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 چکيده
بیمه عمر با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی محقق در این تحقیق  به بررسی نوآوری در صنعت 

این تحقیق از نظر زمان مقطعی ، با توجه به هدف آن کاربردی ، از نظر عمق . پرداخته است 

جامعه آماری . تحقیق ژرفانگر ، در زمره ی تحقیقات توصیفی و از دسته تحقیقات پیمایشی است 

به منظور جمع آوری داده ها از . می باشد  شامل نمایندگی های فعال بیمه عمر در شهر همدان

بر اساس داده های حاصل از تحقیق ابتدا بوم استراتژی اقیانوس . مصاحبه استفاده گردیده است 

آبی برای نوآوری در صنعت بیمه عمر طراحی گردید و سپس به بررسی الگوی چهار اقدامی 

د و نتایج  نشان می دهد که با ایجاد و استراتژی اقیانوس آبی بر اساس مولفه های بوم پرداخته ش

حذف در کنار کاهش یا افزایش در یکسری از مولفه ها می توان به  نوآوری در صنعت بیمه دست 

 .یافت و در نهایت با نوآوری می توان فروش بیمه عمر را افزایش داد و به سود بیشتری دست یافت

 JEL  :M0 M1 G22 بندی طبقه

 .اقیانوس آبی ، نو آوری ، بیمه عمر ، بوم استراتژی ، الگوی چهار اقدامی  :واژگان کليدي
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 2 ميثم لطيفی،  1فوزیه طاهري مينا 
واحد گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسالمی،گرایش بازاریابی، ،دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی 1
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 مقدمه            

ی های برتر و گسترش کسب وکار است ، ضروری رقابت ، توسعه ، تکنولوژ از آنجایی که  آینده ی جهان دنیایی سراسر از            

در عصر  . (1131اسمعیلی وهمکاران،) رفت بکار گیرداست که صنعت کشور با راهبرد های استراتژیک تحوالتی ساختاری برای پیش

 .  (2002جان کیم ورنه مابورنه،) دومدیریت به جای رقابت خونین در اقیانوس قرمز باید وارد بازار نامحدود اقیانوس آبی ش ، نوین

 10حرکت استراتژیک دنیا در  150استراتژی اقیانوس آبی حاصل دو دهه تحقیق پروفسور جان کیم و رنه مابورنه بر روی بیش از 

می استفاده از راهبرد اقیانوس آبی نوآوری در صنعت ایجاد اهکارهای از ریکی  . (1121گلپایگانی و پیروزفر،) صنعت متفاوت است

 بیمه صنعتو  (2001جان کیم و رنه مابورنه،) نوآوری ارزش آفرین می باشد استراتژی اقیانوس آبی که سنگ زیر بنایباشد ، چرا 

در تحقیقات پیشین به کمک بوم استراتژی و الگوی  . آوری و رقابت معنا دار می باشدیع خدماتی است و همواره در آن نواز صنا

ر اقدامی که ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی هستند به بررسی نوآوری در صنعت بیمه کشور پرداخته شده است که با توجه به اچه

راقدامی استراتژی برای او در الگوی چهاثرات استفاده از تخفیف و مشاوره رایگان نادیده گرفته شده است نتایج حاصل از تحقیق 

 . (1131آقازاده وهمکاران،)ته نشده است ای در نظر گرف عامل حذف مولفه

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات راهبرد اقیانوس آبی برای ایجاد نوآوری ، مطالعه موردی در صنعت بیمه عمر در استان 

 طراحی عمر صنعت بیمهعوامل نوآوری در بوم استراتژی برای با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کشور ابتدا  که همدان می باشد

 .بررسی الگوی چهار اقدامی می پردازیم  بهو سپس  گردیده

 

 :ادبيات تحقيق 

 اقيانوس آبی  .1

ی اقیانوس آبی با به ژایده استرات. توسط پروفسور هیل در دانشگاه ایالتی میشیگان ارایه شد  1322ایده اقیانوس آبی ابتدا در سال 

حوزه مدیریت استراتژیک بوده است و همچنین با ارائه راهکار های نوین  چالش کشیدن رقابت که سال ها مهم ترین پیش فرض در

