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 هاي بیمه با رویکرد  مدیریت استراتژیک هاي رقابتی شرکتتدوین استراتژي

  )یزداستان بیمه آسیا : مورد مطالعه( 
   1فرهام سلیمانی
   2دکتر نیما نوراللهی
   3حسینعلی بختیار نصرآبادي
   4عیسی مهرآوران

 
  چکیده

ها و تهدیدات  هاي رقابتی مبتنی بر شناخت محیط، فرصت دلیل محیط پویا و رقابتی صنعت بیمه تداوم استراتژي به
گر اثربخش  محیطی و درك نقاط قوت و ضعف سازمان بسیار حائز اهمیت است چرا که بدون این تحلیل تالش بیمه

  . سازد نخواهد بود و سازمان را بر سر منزل مقصود رهنمون نمی
تحلیل سازمان و  و هاي سیستماتیک پایش محیطی، تجزیه کارگیري روش هاي موجود در به ها و شکاف بدلیل چالش

نفر  12تحقیق حاضر با تکیه بر نظر تداوم استراتژي با اضافه کردن عوامل محیطی و درون سازمانی در صنعت بیمه ایران،  
ریزي استراتژیک  شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند برنامه هبنظران صنعت بیمه، ابتدا  از مدیران و صاحب

هاي اولیه، آوري داده روش جمع. پیشنهاد نموده استهاي ممکن را  بهترین استراتژيوتحلیل آنها،  با تجزیهپرداخته سپس 
عوامل . اي صورت پذیرفته استباشد که به موازات مطالعات کتابخانههاي عمیق و در پی آن پرسشنامه دلفی می مصاحبه

 عامل، توسط ماتریس 22در قالب ) ها ها و ضعف قوت(و عوامل داخلی ) ها و تهدیدهاي محیطی فرصت(خارجی 

 SWOTنتیجه تحلیل ماتریس. تحلیل گردیدند SPACE  ،سازمان را در ناحیه استراتژیک تهاجمی)OS(  قرار داد که با
. استراتژي گردید 3هاي سازمان، منجر به پیشنهاد استراتژیهاي تهاجمی به استناد قابلیتبررسی آن ناحیه به انضمام برخی 

تلفیق   SPACE و SWOTهاي در این پژوهش براي نخستین بار در صنعت بیمه جهت تدوین استراتژي، نتایج ماتریس
وتحلیل قرار  مورد تجزیه  (QSPM)  ریزي کمی ماتریس برنامه در ،جهت تعیین جذابیتهاي حاصل گردید و استراتژي

   .گرفت
،  SWOT ،SPACE، QSPM استراتژي،ریزي  هاي رقابتی، مدیریت استراتژیک، برنامه استراتژي :کلیدي واژگان
  صنعت بیمه

 

                                                                                                                                                                                              
  یمه آسیا شعبه میبدوري دانشگاه یزد سرپرست بدانشجوي دکتري مدیریت سیستم و بهره.  1

  (Email: soleimani.farham@stu.yazd.ac.ir) 
  دکتري مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات، معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه آسیا.  2

(Email: npm. nurollahi@gmail.com)  
 معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه آسیادانشجوي دکتري مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران، مشاور .  3

(Email: h.nasrabadi@ut.ac.ir) 
  کارشناسی مدیریت بیمه،دانشگاه علوم اقتصادي، رئیس بیمه آسیا شعبه استان هرمزگان. 4

 (Email: bimehasia.mehravaran@gmail.com)  
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       مقدمه
ریزي آهنگ تغییرات محیط، روشهاي برنامه. ها، محیطی مملو از پویایی و پیچیدگی استمحیط امروز سازمان

بیشتر سازمانها فاقد آمادگی جهت رویارویی با دنیاي متالطم . مرسوم و سنتی سازمانها را به چالش کشیده است
دسته ، دسته اول مربوط به فقدان ارزشهاي مشترك است ،برندجدید هستند چرا که از سه دسته ضعف رنج می

سازي تفکر استراتژیک در ضعف در پیاده دهندهاي استراتژیک و دسته سوم نشاندوم ناشی از فقدان تفکر پایه
به عبارت دیگر توجه به ویژگی هایی مانند افزایشِ پیچیدگی، شتاب گرفتن . )1393زاده، رحیم(عمل است 

بخشد مند آینده را بیش از پیش ضرورت میتحوالت و افزایش رقابت در دوران جدید، مطالعه قاعده
از آنجایی که سازمان ها ، فضاي رقابتی و محدودیت منابع استمفهوم استراتژي زائیده ). 2015محمودي،(

همواره با محدودیت هاي منابع مالی، زمان و محدودیت قواي فکري مواجه هستند صرف منابع محدود سازمان 
خود را بر روي ) محدود( براي موضوعات کم اهمیت به معنی واگذاري میدان رقابتی به رقبایی است که منابع

کند که سازمانها با شناخت رویکرد استراتژي این امکان را ایجاد می. اندلی محیطی متمرکز کردهموضوعات اص
براي تحقق آنها به باالترین منافع ممکن در مقابل رقبا دست یابند ) محدود(موضوعات اصلی و تمرکز منابع 

ریزي استراتژیک وع برنامههاي اخیر تمرکز زیادي بر موضدر سال ).1393ري حمزه خانی و همکاران، السا(
وضعیت استراتژیک رویاروي سازمان، منحصر به فرد، گنگ و متناقض و بیانگر سطوح مختلفی از  ،شده است

بینی یک رویکرد تحلیلی و همگرا به تفکر در یک محیط باثبات و قابل پیش. ثباتی وابسته به محیط استبی
ثباتی، مدیران را در تري از بیالسطوح با. پذیر استاستراتژیک در چارچوب مدیریت استراتژیک امکان

- ها، آداب، قواعد و رویهکند که باید تصمیم بگیرند از چارچوبفعالیتهاي روزمره خود با این چالش روبرو می

. هاي استراتژیک اشاره دارند، چه موقع استفاده کنند و چه زمان دوري گزینندهاي شرکت خود که به وضعیت
 ق، واگرا و شهودي شبیه آنچه عموماً در هنرها دیدهالزم است که تفکر استراتژیک رویکردي خال در این زمان

ریزي در واقع برنامه). 1393رحیم زاده، (ریزي استراتژیک است زم براي برنامهالشود، داشته باشد و این شرط می
و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و  باید به موازات متدولوژي و فرایندهاي گام به گام، بر اقدامات شناختی

- که سازمانها از برنامه از آنجایی. هاي تفکر استراتژیک بهره جویددر این راستا از الگوهاي مفهومی و توصیه

کنند، مقاله حاضر سعی دارد تا با بهره گیري ریزي استراتژیک به منظور درك بهتر فرصتها و انتخابها استفاده می
هاي شرکت بیمه گیري استراتژيبه شناسایی عوامل خارجی و داخلی موثر بر شکل SWOT لاز رویکرد تحلی

هاي مشابه فعال در آسیا در استان یزد بپردازد تا از این رهگذر نتایج آن توسط مدیران شرکت مزبور و شرکت
 .رد استفاده قرار گیردها موگذاريهاي بلند مدت، ترسیم چشم انداز و هدفریزيزمینه صنعت بیمه در برنامه
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  بیان مساله  -1
تعیین و تداوم استراتژي رقابتی در صنعت بیمه براي شرکت هاي فعال جهت موفقیت و افزایش رقابت پذیري 
امري حیاتی است، علی رغم این موضوع شرکت هاي بیمه اي بدلیل درگیر شدن در فعالیت هاي روزمره و یا 

