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صنعت بيمه از صنايع خدماتي است كه همواره در آن رقابت و نوآوري معنادار بوده : چكيده
صنعت بيمه و  هاي ايراني فعال در است. نظر به اهميت مسئله نوآوري براي مديران ارشد بنگاه

ضرورت داشتن درك صحيح براي كسب موفقيت در اين عرصه طي فعاليتي پژوهشي تالش شده 
هاي فعال در  بر مبناي رويكرد كيفي، يك مدل مفهومي براي تبيين توان نوآوري بنگاه .است

مايد، ن ايه ميرا ار گفته شدهصنعت بيمه توسعه داده شود. در اين مقاله، كه بخشي از نتايج پژوهش 
ده است. سپس روش شدر بخش مقدمه، ابتدا مفهوم نوآوري تبيين پس از بيان موضوع پژوهش 

يند آسازي توان نوآوري تشريح شده است. در ادامه مقاله فر پژوهش مورد استفاده براي مدل
طور مختصر مورد بحث  سازي توان نوآوري در سطح بنگاه به كار گرفته شده براي مدل اجرايي به

سازي طي سه بخش اصلي شامل توافق در خصوص فهرست  يند مدلآگرفته است. نتايج فر قرار
ري بنگاه، استخراج و تحليل نقشه علّي خبرگان، و استخراج و ومفاهيم مرتبط با توان نوآ

سازي نقشه ادغامي صنعت بيمه در بخش پاياني مقاله ارايه شده است. خروجي نهايي اين  مدل
 ان نوآوري بنگاه در صنعت بيمه است.پژوهش مدل مفهومي تو
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  مقدمه. 1
كار كنوني، تغييرات سريع و ساختارشكن است. در اين فضا  و ويژگي كليدي محيط كسب

و  هاي صنعتي و خدماتي با محيط رقابتي در تعامل هستند كه پيچيدگي، پويايي بنگاه
تغييرات سريع  يواسطههب ].4[هاي اصلي آن است  بيني بودن از ويژگي قابل پيش غير

كار دچار تحوالت   وتكنولوژي و تشديد فزاينده رقابت، بستر اقتصادي محيط كسب
براي معـرفي اقتصاد  1»اي اقتصاد شبكه«طوري كه امروزه از اصطالح به ؛اي شده عمده

مبتني بر «و  2»مدار دانش«اي،  ويژگي اصلي اقتصاد شبكهشود. دو  نويـن استفاده مي
  ].5[ هاي اقتصادي در اين فضاي نوين است بودن فعاليت 3»همكاري و اشتراك مساعي

وضعيتي كامالً متفاوت نسبت به  21ها در قرن  محيط رقابتي سازمان ؛همانطور كه بيان شد
وم آمريكا با هدف بررسي شرايط حاكم در قرن بيستم خواهد داشت. آكادمي ملي عل

با عنوان  پژوهشيهاي آتي صنعتي، يك طرح  آن بر فعاليت آثارماهيت اين تحوالت و 
را تدوين و اجرا نمود. براساس » 2020هاي فراروي توليد در سال  انداز چالش چشم«

به شرح  2020انداز عوامل اصلي مؤثر بر توليد در سال  چشم پژوهش گفته شدهگزارش 
 :]16[م شده است ذيل ترسي

-گذاري دانش، فضاي رقابتي نيازمند پاسخ توسعه ارتباطات و به اشتراك يواسطههب -1
  گويي سريع به نيروهاي بازار است.

ها شده با نيازهاي آن محصوالت توليدي سفارش ؛مشتريان هوشيار و مطلع انتظار دارند -2
  تطابق داشته باشد.

  رقابت در تمامي ابعاد توليد است. خالقيت و نوآوري، پايه و اساس -3
يندهاي نوآور و خالق موجب شده حيطه و مقياس آتوسعه و گسترش تكنولوژي فر -4

  توليد متحول شود.
  با توجه به شرايط اكوسيستم جهاني مواظبت از محيط پيراموني يك اصل اساسي است. -5
- ضعيت محيط بازار بهابعاد مختلف توليد و و ياطالعات و دانش مورد نياز درباره -6

  گيري در دسترس است. اي براي تصميم صورت گسترده

                                                            
1. Networked Economy  
2  . Knowledge Based  
3  . Collaboration  
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  هاي توليدي است. كليدي در سازماندهي بنگاه يتوزيع جهاني منابع توليد، عامل -7
دستيابي به همزماني در عبارتند از:  2020در  هاي فراروي توليد ترين چالش عمده
سازي منابع انساني و فني در راستاي ارتقاء  ريزي، طراحي و عمليات توليد، يكپارچه برنامه

آوري شده از منابع متعدد  سطح عملكرد و رضايت نيروي كار، تبديل مستمر اطالعات جمع
پذيري محصول و فرايند سيستم توليد با  گيري اثربخش، تطبيق به دانش مفيد براي تصميم
ر و هاي متغي ها و فرصتبندي سازمان توليد در پاسخ به نياز محيط پيراموني، باز پيكره

