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چکیده
در این پژوهش ،نقش عوامل مدل سهشاخگی مدیریت (عوامل ساختاری ،رفتاری /محتووایی و زمینوهای /محیطوی در
نوآوری شرکتهای بیمه کشور موردبررسی قرار میگیرد .صنعت بیموه بوهعنووان یکوی از ارکوان سوهگانوه تأثیرگواار بور
بازرگانی کشور (بانک ،بهابازار و بیمه  ،نیاز دارد چالشهای خود درزمینه نهادینه کردن فرهنو

نووآوری را شناسوایی و

چارهجویی کند و برای رسیدن به جایگاه استوار و نوآوری بیشتر ،افزون بور بهورهمنودی از تجربیوات سوودمند کشوورهای
پیشرفته و بومیسازی یافتهها و کاربست آنها ،باید بسته به پشتیبانی از نوآوری در تمام سطوح این صنعت کوشش گموارد
تا بتواند کامیابیهای روزافزونی را نصیب خودکرده ،نقش و تأثیر خود بر جامعه را افوزایش داده و بوا گورفتن خشونودی و
اعتماد عمومی ضریب نفوذ بیمه کشور را بهبود بخشد .هدف این پژوهش ارایه مودل سواختاری نووآوری در صونعت بیموه
کشور با بهرهمندی از مدل تحلیلی سهشاخگی ( 3Cمدیریت است ،ازاینروی در این کاوشها ،افوزون بور بررسوی رابطوه
فیمابین مؤلفههای سهگانه مدل ،تأثیر آنها بر نوآوری در شرکتهای بیموه موردسونجش قورار مویگیورد .جامعوه آمواری
پژوهش دربرگیرنده  055تن معاونین و مدیران اجرایی شرکتهای بیمه بوده و نمونه آماری فراخور بر پایه فرمول محاسبه
حجم نمونه در جامعه محدود برآورد شده و ابوزار گوردآوری دادههوا پرسشونامه اسوت .روایوی پرسشونامههوا بوا همکواری
صاحبنظران و آگاهان صنعت بیمه و استادان دانشگاه در رشتههای مرتبط با موضوع ارزیوابی شود و دسوتاورد موشوکافی
آنان در پرسشنامه انجام شد .پایایی پرسشنامهها نیز بر پایه آزمون آلفای کرونبوا سونجیده شود و بورای تحلیول دادههوا بوا
بهورهمنوودی از نورمافزارهووای  SPSSو  AMOS Graphicروشهووای تحلیوول مسویر و معوواد ت سواختاری و آزمووونهووای
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اعتباریابی متقابل ،تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهکاررفته قرار گرفتند .سرانجام مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیموه
کشور استخراج و آزمون شده و راهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارایه شد.
واژههای کلیدی :مدل سهشاخگی ،شاخه ساختار ،شاخه رفتار ،شاخه زمینه ،نوآوری در بیمه.
مقدمه

نوآوریهای جدید و استفاده از دانش و به ویوژه دانوش

بیمه قرارداد یا سیاستی است که به فرد برای کواهش

خاص بازار ودانش فنی وتکنولوژیک وانتقوال آنهوا بوه

بالقوه آسویبهوای موالی و دشوواریهوا ،از راه دریافوت

کارکنووان و موودیران از طریووم آموووزش و فووراهم کووردن

خسووارت از شوورکت بیمووه در برابوور ضوورر و زیووان وارده

زمینووه ومحوویط مناسووب بوورای ایووده پووروری و درنتیجووه

یاری میکند .به باور لویدز لندن «بیمه راه اصلی کاهش

نوآوری را فراهم کنند.

تأثیر مالی وقوع آسیب در کسوبوکوار و فعالیوت افوراد
است» .بیمه بخش بزرگ فعالیتهای اقتصادی است کوه

طرح مسأله

بووا نوور حوودود  60تووا  25درصوود رو بووه رشوود اسووت

بووه عنوووان بخووش مهمووی از صوونعت خوودمات نوووین،

بهطوریکه بانکداری و خدمات بیموه بوا هوم مویتواننود

صنعت بیمه به یکی از بخشهای با رشود بسیارسوری در

حدود  ٪1به افزایش تولید ناخالص ملی کشوور کموک

اقتصاد ملی تبدیل شده است .پیشرفت نووآوری در بیموه

کنند (آگاروال و همکاران. 2569 ،

توسووعه مووالی را بووه دنبووال دارد وتوسووعه مووالی درسووط

پس از انقالب صنعتی ،تنوع ،تواتر و شدت ریسوک

نوآوری بیمه موؤثر اسوت بنوابراین ،نووآوری دربیموه و

فعالیتها ،روز به روزگسترش یافت ،بطوری که اموروزه

توسعه مالی دو زیر مجموعه مرتبط به هوم هسوتند و اثور

با پیشرفت فناوریها و ورود انواع فرآوردههوای صونعتی

تعاملی بین آنها وجوود دارد ،چنانکوه درجوه همکواری

به زندگی بشر ،به رغم تسهیالت فراوانی که بورای رفواه

بین آنهوا پایوه واسوا

توسوعه اقتصواد ملوی را تشوکیل

انسانها درپی داشتهاند ،ریسکهوای جدیودی را نیوز بوه

میدهد (یو وگئو. 2561 ،

جامعه بشری تحمیل کردهاند.

صنعت بیمه ،پیش نیازتوسعه اقتصادی کشوراسوت و

با توجه به ماهیوت ریسوک ،بوه روشهوای متعوددی

با وجود فراز و نشیبهای فراوانی کوه از زموان پیودایش

میتوان با آن مقابله کرد کوه موؤثرترین و بهتورین شویوه

وطووی دوران حیووات خووود در ایووران داشووته ،توانسووته بووا

مقابله با ریسک ،انتقال آن به دیگوری (بیموهگور اسوت.

نوآوریهای دورهای ،خود را با نیواز جامعوه تطبیوم داده

نقش بیمه گر ،تشکیل اجتماع بزرگوی از بیموه گواارانی

وخدمات درخور توجهی را به مشتریان ارایه دهد ،لکون

است که در معرض خطر و ریسک مشابهی قرار دارند و

هنوز به وضعیت دلخواه خوود نرسویده و بوا بهوره گیوری

بیمووه گووااران بووا پرداخووت مبل ووی بووا عنوووان حووم بیمووه،

اصووولی از تمووامی تجربیووات گاشووته و بووا رویکردهووای

ریسک را به بیمه گران انتقال میدهند.

نوآورانووه و خالقانووه درعرصووه خوودمات بیمووهای و بهووره

شرکتهوای بیموه بورای جلوب بیموه گوااران بیشوتر

گیری ازتوانایی وتخصص کارشناسان درون و بیورون از

عالوه برتمهیدات فنی و بیمهای بایستی از فن آوریها و

صنعت بیمه ،میتواند بوه جایگواهی کوه شایسوتگی آنورا

یافتووههووای روز موودیریت بووه خوووبی اسووتفاده کوورده و بووا

دارد نائل شود.

بررسی تأثیر عوامل مدل سهشاخگی ( C9بر نوآوری در شرکتهای بیمه کشور 9 /

با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینوههوای مختلو

ایجاد کند .دراین راستا شرکتهای بیمه باید با تشخیص

مرتبط با فعالیتهای شرکتهای بیموه و توأثیر متقابول و

فرصتها و نهادینه کردن مدیریت نووآوری ،زمینوه ایون

سه جانبه مدل سه شاخگی ( 3Dبور ایجواد نووآوری در

حرکت عظیم را فراهم ساخته ،بوه بهبوود فکوای کسوب

شرکتهای بیمه ،این شرکتها میتوانند با چوالشهوای

وکارکشور کمک کنند.

جدیوود مواجووه شووده و چوواره بوورون رفووت از آنهووا را
برگزینند.