اي نکرده اند تا جاییکه بیشتر  استراتژیک به این مساله توجه شایسته عدم وجود دانش و سازکار برنامه ریزي
شکاف  بنابراین به جهت.و واکنشی به مسائل روز بازار می باشد ،بی هدف، منفعل فعالیت هاي آنها مقطعی

و بلحاظ اهمیت براي رسیدن به یک وضعیت رقابتی و  ریزي استراتژیکروش ها و ابزارهاي برنامهموجود در 
و بعنوان  با هدف نهادینه سازي تفکر استراتژیک در صنعت بیمه پیش روتحقیق و پژوهش  این فعال در بازار،

در صنعت بیمه و مدلی از کاربرد تکنیک هاي برنامه ریزي استراتژیک و نوآوري در تحقیقاتی از این دست 
با هم تلفیق  SWOT ،SPACE ، QSPM هاينتایج ماتریس همچنین در این پزوهش ،هاي موجودکاستی

  .اند شده
  ادبیات پژوهش  -2
 استراتژي - 2-1

 و ارتش معنی به AGO بطوریکه است رهبر معناي به و دارد یونانی ریشه (AGOSTRATOS) استراتژي واژه
 STRATOS یعنی است ذهنی مفهومی استراتژي). 1393جهانگیري، حسینی،( است ارتش فرمانده معناي به 

 توجه آینده به نوآوري نوعی با استراتژي هر. دارند وجود افراد ذهن در تنها و هستند انتزاعی استراتژیها تمام

 1387پهلوانیان،( باشد رسیده انجام به که شودمی مشخص زمانی آن نتیجه و است مدیران بینش آن مبناي دارد،

 اهداف به نیل منظور به کلی هايبرنامه و سیاستها و اصلی اهداف از ايمجموعه استراتژي آنسوف، عقیده به)

 سازمانی نوع چه در و کار و کسب نوع چه در که باشد موضوعات این تبیین به قادر بطوریکه است، سازمان

 اما اجمالی تعریفی به فوق تعاریف مجموع از). 1975 آنسوف،( کنیم فعالیت خواهیممی یا کنیممی فعالیت

 ).1978 تزبرگ،نمی( "است تصمیمات از جریان یک در الگویی استراتژي "رسیممی مینتزبرگ از جامع

  استراتژیک ریزيبرنامه و استراتژیک تفکر - 2-2
 شناخته دارد قرار استراتژیک تفکر دیگر سوي در و استراتژیک ریزيبرنامه آن سوي یک که طیفی با استراتژي

 طرح مکتب به استراتژیک ریزيبرنامه هستند؛ متفاوت مکتب دو نماینده رویکرد، دو این واقع در. شود می

 تفکر رویکرد و آیدمی شمار به سیستماتیک و رسمی فرایند یک استراتژي تدوین آن در که دارد تعلق 1ریزي
 شودمی دانسته اجرا حین در تکوین روند یک استراتژي گیريشکل آن در که 2یادگیري مکتب بر استراتژیک

 به دستیابی راستاي در را ریز برنامه گام به گام و است یافته ساختار کار استراتژیک، ریزيبرنامه در. است استوار

 ندارد ايیافته ساختار فرایند استراتژیک تفکر در کار که حالی در کند،می هدایت ممکن استراتژي ترینمناسب

 مکتب پردازاننظریه دیگر، سوي از. شودمی پشتیبانی مفهومی الگوهاي و هاتوصیه از ايمجموعه با صرفاً و

 عوامل عمر که جایی ،محیطی سریع تحوالت در استراتژیک ریزيبرنامه رویکرد کارآیی عدم از یادگیري،

                                                                                                                                                                                              
1 PLANNING SCHOOL 
2 LEARNING SCHOOL 
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 خالقانه پاسخگویی و بازار رفتار از مستمر آگاهی ضرورت بر و گویندمی سخن است محدود موفقیت در موثر

 )1393 زاده، علیقلی( .کنندمی تاکید آن به

 کرد هدایت را زمینه این متخصصان از بسیاري استراتژیک، مدیریت فرایند نبودن اثربخش 1980 دهه اواسط از

 تکامل استراتژیک تفکر ظهور با استراتژي پارادایم 1990 دهه در. باشند داشته تاکید استراتژیک تفکر لزوم بر تا

 استراتژي پارادایم تکامل. کند تسهیل را آنها و کمک استراتژیک مدیریت و ریزيطرح به تا کرد پیدا بیشتري

 اقتصادي، تغییرات از بازتابی استراتژیک، تفکر به سپس و استراتژیک مدیریت به استراتژیک ریزيطرح از

 ثباتیبی از باالتري سطوح با 1984 از و است بوده 1950 دهه اواسط در آن آغاز که است اجتماعی و فناوري

 آن شاهد 1990 دهه از. کرد روبرو جدیدي نیازهاي با را سازمانها در استراتژي فرایند و گرفت اوج محیط

- تطبیق قابل و پذیرترانعطاف لزوم به توانمی آن از که است آمده وارد سازمانها به متعددي فشارهاي که هستیم

 سازمانها، فراروي محیط در ثباتیبی از باالیی سطح: از عبارتند فشارها این. کرد یاد استراتژي فرایند شدن تر

 اثبات. اثربخش استراتژي تحقق در سازمانی فرهنگ فزاینده اهمیت و بهبود استراتژیهاي اجراي مستمر مشکالت
 بر غلبه به قادر 1980 دهه استراتژیک مدیریت فرایندهاي و 1970 دهه استراتژیک هايریزيطرح اینکه

 .شد استراتژي پارادایم تکامل به منجر نیستند، محیطی فشارهاي

  رقابتی مزیت - 2-3
 طور بهرا  خود رقباي بر غلبه امکان شرکت به که هاییقابلیت یا منابع مجموعه از است عبارت رقابتی مزیت

 یا کاال( محصول ترجیح سبب که است عاملی رقابتی مزیت همچنین )Chaston,2012( کندفراهم می مداوم

 بر مستقیم طور به استراتژیها). 1389غفاریان، ( شودمی مشتري توسط رقیب به نسبت شرکت یک) خدمات

 و رقابتی مزیت بر سازمانی خاص ايهقابلیت و منابع توسعه طریق از بلکه گذارند،نمی تاثیر سازمانی عملکرد
 عملکردهاي و رقابتی مزیت ایجاد در که هستند شرکت هايقابلیت و منابع بنابراین، گذارندمی تاثیر عملکرد

 سازمانی فعالیتهاي درون در منابع، و هاقابلیت  .)Prahalad, Hamel, 1990( دارند مهمی نقش سازمانی، باالي

 زاده،حمیدي( هستند دشوار انتقال و تقلید براي و دارند علی ابهام و پیچیدگی ضرورتاً و دهندمی نشان را خود

 پایدار رقابتی مزیت که قابلیتهایی و منابع کند،می عنوان بندي جمع یک بارنی در. ) 1385شهري،  زادهحسین

 .)1991 بارنی،( باشند جایگزین بدون و تقلید براي دشوار کمیاب، ارزش، با باید کنندمی ایجاد

