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.1مقدمه 

ويژگي كليدي محيط كسبوكار كنوني ،تغييرات سريع و ساختارشكن است .در اين فضا
بنگاههاي صنعتي و خدماتي با محيط رقابتي در تعامل هستند كه پيچيدگي ،پويايي و غيرقابل
پيشبيني بودن از ويژگيهاي اصلي آن است (نيكسير .)1371 ،بواسطه تغييرات سريع
تكنولوژي و تشديد فزاينده رقابت ،بستر اقتصادي محيط كسب و كار دچار تحوالت عمدهاي
شده بهطوري كه امروزه از اصطالح "اقتصاد شبكهاي" 1براي معـرفي اقتصاد نويـن استفاده
ميشود .دو ويژگي اصلي اقتصاد شبكهاي" ،دانشمدار" 2و "مبتني بر همكاري و اشتراك
مساعي" 3بودن فعاليتهاي اقتصادي در اين فضاي نوين است (حيدري .)1371 ،آكادمي ملي
علوم آمريكا با هدف بررسي ماهيت اين تحوالت و اثرات آن بر فعاليتهاي آتي صنعتي ،يك
طرح تحقيقاتي با عنوان "چشمانداز چالشهاي فراروي توليد در سال  "2828را تدوين و اجرا
نمود .براساس گزارش پژوهش مذكور چشمانداز عوامل اصلي مؤثر بر توليد در سال  2828به
شرح ذيل ترسيم شده است (سازمان اروپايي توسعه و همكاريهاي اقتصادي.)2881 ،
 .1بهواسطه توسعه ارتباطات و به اشتراكگذاري دانش ،فضاي رقابتي نيازمند پاسخگويي سريع
به نيروهاي بازار است .2 .مشتريان هوشيار و مطلع انتظار دارند محصوالت توليدي سفارش
شده با نيازهاي آنها تطابق داشته باشد .3 .خالقيت و نوآوري ،پايه و اساس رقابت در تمامي
ابعاد توليد است .1 .توسعه و گسترش تكنولوژي فرايندهاي نوآور و خالق موجب شده حيطه و
مقياس توليد متحول شود .3 .با توجه به شرايط اكوسيستم جهاني مواظبت از محيط پيراموني
يك اصل اساسي است .1 .اطالعات و دانش مورد نياز درباره ابعاد مختلف توليد و وضعيت
محيط بازار به صورت گستردهاي براي تصميمگيري در دسترس است .8 .توزيع جهاني منابع
توليد ،يك عامل كليدي در سازماندهي بنگاههاي توليدي است.
عمدهترين چالشهاي فراروي توليد در  2828عبارتند از :دستيابي به همزماني در
برنامهريزي ،طراحي و عمليات توليد ،يكپارچهسازي منابع انساني و فني در راستاي ارتقاء سطح
عملكرد و رضايت نيروي كار ،تبديل مستمر اطالعات جمعآوري شده از منابع متعدد به دانش
مفيد براي تصميمگيري اثربخش ،تطبيقپذيري محصول و فرايند سيستم توليد با محيط
پيراموني ،باز پيكرهبندي سازمان توليد در پاسخ به نيازها و فرصتهاي متغير و توسعه
فرايندهاي توليد نوآور.
بررسي موارد فوق نشان ميدهد كه پاسخگويي مؤثر به بخش عمدهاي از چالشهاي
مذكور بدون نقش نوآوري و كارآفريني امكانپذير نخواهد بود .امروزه براي رويارويي با رقابت
1. Networked Economy
2. Knowledge Based
3. Collaboration
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حاكم در بازار ،عوامل كيفيت ،كنترل هزينه ،داشتن منابع بيشتر و يا داشتن سهم بهتر در بازار
كافي نيستند .امروزه كه پاردايم مبتني بر دانش بر سازمانها حاكم است ،توانايي ابتكار يا
نوآوري يكي از عوامل برتري آنها در محيط رقابتي محسوب ميشود (لنگفيلد و همكاران،
.)1112
صنعت بيمه در كشور نيز با توجه به چارچوبهاي تعريف شده توسط بيمه مركزي ،داراي
محدوديتهاي خاصي است به گونهاي كه امكان رقابت واقعي از آنها سلب شده است .در اين
فضاي كسب و كار ،حتي قيمتگذاري خدمات بهعنوان يكي از اهرمهاي اصلي ايجاد رقابت
خارج از كنترل شركتها است .در اين شرايط امكان نوآوري هم تحت تأثير قرار گرفته و با
مشكالت خاصي روبرو ميشود .پژوهش حاضر خواستار طراحي مدلي بهمنظور معرفي عوامل
موثر بر نوآوري در صنعت بيمه ايران است .لذا مسئله كليدي فراروي پژهش حاضر عبارتست
از :مدل (سازه نظري) نوآوري در سطح بنگاه شامل چه عواملي است و چگونه سنجيده
ميشود؟ و چگونه ميتوان با توجه به وضعيت فعلي آن ،راهكارهايي جهت بهبود ارائه نمود؟
.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 

