضرورت تقویت انجمنهای حرفه ای و صنفی ،سندیکا و ... تاثیر پذیری کل صنعت از وضعیت نامطلوب اقتصادی و نوساناتاقتصادی
همکاریهای ضعیف در صنعت و عدم وجود همکاریهایاستراتژیک
نیازبازار به محصوالت و خدمات جدیدنرخش کنی در رشتههای بیمه توسط شرکتهای بیمه و عدم ارائهنرخ یکسان
 -ارتباط ناکافی شبکه فروش با شرکتهای بیمه

نقاط افتراق در دیدگاه ذینفعان

استارت آپهای بیمهای کانالهای فروش متنوعورود بیمههای خارجیوجود تقلب و فساد تقلب در ارزیابی خسارتهاسطح نظارت و کنترل بیمه مرکزیهزینه سوئیچینگ برای مشتریان-بی اعتمادی مشتریان
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در نهایت ،مدل کلی مدیریت تعامل با ذینفعان به صورت شکل  1ترسیم شده است .در این شکل معیارهای
شناسایی ذینفعان کلیدی ،ذینفعان کلیدی شناسایی شده و زمینه ها و استراتژیهای تعامل نشان داده شده است.
تعامل با ذینفعان راهبردی صنعت بیمه
زمینه تعامل

شناسایی ذینفعان راهبردی صنعت بیمه
عوامل شناسایی ذینفعان راهبردی

قوانین مقررات

سیاستگذاری

تامین منابع

اداره و سازماندهی

کنترل و ارزیابی

فروش خدمات

میزان اثرپذیری

قدرت و نفوذ

تاثیرگذاری

منافع

ذینفعان راهبردی صنعت بیمه
استراتژی های تعامل
اجرای تصمیم

پذیرش تصمیم

آموزش

مذاکره

وزارت اقتصاد و دارایی

بیمه مرکزی

نمایندگیها

شرکتهای بیمه

کارگزاران

بیمهگذاران حقوقی
استارت آپها

اطالع رسانی

شکل  .1مدل مدیریت تعامل با ذینفعان صنعت بیمه

براساس مجموعه نظرات دریافتی از ذینفعان در پرسشنامه های تشریحی درخصوص دغدغه ها و نگرانیها و
مجموعة فرصت ها و تهدیدهای محیط درونی و بیرونی برای صنعت بیمه ،نقاط قوت و ضعف و فرصتها و
تهدیدهایی شناسایی شده است که در جدول  9جمعبندی شده است.
جدول  .9نقاط قوت و ضعف درون صنعت بیمه و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن
مقولهها

نقاط قوت

نقاط ضعف

گویهها
برخورداری از ابالغ و پشتوانه حاکمیتی در مدیریت عالیه برای تدوین استراتژی و چشمانداز صنعت بیمه کشورفعالیت پژوهشکده بیمه و قابلیت انجام تحقیقات مورد نیاز صنعت بیمه از طریق آن توسعه بیمههای زندگی در سالهای اخیرخصوصیسازی در صنعت بیمهوجود و پذیرش بیمه مرکزی به عنوان تنها سازمان حاکمیتی و حمایتی از بیمهگذاران و بیمه شدگان تعامل بیمه مرکزی با ذی نفعان برای کسب نظرات آنها در راستای نظارت و هدایت امر بیمه باور قوی هی ات عامل بیمه مرکزی به تفکرات استراتژیک و جاری سازی برنامهها و استراتژیهای جدید درصنعت
استارت آپهای بیمهای و رشد آنهانیروی انسانی شاغل در صنعتحمایت و نظارت بیمه مرکزی در قالب بیمه اتکایی اجباریناکافی بودن طرح های تحقیقاتی اثر بخش در راستای توسعه محصوالت جدید بیمه ای یا ارتقاء کیفیت محصوالتموجود
ناکافی بودن سی است های تشویقی و ترویجی در امر توسعه و تعمیم بیمه در کشورفقدان برنامه های عملیاتی مدون در سطح صنعت-ناکارآمد بودن نظام تعرفه ای در صنعت بیمه و عدول پنهان بسیاری از شرکتها از تعرفهها
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فرصتها