 دلیل به کنند،می استفاده هم مشابهی هاياستراتژي از اتفاقاً که صنعت یک در فعال هايشرکت عملکرد تفاوت

 شناسایی حتی یا ایجاد در شرکتها اما) 1392ساالر،  امینی،( است خود خاص هايقابلیت و منابع از آنها استفاده

   SWOT تحلیل داردمی بر گام مشکل این رفع جهت در که رویکردهایی از یکی، دارند مشکل خود منابع
  .است

   (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی - 2-4
تا عوامل محیطی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  دهد ها اجازه می که به استراتژیست ستا ابزاري

پارادایم حاکم . مورد ارزیابی قرار دهند خاصحقوقی، تکنولوژیکی، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی 
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آوري  بزاري براي جمعتجویزي بوده و در رویکردهاي مختلف تجویزي بعنوان اتا عمد بر طراحی این ماتریس،
  .اطالعات محیط پیرامون و محیط صنعت قابلیت کاربرد دارد

  (IFE)  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی - 2-5
در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي سازمان را ارزیابی  و باشد ابزاري جهت بررسی عوامل داخلی سازمان می

هاي شهودي و نقطه نظرات  به قضاوتتا عمد ،براي تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی. نماید می
ریزي  آوري اطالعات درون سازمانی در فرآیند برنامه این ابزار براي جمع. شود اندرکاران تکیه می دست

آوري  پارادایم حاکم بر این ابزار جمع. استراتژیک در سازمانهاي دولتی و خصوصی کاربرد فراوان دارد
 .پارادایم تلفیقی نیز قابلیت بکارگیري دارد تجویزي است گرچه براي، اطالعات

  SWOT تحلیل - 2-6
 قوت نقاط .)Griffin, 2013( است 4تهدیدها و 3فرصتها ،2ضعفها ،1قوتها: يکلمه چهار مخفف سوات تحلیل

 سازمان کنترل قابل هايفعالیت زمره در این بنابر شوندمی شناسایی داخلی محیط ارزیابی از سازمان ضعف و

 از منظور). 1392 ساالر، امینی،(دهد می انجام ضعیف یا عالی ايشیوه به را آنها سازمان که گیرندمی قرار

 وريافن و قانونی سیاسی، بوشناسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، روندهاي و رویدادها تهدیدها، و فرصتها

). 1389همکاران، و پرهیزگار( برساند زیان یا منفعت سازمان به آینده در زیادي میزان به تواندمی که است
   PESTآنالیز از منظور این براي توانمی بنابراین شوندمی شناسایی خارجی محیط ارزیابی از تهدیدها و فرصتها

  .نمود استفاده  PESTEL یا 
 اول مرحله سازمان تهدیدهاي و فرصتها ضعف، قوت، نقط شناسایی منظور به خارجی و داخلی محیط تحلیل

 به بسته که است سوات ماتریس هايخانه از یکی در شرکت یابیجایگاه دوم مرحله در. است سوات رویکرد

 .گرددمی پیشنهاد مختلفی استراتژیهاي تجویزي رویکردي با دارد قرار خانه کدام در اینکه

 مورد کار و کسب ریزيبرنامه طراحی در تواندمی حال عین در و است آسان بسیار سوات تحلیل از استفاده
 ,Ferrel( شودمی تبدیل صریح تفکر به سوات تحلیل توسط مدیران ضمنی تفکر آن بر عالوه .شود واقع استفاده

2012.(  
 QSPM ماتریس - 2-7

 این تهیه براي. شودمی استفاده QSPM یا کمی ریزيبرنامه ماتریس از هااستراتژي جذابیت میزان تعیین براي

  :دارد وجود اصلی گام سه ماتریس
 .شودمی نوشته ماتریس اول ستون در تهدیدها و فرصتها ضعفها، قوتها، مهمترین) اول گام

 .شودمی داده یک و صفر بین نسبی اهمیت یا وزنستون اول  عوامل از هریک به) دوم گام

 استراتژي هر در را عامل هر جذابیت نمرهو  آورده بعدي ستونهاي در را شده شناسایی هاياستراتژي) سوم گام

                                                                                                                                                                                              
1 Strengths 
2 Weaknesses 
3 Opportunities 
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 : شودمی استفاده جذابیت نمره براي زیر لیکرت طیف از معموال. دهیممی نمره آنها به و کنیممی مشخص

 )1392اعرابی،( جذاب بسیار -4 معقول جذابیت داراي -3 جذاب حدي تا -2 جذابیت بدون - 1

  .کندمی ارزیابی را خارجی و داخلی عوامل جداگانه طور به کمی ریزيبرنامه ماتریس اوقات گاهی
  پژوهش اهداف -3
 : است زیر اهداف تامین پی در حاضر پژوهش شده ذکر مطالب به توجه با

 بیمه آسیا یزد شرکت داخلی ضعف و قوت نقاط شناسایی )١

 بیمه آسیا یزد شرکت محیطی تهدیدهاي و فرصتها شناسایی )٢

  SPACE ماتریس توسط آن تایید و SWOT ماتریس هارگانهچ مناطق از یکی در شرکت یابیجایگاه )٣

   سوم تا اول اهداف از حاصل نتایج به توجه با مناسب هاياستراتژي طراحی )۴
  اهمیت و ضرورت تحقیق  -4

نداشتن شهود ذهنی مدیران صنعت بیمه از وضعیت شرکت خود در شرایط رقابتی امروزه، موجب زوال و روند 
بیمه براي پیشرفت در امور خود و دست یافتن به مزیت رقابتی، مدیران شرکتهاي . شودرو به کاهش سود آنها می

شرکتی که موقعیت . هاي رقیب خود هستندنیاز به دریافت وضعیت و شرایط شرکت خود نسبت به دیگر شرکت
خود و دیگر رقباي خود را نداند، ممکن است تصمیماتی را دستور کار خود قرار دهد که در آینده ضرري 

تواند تغییري در آن وارد کند، حال آنکه در آن زمان قادر به بازگشت به عقب نخواهد بود و نمی به جبران ناپذیر
بدست آمده باشد، مزیت رقابتی را حداکثر و  ي شرایط شرکت خود و رقبااستراتژي که بر مبنا. روند امور دهد

  .کندکمبودهاي رقابتی را حداقل می
   روش تحقیق -5
- آن می صورت گرفته است و از نتایج بیمه آسیاز آنجایی که این تحقیق در یک سازمان واقعی یعنی شرکت ا

پیمایشی  -شود همچنین بر اساس طرح تحقیق توصیفیتوان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق محسوب می
در . گیردي کمی و کیفی انجام میاست و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است که با استفاده ترکیبی از مدلها

عات العات از روش مصاحبه عمیق و پرسشنامه دلفی استفاده شده است و اطالاین پژوهش، براي جمع آوري اط
در مرحله اول . تکمیل شده است بیمه صنعتگیران نظران و تصمیمو جداول با نظرسنجی از متخصصین، صاحب

و بر اساس روش پویش محیطی چهار حوزه اجتماعی، سیاسی، اي تحقیق حاضر پس از مطالعات کتابخانه
نفر  12الزم به ذکر است مصاحبه و دلفی با . فناورانه و اقتصادي براي استخراج عوامل کلیدي در نظر گرفته شد