جاناتان هوگز در تبيين ضعف مفرط نگرش اقتصاد نئوكالسيك به پديده كارآفريني ،بيان
ميدارد كه كارآفريني بهعنوان قويترين ،صحيحترين و پيچيدهترين پديده دوره حيات علم
اقتصاد ،كامالً در نگرش رياضي حاكم بر اين علم مغفول باقي مانده است (چن و همكاران،
 .)2881مكتب اتريش از ديدگاههاي شومپيتر الهام ميگيرد .از منظر شومپتر كارآفريني
عبارتست از فرايند ارائه يك تركيب جديد و متفاوت از منابع بهمنظور ارائه ايده جديد به بازار.
بنابراين فرد كارآفرين مورد نظر شومپتر يك فرد نوآور است كه از طريق جايگزيني بنگاهها يا
ايدههاي موجود با بنگاهها محصوالت و يا فرايندهاي جديد تالش دارد نظم موجود را به هم
بزند و نظم جديدي به وجود آورد .اين فرايند يك فرايندي پويا است؛ زيرا همزمان با تالش
كارآفرينان براي ارائه نوآوريها به بازار از طريق جايگزيني كسب و كارهاي غيررقابتي (شامل
محصوالت ،خدمات يا فرايندها) ،فشار زيادي به بنگاههاي موجود براي رقابتي شدن اعمال
ميشود .اين نوع اقدامات كارآفرينانه موجب تغيير اقتصادي ميشود (ژانگ و همكاران.)2888 ،
به نظر شومپيتر ،بنگاهها تالش ميكنند فرصتهاي رقابتي را از طريق نوآوريهايي بهدست
آورند كه موقعيت مزيتي رقبا را از بين ميبرد .وي اين فرايند را تخريب خالق 1مينامد.
بنگاهها قدرت بازار خود را از طريق نوآوريهايشان بهدست ميآورند؛ قدرت بازار و سودهاي

1. Creative Destruction
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نامتعارف همراه با آن ،محركهاي ضروري براي پروژههاي ريسكي نوآوري هستند كه كارايي
كل سيستم اقتصادي را افزايش ميدهند (ژانگ و همكاران.)2888 ،
در اين نگاه فرايند تحول اقتصادي نيازمند دو عنصر اساسي است كه عبارتند از "پاسخهاي
انطباقي "1و "پاسخهاي خالق ."2پاسخ انطباقي عبارتست از نوعي محاسبات مكانيكي و ايستا
كه نتيجه آن افزايش اندازه اقتصاد است .در حاليكه كل اندازه اقتصاد افزايش مييابد ،اندازه
نسبي اقتصاد به جمعيت ثابت باقي ميماند .از جهت ديگر پاسخ خالق عبارتست از فرايند
انجام امور به روشي غير از روشهاي متداول كه طي آن تركيب منحصر به فردي از منابع در
قالب محصول يا فرايند جديد ارائه ميشود .در اين فرايند نقش خالقيت در ارائه نوآوريهاي
جديد به بازار كه موجب افزايش اندازه نسبي اقتصاد به جمعيت ميشود ،كليدي است (شوسين
و همكاران.)2887 ،
از منظر شومپتر كارآفريني فرايندي است كه وظايف يا كاركردهاي مختلفي را شامل
ميشود .در اين نگرش كاركردهاي كارآفريني شامل اقدامات انفرادي ميشود كه منتهي به
ارائه ايدههاي جديد به بازار ميشود .قالب فرايند كارآفريني را "كاركرد كارآفرينانه "3در بر
ميگيرد كه شامل تعيين تركيبات جديد و بهكارگيري رهبري براي كسب سود از آن است
(جيونگ و همكاران .)2881 ،شومپتر پنج نوع نوآوري يا پاسخ خالق را معرفي مينمايد كه با
هم كاركرد كارآفرينانه را نشان ميدهند (جنكينز و همكاران .1 :)1117 ،معرفي يك محصول
جديد يا يك كيفيتي از محصول جديد كه تا كنون براي مصرفكنندگان ناشناخته بوده است،
 .2معرفي روشهاي جديد توليد يا فرايندهاي جديد .3 ،باز نمودن (ورود به) بازار جديدي در
يك منطقهاي كه قبالً وجود نداشته است ،فارغ از آنكه در مناطق ديگر اينچنين بازاري وجود
داشته يا خير .1 ،تسلط بر منابع جديد مواد اوليه يا ساير دروندادهاي توليد فارغ از آنكه آيا آن
منبع قبالً وجود داشته است يا خير .3 ،تأثيرگذاري بر سازمان صنعت از طريق شكلدهي
سازماندهي جديد همچون ايجاد يك موقعيت انحصاري يا شكستن يك موقعيت انحصاري.
نگرش شومپتر در سالهاي اخير تأثير فزايندهاي بر تحقيقات مديريت استراتژيك گذاشته
است .كسب مزيت رقابتي از طريق اكتشاف كارآفرينانه و اعمال رقابتي مبتني بر نوآوري
بهعنوان كانون گفتمان شومپتري در حوزه استراتژي است .نگرش شومپتري دو جزء اصلي و
محوري آن اعمال رقابتي و فرايندهاي بازار است (چوان و همكاران 2888 ،و كالركسون و
همكاران.)2883 ،

