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چکیده:

درحالیکــه بیشــتر تحقیقــات انجامشــده در زمینــه عملکــرد ســازمان و قابلیتهــای ســازمانی ،تأثیــر قابلیتهــای بازاریابــی ،نــوآوری و
یادگیــری را (بهطــور جداگانــه) بــر روی عملکــرد ســازمان ارزیابــی میکننــد ،در ایــن تحقیــق مدلــی یکپارچــه را بــرای ارزیابــی تأثیــر ایــن

قابلیتهــا بــر عملکــرد شــرکتهای بیم ـهای توســعه دادهشــده و عــاوه بــر ایــن تأثیــر مکمــل ایــن قابلیتهــا نیــز بهصــورت ترکیبــی و
مکمــل نیــز بــر عملکــرد ســازمان ارزیابــی میشــود .در ایــن تحقیــق ،بــا اســتفاده از دیــدگاه منابــع ســازمانی ،و بــا اســتفاده از روش
سرشــماری کل شــرکتهای بیمـهای در ایــران 23 ،شــرکت بیمـهای خصوصــی و دولتــی در ایــران ارزیابــی شــدهاند .یافتههــای حاصــل از

تجزیـ ه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از روش حداقــل مربعــات جزئــی و بــا اســتفاده از نرمافــزار اســمارت پــی ال اس (ایــن نرمافــزار بــرای

نمونههــای بســیار کوچــک نیــز دادههــا را پــردازش میکنــد) ،دال بــر آنانــد کــه قابلیتهــای بازاریابــی ،نــوآوری و یادگیــری ،همبســتگی
مثبــت بــا عملکــرد شــرکتهای بیم ـهای دارنــد .بهعــاوه ،ایــن قابلیتهــا در مــورد موفقیــت عملکــرد شــرکتهای بیم ـهای بــا یکدیگــر
همافزایــی داشــته و مکمــل همانــد.
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Abstract:

While most studies that has been done about organizational performance organizational capabilities investigate the effects of marketing, innovation and learning capabilities (often separately) on organizational performance, an integrated model has been developed in this study to assess the effects of these capabilities on
performance of insurance companies. Moreover the complimentary effect of the organizational capabilities
also has been investigated in this study. Using resource-based view and the method of capitation of all insurance companies in Iran, 23 private and governmental insurance companies in Iran have been investigated.
The findings of the analyses data with the method of Partial Least Squares and using SmartPLS software (this
software analyses the data even for very small samples), show that marketing, innovation and learning capabilities have positive correlation with the performance of insurance companies. In addition, the capabilities
are complimentary with together and create a synergy in achieving the performance of insurance companies.
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بیمــه خدمتــی مالــی بــرای گــردآوری پساندازهــای مــردم و
ارائــه پوشــش ریســک بــرای آنهاســت .وظیفــه اصلــی بیمــه در
برابــر رخدادهــای احتمالــی ایجادکننــده خسارتهاســت .بیمــه،
نگرانیهــا و مشــکالت ناشــی از خســارتهای ایجــاد شــده در
زمین ـهی امــوال و مرگومی ـ ر را پوشــش میدهــد .بیمــه همچنیــن
ســرمایههایی را بــرای جامعــه فراهــم میکنــد کــه ایــن ســرمایهها
در بخشهــای ســودمند ســرمایهگذاری میشــوند .از جملــه
چالشهــای صنعــت بیمــه در ایــران ،نبــود فراینــد سیســتماتیک
و کارآمــد بــرای تولیــد و عرضــه محصــوالت جدیــد بیم ـهای و نیــز
عــدم بهرهگیــری از فرصتهــا توســط شــرکتهای بیمــه میباشــد
کــه ناشــی از پیــروی آنهــا از مدلهــای ســنتی حا کــم بــر کسـبوکار
بیمــه در ایــران بــوده است(دهدشــتی شــاهرخ و بابایــی نــژاد
پیــروز.)1389 ،
قابلیــت نــوآوری برتــر ،موهبتــی اســت بــرای عملکــرد ســازمان.
قابلیــت نــوآوری میتوانــد بــه ســازمانها در فراینــد توســعه
محصــوالت و خدمــات برتــر بــرای تطابــق بــا خواســتهها و نیازهــای
در حــال تغییــر مشــتریان (لــی و میشــل )2009 ،1کــه بــرای موفقیــت
در محیــط بــازار مــورد نیــاز اســت ،کمــک کنــد .بهطورکلــی میتــوان
گفــت کــه نــوآوری ســازمانی در صنعــت بیمــه بــه رفــاه مشــتریان و در
نتیجــه بــه رفــاه ســطح اجتماعــی جامعــه منتهــی خواهــد گردیــد.
بهعــاوه ســازمانها بایــد قابلیــت بازاریابــی برتــر را بــرای آوردن
ســریعتر محصوالتشــان بــه محیــط بــازار و خدمــت رســانی بهتــر
از رقبــا بــه مشتریانشــان ،پــردازش کننــد (مــورگان 2و همــکاران،
 .)2009بیمــه در زیرمجموعــه بخــش خدمــات قــرار میگیــرد و در
بازاریابــی ایــن خدمــت ،بایــد توجــه کافــی بــه کیفیــت محصــول
و رضایــت مشــتری داشــت (دهدشــتی شــاهرخ و بابایــی نــژاد
پیــروز .)1389 ،عــاوه بــر ایــن ســازمانها بهمنظــور دســتیابی بــه
رشــد و تعییــن شــیوههای جدیــد همــکاری نزدیــک بــا مشــتریان،
میبایســت عــاوه بــر قابلیتهــای بازاریابــی و نــوآوری ،بــه قابلیــت
یادگیــری برتــر نیــز بــرای تحلیــل موفقیــت و شکســت امــور مربــوط
بــه راهانــدازی و توســعه محصــوالت ،و نیــز دانــش جدیــد ،دســت
یابند(پریتــو و رویــا .)2006 ،3بنابرایــن دیــدگاه ایــن تحقیــق بدیــن
گونــه اســت کــه قابلیتهــای نــوآوری  ،بازاریابــی و یادگیــری در
ســازمانهای بیم ـهای ،قابلیتهــای کلیــدی ایــن ســازمانها در
تــاش بــرای دســتیابی بــه عملکــرد برتــر میباشــد .در حالــی کــه ایــن
ســه قابلیــت کلیــدی بهطــور بالقــوه بــر عملکــرد ســازمان اثرگذارنــد،

