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   ربررسی راهکارهاي توسعه توان رقابتی صنعت بیمه کشو
  

  1فرامرز خجیر
  2سمیرا زرودي 

  چکیده
کـه   باشـد  مـی  ي کشور ي توان رقابتی صنعت بیمه هدف از نگارش پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه

. انـد  تحلیـل قـرار گرفتـه    هاي مطرح شده در آن، توسط آزمون همبستگی پیرسـون مـورد   فرضیه وتحقیقی میدانی بوده 
منـابع   تقویـت  سـازمان تجـارت جهـانی،    درپـذیري صـنعت بیمـه بـا عضـویت       رقابـت افزایش  حاصل بیانگر هاي هجینت

 آنتـوان خالقیـت    افـزایش  انتهـا  المللـی و در  موقعیت ایـن صـنعت در بازارهـاي بـین    بهبود هاي داخلی،  ورودي بنگاه
برخـورداري از تـوان رقـابتی     ي نشـان دهنـده  کـارگیري آزمـون میـانگین نیـز      هاز بـ  آمده دست به هاي هجینت. بودخواهد 

کـارگیري   هدر انتهـا نیـز بـ   . باشـد  مـی  و توان خالقیت و نـوآوري  موقعیت در بازار ،هاي منابع ورودي مطلوب در حوزه
ت نیازهـاي  شـناخ "کـه بـه ترتیـب     هپذیري صنعت بیمه را مشـخص کـرد   بندي ابعاد رقابت رتبه تکنیک تاپسیس فازي،

پـذیري   تـرین اجـزاي رقابـت    مهـم  هـاي اول تـا سـوم    در مکان "کارکنانمهارت "و  "تجارت الکترونیک "، "مشتریان
کارهایی جهت برخورداري از توان رقـابتی بـاالتر ایـن صـنعت در بازارهـاي       راه ،در نهایت. ندا هقرار گرفتصنعت بیمه 

 ي خـدمات جدیـد   ارائـه افزایش تبلیغات و تحقیقـات بازاریـابی،   : د ازها عبارتن ترین آن که مهم ه استجهانی ارائه شد
تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی براي شناسایی هر چـه بیشـتر نیازهـا    و  و نیازهاي مشتریان جهانی ها لیقهمطابق با س

 .جغرافیایی ي مشتریان در هر منطقه هاي لیقهو س
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       مقدمه  .1
یـاد   ،شـود افـزون آن جامعـه مـی   توان به صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزرزش هر جامعه میا از صنایع با

بیمـه در  زیـرا معتقدنـد   . داننـد گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه کشورها مـی توسعه هاي امعهمروزه در تمامی جا. کرد
هـاي اقتصـادي   کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیـت هاي مختلف اقتصادي نقش پررنگی ایفا میرشد بخش

اي به عبارت بهتر، صنعت بیمه بـه عنـوان مجموعـه   . دهدگذاري را نیز افزایش میهاي سرمایهاي جامعه، انگیزهو توسعه
کند تـا حـداکثر خـدمات    اي عمل میگیرد و در نقطه بهینه به گونهدر نظر میها و منافع را هاي اقتصادي هزینهاز بنگاه

با وجود اهمیت باالي صـنعت بیمـه،    .شود را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می
بـه بـاور   . ن نهادینـه کنـد  متاسفانه هنوز این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد و زنـدگی مـردم ایـرا   

اي و خـدمات بیمـه   ي پذیري در ارائـه هاي بیمه، عدم تنوعکارشناسان، چالش در ساختار صنعت بیمه، عملکرد شرکت
بخشی از کارهایی است که ایـن صـنعت را    غیرهاین صنعت، فضاي غیررقابتی و سازي مناسب جهت گسترش فرهنگ

خـدمات مناسـب و سـریع بـه مـردم،       ي مـداري، ارائـه  مشـتري  ي عت بر پایهایجاد رقابت در این صن. ه استدگرفتار کر
هاي نظارتی صنعت بیمه و ارتقاي سطح سالمت آن، گسترش فرهنگ بیمـه و بهبـود ضـریب نفـوذ بیمـه      اصالح سیستم

 ي ي ارائـه بیمـه بـرا   هـاي جدیـد   رحط ي منظور باالبردن رفاه اجتماعی، ارائه هاي عمر بهبیمه ي صورت فراگیر، توسعه هب
  ). 1388ساسانی نژاد، (باشد می غیرهپذیر و ت به اقشار کم درآمد و آسیبخدما

  پذیريرقابت 1-1
قـدرت  . پـذیري اسـت  هاي موفق، برخـورداري از قـدرت رقابـت   هاي سازماندر دنیاي پرتالطم فعلی، یکی از ویژگی

