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چکیدٌ
أطٚظ ٜاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت تبثیط ثؿعایی زض پیكطفت وكٛض زاضز ،و ٝقطوتٟبی ثیٕ ٝاظ ایٗ أط ٔؿتثٙی ٕ٘ی ثبقس .ضقس ٚ
تٛؾؼ ٝزض ایٗ ظٔیٔ ٝٙی تٛا٘س ؾ ٟٓثؿعایی زض ػّٕىطز  ٚؾبظٔب٘سٞی قطوت ٞبی ثیٕٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثٟجٛز  ٚضقس ٚضؼیت التهبزی
وكٛض زاقت ٝثبقس .ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضی اعالػبت  ،تحٌ َٛؿتطز ٜای ضا زض أٛض ازاضی  ٚؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی نٙؼت ثیٕ ٝایدبز
ٔی وٙس .ثهٛضتی و ٝأىبٖ ا٘تمبَ اِىتط٘ٚیىی زازٞ ٜب ٔ ٚىبتجبت ٔرتّف ضا فطأ ٓٞی وٙسٕٞ .چٙیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ،تٛا٘بیی
قطوت ثیٕ ٝضا افعایف ٔی زٞس .ایٗ وبضوطز زض ٘تید ٝافعایف تٛٙع ٔحهٛالت  ٚثٟجٛز ویفیت  ٚخّت ضضبیت ٔكتطیبٖ ٔی
ثبقسِ .صا زض ایٗ پػٞٚف لهس ثط ایٗ اؾت تب تأثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕ ٝثطضؾی قٛز .ایٗ پػٞٚف
اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ٘ظط ضٚـ تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی ٔیثبقس .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك وّی ٝوبضوٙبٖ قطوتٞبی ثیٕ ٝزض
قٟط تٟطاٖ ٔیثبقس و ٝتؼساز آٖٞب ثط اؾبؼ فطٔ َٛخبٔؼ٘ ٝبٔحسٚز وٛوطاٖ ٘ 384فط ث ٝزؾت آٔس .ثط ایٗ اؾبؼ پطؾكٙبٔ ٝثٝ
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی غیط تهبزفی زض زؾتطؼ (ثسٞ ٖٚیچٌٌ ٝ٘ٛعیٙف شٙٞی اظ لجُ) زض ثیٗ خبٔؼ ٝآٔبضی تٛظیغ  362 ٚپطؾكٙبٔٝ
ثٝنٛضت تىٕیُقس ٜخٕغآٚضی ٌطزیس .ثطای تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْافعاض  spss20اؾتفبزٌ ٜطزیس٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
فٙبٚضی ثیٕ ٝثط ػّٕىطز قطوت ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح حبوی اظ تبثیط ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجت فٙبٚضی ثیٕٝ
ثط ضضبیت ٔكتطیبٖ  ٚوبضوٙبٖ ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ ٔی ثبقس ٟ٘ ٚبیتب ٘تبیح ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝثط ٘تبیح ٔبِی ثبظاض ثیٕٝ
قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
ياصگان کلیدی
فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ،ػّٕىطز قطوت ،قطوتٟبی ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ.
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 .1مقدمٍ
أطٚظ ٜاضائ ٝثٟتطیٗ ػّٕىطز زضظٔی ٝٙثیٕ ، ٝث ٝاؾبؾی تطیٗ زغسغٔ ٝسیطاٖ قطوت ٞب ٔجسَ قس ٜاؾت ٔ ٚسیطاٖ ٔی وٛقٙس
تب ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تىٙیه ٞبی ٔرتّف ،ث ٝػّٕىطز ثطتط زؾت یبثٙس  ٚزض ایٗ ضاؾتب فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) اظ ػٛأُ
ٔٛثط زض زؾتیبثی ث ٝػّٕىطز ثطتط ثطای قطوت ٞب ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس (قید اؾٕبػیّی ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ .)1394 ،چٙیٗ أطٚظٜ
ثب تٛخ ٝث ٝقطایظ ضلبثتی ،قطوت ٞب ثطای ازأ ٝحیبت  ٚزؾتیبثی ث ٝخبیٍب ٜثٟتط زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط قطوت ٞب زض خٟت
ثٟجٛز ػّٕىطز ذٛز تالـ ٔی وٙٙس .قطوت ٞب ثطای پصیطـ قطایظ پیف ثیٙی ٘كس ٚ ٜتغییط ؾطیغ ٔحیظ ثبیس ث ٝعٛض
اؾتطاتػیىی ٔٙؼغف ق٘ٛس  ٚث ٝز٘جبَ ثٟی ٝٙؾبظی فطآیٙسٞبی وؿت  ٚوبض ذٛز خٟت ثٟجٛز ػّٕىطز ثبقٙس (احٕسی
ؾطاٚا٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1394 ،
ایٙكٛضته ثٔ ٝؼٙبی اؾتفبز ٜاظ ٘ٛآٚضیٞبی تىِٛٛٙغی خٟت نطفٝخٛیی  ٚثٟطٜٚضی اظ ٔسَ فؼّی نٙؼت ثیٕ ٝاؾت.