تحقیقاتــی کــه بهطــور همزمــان تأثیــر آنهــا را بــر عملکــرد ســازمان
بررســی نماینــد ،نادرنــد .مهمتــر از همــه آنکــه ادبیــات مدیریتــی
اغلــب در مــورد طبیعــت مکمــل آنهــا و امــکان اثرگــذاری مکمــل
آنهــا بــر ســازمان ســا کت بــوده اســت .در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع
ً
مزیــت بزرگــی را بــرای ســازمانها بــه وجــود مــیآورد کــه عمدتــا
کشــف نشــده اســت (مــورگان و همــکاران2009 ،؛ نیوبــرت.)2007 ،4
شــرکتهای بیمــه بازرگانــی میبایســت بــا توجــه بــه افزایــش
ســطح اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی و توســعه
تکنولــوژی و صنعــت ،انــواع پوش ـشهای بیمــهای متناســب بــا
خطراتــی کــه ســرمایهها و صنعــت و تکنولــوژی و اقتصــاد جامعــه را
تهدیــد میکنــد ،ارائــه نمــوده (قابلیــت نــوآوری) و ایــن پوشـشها را
بــا فعالیتهــای بازاریابــی مناســب بــه بــازار و مشــتریان عرضــه کــرده
(قابلیــت بازاریابــی) و شکســت یــا موفقیــت عرضــه ایــن پوش ـشها
را تحلیــل نماینــد (قابلیــت یادگیــری) و از ادامــه توزیــع یکنواخــت
پوش ـشهای بیم ـهای کالســیک موجــود خــودداری کننــد.
در ایــن تحقیــق اثــر جدا گانــه قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی
و یادگیــری هماننــد تأثیــر مکمــل آنهــا بــر عملکــرد ســازمانهای
بیمـهای در قالــب یــک مــدل منفــرد ارزیابــی میشــود .ایــن تحقیــق
بــا بررســی همزمــان توســعه قابلیتهــای برتــر نــوآوری ،بازاریابــی
و یادگیــری ،کــه بــرای ســازمانهای بیم ـهای تأثیــری مکمــل
ایجــاد میکنــد بــه تحقیقــات مدیریتــی اعطــا شــده و ایــن یافتــه
تأثیــر اســتراتژیک و مهمــی در جلوگیــری از رقبــا در مــورد تقلیــد از
قابلیتهــای ســازمان داشــته و موجــب تشــدید دســتاوردهای
محیــط بــازار میشــود.