اقیانوس آبی ، کلیه صنایعی هستند که در حال . جدیدی برای کسب موفقیت در عرصه کاری و خدماتی معرفی می کند ی حوزه ، 

از اقیانوس آبی هیچ بهره برداری . د اینها در حقیقت فضاهای شناخته نشده حوزه های کاری و خدماتی هستن. حاضر وجود ندارند 

این  قخال.  صورت نگرفته و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد ، بنابراین پتانسیل باالیی برای رشد و سود آوری در آنها وجود دارد

اقیانوس آبی تمامی صنایع و شرکت  ( .101، 2005کیم و مابورنه ، . )اقیانوس خود می تواند حد و مرز های صنعت را مشخص کند 

هایی هستندکه امروزه وجود ندارند ، در واقع اقیانوس آبی استعاره از بازاری بکر و دست نخورده است که عمق آن هنوز کشف نشده 

همزمان ارزش های  تاستراتژی اقیانوس آبی زمانی ایجاد می شود که یک شرک. آوری استوار است ژی بر نواساس این استرات. است 

نو آوری در محصول ، کاال ، خدمات یا شیوه ی ارایه ی این محصوالت ، موجب خلق ارزش . برای خود و مشتریانش ایجاد می کند 

 . و همزمان فعالیت هایی که دارای ارزش کمتری برای بازار حال و آینده هستند از گردونه خارج می شوند برای بازار می شود 

 آوري نو .2

جدید یا محصول  ی فرآورده منظور از آن کهبه معنای ساختن یک چیز جدید ساخته شده است Innovate  التین آوری از کلمهنو

آوری به معنای  اختراع ، ابداع ، ابتکار و بدعت گذاری است و در در لغت نو .ه توسط یک سازمان ارائه می گردد خالقی است ک

نخستین بار . ( 1131محمودی و همکاران ،) .اصطالح مدیریتی و سازمانی فرایندی است که به ساختن چیزی تازه می انجامد 

به عنوان ترکیب جدیدی از منابع  و آن رای مرتبط دانست اقتصاد هاو نو آوری را با توسع پیتر مفهوم نوآوری را تعریف کرد ،شوم

 ینوآور.  است یآب انوسیاق یو اساس استراتژ هیپا ، نیارزش آفر ینوآور . (1131صحت و همکاران ،) .د رمولد ثروت معرفی ک

که به  تدوین و اجرای استراتژی است  ، شیوه نوین تفکر در حوزه نوآوری . دارد دیتاک یبر ارزش و نوآور کسانیبه طور  نیارزش آفر

به کمک نوآوری در ارزش شرکت ها به جای تمرکز روی شکست حریف در  . شود گیری از رقابت منتج می آبی و کناره خلق اقیانوس

ارزش برای صنعت  به وجود می خلق جهشی در  رقابت ، روی حذف رقابت و بی معنا ساختن آن تمرکز می کنند ، این حذف با

 .آید
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 تژي اقيانوس آبیرویکرد چهار اقدامی استرا .3

در صنعت  چهار دسته اقدامات برای نوآوریاین رویکرد  . در صنعت می باشداقیانوس آبی ، روش انجام متد  چهار اقدامی رویکرد

 :د معرفی می کن

 .عوامل یا خدمات جدیدی که تا کنون در این صنعت ارائه نشده است : کردن  خلق -1

 .درخشش صنعت می شود عواملی که حذف آنها موجبات : حذف کردن  -2

 .عواملی که می توانند فراتر از استاندارد های متداول در صنعت ظاهر شوند : دن افزایش دا -1

 ( .1121،کیم و مابورنه). فراهم می سازد تعدیل عواملی که موجبات خشنودی مشتریان را : کاهش دادن  -1

 حذف افزایش

 کاهش خلق

 اقيانوس آبیالگوي چهار اقدامی استراتژي  .  1شکل

 (2005کیم ومابورنه،: منبع )

 بيمه عمر .4

بیمه های عمر . بیمه بدون شک یکی از دستاورد های خالقانه جامعه ی بشری به منظور مقابله با رخداد ها و حوادث ناگوار است 

بیمه ها به   .کنند  یکی از منابع سرمایه ای هستند و شرکت های بیمه عمر به عنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان عمل می