همچنـین بـا گذشـت زمـان و     . گیـرد ات مـی هاي جدید در مورد آن نشپذیري بیش از هر چیز در داشتن دیدگاه رقابت
توانند همیشـه  بنابراین تنها نظریاتی می. شوندپذیري نیز دستخوش تغییر میتغییرات محیطی، عوامل تاثیرگذار بر رقابت

ــازگار          ــی س ــرات محیط ــدیریتی و تغیی ــدهاي م ــا فرآین ــت ب ــدر کفای ــه بق ــند ک ــته باش ــاربرد داش ــال ک ــه ح و در هم
هـاي مـرتبط بـا آن،    پـذیري و حـوزه  از آنجا که تعاریف مختلفـی از رقابـت  ). Ambashta & Momaya, 2002)باشند

، اقتصاد و تولید ارائه شده است، احتمال ایـن کـه تمـامی تعـاریف     2، دیدگاه مبتنی بر بازار1مانند دیدگاه مبتنی بر منابع
قـرار گیرنـد، انـدکی بعیـد بـه نظـر        هاي مدیریتی جهت دستیابی به مزیت رقابتی مورد استفادهگیريموجود در تصمیم

-توانـد در دیـدگاه  مفهومی چندبعدي بوده کـه مـی   ،پذیريرقابت ).Barney, Wright & Ketchen, 2001) رسدمی

پـذیري  رقابـت  ي کلمـه  ي ریشـه . (Momaya, 1998)هاي مختلف ملی، صنعت و سازمان، مـورد بررسـی قـرار گیـرد     
ایـن واژه بـراي بیـان تـوان     . باشـد که به معناي رقابت در بازارهاي تجاري می است competitorبرگرفته از واژه التین 

هـا در  هـا و ایـده  ي جهـانی اسـت کـه کاالهـا، خـدمات، افـراد، مهـارت       در مقابل رقبـایش در بازارهـا   3اقتصادي واحد
وضـوعی  پـذیري م در حـال حاضـر، رقابـت    .(Murths, 1998)شـوند  سطوحی فراتر از مرزهاي جغرافیایی عرضه مـی 

                                                                                                                                                                                                     
1. Resource-based View 
2. Market-based View 
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 ي هابی بـه رشـد اقتصـادي مطلـوب و توسـع     عنوان ابزاري جهـت دسـتی   سراسر دنیا محسوب شده و از آن بهمحوري در 
دست آوردن موقعیـت مناسـب و پایـدار     هصورت امکان ب پذیري را بهالمللی، رقابتي بیندر اقتصاد. شودپایدار یاد می

-شـود، رقابـت  انی شدن، فرآینـدي رو بـه گسـترش تلقـی مـی     در عصري که جه. انددر بازارهاي جهانی تعریف کرده

 ,Shurchuluu)آیـد  شـمار مـی   طوح مختلف ملی، صنعت و سازمان بهگذاران در سپذیري موضوعی مهم بین سیاست

محصـوالتی   ي صورت توان شرکت در طراحی، تولیـد و یـا ارائـه    هتوان بپذیري در سطح شرکت را میرقابت .(2002
اي برابـر باشـد، تعریـف نمـود     تـر یـا کیفیتـی بـاالتر در مقابـل هزینـه      والت رقبا، داراي قیمتی پـایین که در مقابل محص

(D’Cruz & Rugman, 1992) .پذیري صنایع نیز باید به ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه یـک صـنعت در        در مورد رقابت
-مـک  ).Porter, 1998)ابتی باالیی باشـند  هاي وابسته به آن، داراي توان رقباشد که سازمانصورتی قادر به رقابت می

هایشــان بســتگی دارد و توانمنــدي هــاهــا و صــنایع بــه ویژگــیري بنگــاهدرصــد ســودآو 36گاهــان معتقــد اســت کــه 
(McGahan, 1999). هـا  ها و فرآیندهایی دانست کـه دارایـی  اي از داراییصورت مجموعه هتوان بپذیري را میرقابت
. (Man, 1998)کننـد  ها را به نتایج اقتصادي تبدیل مـی شدن بوده و فرآیندها نیز این دارایی جادقابل دستیابی یا قابل ای

هـا را  و فرآیندها نیز ایـن دارایـی  ) مانند منابع طبیعی(دست آیند  هتوانند مستقیاً از طبیعت بها می به عبارت دیگر، دارایی
کـه درنهایـت،    (DC, 2001)کننـد  بازار تبدیل مـی  براي فروش و عرضه در) شامل خدمات و محصوالت(به خروجی 

  .(Buckley et al, 1991)ها و صنایع منجر خواهند شد ها نیز به کسب مزیت رقابتی براي سازماناین خروجی
 ,Momaya) باشـد  مـی  1توان اذعان داشت توان رقابتی، وابسته به سه متغیر اصلی دارایی، فرآیند و عملکـرد بنابراین می

