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 چکیده

 س،یمتینوظهور ب ینوپا یهاشرکتآوری داده از این مقاله به منظور بررسی روند تحول صنعت بیمه کشور به جمع
 یژوهمذکور، از روش موردپ یاز موردها قیعم یدات کام پرداخته است. با هدف بررس مهیو ب یازک تو،یمیبازار، ب مهیب

 شناخت و بیمهدر صنعت  دیجیتالروند تحول چگونگی با دو سوال پژوهش  نیا دراستفاده شده است.  یقیتطب
و  قیعم یهاها از مصاحبهداده یآورجمع هب ایبیمه هایآپاستارت موفقیتباال بردن نرخ  برای راهبردهایی

مند به صورت هدف یریگنمونهمضمون است.  لیها از روش تحلداده لیتحل امّا پرداختهاسناد  ازو یمشاهده مشارکت
 دهدیمشان ن قیتحق نیا جیاستفاده شده است. نتا هیاول یهاداده یگردآور یبرا یدانیاز منابع کتابخانه و م و بوده

 یهاالشچ با نوپا یهاشرکتکشور به صورت کامل آماده نشده است و  مهیتحول صنعت ب یالزم برا یکه بسترها
 ییشنهادهایپ وشده  هئارا یامهیب ینوپا یهاشرکتشده  یسازهینظر مدل تینها در. هستند روبرو یجد اریبس
 یبرا مهیب صنعت ینظارت نهاد توسط الزم یهارساختیز جادیا .است شده انیب یتحول روند نیا به کمک یبرا

 نقشه میترس و صنعت تحول یاستراتژ یطراح با تواندیم تالیجینوپا در مرحله گذار د یهاشرکت یانهیزم لیتسه
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 مقدمه .1

از  یکی زین یمهاست. صنعت ب یرممکنمختلف غ یعصنا یاز آن برا یزاست که گر اییدهپد یجیتال،د تحول
 یافتهتداوم  رمسی اینصنعت  ایندر نوپا  یهاشرکتاست که با ظهور  یجیتالتحول د یرکشور، در مس یاصل یعصنا

در کشور  مهیکارگزار ب یک یس یت یا  در حال حرکت است. فزاینده سرعتیبا  دنیادر  دیجیتالتحول  پدیدهاست. 
شرکت  ینروبرو شد. ا یانمشتر یتو رضا یوراست که با توسعه کسب و کار خود با چالش کاهش بهره یااسترال

 هاییبر فناور یهخود با تک یمحور یندهایفرا یآورد و با بازطراح یرو یجیتالخود به تحول د یهاحل چالش یبرا
خود  یانترمش یتو رضا یورتوانست بهره هایفناور ینبر ا یمبتن یارتباط با مشتر یریتنوظهور و استفاده از مد

صنعت  نیدر انگلستان نام برد؛ ا یمهصنعت ب یجیتالاز تحول د توانیمرا  یگرنمونه موفق د [.11] دهد یشرا افزا
و بود که با روبر الکترونیکیاز واسط نامه  ایبیمه یهاشرکتبر اسناد و مدارک به با مشکل مکاتبات و ارسال زمان

حل آلمان از راه [.1۵]کند مساله را حل اینتوانست  دیجیتالتحول  در چارچوباسناد  مدیریت سیستم کارگیریبه 
. صورت گرفته است هایینوآوریوکار و مدل کسب فرایندهااست و در محصوالت،  کردهاستفاده  دیجیتالتحول 

و بهبود  شرایطبر  مبتنی بیمه بیمه، سازیشخصیتمرکز بر  الکترونیکی،محصوالت  بیمه توانمینمونه  برای
تحوالت در سطح  اینبه رغم [. 1۲] ها در صنعت آلمان دانست نوآوریدسته  ایناطالعات را از  فناوریبا  فرایندها
 کچین،بال اشیا، اینترنتمانند  جدید هایفناوریروبرو است و با ظهور  جهانیتحول  یکبا  بیمهصنعت  جهانی
ه هم ب . کشور مایافتخواهد  یشافزا یشترب یصنعت در جهان با هوشمند ینا یوربهره ،غیرهو  مصنوعیهوش 

انند م یزندگ هاییمهمختلف ب یهاصنعت خواهد بود که در حوزه ینتحول ا یردر مس یحضور در جامعه جهان یلدل
 کیکشور به عنوان  یمهدر صنعت ب یورمانند اموال اثرگذار خواهد بود. مساله بهره یرزندگیغ یاعمر و سالمت 

نوظهور  هایفناوری کارگیریو به دیجیتالتحول  گردی کشورهایشود. براساس تجربه یم یدهد یمساله راهبرد
 یندر ا یبر هوشمند یمبتن یشتربا خلق ارزش ب یانمشتر یتو رضا یوربهره یشافزا یراهبرد مناسب برا یک

خارج  یاست که از ساختار سنت یازمندارزش ن ینخلق ا یبرا یجیتالد یبتخر یکبه  یمهصنعت است. صنعت ب
 . نمایدرا خلق  یشتریب ارزششود و 
کشور صورت گرفته است و  بیمهصنعت  دیجیتالبه واسطه تحول  وریبهره افزایشبا هدف  تحقیق این
 است: زیر هایپرسش به پاسخگویی درصدد
 چگونه است؟ بیمهدر صنعت  دیجیتالروند تحول  (1

 ؟شودمی پیشنهاد ایبیمه هایآپاستارت موفقیتباال بردن نرخ  برای راهبردهاییچه  (۵

 دیجیتالروند با کالن صنایع تمامی صنعتی،است که با انقالب چهارم  اهمیت دارایپژوهش از آن جهت  این
مانند بالک یهایفناوریبا  ایریشهبه صورت  بیمهاست که صنعت  ایگونهتحوالت به  اینمتحول خواهند شد. 

 اوریفننوپا با  یهاشرکتکشور،  یمهدر صنعت ب متحول خواهد شد. یرهو غ یااش ینترنتا کاوی،دادهکالن چین،
را  تالدیجیاند تحول نتوانسته بیمهصنعت در نوپا  یهاشرکت ،دیگر صنایعرغم علیشده است اما  اندازیراه سیار
 یتالدیجدر تحول  موفقیتدر خصوص عدم  هاییتحقیقضرورت دارد که  بنابراینصنعت به وجود آورند.  ایندر 
 شود. پیشنهادصنعت  اینجهت متحول کردن  راهبردهاییصنعت انجام شود و بر اساس آن  این

 

 پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان .2

 دیجیتالی [.1۱] شدن دانست دیجیتالی اجتماعیو غالب  کلیاثر  توانمیرا  دیجیتالتحول  ل.تایجید تحول
، درواقع [.1۱] بازارها دانست و کسب و کارها صنایع،در  فناوری تغییراز  ناشی سازمانی فرایند توانمیشدن را 

است  الدیجیت کلیدی هایفناوری پایهسازمان بر  یک سویمستقر شدن مدل غالب مطرح شده از  دیجیتال،تحول 
 ینترنت)ا دیجیتال بسترهایشامل  کلیدی هایفناوریقرار گرفته است.  پذیرشصنعت مورد  بازیگرانکه از سمت 
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و هوش  کیو مشاوران روبات هایتمداده، الگور یلکالن داده و تحل ی،تله متر یا،اش ینترنتهوشمند(، ا یهایو گوش
 دهدیمحرکت  یرا به سمت هاشرکت یطراح یجیتالتحول د [.1۰]شودمی یبلوک یرهزنج و یابر یفناور ی،مصنوع
؛ تحول ودشمی یتهدا و یهوکار تعبکسب یستمحرکت در اکوس ینمستمر را ممکن سازد و ا یقتطب ییکه توانا
 تجمیع دیجیتالتحول  [.۱]است  نگرکل تکاملیهممند و م، انتقال نظاسازگاری فناوری، چهار بعد اثر با دیجیتال

 کوسیستما در بازی تغییر است که ساختار، ارزش و باور ،جدید بازیگران شامل دیجیتال نوآوریتعامل عناصر اثرات 
 بازیگران سازگاریو  اقتصادی هایبخشاز همه  ایشبکه موجودیت ،دیجیتالتحول [. 9]می کند ایجاد را صنایعو 

 [.1]است  دیجیتالاقتصاد  جدید رویداد
 یگذار در به اشتراک یکه راحت شودمی های کاربردیبرنامهو  سیار فناوری اینترنت،شامل  دیجیتال بسترهای

که  است محیطدر  اشیا تقابلیشامل شبکه  اشیا اینترنت [.11] عرضه داشته است یانجستجو کردن را به مشتر و
 [.1۰]و مخابره کند آوریجمع محیطد اطالعات را از توانمی

 هاییتمو با الگور افتدمیداده اتفاق  سیلوهایچندجانبه داده و انبارکردن در  آوریجمعها با دادهکالن تحلیل
ها است محرک و شامل ارتباطات از راه دور متریتله [.۱] شودمیپرتکرار استخراج  یوهاشده و الگ یلمربوطه تحل

حل مساله را با  ییتوانا یبر هوش مصنوع یهها با تکربات [.1۰] و پردازش کند یرهاطالعات را ذخ تواندیمکه 
حضور انسان  به نیازرا بدون  محیطی مسایل توانندمیفراگرفته شده  هایالگوریتمدارا هستند و  یطاز مح یادگیری