تهدیدها

 پائین بودن سطح تخصص وحرفهایگری بخشی از شبکه فروش خدمات بیمهنبود شرکتهای بیمه اتکایی مستقل و توانمند برای تکمیل ظرفیتهای داخلیعدم اجرای سی است نهادسازی اتکایی اجباریناکافی بودن سی استگذاریها در عمومیسازی ،قابلیت دسترسی آسان ،به موقع و فراگیر بودن خدمات بیمهای پائین بودن اثربخشی سیاستگذاریهای تنظیم بازار از نگاه مدیریت نرخ ها و شرایط بیمهنامهها ،ترکیب پرتفوی،توزیع نا هماهنگ شبکه فروش خدمات بیمه در سطح کشور و ...
نبود محصوالت متنو ع و منطبق با نیازهای مشتریان عدم توجه به موضوع رضایت مشتریبرخی بیعدالتیها در پرداخت ارزش واقعی خسارتها از سوی شرکتهای بیمه رقابتی نبودن نرخ برخی از بیمهنامهها عدم توسعه و بکارگیری نظامند فناوری اطالعات و ارتباطات در صنت بیمه کشورناکافی بودن کمک به توسعه زیر ساختهای اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و ...نبود هستههای محاسبات فنیناکافی بودن تعهد و حمایت از طرح های جدید ارائه شده از سوی شرکتهای بیمهطوالنی بودن فرایند پذیرش و تصویب طرحها و رشتههای جدید بیمهفقدان نظام صی انت از مالکیت معنوی طرحها و ایدههای جدید و نوآورانهنبود اهداف کالن ،نظامنامه ،استاندارد و فرایند جامع نظارت بر صنعت بیمهسنتیبودن تبادل اطالعات بیمه مرکزی با شرکتهای بیمه ای بهدلیل ضعف سیستمهای  ITدر صنعت بیمهسنتی بودن و ضعف سیستمها در نظارت بر امر بیمهعدم کفایت نظارت مالی وکیفیت آئیننامههای موجود در سنجش توانگری مالی شرکتهاعدم تعامل بیمه مرکزی با سایر مراکز مشابه در سطح دنیا و استفاده از تجربیات آنها پائین بودن اثر بخشی فرایند نظارت بیمه مرکزی و نبود ضمانت اجرائی برای اجرای آنانجام نشدن تحلیل هزینه و فایده قبل از تصمیمگیریهابه روز نبودن دانش مدیران از سیستم ها و شیوههای نوین مدیریتی و نظارتی در جهانفقدان رویکرد و انگیزشهای مناسب درخالقیت و نوآوریاطالع ناکافی مدیران و کارکنان از چشم انداز و اهداف کالن صنعتناکافی بودن ظرفیت حقوقی بیمه مرکزی به عنوان مرجع رسمی حمایت حقوقی از صنعت بیمه کشورفقدان نظام مدیریت بهره وری در صنعت بیمهنبود استراتژی جامع در سرمایهگذاریهای اقتصادیضعف در رویکرد اقتصادی مدیران به صنعت بیمهنگاه مثبت و پشتیبانی دولت در توسعه صنعت بیمه و پشتیبانی قانونی از جای گاه حاکمیتی بیمه مرکزیوجود طرحها و پروژههای بزرگ اقتصادی در کشور که امکان ورود بیمه در آنها میسر استوجود پتانسیل در اقتصاد کشور برای توسعه و افزایش مستمر نفوذ بیمه تغییر اقلیم و تاثیر آن صنعت بیمهاجباری بودن بخش قابل توجهی از پورتفوی بیمه کشور تغییر الگوی مصرفوجود پتانسیل توسعه سیستم های جدید مدیریتی در کشوروجود تحول بیمهای در بسیاری از کشورهای منطقه و قابلیت الگوبرداری از آنهاوجود پشتوانه دولتی در خصوص افزایش قدرت ریسک پذیری بیمه مرکزیقابلیت جذب و بهرهبرداری از نیروی انسانی مجرب در علوم منابع انسانی از داخل کشوروجود منابع مختلف در زمینه توسعه کیفی منابع انسانیفرصتهای صنعت بیمه در بازارهای پولی و مالی و بازار سرمایهاجباری شدن استانداردهای گزارشگری مالی تاثیر فناوری اطالعات بر مدل کسبوکاری شبکه فروشوجود بیمه اتکائی اجباری مطابق قانون بیمهگری و درآمدهای ناشی از آنوجود روند کاهشی در تعداد بنگاههای اقتصادی در کشورقرار گرفتن بیمه مرکزی در فهرست شرکتهای تابع قوانین و مقررات دولتی رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور در حوزههای مختلف اقتصادیوضع عوارض متعدد بر رشتههای بیمهایوجود خود بیمهگری و کم بیمهگی در برخی از سازمانهای بزرگضعف در تکلیف قانونی و دولتی برای الزام برخی شرکتهای دولتی در بیمه کردن اموال و پروژههاوجود تحریم های اقتصادی سنگین بر علیه کشوربی ثباتی سی استهای کالن اقتصادی در کشوربیمههای درمان و بحرانهای آینده ناشی از آنها توسعه نیافتگی فرهنگ پذیرش بیمه در کشور (حاکمیت روحیه تقدیرگرایی و اعتماد به قضا و قدر)نبود نگرش بلندمدت و تمرکز بر بازده کوتاهمدت بین عموم مردمعدم تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه خانوار آسیب پذیری بیمهگران داخلی در برابر بیمهگران خارجی -تعدد نهادهای نظارتی بر شرکتهای بیمه به موازات بیمه مرکزی
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ضعف فرهنگی در پذیرش فلسفه نظارت بر عملکرد از سوی سازمانهای اقتصادی عدم توجه به بهبود و توسعه دورههای آموزش عالی تکمی لی برای صنعت بیمه در کشوردرآمد سرانه پایین در کشورناکافی بودن جذابیت سرمایهگذاریهای جدید در کسب وکار بیمه پایین بودن جذابیت سرمایهگذاری دربازار سرمایه ایران برای شرکتهای خارجیوجود بحران های اقتصادی پیشبینی نشده در کشورنا مناسب بودن فضای اقتصادی کشور برای سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش بازدهی اقتصادی سرمایهگذاریها (سپردهگذاری و غیره) متاثر از نرخ تورم-ریسکهای سیستمی در صنعت بیمه