اکتورهـاي  آنان تاکید زیادي بر نقش ف. دانندپذیري را مرتبط با شایستگی مینظران نیز رقابت رخی از صاحبب. )2000
براي نوآوري و همچنین سایر منابع مشهود و نامشهود بـراي کسـب    و قابلیت ی، ساختار، شایستگيدرونی مانند استراتژ

 ,Bartlet & Ghoshal,  1989 Doz&Prahald, 1987 Hamel Prahald, 1989( .موفقیت در بازارهاي رقابتی دارند

1990( 

  دیدگاه مبتنی بر منابع 1-2
هـاي  بـین مشخصـه   ي دانـد و رابطـه  هاي سازمانی میاین دیدگاه اساساً عملکرد سازمانی و موقعیت بازار را تابع ویژگی

هـا متشـکل از   ین است کـه سـازمان  اي دیدگاه مبتنی بر منابع ااصل پایه. نمایدسازمانی و نتایج عملکردي را بررسی می
هاي منابع، چگـونگی مزیـت و حـد    پذیري سازمان بوده و ویژگیباشند و این منابع، منبع رقابتاي از منابع میمجموعه

-هاي رقـابتی ناشـی از قابلیـت   هدف اصلی این رویکرد، تاکید بر مزیت .(Ma, 1999)کند پایداري آن را مشخص می

. گیـرد هـاي مـالی، تکنولـوژیکی، انسـانی و سـازمانی را در برمـی      منـابع، تمـام نهـاده   . اشـد بهاي منابع یک شرکت مـی 
هاي یک سازمان یا صنعت از یـک یـا ترکیبـی    درواقع شایستگی. کننداي براي شایستگی فراهم میهمچنین منابع، پایه

بلندمـدت   ي هـا، توسـعه  دیـدگاه مبتنـی بـر قابلیـت     در. کننـد اي بـراي مزیـت رقـابتی ایجـاد مـی     آیند و خود پایهاز منابع آن بوجود می
  .(Juttner & Wehrli, 1994) دهنداستراتژي را شکل می ي شروع توسعه ي هاي یک بنگاه، نقطهشایستگی

                                                                                                                                                                                                     
1. Assets-Processes-Performance 
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  رویکرد موقعیت در بازار 1-3

ر و کـارآفرین بـوده،   گرا یا بازارگرا، نوآومنظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، باید مشتري ها و صنایع بهامروزه بنگاه
بر اساس این رویکـرد، گـرایش بـه بـازار     . همچنین گرایش باالیی به یادگیري داشته و همواره درصدد بهبود آن باشند

در . (Liu et al, 2003)شـود  دست آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقـابتی پایـدار محسـوب مـی     همنبعی مهم براي ب
شـده توسـط    ایـن سـاختار، ارزش ایجـاد   . بر کسب توان رقابتی صـنایع اسـت   عاملی مؤثر این رویکرد، ساختار صنعت

 Hax( کنـد شده را توصیف می شدن در ثروت ایجاد ها براي سهیم هاي اقتصادي اعضاي صنعت و نیز توان آنفعالیت

& Wilde 1999, 2002 .(ارزش و  ي هــایی ماننــد ســاختار صــنعت، زنجیــرهایــن رویکــرد بــا اســتفاده از چــارچوب
منابع مبتنی بـر  . باشدها خارج از سازمان میهاي عمومی، پایه و اساس تعیین مزیت رقابتی و طراحی استراتژياستراتژي

هـاي مبتنـی بـر شـهرت، منـابع      هاي ارتباط با مشتري، دارایـی قابلیت: بازار نیز که از تنوع باالیی برخوردارند عبارتند از
 مثبتـی  ي رابطه که دهدمی نشان متعدد تحقیقات .(Hooley et al, 2003)بازار آمیز در  انسانی و توان نوآوري موفقیت

 ,Narver, 1994; Hunt & Morgan) &  (Webster, 1992; Slater)وکـار  عملکـرد کسـب   بـا  بـازارگرایی  بـین 

 ,Siguaw et al)گـرا   مشـتري  فـروش  ، نیـروي (Jaworski & Kohli, 1993)هـاي کارکنـان    ، بهبـود نگـرش  (1995

  . دارد ، وجود(1994
 و نیازهـا  آن برآوردن جهت خدمات و کاالها ي ارائه سپس و مشتري هايخواسته و نیازها شناسایی رویکرد این هدف

 کسـب (درون  محـیط  به) بازار(محیط بیرون  از هافعالیت حرکت. است رقیب هايشرکت از بهتر اي گونه به هاخواسته
 نیـاز،  بـرآوردن  ابـزار  و مشتري به نیازهاي هافعالیت تمرکز و بازار آغازي  هطنق. یابدمی جریان)مشتري رضایت و سود