برای انجام این مهم شرکتهای بیمه نیازدارنود هموه
عوامل تأثیرگاار برنووآوری در صونعت بیموه درفکوای

دراین پژوهش عالوه برشناخت و بررسی نوآوری و

کنونی کشور را شناسایی ونسبت به آنها واکونش موؤثر

دیدگاههای متفاوت نسبت به آن ،به مورد کواوی نقوش

نشان دهنود ،زیورا نووآوری مهوم تورین ابزاراسوتراتژیک

عوامل سه شاخگی مدیریت (عوامل سواختاری ،رفتواری

کسب مزیتهوای رقوابتی درچنوین محویطهوای پیچیوده

و زمینووه ای بوور نوووآوری درشوورکتهووای بیمووه کشووور

ویکووی ازمهمتوورین عواموول رقابووت پووایری کشووورها

پرداختووه شووده اسووت .دراجوورای متوودولوژی پووژوهش و

وشرکتها است

دانش علمی آن تالش شده تا با جم آوری اظهوار نظور

سندچشمانداز  25ساله ،سیاستهای کلوی اصول 11

متخصصووین مربوطووه کووه در قالووب پرسشوونامه کیفووی

قانون اساسی ،طرح تحول اقتصادی دولت وطرح تحوول

طراحی ،توزی وجم آوری شده ،نتیجه حاصله مشخص

صوونعت بیمووه ،همگووی براسووتقرار صوونعت بیمووه درمسوویر

و از طریم پرسشنامه میدانی به آزمون گااشوته و معلووم

تحولی تأکید دارند و بسوتر و زیور سواختهوای مناسوبی

شود در بین عوامل سه شاخگی کدامیک بیشوترین توأثیر

بوورای پیوواده سووازی واجوورای نوووآوریهووای مختلوو

را در نوآوری صنعت بیمه کشوردارند تا در آینده نقوا

درصنعت بیمه کشوور وحول مسوائل و بورون رفوت ایون

احتمالی شورکتهوای بیموه از آن بابوت برطورف

ضع
شود.

صنعت ازچالشهای پیش رو فراهم شوده اسوت .تودوین
برنامه استراتژیک صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی ایوران
را میتوان به عنوان گام نخست درتحول این صونعت بوه

اهمیت و ضـرورت انجام پژوهش
در باب اهمیت وضرورت انجوام ایون پوژوهش بایود
گفت بحرانهای اقتصادی ومالی اخیر دنیا وسویکلهوای

شمار آورد و نقطه عط

تمام تأکیدهای مقامات ارشود

اقتصادی کشور ،برایجاد دیودگاه کسوب وکوار مناسوب
بیمهای درکشور معطوف است.

تجوواری در نشوویب ،فکووای کسووب وکووار بسوویاری از

اکنووون کووه راه بوورای تحووول درصوونعت بیمووه هموووار

فعالیتهای تجاری ازجمله بیمه عنوان یکی از سه رکون

شده ،این وظیفه مدیران وکارشناسان شورکتهوای بیموه

اقتصاد و بازرگانی کشوور را

اسوت کوه بوا توجوه بووه گوزارش تهیوه شوده پیرامووون راه

تحووت تووأثیر قوورارداده و صوونعت بیمووه موویتوانوود بووا

کارهووای تحووول درصوونعت بیمووه ،روشهووا وشوویوههووای

فعالیووتهووای مثبووت و مؤثرخووود ،ضوومن حفاظووت از

نوآوری را بررسی ،تبیین وتدوین کنند و براسا

آن بوه

سورمایههوای ملوی ،در بوه جریوان انوداختن سورمایههوای

پوویش برونوود (ثووابتی 6911 ،ونتووایح حاصوول از ایوون

هنگفتی کمک کند کوه بوه کوارگیری بهینوه ایون منواب

پژوهش ،رویکردها و راهبردهای مناسوب را پویش روی

مالی میتواند تحرکی را درفکای کسوب و کوار کشوور

مسئولین بیمه قرارخواهد داد.

اصلی (بیمه ،بانک ،بور
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درحال حاضر ،حدود  92شرکت ومؤسسوه درایوران

سوواخته اسووت .بووا توجووه بووه بهبووود نسووبی فکووای کسووب

به امر بیمه مش ولاند که از این تعداد حدود  21شورکت

وکاردر کشور ،این صونعت مویتوانود بوا ایوده پوردازی

مستقیماً به فعالیت بیمهای اشوت ال دارنود (آمارمتخواه از

وبومی سازی نوآوریها ،نسبت به تجاری سازی وانتشار

آمارهوای اولیوه ،ضوریب

یافتههای آنهوا اقودام کنود وضومن حفو رضوایتمندی

نفوذ بیمههای بازرگانی درسال  6910معادل یک چهارم

مشتریان موجود ،با ایجاد رشتههای جدید بیمهای نسوبت

آمووار نشووریه سوویگما 6کووه

به جاب بیمهگااران جدید وافزایش ضریب نفووذ بیموه

معتبرترین مرجو آمواری درصونعت بیموه جهوان اسوت،

در کشور ،بوه سوودآوری مطلووب دسوت یافتوه وفاصوله

ایران در میان  255کشورجهان ،دارای رتبه هفتاد وپنجم

خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهد.

بیمه مرکزی . 6939،براسوا
درصوود بوووده اسووت .براسووا

اسوت وکشووور انگلسووتان بوا ضووریب نفوووذ  61/0درصوود

برای برون رفت صنعت بیموه کشوور از چوالشهوای

دررتبووه نخسوت قووراردارد ( . www.tins.irبووا احتسوواب

مربووو بووه نوووآوری ،نیازاسووت همووه عواموول تأثیرگوواار

بیمه های خودمات درموانی وتوأمین اجتمواعی وصوندو

برنوووآوری در ایوون صوونعت در فکووای کنووونی کشووور

بازنشستگی ،ضریب نفووذ بیموه درایوران بوه  1/0درصود

شناسایی شده و نسبت به آنها واکنش موؤثر نشوان داده

میرسود کوه درایون صوورت ،کشوورایران در بوین 255

شود .در این راستا و با استفاده از مقا ت ،کتوب ومنواب

کشورجهان ،حائز رتبه سوی و دوم مویشوود (کهوزادی،

داخلی وخارجی ،رسالهها و پایان نامههای دانشوجویی و

. 6911

واکاوی سایتهای اینترنتی نسبت به بررسوی وشناسوایی

بررسیهای جدید نشوان داده کوه مجمووع ضوریب

عوامل تأثیرگاار برنوآوری درصونعت بیموه اقودام شود.

نفوذ بیمههای بازرگانی در ایران تا سال  ،6936همراه بوا

نتایح بررسیها نشان داد که عوامل تأثیرگاار برنوآوری

بیمههوای اجتمواعی و بیموه نیروهوای مسول  ،حودود 1

درشرکتهای بیمه به طورکلی یا ماهیوت سواختاری ،یوا

درصد بوده که با تالشهای انجام شده درصونعت بیموه

رفتاری و یا زمینهای دارند.

کشور ،امید میرود که این میوزان افوزایش یابود و ایون

در بین مدلهای بیان شده نزدیک به موضووع ،مودل

درحوالی اسوت کوه بنوا برسیاسوت گوااریهوای بیموه

نظری سه شاخگی ( 3Cبیشترین سونخیت و نزدیکوی را

مرکزی ،سال  6936به عنوان سال تمرکز بر روی رشوته

به موضوع پژوهش حاضردارد .به طور کلی این مدل بوه

بیمههای عمر و زنودگی تعیوین شود و بیموه مرکوزی از

مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد و درسطحی دیگر ،بهره

شرکتهایی که دراین سال اقدامات زم برای فرهن

وری سازمان اشاره دارد که نوآوری به نوعی هوم منجور

سازی وترویح این رشوته بیموهای انجوام دادنود حمایوت

به عملکرد بهتر سازمان و درنتیجوه بهوره وری بیشوتر آن

کرد.