که در صورت  شودمیدفتر کل  یک یریگمنجر به شکل یمهدر ب یابر یفناور [.11] مشاوره دهند یاحل کرده 
 برای پروتکلی بلوکی زنجیره [.1۰] شودمیاعمال  ییراتتغ ینا هایستمس یبه سرعت در تمام یابر یگاهدر پا ییرتغ

 گاریرمزن هایبلوکاز  زنجیره یک طریقبه واسطه ندارد و از  نیازاست که  اینترنت طریقاز  هاها و دادهتبادل ارزش
 [.11] کندمی پیداها انتقال شده داده
 ایبیمه تقاضایرا به  مشتریان تمایالتگذارد و میافراد اثر  گرایشمشابه بر  هایفناوریو  هافناوری این

شده  سازی شخصی هایبیمههمتا به همتا،  هایبیمهبه داشتن  تمایل بیشتربا خلق ارزش  مشتریان. دهدمی تغییر
 [.1۰] کندمی تقویت بیمهبر تقاضا خواهند داشت که خود شتاب تحول را در صنعت  مبتنیو 

 یمهنعت باز جمله ص یعصنا یجیتالدر تحول د ینوآور یستماکوس یاصل یگراننوپا، باز یهاشرکت. نوپا یهاشرکت

 یلیکوناز دره س ۵۰1۲در سال  1بلنکموفق به نام  گذاریهو سرما یالیسر ینکارآفر یکآپ ناب از کار است. چارچوب استارت
ها آپاز استارت ارییانتقاد کرد که بس یتواقع یناز ا بلنکشرکت بود.  یجادا یندفرآ یسککه به دنبال کاهش ر گیردینشأت م

 ینکها بدون ،کنندیآن م یلرا صرف تکم یقابل توجه یو سپس زمان، تالش و منابع مالکرده حصول شروع م یدها یکبا 
 یک یداب ینانکرد که کارآفر یشنهادکنند. در عوض، او پ ییو درآمدزاکرده را برآورده  یمشتر یازهاین توانندیم یابدانند آ

، از ساختمان مایندناد یجاستارتاپ خود ا یدیرا در مورد عناصر کل ییهایهفرض یدبا یعنیرا اتخاذ کنند  یرونیب یادگیری یتذهن
دهند.  یقکنند، تطب یدارا پ یدها یککه  یخود را تا زمان یهاول یمکنند، و سپس مفاه یشخود را آزما یهایهخارج شوند و فرض

چابک و حداقل محصول  یمهندس ی،از ابزارها )توسعه مشتر یامجموعه ین( اول۵۰1۲) بلنککار قابل دوام ومدل کسب
 [.۵۵] ارائه کرد یو اعتبار سنج یادگیریجستجو،  یهایتدر انجام فعال ینانکمک به کارآفر ی( را برا۵قابل دوام

داقل ح ی،مستمر و توسعه مشتر یادگیریوکار، آپ ناب شامل مدل کسبچارچوب استارت یپنج بلوک اصل
پنج  یآپ ناب دارابازار است. چارچوب استارت یهافرصت یریابیمس و رارمحصول قابل دوام، ثبات در مقابل استم

 است: ذیلکه شامل موارد  باشدیم یبلوک اصل
 ها؛آپبازار در استارت یهافرصت بندییتو اولو یافتن (1
 وکار؛کسب یهامدل یطراح (۵

                                                                                                                                                 
1 Blank 
۵ MVP 



 24۰2ـ زمستان   ۲1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    244

 

 ی؛مشتر ترجیحاتمستمر از جمله توسعه  یادگیری (۲
 ساخت حداقل محصوالت بادوام؛ (۱
 [.۵] آن حرکت کرد یرو یاادامه داد  یفعل یردر مس یدبا یاآ ینکهگرفتن ا یاد (۲

مدل  کی اعتبارسنجیجستجو، توسعه مؤثر و  برای کارآفریناست که  ایپروژه یاشرکت شرکت های نوپا، 
 یکبه  تبدیلخود را  جدیدکار وکنند مدل کسبمی سعی هاکارآفرینشروع شده است.  پذیرمقیاس تجاری
ذر و مرحله ب اندازی،راه اصلیصنعت گردانند. چرخه عمر نوپا شامل سه مرحله  بازیگران پذیرشکار مورد وکسب

 اجرایبه  خودمتعهدیوجود دارد و دو گام  اندازیراهدر مرحله  ایده سازیو مفهوم ایدهاست. دو گام  ایجادمرحله 
 [.۵۲] وجود دارد ایجاددر مرحله  پذیریو ثبات بییامقیاسدر مرحله بذر و دو گام  اعتباریابیو  ایده

 یقتطب یمه،ب یفناور در واقع،است.  پذیرامکان بیمه هایفناوریبا  بیمهدر صنعت  دیجیتالتحول . مهیب یفناور

 اییمهب یوپان یهاشرکتبا  یجیتالتحول در عصر د ینکه ا آوردیرا به وجود م یجیتالبا عصر د یمهصنعت ب یساختار سنت
 دیینوع جد یمهب یصنعت را متحول خواهد ساخت. فناور یناست که ا یمهروند صنعت بکالن بیمه فناوری. گیردیصورت م

توسعه  لیبه دل یبلوک یرهزنج یمه،ب ینوع فناور ینبه وجود خواهد آورد. مهمتر یمهرا در صنعت ب یستماکوس یااز ساختار 
 یرا برا ییو دقت باال یتشفاف توانندیم یااش ینترنتو ا کاویدادهکالنو پس از آن،  شودمی یهوشمند معرف یقراردادها

 صنعت به ارمغان آورد.  ینا
و ارزش  ییراتتغ یمهدر صنعت ب هاکه به واسطه آن شودمیاطالق  هایبه آن دسته از فناور یمهب یفناور 
 هئارا فرایندهای ای،بیمهنوظهور در سطح محصوالت  هایفناوریبرآمده از  هاینوآوری این. شودمیخلق  یمازاد

حل راه، هایفناور ینا[. ۰] نوپا شده است یهاشرکتخدمت و مدل کسب و کار بوده است که منجر به خلق 
 [.۵۲] است یمهموجود در صنعت ب یلمسا

 فرایندهای مشتری،ش تجربه افتد و چهار بخمیاتفاق  بیمهارزش صنعت  زنجیره تمامیدر مذکور تحوالت 
در صنعت  ینوآور هاییرساخت. زکندمیرا متحول  دیگرع یو رقابت با صنا ایبیمهمحصوالت  ای،بیمهکسب و کار 

 عوامل اثرگذار بر تحول صنعت یانسامانه سنهاب آغاز شده است و از م یاندازگذشته با راه یهاکشور از سال یمهب
 [.1۲] دارد بیمهدر تحول صنعت  تریمانند سامانه سنهاب نقش پررنگ ایزمینهعوامل  بیمه،

 یشافزا یبرا[. ۵1] شود دیدهکشور  بیمهتحول صنعت  برای یراهکار تواندمی کارآفرینیتوسعه فرهنگ 
ند تا سمت حرکت ک اینبه  نیز ایبیمهفعال  یهاشرکت یاست که فرهنگ سازمان یازن یمهدر صنعت ب ینوآور
 تواندیمصنعت  ینتحول ا یبرا یگرحل دراه [.1۰] را داشته باشند گریتسهیلحوزه نقش  ایندر  کارآفرینی برای
 [.19]استفاده کرد صنعت  ینا یوربهره یشافزا یهم برا یرونب یطباز باشد تا بتوان از منابع مح ینوآور

 
 یدهد تریشخلق ارزش ب یبرا یحلراه، جهان یکشورها یاریدر بس یمهصنعت ب یجیتالتحول د .قیتحق نهیشیپ

 است. ایبیمه هایفناوریبا ظهور  بیمهصنعت  دیجیتالتحول  تحقیقاتگر نشان 1. جدول شودمی

 
 تحقیق پیشینه .1جدول 

 نکات دهیگز سال سندهینو عنوان

 یالتیجیتحول د یتوسعه الگو
 مهیب صنعت در

/ یجانیاسف
 /ینصرآباد

 اریبخت
1۲9۰ 

 صنعت در یمشتر درخواست در رییغکار و توکسب یفضا در ندهیفزا رقابت
به منظور تحول  یمدل ارائهقابل مالحظه کرده است،  یافاصله جادیا مه،یب

از  و نیاشتراوس و کورب ادیبنداده هیرظبا استفاده از ن تالیجیو توسعه د
 کی ارائهدر  یسع قیتحق نیاست. ا صنعت نیبزرگ ا یهاشرکت یهامورد
نوان ع تالیجیراهبرد د کیالگو را به عنوان  کی ارائهرا دارد و  یتحول یالگو

 .کندیم
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 یفناورکه جنبش  ییهاچالش
 یاهمیب یهاشرکت یبرا مهیب

یبه ارمغان م آن ندگانیو نما
 آورد

 ام یپ یک
 یج

۵۰1۲ 

 یهمکار ریگر نظمهیب یهاشرکت یچندگانه برا یهایاستراتژ کردیرو
 کاهش و سود شیافزا جهت لیو ادغام و تحص یگذارهیسرما شراکت

را  مهیدر صنعت ب تالیجیتحول د یرو شیپ یهاچالش قیتحق نیا .سکیر
 .کندیم انیب هاچالش نیعبور از ا یبرا ییکرده و راهبردها یبررس