  . ]2[ يندهاي توليد نوآورآتوسعه فر
 گفته شدههاي  اي از چالش ثر به بخش عمدهؤگويي مپاسخ ؛دهد نشان مي باالبررسي موارد 
پذير نخواهد بود. امروزه براي رويارويي با رقابت  نوآوري و كارآفريني امكان  بدون نقش

نه، داشتن منابع بيشتر و داشتن سهم بهتر در بازار حاكم در بازار، عوامل كيفيت، كنترل هزي
ها حاكم است، توانايي ابتكار يا كافي نيستند. امروزه كه پاردايم مبتني بر دانش بر سازمان

  شود. ها در محيط رقابتي محسوب مينوآوري يكي از عوامل برتري آن
  :]13[ ترتيب زير استعوامل كليدي و مهم براي موفقيت در امر نوآوري به

هاي دولت، قوانين دولت، حجم و گسترش بازار محيط تكنولوژيكي و اقتصادي (كمك •
 بالقوه، شدت رقابت، بزرگي يا كوچكي سازمان و ...)

پذيري كنترل و تشويق به نوآوري، انعطافي سازماندهي نوآوري در سازمان (نحوه •
 و توسعه و بازاريابي و ...) پژوهشسازمان، ارتباط بين 

 هاي اصلي نوآوري (خصوصيات محصول جديد، قيمت، ارتباط، توزيع آن و ...)يويژگ •
ثر، حضور و نقش مدير پروژه، تعهد نسبت به ؤريزي ماجراي پروژه نوآوري (برنامه •

  ها، اهداف، مقدار منابع موجود و ...)مدت زمان مقرر، هزينه
 سمت نيا در شرايط فعلي بههاي برتر دها و شركتبا توجه به اينكه رويكرد غالب سازمان •

دانش و ايجاد نوآوري تبديل شده است، دانستن عواملي كه بر تغييرات نوآوري تأثير 
كه فضاي نوآوري در قالب يك  است. در صورتيمهم مستقيم يا غيرمستقيم دارند بسيار 

توان از يك طرف عوامل موثر بر نوآوري را شناسايي كرد و مدل قابل دسترس باشد، مي
- ايجاد شده در نوآوري را اندازه آثارتوان با دستكاري اين عوامل طرف ديگر مي از

   گيري كرد.
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هاي تعريف شده توسط بيمه مركزي، صنعت بيمه در كشور نيز با توجه به چارچوب
ها سلب شده است.  اي كه امكان رقابت واقعي از آنبه گونه دارد؛هاي خاصي محدوديت

اصلي ايجاد هاي گذاري خدمات يكي از اهرمحتي قيمتو كار،  در اين فضاي كسب
. در اين شرايط امكان نوآوري هم تحت تأثير قرار استها رقابت خارج از كنترل شركت

 شود.رو مي  هبا مشكالت خاصي روبگرفته و 
منظور معرفي عوامل موثر بر نوآوري در صنعت بيمه ايران  طراحي مدلي بهدنبال  اين مقاله به

مدل (سازه نظري) كه  مورد بررسي در اين مقاله اين استمسئله كليدي  نابراين،باست. 
طور خالصه مباني  . بنابراين در ادامه ابتدا بهنوآوري در سطح بنگاه شامل چه عواملي است

د و مبتني بر شو ه مييشود و بر مبناي آن مدل پيشنهادي ارا نظري مرتبط با نوآوري بيان مي
  د.شو هاي ذهني، اين مدل در صنعت بيمه ايران بررسي ميتكنيك تحليل نقشه

  
  نوآوريمفهوم . 2

كارآفريني، بيان   ي نگرش اقتصاد نئوكالسيك به پديده بسيارجاناتان هوگز در تبيين ضعف 
دوره حيات علم  ي ترين پديده ترين و پيچيده ترين، صحيح دارد كه كارآفريني قوي مي

در همين  .]6[ حاكم بر اين علم مغفول باقي مانده استاقتصاد، كامالً در نگرش رياضي 
هاي خود خصوص انديشمندان مختلفي در علوم اقتصاد و مديريت در اين خصوص نظريه

ها عبارت است از: مكتب  ترين آن اند كه از مهمه كردهيرا در قالب مكاتب مختلف ارا
ط شومپيتر و بعدها شيكاگو توسط نايت، مكتب آلمان توسط ليست و مكتب اتريش توس

عنوان  توسط هايك و كرزنر. در اين ميان مكتب اتريش بر روي نوآوري و كارآفريني به
  كند. عامل اصلي توليد در اقتصاد ملي اشاره مي

گيرد. از منظر شومپتر كارآفريني عبارتست  الهام مي هاي شومپيتر مكتب اتريش از ديدگاه
ه ايده جديد به بازار. بنابراين يارا براياوت از منابع ه يك تركيب جديد و متفيارا فرآينداز 

ها يا  نوآور است كه از طريق جايگزيني بنگاه يفرد كارآفرين مورد نظر شومپتر فرد
هاي جديد تالش دارد نظم موجود را به فرآيندها محصوالت و يا  هاي موجود با بنگاه ايده

زمان با  ي پويا است؛ زيرا همفرآيندك ي فرآيندوجود آورد. اين  هم بزند و نظم جديدي به
و كارهاي  ها به بازار از طريق جايگزيني كسب ه نوآورييتالش كارآفرينان براي ارا