2-2مبانی نظری تحقیق
2 -22 -2قابلیت نوآوری
نــوآوری بهعنــوان عاملــی مهــم و حیاتــی بــرای ســازمانها
بهمنظــور ایجــاد ارزش و مزیــت رقابتــی پایــدار اســت (ســعیدا
اردکانــی و همــکاران .)1389 ،در ایــن تحقیــق ،قابلیــت نــوآوری
بهعنــوان مجموع ـهای از فرایندهــای وابســته بــه هــم کــه در یــک
ســازمان بایــد بهمنظــور تســهیل و بهکارگیــری و نیــز توســعه موفــق،
تکامــل و انجــام نــوآوری در خدمــت ،رخ دهــد تعریــف میشــود.
ً
ولــی ایــن فراینــد کامــا پیچیــده اســت و مســتلزم مدیریــت مؤثــر
و کارآمــد در بســیاری از فعالیتهــای مختلــف اســت .چالــش
اصلــی در حــوزه نــوآوری ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان آن را
بــه وجــود آورد و بهبــود بخشــید .بــا بررســی ادبیــات موجــود در
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اصطــاح بازاریابــی بیمــه ،بــه بازاریابــی خدمــات بیم ـهای باهــدف
خلق مشــتری و کســب ســود از طریق رضایت مشــتری اشــاره میکند.
بازاریابــی بیمــه بــر تنظیــم ایــده آلــی بــرای کس ـبوکارهای بیم ـهای
تمرکــز دارد .بهنحــویکــه ســازمان بیمــه ابقــاء مییابــد و در یــک چشــم
انــداز درســت رشــد میکنــد (اســفیدانی و همــکاران.)1390 ،
آمیختــه بازاریابــی ،مجموع ـهای از فعالیتهــای بازاریابــی اســت
کــه یــک ســازمان بــا اقــدام بــه آن بــه بهتریــن شــکل نیازهــای بــازار
هدفــش را بــرآورده میکنــد و شــامل  7عنصــر محصــول ،قیمــت،5
مــکان ، 6توســعه ، 7افــراد ، 8فراینــد 9و توزیــع فیزیکــی 10میباشــد.
محصــول در شــرکت بیمــه ،خدمــات بیمـهای میباشــد کــه ایــن
نــوع شــرکت بــه مشــتریان عرضــه م ـیدارد وقتــی فــرد یــا ســازمانی
بیمهنامــهای را شــرکتهای بیمــه میخــرد ،نهتنهــا بیمهنامــه
خریــداری کــرده ،بلکــه بــه همــراه آن ،همــکاری و مشــاوره نماینــده،
اعتبــار شــرکت بیمــه و امــکان ادعــای خســارت و جبــران خســارت را
نیــز بــه دســت م ـیآورد.
تصمیمات قیمتگذاری در بیمه با عوامل زیر مرتبط است:
•حق بیمه پرداختشده برای بیمهنامهها؛
•بهــره پرداختشــده بــرای عــدم پرداخــت حــق بیمههــا و
تســهیالت اعتبــاری؛
•کارمــزد پرداختشــده بــرای فعالیتهــای مشــاورهای
بیم ـهای؛
عنصــر مــکان از آمیختــه بازاریابــی بــا واقعیــت مهــم ســروکار دارد:
 .1فضــای فیزیکــی اداره کارمنــدان بیمــه و  .2مکانیابــی شــعبه؛
در زمــان مکانیابــی شــعبهها ،عواملــی ماننــد ســهولت دسترســی،
دســتیابی راحــت بــه امکانــات زیرســاختی و مدیریــت بهتــر دفاتــر
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قابلیــت یادگیــری بهعنــوان شــاخص مهــم رقابتپذیــری
ســازمانها (شــامل شــرکتهای بیمـهای) در نظــر گرفتــه میشــود.
در پژوهــش حاضــر ،قابلیــت یادگیــری بهعنــوان مجموعــهای از
فرایندهــای وابســته بــه هــم در ســازمان ،بهمنظــور تشــخیص
نیازهــای آموزشــی کارکنــان ،تحلیــل فعالیتهــای ناموفــق
ســازمان ،مکاتبــه درسهــای آموختهشــده از تجــارب گذشــته
ســازمان و آمــوزش دانــش جدیــد و مرتبــط بــا فعالیتهــای ســازمان
تعریــف میشــود(پریتو و رویــا .)2006 ،بــا توســعه دانــش و فـنآوری
و گســترش حیطههــای کس ـبوکار ازجملــه ســازمانهای مجــازی
یــا تحــت شــبکه ،بنگاههــای اقتصــادی گســترشیافته و محیــط
کس ـبوکار بــه محیطــی رقابتــی و پــر از چالــش تبدیــل گردیــده
5- price
6- place
7- promotion
8- People
9- process
10- Physical evidence
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زمینــهی نــوآوری مشــخص میشــود کــه شــاخههای مختلفــی از
علــوم بــرای پاســخ بــه ســؤال بــاال بهوجــود آمدهانــد .همچنیــن در
نیمقــرن گذشــته سیاس ـتگذاران عالقــه و توجــه فزاینــدهای بــه
توســعه سیاس ـتهای نــوآور مبتنــی بــر دانــش بهعنــوان نیــروی
محرکــه توســعه اقتصــادی پیدا کردهانــد .ایــن در حالــی اســت
کــه ســازمانها بــا گرایــش بــه پذیــرش نــوآوری بیشــتر در پاســخ
بــه تغییــرات محیطــی و همچنیــن گســترش قابلیتهــای جدیــد
کــه بــه آنهــا بــرای دســتیابی بــه عملکــرد باال تــر کمــک میکنــد،
موفقتــر خواهنــد  بــود (ســعیدا اردکانــی و همــکاران.)1389 ،