 ریتاث اقتصاد یمجمع جهان
 مهیب صنعت بر نیبالکچ

- ۵۰11 

یم هوشمند یقراردادها انعقاد امکان آوردن فراهم با نیبالکچ یتکنولوژ
 مهیدر صنعت ب رفتهیصورت پذ یهااز تقلب یقابل توجه زانیتواند به م

 مکک یامهیب یهاشرکت سکیر تیریبه بهبود مد قیطر نیکاسته و از ا
 تالیجید تحول در یاصل روندکالن عنوان به قیتحق نیا در نیبالکچ. دینما
 .است شده یمعرف مهیب صنعت در

و نفوذ مدل  یاجمال یبررس
کسب و کار خالق در صنعت 

 لیتحل و هیتجز مه،یب
 یساختار

/ یگرا
 هاپفلد

۵۰11 

بالقوه  راتیتاث ارائهو  یمال یفناورار نک در مهیب یفناور نوظهور دهیپد یمعرف
 استفاده حال در مهیب شرکت ۵۲۲ لیلحو ت هیتجز لهیارزش بوس رهیآن بر زنج

 همیب یفناور لهیوسهب شده جادیا یهافرصت جهینت با گروه، 1۲ در یفناور از
دهندگان خدمات،  ارائه %۵۲ تال،یجید کارمزد %۰۰در همه ابعاد به صورت 

 تالیجیکار بر تحول دواثر مدل کسب یاست. بررس کرده یبررس نامهبیمه ۲%
 ارائهشود  رشتیکار بوکه نفوذ نوع مدل کسب ییراهکارها ارائهبه  مهیصنعت ب

 شده است.

 صنعت در تیریچگونه مد

 تحول با آلمان کشور  مهیب
 شودیم سازگار تالیجید

 

 و زبوکیو
 همکاران

۵۰1۰ 

 ریتاث لیدل به اطالعات یفناور به دنیرس یهایاستراتژ نقش بودن یاتیح
 رد رانیمد ییراهنما جهت یمدل نمودن فراهم مختلف، عیصنا بر آن قیعم

 یهاکردیرو دادن نشان با مهیب صنعت در تالیجید تحول با یسازگار
یشخص و ساختار در رییغت از استفاده با ییاروپا مهیب یکمپان سه یسازگار

روند تحول  وهشژپ نی. ایمشتر هر یبرا یامهیبمحصوالت  یساز
ته به کار گرف یراهبردها وقرار داده  یرا مورد بررس مهیدر صنعت ب تالیجید

 کرده است.  فیشده را توص

 یبخشتیفراتر از رضا
 رییغت از تیحما ،یمشتر

 یطراح قیطر از یسازمان
: یمورد مطالعه/ خدمات
 مهیب صنعت

/ یدالبر
/ ایاوروت

 جاستل
۵۰1۰ 

 جهت خدمات یطراح لهیوسهب مهیب یهاشرکتچهارچوب به  کی ارائه
 یتالیجید سرعت پر روند با مهیب یسنت صنعت عتریسر چه هر شدن منطبق

 با استفاده دیخدمات جد ارائهو  یپژوهش به طراح نی. انهیبه زمان در شدن
از  یسازمان رییجهت تغ تالیجید یپرداخته است و راهبردها مهیب یاز فناور

 کرده است.  یرا بررس دیخدمات جد یطراح قیطر

رشد  یهاراهبرد چگونه
توانند موجب یگوناگون م

 یتالیجید شیبهبود و افزا
 شوند؟ مهیب صنعت در شدن

 ۵۰1۰ والسون

وبکس ندهیآ تصور تال،یجید یهاراهبردداشتن  ازمندیگر نمهیب یهاشرکت
 قیتطب و رشیروز و پذ یهایفناوراستفاده از  ،یداخل ینوآور ءکار، ارتقا
 التیجید یراهبردها ق،یتحق نیا. هستند خود سازمان در تالیجید فرهنگ

 مهیب یفناور یروندهاکالن به توجه با مهیب صنعت شدن متحول یبرا را
 .است قرار یبررس مورد

 ارزش رهیزنج بر تالیجیاثر د
 همیدر صنعت ب پورتر مدل در
 هاکسیر کردن مهیب ییتوانا و

 نیمارت
/ نگیال

 نیمارت
 لهمن

۵۰1۱ 

 ۱1 لیلحت و هیتجز لهیوسهب  مهیب صنعت یرو شیپ فهیوظ ۱نشان دادن 
 ندیفرا.بهبود ۵/دیخر از یمشتر تجربه.ارتقا 1: صنعت در شده انجام قیتحق

ع یصنا با رقابت یبرا یآمادگ. ۱/یشنهادیپ دی.محصوالت جد۲کار/وکسب
 . گرید

 مهیب یضرورت فناور
 لیسماعیا

 ریمیلدیا
۵۰19 

 خدمات و مهیب صنعت یسودآور بر آن راتیتاث و یامهیب یفناور یمعرف
 شوهژپ نیا. یفناور نیا بر منطبق نینو یگذارستایس یبررس نیهمچن آن،
 یادیز تیاهم از مهیب یفناور به پرداختن که است پرداخته موضوع نیا به
 یردهاراهب به ریمس نیا در است الزم که است برخوردار تالیجید تحول یبرا
 .شود پرداخته تالیجید

 

نجر به م نهایتخواهد داشت و در  پیرا در  بیشتریخلق ارزش  بیمه،شدن صنعت  دیجیتالی. یقاتیتحق شکاف

 دهدمیان نش دنیانوظهور در  روندهایکشور با  بیمهصنعت  میانصنعت خواهد شد. شکاف فناورانه  ایندر  وریبهره افزایش
 یانم ینکرد. اما در ا ارائهرا  تریکیفیتاست تا بتوان خدمات با  ضروری نیاز یکصنعت  ایندر  دیجیتالبه تحول  نیازکه 



 24۰2ـ زمستان   ۲1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    241

 

 کینوپا به عنوان  یهاشرکت ینا نرغم بوجود آمد علینوپا قرار دارد.  یهاشرکتبر سر راه  اییدهل و مشکالت عدئمسا
 ینا یبر رو یقعم یاند. بررسنداشته گیریچشم موفقیتها شرکت ینا ،موفق و رو به رشد در داخل کشور جهانیتجربه 
ا در کشور غالب ایبیمه نوپای یهاشرکترا نشان دهد.  هاشرکت ینسر راه امشکالت موجود در  دتوانمینوپا  یهاشرکت

رزش ا یرهزنج یگرد یهااند و هنوز بخششکل گرفته یمهارزش صنعت ب یرهزنج یعو توز یابیبازار گری،در بخش واسطه
ه ب یموجود بودن روند پرشتاب جهان رغمیاست که چرا عل ینا شودمیکه مطرح  یاهستند. مساله یشکاف فناور یدارا

اف و موجود بودن شک یجهان یاز روندها یرویدرون کشور به پدر نوپا  یهاشرکت ینو ظهور ا یمهصنعت ب یجیتالتحول د
که با  ودشمی یسع یقتحق ین. در ااندیافتهالزم دست ن یتنوپا هنوز به موفق یهاشرکت ینا یمه،در صنعت ب یفناور

 پرداخت. بیمهصنعت  روی پیش تحولی مسیر بررسینوپا به  یهاشرکت ینا یانم یقیبتط یموردپژوه
 

 پژوهش یشناسروش .3

ی مّکها به دو گونه تحقیق از جهت داده استراتژیاست.  توصیفیاز شاخه  کاربردیپژوهش از نظر هدف  این
مطالعه،  یناهدف  اینکههای ورودی کیفی است. با توجه به شود. تحقیق حاضر از جنبه نوع دادهتقسیم میو کیفی 
روند در گذشته آغاز شده است و  یناست و ا یمهب یفناور روندهایبا وجود کالن بیمهصنعت  تحولیروند  بررسی

 یقیتطب یهستند از روش موردپژوه اییمهب ینوپا یهاشرکت یمه،صنعت ب یجیتالروند تحول د یاصل یگرانباز
 ها،جربهبا جستجو در ت پدیده یافرد، گروه  یک عمیقمتمرکز و  بررسیبه  موردپژوهی استراتژی. شودمیاستفاده 

 [.۰]پردازد میشده  یگانیو اطالعات با یآمار یهاداده
 یدر دسترس استفاده شده است. موردها گیرینمونهها از روش محدود بودن نمونه دلیلپژوهش به  ایندر 

 داده از دو روش یآورقرار گرفته است. جمع یمورد بررس یازک و دات کام یمهب یمیتو،بازار، ب یمهب یمتیس،ب
 یاپژوهش از هر دو روش استفاده شده است. در روش کتابخانه ینکه در ا پذیردیصورت م یدانیو م ایکتابخانه

از  دانییاستفاده شده است. در روش م یزن ینترنتیاز منابع ا یر کتب و مقاالت علمب یعالوه بر منابع مبتن
اطالعات استفاده شده است. در مجموع  یگردآور یاجرا برا یندمشاهده و مشارکت در فرا ی،تخصص یهامصاحبه

 یراس یرابازار انجام شده است و ب یمهو ب یمتیسب ینوپا یهاشرکت یانجام شده برا یپنج مصاحبه حضور
 یهاادهد مثابۀبه  ینترنتیو منابع ا صورت گرفت الکامپ رویدادهایدر  اینترنتی هایمصاحبهنوپا  یهاشرکت