هاي موجود براي  ها)، فشار زيادي به بنگاهفرآيندرقابتي (شامل محصوالت، خدمات يا  غير
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شود  اقتصادي مي شود. اين نوع اقدامات كارآفرينانه موجب تغيير رقابتي شدن اعمال مي
]18.[   
دست  ههايي ب هاي رقابتي را از طريق نوآوري كنند فرصتها تالش مي هنظر شومپيتر، بنگا به

نامد.  مي 1برد. وي اين فرآيند را تخريب خالق آورند كه موقعيت مزيتي رقبا را از بين مي
قدرت بازار و آورند؛  دست مي ههايشان ب ها قدرت بازار خود را از طريق نوآوري بنگاه

هاي ريسكي نوآوري  هاي ضروري براي پروژه سودهاي نامتعارف همراه با آن، محرك
  .]18[ دهند هستند كه كارايي كل سيستم اقتصادي را افزايش مي

هاي  پاسخ«تحول اقتصادي نيازمند دو عنصر اساسي است كه عبارتند از  فرآينددر اين نگاه 
ست از نوعي محاسبات مكانيكي و ا سخ انطباقي عبارتپا». 3هاي خالق پاسخ«و » 2انطباقي

كه كل اندازه اقتصاد افزايش  . در حالياستآن افزايش اندازه اقتصاد  ي  ايستا كه نتيجه
ماند. از جهت ديگر پاسخ خالق  نسبي اقتصاد به جمعيت ثابت باقي مي ي يابد، اندازه مي

هاي متداول كه طي آن تركيب  وشانجام امور به روشي غير از ر فرآيندست از ا عبارت
 فرآيندشود. در اين  ه مييجديد ارا فرآيندفردي از منابع در قالب محصول يا  منحصر به

هاي جديد به بازار كه موجب افزايش اندازه نسبي اقتصاد  ه نوآوريينقش خالقيت در ارا
حول كارگرفته شده در ايجاد ت شود، كليدي است. شومپتر خالقيت به به جمعيت مي

  : ]17[ نمايد توصيف مي» 4كارآفرينانه«اقتصادي را 
هاي كارآفرينانه  داري بر پاشنه فعاليت هاي تحول اقتصادي در جامعه سرمايه مكانيزم«

  » چرخد مي
ي است كه وظايف يا كاركردهاي مختلفي را شامل فرآينداز منظر شومپتر كارآفريني 

شود كه منتهي  امل اقدامات انفرادي ميشود. در اين نگرش كاركردهاي كارآفريني ش مي
» 5كاركرد كارآفرينانه«كارآفريني را  فرآيندد. قالب شو هاي جديد به بازار مي ايده ارايهبه 

كارگيري رهبري براي كسب سود از آن  گيرد كه شامل تعيين تركيبات جديد و به مي  در بر

                                                            
1  . CcreativeDdestruction 

2  . Adaptive Responses 
3  . Creative Responses 

4  . Entrepreneurial  

5. .Entrepreneurial Function 
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نمايد كه با هم كاركرد  ميشومپتر پنج نوع نوآوري يا پاسخ خالق را معرفي ]. 12[است
  ]: 11[دهند  كارآفرينانه را نشان مي

. معرفي يك محصول جديد يا يك كيفيتي از محصول جديد كه تا كنون براي 1
  كنندگان ناشناخته بوده است؛ مصرف

  هاي جديد؛فرآيندهاي جديد توليد يا  . معرفي روش2
بدون ه قبالً وجود نداشته است، اي ك . باز نمودن (ورود به) بازار جديدي در يك منطقه3

  چنين بازاري وجود داشته يا خير؛  آنكه در مناطق ديگر اين در نظر گرفتن
آيا  بدون در نظر گرفتن آنكهدادهاي توليد  . تسلط بر منابع جديد مواد اوليه يا ساير درون4

  آن منبع قبالً وجود داشته است يا خير؛ 
دهي جديد همچون ايجاد  دهي سازمان يق شكل. تأثيرگذاري بر سازمان صنعت از طر5

  انحصاري يا شكستن يك موقعيت انحصاري.  يموقعيت
مديريت استراتژيك  هاي پژوهشاي بر  هاي اخير تأثير فزاينده نگرش شومپتر در سال

گذاشته است. كسب مزيت رقابتي از طريق اكتشاف كارآفرينانه و اعمال رقابتي مبتني بر 
استراتژي است. نگرش شومپتري دو  ي نون گفتمان شومپتري در حوزهوان كاعن نوآوري به

  . ]7[ استهاي بازار فرآيندجزء اصلي و محوري آن اعمال رقابتي و 
شكل گرفت و بعدها » كارل منگر«با آثار فكري  1870مكتب اقتصادي اتريش از دهه 

گسترش ، فريديچ هايك، و اسرائيل كرزنر 1همچون لدويگ ميز پژوهشگرانيتوسط 
هايي با مكتب اتريشي دارد؛ اما به هر حال تا حدود  زف شومپتر تفاوتواگرچه ديدگاه ژ