1. Adaptive Responses
2. Creative Responses
3. Entrepreneurial Function
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.روششناسیپژوهش 

3

از بعد هدف اين پژوهش از نوع توسعهاي است؛ زيرا بهدنبال طراحي و تدوين يك مدل
علّي براي تبيين نوآوري در صنعت بيمه است .همچنين از بعد روش گردآوري دادهها از نوع
پژوهشهاي غير آزمايشي (اكتشافي) محسوب ميشود؛ زيرا به بررسي موضوعي ميپردازد كه
اطالعات قابل توجهي در رابطه با ابعاد آن وجود ندارد و پژوهشگر امكان مداخله در شرايط
آزمودنيها را ندارد (سرمد و همكاران .)1378 ،همچنين در راستاي ارتقاء كيفيت نتايج
پژوهش ،از نظر متدولوژيك براساس روش "تحقيق آميخته متوالي" انجام ميگيرد (بازرگان
هرندي .)1378 ،براساس روش نمونهگيري گلولهبرفي و طي چندين مرحله تعداد  27نفر از
خبرگان صنعت براي مشاركت در ساخت مدل كيفي نوآوري در صنعت بيمه انتخاب شده است.
كه با توجه به پژوهشهاي پيشين و توصيه صاحبنظران روش نگاشت شناختي (نارايانان و
همكاران ،) 2883 ،اين تعداد نمونه براي استخراج مدل كيفي مناسب است.
.4تحليلدادههاويافتههايپژوهش 

مدلسازي كيفی نوآوري براساس روش نگاشت علّی .در اين بخش گامهاي فرايند

نگاشت علّي و نتايج آن در رابطه با تدوين مدل نوآوري بنگاه در صنعت بيمه بهطور مختصر
بيان ميشود.
تدوينفهرستمفاهيممرتبطبانوآوريبنگاه.بهمنظور تطبيق فهرست مفاهيم مربوط به
نوآوري با فضاي صنعتي كشور و الزامات صنعت بيمه ،فهرست مذكور براساس نظرهاي
استخراج شده از مطالعه مباني نظري (جدول  )1در پانل خبرگان صنعت مورد بازبيني قرار
گرفت (چوان و همكاران ،2888 ،كالركسون و همكاران ،2883 ،جيونگ و همكاران،2881 ،
ژانگ و همكاران.)2888 ،
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جدول  .1فهرست عوامل مرتبط با نوآوري استخراج شده از مطالعات نظري
بخش 

زير

عنوانعامل 

بخش 

بخش 

زير

عنوانعامل 

بخش 

عوامل زمينهاي

عوامل محيطي
عوامل درون
سازماني
توانمنديهاي استراتژيك بنگاه

توانمنديهاي اساسي بنگاه

عملكرد رقابتي

بكارگيري مكانيزمهاي هماهنگي و
ارتباطات پايدار
همكاري و اشتراك مساعي
بكارگيري پرتكلها و روشهاي
تكنيكي

تامين و مديريت منابع نوآوري
نوآوري در محصول
نوآوري در فرايند
نوآوري در نظام كسب و كار
تجاريسازي نوآوري
فضاي كارآفرينانه
استراتژي كارآفريني
تامين و مديريت منابع
كارآفرينانه
شناسايي/كشف/خلق فرصت
بهرهبرداري از فرصتها
فعاليتهاي كارآفرينانه
عملكرد نوآوري