 ویژگی مصاحبه شوندگان را نشان می دهد. ۵جدول  قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز یلیتکم
 

 مصاحبه شوندگان ویژگی .۵جدول 

 سمت تیفعال سابقه سن التیتحص تیجنس ها مصاحبه

 رهیمد ئتیه سییر 1۰ ۲۲ یمال دکترا مرد اول مصاحبه

 رعاملیمد 1 ۵9 یایبام ارشد یکارشناس مرد دوم مصاحبه

 فاوا معاونت ۵۰ ۱۱ اطالعات یفناور ارشد یکارشناس مرد سوم مصاحبه

 رهیمد ئتیه سییر ۵۱ ۱۲ یمال دکترا مرد چهارم مصاحبه

 رهیمد ئتیه عضو 11 ۱۰ یمال دکترا مرد پنجم مصاحبه

 
 عوامل یری،گشکل هایینهسواالت مصاحبه نامه در پنج بعد علت بوجود آمدن، زم یحضور یهامصاحبه در
ده ش ینظامند طراح یاجانبه همه یکردبر رو یبه وجود آمده مبتن یامدهایشده و پاستفاده یگر، راهکارهامداخله
 است. 
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تم  یلبه روش تحل 1۵ایدیکیوسمکنرم افزار  یلهشده و سپس به وس سازیپیادهها پس از انجام، مصاحبه
، نمونه ۲جدول ساز از روش خط به خط استفاده شده است. مفهوم یهاتم یشده است. در کدگذار یکدگذار

 کدگذاری نشانه ها در یکی از مصاحبه های انجام شده را نشان می دهد.
 

 بازار بیمه 1احبه نشانه ها در مص کدگذارینمونه  .۲جدول 

 ها نشانه نیمضام

 هتوسع روش نیمهمتر از یکیها به عنوان آپاستارت
 مهیب

ها بتونن حضور داشته باشند به آپاستارت که یجهت از میکنیم جادیا رو فضا نیا
 مهیاطالعات در حوزه ب یوراتوسعه فن یهاروش نیمهمتر از یکی دید نیخاطر ا

 . است

 وانعن به کمتر نهیهز با خدمت افتیدر به جامعه ازین
 ظهور لیدل

از  یدرستهها علت حضورشان طلب جامعه بود ، جامعه بآپاستارت نیبازار .... ا یب یب
صر وقت به خدمات  نیدرخواست رو به جلو داشت همه با کمتر کی عیهمه صنا

 ها.نهیبلکه در همه زم مهیبرسند نه فقط ب

 . است دیهمه مف یزمان برا چون همه یبرا زمان بودن دیمف

 همه یبرا مهیب ساالنه دیآزاردهنده بودن خر
 شهیم اعثب کباری یسال نیهم افته یم اتفاق کباری یشخص ثالث سال یهامهیب دیخر

 .باشد دهنده آزار یمشتر یبرا

 یبه روش سنت مهیب دیداشتن خر سردرد

 ادیم گنده کیت روز کیهات مشخصه اما برنامه یزندگ در تمام کسالی نکهیا یبرا
ا پارک ، ج کیطرح و تراف رمیبگ مهیفردا چگونه برم ب یبخرم وا مهی)امروز برم ب دیبا

 هم مهینه وقت بکیامروز و فردا م یگذار نشون بدم همهیب به نین ، ماشیماش
 (گذرهیم

 جامعه مطالبه با دهیا بروز نهیزم شدن جادیا
 افراد ذهن و فکر در رو دهیا و نهیوجود داشته که زم مطالبه از سمت جامعه

 برطرف رو ازین نیا داره وجود ازین نی، افراد خوشفکر انداخت که الیآپ، اجااستارت
 میکن

 

قرار  ریکدیگدهند، در کنار میرا انعکاس  مشترکی معنای یکدیگرکه در کنار  واژگانی سازی،در زمان مفهوم
، نمونه کدگذاری باز یکی از مصاحبه های انجام شده ۱جدول . شودمیبرچسب زده  یهمفهوم اول یکداده و بر آن 

 را نشان می دهد.
 بازار بیمه 1باز مصاحبه  کدگذارینمونه  .۱جدول 

 یفرع مقوله نیمضام

 نامهنییآ رییها به تغسازمان از یبرخ یلیم یب

 نامهمهیحذف ب یگر برامطالبه یهاسازمان یضرورت هماهنگ یدولت یهاستمیس بودن کند

 یدولت یهاستمیچابک نبودن س

 مهیاطالعات در صنعت ب یدرک شدن تحول فناور

 یساختار تحول یبرا یآپاستارت راهکار

 مهیها به تحول صنعت بآپکمک کردن استارت

 مهیتوسعه ب هایروش نیمهمتر از یکیها به عنوان آپاستارت

 هاآپاستارت حضور با مهیهموارتر شدن تحول صنعت ب

 مهیاطالعات به عنوان ابزار تحول صنعت ب یفناور

 مهیها در صنعت بآپبا حضور استارت یتحول ساختار

 مهیب صنعت در یهوشمند با ادیفاصله ز
 مهیب صنعت یهوشمند با ادیز فاصله وجود

 شدن هوشمند یبرا مهیب صنعت شدن زهیمکان ازینشیپ

 شدن یکیالکترون ریمس در مهیقرار داشتن صنعت ب

 مهیب صنعت شدن یکیبر بودن الکترونزمان شدن یکیالکترون ریمس در مهیب صنعت حرکت

 مهیب صنعت شدن یکیبر بودن الکترونزمان

 همیب صنعت شدن زهیمکان از تگرینامه حمانییآ نیتدو

 شدن زهیمکان یبرا مهیاز صنعت ب ییزدامقررات نیآنال یکارگزار نامهنییآ نیتدو

 شدن زهیمکان روح با موجود نیقوان داشتن رتیمغا



 24۰2ـ زمستان   ۲1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    241

 

 ها شکل داده شده است.و مقوله مفاهیم میاناست و ارتباط  پذیرفتهتم صورت  کدگذاریسپس مرحله دوم 
 ، نمونه کدگذاری محوری یکی از مصاحبه ها را نشان می دهد.۲جدول 
 

 بازار بیمه 1مصاحبه  محوری کدگذارینمونه  .۲جدول 

 یاصل مقوله یفرع مقوله

 یامهیب بهتر خدمات افتیدر یبرا جامعه ازین

 دهیا بودن محور تقاضا محور تقاضا دهیا

 جامعه ازین یدائم بودن موجود

 یفناور راتییتغ یفناور فشار

 مهیب حق پرداخت در یعدالتیب مهیب حق پرداخت در عدالت طلب

 شدن یکیالکترون ریمس در مهیب صنعت حرکت
 مهیب صنعت یتحول روند

 یساختار تحول یبرا یآپاستارت راهکار

 یفن یساز بستر یفناور یبسترساز سمت به یرگوالتور حرکت

 
ست. انجام شده ا یامدگر، راهکار و پمداخله ینه،زم یده،علت، پد یهااز دسته یکیدر  بندیطبقه یکپس از آن  

  دهد.، نمونه طبقه بندی مقوله های اصلی را نشان می1جدول 
 

 بیمه بازار 1نمونه طبقه بندی مقوله های اصلی مصاحبه  . 1جدول 

 یبند دسته یاصل مقوله

 محور تقاضا دهیا

 یفناور راتییتغ علت

 مهیب حق پرداخت در یعدالتیب

 یفن یبسترساز

 نهیزم
 یتیحاکم و یقانون بستر یریگشکل

 یتکنولوژ شکاف

 یاقتصاد انقباض

 مهیب تالیجید خدمات دهیا ضعف

 گرمداخله عوامل

 بازار با محصول تناسب فقدان

 مهیب صنعت در کشنده رقابت

 یامهیب فرهنگ فقدان

 یکاغذ نامهمهیب

 یمال نیتام

 گزارمهیب اعتماد

 
ها مورد مدل ایندر شش بعد مذکور استخراج شده که  مدلیپس از انجام هر مصاحبه، از هر مورد مطالعه شده، 

 شده است.  ارائههر مصاحبه  یبرا یقرار گرفته و مدل شش بعد یکدیگربا  یسهمقا
 پسین، هایهمصاحبو در  شودمینظر گرفته  اند درکه ساخته نشده مفاهیمی پیشین،مصاحبه  بندیپس از دسته

 ینترنتیابرآمده از منابع  هایمصاحبه تکمیلی هایداده بررسیخواهد بود. در  بیشترتمرکز مصاحبه بر آن قسمت 
به صورت جداگانه در ابعاد مذکور مطرح شده است. در خصوص  یدر جدول یاصل یتم انجام شده و کدها یلتحل ،نیز

. در به کارگرفته شده است یزن ینترنتیاطالعات برآمده از منابع ا یضورح یهابازار، عالوه بر مصاحبه یمهمورد ب
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 وریآجمع نیز مشارکتیو  ایداشته است و اطالعات به صورت مشاهده یمحقق مشاهده مشارکت یمتیس،مورد ب
 ت.شده اس ارائه ییمختلف، مدل نها هایتکرار شده در مصاحبه کدهایتعداد  بررسیبعد از  نهایتشده است. در 
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اند که شامل شده بندیدر شش دسته بخش نهایتدر  خروجی کدهایانجام شده،  هایتحلیلاساس  بر
 بیمه،صنعت  نوپاهایشده به واسطه  ایجادتحول  یا بررسی مورد پدیدهنوپا،  یهاشرکتبوجود آمدن  یهاعلت