استراتژي  پژوهشگرانكه تعداد كمي از  زيادي ريشه در اين مكتب فكري دارد. با آن
اما تأثير تفكر اتريشي بسيار  ؛اند صورت مشخص به اين مكتب فكري استناد نموده به

هور بيروني آن است. بسط مفاهيمي همچون نوآوري مستمر، تر از ظ گسترده
و كار در  پذيري، ناهمگني ناپايدار و اثر عوامل غيرقابل مشاهده بر عملكرد كسب انعطاف

   ].8[ادبيات استراتژي نشان از گسترش نگرش اتريشي به حوزه استراتژي است 
  

                                                            
1  . Ludwig Mises 
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  پژوهشروش . 3
علّي  يمدلدنبال طراحي و تدوين  ؛ زيرا بهاستاي توسعهاز بعد هدف اين پژوهش از نوع 

ها از نوع  است. همچنين از بعد روش گردآوري دادهنوآوري در صنعت بيمه براي تبيين 
پردازد  شود؛ زيرا به بررسي موضوعي مي هاي غير آزمايشي (اكتشافي) محسوب مي پژوهش

ر امكان مداخله در توجهي در رابطه با ابعاد آن وجود ندارد و پژوهشگ كه اطالعات قابل
]. همچنين در راستاي ارتقاء كيفيت نتايج پژوهش، از نظر 3ها را ندارد [ شرايط آزمودني

  ].1گيرد [ انجام مي» آميخته متوالي پژوهش«متدولوژيك براساس روش 
در اين نوآوري سازي  يند مدلآآميخته، فر پژوهش شناسي روشبنابراين در چارچوب 

سازي  مدل پژوهشنگاشت علّي و  پژوهشاي،  كتابخانه پژوهش طي سه مرحله شاملمقاله 
گيرد، كه مرحله اول و دوم ماهيت كيفي دارد و مرحله سوم  نگاشت ادغامي انجام مي

اي در  رويكرد تحليل كمي دارد. در مرحله اول براساس نتايج مطالعه كتابخانه هعمد طور به
در سطح نوآوري ومي اوليه توان ، چارچوب مفهپژوهش ي خصوص مباني نظري و پيشينه

استخراج مدل ذهني خبرگان  به مرحله دومدر . شود مي استخراجبيمه بنگاه در صنعت 
 .شود ميبنگاه و تحليل نتايج براساس روش نگاشت علّي توجه نوآوري صنعت در رابطه با 

پس از  استخراج وبيمه بر مبناي رويكردي اجماعي، نقشه ادغامي صنعت نيز در مرحله سوم 
شود. خروجي نهايي مرحله سوم، يك مدل كيفي براي  سازي مي هاي الزم مدل انجام تحليل

سازي  ها و مدل است. در اين مرحله براي تحليل دادهبيمه بنگاه در صنعت نوآوري تبيين 
هاي مرسوم در ادبيات تحليل  هاي نگاشت علّي و همچنين از تكنيك از تكنيكنوآوري 

سازي كمك  يند مدلآهاي كمي مورد نياز در فر ي انجام تجزيه و تحليلشبكه اجتماعي برا
  گرفته شده است.

 و دانشگاهي كشور عبارتست از خبرگان صنعت بيمه پژوهشآماري مورد نظر  ي جامعه
، داراي تجربيات كاري و مديريتي مناسبي در اين زمينه بيمهضمن آشنايي با صنعت  كه

خبرگان نفر از  28و طي چندين مرحله تعداد برفي  گلوله گيري هستند. براساس روش نمونه
با . ه استدش انتخاب نوآوري در صنعت بيمه  كيفيبراي مشاركت در ساخت مدل صنعت 

]، اين تعداد 15[ پيشين و توصيه صاحبنظران روش نگاشت شناختي هاي پژوهشتوجه به 
  نمونه براي استخراج مدل كيفي مناسب است.
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  براساس روش نگاشت علّينوآوري ي سازي كيف دلم. 4
نوآوري رابطه با تدوين مدل و نتايج آن در نگاشت علّي يند آهاي فر گامدر اين بخش 

  د.شو مختصر بيان مي طور بهبيمه صنعت بنگاه در 
  نوآوري بنگاه رست مفاهيم مرتبط با تدوين فه .1.4

منظور تطبيق فهرست  به. تو مفاهيم مرتبط با آن اس بررسيمورد  مسئلهتعيين  گاماولين 
 گفته شدهفهرست ، بيمهبا فضاي صنعتي كشور و الزامات صنعت نوآوري مفاهيم مربوط به 

خبرگان صنعت در پانل ) 1 جدولاز مطالعه مباني نظري (استخراج شده  ياهبراساس نظر
   ].18][12][8][6[ گرفت قرار بازبينيمورد 

  خراج شده از مطالعات نظريفهرست عوامل مرتبط با نوآوري است .1جدول
  عنوان عامل زير بخش بخش  عنوان عاملزير بخشبخش
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  استراتژي نوآوري پويايي تكنولوژي
  آورينظام مديريت نو شدت رقابت
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 مين و مديريت منابع نوآوريأت  گيري استراتژيك جهتعوا

  نوآوري در محصول سرمايه انساني
  نوآوري در فرايند فرهنگ سازماني
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  و كار نوآوري در نظام كسب توانمندي توليد
  سازي نوآوريتجاري كنولوژيكتوانمندي ت