ثبٚضی ؤ ٝب٘ٙس ٘یطٚی ٔحطن ٔٛخت فؼبِیت قطوتٞبی فٙبٚضی ثیٕٔ ٝیقٛز ایٗ اؾت و ٝنٙؼت ثیٕ ٝآٔبزٜی پصیطـ
٘ٛآٚضی  ٚخصة تىِٛٛٙغی اؾت .ایٙكٛضته زض حبَ تغییط نٙؼت ثیٕ ٝث ٝؾٕت تىِٛٛٙغیٞبی خسیس خٟت ثٟجٛز تدطثٝ
ٔكتطی ،تؿٟیُ اؾتطاتػی ٔسیطیت  ٚافعایف ضلبثت زض ایٗ حٛظٔ ٜیثبقسٔ .یعاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ایٙكٛضته ٞب زض چٙس
ؾبَ اذیط ضقسی فعایٙس ٜضا تدطثٕٛ٘ ٝز ٜاؾت (وبضزٌط  ٚثٟكتی .)1397 ،زض ٚالغ ٌٛیی ٔسیطاٖ  ٚفؼبالٖ ؾٙتی نٙؼت
ثیٕ٘ ٝؿجت ث ٝایٗ ٔٛضٛع آٌبٌ ٜكت ٝا٘س وٕٞ ٝىبضی ثب ایٙكٛضته ٞب ٘ ٝتٟٙب ٔعایبیی ٕٞچ ٖٛثٟجٛز وبضایی  ٚاثط ثركی،
تٛؾؼ ٚ ٝثؿظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ٔغبثك ثب ٘یبظٞبی ضٚظ ثیٌٕ ٝصاضاٖ ،وبٞف ٞعی ٚ ٝٙافعایف ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ  ٚثٝ
تجغ آٖ ایدبز یه ضاثغ ٝثّٙس ٔست ثب آٟ٘ب ضا زض پی زاضز ِیىٗ ٔ ٟٓتط اظ ٔٛاضز فٛق تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع اؾت وٝ
ایٙكٛضته ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ تىِٛٛٙغی ٞب  ٚثب پیبز ٜؾبظی ٚؾیغ آ٘بِیع والٖ زازٞ ٜب تٛا٘ؿت ٝا٘س ث ٝوبٞف ضیؿه ٚ
تكریم ثٛٔ ٝلغ  ٚثٟتط تمّت ٞبی نٛضت پصیطفت ٝزض نٙؼت ثیٕ ٝو ٝاظ زیطثبظ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ وّیسی تطیٗ ٔٛضٛػبت
ٔغطح قس ٜزض ایٗ نٙؼت ثٛز ٜاؾت ،وٕه قبیب٘ی ٕ٘بیٙس (ِٓ  ٚقیٗ.)2016 ،1
ٚخٛز ٘ظبْ تؼطفٝای زض ثطذی اظ ذسٔبت ثبظاض ثیٕ ،ٝآظازی ػُٕ ضا اظ قطوتٞبی ثیٕ ٝزض تؼییٗ ٘طخ  ،ؾّت ٔیوٙس.