عملكرد رقابتي

توان يكپارچهسازي توليد ،بازاريابي و تحقيق و توسعه

اعتماد ،تعهد و درك متقابل
درك مشترك از اهداف سازماني
به اشتراكگذاري اطالعات و دانش

توانمنديهاي كارآفريني تكنولوژيك

سرمايه انساني
فرهنگ سازماني
توانمندي توليد
توانمندي تكنولوژيك
توانمندي بازاريابي
توانمندي دانش و يادگيري
توانمندي رابطهاي

توانمنديهاي نوآوري و كارآفريني تكنولوژيك

جهتگيري استراتژيك

توانمنديهاي نوآوري

پويايي بازار
پويايي تكنولوژي
شدت رقابت

فضاي نوآوري
استراتژي نوآوري
نظام مديريت نوآوري

عملكرد كارآفرينانه
عملكرد بازار
عملكرد مالي

بهمنظور تطبيق فهرست عوامل استخراج شده از ادبيات نظري و پژوهشهاي پيشين با
فضاي صنعت بيمه ،با  3نفر از خبرگان مصاحبه نيمه ساختيافته انجام گرفت كه در نتيجه آن
از ليست فوق تعدادي از عوامل حذف ،ادغام و يا اضافه شد .مبناي توافق نيز معنادار بودن
مفاهيم فوق در صنعت بيمه بوده است .فهرست پااليش يافته عوامل مرتبط با نوآوري در
جدول زير ارائه شده است.
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جدول  .2فهرست پااليش يافته عوامل مرتبط با نوآوري از منظر خبرگان صنعت بيمه



استخراج نقشه علّی خبرگان و تحليل آن .دومين گام از فرايند مدلسازي كيفي به
موضوع استخراج و تحليل نقشه علّي خبرگان اختصاص يافته است .پس از انجام
هماهنگيهاي الزم و برگزاري يك الي دو جلسه مصاحبه عميق نيمه ساختيافته با هر يك از
خبرگان صنعت بر مبناي چارچوبي از پيش تدوين شده ،مدل ذهني خبرگان صنعت در رابطه با
نوآوري بنگاه شامل عناصر مدل و روابط علّي مربوطه استخراج شد .سپس نقشه علّي استخراج
شده از مصاحبه با خبرگان با كمك يكي از نرمافزارهاي معتبر و شناخته شده نگاشت شناختي
) (Decision Explorerترسيم و مورد تحليل قرار گرفت .با توجه به توصيه پژوهشگران
نگاشت شناختي ،براي اطمينان از دقت فرايند ثبت و استخراج مدل ذهني خبرگان ،نقشه علّي
ترسيم شده به تاييد خبرگان مربوط رسانده شد .از نرمافزار  CognizerTMنيز بهعنوان يكي
از معدود نرمافزارهاي موجود نگاشت علّي (چوان و همكاران ،)2888 ،براي استخراج
شاخصهاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علّي خبرگان استفاده شده است .براي استخراج نقشه علّي
مرتبط با صنعت بيمه بايد يكسري اقدامات تحليلي انجام گيرد كه اين شاخصها در قالب
موارد ذيل استخراج و مورد بررسي قرار ميگيرد:
 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصي خبرگان (شامل سابقه كار ،پست سازماني ،جنسيت وسن) و شاخصهاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علّي آنها
 بررسي وضعيت تشابه يا فاصله بين نقشههاي علّي خبرگان شناسايي مفاهيم و روابط نقشه علّي ادغامي بررسي وضعيت تشابه بين مفاهيم نقشه علّي ادغامي بررسي ادغام نقشههاي علي بر اساس درجه تشابه مفاهيم در راستاي تلخيص و سادهسازيساختار مدل علّي نوآوري مربوط به آن صنعت و بلوكبندي
پاسخگويي به موارد اول و دوم امكانپذيري ادغام نقشههاي علّي خبرگان براي دستيابي
به نقشهعلّي ادغامي صنعت را نشان ميدهد .مورد سوم نتايج حاصل از ادغام نقشههاي علّي
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براساس روشهاي مرسوم در ادبيات نگاشت شناختي را مورد توجه قرار ميدهد .نتيجه اين
مرحله تعدادي مدل علّي اوليه براي صنعت است .مورد چهارم ميزان شباهت مفاهيم نقشه علّي
ادغامي در صنعت را بررسي ميكند .و مورد آخر به موضوع امكانپذيري سادهسازي ساختار
مدل علّي اوليه بهدست آمده از ادغام نقشههاي علّي خبرگان در سطح صنعت ميپردازد .براي
پاسخ به سواالت مختلف از آزمونهاي مختلف در نرمافزارهاي مختلف استفاده شده است كه
بهطور خالصه بهشرح زير است:
 آزمونهاي تحليل رگرسيون و تحليل كراسكال واليس در SPSS آزمونهاي  QAPو  DRهمراه با تحليل  MDSو تحليل خوشهاي در نرمافزار UciNet تشكيل ماتريسهاي اوليه ادغامي در نرمافزار  Excelو ترسيم آنها در  Cognizerبااستفاده از تابع  Aggregateو سپس تحليل ادغام نقشهها در نرمافزار UciNet
 آزمون تحليل همبستگي در نرمافزار UciNet -آزمونهاي  CONCORو بهينهسازي  Tabu Searchدر نرمافزار UciNet