شــعب و ســاختمانها را میبایســت در نظــر قــرارداد و بــرای ایجــاد
کارایــی بیشــتر در میــان کارکنــان ،ضــروری اســت محــل کار مســاعد،
جــذاب و پرتحــرک باشــد.
در مــورد توســعه بایــد گفــت خدمــات بیمــه بــه معیارهــای
اثربخــش توســعه بســتگی دارد .تبلیغــات و برگــزاری کنفرانسهــا،
ســمینارها و پــاداش بــه بیمهگــذاران ،نمایشــگاهها و مــواردی از
ایــن قبیــل در بــه وجــود آوردن انگیــزه خریــد مؤثــر خواهــدبــود.
در مــورد عنصــر افــراد از آمیختــه بازاریابــی بایــد گفــت کــه بیمــه،
صنعتــی خدماتــی اســت کــه مســتلزم ســطح باالیــی از تعامــل
بیــن مشــتری واســطهها اســت .آمــوزش ،پــرورش و روابــط قــوی
باواســطهها ،موضوعــات کلیــدی هســتند کــه درزمینـ ٔـه افــراد بایــد
مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.
فراینــد کاری در بیمــه ،بایــد مشتریپســند باشــد .ســرعت و
صحــت پرداختهــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .شــیوه
پرداخــت و طر حهــای اقســاطی کــردن پرداختهــای مشــتریان
بایــد بــرای مشــتریان ســاده و راحــت باشــد .و درنهایــت در مــورد
عنصــر توزیــع فیزیکــی در شــرکتهای بیم ـهای بایــد گفــت کــه
توزیــع ،عامــل تعییــن کننــده موفقیــت بــرای تمــام شــرکتهای
بیمــه اســت .ایجــاد یــک شــبکه توزیــع ،بســیار گرانقیمــت
ً
و زمانبــر اســت .امــروزه واســطههای مختلــف ،نــه ضرورتــا
شــرکتهای بیمــه زیــاد شــده و ســودآوری را باالبردهانــد ،و ایــن بــه
دلیــل فعالیتهــای آنــان در جهــت افزایــش اطالعــات مشــتریان از
خدمــات بیمــهای میباشــد (اســفیدانی و همــکاران.)1390 ،
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و پارادایمهــای جدیــدی ظاهرشــده کــه بقــاء را بــرای بســیاری از
بنگاههــا مشــکل ســاخت ه اســت .در چنیــن محیطــی طبیعــی اســت
کــه امتیــازات رقابتــی تغییــر شــکل دهنــد .بزرگتریــن امتیــاز رقابتــی
در پارادایمهــای جدیــد کس ـبوکار ،یادگیــری بیانشــده اســت.
ازای ـنرو ،مرکزیــت پارادایمهــای جدیــد ،یادگیــری اســت .بنابرایــن،
قتــر هســتند کــه زودتــر ،ســریعتر و بهتــر از رقبــا
ســازمانهایی موف 
یــاد بگیرنــد .درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه مفهــوم ســازمان
یادگیرنــده و یادگیــری ســازمانی در ســالهای اخیــر مطر حشــده
و رشــد فزاینــدهای داشــته اســت .ســازمانها بهجــای رفتارهــا و
حرکتهــای ســنتی خــود کــه در بهتریــن شــکل آن در برگیرنــده
آمــوزش نیــز میبــود ،تبدیــل بــه ســازمانی میشــوند کــه همــواره یــاد
میگیرنــد ،یعنــی کوشــش خــود را در جهــت یادگیــری بهعنــوان یــک
امتیــاز رقابتــی بــه کار میبرنــد( .علــی احمــدی و همــکاران)1389 ،
پیتــر ســنگه معتقــد اســت کــه تنهــا منبــع مزیــت رقابتــی پایــدار
در بلندمــدت بــرای ســازمانها ،یادگیــری ســریعتر نســبت بــه
رقبــا اســت و چنانچــه ســازمان بــه ایــن امــر نائــل گــردد ،از ســایر
شتــر و کاراتــر خواه ـد شــد.
ســازمانهای رقیــب اثربخ 
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هدفــی متحــرک بــودن ســازمانها در چشــم رقبــا از طریــق
ســرمایهگذاری مــداوم در منابــع برتــری خــاص ایــن شــرکتها
(یعنــی قابلیتهــای ســازمان) در تشــدید و تقویــت عملکــرد
ســازمانها حائــز اهمیــت اســت (ســوک 11و همــکاران.)2013 ،
همچنیــن عملکــرد ســازمان میتوانــد از طریــق مکمــل بــودن
قابلیتهــای خــاص شــرکتها بــه دســت آیــد .بهعنوانمثــال
یافتههــای تحقیقــات گذشــته حا کــی از آن میباشــند .کــه
قابلیــت تکنولوژیکــی مکمــل قابلیــت بازاریابــی بــرای دســتیابی
بــه عملکردهــای بهتــر اســت ،و یــا "گرایــش بــازار" و "نــوآوری" بــرای
تشــدید عملکــرد ســازمان بــا یکدیگــر مکملاند(ســوک و همــکاران،
 .)2013مــورگان پرهیــز در ســال  2009دریافتنــد کــه گرایــش بــازار
و قابلیــت بازاریابــی در دســتیابی بــه عملکــرد ســازمانی مکمــل
همانــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود کارهایــی درزمین ـهی
بررســی قابلیتهــای مکمــل انجامشــده و روش متاآنالیــزی
نیوبــرت در ســال  ،2007کمبودهــای مرتبــط بــا تمرکــز بــر مکمــل
بــودن قابلیتهــای خــاص شــرکتها را شناســایی میکنــد ولــی
مقالــهای از روش متاآنالیــزی نیوبــرت کــه هرگونــه اثــرات مکمــل
بیــن قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی و یادگیــری را بهخصــوص در
فضــای شــرکتهای بیم ـهای ارزیابــی کنــد منتشرنشــده اســت.
درحالیکــه محققــان تالشهــای جدا گان ـهای بــرای تحقیــق

در مــورد آثــار قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی و یــا یادگیــری بــر
عملکــرد ســازمان نمودهانــد ،ایــن تحقیقــات تا کنــون آثــار مکمــل
ً
ایــن قابلیتهــای کلیــدی ،خصوصــا تأثیــر آنهــا در شــرکتهای
بیم ـهای را در نظــر نگرفتهانــد .وجــود قابــل تأ کیــد آثــار مکمــل
قابلیتهــای ســازمان بدیــن معناســت کــه ایــن آثــار ،قابلیتهــا
را دوبــاره شــکل داده ،کمبــود منابــع را کاهــش میدهنــد و
کاربردهــای جدیــدی از ایــن منابــع را تولیــد میکنــد .بهعــاوه،
قابلیتهــای مکمــل ،ویژگیهــای بههمپیوســتگی «داراییهــا»
(کــه نســخهبرداری از ایــن ویژگیهــا بــرای رقبــا دشــوار اســت) ،را دار
است(ســوک و همــکاران.)2013 ،
ایــن تحقیــق در اینبــاره کــه قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی و
یادگیــری در دســتیابی بــه عملکــرد موفــق شــرکتهای بیمــهای،
یپــردازد .ایــن مکمــل بــودن
مکمــل همانــد ،بــه اســتدالل م 
بــه دلیــل اســت کــه شــرکتهایی کــه فرصتهــای بــازار خاصــی
را هــدف قــرار میدهنــد ولــی نــوآور نیســتند ،بهاحتمــال کمــی
بــه برتــری عملکــرد دســت مییابند(ســوک و همــکاران.)2013 ،
ً
همچنیــن قابلیــت نــوآوری بهخودیخــود نمیتوانــد لزومــا
راهنمــای منحصربهفــردی در دســتیابی بــه عملکــرد برتــر ســازمان
باشــد؛ زیــرا زمانــی کــه ســازمانها از قابلیــت نــوآوری بهمنظــور
توســعه پیشــنهاد محصــوالت و خدمــات جدیــد اســتفاده میکننــد،
ایــن قابلیــت بازاریابــی اســت کــه بــه ســازمانها کمــک میکنــد تــا
محصــوالت جدیــد را بــه بــازار عرضــه دارنــد و خدماتــی بهتــر از رقبــا
را عرضــه دارنــد (ســوک و همــکاران .)2013 ،بهطــور مشــابه ،زمانــی
کــه شــرکتها ،قابلیتهــای نــوآوری و بازاریابــی را بهطــور همزمــان
دارا هســتند ،توانایــی توســعه محصــوالت جدیــد و عرضــه بهتــر و
ســریعتر محصوالتشــان را دارنــد ،ولــی ممکــن اســت در صــورت
نداشــتن قابلیــت یادگیــری ،نتواننــد در بلندمــدت بــه موفقیــت در
برتــری عملکــرد دســت یابنــد .شــرکتهایی (شــامل شــرکتهای
بیم ـهای) کــه قابلیتهــای یادگیــری را دارا هســتند ،توانایــی
تحلیــل موفقیــت عملیــات ســازمان را در مــواردی نظیــر توســعه و
ن ترتیــب بهبــود در
راهانــدازی خدمــات جدیــد رادارنــد ،تــا بــه ای ـ 
جهــت دســتیابی بــه عملکــرد برتــر ســازمان در بلندمــدت ایجــاد شــود.