میشود به عبارت دیگر میتوان گفت که عوامول مودل

نظارت همه جانبه دولت برشرکتهای بیمه و وجوود

سه شاخگی بور عملکورد سوازمان از جملوه فعالیوتهوای

روح حاکم دولتی برصنعت بیمه ایران آن را بوه صونعتی

نوآورانه آن تأثیر دارند و به همین دلیل از این مدل برای

وظیفه ای وبدون توجوه بوه سوودآوری وجلوب رضوایت

شناسایی عوامل مؤثر بر نووآوری در شورکتهوای بیموه

بیشتر مشوتریان واسوتفاده از رویکردهوای نوآورانوه بودل

استفادهشده است.

1 Sigma

بررسی تأثیر عوامل مدل سهشاخگی ( C9بر نوآوری در شرکتهای بیمه کشور 0 /

اهداف پژوهش
مهمترین هدف پژوهش حاضر شناسایی چالشهوای

ودرتعاموول بووا سووایر مفوواهیم مووورد پووژوهش ،درفراین ود
ارتقاءعملکرد صنعت بیمه کشور ارایه شود.

موجود در شورکتهوای بیموه بوه لحوان نهادینوه کوردن
فرهن

نوآوری از طریم بررسی نقش عوامل مودل سوه

محدوده و قلمرو پژوهش

شواخگی در نووآوری صونعت بیموه کشوور بوا تشووخیص

به منظوورافزایش روایوی وقابلیوت اطمینوان دادههوا و

مت یرهای مؤثر وتأثیرگاار برآن وسنجش میزان دخالوت

قابلیووت تعموویم نتووایح ،قلموورو مکووانی ایوون پووژوهش ،بووه

هریک از مت یرها در مدل پیشنهادی وآزموون صوحت و

شرکتهای بیمه ایرانی محدود شده است .این حوزه بوه

قابلیووت اجوورای آن درعموول و ارایووه راهکارهووایی بوورای

لحووان تووأثیر قطعووی برفعالیووتهووای مؤسسووات صوونعتی و

مدیران صنعت بیمه کشور است.

بازرگانی کشور ،ازاهمیت ویژه ای برخوردار بووده و بوه

این پوژوهش از نظور هودف ،کواربردی اسوت زیورا
ارتبا بین مت یرهایی کوه در ادبیوات پوژوهش شناسوایی

لحووان گسووتره دامنووه فعالیووت وتووأثیر انکارناپووایرآن،
درآینده اقتصادی کشورنقش به سزایی دارد.

شدهاند را در جامعه خاص مورد آزمون قرار مویدهود و
از نظر شیوه جم آوری وتحلیل دادههوا ،یوک پوژوهش

پیشینه پژوهش

توصیفی/تحلیلی از نووع پیمایشوی (میودانی بوا رویکورد

بررسی سوابم پژوهشهای مشوابه داخلوی وخوارجی

پژوهش ترکیبی است و از حیث ماهیت ،یوک پوژوهش

نشان میدهد که در داخل کشور پوژوهش مشوابهی کوه

همبستگی است که سعی در شناسایی رابطه بین دو مت یر

عین واً عواموول موودل سووه شوواخگی موودیریت در نوووآوری

اصلی مدل سه شاخگی مودیریت و نووآوری درصونعت

صنعت بیمه را مورد بررسوی و پوژوهش قورارداده باشود

بیمه کشور دارد.

یافت نشد و این پژوهش در نوع خود اولین اسوت ،ولوی

با استفاده از روش توصویفی درایون پوژوهش ،سوعی

پژوهشهای نسوبتاً زیوادی راجو بوه شورکتهوای بیموه

شده تا آنچه که درمورد نوآوری درمتون موورد مطالعوه

وفعالیتهای آنها و پوژوهشهوای محودودی راجو بوه

داخلی وخارجی وجود داشته ،جم آوری و بدون هوی

نوآوری در بیمه انجام شده که از ویژگیهوای پوژوهش

دخالووت واسووتنتاج ذهنووی ،گووزارش شووود و نتووایح عینووی

حاضوور تلفیووم ایوون پووژوهشهووا بووا موضوووع «نوووآوری

ازموقعیت های موجود گرفته شوود زیورا یوک پوژوهش

درصنعت بیمه» و نهایتاً ارایه الگویی کاربردی برای تمام

توصیفی بطورکلی از ویژگیهای یک موضوع یا واقعه،

شرکتهای بیمه کشوراست و این خود تازگی پوژوهش

عینووی ،واقعووی وموونظم ارایووه مویدهوود و روش

حاضوور را نشووان م ویدهوود .در ارتبووا بووا پووژوهشهووای

آماری پژوهش توصیفی با تشری جامعه هدف ونمونوه،

خارجی مشابه نیز بایدگفت ،پژوهشی این چنینی عیناً در

به جم آوری وانودازه گیوری صوفت موورد نظور درآن

خارج از کشور انجام نشده ،ولوی تجربیوات و مطالعوات

جامعه مویپوردازد (تاجوداری . 6915،در ایون پوژوهش

نزدیک و مشابه خارجی ،بوه داخول کشوور قابول تعمویم

سعی شوده بوا اسوتفاده از روش پوژوهش ترکیبوی ،مودل

هستند .مطالعات فوراوان خوارجی درخصووص نووآوری

سوواختاری تووأثیر عواموول رفتوواری ،سوواختاری و زمینووهای

درسازمانهای مختل

انجام شده و نتایح نشان مویدهود

برنوآوری درشرکتهای بیمه کشور به صورت مسوتقیم

که روابوط معنواداری بوین عوامول ومت ییرهوای مختلو

توصووی
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درون /برون سازمانی و نوآوری وجود دارنود .همچنوین

مربوطووه بررسووی شوود و پیشوونهادها و راهکارهووایی بوورای

مدل های متعوددی درارتبوا بوا نووآوری درسوازمانهوا

استقرار الگوی مطلوب سازمانی ارایه شد.

طراحی شده ،ولوی هیچکودام مسوتقیماً بوه صونعت بیموه

درپژوهشی توسوط حسوین صوفرزاده ومحمود سوعید

مربو نبوده و با بومی سازی مفواهیم ،ازآنهوا مویتووان

جعفووری ( 6935بووا عنوووان «بررسووی نقووش عواموول سووه

درطراحی «مدل نوآوری درصنعت بیمه کشور» اسوتفاده

شاخگی مدیریت (سواختار ،زمینوه و رفتوار در اسوتقرار

کرد .ذیالً به تعدادی از تحقبقاتی که با موضوع پژوهش

حراج الکترونیوک  ،»e-auctionنتوایح نشوان داد کوه در

حاضرمشابهت دارند اشاره میشود:

بین عوامل ساختاری ،عوامل مربو بوه سواختار سوازمان

در پژوهشی توسط محمد علی سرلک وعلی قربوانی

بیشووترین تووأثیر را بوور روی اسووتقرار حووراج الکترونیووک

با عنوان «بررسی موان پوایرش تجوارت الکترونیوک در

داشته است .در بین عوامول رفتواری ،عوامول مربوو بوه

مودل

سازمانی بیشترین اثر را بور روی اسوتقرار حوراج

شرکتهای تولیدی  -صادراتی خشکبار بر اسا

فرهن

سووه شوواخگی ( ،» 3Cنتووایح نشووان داد کووه بووه عنوووان بووا

الکترونیک داشته است .در بین عوامل محیطوی ،عوامول

اهمیتترین عامل ،موان ساختاری موجب عدم پوایرش

مربو به دولت و قوانین و بانوکهوا بیشوترین اثور را بور

تجارت الکترونیک در شرکتهای ماکورشده است.

روی اسووتقرار حووراج الکترونیووک داشووته اسووت .عواموول

در پژوهش دیگری توسط حسن میزایی اهرنجوانی

ساختاری بیشتر از عوامل محیطی و عوامل محیطی بیشتر

و پیمان باقرنژاد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،بوا

از عوامول رفتوواری بوور روی اسوتقرار حووراج الکترونیووک

عنوووان «بررسووی عواموول و زمینووههووای تمرکووز زدایووی بووا

داشتهاند.