 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصي خبرگان و شاخصهاي پيچيدگي و قلمرو نقشه عليدر اين قسمت تأثير ويژگيهاي شخصي خبرگان (متغيرهاي چهارگانه سن ،جنس ،سازمان
و تجربه كاري) بر روي شاخصهاي پيچيدگي و دامنه نقشهها بررسي ميشود .قبل از بررسي
رابطه ويژگيهاي شخصي خبرگان با شاخصهاي پيچيدگي 1نقشهها و شاخصهاي دامنه يا
قلمرو 2نقشههاي علي ،الزم است كه شاخصهاي پيچيدگي و شاخصهاي قلمرو نقشهها
محاسبه شود .شاخص پيچيدگي ميزان ارتباطات هر شاخص يا متغير را در ساختار نقشه را
نشان ميدهد .از طرف ديگر شاخص تحليل دامنه يا قلمرو به ازاي هر شاخص ( 11شاخص)
نقشههاي علي نيز بهترتيب زير محاسبه ميشود .شاخص دامنه اهميت مفهوم در ساختار نقشه
را نشان ميدهد.
بر اساس تحليل همبستگي در نرمافزار  ،SPSSميتوان نتيجهگيري كرد كه در فاصله
اطمينان  %11ميتوان بر اساس شاخصهاي پيچيدگي ،نقشهها را با هم ادغام نمود .همچنين
بررسي دقيقتر دادهها با استفاده از روش تحليل رگرسيوني نشان ميدهد كه با توجه به آماره
آزمون تي محاسبه شده ،از منظر آماري نميتوان رابطهاي را بين ويژگيهاي شخصي خبرگان
با شاخصهاي پيچيدگي نقشه علّي يافت .براي بررسي تاثير ويژگيهاي شخصي خبرگان بر
شاخص قلمرو نقشه علّي از آزمون ناپارمتري كروسكال -واليس استفاده شده است .دليل
استفاده از اين آزمون ،كم بودن تعداد دادهها است .در اين قسمت وجود منبع تغيير به ازاي
چهار متغير مستقل موقعيت ،جنس ،سازمان و تجربه كاري در هر يك از  Domain1تا
1. Complexity Analysis
2. Domain Analysis
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( Domain14معادل  11متغير) بررسي ميشود .در حقيقت ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي
مستقل چهارگانه ويژگيهاي شخصي خبرگان بر  11متغير مورد بررسي قرار گرفته است .در
حقيقت فرضيات آماري مرتبط با اين مسئله به ترتيب زير است:
فرضيه صفر K :جامعه آماري داراي توزيع احتمال همسان هستند
فرضيه يك :حداقل دو مورد از جوامع آماري داراي توزيع احتمال ناهمسان هستند
طبق خروجي ناشي از تحليل آزمون مربوطه Sig ،در تمامي Domainها بزرگتر از 8/83
است .لذا با احتمال  %13ويژگيهاي شخصي خبرگان بر شاخص  Domainنقشههاي علي
تأثيري ندارد.
با توجه به نتايج فوق ميتوان گفت نقشههاي علّي خبرگان را نميتوان براساس
ويژگيهاي شخصي خبرگان طبقهبندي نمود و يا بين آنها تمايزي قائل شد.