 تولیـد  را خـدماتی  و کاالهـا  شـرکت  رویکـرد  ایـن  در .مشتري است رضایت مجراي از سود هدف و منسجم بازاریابی
 هامـروز  .یابـد مـی  دسـت  سـود  بـه  و تـأمین  را مشـتریان  رضایت ین وسیلها هب و است مشتریان خواست مورد که کندمی

ریـزي  برنامـه  و سـازمانی  فرهنـگ  همانند گراییمشتري و است گراییمشتري بر موفق هايشرکت بسیاري از استراتژي
 تــرین اصــلی از یکــی گذشــته ســال دهل درطــو بــازارگرایی .(Saeedi, 2009)نیســت  جــدات شــرک از اســتراتژیک
 عملیـاتی  و بازاریـابی  مفهـوم  اجـراي  بـراي  بـازارگرایی  از اسـتراتژیک بـوده اسـت و    بازاریابی در تحقیقی موضوعات
  :ستدانر زی جز سه ي توان دربرگیرندهبازارگرایی را می). Kohli & Jaworski, 1990( شود می استفاده ساختن آن

  مشتري، نیازهاي ارضاي و شناسایی: گرایی مشتري -1
  اصلی رقبا، هايحرکت بررسی: گرایی رقابت -2
  .داشته باشند همکاري قبل جز دو اجراي در هم با سازمان هايبخش ي ههم: شیبخ بین هماهنگی -3

 مشـتري،  سـودآوري، رضـایت   عملکـرد،  بـر  مثبـت  تـأثیر  بـازارگرایی  که دهدمی نشان بازارگرایی زمینه در تحقیقات
  .(Tse et al, 2003)دارد  ... و کارآفرینی سازمانی، یادگیري نوآوري،
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 توان خالقیت و نوآوري دیدگاه مبتنی بر. 1-4
رحمـی تمـام عمـل نمـوده و از      ها و صنایع براي از پا در آوردن رقباي خود، با بـی که سازمان در دنیاي پرتالطم امروز

بیش از پیش نمـود پیـدا کـرده     کنند، نیاز به خالقیت و نوآوري در خدمات و محصوالت،هیچ کوششی فروگذار نمی
تـوان بـه دو   که اشاره شد، منابع را میطور همان. شودگاه مبتنی بر منابع محسوب میدید این دیدگاه به نوعی جز .است
منـابع نامحسـوس    ي تـوان در زمـره  تـوان خالقیـت و نـوآوري را مـی    . بنـدي نمـود  محسوس و نامحسوس طبقـه  ي دسته

سـانی و یـا   تـوان خالقیـت و نـوآوري، ممکـن اسـت منسـوب بـه منـابع ان         .(Dess& Lumpkin, 2003)شـمار آورد   به
توان خالقیت منابع انسانی، بـه ایجـاد محصـوالت و خـدماتی متمـایز در زیبـایی و جـذابیت        . هاي سازمانی باشددارایی

هاي عملیاتی، کـاهش زمـان تولیـد و    به کاهش هزینه ندتوا هاي سازمانی نیز در نهایت میظاهري و نوآوري در دارایی
تـوان بـه   را مـی  نـوآوري  .(Mehri, 2004)گـردد  خ در بـازار منجـر   محصـول و رسـو   ي محصول و حتی توسعه ي ارائه

 ادامـه  نـوآوري  ي هواسـط  بـه  رقابـت  مـدت  در دراز چـون . آورد حساب به رقابتی مزیت براي بنا سنگ مهمترین نوعی
 بـراي  مهمـی  منبـع  عنـوان  بـه  توانندمی شوندمی موفق که ییهاولی آن ندگردنمی موفق هانوآوري تمام اگرچه. یابد می

 شـرکت  بـه  موفـق  نـوآوري  یـک  تعریـف،  از اسـتفاده  بـا  که ستا این آن دلیل. ادامه دهند خود حیات به رقابتی مزیت
 ایـن  .)نماینـد  تقلیـد  را آن کـه  تازمـانی  البتـه ( محرومنـد  آن داشـتن  از رقبا که چیزي. کندمی عطاا فرد به منحصر چیزي

 محصـوالتش  بـراي  بـاالتر  و قیمتـی  سازد متمایز رقبایش از را خود تا سازد قادر را شرکت تواند می بودن فرد منحصربه
 ,Saeedi)بکشـد   ینیپـا  بسـیار  رقبایش به نسبت واحد را هر ي هزینه تا سازد قادر را شرکت تواندمی یا و بگیرد درنظر

-ریت دانـش مـی  کارگیري فناوري اطالعـات و مـدی   هتوان تحقیق و توسعه، توان ب ي این دیدگاه، دربرگیرنده .(2009