3-3فرضیات و مدل نظری پژوهش
پــس از بررســی تحقیقــات انجــام گرفتــه روی تأثیــر قابلیتهــای
ســازمانی بــر عملکــرد ســازمانی ،بــه ایــن دلیــل کــه بــه دنبــال مدلــی
عتــر در مــورد تأثیــر ایــن قابلیتهــا بودیــم ،بررســی فرضیــات
جام 
تحقیــق ســا ک و همــکاران در ســال  ،2013پایــه کار تحقیــق حاضــر
قــرارداد شــد .فرضیــات ایــن تحقیــق یــشاز ایــن توســط ســا ک و
11- Sok

4-4روش تحقیق و جامعه آماری
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر شــیوهی
گــردآوری اطالعــات ،تحقیــق توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت.
از مطالعــات کتابخانـهای جهــت گــردآوری اطالعــات در زمینـهی
مبانــی نظــری و ادبیــات موضــوع و از تحقیقــات میدانــی بهوســیله
پرسشــنامه ،جهــت جم ـعآوری دادههــای خــام اســتفاده بهعمــل
آمــدهاســت .پیــش از بهکارگیــری پرسشــنامه در مرحلــه جمـعآوری
دادههــا ،جهــت اطمینــان یافتــن از روایــی آن در ابتــدا ســعی شــد
از پرسشــنامه اســتاندارد اســتفاده شــود و پــس از تدویــن ،محقــق
آن را در اختیــار تعــدادی از اســاتید و صاحبنظــران قــرارداد و پــس
از اخــذ نظــرات آنهــا ،اقدامــات اصالحــی در پرسشــنامه ،بــا نظــر
نهایــی اســاتید محتــرم انجــام گرفــت .تعییــن پایایــی پرسشــنامه
نیــز بــا اســتفاده از آزمــون آلفــای کرونبــاخ ،صــورت گرفــت .نتایــج
ایــن آزمــون در بخــش بعــدی آورده شــده اســت.

5-5تجزیهوتحلیل اطالعات
بهمنظــور تحلیــل دادههــا در ایــن تحقیــق ،مدلســازی معــادالت
ســاختاری )SEM( 12و بهصــورت مشــخص ،روش تحلیلــی
حداقــل مربعــات جزئــی بــا اســتفاده از نرمافــزار اســمارتپیالاس
انجامشــده اســت .ازای ـنروش زمانــی کــه حجــم نمونــه کوچــک
باشــد و یــا توزیــع متغیرهــا نرمــال نباشــد اســتفاده میشــود .در ایــن
تحلیــل از رونــد دومرحل ـهای کــه توســط حنف ـیزاده و زار ع رواســان
( )1391پیشنهادشــده ،اســتفاده گردیــدهاســت .یعنــی در مرحلــه
اول ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل حداقــل مربعــات جزئــی ،مــدل
ســنجش 13روابــط میــان متغیرهــا و شــاخصها شناساییشــده و در
مرحلــه دوم ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل حداقــل مربعــات جزئــی،
مــدل ســاختاری 14روابــط میــان ابعــاد مــدل بررسیشــدهاســت.

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

همــکاران ،در شــرکتهای کوچکومتوســط در اقتصادهــای
نوظهــور (کشــور کامبــوج) ،مــورد آزمــون قرارگرفتــه و تأییدشــده
اســت.
فرضیههای این تحقیق عبارتاند از:
•قابلیــت نــوآوری رابطـهای مســتقیم بــا عملکــرد شــرکتهای
بیمهای دارد.
•قابلیــت بازاریابــی رابطـهای مســتقیم بــا عملکرد شــرکتهای
بیمهای دارد.
•قابلیــت یادگیــری رابطـهای مســتقیم بــا عملکرد شــرکتهای
بیمهای دارد.
•قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی و یادگیــری بهصــورت مکمــل
یکدیگــر ،بــا عملکــرد شــرکتهای بیمــه رابط ـهای مســتقیم
دارد.

جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر شــامل کلیــه شــرکتهای
بیم ـهای خصوصــی و دولتــی در ایــران اســت (شــامل  26شــرکت
بیم ـهای) کــه بــه فــروش خدمــات بیم ـهای مشــغولاند .بــرای
دســتیابی بــه دادههــای خــام در ایــن تحقیــق کلیــه ایــن شــرکتها
هــدف جم ـعآوری دادههــای پرس ـشنامهای قــرار گرفتنــد (یعنــی
بهکارگیــری روش سرشــماری بــرای جم ـعآوری دادههــا)؛ پــس
از برقــراری تمــاس بــا ایــن شــرکتها  23شــرکت بیمــهای (شــامل
شــرکتهای بیمــه دانــا ،البــرز ،پارســیان ،ســینا ،رازی ،دی ،ملــت،
اتکایــی امیــن ،امیــد ،پاســارگاد ،اتکایــی ایرانیــان ،میهــن ،ایــران،
آســیا ،معلــم ،کارآفریــن ،توســعه ،ســامان ،نویــن ،میهــن ،حافــظ،
ایــران معیــن و کوثــر) ،بــرای جم ـعآوری دادههــای پرسشــنامهای
موافقــت نمودنــد .درمجمــوع تعــداد  23پرسشــنامه توســط
مدیرعامــل هریــک از ایــن شــرکتها و یــا معــاون آنهــا پرشــده
و جم ـعآوری شــدند و بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از ایــن
پرسشــنامهها اســتفاده بــه عمــل آمــد.

جدول  .1بارگذاری ،قابلیت های اطمینان مرکب و میانگین واریانس شرح دادهشده
عنوان

بار عاملی

آلفای
کرونباخ

>0.6

قابلیت نوآوری
در این سازمان ،بهروزترین فنا وری های مربوط به خدمات بیمهای ،مورداستفاده قرار میگیرد.

0.791

در این سازمان ،محصوالت بیمه ای جدید ،مورد توسعه قرارداد می شوند.

0.834

در این سازمان ،دامنه انواع محصوالت بیمه ای توسعه داده میشود.

0.656

در این سازمان ،کیفیت خدمات بیمه ای ارتقا داده می شود.

0.942

قابلیت اطمینان میانگین واریانش
شرح دادهشده
مرکب

>0.7

>0.7

>0.5

0.8482

0.9063

0.7421

)12- Structural Equation Modeling (SEM
13- Measurement model
14- Structural Model
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0.810

در این سازمان ،انعطاف پذیری خدمات بیمه-ای ،ارتقا داده می شود.

0.8296

قابلیت یادگیری
در این سازمان ،دانش جدید و مرتبط با خدمات بیمه ای آموزش داده می شود.

0.878

در این سازمان ،نیازهای آموزشی کارکنان ،تشخیص داده می شود.

0.922

در این سازمان ،دانش پایه ای و مهارت های کارکنان ارتقا داده می شود.

0.897

در این سازمان ،فعالیت های ناموفق تجاری مورد تجزیهوتحلیل قرار می گیرند.

0.903

ما در این سازمان از تجربیات گذشته درس گرفته و اطالعات آن را در
سرتاسر سازمان مخابره می کنیم.

0.863

0.8713

قابلیت بازاریابی
در این سازمان ،اقدامات مؤثری در جهت قیمتگذاری خدمات بیمه ای صورت می گیرد.

0.903

در این سازمان ،ارزیابی بازار ،بهمنظور عرضه خدمات جدید بیمه ای انجام می پذیرد.

0.932

در این سازمان ،خدمات بیمه ای جدید عرضه می شود.

0.895

در این سازمان ،بهترین نمایندگان ،جهت عرضه خدمات بیمه ای ،جذب و حفظ می شوند.

0.911

در این سازمان ،برنامه های تبلیغی و ترویجی ،به کار گرفتهشده و مورد توسعه قرارداد می شود.

0.889

در این سازمان ،تحلیل اطالعات بازار محصوالت بیمه ای ،به کار گرفته می شود..

0.939

در این سازمان ،استراتژی های بازاریابی محصوالت بیمه ای ،مورد توسعه قرارداد می-شوند
ً
در این سازمان ،استراتژی های بازاریابی ،عمال مورداستفاده قرار می گیرد.

0.942

عملکرد سازمان

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

0.8719

0.8401

0.9415

0.889
0.8396

در این سازمان ،اهداف مالی موردنظر ،محقق می شوند.

0.903

در این سازمان ،بازگشت سرمایه ،برای مجموع رشتههای بیمه ای ،تحقق می یابد.

0.916

این سازمان سودآور است.

0.927

بــرای ارزیابــی مــدل ســنجش ،شــاخصهای زیــر مــورد توجــه
قرارگرفتهانــد:
1 .1تمامــی بارهــای عاملــی بایــد بــا معنــی و بزرگتــر  0.6باشــند،
مقــدار بــار عاملــی کوچکتــر از  0.4کوچــک محســوب شــده
و بایــد از مجموعــه شــاخصها حــذف گــردد.
2 .2تمامــی اندازههــای قابلیــت اطمینــان شــامل قابلیــت

0.7632

0.8707

0.8132

اطمینــان مرکــب و آلفــای کرونبــاخ بایــد بزرگتــر از 0.7
باشــند و مقادیــر کمتــر از  0.6نامطلــوب ارزیابــی میگــردد.
3 .3اعتبــار همگرایــی :یعنــی مقادیــر ریشــه دوم واریانــس
شــرح دادهشــده )AVE( 15هــر ســازه ،بزرگتــر از مقادیــر
همبســتگی آن ســازه بــا ســازههای دیگــر باشــد(حنفی زاده
و زارع رواســان)1391 ،

جدول  .2اعتبار همگرایی مدل :مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس شرح دادهشده و مقادیر همبستگی
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عملکرد سازمان

0.9331

قابلیت بازاریابی

قابلیت یادگیری

قابلیت نوآوری
0.8614

قابلیت نوآوری

0.8736

0.5268

قابلیت یادگیری

0.9166

0.5165

0.5783

قابلیت بازاریابی

0.7061

0.6789

0.6124

عملکرد سازمان

عامــل دیگــری کــه در ارزیابــی مــدل ســاختاری حائــز اهمیــت
اســت ،ضریــب تعییــن  R2مــی باشــد کــه ارتبــاط بیــن مقــدار