بیمه اشخاص شامل بیمه عمر ، بیمه حادثه و . سه دسته کلی شامل بیمه اشخاص ، بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می شوند 

بیمه عمر در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که عالوه بر پرداخت سود علی الحساب به . بیمه درمان است 

 .حامی اشخاص خواهد بود  سپرده گذاری ،

 

 : اتپيشينه ي تحقيق
تالیف کرده  "رابطه ی نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه  "با عنوان  که در مقاله ای( 1131)صحت و همکاران 

به بررسی استفاده کرد ری می توان به عنوان مهم ترین عامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها واند با توجه به اینکه از نو آ

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش های آنان بین . تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه پرداخته اند 

و در بین انواع  نوآوری ، نوآوری در  رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد  مزیت رقابتی در شرکت های بیمه بانو آوری سازمانی 

وضعیت  ریمه فقط از نظر نوآوری فرایندی دو شرکت های بدارد  را در شرکت های بیمه محصول بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی

 . مطلوبی قرار دارند 

توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش  "ود با عنوان در مقاله ی تالیفی خ( 1130)زعفریان و میرزایی رابر 

در صنعت بیمه در طی سه بخش پرداخته اند و نتایج حاصل از تحقیقات ها مدلسازی توان نوآوری در سطح بنگاه به  "نگاشت علی 

و  مستقیم تحت تاثیر قابلیت های نوآوریآنها به صورت یک مدل در آمده است که نشان می دهد عملکرد نوآورانه به صورت 

 .بازاریابی است و این دو به صورت مستقیم بر متغیر وابسته که عملکرد نوآورانه است اثر می گذارند 

به  "رویکرد اقیانوس آبی  بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور با  "مقاله ای را با عنوان ( 1131)آقازاده و همکاران 

ابعاد خدمات اینترنتی ، شواهد فیزیکی و خالقیت در سطح ریر در آورده اند ، که بر اساس یافته های حاصل از تحقیقات آنها قلم تح

بیمه کشور در تمامی ابعاد به جز بعد شواهد فیزیکی دارای عملکرد نامناسب عملکردی قرار دارند و شرکت های فعال در صنعت 

 . مشابه هستند 

بیمه کارگزاران رابط عوامل موثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی در گروه  "در تحقیقات خود با عنوان ( 2011)کا  ولیوس کیسج

از کارگزاران بیمه در  رابط مطالعه ی اثرات اقیانوس آبی بر عملکرد سازمان با استفاده از یک گروه به "و آثار آن بر عملکرد سازمان 

اجرای  وپرداخته است که نتایج نشان می دهد اجرای موفقیت آمیز استراتژی اقیانوس آبی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد کنیا 

 .  می باشدبی اثر  در آن ساختار سازمانی ورهبری استراتژیک مختل است موثر استراتژی اقیانوس آبی بدون 
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بررسی : انوس آبی و آینده بخش عمومی یاستراتژی اق "خود با عنوان  در مقاله ی تالیفی( 2011)محمد موسی و همکارانش 

اصالح و بهبود کیفیت کاال و  دولت نیجریه در تالش براین می کنند که ابی "پیاده سازی در نیجریه ، اصالحات  بیمه سالمت

هزینه .  دارددر این میان سعی در خصوصی سازی و تجاری سازی  خدمات ارائه شده توسط دولت به شهروندان خود می باشد و

 . الزم می باشد  اما های دولت در بخش بهداشت و درمان هر چند بسیار کم است

 :در زیر چکیده ای از این اثر آمده است . تالیف نمودند  "استراتژی اقیانوس آبی  "ری با عنوان اث( 2001) جان کیم و رنه مابورنه 

برابر  22صنعت سیرک خورشید در ده سال گذشته با باز آفرینی خود همراه با سود آوری ، در آمدش را  سقوط  دیرپایبه رغم 

و مشتری دیگران ، بازاری ویژه آفریده که ا کوشش در قاپیدن سهم رقابت در میدان بسته صنعت کنونی یبه جای  .کرده است 

: فریده که نویسندگان مقاله بدان عنوان استراتژی اقیانوس آبی را داده اند این سیرک چیزی را آ .رقابت در آن بی معناست 