 تجزيه و تحليل ميزان تشابه يا فاصله بين نقشه علي خبرگانبراي تحليل ميزان تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّي خبرگان ابتدا با استفاده از دو روش
همبستگي  1QAPو شاخص نسبت فاصله ،2درجه تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّي خبرگان
تعيين ميگردد .براي محاسبه شاخص نسبت فاصله از دو فرمول لنگفيلد -اسميت و ويرث و
همچنين ماركوكزي و گلدبرگ استفاده ميشود .در اين تحقيق بر اساس گروه نقشهها در
نرمافزار  ،Cognizerاز فرمول ماركوكزي استفاده شده است كه نشاندهنده ميزان فاصله يا
تفاوت بين نقشههاي علّي است .در ادامه از روتين همبستگي QAP 1موجود در نرمافزار
 UciNetبهمنظور بررسي همبستگي بين نقشههاي ذهني بهره گرفته شده است .ورودي اين
تحليل ،ماتريس همجواري محاسبه شده با استفاده از فرمول ماركوكزي و گلدبرگ در نرمافزار
 Cognizerاست .آزمون فرض مربوط به اين تحليل بهشرح زير است.
فرضيه صفر :بين نقشه iام و نقشه jام همبستگي خطي وجود ندارد ()ρ=8
فرضيه يك :بين نقشه iام و نقشه jام همبستگي خطي وجود دارد (.)ρ≠8
با توجه به اينكه  sigكمتر از  8/83است ،بنابراين فرض  Hoدر تمامي موارد رد ميشود.
بررسي نتايج حاصله مربوط به تحليل همبستگي ( QAPدادههاي شباهت) و نسبت فاصله
(دادههاي تفاوت) بين نقشه علّي خبرگان نشان ميدهد كه تفاوت معناداري بين نقشههاي
علّي  27نفر از خبرگان وجود ندارد .عالوهبر اين ،براي بررسي ماهيت تشابه يا تفاوت بين
نقشههاي علّي خبرگان از دو روش آماري پيشرفته شامل "مقياس پردازي چند بعدي" 3و
"تحليل خوشهاي" 1استفاده ميشود .براي انجام اين دو تحليل خروجيهاي تحليل همبستگي
1. Quadratic Assignment Procedure Correlation
2. Distance Ratio
3. Multidimensional Scaling
4. Cluster Analysis
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 QAPو نسبت فاصله مورد استفاده قرار ميگيرد .روش مقياسپردازي چند بعدي بهعنوان يك
تكنيك آماري چند متغيري براي تبيين الگوي ترسيمي (ريختي) تشابه يا تفاوت بين
آزمودنيها در يك فضاي چند بعدي (بيشتر از يك بعد) به كار ميرود .بنابراين اين روش براي
ارائه يك تحليل ترسيمي از وضعيت شباهت يا عدم شباهت آزمودنيها و درك الگوي حاكم
بر آنها مناسب است و به همين خاطر بهعنوان يكي از تكنيكهاي آماري پيشرفته مورد
استفاده محققان "تحليل شبكه اجتماعي" 1و نقشه علّي قرار گرفته است .روش تحليل
خوشهاي نيز امكان دستهبندي نقشه علّي خبرگان براساس ويژگيهاي آنها را بررسي ميكند.
خروجي تصويري نقشه  27نفر خبره بر اساس شاخص شباهت (تحليل همبستگي  )QAPو
شاخص تفاوت (نسبت فاصله) بهترتيب زير است.

شباهت

تفاوت

در تحليل خوشهاي نيز ،دادههاي شباهت (تحليل همبستگي  )QAPو دادههاي تفاوت
(نسبت فاصله يا  )Distance Ratioبهعنوان ورودي ،وارد تحليل خوشهاي ميشود .تحليل
همبستگي نيز در نرمافزار  UciNetانجام شده است .خروجي تحليل خوشهاي در هر دو حالت
مشابه هم بوده و چهار خوشه ايجاد ميكند.
با توجه به خروجيهاي فوق ،از منظر تحليلي دليل محكمي براي عدم امكان ادغام يا
ضرورت تفكيك نقشههاي علّي خبرگان براساس ويژگيهاي شخصي آنها وجود ندارد و لذا
ميتوان نسبت به ادغام نقشههاي علّي  27نفر خبره و تلفيق نتايج حاصله در راستاي تدوين
مدل علّي نوآوري اقدام نمود.

 استخراج نقشه علي ادغاميپس از آنكه مدل ذهني خبرگان تعيين و تحليلهاي اوليه در رابطه با آن انجام گرفت،
امكان استخراج نقشه علّي ادغامي براي صنعت بيمه بررسي شد (جنكينز و همكاران.)1117 ،
1. Social Network Analysis
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با توجه به اينكه در اين مقاله از رويكرد قاعدهمحور (هادكينسون و همكاران )2881 ،نگاشت
علّي براي مدلسازي نوآوري استفاده ميشود ،لذا بخشي از فرايند مدلسازي ادغام نقشههاي
علّي فردي است .در اين راستا از دو الگو براي ادغام نقشههاي علّي خبرگان استفاده مي شود
كه عبارتند از نقشه مورد اتفاق آراء يا نقشه مشترك 1و نقشه مورد اجماع اكثريت .2گفتني است
كه سه نوع نقشه در اين مرحله استخراج شده است - :جمع يا  %188و  -اكثريتي يا  %18و
.%88
در ادامه ضريب همبستگي (شباهت بين مفاهيم نقشههاي ادغامي) با استفاده از UciNet
محاسبه شده است .سپس با استفاده تحليل  ،MDSخروجي شباهت فوق به صورت شماتيك
و در فضاي دو بعدي ارائه شده است .خروجي مربوطه به نقشه  88درصدي بهترتيب زير است.