استفاده از مدل سه شاخگی در مرکز آمووزش مودیریت

میرزایی رابوور وهمکواران ( ، 2569بوا هودف ارایوه

دولتووی» ،نتووایح نشووان داد کووه سووازمانهووا از طریووم بووه

یک مدل مفهومی برای نووآوری شورکتهوای صونعت

کارگیری نظام تصمیمگیری غیر متمرکز ،ضومن تسوری

بیمه ایران با استفاده ازمدل معاد ت سواختاری دریافتنود

مسئولیت پایری میان کارکنان ،منجر به

که عملکرد نوآوری درصنعت بیمه به عنوان یوک سوازه

بروز خالقیت در آنان شده وازسوی دیگر مویتواننود از

قوووی توور کووه نشووان دهنووده توانوواییهووا و دارایوویهووای

عدم تمرکز سازمانی به عنوان یکی از اهرمهای کارسواز

سازمانی ،عملکورد نوآورانوه ،قابلیوت نووآوری وعوامول

در دسووتیابی بووه اثربخشووی وکووارایی در سووازمان کووه

محیطی است تعری

میشود که عوامل مهم توانواییهوا

درنهایت بهره وری را به دنبال خواهود داشوت ،اسوتفاده

و داراییهوای سوازمانی شوامل سورمایه انسوانی وقابلیوت

نمایند.

بازاریوووابی ،عوامووول مهوووم عملکووورد نوآورانوووه شوووامل

وتعمیم احسا

در مقاله دیگری از حسن میرزایی اهرنجانی و محمد

عملکردمالی وبازار ،عوامل مهم قابلیت نووآوری شوامل

مقیمی با عنووان «ارایوه الگووی مطلووب سوازمانی بورای

فکای نوآوری ونظوام نووآوری کسوب وکوار و عوامول

سووازمانهووای غیوور دولتووی ایووران بووا اسووتفاده از رویکوورد

مهم محیطی شوامل دینامیسوم نووآوری وشودت رقابوت

کارآفرینی بوا توجوه بوه مودل سوه شواخگی» ،یافتوههوای

هستند.

پووژوهش در قالووب موودل سووه شوواخگی و بووه تفکیووک
فرضیههای پژوهش و بوا توجوه بوه آزموونهوای آمواری
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سئوالها و فرضــــیهها
دراین پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی سه شاخگی
مودیریت ،سووعی شووده وجووود رابطووه مسووتقیم ،معنووادار و
مثبت بین نوآوری وعوامل سه گانه مدل ماکور بررسوی
شود .با توجه به پویش بینوی احتموال وجوود روابوط بوین
عواموول موودل سووه شوواخگی و نوووآوری درصوونعت بیمووه
کشور ،سئوا ت زیرمطرح میشوند:
 -6آیا عوامل سواختاری ،در نووآوری شورکتهوای
بیمه تأثیر دارند؟
 -2آیووا عواموول رفتوواری (محتوووایی  ،در نوووآوری
شرکتهای بیمه تأثیر دارند؟

با مروری برسوئوا ت فوو  ،فرضویههوای زیور قابول
طرح هستند:
 -6عوامل ساختاری ،درنوآوری شورکت هوای بیموه
تأثیر دارند.
 -2عواموووول رفتوووواری (محتوووووایی  ،درنوووووآوری
شرکتهای بیمه تأثیر دارند.
 -9عواموووول زمینووووهای (محیطووووی  ،درنوووووآوری
شرکتهای بیمه تأثیر دارند.
با عنایت به موارد گفتوه شوده وسوئوا ت وفرضویات
فو  ،مدل مفهومی اولیه نوآوری درصنعت بیموه کشوور
به شرح زیر طراحی و پیشنهاد میشود:

 -9آیووا عواموول زمینووهای (محیطووی  ،در نوووآوری
شرکتهای بیمه تأثیر دارند؟

شکل  -1مدل مفهومی پیشنهادی رابطه مدل سه شاخگی مدیریت و نوآوری درصنعت بیمه کشور
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دیدگاهها و مبانی نظری پژوهش

پیشنهادی مکتب جهانی (همگانی مودیریت خوود را در

نوووآوری درل ووت بووه معنووای اختووراع ،ابووداع ،ابتکووار

 61اصل بیان میکند که یکی از مهمتورین ایون اصوول،

وبدعت گااری است و دراصطالح مدیریتی و سازمانی،

اصل ایجاد فرصتهای مناسب برای ابوداع وابتکاراسوت

فرایندی است که به ساختن چیزی توازه مویانجامود .بوه

و توضی می دهد که منظور از ابتکار ،ابوداع و نووآوری

بیان دقیمتر ،نظریهای جدید درفرایند تولید که معمو ً با

یک طرح جدید است و برطبم این اصول ،مودیران بایود

نوآوریهایی در اجرای وظیفههای عملیاتی همراه اسوت

فرصتهای مناسبی را برای ابراز وجود کارکنوان فوراهم

(زاهدی وهمکاران. 6911،

آورنوود تووا اسووتعدادهای نهفتووه خووود را آشووکار کننوود

نوآوری از کلمه تین « »Innovateبه معنای ساختن

(وجدانی. 6912 ،

یووک چیووز جدیوود اسووتخراج شووده اسووت و نخسووتین بووار

امروزه نوآوری در مباحث سوازمانی ،جوزو یکوی از

کوورد .او

مهوم مودیران در برناموهریوزی اسوت .در فراینود

شوووم یتر ( 6 6391مفهوووم نوووآوری را تعری و

وظای

نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانسوت و آن را بوه

سووازمانی ،موودیران بایوود بوورای برنامووهریووزی وعملیووات

عنوان ترکیب جدیدی از مناب مولد ثروت معرفی کورد

سازمانی که در پیش رو دارند ،هموواره خوال و نووآور

(سلطانی. 6913 ،

باشند زیرا سوازمان بوا محویط پیراموون خوود در تعامول

به لحوان رویکورد مکتبوی ،مکتوب مودیریت علموی

اسووت و تووأثیرات فراوانووی از محوویط موویپووایرد .محوویط

تیلور̗ ،اعمال فنون مودیریت را درسوطوح پوائین سوازمان

میتوانود سوازمانهوا را بوا چوالشهوا وتهدیودات جودی

(سطوح اجرایی مورد بررسوی و توجوه قورار داده و راه

مواجه سازد به همین دلیل سازمانها ،هموواره درفراینود

حلهایی برای این سوط ارایوه کورد .همزموان بوا نکوح

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مطلووب نبایود ایسوتا

مدیریت علمی در امریکا ،هنری فوایول (6116-6320

2

باشند ،بلکه با پویائی میتواننود بوه طوور فعوال بوا محویط

که مدیریت یوک شورکت بوزرگ تولیود ذغوال سون

خود به تعامل پرداختوه و از ایون طریوم ،حیوات سوازمان

ومتووالورژی را درفرانسووه بووه عهووده داشووت ،وظووای

ادامه یابد .این پویائی سازمانها و ادامه حیاتشان مرهوون

مدیریت را در سطوح میانی وبا ی سازمان مورد تجزیوه

نووووآوری در برناموووههوووای سوووازمانی اسوووت (زارعوووی،

وتحلیل قرار داد و با کاربرد اصول پیشنهادی خود موفم

نسیمی. 6913،

شووود شووورکت تحوووت مووودیریت خوووود را در آسوووتانه

محصو ت با نوآوری با از فروش عالی وعملکورد

ورشکستگی نجات داده وثبات مالی را به آن هدیه کند.

مالی بهتری برخوردار بووده و بوه طوورکلی بوه عملکورد

آرا و عقایوود فووایول و پیووروانش کووه مکموول نظریووات

تجارتی و کسب و کار با تری منجر میشووند .اهمیوت

«موودیریت علمووی تیلووور» بووود بنووام نظریووههووای رسوومی

نوآوری بوه دلیول رشود سوری کسوب وکوار و ت ییورات

سازمان 9یا مکتب جهوانی مودیریت ،1شوناخته مویشوود.