 توانمندي بازاريابي

دي
انمن

تو
 

ك
وژي

كنول
ي ت

فرين
ارآ

ي ك
ها

  فضاي كارآفرينانه
  استراتژي كارآفريني توانمندي دانش و يادگيري

مين و مديريت منابع أت  اي توانمندي رابطه
  كارآفرينانه
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  شناسايي/كشف/خلق فرصت اعتماد، تعهد و درك متقابل
  ها برداري از فرصت بهره درك مشترك از اهداف سازماني

  هاي كارآفرينانهفعاليت گذاري اطالعات و دانشبه اشتراك
 هاي هماهنگي و ارتباطات پايداركارگيري مكانيزمهب

بتي
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  وريعملكرد نوآ
  عملكرد كارآفرينانه همكاري و اشتراك مساعي

  عملكرد بازار  هاي تكنيكي ها و روش كارگيري پرتكل هب
  عملكرد مالي

  
پيشين با فضاي  هاي پژوهشمنظور تطبيق فهرست عوامل استخراج شده از ادبيات نظري و  به

ه انجام گرفت كه در نتيجه آن از يافت نفر از خبرگان مصاحبه نيمه ساخت 5صنعت بيمه، با 
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مبناي توافق نيز معنادار . ه استدشليست فوق تعدادي از عوامل حذف، ادغام يا اضافه 
فهرست پااليش يافته عوامل مرتبط با نوآوري است.  بودن مفاهيم فوق در صنعت بيمه بوده

  شده است. ارايهزير  جدولدر 

  نوآوري از منظر خبرگان صنعت بيمه فهرست پااليش يافته عوامل مرتبط با .2جدول
  عالمت اختصاري  عنوان عامل  بخش  عالمت اختصاري  عنوان عامل  بخش

ها و توانمندي
هاي دارايي

  سازماني

 KnowledgeMng  مديريت دانش

هاي قابليت
  نوآوري

 ProcessInn  نوآوري در فرآيند

 MarketingCapability  قابليت بازاريابي
نوآوري در نظام 

 BusinessSysInn  كار و كسب

 InnCommercializationسازي نوآوريتجاري Technology قابليت تكنولوژي

 InnClimate  فضاي نوآوري HumanCapital  سرمايه انساني

عملكرد 
  نوآورانه

 InnStrategy  استراتژي نوآوريEntreprenuerialPerformancce عملكرد كارآفرينانه

 ProductInn محصول نوآوري د ر MarketPerformance عملكرد بازار

 CompetitionIntensity  شدت رقابت  محيطي FinancialPerformance  عملكرد مالي

  
  استخراج نقشه علّي خبرگان و تحليل آن. 2.4

 استخراج و تحليل نقشه علّي خبرگانبه موضوع كيفي سازي  يند مدلآاز فر گامدومين 
دو جلسه  تاهاي الزم و برگزاري يك  پس از انجام هماهنگي. استاختصاص يافته 

از پيش  يچارچوبمبناي  ربيافته با هر يك از خبرگان صنعت  عميق نيمه ساختمصاحبه 
عناصر مدل و بنگاه شامل نوآوري مدل ذهني خبرگان صنعت در رابطه با  ،تدوين شده

 اج شده از مصاحبه بااستخرنقشه علّي  سپس. ه استدشاستخراج  مربوطروابط علّي 
 Decision) معتبر و شناخته شده نگاشت شناختي يهاافزار نرميكي از با كمك خبرگان 

Explorer)  نگاشت  پژوهشگرانبا توجه به توصيه . و مورد تحليل قرار گرفتترسيم
، نقشه علّي يند ثبت و استخراج مدل ذهني خبرگانآفربراي اطمينان از دقت شناختي، 

عنوان يكي  نيز به CognizerTMافزار  از نرمرسانده شد.  ييد خبرگان مربوطأه تترسيم شده ب
هاي پيچيدگي و  استخراج شاخصبراي ]، 7افزارهاي موجود نگاشت علّي [ از معدود نرم
   .ه استاستفاده شدخبرگان علّي   قلمرو نقشه

 يلي انجام گيردسري اقدامات تحل براي استخراج نقشه علّي مرتبط با صنعت بيمه بايد يك
  گيرد: ذيل استخراج و مورد بررسي قرار ميموارد ها در قالب  اين شاخصكه 
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كار، پست سازماني،  ي هاي شخصي خبرگان (شامل سابقه بين ويژگيبررسي رابطه  الف)
  ها  هاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علّي آن جنسيت و سن) و شاخص

  علّي خبرگان  هاي وضعيت تشابه يا فاصله بين نقشهبررسي ب) 
  نقشه علّي ادغامي شناسايي مفاهيم و روابط ج) 
  وضعيت تشابه بين مفاهيم نقشه علّي ادغامي بررسي د) 
در راستاي تلخيص و  اساس درجه تشابه مفاهيم برهاي علي بررسي ادغام نقشهه) 