واریانــس شــرح دادهشــده یــک متغیــر نهفتــه را بــا مقــدار کل
واریانــس آن ســنجش مــی نمایــد .مقــدار ایــن ضریــب نیــز از صفــر تــا
15- Average Variance Ex

یــک متغیــر اســت کــه مقادیــر بزرگتــر از  0.67مطلــوب و نزدیــک بــه
 ،0.33متوســط می باشــد .این مقدار در شــکل  2نشــان دادهشــده
گتــر از  0.1بیانگــر
اســت .همچنیــن ،ضریــب مســیر معنــی دار و بزر 
تأثیــر متغیــر مســتقل بــر روی متغیــر وابســته مــی باشــد (حنفــی زاده
و زار ع رواســان .)1391 ،نتایــج ارزیابــی مــدل ســاختاری تحقیــق

در جــدول  4و شــکل  ،2نمایــش دادهشــده اســت .همانطــور
کــه مشــخص اســت ،تمامــی روابــط تبییــن شــده معنــی دار بــوده
و فرضیــه هــای مربــوط تأییدشــده انــد کــه تحلیــل آن در بخــش
بعــدی آورده شــده اســت.

جدول  .3نتایج آزمون های فرض آماری
مسیر
از

به

ضریب
مسیر

مقدار
آماره t

نتیجه
آزمون

قابلیت نوآوری

عملکرد سازمان

0.571

2.166

تأیید

قابلیت بازاریابی

عملکرد سازمان

0.255

2.492

تأیید

قابلیت یادگیری

عملکرد سازمان

0.368

3.849

تأیید

قابلیتهای مکمل

عملکرد سازمان

0.762

2.931

تأیید

در ایــن پژوهــش درجــه آزادی  tبرابــر  22بــوده و درصورتــی کــه
مقادیــر  2.074>tباشــد ،ســطح معنــی داری آن  ،0.05و ا گــر
 2.819>tباشــد ،ســطح معن ـیداری آن  ،0.01و ا گــر 3.792>t
باشــد ،ســطح معن ـیداری آن  0.001مــی باشــد.

4-4نتایج و بحث روی نتایج
هرچنــد تحقیقــات درزمین ـهی تأثیــر قابلیتهــای ســازمانی بــر
عملکــرد ســازمان بهطــور چشــمگیری افزایشیافتــه اســت ،امــا
تحقیقاتــی کــه بهطــور همزمــان تأثیــر قابلیتهــای ســازمان را بــر
عملکــرد ســازمان بررســی نماینــد ،نــادر بــوده و مهمتــر از همــه آنکــه
ادبیــات مدیریتــی اغلــب در مــورد طبیعــت مکمــل قابلیتهــای
ســازمان و امــکان اثرگــذاری مکمــل آنهــا بــر ســازمان ســا کت
بــودهاســت؛ بنابرایــن ایــن تحقیــق بــا هــدف پوشــش ایــن شــکاف
انجامشــده اســت .در مــدل ایــن تحقیــق متغیرهــای مســتقل
شــامل قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی ،یادگیــری و نیــز ترکیــب ایــن