ثٙبثطایٗ زض چٙیٗ ثبظاضی ،ضلبثت قطوتٞبی ثیٕ ٝثیكتط زضظٔی ٝٙضٚـٞب ،اضائ ٝذسٔبت خسیس ٔ ٚكتطی ٔساضی اؾت ثٝ
٘حٛی وٛٔ ٝخت تؿٟیُ ،تؿطیغ  ٚثٟجٛز اضائ ٝذسٔبت قٛز .أطٚظ ،ٜؾطػت تغییط  ٚتحٛالت ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝاٍِٞٛب ٚ
٘ظطیٞٝبی لجّی ث ٝؾطػت زض حبَ تغییط ٞؿتٙس ٔ ٚترههیٗ خٛأغ ٞط ضٚظ ضٚـٞب  ٚفٗٞبی ٘ ٛػطضٔ ٝیوٙٙس (ؾٕٙسض،
 .)1396ثب تٛخ ٝث ٝضطٚضت ٞبی ضلبثت زض نٙبیغ ذسٔبتی  ٚقطایظ ذبل وؿت ٚوبض زض حٛظ ٜنٙؼت ثیٕ ٝزض ایطاٖ ،ثٝ
٘ظط ٔی ضؾس اٍِٞٛب ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی پیكیٗ اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٔحممبٖ ،اغّت اظ ٘ٛع پػٞٚفٞبی وٕی ثٛز ٚ ٜزض آٟ٘ب ٘ظطات ٚ
تدطثیبت ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ یب ٔترههبٖ ایٗ نٙؼت ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٍ٘طفت ٚ ٝاثطثركی  ٚوبضایی الظْ ضا ثطای تجییٗ
ٔعیت ضلبثتی پبیساض ٘رٛاٞس زاقت ٘ ٚیبظ ث ٝاؾتفبز ٚ ٜتٛخ ٝثٔ ٝفبٞیٓ ٔٛثط  ٚتبثیطٌصاض زض تمبضبی ٔكتطیبٖ ٘ ٚیع ٔطتجظ ثب
ٔعیتٞبی ضلبثتی احؿبؼ ٔی قٛزِ .صا ثب ػٙبیت ثٛ٘ ٝع نٙؼت ،زض ایٗ پػٞٚف اظ فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته)  ٚػّٕىطز
قطوتٟبی ثیٕ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثب ثطضؾی ایٗ ٔفبٞیٓ قٙبؾبیی ٔیعاٖ إٞیت ٞط یه اظ آٟ٘ب ،قطوتٞبی
ثیٕ ٝزض ٞط ز ٚثرف ذهٛنی  ٚزِٚتی لبزض ث ٝثط٘بٔٝضیعی زض خٟت تٛؾؼ ٝزض ضاؾتبی ایٗ ٔفبٞیٓ  ٚذّك ٔعیت ضلبثتی
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ثطضؾی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕٝ

پبیساض ذٛاٙٞس ثٛز .اظ آٖ خبیی و ٝپػٞٚكٍطاٖ وٕتطی ث ٝثطضؾی فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) پطزاذت ٝاؾت ایٗ تحمیك ٔی
تٛا٘س ٔٛخت ٌؿتطـ ٔجب٘ی ٘ظطی زض ایٗ حٛظ ٜذٛاٞس قس.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ثبال  ٚإٞیت فٙبٚضی ثیٕ ٝزض ثٟجٛز ػّٕىطز قطوت ٞبی ثیٕٔ ٝؿبِ ٝانّی پػٞٚف حبضط ایٗ اؾت وٝ
فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) چ ٝتبثیطی ٔی تٛا٘ٙس ثط ثٟجٛز ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ زاقت ٝثبقٙس؟
 .2مباوی وظزی ي ادبیات پضيَص
 .1-2فىايری بیمٍ (ایىطًرتک)

ایٙكٛضته یب ٕٞبٖ فٙبٚضیٞبی ثیٕ ٝؤ ٝؼبزَ ػجبضت  InsurTechاؾت ،یؼٙی «وبضثطز ٘ٛآٚضا٘ ٝفٙبٚضی ثطای اضائٝ