  .(McGahan & Silverman, 2006)باشد 
  مدل مفهومی و فرضیات پژوهش .2

عنـوان   هند که در این پژوهش بدهاي اقتصادي ارائه داپذیري بنگاهمدل زیر را براي رقابت )2008( همکارانمهرگان و 
 :(Mehregan, Asgharizade & Safari, 2008)پذیري انتخاب گردید مدل پایه براي بررسی رقابت

مفهومی پژوهشمدل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت در  رقابت پذیري
 بازار

توان 
 خالقیت

انیسرمایه انس  

 سرمایه مالی

 سرمایه سازمانی

 سرمایه مشتري

 هوشمندي رقابتی

 مدیریت دانش

 سرمایه نوآوري

 توان فناوري اطالعات

 منابع ورودي 
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  :فرضیات تحقیق 1-2
  . تاثیرگذار است صنعت بیمه کشورتوان رقابتی  ي تقویت منابع ورودي بر توسعه

  . تاثیرگذار استصنعت بیمه کشور توان رقابتی  ي موقعیت در بازار بر توسعه
  . ثیرگذار استتاصنعت بیمه کشور توان رقابتی  ي توان خالقیت و نوآوري بر توسعه

  شناسی پژوهشروش
 .شـود ، تحقیقـی کـاربردي محسـوب مـی    از نظر اهداف پژوهشی توصیفی وها، از نظر گردآوري دادهپژوهش حاضر، 

مراجعه به کتب، مقاالت و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جسـتجو  (اي آوري اطالعات نیز از روش کتابخانهبراي جمع
پرسشنامه در سـه بخـش مختلـف تنظـیم گردیـد      . استفاده گردیده است) یع پرسشنامهتوز(، و روش میدانی )در اینترنت

و سـرانجام بخـش    7شـامل   ، بخش دوم مربوط به موقعیت در بـازار 5شامل  که بخش اول مربوط به منابع ورودي بنگاه
نفـر از   177 آمـاري پـژوهش حاضـر،    ي جامعـه  .سـوال بـود   8نیز دربرگیرنـده  آخر مربوط به توان خالقیت و نوآوري 

آمـاري از   ي بـا عنایـت بـه حجـم بـاالي جامعـه      . باشـند مـی  هاي بیمه آسیا، ایران، دانا و پاسارگادشرکت مدیران ارشد
  . فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد

120
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 راي افزایش اعتبار و رواییب. باشداي میگیري نیز تصادفی طبقهنفر و روش نمونه 120 ي آماري آن بنابراین، نمونه
پرسشنامه بین هر  30سپس تعداد . ه استتعدیل شد ها ها با نظر آنبتدا با تعدادي از اساتید مشورت و سوالپرسشنامه ا

ها ین ترتیب تعدادي از سوالا هب. گردید ها مشخص شده و رفعابهام ي آماري توزیع گردید و کلیه ي بخش از جامعه
ها، شدن و رفع ابهام اساتید نامبرده و شفاف ي مشاهدهو در نهایت پس از  ه استجایگزین شدحذف و تعدادي دیگر 

. ه استبراي برآورد اعتبار پرسشنامه از تکنیک آلفاي کرانباخ استفاده شد همچنین .نهایی توزیع گردید ي پرسشنامه
مقدار آلفاي . شودز این تکنیک توصیه میاي دارند، استفاده ا هاي چندگزینههایی که پاسخ در واقع براي پرسشنامه

گر قابلیت اعتماد باالي  دست آمد که بیان هب 0.8و  0.79، 0.83، 0.76ترتیب  پرسشنامه بهکل  بخش و کرانباخ براي سه
  .باشدپرسشنامه می

  روش تاپسیس فازي 2-2
هاي سنتی ان یکی از روشعنو، به)آل مثبتحل ایدهبندي با توجه به شباهت با راهروش اولویت(تاپسیس 

- گیربراي حل مسائل تصمیم توسط هوانگ و یون 1981معیاره شناخته شده است که در سال  هاي چند گیري تصمیم

ترین  انتخاب شده، باید داراي کوتاه ي هگزین. آل بودبر اساس تعیین ایدهکه  ه استهاي چندمعیاره توسعه داده شدي
. (Hwang & Yoon, 1981, 943)آل منفی باشد ف دیگر بیشترین فاصله از ایدهآل مثبت و از طرفاصله از ایده

به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده از  1370 ي استفاده از مدل تاپسیس در ایران از آغاز دهه ي سابقه
شرح زیر گیري به کمک تکنیک تاپسیس فازي بهمراحل تصمیم .شود وضعیت فازي به چند سال اخیر محدود می

  :است
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  w~jدست آوردن بردار اوزان  هب  -1مرحله 
شرح زیر  ها که ماتریس جدیدي بهبا گزینه سنجی در رابطهدست آمده از نظر هنرمالیزه کردن ماتریس ب -2مرحله 