ســه قابلیــت بــوده و تأثیــر ایــن متغیرهــا بــر متغیــر وابســته عملکــرد
ســازمانی موردبررســی قــرار میگیــرد.
طبــق نتایــج بهدس ـتآمده بــا اســتفاده از شــیوه معــادالت
ســاختاری و بــا اســتفاده از نرمافــزار اســمارتپیالاس،
متغیرهــای قابلیــت نــوآوری بــا ضریــب مســیر  0.571و در ســطح
معن ـیداری  ،0.05قابلیــت بازاریابــی بــا ضریــب مســیر  0.255و در
ســطح معنـیداری  ،0.05قابلیــت یادگیــری بــا ضریــب مســیر 0.368
و در ســطح معنـیداری  0.001و ترکیــب ایــن ســه قابلیــت بــا ضریــب
مســیر  0.762و در ســطح معن ـیداری  ،0.01پیشبینــی کننــده
عملکــرد ســازمان هســتند .در نتیجــه ،تجزیهوتحلیــل دادههــای
پرسشــنامههای جمعآوریشــده ،تأییدکننــده فرضیــات ایــن
تحقیــق میباشــند.
ایــن پژوهــش ،تحقیقــات قبل ـیای را کــه بهطــور جدا گانــه
قابلیــت نــوآوری (ماننــد روزنبــا ک 16و همــکاران در ســال ،)2011
قابلیــت بازاریابــی (ماننــد مــورگان و همــکاران در ســال  )2009و
قابلیــت یادگیــری (ماننــد پریتــو رویــا در ســال  )2006را بــر عملکــرد
ســازمان میســنجند ،توســعه میدهــد؛ بهگون ـهای کــه ایــن ســه
قابلیــت کلیــدی را در مدلــی یکپارچــه کــه بهطــور خــاص تمرکــز
ً
بــر شــرکتهای بیمــه دارد ارزیابــی میکنــد .عمدتــا یافتههــای
مربــوط بــه اثــرات مکمــل بیــن قابلیتهــای نــوآوری ،بازاریابــی،
و یادگیــری (عــاوه براثــر جدا گانــه آنهــا) موجــب توســعه دیــدگاه
منابــع و قابلیتهــای ســازمانی و اثــرات مکمــل آنهــا میشــود؛ و
ایــن موضوعــی اســت کــه توســط نیوبــرت در ســال  2007برجســته
16- Rosenbusch
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شــده و بــا دیــدگاه او کــه بیــان م ـیدارد توانایــی یــک شــرکت در
توســعه و بهصــف درآوردن قابلیتهــای گونا گــون داخلــی ســازمان
(ماننــد نــوآوری ،بازاریابــی و یادگیــری) در ســودآوری و رشــد مــداوم
بــا اهمیــت اســت ،مطابقــت دارد.
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یافتههــای ایــن تحقیــق ،پیشــنهادها عملــی متعــددی بــرای
مدیریــت شــرکتهای بیمــه دارد؛ ازجملــه اینکــه در مســیر ایجــاد
مزیــت رقابتــی در محیــط بــازار ،ایــن شــرکتها میبایســت بــه
توســعه ســه قابلیتهــای کلیــدی نــوآوری ،بازاریابــی و یادگیــری
توجــه داشــته باشــند .عــاوه برایــن ،بــه دلیــل ایــن واقعیــت کــه بــازار
بیمــه در کشــور ایــران ،بــا فعالیــت عظیــم بخــش خصوصــی مواجــه
شــده اســت ،اشــباع ایــن بــازار و هجــوم رقبــا دور از انتظار نیســت ،در
نتیجــه مدیــران ایــن صنعــت میبایســت مطابــق بــا نیــاز مشــتریان،
پیوســته خدمــات بیم ـهای جدیــدی را عرضــه داشــته و بــه دنبــال
ایجــاد نمایندگــی در سرتاســر نقــاط کشــور بــرای عرضــه خدمــات
شــرکت خــود ،و نیــز تبلیــغ و ترویــج خدمــات بیمـهای خــود باشــند
و بهتــر از رقبــا بــه مشــتریان خدمترســانی نماینــد؛ همچنیــن
شــرکتهای بیم ـهای بــرای دس ـتیابی بــه ارتقــا و موفقیــت،
میبایســت تجزیهوتحلیــل تجــاری خدمــات بیم ـهای خــود را
حفــظ نماینــد (بهویــژه آنهایــی را کــه ســودآور و موفــق نبودهانــد).
درنهایــت ،عــاوه بــر اینکــه ارتقــاء ســه قابلیــت بررسیشــده در ایــن
تحقیــق ،یعنــی قابلیتهــای بازاریابــی ،نــوآوری و یادگیــری در
مدیریــت شــرکتهای بیمــه ضــروری هســتند ،زمانــی کــه مدیــران
صنعــت بیمــه بتواننــد ایــن ســه قابلیــت را بهصــورت همزمــان و
کارآمــد توســعه و گســترش دهنــد ،خواهنــد توانســت پیــام صحیــح
را از بــازار دریافــت کــرده و خدمــات بیمـهای مناســب را به مشــتریان
عرضــه دارنــد و درنتیجــه بــه ارتقــای عملکــرد ســازمان دســت یابنــد.
در ایــن تحقیــق ،محدودیتهایــی نیــز وجــود دارد کــه
میبایســت دنبــال شــده و شــناخته شــوند .درجــه اول اینکــه نتایــج
بهدســتآمده در ایــن تحقیــق ،حاصــل از معیارهــای انتزاع ـیای
اســت کــه بــر پایــه ادرا کات مدیرعاملهــای هرکــدام از شــرکتهای
بیمــهای میباشــد .گرچــه اســتفادهای گســترده از چنیــن
دادههــای ادرا کــی در تحقیقــات اســتراتژیک و علیالخصــوص در
تحقیقــات بازاریابــی صــورت میگیــرد ،نقایــص مربــوط بــه ایــن روش
میبایســت در نظــر گرفتــه شــود .در ایــن رابطــه ،پیشــنهاد محقــق
بــرای انجــام تحقیقــات آینــده ،تکــرار ایــن تحقیــق بــا بهکارگیــری
معیارهــای عینــی و یــا ترکیبــی از معیارهــای عینــی و ذهنــی اســت.
درجــه دوم اینکــه گرچــه در تحقیقــات بازاریابــی اســتفاده وســیعی
از دیــدگاه منفــرد مدیــر بــه عمــل میآیــد و در ایــن تحقیــق نیــز تنهــا

دیــدگاه مدیرعامــل ســازمان و یــا معــاون آن در نظــر گرفتهشــد ه
اســت ،بهمنظــور کنتــرل یکجانبــه نگــری روش ،ایــن نقیصــه
میبایســت در نظــر گرفتــه شــود .درجــه ســوم ،دادههــای ایــن
تحقیــق حاصــل از بررســی شــرکتهای بیم ـهای در ایــران اســت؛
تحقیقــات آینــده میتواننــد ایــن پژوهــش را در دیگــر صنایــع و دیگــر
کشــورها تکــرار نماینــد تــا بــه تســری دادن یافتههــای ایــن تحقیــق
اعتبــار دهنــد .در آخــر اینکــه گرچــه شــیوه پژوهشــی ایــن تحقیــق و
در صنعــت بیمــه صحیــح اســت ،ولــی ایــن شــیوه پژوهشــی ،بینشــی
را کــه انجــام یــک ســاختار پژوهشــی در طــول زمــان ،ایجــاد کــرده
و دیگــر محرکهــای مربــوط بهتوالــی زمــان را مشــخص میکنــد،
بــه وجــود نم ـیآورد؛ تحقیقــات آینــده میتواننــد بــا بهکارگیــری
شــیوهای کــه دورههــای زمانــی را در نظــر گیــرد ،بــه درک بهتــر توالــی
زمــان و رابطــه میــان قابلیــت نــوآوری ،قابلیــت بازاریابــی ،قابلیــت
یادگیــری و عملکــرد ســازمانهای بیم ـهای دســت یابنــد.
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