در این گونه بازار ها ، فرصت . در اقیانوس آبی به جای جنگیدن برای بازار آن را می آفرینیم . جایگاهی ناشناخته در بازار سنتی 

   . رشد پرشتاب و سود آوری فراوان است 

 

 :اهداف تحقيق 

 .در صنعت بیمه می باشد  حاضر بررسی اثرات راهبرد اقیانوس آبی برای ایجاد نوآوریهدف اصلی تحقیق 

 :اهداف جزئی تحقيق شامل 
 .بررسی خلق یکسری از مولفه های جدید برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه  .1

 .بررسی حذف یکسری از مولفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه  .2

 .یکسری از مولفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه  بررسی افزایش .1

 . بررسی کاهش یکسری از مولفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه  .1

 

 :روش تحقيق 
با توجه به هدف آن ، . انجام شده است  1135مانی در نیمه دوم سال این تحقیق یک تحقیق علمی پژوهشی می باشد که از نظر ز

ه جامع. پیمایشی می باشد –و در زمره تحقیقات توصیفی  از نظر عمق تحقیق ژرفاتگر استتحقیق حاضر ، کاربردی می باشد و 

جهت  .  می باشد فعال نمایندگی 111ر بالغ بکه مر در شهر همدان است بیمه ع آماری این پژوهش شامل نمایندگی های فعال

در ادامه بر اساس .  نفر از نمایندگان فعال در صنعت بیمه مصاحبه گردید  1داده ها از روش مصاحبه استفاده شد و با  ردآوری گ

 .  ر اقدامی استراتژی اقیانوس آبی پیاده گردیداداده های حاصل از تحقیق بوم استراتژی اقیانوس آبی طراحی و در الگوی چه

 

 :سواالت تحقيق 

 توان با خلق یکسری مولفه های جدید باعث ایجاد نوآوری در صنعت بیمه عمر شد ؟چگونه می  .1

 چگونه می توان با حذف یکسری مولفه ها باعث ایجاد نوآوری در صنعت بیمه عمر شد ؟ .2

 چگونه می توان با افزایش یکسری مولفه ها باعث ایجاد نوآوری در صنعت بیمه عمر شد ؟ .1

  باعث ایجاد نوآوری در صنعت بیمه عمر شد ؟ مولفه هاچگونه می توان با کاهش یکسری  .1

 

 :  استراتژي اقيانوس آبیطراحی بوم 
یک سوال بحرانی برای استراتژیست ها این است که چگونه می توان اقیانوس آبی را گشود و فضای بازار بی رقیب را تصرف کرد ؟ 

همچنین برای اقدام  وبوم استراتژی چهارچوبی برای تشخیص . در پاسخ به این سوال بوم استراتژی اقیانوس آبی را معرفی کرده اند 

و نظرات با توجه به تحقیقات انجام شده   ( .1131آقازاده و همکاران،). های اقیانوس آبی بکار می رود است که در ساخت استراتژی 

جلب  ،قیمت ها باال ، تخفیف و مشاوره قبل از خرید پایین ، ارتباط با مشتریان  یدر صنعت بیمه قدیمنمایندگان فعال بیمه عمر ، 

با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان با کاهش قیمت ها . بوده است  متوسط در حد ارائه شده و کیفیت خدمات اعتماد آنها 
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اعتماد مشتریان با ایجاد ارتباط و مشاوره افزایش  ، و کاهش ساعات کاری و هزینه های جانبی هاز طریق دادن تخفیف های ویژ

 دادن یکسری مزایای ویژه به مشتریان به یک نوآوری در کنار باال بردن کیفیت خدمات به صورت اختصاص و رایگان قبل از خرید 

 .جدید در صنعت بیمه دست یابیم 

 

 بوم استراتژي براي نوآوري در صنعت بيمه عمر:  1نمودار

 

 :داده ها  یج حاصل از بررسیانت          
نفر از نمایندگان فعال  1حاصل از مصاحبه با  در مجموع نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پس از بررسی داده های         

نتایج نشان می دهد  و بر اساس بوم بدست آمده ، هصنعت بیمه عمر در شهر همدان بوم استراتژی اقیانوس آبی طراحی گردید در 