ود بوج هایزمینهاند، نوپاها در مواجه با موانع به کارگرفته اینکه  راهکارهاییتحول،  مسیرگر در مداخلهعوامل 
بوجود آمدن  یها. علتشودمی ناموفق بوده است بیمهکه در صنعت  تحولیروند  پیامدهایتحول و  اینآمدن 
 و مطالعات مشارکتیمشاهده  حضوری، هایمصاحبهنوپا از سه منبع اکتشاف شده است که شامل  یهاشرکت

 یمت بیمه،شکاف عدالت در پرداخت حق  بیمه،بازار  ماندگیبوده است. در مجموع عوامل شکاف عقب ایبخانهکتا
 . شده است یدهد یبه صورت مشترک در همه منابع اطالعات یابیایدهو  فناوریفشار  اولیه، سرمایهموسسان، 
وپا داشته ن یهاشرکتدر بوجود آمدن  یفناورانه نقش موثر هاییشرفتو پ یماز مفاه یمهصنعت ب ماندگیعقب

 کیبوده و دچار  اییژهو یطشرا یبودن خود دارا دادهبر  یو مبتن یقدق یاربس یتماه یلصنعت به دل یناست. ا
ت چالش مهم صنع یکبه عنوان  یمهدر پرداخت حق ب یعدالتیوجود ب یفناورانه شده است. از طرف یعقب ماندگ

شخص ثالث چنانچه  یمهپرداخت حق بدر  مثالصنعت کم کرده است.  ینو اعتماد را در ا یتاست و رضا یمهب
 یک یدر کل سال حت یگریشود و فرد د اییمهبکند و منجر به پرداخت خسارت شرکت  یجادرا ا یاحادثه یفرد

ا توجه به ب یعصنا یدر تمام یطیمح ییراتتغ یننخواهد کرد. همچن یتصادف کوچک نداشته باشد تفاوت چندان
 هاییبا ظهور فناور یشتردهد. خلق ارزش ب یشرا افزا یو هوشمند یورتوانسته است بهره یدجد هاییظهور فناور

 یادیارزش ز هایفناور ینبر ا یمبتن یهاحلراه ارائهبا  توانیمکرده است و  یجادرا ا یدیجد یهافرصت یدجد
 یگریسهمقا یدها یا،در دن اییمهببه کار گرفته شده  یهاانواع پلتفرم یبر رو هاهرا خلق کرد. با مطالعه گسترده موسس

 اییمهبکنندگان متعدد ینتام یلمذکور تقاضامحور بوده است و به دل یدهشده است. ا یسازیادهانتخاب شده و پ
مناسب  یبرکت ینامعه باشد. همچنج یازبر ن یمبتن یدشرکت نوپا با یدهرا داراست. ا یها نقش مهمیمهب یانم یسهمقا

 یک توانیمرا  یبترک ینآورده است. ا یدنظر پد مورد یدها یسازیادهپ یفرصت خوب را برا یک یاز تجارت و فن
 آنها بر اساس شرکتبوده است که  هایییژگیو یفن یسازیادهو نحوه پ یتجار هاییآغاز مناسب دانست. بررس

به  یشخص هیسرما یاگذار فرشته یهسرما یک یافتن یت،د. در نهانمحصول بپرداز ارائهبه  یتموفق اب اندتوانسته
 یتمامدر  اساسیبوده است و رکن  ایبیمه نوپای یهاشرکتآمدن  یدو مهم در پد یاز عوامل اساس یکیعنوان 

 است. دخیلمراحل توسعه شرکت نوپا 
 یثباتیهمچون ب یدر منابع متعدد شامل موارد اییمهب ینوپا یهاشرکتمشترک شکل دهنده  هایزمینه

در  یاردشرکت یتضعف حاکم ی،جامعه به فناور یشگرا یمه،توسعه صنعت ب یجهان یو تورم، روندها یاقتصاد
 یبرا یاورفن یبسترساز ی،رگوالتور یتحما ی،مقاومت بازار سنت ی،خارج یموانع ورود در مقابل رقبا یمه،صنعت ب

ورود  و زمان دادهبه  یدسترس یبرا یوجود موانع قانون یمه،بازار ب یحجم باال یمه،نفوذ ب یبضر یشافزا یمه،ب
 است. 
اد جامعه غالب افر یطشرا یناست. در ا اییمهب یدر کاهش تقاضا یعامل اساس یکو تورم  یاقتصاد یثباتبی

 هاییمهب یتقاضا یلدل ینرا صرف رفاه خواهند کرد. به هم یکمتر ینهو هز هرفت یضرور یازهایبه سمت ن یشترب
شور هم ک یمهبر حرکت صنعت ب یمهدر صنعت ب هایفناور یقرار دهد. حرکت جهان یرتحت تاث تواندیمرا  یاریاخت

 خدمات ارائهصنعت به سمت هوشمندتر شدن صنعت در  ینا یدجد یاثر گذاشته است و بر اساس ظهور روندها
ت هر فرد به صور یشده برا ارائه هاییمهاست که با هوشمندتر شدن ب یاگونهروندها به  ینه است. احرکت کرد
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 یهکل یریگشکلدر  یاساس ینقش یرانیجامعه ا پسندیفرهنگ عامه فناور یگر،د یاز سو خواهد بود. یسفارش
 اثرگذاشته است. اینترنتی خریدافراد بر  تمایلنوپا داشته و بر  یهاشرکت
شکاف بزرگ در صنعت  یکضعف  ینمشهود است. ا یمهدر صنعت ب یدارشرکت یتضعف حاکم یطرف از

ه باشند. داشت یشرفتروز پ هاییاند همگام با فناورنتوانسته اییمهب یهاشرکتکه  یاگونهکرده است به  یجادا
ارد و وجود ند یخارج یحضور رقبا یبرا یطشرا مرکزی یمهب یکشور و رگوالتور یریگبا توجه به جهت ینهمچن

 یکه عنوان ب یزن یمستعد خواهد بود. روند مقاومت بازار سنت یداخل ینوپا یهاشرکتتوسعه  یبازار برا یعنی ینا
ود ش ایجادنوپا  یهاشرکتبر رشد  یها باعث شده است که اثر منفدست مقاومت ینمورد توجه بود. ا ینهعامل زم

ال در حوزه فع مدیرانهمراستا هستند. هرکدام از  سنتیبا بازار  بیمهکنندگان تامینموارد  برخیکه در  ایگونهبه 
در تضاد  یمهبصنعت  فناوریبر  مبتنی تغییراتدارند که با  ایبیمه هاینمایندگیبا وجود  منافعیکشور  ایبیمه

 منافع است.
 شرایط ایبیمه ینوپا یهاشرکت یتبه موجود یحلراه یدگاهو وجود د یمرکز یمهب یقانون گرییلتسه نقش

 یکارگزار نامهنییآ ینبه دنبال تدو مرکزی یمهبکرده است.  یجادا هاشرکت این یافتنشکل  برای خوبیرا به شکل 
وبرو بوده و ر کمتری محدودیتبا  قانونیبتوانند در بستر  ایبیمه نوپای یهاشرکتاست که به واسطه آن  ینآنال
 کنند. پیدادست  موفقیتبه 

 یبسترها ادیجبه دنبال ا یاشاره کرد. رگوالتور یمهب یبرا یفناور یبسترسازبه  توانیمرا  یدهعوامل د یگرد از
ه شدت به ب یمهاست. هوشمند شدن صنعت ب اییمهب ینوپا یهاشرکت یتفعال یبرا دادهو  یبر فناور یالزم مبتن

عالوه  زیبسترسا اینو قوت بخشد.  کرده تسریعنوپا را  یهاشرکترشد  تواندیم یبسترساز یندارد و ا یازداده ن
 شود.میبوده است  فیزیکیکه سابقا به صورت  هانامهبیمهشدن  الکترونیکیشامل  زیرساختبر 

دود هفت و ح یشافزا یمهنفوذ ب یباست که ضرشده  یده: در برنامه ششم توسعه دیمهنفوذ ب یبضر افزایش
 یت. حجم باالاس یمهنفوذ ب یبکالن کشور به دنبال توسعه ضر هاییاستس ینداشته باشد و بنابرا یدرصد یمن

صنعت  یسودآور یباال یلبازار پتانس یدر نظر گرفت. حجم باال یعامل اساس یکبه عنوان  توانیمرا  یمهبازار ب
. البته دهدیم شیافزا یونیکورن یشرکت نوپا یکبه  یابیدست یها را براینکارآفر یزهکه انگ دهدیمرا نشان  یمهب

 یازن یناشناسد و بنابرینم یترا به رسم اییمهب ینوپا یهاشرکت یبرا دادهبه  یقانون اجازه دسترس یحصر نص
اساس  ارزش بر ارائه ینوپا برا یهاشرکت ریگد یاست. از سو یمهب یهابه داده یدسترس یمقررات برا ییربه تغ