  :باشدمی
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  :گیردصورت می 4دهی شده به صورت فرمول بنابراین ماتریس وزن -3مرحله 
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ال فازي مثبتحل ایدهتعیین راه -4مرحله 
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  :ستفاده از فاصله اقلیدسی فازيها با افواصل اندازه ي محاسبه -5مرحله 
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  :شودمحاسبه می 9و  8هاي  آل مثبت و منفی با فرمولهر گزینه از ایده ي فاصله -6مرحله 
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  ):10فرمول (بندي ل و رتبهآنزدیکی نسبی به ایده ي محاسبه -7مرحله 
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  هاي آماريتجزیه و تحلیل داده .3
  استقالل کاي دو آزمون 

نتـایج حاصـله در جـدول زیـر     . ه اسـت اسـتفاده شـد   کاي دو کـارل پیرسـون  براي بررسی رابطه میان متغیرها از آزمون 
  :شود مالحظه می
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 پیرسون کاي دو کارلنتایج حاصل از بکارگیري آزمون : 1جدول 
 نتیجه آزمون  Sig  تفرضیا ردیف

 رابطه معنادار  0.017  منابع ورودي با توسعه توان رقابتی  1
 رابطه معنادار  0.000  موقعیت در بازار با توسعه توان رقابتی  2
 رابطه معنادار  0.000  توان خالقیت و نوآوري با توسعه توان رقابتی 3

  
کمتـر اسـت، رابطـه مثبـت و معنـادار      ) 0.05(مقدار خطاي پـژوهش  براي تمامی متغیرها از  Sigبا توجه به اینکه مقدار 

  .گیردمیان تمامی فرضیات پژوهش مورد تائید قرار می
  پذیري با استفاده از روش تاپسیس فازيبندي اجزاي رقابتاولویت) ب

رت قطعی نیستند؛ ها معموالً به صودلیل وجود اطالعات ناقص یا اطالعات غیر قابل دسترس، داده هدر دنیاي واقعی ب
منظور هاي فازي، بهبنابراین در این پژوهش سعی شده است تا از روش تاپسیس با داده. اندبلکه اغلب به صورت فازي

مقادیر فازي متغیرهاي زبانی براي مقبولیت . استفاده گردد بیمهپذیري صنعت بندي عوامل تاثیرگذار بر رقابتاولویت
 . (Chen, 2000)نشان داده شده است ) 2( هر یک از اجزا در جدول شماره

 (Chen, 2000)متغیرهاي زبانی براي تعیین وزن هریک از معیارها . 2جدول 
خیلی کم VL (2 ,1 ,0 ,0)

کم L (3 ,2 ,2 ,1)
کمتر از متوسط  ML (5 ,4 ,3 ,2)

متوسط  M (6 ,5 ,5 ,4)
بیشتر از متوسط  MH (8 ,7 ,6 ,5)

زیاد H (9 ,8 ,8 ,7)
خیلی زیاد VH (10 ,10 ,9 ,8)  

پذیري با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران، بدین ترتیب گیري فازي و اوزان فازي ابعاد رقابتماتریس تصمیم
با امتیاز بسیار زیاد، به عنوان مهمترین  دیدگاه مبتنی بر موقعیت در بازارشود مشاهده میهمانطور که . بدست آمد

متوسط، از اهمیت کمتري نسبت به بیشتر از با امتیاز  توان خالقیت و نوآوريو  انتخاب شده پذیري دیدگاه رقابت
همیت هر یک از زیرمعیارها نسبت به سه باشد میزان اگیري میمرحله اول تصمیم. باشدبرخوردار میها سایر دیدگاه

سنجیده شده و به جاي هر یک از متغیرهاي ) منابع ورودي، موقعیت در بازار و توان خالقیت(معیار اصلی پژوهش 
مشاهده  4شده وزنی فازي در جدول ماتریس نرمالیزه .قرار داده شد 4کمی، مقدار متناظر آن با توجه به جدول 

  :شود می
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 یس نرماالیزشده وزنی فازيماتر: 4جدول 
ماتریس نرماالیزشده وزنی 