  بندي  بلوكو  سازي ساختار مدل علّي نوآوري مربوط به آن صنعت ساده
هاي علّي خبرگان براي دستيابي به  پذيري ادغام نقشه اول و دوم امكانموارد گويي به  پاسخ
هاي علّي براساس  سوم نتايج ادغام نقشهمورد دهد.  علّي ادغامي صنعت را نشان مي  نقشه
اين  ي دهد. نتيجه هاي مرسوم در ادبيات نگاشت شناختي را مورد توجه قرار مي روش

چهارم ميزان شباهت مفاهيم نقشه مورد . استراي صنعت مرحله تعدادي مدل علّي اوليه ب
سازي  پذيري ساده آخر به موضوع امكانمورد كند و  علّي ادغامي در صنعت را بررسي مي

هاي علّي خبرگان در سطح صنعت  دست آمده از ادغام نقشه هساختار مدل علّي اوليه ب
افزارهاي مختلف ختلف در نرمهاي ممختلف از آزمون هاي الؤپردازد. براي پاسخ به س مي

  شرح زير است: طور خالصه به استفاده كه به
  SPSSهاي تحليل رگرسيون و تحليل كراسكال واليس در آزمونالف) 
 افزار در نرم ايو تحليل خوشه MDSهمراه با تحليل  DRو QAP هاي آزمونب) 

UciNet  
با  Cognizerها در  و ترسيم آن Excelافزار هاي اوليه ادغامي در نرمتشكيل ماتريسج) 

   UciNetافزار ها در نرمو سپس تحليل ادغام نقشه Aggregateاستفاده از تابع 
  UciNetافزار آزمون تحليل همبستگي در نرم د)
  UciNetافزار در نرم Tabu Searchسازي  و بهينه CONCORهاي آزمونه) 

  هاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علياخصهاي شخصي خبرگان و شالف) بررسي رابطه بين ويژگي
سن، جنس، سازمان هاي شخصي خبرگان (متغيرهاي چهارگانه در اين قسمت تأثير ويژگي

شود. قبل از ها بررسي ميهاي پيچيدگي و دامنه نقشه) بر روي شاخصو تجربه كاري
 هايها و شاخصنقشه 1هاي پيچيدگيهاي شخصي خبرگان با شاخصبررسي رابطه ويژگي

                                                            
1. Complexity Analysis 
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هاي هاي پيچيدگي و شاخصاست كه شاخص گفتنيهاي علي، نقشه  1دامنه يا قلمرو
شرح زير تعريف شده و با استفاده از  هاي پيچيدگي بهها محاسبه شود. شاخصقلمرو نقشه

 Number of Links ،Linkها محاسبه شده است: به ازاي تمامي نقشه Cognizerافزار نرم

Density  وMap Densityاخص پيچيدگي ميزان ارتباطات هر شاخص يا متغير را در . ش
تحليل دامنه يا قلمرو به ازاي هر  دهد. از طرف ديگر شاخصساختار نقشه را نشان مي

شود. شاخص دامنه اهميت ترتيب زير محاسبه مي هاي علي نيز بهشاخص) نقشه 14شاخص (
  دهد. مفهوم در ساختار نقشه را نشان مي

Domaini=Input Domaini+Output Domaini 
گيري كرد كه در فاصله توان نتيجه ، ميSPSSافزار بر اساس تحليل همبستگي در نرم

د. همچنين كرها را با هم ادغام هاي پيچيدگي، نقشهتوان بر اساس شاخص% مي99اطمينان 
به آماره  با توجه ؛دهد ها با استفاده از روش تحليل رگرسيوني نشان مي تر داده بررسي دقيق

هاي شخصي  بين ويژگيرا اي  توان رابطه محاسبه شده، از منظر آماري نمي Tآزمون 
  . يافتهاي پيچيدگي نقشه علّي  خبرگان با شاخص

قلمرو نقشه علّي از آزمون   هاي شخصي خبرگان بر شاخص ثير ويژگيأبراي بررسي ت
از اين آزمون، كم بودن واليس استفاده شده است. دليل استفاده  -ناپارمتري كروسكال

موقعيت، ها است. در اين قسمت وجود منبع تغيير به ازاي چهار متغير مستقل تعداد داده
متغير)  14(معادل  Domain14تا  Domain1در هر يك از جنس، سازمان و تجربه كاري 

هاي شخصي ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل چهارگانه ويژگي واقع شود. دربررسي مي
 هاي هفرضي واقعاست. در  شدهبررسي  Domain14تا  Domain1متغير  14رگان بر خب

 ترتيب زير است: آماري مرتبط با اين مسئله به
Ho :K آماري داراي توزيع احتمال همسان هستند ي جامعه 
Haحداقل دو مورد از جوامع آماري داراي توزيع احتمال ناهمسان هستند : 

 05/0تر از  ها بزرگDomainدر تمامي  Sigزمون مربوطه، طبق خروجي ناشي از  تحليل آ
هاي نقشه Domainهاي شخصي خبرگان بر شاخص % ويژگي95با احتمال  بنابراين،است. 

 علي تأثيري ندارد. 