مان ز یتزمان ورود است. اهم یگر،عامل مهم د یکداشته باشند.  یکامل دسترس دادهدارند که به  یازن یهوشمند
 یهد بود و زمانخوا یسرشرکت نوپا تنها با بوجود آمدن بستر الزم م یک یریگشکل یباال است که حت ییورود تا جا

 باشد.  یامه یطکه شرا یدآیبوجود م
 ای،یمهبهمچون فرهنگ  یشامل موارد اییمهب ینوپا یهاشرکت یریگشکل یرگر در مسمداخله عوامل

 یتم،الگور یمحاسبه بر مبنا یاری،اخت هاییمهدر ب یمتیشخص ثالث، تفاوت معنادار ق یمهب یدستور گذارییمتق
جذب  یمه،ب یبودن تقاضا یافراد، شخص یفقدان آگاه یری،نرخ تکرارپذ ی،نوآور یستمگذارها از اکوسیهخروج سرما

 تناسب بازار محصول، رقابت ین،آنال یدارزش افزوده کم در خر یمه،در صنعت ب یتمتخصص، فقدان خالق یروین
ند بودن ، کبودن کارکنان یزهانگ یب ی،نامه کاغذیمهب یکلجست یگر،د یعبزرگ از صنا یورود رقبا ی،با بازار سنت

 یسازکپارچهی ینوپا، مشکالت کالن فن یهاشرکت هاییدهکنندگان خدمت، تنوع کم اینو تام یدولت هاییستمس
است.  مهیدر ب یکسب مشتر ینهو باال بودن هز یمهقرارداد به ب یدگاهفقدان د یری،گمحور بودن نرخارتباط ،داده

 یینپا گذاشته فرهنگ یمهو توسعه صنعت ب اییمهب یبر تقاضا یکه اثر منف یعامل به عنوان اییمهبفرهنگ 
 یهاشرکت یالزم برا ینهزم یریگشکل یرمستقیمعامل به صورت غ یناست. ا یمهو نداشتن اعتماد به ب اییمهب

 یدستور متیشخص ثالث است و با توجه به ق یمهمربوط به ب یمهسهم بازار ب یشتریننوپا را کند کرده است. البته ب
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 یاریاخت ایهیمهگر اثرگذار بر انتخاب است. در بمداخلهعامل  یک یننامه است و ایمهب یمتانتخاب ق یارآن، تنها مع
ت. اس اییمهبشده در هر شرکت  ارائه یهاو پوشش هایمتق یاندر م یاست که تفاوت معنادار یاگونهوضع به 

 اییمهب یهادر فرمول ییراتتغ یگر،د یها معنادار خواهد بود. از سوینهگز یانم یسهمقا یاریاخت هاییمهدر ب ینبنابرا
 پی ایبر  نیمبتصنعت  آینده. چنانچه کندمی یجادبر روند توسعه اختالل ا یتمالگور یهاست و محاسبات بر پا یادز

کشور،  ادیاقتص شرایطود آمدن با به وج همچنین،مشکل را حل کرد.  این توانمیباشد  بیمه مرکزی سیستمبا  آی
و از  کرده گذاریسرمایهمانند طال و ارز  گذاری سرمایه ریسکبدون  هایپارکینگدادند در  ترجیحگذاران 
ه منجر ب خریداندازه سبد  و هانامهبیمه خریدساالنه بودن  دیگر،. عامل کنند دوری خطرپذیر هایگذاریسرمایه

ست. بزرگ ا خرید اینکنند و معموال می خریدبه صورت ساالنه اقدام به  مشتریانبودن نرخ شده است.  پایین
 اینا بوده است. اساس بیمهصنعت  ساختاریبر تحول  منفیعامل اثرگذار  یککم جامعه به عنوان  آگاهی همچنین

 ه است.کرد تحمیلو ترس را به صنعت  اعتمادی بی یک اختیاری هایبیمهخصوص نسبت به هب آگاهیکمبود 
 یمندتحول ساختار اثر گذاشته است. روند عالقه یریگشکلبر روند  یزها نیمهافراد در انواع ب یازبودن ن متفاوت

 ینوپا یهاشرکت یریگشکل یربر مس هابیمهدر پرداخت حق  یها با توجه به کم عدالتیمهب یسازیافراد به شخص
 ینوپا یهاشرکت یهااز چالش یکی یازن متخصص مورد یرویکمبود ن یگر،د یاثر گذاشته است. از سو اییمهب
در صنعت  تیبودن خالق ییناثر بگذارد و پا اییمهب ینوپا یهاشرکترشد  یربوده است و توانسته بر مس اییمهب
شد رشده است که به نوبه خود بر روند  یکسان هاییژگیپلتفرم با و یکرقابت بر سر تکرار  یکموجب  یمهب

شده  رائهاارزش  یک ینامه دارایمهب ینآنال یدخر یگر،د یاینهاثر گذاشته است. عامل زم اییمهب ینوپا یهاشرکت
 خود را انجام دهد. یدخر یبه صورت سنت دهدیم یحترج یکه مشتر یاگونهاست به  یکم به مشتر

رکت بر سر راه هر ش یچالش مستمر ،به تناسب بازار در محصول یدنرس یبرا یشیمستمر و افزا ینوآور فقدان
بتوان  دیاست. شا یشترب اییمهب ینوپا یهاشرکتاز جمله  اییمهب یهاشرکتچالش به مراتب در  یننوپا است. ا

به  یدسترس یلدلهدانست که ب یرقابت با بازار سنت را اییمهب ینوپا یهاشرکت یرو یشچالش پ ینمهمتر
وجود آوردند. را ب یپر چالش یریذپرقابت یادز هاییپرتفو یلبه دل اییمهب یهاشرکتو جلب اعتماد آنها و  یانمشتر
 ،نعتشدن ص یکینامه در صورت الکترونیمهبابا به فروش ب یبزرگ همچون آپ و عل یاحتمال ورود رقبا ینهمچن

 یهاشرکتبر سر راه  یچالش جد یک یگر،د ی. از سوشودیمگر در نظر گرفته اختالل یعامل جد یکبه عنوان 
شود  ارائه یربه مشت یزیکیقرار باشد به صورت ف نامهبیمهکه  یاست. زمان هانامهیمهببودن  یکاغذ ای،یمهب ینوپا

در خواهد  یزیکیسال گذشته باز گردانده شوند شکل خدمت به صورت محصول ف نامهبیمه ،هانامهیمهب یو در برخ
 بودن کاال وجود خواهد داشت. یزیکیف هاییتمحدود ینآمد و بنابرا

 ییاز ابزارها اییمهب ینوپا یهاشرکتمساله مهم هر سازمان است و در  یروهان یختنچالش برانگ همچنین
نانچه چامر مسلم در تحول است و  یک یچابک ینوآور یستم. در اکوسشودمیچالش استفاده  ینحل کردن ا یبرا

 یهاهشوند. دستگایها روبرو مآن یباشند با کند یدولت هاییستمخدمت از س یننوپا مجبور به تام یهاشرکت
 یاهشرکتهمان  یاکنندگان خدمت ینتام یحت یاو  یشهردار یه،و قوه قضا یو رانندگ ییهمکار مانند راهنما

 یهاکتشر هاییدههم بودن ا یهشب یگر،. عامل مداخله دشودمیانجام  یبه آرام هاآندر  ییراتکند بوده و تغ اییمهب
 یبارق یدارا هاشرکت ایناست و باعث شده که  ایبیمه نوپای یهاشرکت یبرا یچالش جد یکنوپا به عنوان 

 د.نباش ینهزم ینمتعدد در ا
داشتن به ن یدسترس یلدل ینهمگذارد و به یم یاثر منف یبر هوشمند اییمهبکالن  یهانبودن داده یکپارچه

خوب  نقش ارتباط یگر،خلق کند. از جمله عوامل د یمشتر یبرا ییارزش باال تواندینم اییمهب یکپارچه یهاداده
نعت است. در ص اییمهبتحول  یرعامل مهم در مس یکفروش به عنوان  یپرتفو یزانکنندگان خدمت و مینبا تام

موازنه  یقرارداد است که نوع یک یمهتوجه کرد، ب یدبا ینبر روابط موثر است. همچن یکامال مبتن ،اعالم نرخ یمهب



 24۰2ـ زمستان   ۲1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    2۲1

 

 یدگاهاست و د یفدر نظر جامعه ضع یدگاهد یناست. ا یمهگذار و تعهدات شرکت بیمهتوجه ب مورد هاییسکر یانم
ه به اند بدون توجشده یمهکه ب یکنند که زمانیو تصور م یدهخدمت کسب و کار ند یکرا  یمهب ،غالب در جامعه

را  یمهغالب ب یدگاه. دیندنما یافتدر یمهاتفاقات را از ب یجبران خسارت در تمام توانندیم یدرخواست یهاپوشش
کرده است.  وارد یمهبر صنعت ب یمحکم یارآن دارند که ضربه بس از یتجاریرو انتظارات غ یدهد یتیلطف حاکم یک

به  هایمهب یدبه استفاده از خدمات خر یدارانکم خر یلاتفاق افتاده و تما هاییدبودن تعداد خر یینهرحال، پاهب
 خریدوپا، ن یهاشرکتکم  یهباال باشد و با توجه به سرما یکسب مشتر ینهباعث شده است که هز ینصورت آنال