فازي
نام تجاري 0.14 0.24 0.32 0.45 0 0 0.1 0.2 0 0 0.07 0.16

رضایت کارکنان 0.14 0.24 0.32 0.45 0.16 0.27 0.4 0.5 0.1 0.18 0.28 0.4

مهارت کارکنان 0.49 0.64 0.64 0.81 0.64 0.81 1 1 0.4 0.54 0.7 0.8

انگیزش کارکنان 0.14 0.24 0.32 0.45 0.16 0.27 0.4 0.5 0.1 0.18 0.28 0.4

آموزش کارکنان  0 0 0.08 0.18 0 0 0.1 0.2 0 0 0.07 0.16

فرآیندهاي مدیریتی 0.14 0.24 0.32 0.45 0.16 0.27 0.4 0.5 0.1 0.18 0.28 0.4

سهم بازار 0.14 0.24 0.32 0.45 0.64 0.81 1 1 0.4 0.54 0.7 0.8

رضایت مشتري 0.56 0.72 0.8 0.9 0.16 0.27 0.4 0.5 0.1 0.18 0.28 0.4

شناخت روندهاي بازار 0.49 0.64 0.64 0.81 0.56 0.72 0.8 0.9 0.35 0.48 0.56 0.72

شناخت نیازهاي مشتریان 0.14 0.24 0.32 0.45 0.64 0.81 1 1 0.4 0.54 0.7 0.8

نوآوري در محصول   0 0 0.08 0.18 0.56 0.72 0.8 0.9 0.35 0.48 0.56 0.72

محصوالت جایگزین جدید  0.49 0.64 0.64 0.81 0 0 0.1 0.2 0 0 0.07 0.16

انعطاف پذیري 0.14 0.24 0.32 0.45 0.64 0.81 1 1 0.4 0.54 0.7 0.8

بهره وري 0.35 0.48 0.56 0.72 0.08 0.18 0.2 0.3 0.05 0.12 0.14 0.24

برنامه ریزي و تصمیم گیري 0.28 0.4 0.4 0.54 0.08 0.18 0.2 0.3 0.05 0.12 0.14 0.24

تجارت الکترونیک 0.49 0.64 0.64 0.81 0.64 0.81 1 1 0.4 0.54 0.7 0.8

IT  فرهنگ  بکارگیري 0.56 0.72 0.8 0.9 0.56 0.72 0.8 0.9 0.35 0.48 0.56 0.72

توسعه محصول جدید   0.49 0.64 0.64 0.81 0.16 0.27 0.4 0.5 0.1 0.18 0.28 0.4

منابع ورودي موقعیت در بازار  توان نوآوري و خالقیت  

  
  

الزم به ذکر است که . بدست آمد 4شده وزنی فازي مطابق جدول گیري، ماتریس نرمالیزهدر گام سوم مرحله تصمیم
بدست آمد،  3و  2هاي شده وزنی که با بکارگیري فرمولبعلت حجیم بودن محاسبات، از ذکر ماتریس نرمالیزه

آل مثبت و  نقاط ایده ي بعد، مجموعه ي در مرحله .، با بکارگیري فرمول چهارم شکل گرفت4جدول . ر شدصرفنظ
آل  آل مثبت و نقاط ایده آل مثبت، فاصله از ایده نقاط ایده. دست خواهند آمد هب 9و  8هاي کارگیري فرمول همنفی با ب

آل  آل مثبت کمتر و از ایده ها از ایدهشاخص ي ، هر چه فاصلهبنابراین. دهندآل منفی را نشان می منفی، فاصله از ایده
- محاسبه می 10ضریب نزدیکی نیز که از طریق فرمول . منفی بیشتر باشد، از اولویت باالتري برخوردار خواهند بود

 ي ز رتبهچه ضریب نزدیکی بیشتر باشد، متغیرها ا ین معنا که هرا هب. باشدمیها اهمیت شاخص ي شود، بیانگر درجه
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آل مثبت، منفی، ضریب نزدیکی و رتبه نهایی متغیرها نیز در نقاط ایده ي مجموعه .بهتري برخوردار خواهند بود
، "شناخت نیازهاي مشتریان"هاي شود که شاخص، مالحظه می5با عنایت به جدول  .شودمالحظه می 5جدول 

مهمترین اجزاي  ي یب نزدیکی بوده و در زمرهرن ضشرین میزاداراي بی "کارکنانمهارت "و  "تجارت الکترونیک"
از  "آموزش کارکنان "، "رضایت مشتریان"ضمن اینکه . جاي گرفتند بیمهپذیري صنعت تاثیرگذار بر رقابت

پذیري نیز، رویکرد مبتنی بر بازار با وزن همچنین در میان معیارهاي اصلی رقابت. بود کمترین میزان اهمیت برخوردار
  . همترین معیار در توسعه توان رقابتی بوده و پس از آن، توان خالقیت و نوآوري در رتبه دوم قرار گرفتم 8.09687
  )هاي پژوهشیافته: منبع(ها  آل مثبت، منفی و اوزان نهایی شاخصمجموعه نقاط ایده: 5جدول