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به چند شیوه مختلف به تحلیل و دستهبندی ذینفعان پرداخته شد .ابتدا براساس دوری و
نزدیکی یا داخل و خارج از صنعت و نیز معیارهای نهاد یا زیرساخت ،ذینفعان دستهبندی شدند .در تحلیل دیگری
براساس نتایج پرسشنامه تعیین نقش و جایگاه ذینفعان ،ذینفعان براساس معیارهای شدت قدرت و میزان منافع
در صنعت بی مه ،در چهار دسته طبقهبندی شدند .عالوهبراین ،ذینفعان براساس معیارهای میزان اثرگذاری و میزان
اثرپذیری در صنعت بیمه ،به چهار دسته نگاشت شدند .با توجه به دو مدل مورد استفاده در این تحقیق ،مدل
قدرت– منفعت و مدل اثرگذاری -اثرپذیری استراتژیهای تعاملی زیر ارائه میشود.
 )1استراتژی تعامل با بازیگران کلیدی (قدرت باال ،منفعت باال) :این ذینفعان به شدت از صنعت بی مه متأثر
شده و منافع یا زیان های زیادی از طرف این صنعت متوجه آنهاست .از طرفی این گروه از ذینفعان ،دارای
منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر سازمان هستند .لذا در استراتژیهای نهایی وضع شده در صنعت
بیمه باید کانون توجه قرار بگیرند و راهبردهایی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها لحاظ شود و
در تمامی موارد توسعه و تصمیمگیری های مرتبط با آنها وارد شوند.
 )2استراتژی تعامل با بازیگران دارای قدرت زیاد و منافع کم :ذینفعانی که در این دسته قرار گرفتهاند ،قادرند
بر موفقیت یا شکست صنعت بی مه اثرات فراوانی داشته باشند .لیکن به طور کلی منافع آن در جاهای
دیگری است و در قبال صنعت بی مه و نسبت به سایر ذینفعان آن ،کمتر در وضعیت برنده یا بازنده بودن
قرار می گیرند .رابطه با ذینفعان این دسته میتواند کاری مشکل باشد .از آنجایی که این گروه از ذینفعان
اکثر مواقع انفعالی عمل می کنند و تمایلی به موضوعات صنعت از خود نشان نمیدهند ،لذا ضروری است
از اهداف و نیات بالقوه آنها آشنا شده و آنها را با توجه به تمایالت شان مشارکت داد.
 )1استراتژی تعامل با بازیگران دارای قدرت کم و منافع زیاد :ذینفعانی که به شدت از سازمان متأثرند و
میتوانند قربانیان یا برندگان فعالیت های صنعت به شمار روند .این ذینفعان ،علیرغم تأثیرپذیری زیاد از
صنعت ،قدرت تأثیرگذاری کمتری دارند و کمتر قادرند از قدرت ،مهارت یا دانش خود برای اثرگذاری بر
بقیه صنعت استفاده کنند .این گروهها علیرغم قدرت کم خویش ،میتوانند مشاور ارزشمندی در
تصمیمگیری های مهم به شمار روند .توصیه می شود درباره موارد و تصمیمگیری هایی که به نحوی با منافع
این گروه تالقی دارد ،آنها را آگاه ساخت .آگاهیبخشی و شفافیت و مشارکت در تصمیمگیریها از جمله
سیاستهای مرتبط با این گروه است.
 )۱استراتژی تعامل با بازیگران دارای قدرت کم و منافع کم :این دسته از ذی نفعان اشخاص یا گروههایی
هستند که فعالیت های صنعت برای آنها امری کم اهمیت تلقی می شود .این دسته از ذینفعان ،به هیچ