                                                            
1. Domain Analysis 
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هاي  توان براساس ويژگي هاي علّي خبرگان را نمي نقشه ،توان گفت مي باالبا توجه به نتايج 
  ها تمايزي قائل شد. يا بين آن بندي نمود شخصي خبرگان طبقه

  خبرگان  علّيب) تجزيه و تحليل ميزان تشابه يا فاصله بين نقشه 
براي تحليل ميزان تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّي خبرگان ابتدا با استفاده از دو روش 

، درجه تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّي خبرگان 2و شاخص نسبت فاصله QAP1همبستگي 
اسميت و ويرث و  -د. براي محاسبه شاخص نسبت فاصله از دو فرمول لنگفيلدشو ن ميتعيي

شده توسط  ارايهشود. بر اساس فرمول همچنين ماركوكزي و گلدبرگ استفاده مي
صورت صفر و يك و فرمول  اسميت و ويرث براي حالتي كه روابط به -لنگفيلد

پيوستار صفر تا پنج يا حالت وزني،  صورت كه روابط به ماركوكزي و گلدبرگ براي حالتي
بر  پژوهشدر اين  شده است. ارايهشود كه در زير اين دو فرمول اين شاخص محاسبه مي

كه  ، از فرمول ماركوكزي استفاده شده استCognizerافزار ها در نرماساس گروه نقشه
ترتيب زير  رمول بهاين ف .]14هاي علّي است [ ميزان فاصله يا تفاوت بين نقشه ي دهنده نشان

  ]:13است [

 
منظور بررسي همبستگي  به UciNetافزار موجود در نرم QAPدر ادامه از روتين همبستگي 

شده است. ورودي اين تحليل، ماتريس همجواري محاسبه شده  استفادههاي ذهني بين نقشه
ن فرض است. آزمو Cognizerافزار با استفاده از فرمول ماركوكزي و گلدبرگ در نرم

  شرح زير است. مربوط به اين تحليل به
Ho : بين نقشهi ام و نقشهj) 0ام همبستگي خطي وجود ندارد= ρ( 
Ha : بين نقشهi ام و نقشهj) 0ام همبستگي خطي وجود دارد≠ ρ.( 

. شوددر تمامي موارد رد مي Hoاست، بنابراين فرض  05/0كمتر از  sigبا توجه به اينكه 
هاي هاي شباهت) و نسبت فاصله (داده(داده QAPبه تحليل همبستگي بررسي نتايج مربوط 

                                                            
1. Quadratic Assignment Procedure Correlation 
2. Distance Ratio 
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نفر  28هاي علّي دهد كه تفاوت معناداري بين نقشه تفاوت) بين نقشه علّي خبرگان نشان مي
  از خبرگان وجود ندارد. 

هاي علّي خبرگان از دو روش  بر اين، براي بررسي ماهيت تشابه يا تفاوت بين نقشه عالوه
شود.  استفاده مي 2»اي تحليل خوشه«و  1»پردازي چند بعدي مقياس«شرفته شامل آماري پي

و نسبت فاصله مورد استفاده  QAPهاي تحليل همبستگي براي انجام اين دو تحليل خروجي
عنوان يك تكنيك آماري چند متغيري  هپردازي چند بعدي ب گيرد. روش مقياسقرار مي

ها در يك فضاي چند  تشابه يا تفاوت بين آزمودنيبراي تبيين الگوي ترسيمي (ريختي) 
يك تحليل ترسيمي  ارايهاين روش براي  ،رود. بنابراين كار مي بعدي (بيشتر از يك بعد) به

ها مناسب است  ها و درك الگوي حاكم بر آن از وضعيت شباهت يا عدم شباهت آزمودني
 پژوهشگرانه مورد استفاده هاي آماري پيشرفت عنوان يكي از تكنيك ههمين خاطر ب و به

اي نيز امكان  و نقشه علّي قرار گرفته است. روش تحليل خوشه 3»تحليل شبكه اجتماعي«
  كند. ها را بررسي مي هاي آن بندي نقشه علّي خبرگان براساس ويژگي دسته

) و QAPنفر خبره بر اساس شاخص شباهت (تحليل همبستگي  28خروجي تصويري نقشه 
  ترتيب زير است. به بت فاصله)شاخص تفاوت (نس

  تفاوت شباهت

هاي تفاوت ) و دادهQAPهاي شباهت (تحليل همبستگي اي نيز، دادهدر تحليل خوشه
شود. تحليل اي ميعنوان ورودي، وارد تحليل خوشه ) بهDistance Ratio(نسبت فاصله يا 

در هر دو اي يل خوشهخروجي تحل انجام شده است. UciNetافزار همبستگي نيز در نرم
  كند.  حالت مشابه هم بوده و چهار خوشه ايجاد مي

                                                            
1. Multidimensional Scaling 
2. Cluster Analysis 
3. Social Network Analysis 
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، از منظر تحليلي دليل محكمي براي عدم امكان ادغام يا باالهاي خروجيبا توجه به 
؛ ها وجود ندارد  هاي شخصي آن هاي علّي خبرگان براساس ويژگي ضرورت تفكيك نقشه

نفر خبره و تلفيق نتايج در راستاي تدوين  28ي علّي ها توان نسبت به ادغام نقشه مي بنابراين،
  مدل علّي نوآوري اقدام نمود.