 را مشکل کرده است. آنالین
 ،یزشیانگ یستمعملکرد و س یابیهمچون ارز یشامل موارد اییمهب ینوپا یهاشرکتاستقرار  راهکارهای

 یمهعت بصن یزنکنندگان، محکینبا تام یفرهنگ مکتوب در سازمان، اعتمادساز یجادو انتقال دانش، ا یگریمرب
 ی،بکثالث، چا یمهتمرکز بر فروش ب ی،نقد یانجر یافراد پردرآمد، مثبت کردن موقت یریگهدف ی،با گردشگر

حساس،  عیثبت وقا یستمهمکار، توسعه محصول، س هاییندهنما بندییتالوبازخور،  یافتاثربخش و در یابیبازار
 ی،اوره تلفننبودن مش ینوپا، کاف یهاشرکت یهوشمند یسک،بر ر یمبتن یمهآر، فروش ب یاو ک یستماستقرار س
 است.  داده یلوهایس یجادو ا یارتباط با مشتر یریتمد ی،برند ساز

نان است. از کارک یزگیانگیدر برابر ب یراهکار جد، افراد برانگیختنعملکرد و  یابیارز هاییستماز س استفاده
 شودیماستفاده  یگریاز روش مرب اییمهب ینوپا یهاشرکتواردان به تازه یسازیاجتماع ینددر فرا یگر،د یسو

 نیداشته باشند. همچن یباالتر یورکه بتوانند بهره شودمیواردان به آنها کمک و با انتقال دانش به تازه
رهنگ ف یریکمک کند. به کارگ یدانش سازمان یریتمد هب تواندیماسناد شرکت و مکاتبات آن  یسازمکتوب

 است. ینظم ده یبرا ییمکتوب مبنا
قدرت  بدست آوردن یبرا اییمهب یهاشرکت یاخدمت  کنندگانتامینبر اعتماد با  یآوردن رابطه مبتن وجودهب

صنعت  یتحول یراز مس یادگیری ین. همچنشودمی یدهد اییمهب ینوپا یهاشرکتدر  یراهکار اساس، یشترمانور ب
از  ی. برخشودمیاستفاده  اییمهب ینوپا یهاشرکتدر  یادگیریجهت  برای مثالو قطار  یماهواپ یطفروش بل

 یانوپ یهاشرکت یرا راهکار توسعه بازار برا یاریاخت یهانامهبیمهفروش  ینوپاها، بازار هدف افراد پردرآمد برا
نعت راهکار موقت تا زمان تحول ص یکبه عنوان  یزن یان نقدیجر یسازمثبت یاند. تالش برابه کار بسته اییمهب
 رفته شده است.به کار گ ایبیمه نوپای یهاشرکتدر  یمهب

بازار است.  گرفتن سهم یثالث برا یمهب یاناز متقاض یمشتر یگاهپا یککسب  یبرا ای،یمهب ینوپاها تمرکز
 یشتریب ارزش یاریاخت هاییمهخود به سمت ب یانمشتر یگاهقصد دارند با اهرم کردن پا اییمهب ینوپا یهاشرکت

دنبال  یراهکار مناسب برا، قدرتمند خود یفن یمبر ت یهدر محصول با تک یعسر ییراتتغ ینرا بدست آورد. همچن
خور پس از کسب باز .شودمیمحسوب  یدیراهکار کل یغاتیتبل هایینکمپ یاندازرو است. راه یشپ ییراتکردن تغ

 هاینینظر است. کمپ مورد ینکمپ یاثربخش یدنسنج یراهکار برا یکبه عنوان  یابیبازار هایینانجام کمپ
 یار راهکارهمک هاییندهنما بندییتلووابه صورت همزمان اتفاق افتاده است.  ینو آفال ینآنال یهبا دو رو یابیبازار
نند بر اساس کیم یسع اییمهب ینوپا یهاشرکتکه در آن  است نامهبیمهحاصل از فروش  یسیونکم یمتقس یبرا

 یافتدر هاآن را از یسیوناز کم یشترید که سهم بنبفرست هایییندگیبه سمت نما یشترراهکار، صدورها را ب ینا
 .دنکنمی

مصرف کننده  یترضا یشبه محصول جهت باال بردن جامعه مخاطب و افزا یدجد هاییژگیکردن و اضافه
 ینوپا یهاتشرک. شودمیعملکرد کارکنان استفاده  یجهت بررس یستمس ینا یری. به کارگیردگیخدمت صورت م

. به دکنمیعملکرد کارکنان را رصد  یلهوس ینرا به پاداش و جزا وصل کرده است و به ا یستمس ینا اییمهب
 یستم،س ینمختلف است. با استفاده از ا یواحدها یشرفتدر اهداف و پ یهماهنگ یجادا یبرا یستمس ینا یریکارگ
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در  یراهکار آت ،گذاریمهب یسکر یمهروش بف یتالش برا یندارد. همچنیقدم بر م یکپارچگیسازمان به سمت 
افراد  یراب یمهکه بتواند با بوجود آوردن عدالت در پرداخت حق ب یاگونهبه  شودمی یدهد اییمهب ینوپا یهاشرکت
 توجه دیبا هاشرکت ایناست و  هوشمندینوپا بر اساس  یهاشرکتتوجه کرد که قلب  یدکند. با ینیآفرارزش

به  یافتنت به دنبال دس اییمهب ینوپا یهاشرکتباشند.  ینآفرارزش توانندیم یداشته باشند که تنها با هوشمند
به  یابیتدس یبرا یراهکار جانب ی ازیگرنوع د ید. مشاوره تلفننباشیهست م یهوشمند ینا یهالزم که پا هایداده

انجام  یبرا به خو یسازکنند راهکار برندیم یسع اییمهب ینوپا یهاشرکتاست.  یمهدر صنعت ب یتحول ساختار
رت به صو ینخود شناخته شده باشند و به ا یانکه محصول با بازار متناسب شد در ذهن مشتر یدهند تا در زمان

 یانمشتر از بانییو پشت اییمهبخدمات  ارائهبا  اییمهب ینوپا یهاشرکت. یابندبرند دست  بر یمبتن یرقابت یتمز
د. در را به برند خود وفادار کنن هاآن یلهوس ینفراهم کنند و به ا یانمشتر یرا برا یکنند که تجربه خوبیم یسع
از  فنی یهاتکنیککنند با استفاده از می سعیدارند که  ایداده هایپایگاه ایجاددر  سعینوپا  یهاشرکت یتنها
 دانش مربوطه را استخراج کنند. هاآن

مدل کسب و کار بوده اما  یهاستقرار اول اییمهب ینوپا یهاشرکتبه کارگرفته شده در  یراهکارها پیامد
 میاندر  ایهبیم نوپای یهاشرکتکند.  یجادا یمهباند تحول الزم را در صنعت نتوانسته اییمهب ینوپا یهاشرکت

 .بیندمیخود  روی شپیتحول  این ایجاد برای پرچالشی مسیرراه هستند و 
 یامهیب ینوپا یهاشرکتشده  یپردازهینظر مدل

نوپا  یاهشرکت ینا یریگشکلو روند  یجادرا در خصوص ا هایییلتحل یمهنوپا در صنعت ب یهاشرکتمدل 
 ای را نشان می دهد.بیمه نوپای یهاشده شرکت پردازینظریه مندمنظا مدل، 1شکل  .کندارائه می 
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 ایبیمه نوپای یهاشرکتشده  پردازینظریه. مدل 1 شکل

 

 

 ها:علت
شکاف عقب ماندگی بازار -

 بیمه
شکاف عدالت در پرداخت -

 حق بیمه
 فشار فناوری-
 یابیایده-
 تیم موسسان-
 سرمایه اولیه-

 زمینه ها:
 ثباتی اقتصادی و تورمبی-

 زمان ورود-
 روندهای جهانی توسعه صنعت بیمه-
 گرایش جامعه به فناوری-
 داری در صنعت بیمهضعف حاکمیت شرکت-
 در مقابل رقبای خارجی موانع ورود-
 مقاومت بازار سنتی-
 حمایت رگوالتوری-

 بسترسازی فناوری برای بیمه-

 وجود موانع قانونی برای دسترسی به داده-
 مشکالت کالن فنی یکپارچه سازی داده-

تحول دیجیتال در  پدیده:
 صنعت بیمه

 راهکارها:
 ارزیابی عملکرد و سیستم انگیزشی-
 های همکارنمایندهبندی اولویت-
 بازاریابی اثربخش و دریافت بازخور-
 کافی نبودن مشاوره تلفنی-
 چابکی-
 های نوپاهوشمندی شرکت-
 فروش بیمه مبتنی بر ریسک-
 استقرار سیستم او کی آر-
 سیستم ثبت وقایع حساس-
 توسعه محصول-
 های همکاربندی نمایندهاولویت-
 بازاریابی اثربخش و دریافت بازخور-

 ا:پیامده
 استقرار اولیه مدل کسب و کار-
 ابق انتخاب مشتری به عنوان معیار-

 ایبیمهفرهنگ -
 فقدان دیدگاه قراردادی به بیمه-
 گیریارتباط محور بودن نرخ-
 گذاری دستوری بیمه شخص ثالث قیمت-
 های اختیاریتفاوت معنادار قیمتی در بیمه-
 محاسبه بر مبنای الگوریتم-