وجه بهواسطه فعالیت های صنعت در حالت برنده یا بازنده قرار نمیگیرند .بر اساس این دستهبندی ،تعامل
و برنامهریزی برای این گروه در اولویت اول صنعت قرار ندارد.
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برای شناسایی و استخراج نیازها و انتظارات ذینفعان پرسشنامههای جداگانها ی برای هر دسته از آنها طراحی
شد و پاسخ ها به صورت تشریحی اخذ گردید .براساس نتایج این پرسشنامهها ،تمهای کلیدی مطرح شده توسط
ذینفعان مجدداً کدگذاری مفهومی شده و بین مقولههای پر تکرار و نیازها و انتظارات ارتباط برقرار شده و درنهایت،
بر اساس نوع انتظارات ،زمینه استراتژی تعاملی تعیین شده است.
برای نمونه ،مهمترین نکات ذکر شده شرکتهای بیمه ،به موضوعات تامین مالی ،توانگری مالی شرکتها،
وجود انحصارگری و مشارکت داده نشدن در تصمیمگیریهای باالدستی اختصاص دارد .شرکتهای بیمه معتقدند
در سطح شبکه فروش و در مرحله ارزیابی خسارت ،امکان وقوع تقلبهایی وجود دارد که نظارت بر آنها تا کنون
ناکافی بوده است .تغییرات در نمایندگیها و مدیریت آنها شرکت ها را با مشکل مواجه می سازد .محاسبه توانگر ی
مالی با چالشهایی روبهرو است و این منجر به پذیرش ریسکهای مضاعف توسط شرکتها میشود .اگرچه
آییننامه ها و مقررات مناسبی در سالهای اخیر به تصویب رسیده است ،اما اجرای آنها بهکندی و با نظارت ناکاف ی
مواجه است .برخالف شبکه فروش ،شرکتهای بیمه فعالیت استارتآپ ها و توسعه شبکه فروش از طریق
راهکارهای فناورانه را برای کل صنعت و توسعه ضریب نفوذ بی مه مثبت ارزیابی میکنند ،اما بر خالف برخی
ذینفعان بیرونی ،با اعمال قوانین سختگیرانه بر فعالیت شرکتهای خارج از صنعت موافق هستند .براساس نظرات
شرکتهای بیمه ،بازارهای بالقوه بسیار خوبی برای توسعه محصول و ارائه خدمات جدید بی مهای وجود دارد ،اما
شاید برای پاسخگویی به آنها باید همکاریهای وسیعتری در صنعت صورت گیرد و نیاز به سرمایهگذاری و
پشتیبانیهای باالدستی وجود دارد.
پیشنهاد برای پژوهش های آتی :براساس مجموع نتایج حاصل از این پژوهش ،مجموع نقاط قوت و ضعف و
فرصتها و تهدیدات از نگاه ذینفعان راهبردی شناخته و جمعآوری شده که الزم است در آینده مورد تحلیل کم ّی
و کیفی قرار گرفته و اولویتسنجی شوند .همچنین ،با استفاده از تحلیلهای  SWOTیا مدلهای دیگری میتوان
به استخراج استراتژی ها و برنامههای مرتبط با صنعت بیمه اهتمام نمود.
الزم به ذکر است؛ تعدد ذینفعان صنعت بیمه ،نظرات متفاوت و گاه متناقض آنها و مشکالت دسترسی به
برخی از ایشان با توجه به انجام تحقیق در زمان همه گیری کرونا ،از محدودیتهای پیش روی تیم تحقیق بوده که
با استفاده از پرسش نامه آنالین و همچنین برگزاری جلسات مصاحبه مجازی ،سعی در غلبه بر آنها شده است.
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