ذسٔبت ثیٕ ٚ »ٝیىی اظ  9حٛظ ٜظیطٔدٕٛػ ٝفیٗته اؾت؛ ث ٝعٛض وّی ،ایٙكٛضته ث ٝوبضثطز ٘ٛآٚضا٘ ٝتىِٛٛٙغی ثطای
اضائ ،ٝتٛظیغ ٔ ٚسیطیت ذسٔبت ثیٕٝای ٌفتٔ ٝیقٛز .ایٗ نٙؼت ثب وٕه ثعضيزازٜٞبٛٞ ،ـ ٔهٛٙػی  ٚایٙتط٘ت اقیب ،ثٝ
خٕغآٚضی  ٚتحّیُ اعالػبت ٔكتطیبٖ ثطای اضائ ٝذسٔبت ثٟتط ثیٕٝای ٔتٙبؾت ثب ٞط ٔكتطی ث ٝعٛض خساٌب٘ ٝاؾت .ثطای
ٔثبَ تبو ٖٛٙوؿی و ٝضا٘ٙسٌی پطذغط ٔیوطز ثب وؿی و ٝضا٘ٙسٌی ٔحتبعب٘ٔ ٝیوطزٞ ،ط ز ٚیه لیٕت ثطای ثیٕ ٝؾبال٘ٝ
ذٛزض ٚپطزاذت ٔیوطز٘س؛ أب حبال ایٗ نٙؼت ٔیتٛا٘س ثب وٕه ایٙتط٘ت اقیب ٛٞ ٚـ ٔهٛٙػی ،ضا٘ٙس ٜپطذغط ضا اظ ضا٘ٙسٜ
ٔحتبط قٙبؾبیی وٙس ٔ ٚجّغ ثیٕ ٝؾبال٘ٔ ٝتفبٚتی ثطای ثطای ٞط ضا٘ٙس ٜزض ٘ظط ثٍیطز (ٚا٘سضِیٙسٖٕٞ ٚ 2ىبضاٖ .)1397 ،زض
ٚالغ ایٙكٛضته ٞب ثٝ
ٔدٕٛػ ٝای اظ اؾتبضتبح ٞب ی تىِٛٛٙغیىی اعالق ٔی ٌطزز ؤ ٝتٕطوع ثط ضٚیٞ ٝبیی ث ٝخٟت ثٟجٛز قطایظ زض نٙؼت
ثیٕٞ ٝؿتٙس (ثب٘بْ .)2017 ،3ثطذی اظ تؼبضیف ایٙكٛضته اظ ٔٙظط ٔٙبثغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝقطح شیُ اؾت:
 ایٙكٛضته ٞب ٔدٕٛػ ٝای اظ تىِٛٛٙغی ٞبی ٘ٛظٟٛض ٔ ٚسَ ٞبی وؿت ٚوبض ٘ٛآٚضا٘ٞ ٝؿتٙس و ٝپتب٘ؿیُ ایدبز
تغییطات ٌؿتطز ٜزض وؿت ٚوبض نٙؼت ثیٕ ٝضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاض٘س.
 ایٙكٛضته ث ٝتىِٛٛٙغی ٞب  ٚپّتفطْ ٞبیی اعالق ٔی ٌطزز و ٝث ٝثٟی ٝٙؾبظی ان َٛوؿت ٚوبض  ٚیب تبٔیٗ
٘یبظٔٙسی ٞبی آٖ ث ٝخٟت ٔٛفمیت زض نٙؼت ثیٕ ٝوٕه ٔی ٕ٘بیس.
 ایٙكٛضته اغّت قبُٔ پصیطـ تىِٛٛٙغی ٞبی ٔبِی ٘ٛظٟٛض  ٚیب فیٙته ٞبیی اؾت و ٝقطوت ٞبی ثیٕ ٝثٛؾیّٝ
آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس ثٔ ٝكتطیبٖ خسیس زؾتطؾی  ٚیب ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ٔتٙبؾت تط  ٚقرهی ؾبظی قس ٜتطی ضا ثٝ
ٔكتطیبٖ فؼّی ذٛز ػطضٕ٘ ٝبیٙس (وبضزٌط  ٚثٟكتی.)1397 ،
 .2-2عملکزد ضزکت

ػّٕىطز یىی اظ ٔفبٞیٓ ثٙیبزیٗ زض ٔسیطیت ث ٝقٕبض ٔی ضٚز ،چطا و ٝثؿیبضی اظ ٚظبیف ٔسیطیت ثط اؾبؼ آٖ قىُ ٔی
ٌیطز .ث ٝػجبضتی ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ ٞب ضا ٔی تٛاٖ زض آیی ٝٙػّٕىطزقبٖ ٔكبٞس ٜوطز (٘ٛضٚظی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1394 ،ػّٕىطز
زض ِغت یؼٙی حبِت یب ویفیت وبضوطز؛ ثٙبثطایٗ ،ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی یه ؾبظٞی وّی اؾت و ٝثط چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ ػّٕیبت