مولفه  ،آوردن سود باید مولفه هایی را ایجاد کرد فروش بیشتر و بدست  آوردن نوآوری در صنعت بیمه و به تبع آن که جهت بدست

بر این اساس می توان با .  می توان به نوآوری دست یافت ش یا افزایش در یکسری مولفه های دیگربا کاههایی را حذف کرد و 

ر به مشتریان عادی در ایجاد خدمات مشاوره رایگان قبل از خرید و دادن تخفیفات با درصد باال به مشتریان وفادار و تخفیفات کمت

کنار تبلیغات گسترده پیامکی ، اینترنتی و مجازی در ساعاتی خاص از شبانه روز که مشتری وقت آزاد دارد و حتما پیامک را نگاه 

برای خرید بیمه بصورت اینترنتی می توان  حجم مراجعات  یاز طرفی با ایجاد شرایط. می کند به جذب مشتری کمک کرد 

با کاهش قیمت ها  گیر و هزینه بر می باشد و عامل یکسری کاغذ بازی ها و تشریفات اداری می باشد حذف کرد وحضوری که وقت 

، کاهش زمان صدور بیمه نامه و صدور بیمه نامه های فوری از حجم کار ها کاسته و ساعت کاری کارکنان را کاهش داد تا بهره 

ارتباطات با مردم می توان اعتماد مشتریان را جلب کنیم و با ارائه خدماتی با  وری باالتری داشته باشند و در نهایت با افزایش

کیفیت باال می توان تحولی در صنعت بیمه ایجاد کرده و به نوآوری دست یافت که همگی منجر به فروش بیشتر و در نهایت سود 

 . بیشتری برای صنعت بیمه می شود 
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 نتایج تحقيقآبی در صنعت بيمه بر اساس اقيانوس الگوي چهاراقدامی . 2شکل
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 :خالصه و نتيجه گيري           

این پژوهش با هدف بررسی داللت های اقیانوس آبی برای نوآوری در صنعت بیمه عمر در شهر همدان  توانست بر اساس         

نتایج حاصل از گردآوری اطالعات با روش مصاحبه ابتدا بوم استراتژی اقیانوس آبی را برای عوامل نوآوری در صنعت بیمه طراحی 

اقدامی پیاده کرده و  الگوی چهاره های حاصل از بوم را بررسی و در و سپس با بررسی الگوی چهار اقدامی اقیانوس آبی مولف کند

نتایج نشان می دهد که جهت بدست . بدین طریق الگوی جدیدی را براساس مولفه ها برای نوآوری در صنعت بیمه  بدست اورد 

بدست آوردن سود باید مولفه های مشاوره رایگان قبل از خرید ، آن فروش بیشتر و  آوردن نوآوری در صنعت بیمه و به تبع

را حذف نمود و مراجعه حضوری و تشریفات اداری و هزینه های جانبی ی تخفیفات ویژه و تبلیغات گسترده را خلق کرد و مولفه ها

ی جلب اعتماد ، کیفیت و ارتباطات افزایش در مولفه ها قیمت ، زمان صدور بیمه نامه و ساعت کاری کارکنان در کناربا کاهش 

اینکه فقط در یک نیمه از سال انجام شده و در تحقیق حاضر با توجه به . فروش بیشتر و  در نهایت سود دست یافت بیشتر به 

از  ه به علت ترسمحدوده مکانی فقط در یک شهر بوده و به دلیل وسیع بودن محدوده ی مکانی و عدم همکاری نمایندگان بیم

تحقیقاتی مشابه در سایر شهر ها و در بدون شک کاستی هایی وجود دارد بنابراین به محققان آینده پیشنهاد می شود در  مصاحبه

بازه های زمانی طوالنی تری به تحقیقات استراتژیک در زمینه ی نوآوری بپردازند و نتایج حاصل از تحقیقاتشان را با نتایج حاصل از 

ست در اثر خطاها بدست این تحقیق را که ممکن احاصل از بررسی نمایند و بدین طریق میزان صحت و سقم نتایج حاضر  تحقیق

 .ورندین طریق نتایج دقیق تری را بدست آو بد نمایندآمده باشد را سنجش 
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