سووری محوویط سووازمان و نیووز برخووی د یوول دیگراسووت

فایول درکتابی بنام «مدیریت عمومی وصونعتی» 0اصوول

(چن

وکروم واید. 2562 ،
امروزه ،سازمانهایی که قادر به دسوتیابی بوه سوطوح

1 Schumpeter
2 Henry Fayol
3 Formal Theories of Organization
4 The Universalist School of Management
5 General and Industrial Management

با تر نوآوری شوند در زمره شرکتهوا و سوازمانهوای
موفم ومترقی جهان به شمارمی روند بنابراین ،نووآوری

بررسی تأثیر عوامل مدل سهشاخگی ( C9بر نوآوری در شرکتهای بیمه کشور 3 /

عنصر ضروری بقای سازمانها تلقی میشود .بورای ایون

هرگونه عوامل و مت یرهایی که به طور مسوتقیم مربوو

ویژگی برجسته جدید یعنی نوآوری ،بین ارایه دهندگان

به نیروی انسوانی اسوت ،در ایون شواخه قورار مویگیرنود

خدمات و مشتریان ،به نوعی یک ارتبوا مسوتقیم قووی

وشواخه زمینوه تموام شورایط وعوامول محیطوی و بورون

وجود دارد (رحیمی ودل افروز. 2561 ،

سازمانی هستند که برسوازمان محویط بووده وسوازمان را

لاا میتوان گفوت کوه از عمودهتورین جریوانهوای

احاطوه کورده و سیسوتمهوای اصولی یوا ابور سیسوتمهوای

حاکم بر حیوات بشوری در آغواز هوزاره سووم مویالدی

سازمان را تشکیل مویدهنود و بوا سوازمان توأثیر و توأثر

و بسترساز ت ییر وتحول

متقابل داشته و خوارج از کنتورل سوازمان هسوتند ماننود

و دگرگوونی اسوت .افوراد ،سوازمانهوا و جووامعی کوه

مخاطبان یا ارباب رجوع ،دولوت ،ذینفعوان و(...میرزایوی

نتوانند خود را با ایون تحوو ت پرشوتاب همگوام کننود

اهرنجانی وسرلک. 6911،

فرایند نوآوری است که اسا

دچار توق  ،سکون و اضمحالل مویشووند .مسولماً بوا

علت نامگااری این مدل به سه شاخگی اینسوت کوه

توجه به پیچیده تر شدن سازمانها ،رشد تکنولوژی ،نو

ارتبووا بووین عواموول سوواختاری ،رفتوواری وزمینووهای بووه

وبدی ترشدن علم سازمانها ،مدیران به طور روزافزون

گونووهای اسووت کووه هووی پدیووده یووا رویووداد سووازمانی

توالش مویکننود ،دریابنود چگونوه سوازمانهوای خوود

نمی تواند خارج از تعامل این سه شاخه صوورت پوایرد.

راخال ونوآور کنند تا باعث رشود وموفقیوت سوازمان

بدین معنی کوه رابطوه بوین ایون سوه شواخه ،یوک رابطوه
تنگاتن

خود شوند (طاهری وهمکاران. 6913 ،

بووده و در عمول از هوم جودایی ناپایرنود .در

در بررسی مسائل سازمان و مودیریت معموو ً طبقوه

واق  ،نوع روابط موجود بین این سه شاخه از نوع زم و

بندی مدلها از نوع منطقی است و پدیدههوای سوازمانی

ملزوم بووده و بوه مثابوه سوه شواخه روئیوده از تنوه واحود

را در بر میگیرد و میتوان آنها را در قالب نظریوه سوه

حیات پدیده مورد مطالعه میباشند به عبارت دیگر بین

شاخگی (ساختار 6رفتوار/محتوا 2و زمینوه/محیط 9موورد

آنها به هی وجه سوه گوانگی حواکم نبووده ،بلکوه سوه

بررسووی وتجزیوووه وتحلیووول قووورار داد .شووواخه سووواختار

گونگی حاکم اسوت .تموایز و تشوخیص ایون سوه جنبوه

دربرگیرنوده تموام عناصور ،عوامول وشورایط فیزیکوی

صورفاً نظوری بووده وتنهوا بوه منظوور تجزیوه وتحلیول

وغیرانسانی سازمان است کوه بوا نظوم ،قاعوده و ترتیوب

وشناخت مفاهیم وپدیدههاست (میرزایی. 6910 ،

خاص و به هم پیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته ،بدنه و
یا هیکل فیزیکوی وموادی سوازمان را مویسوازند .شواخه
رفتوار (محتووا شوامل عوامول انسوانی و روابوط انسوانی
حاکم در سازمان است که هنجارهای رفتواری ،ارتبوا
غیررسمی والگوهای خواص بوه هوم پیوسوته ومحتووای
اصلی سازمان را تشکیل میدهند .این عوامل محتووایی
درواق پویایی بخش زنده سوازمانی تلقوی مویشووند و
1 Structure
2 Content
3 Context
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شکل  -2مدل تحلیلی سه شاخگی ( )3Cمدیریت

زم به یادآوری است که وجود سه شواخه فوو در

از مدل تحلیلی سه شاخگی مودیریت ( 3Cدسوته بنودی

همه پدیدههای مدیریتی قطعی اسوت ،ولوی میوزان توأثیر

شده تا نقش آنها بر نوآوری در صنعت بیمه بوا اسوتفاده

وتأثر آن ها در پدیدههای مختل

متفواوت اسوت .مودل

مزبور یک ابزار تحلیلی است که بر اسا

از فنون آماری سنجیده شود.

آن مویتووان

شیوه انجام هرکار و یا طرز اجرای هرهدف و برنامه

همه مطالعات و تئوریهای سازمان و مدیریت را درسه

را «روش» مینامند وجه مشخصه روشها این است که

حوزه فو بررسوی کورد و بوه هموین دلیول در پوژوهش

از آگاهی و درک انسان سرچشمه گرفتوهانود کواربرد

حاضر عوامل مؤثر برنوآوری درصونعت بیموه کشوور از

مجموعه و یا ترکیبی از روشها بورای نیول بوه اهوداف

دیدگاه مدل سه شاخگی موورد بررسوی قورار گرفتوه توا

بوا تر وپیچیوده تور را «روش شناسوی» مویگوینود .بوه

همه عوامل مژثر را بتوان در قالب آن بررسی کرده و بوه

عبارت ساده تر روش شناسی به معنی شناخت نظام مند

نظرخواهی خبرگان دانشگاهی وبیموهای قورار داد .مودل

راهها و شیوههای انجام کارهای درست است (میرزایی

سه شاخگی که مبنای الگوی مفهوومی پوژوهش حاضور

اهرنجانی. 6910 ،

است ،مودل نظوام منودی اسوت کوه هموه عوامول موؤثر

جامعه آماری پژوهش حاضرحدود  055نفرمعواونین

درشکل گیری یک پدیده سازمانی را تبیین میکند .از

ومدیران اجرایی شرکتهای بیمه کشور هسوتند ونمونوه

سوی دیگر نحوه ارتبا و تعامل این سه بعود ،ویژگوی

آماری متناسب برای پوژوهش براسوا

فرموول محاسوبه

متموایز دیگور مودل سوه شواخگی اسوت کوه در سوایر

حجم نمونه (مورگوان  2در جامعوه محودود و در سوط

مودلهوای توسوعه مودیریتی کمترموورد توجوه بوودهانود

خطای  5/50تعداد  261محاسبه شد:
 2 Npq
d 2 ( N  1)   2 pq

(مقیمی. 6919 ،
روش پژوهش

n

در این فرمول:

6

در این پژوهش ابتودا در بخوش ادبیوات موضووع بوه
نوآوری وتأثیر آن در پیشرفت سازمانها ونیل به اهداف
متعووالی آنهووا پرداختووه شوود .سو س بووه عواموول مووؤثردر
نوآوری سازمانها اشاره و در ادامه این عوامل با استفاده
1 Methodology