 .اندهاي مدیریتی شاغل بودهافراد مورد نظر همگی در پست که از خبرگان شرکت مورد مطالعه انجام گرفت
هاي ارزیابی عملکرد خارجی، ارزیابی عملکرد شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها، ماتریسپس از 

تشکیل گردیدند تا مشخص گردد شرکت در کدام منطقه استراتژیک قرار  SPACE و  IE ،SWOTداخلی، 
  .گردیدنداولویت بندي  QSPM ها طراحی و با استفاده از ماتریسبه دنبال آن استراتژي. دارد

  معرفی سازمان -6
به منظور انجام انواع معامالت بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس  1338شرکت سهامی بیمه آسیا در تیرماه سال 
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هاي مشمول واگذاري قانون اساسی در زمره شرکت 44هاي کلی اصل بر اساس سیاست 1388در سال . شد
. هاي خود ادامه دادبیمه خصوصی کشور به فعالیتبخش خصوصی قرار گرفت و به عنوان بزرگترین شرکت 

بیمه آسیا با بیش . هاي بیمه خصوصی کشور دارا استاین شرکت رتبه اول تولید و سهم بازار را در میان شرکت
 ریال و با بیش از نیم قرن فعالیتمیلیارد  2300سرمایه با نفر نیروي انسانی متخصص، باتجربه و متعهد،  2400 از

صنعت بیمه یکی از صد شرکت برتر و بسیار معتبر در داخل کشور است همچنین براساس گزارش اخیر درعرصه 
از نظر سطح توانگري ) 1سطح (هاي بیمه حائز رتبه یک ،شرکت بیمه آسیا در بین شرکت. ا. ا. بیمه مرکزي ج

  .شودشور محسوب میمالی است و دومین شرکت بیمه مستقیم در نگهداري ریسک و قبول بیمه اتکائی در ک
نمایندگی حقیقی  3000شعبه و اداره پرداخت خسارت و حدود  100شرکت بیمه آسیا در حال حاضر با بیش از 

شرکت بیمه آسیا با تایید مراجع . استرسانی به ملت شریف ایران و حقوقی در اقصی نقاط کشور مشغول خدمت
هاي بیمه توسط مجلس محترم شوراي اسالمی ر شرکتذیربط در زمان تأسیس و تصویب قانون نحوه اداره امو

 26/08/1387و نیز با مجوز صادره از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران درتاریخ  13/09/1367در تاریخ 
  )1392احمدي،(استفعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود  و نمایدفعالیت می

  شرکت بیمه آسیا در استان یزد - 6-1
 30پرسنل ستادي و نیز داراي  26در استان یزد در حال حاضر داراي دو شعبه پرداخت خسارت با بیمه آسیا 

از نظر سهم بازار ) 1393تا پایان سال ( این شرکت در استان در جایگاه سوم. استنمایندگی حقیقی در استان یزد 
  .استیا حق بیمه تولیدي 

  رقبا  -1- 6-1
ي سوم بعد از شرکت بیمه ایران و بیمه آسیا در استان یزد در رتبه) 1جدول(با توجه به آمار بیمه مرکزي 

  .لذا در این پژوهش بیمه ایران و کارآفرین به عنوان رقبا در نظر گرفته شده است استفرین آکار
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  )منبع بیمه مرکزي( هاي بیمه در استان یزدسهم شرکت: 1جدول 
 شرکت بیمه 1398 1390 1391 1392 1393

 سهم از حق بیمه 44.45 43.32 41.23 39.81  40.42
  ایران

 سهم از خسارت 49.50 47.78 40.22 49.99  44.26

 سهم از حق بیمه 5.85 5.60 5.63 6.17  6.87
  آسیا

 سهم از خسارت 6.02 6.70 4.94 6.93  6.72

 سهم از حق بیمه 8.35 7.25 6.23 5.63  6.59
  البرز

 سهم از خسارت 7.47 8.53 5.32 7.41  6.91

 سهم از حق بیمه 16.48 15.85 15.44 11.16  3.90
  دانا

 سهم از خسارت 19.56 16.39 15.88 4.56  6.87

 سهم از حق بیمه 0.87 2.78 3.00 3.48  4.89
  معلم

 سهم از خسارت 1.36 1.55 1.94 2.92  2.98

 سهم از حق بیمه  1.40 1.63 2.31 4.74  4.76
  پارسیان

 سهم از خسارت 1.19 1.11 0.76 2.40  5.57

 سهم از حق بیمه 3.67 2.91 2.15 0.00  0.00
  توسعه

 سهم از خسارت 0.38 2.15 14.11 0.00  0.00

 سهم از حق بیمه 0.00 0.00 0.21 0.86  1.11
  رازي

 سهم از خسارت 0.00 0.00 0.00 0.41  1.14

 سهم از حق بیمه 10.99 11.47 10.41 10.67  9.89
  کارآفرین

 سهم از خسارت 7.00 7.41 7.29 8.24  6.98

  
در استان یزد طبق آمار جدول فوق، نشان )  3و2و1شکل (ایران و کارآفرین  بررسی روند سهم بازار بیمه آسیا،

اي استان را دهد که شرکت بیمه آسیا پتانسیل الزم براي رقابت با رقبا جهت کسب بیشترین سهم بازار بیمهمی
ي استراتژیک کارآمد و تهیه برنامه عملیاتی جامع، ضمن حفظ روند توان با تدوین یک برنامهمی این دارد بنابر

  .صعودي به این مهم دست یافت
   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  )استان یزد(سهم بازار بیمه ي ایران :1شکل 

  
  

) استان یزد(سهم بازار بیمه کارآفرین: 2شکل 

  
  

) استان یزد(سهم بازار بیمه آسیا : 3شکل 
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Series1 40.4239.8141.2343.32
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)استان یزد(سھم بازاربیمھ ایران 
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  پژوهشمراحل  -7
  :این پژوهش داراي سه مرحله به شرح ذیل است 

در این مرحله اطالعات و عوامل اصلی مورد نیاز از داخل و خارج سازمان ها است، شامل ورود داده :مرحله اول
این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس . شودبراي تدوین استراتژي، شناسایی و مشخص می

  .خارجی و ماتریس بررسی رقابت استارزیابی عوامل 
و عوامل اصلی ) قوتها و ضعفها(در این مرحله عوامل اصلی داخلی  است،شامل تطبیق و مقایسه  :مرحله دوم

و ماتریس ارزیابی موقعیت و    SWOTبا استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ،)فرصتها و تهدیدها(خارجی 
 .ها شناسایی شوندشوند تا انواع استراتژيمی تطبیق داده )SPACE(اقدام استراتژیک 

 ریزي استراتژیک کمیدر این مرحله با استفاده از ماتریس برنامه ،گیري استشامل تصمیم :مرحله سوم
)QSPM( هاي شناسایی شده در مرحله دوم، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و هاي مختلف استراتژيگزینه

 .شودمیجذابیت نسبی آنها تعیین 

  ورود داده ها: مرحله اول  - 7-1
پس از مشخص شدن . شوند در این مرحله ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی اثرگذار بر سازمان شناسائی می

ماتریس ارزیابی عوامل  (IFE) تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
خارجی  هايو فرصتها و تهدید IFE ماتریسنقاط ضعف و قوت داخلی در . شود تشکیل می (EFE) خارجی