 بیمهفقدان خالقیت در صنعت -

 نرخ تکرارپذیری-
 نامه کاغذیلجستیک بیمه-
 فقدان آگاهی افراد-

 جذب نیروی متخصص-

- 

 ارزش افزوده کم در خرید آنالین-
 تناسب بازار محصول-
های دولتی و تامین کنندگان کند بودن سیستم-

 خدمت
 ورود رقبای بزرگ از صنایع دیگر-
 خروج سرمایه گذارها از اکوسیستم نوآوری-

 ن کارکنانبی انگیزه بود-
 رقابت با بازار سنتی-
 شخصی بودن تقاضای بیمه-

 گر:مداخلهعوامل 
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 شنهادهایپ و یریگجهینت .5

 مانند هوش یدجد هایینوپا آغاز شده است. ظهور فناور یهاشرکتکشور با ظهور  یمهصنعت ب یتحول روند
هوشمند  یهانو تلف ینترنتمانند ا یشینپ هاییتوسعه فناور ینهمچن یره،و غ ینبالکچ یا،اش ینترنتا ی،مصنوع

 ییراتیغع تحوالت و تیدر همه صنا یروند جهان ینکرده که ا یجادا ییتقاضا یشاترا در عرضه ارزش و گرا ییراتیتغ
 ناوری،ففشار  یناند. اچالش روبرو شده ینبا ا یروند جهان یناز ا یرویبه پ یزکشور ن یعکرده است. صنا یجادرا ا

با  یراخ یهامرحله گذار در سال ینا یزن یرانروبرو کرده و در ا یروشن یارانداز بسرا در جهان با چشم یمهصنعت ب
 نوپا آغاز شده است.  یهاشرکتظهور 

ها رینکارآفاز  بسیاریا در نظر ر هافناوری ایننوپا بر اساس  یهاشرکتخلق کردن  یدها یجهان ییراتتغ این
ما از صنعت باال ببرد حت یکرا در  وریبهرهکه بتواند  ایایدهفرصت نشان داده است. البته هر نوع  یکبه عنوان 

 یمهدر پرداخت حق ب یعدالتیهمچون ب ییهااما شکاف [.۵۲] خواهد بود پذیرشخدمت قابل  کنندگانتامینسمت 
شدن  یدارد. پشودمی یدهبه عنوان فرصت بالقوه بازار د یضتبع ینرفع ا یبرا هایفناور ینبه استفاده از ا یدو ام

فرشتگان  ایو  یشخص هاییهداشته است که از واسط سرما یهاول یههمچون سرما یبه عوامل یازنوپا ن یهاشرکت ینا
 را خواهد داشت و داشتن ینقش مهم یسازیادهپ یمت یه،و سرما یدها یتشده است. با موجود ینتام یگذاریهسرما
در  ارائهبل قا یدجد هاییدهدر نظر گرفته شود. ا یدیکل یتقابل یکبه عنوان  تواندیمخوب  یسازیادهپ یمت یک

 یعت با صنارقاب یو حت یمهب هاییندبهبود فرا ی،شامل دسته محصوالت، ارتقا تجربه مشتر تواندیم یمهصنعت ب
 [.۰] باشد یگذاریهجذب سرما یبرا یگرد

برد اما  نام توانیم یمهتحول صنعت ب یشرط الزم برا یکبه عنوان  یرساختیز یارتباط هاییاز فناور اگرچه
 یابر یمهداخل و خارج صنعت ب یگرانباز یاز سو یاداده یسازیکپارچهنرم همچون  هاییرساختز یجادبه ا یازن

 یموفق در بازدار یعامل یمطرح شده، مقاومت بازار سنت هاییرساختفقدان ز یلتحول فناورانه است. به دل
 یرشدر جهت پذ یرانا یاسالم یجمهور مرکزی یمهب هاییترغم حما یشده است. عل یدهنوپا د یهاشرکت

حرکت صنعت در جهت  برایکالن  استراتژی یک تدوین حاکمیتی، نهادهای سوینوپا از  یهاشرکت یتفعال
 مینه نیزآلمان  بیمهاست، همانطور که تحول در صنعت  نیازبه شدت مورد  حاکمیتینهاد  این سویاز  تحولی
 [.۵۱] گرفته است پیشرا  مسیر
ستند و ه اییمهب یهاشرکتاز  یکشور تعداد محدود یمهکنندگان خدمت در صنعت بعرضه ینکهتوجه به ا با
 یبرا یشرط ضرور اییمهب یهاشرکت ینا یهمراه ،شودمی یدهد اییمهبخدمت  ارائهانحصار چندگانه در  یک

 یهاشرکت در برابر توسعه یکشور سد یمهصنعت ب یاست و ساختار فعل یمهتحول در صنعت ب ینهزم یریگشکل
 یازن یندر تام هایکنندگان به استفاده از فناورمصرف یلرغم تمایمتفاوت عل یهاارزش ارائه یبرا اییمهب ینوپا

 ریقطخود از  برندسازی برایفراوان  مالینوپا به دنبال جذب منابع  یهاشرکتخواهد بود.  هایخود و توسعه فناور
اد کشور، کالن اقتص هایشاخص تغییرو  جدید اقتصادی شرایطاند که با بوجود آمدن جانبه کردههمه تبلیغاتانجام 

 اند.کرده دداریخو نوآوری اکوسیستم ریسک پذیرفتنگذار از سرمایه
بودن  یچون دستور یو عوامل نامهبیمهساالنه  یدو خر اییمهب یازهایکنندگان با نمصرف یحداقل درگیری

 مصرف کننده را کم کرده است و برخورد یاطالعات برا یبه جستجو یازشخص ثالث ن یهپا نامهبیمه گذارییمتق
وع شرکت ن ییربودن تغ یمعنیب یلبه دل یمشتر یعادت را برا یاز رو یوفادار ینوع اییمهب یهاشرکت یکسان

 ییطدهند و در شرایم ارائهرا  یگریسهارزش مقا یمورد بررس ینوپا یهاشرکتاست.  آوردهرا به ارمغان  اییمهب
 یگرد ی. از سویافتنوپا کاهش خواهد  یهاشرکتبر استفاده از  یدارانخر یلمعنا است، تما یب یگریسهکه مقا
 یراتیپردازد و تغیم یسهبه مقا یتمیالگور محاسباتبا  اییمهب ینوپا یهاشرکت یگریسهمقا یهاپلتفرم
از  یخشالزم است که ب یستمتوسعه س ییراتتغ ینا یمعمول است و به ازا یاربس یمتکننده قمحاسبه یهافرمول
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دارند و مبنا را ن ینبر ا ینصدور آنال یینوپا توانا یهاشرکت ینا یگرد ی. از سوکندخود  یرمنابع سازمان را درگ
 یاغذعامل با ک ینو مدرن وجود نخواهد داشت. ا یسنت یدخر یاندر م یخواهد بود که تفاوت ینگونها یاندرک مشتر

 یکاال یک هیشب یرفتار یکاغذ نامهبیمه ینا یتخدمت با موجود یککه  یاگونهبه  شودمی یدتشد نامهبیمهبودن 
. با نوپا حفظ کند یهاشرکتقوام خود را در برابر  تواندیم یرو بازار سنت ینخواهد داشت. از ا یرا در پ یزیکیف

شده است،  میتنظ یکه متناسب با ساختار سنت یمهب یرگوالتور ینو قوان یگرانباز یاز سو یاعمال هاییتمحدود
رو و محدود بودن قلم یاز مشتر یرا از خود بروز دهند. کمبود شناخت کاف یکاف یتخالق توانندیمنها ینکارآفر

 یانم یمک یلتما ینو بنابرا یافتدنوپا باعث شده است که تناسب محصول و بازار اتفاق ن یهاشرکت یتفعال
 نوپا وجود خواهد داشت. یهاشرکتکنندگان به استفاده از مصرف

 یانوپ یهاشرکتاست که  یریسفارش مس یسازیو شخص یمحصول با حرکت به سمت هوشمند توسعه
 یوجود داشته باشد و دسترس یاجرا خواهد داشت که داده کاف یتمهم قابل ینا یآن هستند اما زمان ینوظهور در پ

زمان  یاینهزم هاییت. با وجود محدودکندمیراهکار مطرح شده را با چالش روبرو  یازن مورد یهامحدود به داده
همه  یغاتتبلنوپا اگرچه تالش کردند که با انجام  یهاشرکتروبرو است و  یربا تاخ یمهتحول صنعت ب یورود برا

زرگ بازار ب ایناز  کوچکیبخش  نهایتکنند اما در  ایجاد تغییر مشتریان ترجیحاتاز زمان در  ایجانبه در برهه
 ینراروانه نشده است. بناب یبه سمت مشتر هاشرکت این سویاز  کافیچرا که ارزش  ،انداقبال موافق را نشان داده

ود موج یطبا شرا یراهکار سازگار یاینهزم هاییتخود و در مواجه با محدود یبقا یبرا اییمهب ینوپا یهاشرکت
آوردند.  یور کسب درآمد یبرا ینآنال یرو غ ینآنال یراز مس یارزش سنت ارائهاساس به  ینگرفتند و بر ا یشرا در پ

نتظر گرفتند و م پیشکسب درآمد در  برایاثربخش را  بازاریابی مسیر ایبیمه نوپای یهاشرکتراهکار  ینبا ا
 خواهند بود. بیمهزمان ورود با هدف تحول صنعت  رسیدن
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