 = nتعداد نمونه آماری
 = Nتعداد کل جامعه آماری= 055
 = xتعداد اشتباه استاندارد= 6/31
 = dدقت مورد نظربرای نمونه گیری= ./.0
2 Morgan
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 = pاحتمال تأثیر مت یر مستقل بر مت یر وابسته= ./0
 = qاحتمال عدم تأثیر مت یر مستقل بر مت یر وابسوته=
./0

پرسشوونامه جمو آوری شوود .پووس از انجووام جوورح و
تعودیلهوای پیشونهادی ،مقیوا

نهوایی ،در سوه حووزه

عوامووول سووواختاری ،رفتووواری (محتووووایی و زمینوووهای
)(1.96) 2 (500)(0.5)(0.5
 217.49  217
)(0.05) 2 (499)  (1.96) 2 (0.5)(0.5

n

از این رو با رویکرد محافظه کارانوه  220پرسشونامه
برای تکمیل بین معاونین ومدیران اجرایوی شورکتهوای
بیمه ،به نسبت تعدادشان به روش نمونه گیوری تصوادفی
توزی و با نر برگشت با ی  %31تعداد  261پرسشنامه
گردآوری شد.
در پوووژوهش حاضووور از دو ابوووزار زیووور بوووه منظوووور
گردآوری دادهها استفادهشده است:
بررسی ومطالعات کتابخانهای و...
پژوهشهای میدانی
درمرحلووه اول ،روائووی موودل پیشوونهادی ،براسووا
ادبیووات موضوووع و بووا اسووتفاده از یافتووههووای توصوویفی-
تحلیلووی بررسووی شوود کووه ایوون اموور بووا مووروری برپیشوینه
پژوهشهای انجام شوده وبوا اسوتفاده ازمودل نظوری سوه
شاخگی به عنوان مبنوای اصولی طراحوی مودل پوژوهش
صورت پایرفت و براسا

آن عوامول موؤثر برنووآوری

درشرکت های (صنعت بیمه کشور درقالوب سوه گوروه
عوامل اصلی :ساختاری ،رفتاری (محتووایی و زمینوهای
(محیطی و  61گروه عوامل فرعی زیور مجموعو آنهوا
شناسایی و تعیین شدند.
درمرحلووه دوم ،از نظوورات کارشناسووانه گروهووی
ازخبرگان شامل مدیران عامول ،اعکوای هیوأت مودیره،
معاونین و مودیران اجرایوی و اسواتید دانشوگاه (آشونا بوا
مباحث مدیریت ،نووآوری وبیموه اسوتفاده شود .درایون
مرحله ابتدا پرسشنامهای با  611سئوال بسوته و دو سوئوال
بواز تنظویم و بوین  05نفوراز خبرگوان فوو توزیو و 91

(محیطوی تنظویم شود .بورای سونجش نظور خبرگوان در
مرحله بعد ،یک پرسشونامه شوامل  36سوئوال بسوته و دو
سئوال باز طراحی و بوین  05نفرازخبرگوان صونعت بیموه
(اعووم از موودیران عاموول ،معاون وان ،مشوواوران و موودیران
صاحب نظر و نیز خبرگان دانشگاهی با هودف ارزیوابی
اعتبووار/روایی کلووی پرسشوونامه بووه روش دلفووی توزیوو
گردید .به منظور بررسی روایی محتوایی مقیوا  ،مودل
استنتاجی ،با استفاده ازنظرات  20نفور ازخبرگوان پاسو
دهنده مورد سنجش قرار گرفت.
با تجزیه وتحلیل نتایح بدست آمده از  20پرسشونامه
جموو آوری شووده ،ضووریب پایووائی و قابلیووت اعتموواد
پرسشنامه خبرگان به منظور بررسوی همبسوتگی و رابطوه
میان عباراتی که پرسشنامه را ساختهانود ،یوا بوه عبوارتی،
همسانی درونی پرسشنامه توسط آلفوای کرونبوا موورد
ارزیابی قرارگرفت .ضریب آلفای کرونبا  5.1یا بیشتر
نشان می دهد که پرسشنامه دارای پایایی مطلوب است و
می تووان از بابوت همبسوتگی درونوی سوئوا ت اطمینوان
داشووت .ضووریب آلفووای کرونبووا بوورای همووه سووئوا ت
پرسشنامه خبرگان ،با ی  5.31بوده کوه نشوان مویدهود
که پرسشنامه از پایوایی مطلووبی برخووردار بووده اسوت.
همچنین همه شاخص ها به جز یوک سوئوال از میوانگینی
با تر ازحد میانگین ( 9با توجه به لیکرتی بوودن مقیوا
پووژوهش برخووور بووودهانوود .جوودول زیوور مقوودار آلفووای
کرونبا را بورای کول سوئوا ت پرسشونامه مرحلوه دوم
دلفی نشان میدهد:
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جدول  -1مقدار آلفای کرونباخ کل سئواالت
تعداد سئواالت پرسشنامه

آلفای کرونباخ

36

5.311

ضمن تأیید کلیات مفواهیم وابعواد مودل مفهوومی بوا

امر نشان از پراکندگی مناسب سایر افراد پاس دهنوده و

نظرخبرگان ،اصالحات وشواخصهوای جدیود زم کوه

اعتبوووار دادههوووای گوووردآوری شوووده از لحوووان میوووزان

توسووط خبرگووان واسوواتید محتوورم پیشوونهاد شووده بووود در

پراکندگی دارد.

پرسشنامه اعمال وپرسشنامه اصالح شده با  35سوئوال بوه

از مت یرهای اصلی پژوهش یعنی عوامول سواختاری،

جامعه نمونه ( 261نفر از معاونان و مدیران شورکتهوای

عواموول رفتوواری ،عواموول زمینووهای و نوووآوری درقالووب

بیموه ارایووه و مبنووای تجزیووه وتحلیوولهووای آموواری قوورار

سئوا ت آنها ،آمار توصیفی شوامل میوانگین ،انحوراف

گرفت.

معیار و مقادیر کمینه و بیشینه گرفتوه شوده کوه نتوایح بوه
شرح زیر است:

توصیف آماری دادهها

نتایح آمار توصیفی از  99سئوا ت عوامل ساختاری

برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون چوولگی و

نشووان موویدهوود کووه مقووادیر انحووراف معیووار هیچیووک

کشیدگی دادهها استفاده میشود .در حالت کلی زموانی

ازسئوا ت بیشتر از دو نشده که نشان از عدم پراکندگی

که چولگی و کشیدگی دادهها در بازه (+2و  -2باشند،

پاس ها به سئوا ت عوامول سواختاری اسوت .عوالوه بور

میتوان گفت که دادههوا نرموال هسوتند (د ور. 6935 ،

این ،از میان سئوا ت عوامل ساختاری ،سئوال  1با 9.16

نتایح چوولگی وکشویدگی تموامی  35سوئوال پرسشونامه

بیشووترین میووانگین و سووئوال  61بووا  9.21کمتوورین میووزان

میدانی نشوان داد کوه هوی یوک از سوئوا ت قودرمطلم

میانگین را داشتهاند.

چولگی وکشیدگی بیشتر از  2ندارند که این امر نشان از

نتایح آموار توصویفی از  63سوئوال عوامول رفتواری،

عدم تقارن مناسب توزی دادهها و نرمال بودن این توزی

نشان میدهد که مقادیر انحراف معیار سئوا ت بیشتر از

نتایح چولگی و کشیدگی دادهها دارد.