هاي تخصصی  با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه. شوند به شرح ذیل تجزیه و تحلیل می  EFE در ماتریس
به روش . بندي خواهند شد شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته مهمترین عوامل داخلی شناسائی می

هاي تخصصی مهمترین عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در  مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه
بندي آنها در  پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته. بندي خواهند شد ها و تهدیدها دسته قالب فرصت

  .شودز آنها مشخص مییک ا ها و تهدیدها، میزان اهمیت هر قالب نقاط قوت وضعف و فرصت
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 ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی  -1- 7-1

    ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در بیمه آسیا استان یزد: 2جدول 
   عوامل خارجی ضریب رتبه نمره نهایی

  ردیف فرصت ها ---- ---- ----
  1 تعداد باالي مراکز صنعتی 0.07  2  0.14
  2 هاي حمل و نقل و باربريشرکت تعداد زیاد 0.10  3  0.30
  3 وجود خصیصه دوراندیشی در مردم یزد 0.03 2  0.06
  4 مد باالي مردم استان یزدآدر 0.04 2  0.08
  5 وجود اماکن توریستی و حضور تعداد زیاد توریست در استان 0.01 1  0.01
  6 کاهش نرخ بهره بانکی 0.03 1  0.03
  7 جرایم و تخلفات و قابل اعتماد بودن مردم استانپایین بودن میزان  0.02 2  0.04
  8 پرداخت خسارت سایر شرکتها در استان هايهکم بودن تعداد شعب  0.08 3  0.24
  9 )سفر به عتبات عالیات( مذهبی مردم استان هايگرایش 0.01 3  0.03
  10  سطح تحصیالت باالي مردم استان اهمیت تحصیالت و 0.02 2  0.04
  ردیف تهدید ها - ----- 
  1 هااي سایر شرکتوجود تعداد بسیار زیاد نمایندگان بیمه 0.10 1  0.1

  2  ايهاي بیمهنرخ شکنی شرکت 0.11 1  0.11
  3  کمبود مراکز آموزشی مرتبط با صنعت بیمه در استان 0.02 1  0.02
  4  نظارت ضعیف بیمه مرکزي 0.07 1  0.07
  5 مراکز صنعتی در چند سال اخیررکود بازار و تعطیلی  0.05  2  0.1

  6 هاي بیمهپایین بودن سطح اطمینان به شرکت 0.03 1  0.03
  7  )خسارت شخص ثالث(باال رفتن نرخ دیه در هر سال  0.08 1  0.08
  8  تمایل زنان استان یزد به رانندگی و افزایش خسارت اتومبیل 0.01 1  0.01
  9 بیمه ایرانحمایت بی شائبه دولت از شرکت  0.09 1  0.09

0.03  1 0.03 
گیري بیش از حد در مسیر جذب نمایندگان توسط بیمه سخت

 مرکزي
10  

   جمع  1   1.61
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در بیمه آسیا استان یزد: 3جدول

   عوامل اصلی داخلی ضریب رتبه نمره نهایی

  ردیف نقاط قوت ---- ---- -----
  1 ها در استانباال در پرداخت خسارتتوان مالی  0.10 3  03

  2 موزش دیده و متخصصآنیروي کار  0.03 3  0.09

  3 هاي نرم افزاري بروز مربوط به بیمهدارا بودن برنامه 0.03 4  0.12
  4 اي در استانها مربوط به خدمات بیمهتوان صدور تمامی بیمه نامه 0.02 3  0.06
  5 استان یزداعتبار بیمه آسیا در  0.05 2  0.1

  6 دارا بودن دو شعبه پرداخت خسارت در استان 0.04 3  0.12
  7 هاسرعت باال در پرداخت خسارت 0.08 3  0.24
  8 مدیریت قوي و با تجربه 0.01 2  0.02
  9 ايهاي بیمهوجود وبسایت مناسب جهت استعالم نرخ 0.03 2  0.06
  10 و میزان تخفیفات جهت صدور حدود باالي اختیارات مربوط به خسارت 0.08 3  0.24

  ردیف نقاط ضعف ---- ---- -
  1 میزان تخفیفات کم نسبت به رقبا 0.10 1  0.1

  3 تجربهکم بودن تعداد نمایندگان با  0.10 2  0.2

  4 پایین بودن سطح تحصیالت نمایندگان 0.05 2  0.1

  5 هاي بروز بازاریابیعدم آشنایی نمایندگان به تکنیک 0.05 1  0.05

  6 کم بودن تعداد پرسنل در شعبات 0.01 2  0.02

  7 ضعیف بودن تبلیغات در استان 0.08 1  0.08
  8 ايعدم سرمایه گذاري در فروش اینترنتی محصوالت بیمه 0.01 1  0.01
  9 ...) شرکتهاي بیمه،مراجع قضایی و انتظامی،بیمارستان و(با سایر ارگانهاعدم هماهنگی و ارتباط مناسب  0.05 2  0.1

  10   عدم چابکی و سرعت عمل در پاسخ به استعالمات نرخ،مناقصات و مجوزها 0.01 2  0.02
  11  )فرهنگ یزدي( مدیریت مبتنی بر احتیاط 0.02 2  0.02
  12 ضعیف بودن نظارت بر عملکرد نمایندگان 0.05 2  0.1

   جمع 1   2.17

  
دهد این شرکت از لحاظ نتیجه ارزیابی عوامل داخلی شرکت بیمه آسیا استان یزد نشان می :تحلیل نتایج ماتریس

نتیجه ارزیابی عوامل خارجی شرکت بیمه آسیا  .استتر از متوسط پایین) عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف 
ها هایی که بتوان بوسیله آن از فرصتنظر بکارگیري استراتژياستان یزد بیانگر این نکته است که این سازمان از 

  .استپایین تر از حد متوسط  ،استفاده نمود و تهدیدها را کاهش داد
  ماتریس بررسی  رقابت -2- 7-1

معرفی  آنها ترین رقباي یک شرکت را با تمام نقاط ضعف و قوت اصلی CPM)( ماتریس بررسی رقابت
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این تجزیه و . برد هاي رقیب نیز بکار توان براي مقایسه شرکت با شرکت رقابت را میماتریس بررسی . نماید می
 .ت مهمی از درون سازمان بدست آیدشود تا گاهی اطالعا تحلیل موجب می

  )CPM( ماتریس بررسی رقابت: 4جدول 
شرکت بیمه 

 کارآفرین
 -------  شرکت بیمه آسیا شرکت بیمه ایران

 عوامل تعیین کننده موفقیت
نمره 
 نهایی

 نمره نهایی رتبه
رت
 به

 نمره نهایی
رت
 به

 ضریب

0.2 2 0.3 3 0.3  3 0.10 
اي و میزان  کیفیت محصوالت بیمه

 نآهاي پوشش

 تبلیغات 0.20 1 0.2 2 0.4 2 0.4

0.4 2 0.8 4 0.6 3 0.2 

نحوه (کیفیت خدمات ارائه شده
  سرعت عمل و ،پرداخت خسارت

بدون ( سقف قابل پرداخت خسارت
اخذ مجوز از سازمان مرکزي در 

 ))تهران یا ارسال پرونده به مرکز

 استانبیمه  شرکت مدیریت ارشد 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15