نتايج حاصل از تحليل شباهت مفاهيم نقشههاي ادغامي بر اساس درجه همبستگي بين
سطرها و ستون هاي متناظر مربوط به مفاهيم نقشه و همچنين نتايج مربوط به تحليل تشابه
مفاهيم با كمك روش مقياس پردازي چند بعدي به بررسي و جمعبندي نتايج مرحله بعد
(بلوكبندي مفاهيم نقشههاي علّي ادغامي) ،كمك مينمايد.

 مدلسازي بلوكي نقشههاي علي ادغاميهمانطور كه بيان شد آخرين بخش از فعاليتهاي تجزيه و تحليل دادههاي مربوط به
نقشههاي علّي مربوط به تلفيق و تلخيص دادههاي ماتريس همجواري نقشه ادغامي صنعت
با كمك مدلسازي بلوكي بهمنظور سادهسازي و تلخيص ساختار نقشههاي ادغامي و استخراج
مدل نوآوري در صنعت بيمه است .با توجه به نقاط قوت و ضعف رويههاي تعبيه شده در
نرمافزار  Ucinetبراي مدلسازي بلوكي دادههاي مربوط به ماتريس همجواري ،در اين
تحقيق از دو روش  CONCORو الگوريتم بهينهسازي Tabu Search Optimization

1. A Map of Unanimity
2. A Map of Majority
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) (TSOبهطور همزمان استفاده شده و سپس نتايج حاصله تلفيق شده است (هانمان و
همكاران.)2883 ،
نتايج مربوط به مدلسازي بلوكي نقشه ادغامي مورد توافق اكثريت خبرگان ( 88درصدي)
با استفاده از روش بلوكبندي  CONCORبهشرح زير است .درجه تأثير موجود بر روي
شاخهها از خروجيهاي دو روش فوق استخراج شده است.
0.889
0.876
0.54

0.56

0.895

0.83

0.912
0.902

0.85
0.667

0.333

0.775

عالوه بر اين خروجيهاي ناشي از الگوريتم  TSOبهشرح زير است.

0.52

0.81
0.35

0.85

0.88

0.86

0.57
0.79

0.70

0.85

0.51

0.81

استفاده از تكنيك شبكههاي بيزين بهمنظور اثبات مدل پيشنهادي .بهمنظور انجام
مدلسازي شبكههاي بيزين نرم افزار  TETRAD 4-3-5مورد استفاده قرار گرفته است .يكي
از الزامات انجام مدلسازي شبكههاي بيزين ،انجام تحليل طبقهاي  Kميانگين است .بدين
منظور از تكنيك  Cluster Analysisدر نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .بر اساس تجربه،
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شبكههاي بيزين براي دادههاي با دو و سه طبقه ،خروجيهاي مطمئنتري دارد .بنابراين در
اين تحليل نيز تحليل طبقهاي سه ميانگين بررسي شده است .آزمون فرض مربوط به اين
تحليل بهشرح زير است .ذكر اين نكته ضروري است كه دادههاي مربوط به هفت بلوك
استخراج شده از مرحله مالك طبقهبندي قرار گرفتهاند.
فرضيه صفر :دادهها قابل تقسيم به  3طبقه نيستند.
فرضيه يك :دادهها قابل تقسيم به  3طبقه هستند.
طبق خروجيهاي بهدست آمده ،تمامي  112داده گردآوري شده ،قابليت طبقهبندي به 3
طبقه را دارند.
در قسمت پيشين ،مدلسازي يا بهعبارت ديگر يادگيري شبكه بيز بر مبناي دادههاي
واقعي صورت گرفت و يك گراف غيرحلقوي جهتدار استخراج گرديد .در اين قسمت قصد
داريم كه درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي را در قالب آزمون فرض بررسي كنيم .در
آزمون اين فرضيات نخست اين روابط به صورت روابط احتمال بيان شده و سپس با كمك
ابزار  TESTالگوريتم  PCدر ماجول جستجوي نرمافزار  TETRAD 4-3-5آزمون ميشوند.
براي اين آزمون آماره  χ2انتخاب شد چون اين آماره نسبت به آماره  G2حساسيت بيشتري را
در شناسايي روابط علّي دارد.
ادعاي آن كه  Xعلّت  Yاست مستلزم رابطه ) p(Y|X) ≠ p(Yاست .بنابراين رد اين
فرضيه بيان كننده فرض صفر استقالل  Xو  Yبهترتيب زير است:
)P (Y|X) = p(Y