دو نشده که نشان از عدم پراکندگی پاس ها به سئوا ت

براسا

بعداز بررسی نرمال بودن توزی دادهها ،برای توضی

عوامل رفتاری است .عوالوه بور ایون ،از میوان سوئوا ت

بیشووتر توزی و دادههووا ،از تسووت فاصوولههووا در نوورم افووزار

عوامل رفتواری ،سوئوال  11بوا  9.93بیشوترین میوانگین و

 Amosو بووه وس ویله آموواره فاصوولههووای Mahalanobis

سووئوا ت  93و  06بووا  9.61کمتوورین میووزان میووانگین را

استفاده میشوود .ایون آمواره ،مجواور فاصوله دادههوا از

داشتهاند.

مقدار مرکزی دادهها را محاسوبه مویکنود .در خروجوی

نتایح آموار توصویفی از  91سوئوال عوامول زمینوهای،

این آزمون 655 ،موورد از مقوادیر بیشوترین فاصولههوا از

نشان میدهد که مقادیر انحراف معیار سئوا ت بیشتر از

مرکز توزیو دادههوا لیسوت مویشووند .مطوابم بوا نتوایح

دو نشده که نشان از عدم پراکندگی پاس ها به سئوا ت

آزمون فاصلهها از مرکز ،تنها  1فرد پاس دهنده نخست

عوامل زمینهای است .عوالوه بور ایون ،از میوان سوئوا ت

جدول ،جوابهایی با پراکندگی با داشتهانود کوه ایون

ایوون عواموول ،سووئوال  11بووا  9.16بیشووترین میووانگین و
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سووئوا ت  12و  19بووا  9.53کمتوورین میووزان میووانگین را

 9.13بیشترین میانگین و مت یر نوآوری با  2.10کمتورین

داشتهاند.

میزان میانگین را داشتهاند.

نتایح آمار توصیفی از  1سوئوال مربوو بوه نووآوری

میزان پایایی ابزار اندازه گیری پوژوهش نیوز بررسوی

درصنعت بیمه کشور ،نشان میدهد که مقوادیر انحوراف

شد تا ادامه تحلیل بوا دقوت و اطمینوان بیشوتری صوورت

معیووار سووئوا ت بیشووتر از دو نشووده کووه نشووان از عوودم

پوایرد .در پوژوهش حاضور یکوی از روشهوای بررسوی

پراکندگی پاس ها به سئوا ت نوآوری است .عالوه بور

پایووایی ،آلفووای کرونبووا اسووت کووه بوورای محاسووبه آن،

ایوون ،از میووان سووئوا ت نوووآوری ،سووئوال  11بووا 9.95

نرمافزار  SPSSبه کارگرفته شده است .فرمول کرونبوا

بیشووترین میووانگین وسووئوال  35بووا  9.22کمتوورین میووزان

برای محاسبه هماهنگی درونی ابوزار انودازهگیوری بکوار

میانگین را داشتهاند.

میرود و در صورت بیشترشدن مقودار آلفوای کرونبوا

نتایح آموار توصویفی از مت یرهوا نشوان مویدهود کوه

ابعوواد پرسشوونامه از  ،5.1موویتوووان گفووت کووه پایووایی

مقادیر انحراف معیار مت یرها بیشتر از دو نشده کوه نشوان

پرسشنامه در حد قابل قبول است (مؤمنی و فعالقیوومی،

از عدم پراکندگی پاسو هوا بوه تموامی سوئوا ت اسوت.

 . 6932ضرایب آلفای کرونبوا مت یرهوای پوژوهش در

عالوه بر ایون ،از میوان مت یرهوا ،مت یور کسوب و کوار بوا

جدول زیر نشان داده شدهاند .با توجوه بوه اینکوه تموامی
ضرایب از  5.1بیشتر شده ،لاا پایایی ابزار تأیید میشود:

جدول  -2پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

آلفای
کرونباخ

ساختار

5/13

فرایندها و روشها

5/13

مقررات

5/12

متغیرها
ویژگیهای
کارکنان ومدیران
انگیزش
فرهن

سازمانی

آلفای
کرونباخ
5/31
5/16
5/15

استراتژیها

5/35

آموزش

5/13

پژوهش وتوسعه

5/32

-

-

کل عوامل ساختاری

5/31

کل عوامل
رفتاری

5/30

متغیرها
محیط سیاسی و
دولتی
محیط اجتماعی
واقتصادی
ارتباطات
محیطی
تعامالت با
مشتریان و...
کل عوامل
زمینه ای

آلفای
کرونباخ
5/39

متغیرها
عوامل نوآوری در
صنعت بیمه

آلفای
کرونباخ
5/19

5/39

-

-

5/11

-

-

5/35

-

-

-

-

-

5/31

کل عوامل نوآوری
در صنعت بیمه

5/31

یکی از روشهوای آمواری بورای تجزیو اطالعوات

تأثیرگاارترین مت یرها در زموانی کوه تعوداد مت یرهوای

موجود در مجموع دادههوا ،روش تجزیوه عامولهوا یوا

مورد بررسی زیاد و روابط بوین آنهوا ناشوناخته باشود،

تحلیوول عوواملی اسووت .ایوون روش بوورای تعیووین

استفاده میشود .تحلیل عاملی بر دو نوع تحلیل عواملی
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اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی است .در تحلیل عاملی

در مورد آزمون بارتلت ،این نتیجه بدست آمدکه تحلیل

سواختار زیربنوایی

عوواملی بوورای شناسووایی سوواختارموجود مناسووب اسووت.

مجموع نسبتاً بزرگی از مت یرهاست و پیش فرض اولیه

درخروجی بعدی یعنی جدول واریانس تبیین شده کول،

آنست که هر مت یری ممکن است با هر عواملی ارتبوا

نتایح نشان می دهدکه کدام عوامل به عنوان سرگروه بوه

داشته باشد به عبوارت دیگور پژوهشوگر در ایون روش

دلیوول مقوودار اشووتراکی اولیووه بیشووتر از  ،6در موودل بوواقی

هی نظریو اولیوهای نودارد .از سووی دیگور ،درتحلیول

میمانند .در خروجی بعدی کوه جودول بارهوای عواملی

عاملی تأییدی پیش فرض اساسی آنست که هر عواملی

پس از چرخش است ،مشخص شد کوه هور شواخص بوه

با زیرمجموع خاصوی از مت یرهوا ارتبوا دارد .حوداقل

کدامیک از عوامل استخراج شده تعلوم دارد و ت ییورات

اکتشافی ،پژوهشگر در صدد کشو

شر

زم برای تحلیل عواملی تأییودی ایون اسوت کوه

آن را بیشتر تبیین میکند.

پژوهشگر در مورد تعداد عاملهای مدل ،قبل از انجوام

یکووی از کاربردهووای مهووم تحلیوول عوواملی تأییوودی،

تحلیل ،پیش فرض معینی داشته باشد ،ولی در عین حال

بررسی برازش مدل حاوی سئوالهای یک مت یر است و

پژوهشگر میتواند انتظارات خود مبنوی بور روابوط بوین

از این راه میتوان سئوا تی که بورازش مودل را خدشوه

مت یرها و عاملها را نیوز در تحلیول وارد کنود (سورمد و

دارمووی کننوود شناسووایی و از فرآینوود تحلیولهووای بعوودی

همکاران . 6932 ،همچنوین کواربرد مهوم دیگور تحلیول

حاف کورد .زم بوه ذکراینکوه تحلیول عواملی تأییودی

عاملی تأییدی ،بررسی برازش مودل حواوی سوئوالهوای

درپووژوهش حاضوور ،توسووط نوورم افووزار  AMOSاجووراء

یک مت یر است .نتوایح تحلیول عواملی اکتشوافی عوامول

وتجزیه و تحلیل شوده اسوت .شوکل زیور نتیجوه اجورای

پژوهش که با استفاده از نرم افوزار  SPSSانجوام شود در

مدل کول عوامول را در حالوت تخموین اسوتاندارد نشوان

خروجی اول که مربو به شاخص  KMOنشوان دادکوه

میدهد:

تعداد نمونهها برای تحلیل عاملی مناسب است .همچنوین

شکل  -3اجرای مدل کل عوامل در حالت تخمین استاندارد
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تحلیل مدل ساختاری