ؾبظٔب٘ی اقبض ٜزاضز (نبئت ٘یب ٕٞ ٚىبضاٖ .)1397 ،ثطای اضظیبثی ٔٛفمیت التهبزی ؾبظٔبٖ ،ػّٕىطز ٔمیبؾی اؾت و ٝزض
ٔغبِؼبت تدطثی ،ثؿیبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثطای ؾٙدف ػّٕىطز ،قبذم ٞبی ٔرتّفی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌطفت ٝاؾت ٞ ٚیچ ضٚی ٝثبثت یب ٔكبثٟی زض ایٗ ظٔی ٝٙزیسٕ٘ ٜی قٛز .أب ضٚیٔ ٝؼٕ ،َٛث ٝایٗ نٛضت اؾت و ٝزض اثتسا چٙس
Vanderlinden
Banham
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ِٔٛف ٝزض اضتجبط ثب ػّٕىطز ا٘تربة ٔی قٛز  ٚؾپؽ ث ٝضٚـ ػیٙی یب شٙٞی ٞ ٚط یه اظ ِٔٛفٞ ٝب ضا ثب یه ؾٛاَ ٔی ؾٙدس
قبذم ٞبی ٞبی شٙٞی ،قبذم ٞبی لضبٚتی ٞؿتٙس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ پبؾد زٙٞسٌبٖ زض٘ٚی یب ثیط٘ٚی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی
قٛز  ٚاغّت ٞط زٔ ٚمیبؼ ٔبِی  ٚغیط ٔبِی ضا زض ثط ٔی ٌیطز  ٚتٛنیفی غٙی اظ اثط ثركی ؾبظٔبٖ ضا اضائٔ ٝی وٙسئ
(ضحیٓ ٘یب  ٚؾدبز.)1394 ،
 .3-2ادبیات پضيَص
وبضزٌط  ٚثٟكتی ( )1397زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ ایٙكٛضته ٘ ٚمف آٖ زض ٔسیطیت ضیؿه زض نٙؼت ثیٕ ٝث ٝایٗ
ٔٛضٛع پطزاذتٙس ٔیعاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ای ٙكٛضته ٞب زض چٙس ؾبَ اذیط ضقسی فعایٙس ٜضا تدطثٕٛ٘ ٝز ٜاؾت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای و ٝثٙب ثط ٌعاضـ ٔٛؾؿ ٝتحمیمبتی  Juniperزض ؾبَ ٔ ، 2016یعاٖ زضآٔس حبنُ اظ ایٗ پّتفطْ ٞب تب ؾبَ  ٚ 2021زض
ٔمیبؼ خٟب٘ی ،ثبِغ ثط ٔ 235یّیبضز زالض ذٛاٞس ثٛز .ایٗ ض٘ٚس ض ٚث ٝضقس زض حبِی اؾت و ٝعجك آذطیٗ تحمیمبت ث ٝػُٕ
آٔس ،ٜثؿیبضی اظ قطوت ٞبی ثیٕ ٝای ،ثبالذم زض ز ٚؾبَ اذیط قبٞس تبثیطات ث ٝؾعای ایٙكٛضته ٝ٘ ،تٟٙب زض ایدبز
تغییطات ثٙیبزیٗ زض ٔسَ ٞب  ٚضٚیٞ ٝبی وؿت ٚوبض  ٚقیٞ ٜٛبی ٔسیطیت ضیؿه ،و ٝحتی زض ؾٛزآٚضی  ٚثمبی ٟ٘بزٞبی
ثیٌٕ ٝط ؾٙتی ثٛز ٚ ٜتٟٙب ضاٞىبض ث ٝخٟت تبة آٚضی زض ایٗ قطایظ ضا ٕٞىبضی ثب ایٗ ضلجبی تبظ٘ ٜفؽ ،أب لسضتٕٙس زا٘ؿتٝ
ا٘سِ .صا ٞسف اظ ایٗ ٔمبِٔ ،ٝطٚضی ثط تؼبضیف  ٚتجییٗ ز ٚض٘ٚس تىِٛٛٙغیىی ثطتط زض حٛظ ٜایٙكٛضته ٞب ( ثالوچیٗ ٚ
ایٙتط٘ت اقیبء ) ٘ ٚمف آٟ٘ب ثط ٔسیطیت ثٟتط ضیؿه ،ث ٝػٛٙاٖ چبِكی اؾبؾی زض نٙؼت ثیٕ ٚ ،ٝزضٟ٘بیت پتب٘ؿیُ ٞبی
وكٛض ث ٝخٟت اؾتفبز ٜث ٝخب ٙٔ ٚبؾت اظ ض٘ٚسٞبی ٘ٛظٟٛض زض ایٗ نٙؼت ٔی ثبقس.