فرضيه فوق دليلي است بر ) p(Y|X) ≠ p(Yكه ادعاي رابطه علّي  X → Yرا تبيين
ميكند .در شبكههاي بيز ،فرض مقابل نيز بهترتيب زير است:
H1: X_||_ Y

نرم افزار  TETRAD 4-3-5اين فرض را آزمون ميكند و در آن رد فرض صفر كه با
مقدار  P< 8/83مشخص ميشود به معناي وابستگي دو متغير است .با توجه به مدل
پينشهادي كه در نمودار فوق ارائه شده است 11 ،پيكان جهتدار تعريف شده است كه به ازاي
هر پيكان بايستي يك فرضيه طرح و مورد بررسي قرار گيرد .نتايج حاصل بهترتيب جدول زير
است .همانگونه كه مالحظه ميشود ،صحت درستي روابط فوق به جز يك مورد به اثبات
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رسيده است .در حقيقت نشان ميدهد كه دانش ايجاد شده در مدلسازي كيفي صحيح بوده
است و شبكههاي بيزين نيز آن را تأييد ميكند.
جدول  .3نتايج آزمون فرضيات مدل (بررسي درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي)

جهت بررسي صحت روابط بين اجزاي مدل پيشنهادي با استفاده از Independent

 Factsاز ابزار  Testموجود در ماجول  Searchانجام شد .طبق جدول فوق مشخص شد كه
تمامي روابط تعريف شده به جز يك مورد ،كه توسط شبكههاي بيز پيشنهاد شده بود ،صحيح
است .اما اين براي تأييد نهايي و اثبات مدل كلي كفايت نميكند .بدينمنظور ماجول
 Estimatorفعال شد.
.نتيجهگيريوپيشنهادها 

5

مدل نهايي ارايه شده براي تبيين توان نوآوري بنگاه در صنعت بيمه بهترتيب نمودار زير
است .شدت تأثيرگذاريها از ميانگين دو نمودار فوق بهدست آمده است.
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شدت رقابت

8/323

8/738

استراتژي نوآوري

8/711

8/733
قابليتهاي بازاريابي

قابليتهاي سازماني

8/312

8/711
8/711

قابليتهاي نوآوري

8/718

كسب و كار نوآور

8/828
عملكرد نوآورانه

بر اساس نمودار فوق ،اتمسفر يا اكوسيستم نوآوري در صنعت بيمه تبيين شده است .در
اين اتمسفر ،عملكرد نوآورانه بهصورت مستقيم تحت تأثير قابليتهاي نوآوري (در اولويت اول)
و سپس قابليتهاي بازاريابي است .اين دو بهصورت مستقيم اثر خود را بر روي متغير وابسته
عملكرد نوآورانه ميگذارند .اما از طرف ديگر خود تحتتأثير انواع عوامل مرتبط با قابليتها و
داراييهاي سازمان قرار ميگيرند .نكته قابل توجه اين است كه با توجه به ضرورت متفاوت
قابليت بازاريابي ،به عقيده خبرگان اين عامل از ساير عوامل مرتبط با قابليتها و داراييهاي
سازمان تفكيك شده است و اثر آن هم قابل تأمل است .اما بيشتر از سايرين ،استراتژي
نوآوري ،قابليتهاي نوآوري و بازاريابي نوآوري را تحتتأثير قرار داده است .مجموعه عوامل
فوق در داخل بنگاه طرح و تحليل ميشود .اما عامل آخر كه شدت رقابت است در خارج از
بنگاه مطرح است.
در پايان راهكارهاي مرتبط با اين پژوهش در دو دسته راهبردهاي سياستي و راهكارهاي
عملياتي ارائه ميشود .راهبردهاي سياستي بهشرح زير است:
 تدوين استراتژي نوآوري بهعنوان استراتژي كاركردي همراستا با استراتژيهاي سطحشركت
 تالش در جهت حضور در بازارهاي بينالملليراهكارهاي عملياتي نيز به تفكيك هر يك از عوامل بهشرح زير است.
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جدول  .1راهكارهاي عملياتي
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