 قیمت رقابتی 0.15 2 0.3 3 0.45 3 0.45

 شرکت بیمه کارایی شبکه فروش 0.15 1 0.15 3 0.45 4 0.6

 شرکت بیمهمیزان رضایت مشتري از  0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3

0.2 4  0.1 2  0.1 2  0.05  

 تمرکز بر(ترکیب متوازن پرتفو 
انواع بیمه نامه باالخص  فروش بیمه

عمر و پس انداز در بین مردم  بیمه
  )استان یزد

  جمع 1  1.95  2.85  2.75

  
 است )ایرانشرکت بیمه ( 2.85شود باالترین نمره همانطور که در ماتریس باال مشاهده می :تحلیل نتایج ماتریس

و بعد از آن رتبه دوم در استان به شرکت بیمه کارآفرین اختصاص دارد و شرکت بیمه آسیا استان یزد در جایگاه 
  .است کند که براي رسیدن به جایگاه اول به تغییرات زیادي نیازاین ماتریس بیان می. دارد قرارسوم 

  مقایسه:  مرحله دوم  - 7-2
                                                  SWOTتجزیه و تحلیل  -1- 7-2

فرصتها و تهدیدها را  ،ضعف ،مدل تحلیلی مختصر و مفیدي است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت
  .سازد منعکس می هاي متناسب به موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی راشناسایی کرده و استراتژي
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 SWOT ماتریس :5جدول

  نقاط ضعف
(Weakness)  

  نقاط قوت
(Strengths) 

  

پذبر نمودن فروش اینترنتی انواع امکان -1
  )W7,O10(محصوالت بیمه اي به مشتریان 

هاي افزایش تبلیغات جهت فروش بیمه نامه -2
درمان گروهی، عمر و حوادث (اشخاص 

 )W10,O7...) (گروهی و 

ملزم نمودن نمایندگان به افزایش فعالیت در  -3
مراکز صنعتی با توجه به کمبود حیطه 

 )W2,O1(نمایندگان 

  

افزایش تعدادشعب صدور و پرداخت  -1
 ) S1,O8(خسارت 

افزایش فروش  تشویق  نمایندگان جهت -2
  )S4,O3,O6(انواع بیمه هاي زندگی

طراحی و توسعه محصوالت و خدمات بیمه  -3
  اي قابل استفاده ویژه گردشگران استان

)S2,S4,S7,O5 (  
  

  فرصتها
(Opportunities)  

ارتقاء توانمندي نمایندگان از طریق افزایش -1
  دوره هاي آموزشی مستمر

W2,W3,W4,T10)(  

از طریق  هاهمقابله با نرخ شکنی در مناقص -1
مطرح نمودن توان و سرعت در پرداخت 

 )S1,S6,S7,T2(خسارت 

  

  تهدیدها
(threats)  

 
  استراتژیهايWT : 

WT1 : هاي آموزشی مستمرتوانمندي نمایندگان از طریق افزایش دورهارتقاء W2,W3,W4,T10)(؛ از آنجایی 
و  )W3(سطح تحصیالت پایین داراياین نمایندگان نیز  و) W2( ندارد زیادي یمه آسیا نمایندگانبکه شرکت 

گیري بیش از هستند همچنین جذب نمایندگان توسط بیمه مرکزي با سخت )W4(ناآشنا به اصول بازاریابی 
  .شودنمایندگان فعال فعلی پیشنهاد میارتقاء توانمندي ، )T10( گیردحدي صورت می

  استراتژیهاي :WO  
WO1 :که  مردم شهرستان یزد  از آنجایی پذیر نمودن فروش اینترنتی انواع محصوالت بیمه اي به مشتریان؛امکان

و توانایی استفاده از اینترنت را نیز دارند و همچنین با توجه به  )O10( باشندداراي میانگین تحصیالت باال می
افزایش فروش اینترنتی بیمه نامه پیشنهاد ، )W7(گذاري اندك شرکت بیمه آسیا در فروش اینترنتی بیمه سرمایه

  .گرددمی
WO2: مناسب و تر در حیطه بیمه هاي اشخاص با آموزش نمایندگان،برنامه ریزي حضور قوي...  

)W10,O7(: با توجه به پایین بودن میزان جرایم، تخلفات و قابل اعتماد بودن مردم استان)O7 ( مدیریت نیاز دارد
هاي اشخاص را و فروش بیمه نامه) W10( تا مقداري ریسک پذیر شود و جانب احتیاط را تا حدي کمتر نماید

  .افزایش دهد
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WO3 :یطه مراکز صنعتی با توجه به کمبود نمایندگانملزم نمودن نمایندگان به افزایش فعالیت در ح )W2,O1(؛ 
را  با  )W2( نمایندگان توان کمبودمی) O1( که استان یزد داراي تعداد زیادي مراکز صنعتی است از آنجایی

 .به این مراکز صنعتی بهینه نمودنمایندگان فعلی هدایت درست 

  استراتژیهايSO:  
:SO1  در  که  شرکت بیمه آسیا توان مالی باال نجاییآاز ؛ پرداخت خسارتافزایش تعداد شعب صدور و

ها در استان پرداخت خسارت سایر شرکت هايهو همچنین تعداد شعب) S1( دارد را استان در پرداخت خسارت
  .گرددلذا افزایش تعداد شعب صدور و پرداخت خسارت پیشنهاد می )O8( کم است

: SO2  زندگیافزایش فروش انواع بیمه هاي  جهت نمایندگان تشویق)S4,O3,O6,S10،O9( کاهش نرخ بهره ؛
حدود باالي اختیارات مربوط به خسارت و میزان ) O3( و خصیصه دوراندیشی مردم استان یزد) O6( بانکی

درآمد ، )O9( )سفر به عتبات عالیات(گرایشات مذهبی مردم استان،  )S10( هانامهتخفیفات جهت صدور بیمه
زایش فروش انواع فرصت مناسبی براي اف ،)S4( هانامههمچنین توان شرکت در صدور انواع بیمه) O4(ا نسبتا بال

 .است هابیمه

: SO3  اي قابل استفاده ویژه گردشگران استانطراحی و توسعه محصوالت و خدمات بیمه )S2,S4,S7,O5( از ؛
همچنین شرکت بیمه آسیا نیز عالوه بر  )O5( ستا توریستیکه استان یزد داراي تعداد زیادي اماکن نجاییآ

 ايمربوط به خدمات بیمه يهانامهتوان صدور تمامی بیمه ،)S2( موزش دیده و متخصصآدارا بودن نیروي کار 
)S4 (را با سرعت زیاد در پرداخت خسارت )S7 (ي گردشگري هاتواند سهم خود را در فروش بیمهمی و دارد

  . افزایش دهد
  استراتژیهايST:  

: ST1  افزایش تبلیغات واطالع رسانی به مشتریان در مورد توان و سرعت در پرداخت خسارت جهت  مقابله با
تواند با استفاده از توان مالی باالي شرکت بیمه آسیا می؛ )S1,S6,S7,T2( نرخ شکنی در مناقصات توسط رقبا

تواند با نرخ شکنی می )S6,S7( در پرداخت خسارتشعب پرداخت خسارت و سرعت باالي خود ، )S1( خود
  .مقابله کند هاصهاي در مناقهاي بیمهشرکت