رتبه Cli  Di - Di + شاخص ها رتبه Cli  Di - Di + شاخص ها

1 شناخت نیازهاي مشتریان  0.91   2.26   0.71  11 رشد درآمدها 2.05   1.01   0.33 

2 تجارت الکترونیک  0.99   2.16   0.68  12 کسب دانش  2.05   0.97   0.32 

3 مهارت کارکنان 0.99   2.00   0.67  13 رضایت کارکنان 2.19   0.97   0.31 

4  0.66   2.05   1.06 IT فرهنگ بکارگیري 14 انگیزش کارکنان  2.17   0.90   0.29 

5 شناخت روندهاي بازار  1.15   1.95   0.63  15 فرآیندهاي مدیریتی 2.17   0.86   0.28 

6 سهم بازار 1.34   1.81   0.57  16 بهره وري 2.17   0.84   0.28 

7 انعطاف پذیري  1.34   1.80   0.57  17 محصوالت جایگزین جدید 2.25   0.84   0.27 

8 نوآوري در محصول  1.71   1.40   0.45  18 برنامه -ریزي و تصمیم-گیري 2.28   0.77   0.25 

9 رضایت مشتري 1.73   1.38   0.44  19 نام تجاري  2.59   0.51   0.16 

  
  گیري و پیشنهاداتنتیجه .4
  گیري نتیجه 4-1

پـس از  . له به بررسی وضعیت صنعت بیمه کشور در روند پیوستن بـه سـازمان تجـارت جهـانی پرداختـه شـد      در این مقا
 کـاي دو پذیري این صنعت، فرضیات تحقیـق توسـط آزمـون    پذیري و ارائه مدلی براي رقابتتعاریفی جامع از رقابت

ي  ورودي بـا توسـعه تـوان رقـابتی رابطـه      منـابع  دسـت آمـده در ایـن تحقیـق،     بر اساس نتایج به .تندمورد تائید قرار گرف
تـوان خالقیـت و   ي معنادار براي موقعیت در بازار با توسعه تـوان رقـابتی و همچنـین     همچنین این رابطه. معناداري دارد

پذیري بـا اسـتفاده از روش تاپسـیس    بندي اجزاي رقابتاولویتبراساس  .نوآوري با توسعه توان رقابتی نیز برقرار است
بـا امتیـاز بسـیار زیـاد، بـه عنـوان مهمتـرین دیـدگاه          این نتیجه رسیدیم که، دیدگاه مبتنی بـر موقعیـت در بـازار    به فازي

متوسـط، از اهمیـت کمتـري نسـبت بـه سـایر       بیشـتر از  بـا امتیـاز    توان خالقیت و نـوآوري و  انتخاب شده پذیري رقابت
پـذیري نیـز، رویکـرد مبتنـی بـر بـازار مهمتـرین        رقابـت  همچنین در میان معیارهاي اصلی .باشدبرخوردار میها دیدگاه

  . معیار در توسعه توان رقابتی بوده و پس از آن، توان خالقیت و نوآوري در رتبه دوم قرار گرفت
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  پیشنهادات 4-2
هـا و تهدیـدات پـیش روي صـنعت بیمـه      الذکر و همچنین تحلیل نقاط قـوت و ضـعف و فرصـت   با توجه به نتایج فوق

ارهایی جهت برخورداري از توان رقابتی باالتر این صنعت در بازارهاي جهانی ارائه شد کـه در ادامـه بـه    کشور، راهک
  :شودمهمترین آنها پرداخته می

 مطابق با سالیق و نیازهاي مشتریان جهانی ارائه خدمات جدید - 1

بـا صـادرکنندگان اینترنتـی     هاي بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی اینترنتی، بـراي رقابـت  افزایش فعالیت - 2
 )رسوخ در بازار، توسعه بازار(

 ي تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی براي شناسـایی هـر چـه بیشـتر نیازهـا و سـالیق مشـتریان در هـر منطقـه          - 3
 )توسعه بازار(جغرافیایی 

 دوماز آنجـا کـه بعـد     ،فـت یادرتـوان  مـی ، بکـارگیري تکنیـک تاپسـیس فـازي     با بندي عواملرتبههمچنین با توجه به 
گـذاري مناسـبی   تمرکز نموده و سـرمایه  بازاریابی و تحقیقات بازاراکنون روي بخش  باشد، باید از هممهمترین بعد می

گذاري زیادي باید بر روي بخـش تحقیـق و توسـعه و دانـش     توان گفت که سرمایهدر مجموع می .روي آن انجام شود
در بازارهـاي جهـانی آمـاده    بیشـتر و پرثمرتـر   کشور را بـراي حضـور    بیمهال صنعت سازمانی انجام گیرد تا بتوان از حا

تـوان تمـامی تمرکـز و تـوان خـود را بـر       باال نداشته و مـی  ي از طرفی دیگر، صنایع توانمند نیاز به بهبود و توسعه. ایدنم
  .  یافتن موقعیت مناسب در بازارهاي جهانی و توان خالقیت گذاشت
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