ساختاری مورد سنجش قرار میگیرد .شوکل زیور نتیجوه

این قسمت از تحلیل دادهها به تجزیوه وتحلیول مودل
ساختاری اختصاص دارد .در بخش مودل سواختاری ،بوه

اجورای مودل سواختاری را در حالوت تخموین اسوتاندارد
نشان میدهد:

خصوص روابط میان سازهها بررسی شده و برازش مدل

شکل  -4اجرای مدل ساختاری درحالت تخمین استاندارد

از شکل با می توان استنتاج کورد کوه توأثیر عوامول

جمع بندی ،نتیجه گیری

محیطی بر نوآوری با ضریب مسیر  ،5.91بیشوتر از توأثیر

این مطالعه بوا هودف بررسوی تأثیرعوامول مودل سوه

عوامل رفتاری با ضریب مسیر  5.21و عوامول سواختاری

شاخگی مدیریت بر نوآوری در شرکتهای بیمه کشور

با ضریب مسیر  5.25است .مطابم نتایح حاصله ،از میوان

توانست عواملی را در سه حوزه ساختار ،رفتوار و زمینوه

تأثیرعوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای بر نووآوری در

استخراج کند و تأثیر آنها را بر نوآوری در صنعت بیمه

صنعت بیموه کشوور ،توأثیر عوامول سواختاری و رفتواری

بسنجد .درمجمووع ،یافتوههوای حاصول از ایون پوژوهش

درسط اطمینان  %30و تأثیر عوامول زمینوهای در سوط

باعث شناسایی شاخصهایی شد که بر تحلیل مدل کلوی

اطمینان  %33معنادار بوده اسوت .همچنوین در موورد هور

آزمووون تووأثیرمنفی داشووتند و از ایوون رو بایوود حوواف

یووک از عواموول نیووز مویتوووان اظهووار داشووت کووه مؤلفووه

موویشوودند .بوودین ترتیووب 61 ،سووئوال حوواف وسووایر

پووژوهش و توسووعه در مووورد عواموول سوواختاری و مؤلفووه

شاخص های بواقی مانوده در تحلیول ،همگوی از کفایوت

در مورد عوامول رفتواری و همچنوین

زم برای تبیین مؤلفوههوای مربوو بوه خوود برخووردار

آموزش و فرهن

مؤلفووه محیطووی در مووورد عواموول زمینووهای و در نهایووت،

بودند.

ارایه محصو ت جدید و ...در خصوص سوازه نووآوری

در بعد نوآوری ساختاری ،عوامل مکنون آن شوامل

سووهم بیشووتری از ت ییوورات را در صوونعت بیمووه تبیووین

سوواختار ،مقووررات ،اسووتراتژیهووا ،پووژوهش وتوسووعه

میکنند.

باقیمانده و تأیید شدند .در بعد نوآوری رفتاری ،عوامل
مکنون آن شامل کارکنان ومدیران ،آمووزش وفرهنو
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سووازمانی باقیمانووده و تأییوود شوودند و در بعوود نوووآوری

مؤثر برنوآوری صنعت بیمه از دیدگاه مدل سه شاخگی

زمینووهای ،عواموول مکنووون آن شووامل عواموول محیطووی

تحلیل شده و تأثیر شاخصهای زیر مجموعه هریوک از

(محیط سیاسوی ،اداری ،اجتمواعی واقتصوادی  ،عوامول

مؤلفههای سه گانه فو در نوآوری صونعت بیموه موورد

حمووایتی ونظووارتی وعواموول مربووو بووه کسووب وکووار

سنجش وتجزیه وتحلیل دقیم قرارگرفته وگوام جدیودی

باقیمانده و تأیید شدند و تأثیر آنها بور عوامول نووآوری

از دیدگاههای نوآورانه درصونعت بیموه کشوور برداشوته

در صنعت بیمه شوامل :اصوالح فراینودها واسوتراتژیهوا،

شده است.

ارایووه محصووو ت جدیوودو افووزایش سووهم بووازار ،جلووب
رضووایت بیشووتر مشووتریان و نهایتواً فکووای مناسووب بوورای
نوآوری درصنعت بیمه نیز به اثبات رسید .چنین به نظور
میرسود ایون مقالوه ،بوا ارایوه  69عامول موؤثر (درعمول
سنجیده شده بر نوآوری در حوزههای مختل

مدل سه

ارایه پیشنهادها و راهکارها
 -6به سیاست گااران وبرنامه ریزان دولتوی پیشونهاد
میشود از یافتههای این پژوهش درتدوین رویکردهوای
جدید برای آینده بیمه کشور استفاده کنند.

شاخگی گام مؤثری در توسعه ادبیات نوآوریبیمه و نیوز

 -2به مدیران ارشد ودست انودرکاران صونعت بیموه

ارتقوای فعالیوتهوای نوآورانوه در شورکتهوای بیموه

پیشنهاد میشود برای ساماندهی به فعالیتهوای جواری و

برداشووته باشوود وایوون خووود یکووی از نوووآوریهووای ایوون

برنامووه ری وزیهووای اسووتراتژیک مبتنووی بوور رویکردهووای

پژوهش است.

نوآورانه از یافتههای این پژوهش استفاده کنند.

زم به ذکور اسوت کوه در هور قسومت ،مودل کلوی

 -9بووه دانشووجویان ،پژوهشووگران واسوواتید محتوورم

عوامل ساختاری ،محیطی ،رفتاری و نووآوری جداگانوه

دانشگاه پیشنهاد میشوود بوا توالش وجودیت جنبوههوای

اجراء شدند ومدل ساختاری پوژوهش نیوز آزمووده شود.

تخصصی این پژوهش را سورلوحه پوژوهشهوای بعودی

در ایوون موودل کووه تووأثیر عواموول سوواختاری ،محیطووی و

خود قرار دهند.

رفتاری برنوآوری درصونعت بیموه کشوور بررسوی شود،

 -1بوه طوورکلی مؤلفوههوای شوناخته شوده در ایون

معناداری تأثیر هر یک از این عوامول درسوط اطمینوان

پوژوهش ،مویتوانود خطوو

راهنموایی بورای تحلیول

 %30تأیید گشت .جزئیات بیشتری از یافتوه هوا نشوان داد

نوآوری در شرکتهای بیمه باشود و پیشونهاد مویشوود

که عوامل محیطی (زمینه ای با ضریب مسیر  5.91تأثیر

مدیران بیمه در راستای شناسایی وضعیت فعلی و بهبود

قوی تری نسبت به عوامل رفتاری با ضوریب مسویر 5.21

موقعیت نوآوری در شرکتهای خود از یافتوههوای ایون

و عوامل ساختاری با ضریب مسیر  5.25بور نووآوری در

پژوهش استفاده کنند.

صنعت بیمه کشور دارد.

 -0ماهیت و نقوا قووتی کوه در رابطوه بوا نووآوری

نتوووایح ایووون پوووژوهش نشوووان داده همچوووون سوووایر

درسازمان هست ،با تأثیرگااشتن بر ادراکات کارکنان،

پدیده های سازمان ومدیریت ،نووآوری درشورکت هوای

شکل دهنده نوآوریهای فردی و مؤثر بر نوآوریهوای

بیمه کشور نیز متأثر ازمدل تحلیلی سه شواخگی متشوکل

سازمانی است ،لاا به مدیران سوازمانهوا وشورکتهوای

ازعوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای است .از یافتههای

بیمووه پیشوونهاد موویشووود از رویکردهووای ایوون پووژوهش

مهم این پژوهش این که برای اولین بار در ایران عوامول

استفاده کافی و وافی ببرند.
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 -1نگاه شرکتهای بیمه به نوآوری ازحیوث منواب
زم برای آن مانند هزینه ،زمان و ...یا از لحان ت ییرات

افکار واعمال آنها نهادینه شده وشورکتهوای بیموه بوه
طور قط ویقین از نتایح آن بهره مند شوند.
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