  SPACEماتریس  -2- 7-2
 دو بعد داخلی توان مالی شود و شاملاستفاده میمقایسه عوامل داخلی و خارجی شرکت بمنظور این ماتریس 

)FS( و مزیت رقابتی )CA( و دو بعد خارجی ثبات محیط )ES ( و قدرت صنعتی)IS ( بسته به نوع است که
توان از متغیرهاي مختلفی گیرند میقرار می SPACE سازمان براي هر یک از ابعاد که روي محورهاي ماتریس

در واقع این چهار عامل براي تعیین وضع کلی سازمان از نظر استراتژیک داراي باالترین اهمیت  ،استفاده کرد
متغیرهاي مختلف  SPACE ماتریس. است SWOT تر از تجزیه و تحلیلپیچیدهکمی  SPACE ماتریس. است

هدف از این ماتریس قرار . دهدبراي وضعیت این شرکت نمره می هاکند و با توجه به اهمیت آنرا ارزیابی می
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 نتخابادر مورد  يرقابتی و ارائه پیشنهاد وفعی ادت ،تهاجمی ،کارمحافظه دادن شرکت در یکی از چهار ناحیه
  .ها استنوع استراتژي

  SPACE ماتریس: 6جدول 
  (IS) توان صنعت  (ES)ثبات محیط  (CA)مزیت رقابتی (FS)توان مالی

  - 1  توانگري مالی  6
قیمت محصوالت و 

  ايخدمات بیمه
5 -  

مساله برجام 
و پیامدهاي 

  آن
  توانایی سودآوري  5

5  
میزان خسارات 

  پرداختی
  - 4  کیفیت محصول  - 5

شیوه نظارت 
  بیمه مرکزي

4  
شرایط ورود به 

  بازار

5  
میزان حق بیمه 

  دریافتی
  - 4  مدیریت سازمان  - 2

مساله نرخ 
  شکنی رقبا

5  
استفاده بهینه از 

  منابع

  - 2  نیروي انسانی متخصص  - 2  هزینه هاي جاري  3

تغییرات 
مربوط به 

نرخ بهره و 
  سود بانکی

2  
هاي رشد زمینه

  صنعت بیمه

  -  -  -  -  تعهداتتوانایی ایفاد   - 2  -  -

-  -  4 -  
نمایندگان و شبکه 

  فروش
-  -  -  -  

  میانگین  4.75
2.7
-  

  میانگین
3.75

-  
  میانگین  4  میانگین
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 SPACE نمودار ماتریس: 4شکل

 
هاي ناحیه مربوط به استراتژي با توجه به نتیجه بدست آمده و ترسیم آن در نمودار فوق، :تحلیل نتایج ماتریس

نوعی استراتژي براي این سازمان موثر است که ترکیبی از استراتژي تدافعی  بوده است وتهاجمی، خروجی کار 
آنچه که بدست آورده وآنچه در  براي کمک به کسب و کار به منظور حفاظت از(و استراتژي تهاجمی باشد 

  .)بازار رقابتی بدست خواهد آورد
 مرحله تصمیم گیري - 7-3
 QSPMترسیم ماتریس  -1- 7-3

، این است) QSPM( ریزي استراتژیک کمیهاي ارزیابی استفاده از ماتریس برنامه تکنیکیکی از روشها و 
باشد و در واقع  پذیر میهاي استراتژیک انتخاب شده، امکان یک از گزینه نماید که کدام تکنیک مشخص می

اطالعات مرحله دوم استفاده در این مرحله از اطالعات مرحله اول و . نماید بندي میها را اولویتاین استراتژي
این . داردخبرگی و آگاهی  ،منطقیقضاوت  به ها و ابزارها نیازاین تکنیک نیز مانند اکثر تکنیک .نماید می

پذیري و پایداري راهکارهاي پیشنهادي در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود ماتریس براي ارزیابی امکان
زیابی یک استراتژي توان مواجهه با شرایط درون و برون سازمانی را که در این اردر صورتی. استسازمان 

 هاي با توجه به نتایج حاصل از ماتریس. بندي خارج شودهاي قابل اولویتنداشته باشد، باید از فهرست استراتژي
SWOT  وSPACE افزایش شعب صدور و پرداخت خسارت"استراتژي  سهتوان می" ،  

ملزم نمودن نمایندگان به افزایش فعالیت  "و  "افزایش فروش انواع بیمه هاي زندگیتشویق  نمایندگان جهت  "
  .مرحله از نظر جذابیت بررسی نمودرا در این   " در حیطه مراکز صنعتی با توجه به کمبود نمایندگان
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  QSPM عوامل خارجی ماتریس: 7جدول 

   SO1  WO3  SO2  
عوامل اصلی تعیین کننده 

  موفقیت
  ضریب

نمره 
  جذابیت

  نمره 
  موزون

نمره 
  جذابیت

  نمره 
  موزون

نمره 
  جذابیت

  نمره 
  موزون

    -  - -  -  -  عوامل خارجی

    -  -  -  -  -  فرصت ها

  0.28  4  0.28  4  0.28  2  0.07  تعداد باالي  مراکز  صنعتی
هاي حمل و تعداد زیاد شرکت

  نقل و باربري
0.1  2  0.4  4  0.4  

1  0.1  

در وجود خصیصه دوراندیشی 
  مردم یزد

0.03  2  0.09  3  0.09  
4  0.12  

  0.16  4  0.12  3  0.08  2  0.04  درامد باالي مردم استان یزد
وجود اماکن توریستی و حضور 

  تعداد زیاد توریست در استان
0.01  2  0.02  2  0.02  

1  0.01  

  0.12  4  0.09  3  0.03  1  0.03  کاهش نرخ بهره بانکی
پایین بودن میزان جرایم و 

قابل اعتماد بودن مردم تخلفات و 
  استان

0.02  2  0.08  3  0.06  
1  0.02  

 هايهکم بودن تعداد شعب
ها پرداخت خسارت سایر شرکت

  در استان
0.08  4  0.32  3  0.24  

2  0.16  

 گرایشات مذهبی مردم استان
  )سفر به عتبات عالیات(

0.01  1  0.01  3  0.03  
1  0.01  

سطح تحصیالت باالي  اهمیت و
  مردم استان

0.02  2  0.06  3  0.06  
4  0.08  

   -    -  -  تهدید ها
    

وجود تعداد بسیار زیاد 
-نمایندگان بیمه اي سایر شرکت

  ها
0.1  2  0.3  4  0.4  

4  0.4  

  0.44  4  0.44  4  0.33  3  0.11  اينرخ شکنی شرکتهاي بیمه
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   SO1  WO3  SO2  
کمبود مراکز آموزشی مرتبط با 

  صنعت بیمه در استان
0.02  2  0.04  2  0.04  

2  0.04  

  0.21  3  0.21  3  0.14  2  0.07  بیمه مرکزينظارت ضعیف 
رکود بازار و تعطیلی مراکز 

  صنعتی در چند سال اخیر
0.05  2  0.1  3  0.15  

3  0.15  

پایین بودن سطح اطمینان به 
  هاي بیمهشرکت

0.03  3  0.09  4  0.12  
3  0.09  

باال رفتن نرخ دیه در هر سال 
  )خسارت شخص ثالث(

0.08  3  0.16  2  0.16  
1  0.08  

زنان استان یزد به رانندگی  تمایل
  و افزایش خسارت اتومبیل

0.01  2  0.01  1  0.01  
1  0.01  

حمایت بی شائبه دولت از 
  شرکت بیمه ایران

0.09  3  0.18  4  0.36  
2  0.18  

سختگیري بیش از حد در مسیر 
جذب نمایندگان توسط بیمه 

  مرکزي
0.03  2  0.06  3  0.09  

2  0.06  

   1  جمع
2.43  

  
3.37    2.72  
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 QSPM ی ماتریسداخلعوامل : 8جدول 