  ادغامي  علّيج) استخراج نقشه 
هاي اوليه در رابطه با آن انجام گرفت،  كه مدل ذهني خبرگان تعيين و تحليل پس از آن

جه به با تو ].11[ ه استدشبررسي بيمه امكان استخراج نقشه علّي ادغامي براي صنعت 
سازي نوآوري  نگاشت علّي براي مدل] 10[محور  اينكه در اين مقاله از رويكرد قاعده

. در استهاي علّي فردي  سازي ادغام نقشه يند مدلآبخشي از فر بنابراين،شود،  استفاده مي
شود كه عبارتند از نقشه  هاي علّي خبرگان استفاده مي اين راستا از دو الگو براي ادغام نقشه

سه نوع نقشه  ،گفتني است .2و نقشه مورد اجماع اكثريت 1د اتفاق آراء يا نقشه مشتركمور
  %.70% و 90% و ب) اكثريتي يا 100: الف) جمع يا شده استدر اين مرحله استخراج 

 UciNet) با استفاده از هاي ادغامينقشه در ادامه ضريب همبستگي (شباهت بين مفاهيم
صورت شماتيك  به باال، خروجي شباهت MDSفاده تحليل محاسبه شده است. سپس با است

ترتيب زير  درصدي به 70شده است. خروجي مربوط به نقشه  ارايهو در فضاي دو بعدي 
  است.

  
همبستگي بين سطرها و درجه هاي ادغامي بر اساس  نتايج تحليل شباهت مفاهيم نقشه

ايج مربوط به تحليل تشابه مفاهيم با هاي متناظر مربوط به مفاهيم نقشه و همچنين نت ستون

                                                            
1. A Map of Unanimity 
2. A Map of Majority 
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بندي  بندي نتايج مرحله بعد (بلوك پردازي چند بعدي به بررسي و جمع كمك روش مقياس
  نمايد. كمك ميهاي علّي ادغامي)،  مفاهيم نقشه

 ادغامي  علّيهاي سازي بلوكي نقشهد) مدل
هاي مربوط به  ادههاي تجزيه و تحليل د آخرين بخش از فعاليت ،همانطور كه بيان شد

هاي ماتريس همجواري نقشه ادغامي صنعت  هاي علّي مربوط به تلفيق و تلخيص داده نقشه
هاي ادغامي و  سازي و تلخيص ساختار نقشه منظور ساده هسازي بلوكي ب با كمك مدل

هاي تعبيه  استخراج مدل نوآوري در صنعت بيمه است. با توجه به نقاط قوت و ضعف رويه
هاي مربوط به ماتريس همجواري، در  سازي بلوكي داده براي مدل Ucinetافزار  مشده در نر

 Tabu Searchسازي  بهينه و الگوريتم CONCORاز دو روش  پژوهشاين 

Optimization (TSO) 9[شده است سپس نتايج لفيق  ،طور همزمان استفاده شده هب[ .  
درصدي)  70(وافق اكثريت خبرگان سازي بلوكي نقشه ادغامي مورد ت نتايج مربوط به مدل

درجه تأثير موجود بر روي  شرح زير است. به CONCORبندي  با استفاده از روش بلوك
  استخراج شده است. گفته شدهدو روش هاي ها از خروجيشاخه

  
  .استشرح زير  به TSOهاي ناشي از الگوريتم بر اين خروجي عالوه
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  گيرينتيجه .5

ترتيب نمودار زير  بيمه بهبنگاه در صنعت نوآوري شده براي تبيين توان  ارايهمدل نهايي 
  دست آمده است. به باالها از ميانگين دو نمودار شدت تأثيرگذاري. است

  
  

وآوري در صنعت بيمه تبيين شده است. در اين ، اتمسفر يا اكوسيستم نباالبر اساس نمودار 
هاي نوآوري (در اولويت صورت مستقيم تحت تأثير قابليت اتمسفر، عملكرد نوآورانه به

صورت مستقيم اثر خود را بر روي متغير  بازاريابي است. اين دو بههاي قابليتاول) و سپس 
تحت تأثير انواع عوامل مرتبط گذارند. اما از طرف ديگر خود وابسته عملكرد نوآورانه مي

توجه اين است كه با توجه به  قابل ي گيرند. نكتههاي سازمان قرار ميها و داراييبا قابليت
ضرورت متفاوت قابليت بازاريابي، به عقيده خبرگان اين عامل از ساير عوامل مرتبط با 

هاي سازمانيقابليت    بازاريابي هايقابليت استراتژي نوآوري

 شدت رقابت

 يو كار نوآور كسب هاي نوآوريقابليت

 عملكرد نوآورانه

525/0  
837/0  

855/0  

869/0  891/0  342/0  

817/0  727/0  

891/0  
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أمل است. اما بيشتر از هاي سازمان تفكيك شده است و اثر آن هم قابل تها و داراييقابليت
هاي نوآوري و بازاريابي نوآوري را تحت تأثير قرار سايرين، استراتژي نوآوري، قابليت

شود. اما عامل آخر در داخل بنگاه طرح و تحليل مي گفته شدهداده است. مجموعه عوامل 
 در خارج از بنگاه مطرح است. است،كه شدت رقابت 
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