   SO1  WO3  SO2  
عوامل اصلی تعیین کننده 

  موفقیت
  ضریب

نمره 
  جذابیت

نمره 
  موزون

نمره 
  جذابیت

نمره 
  موزون

نمره 
  جذابیت

  نمره موزون

    -  - -  -  -  عوامل اصلی داخلی

    -  -  -  -  -  نقاط قوت

توان مالی باال در پرداخت 
  ها در استانخسارت

0.1  3  0.4  3  0.3  
3  0.3  

موزش دیده و آنیروي کار 
  متخصص

0.03  3  0.12  3  0.09  
4  0.12  

هاي نرم افزاري دارا بودن برنامه
  بروز مربوط به بیمه

0.03  2  0.09  3  0.09  
1  0.03  

 يهاتوان صدور تمامی بیمه نامه
اي در مربوط به خدمات بیمه

  استان
0.02  3  0.08  4  0.08  

1  0.02  

  0.15  3  0.2  4  0.2  4  0.05  استان یزد اعتبار بیمه آسیا در
دارا بودن دو شعبه پرداخت 

  خسارت در استان
0.04  3  0.08  4  0.16  

3  0.12  

سرعت باال در پرداخت 
  هاخسارت

0.08  4  0.24  4  0.32  
3  0.24  

  0.02  2  0.03  3  0.04  4  0.01  مدیریت قوي و با تجربه
وجود وبسایت مناسب جهت 

  ايهاي بیمهاستعالم نرخ
0.03  2  0.06  3  0.09  

3  0.09  

حدود باالي اختیارات مربوط به 
جهت  هاخسارت و میزان تخفیف

  صدور
0.08  3  0.24  4  0.32  

2  0.16  

    -    -  -  نقاط ضعف
    

میزان تخفیفات کم نسبت به 
  رقبا

0.1  1  0.1  4  0.4  
2  0.2  

  0.4  4  0.4  4  0.3  3  0.1کم بودن تعداد نمایندگان با 
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   SO1  WO3  SO2  
   تجربه

سطح تحصیالت پایین بودن 
  نمایندگان

0.05  3  0.15  4  0.2  
4  0.2  

عدم آشنایی نمایندگان به 
  هاي بروز بازاریابیتکنیک

0.05  3  0.15  4  0.2  
3  0.15  

  0.02  2  0.02  2  0.01  1  0.01  هاهکم بودن تعداد پرسنل در شعب
  0.24  3  0.24  3  0.24  3  0.08  ضعیف بودن تبلیغات در استان

فروش عدم سرمایه گذاري در 
  اياینترنتی محصوالت بیمه

0.01  1  0.02  2  0.02  
1  0.01  

عدم هماهنگی و ارتباط مناسب 
شرکتهاي (با سایر ارگانها

بیمه،مراجع قضایی و 
 ...) انتظامی،بیمارستان و

0.05  1  0.05  2  0.1  

1  0.05  

عدم چابکی و سرعت عمل در 
پاسخ به استعالمات 

   نرخ،مناقصات و مجوزها
0.01  3  0.03  3  0.03  

1  0.01  

 مدیریت مبتنی بر احتیاط
  )فرهنگ یزدي(

0.02  3  0.06  2  0.04  
2  0.04  

ضعیف بودن نظارت بر عملکرد 
  نمایندگان

0.05  4  0.2  4  0.2  
3  0.15  

   1  جمع
2.79  

  
3.53    2.72  
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  ارزیابی جذابیت استراتژیها :9جدول

نمره 
جذابیت 

 کل

نمره 
جذابیت 
عوامل 
  داخلی

نمره 
جذابیت 
عوامل 
  خارجی

  شرح استراتژي
  

  SO1 افزایش شعب صدور و  پرداخت خسارت  2.43  2.79  5.22

6.9  3.53  3.37  
در حیطه به فعالیت نمایندگان  ملزم نمودن 

  wO3  مراکز صنعتی

5.44  2.72  2.72  
تشویق  نمایندگان جهت افزایش فروش انواع 

 SO2  بیمه هاي زندگی

  

  و پیشنهادات نتیجه گیري -8
ریزي بر مبناي الگوهاي ذهنی مدیران یا به عبارت دیگر بر مبناي تفکر استراتژیک را  امروز، برنامهپویایی محیط 

ریزي منعطف براي انداز و رسالت خود باید به برنامهها، چشملذا سازمانها در راستاي ارزش. سازدضروري می
استراتژیک به عنوان ابزاري مفید مدیران و ریزي در این راستا، برنامه. دستیابی به اهدافشان مبادرت ورزند

ریزي استراتژیک از آن بهره یکی از مهمترین ابزاري که برنامه. نمایدها یاري میسازان را در اجراي برنامهتصمیم
با استفاده . پردازدجوید تحلیل سوات است که به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهاي محیط میمی

در این پژوهش براي نخستین بار در . و شنایایی نقاط مربوطه، استراتژیهاي پیشنهاد میگردداز تحلیل سوات 
هاي لفیق گردید و استراتژيت  SPACEو  SWOT هايصنعت بیمه جهت تدوین استراتژي، نتایج ماتریس

گرفت و در مورد تجزیه و تحلیل قرار    (QSPM) ماتریس برنامه ریزي کمی در ،جهت تعیین جذابیتحاصل 
  .استراتژي تهیه و تدوین گردید 3نهایت 

که استان یزد  از آنجایی ؛در حیطه مراکز صنعتیبه فعالیت نمایندگان  ملزم نمودن : ابیت اولاستراتژي با جذ
به این نمایندگان فعلی را  با هدایت درست   نمایندگان توان کمبودمی داراي تعداد زیادي مراکز صنعتی است

  .ی بهینه نمودمراکز صنعت
 ؛کاهش نرخ بهره بانکیتشویق  نمایندگان جهت افزایش فروش انواع بیمه هاي زندگی :استراتژي با جذابیت دوم

و خصیصه دوراندیشی مردم استان یزد، حدود باالي اختیارات مربوط به خسارت و میزان تخفیفات جهت صدور 
، درآمد نسبتا باال  همچنین توان شرکت در  )عتبات عالیاتسفر به (ها، گرایشات مذهبی مردم استاننامهبیمه

 .است هازایش فروش انواع بیمهها ، فرصت مناسبی براي افنامهصدور انواع بیمه
که  شرکت بیمه آسیا توان  نجاییآاز ؛ افزایش تعداد شعب صدور و پرداخت خسارت: :استراتژي با جذابیت سوم

ها در پرداخت خسارت سایر شرکت هايهو همچنین تعداد شعب  دارد را ستانا در در پرداخت خسارت مالی باال
  .گرددلذا افزایش تعداد شعب صدور و پرداخت خسارت پیشنهاد می  استان کم است
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