ؾطٌّعایی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ ٘مف فٙبٚضی اعالػبت ثط ٔسیطیت ضیؿه زض نٙؼت ثیٕ٘ ٝكبٖ زاز
و ٝفٙبٚضی اعالػبت ثط ٔسیطیت ضیؿه تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز٘ .تبیح آظٔ ٖٛتی ٔؿتمُ ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ ٚضؼیت ٔٛخٛز ٚ
ٔغّٛة فٙبٚضی اعالػبت ٔ ٚسیطیت ضیؿه تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٔسَ ٔؼبزالت ؾبذتبضی حبوی اظ
تبثیط ٔؼٙبزاض  ٚلٛی فٙبٚضی اعالػبت ثط ٔسیطیت ضیؿه ٔی ثبقس.
پٙبٞی اؾفطخب٘ی ( )1397زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ ٘مف فٙبٚضی ٞبی ثیٕ ٝای زض نٙؼت ثیٕ ٝایطاٖ ث ٝای ٔٛضٛع پطزاذت
و ٝأطٚظ ٜاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ٞبی ثیٕ ٝای (ایٙكٛضته ٞب) خٟت افعایف اضظـ  ٚثٟجٛز وؿت  ٚوبض ٔی تٛا٘س ثطای
قطوت ٞبی ثیٕ ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔعیت ضلبثتی قٙبذت ٝقٛزٕٞ .چٙیٗ تٙبؾت ایٗ فٙبٚضی ٞب ثب ٔحهٛٔ َٛضز ٘یبظ ٔكتطیبٖ زض
چٍٍ٘ٛی تبثیط آٖ زض ایٗ نٙؼت ٘مف ث ٝؾعایی زاضز .زض حبَ حبضط اؾتفبز ٜاظ ایٙكٛضته ٞب زض وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفتٚ ٝ
زض حبَ تٛؾؼ٘ ٝیع ض ٚث ٝافعایف اؾت .ضٚـ تحمیك پیف ض ٚتحمیك تٛنیفی -تحّیّی ٔی ثبقس ،و ٝثطاؾبؼ ٔغبِؼٝ
وتبثرب٘ ٝا ی تمطیجب ضٚی وّی ٝتحمیمبتٔ ،مبالت زاذّی ،ذبضخی نٛضت پصیطفت ٝاؾت .اظایٗ ض ٚپؽ اظ ثطضؾی وبضثطز
فٙبٚضی ٞبی ٔطتجظ ثب نٙؼت ثیٕٕٞ ٝچ ٖٛظ٘دیط ٜثّٛوی یب ثالن چیٗ ،ایٙتط٘ت اقیبء ،فٗ آٚضی تٙظیٓ ٔمطضاتی (ضي
ته) ،فٗ آٚضی ٛٞقٕٙس ٔٛثبیّی ،لطاضزازٞبی ٛٞقٕٙس  ٚاؾتبضتبح ٞب ،چبِف ٞب  ٚضاٞىبضٞبیی زض خٟت اؾتفبز ٜاظ ایٗ
فٗ آٚضی ٞب اضای ٝقس ٜاؾت .ثطضؾی ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس ٌؿتطـ فٙبٚضی ٔطتجظ ث ٝثیٕ ٝثٔ ٝثبث ٝظٔی ٝٙؾبظی خٟت ایدبز
فطنت ٞب  ٚتٟسیس ٞبی ثؿیبضی ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی ثیٌٕ ٝط ؾٙتی ث ٝنٛضت تٛأبٖ اؾت .وبٞف ٞعیٞ ٝٙب  ٚظٔبٖ اضایٝ
ذسٔب ت ،ثٟجٛز تدطثٔ ٝكتطی  ٚذبعط ٜؾبظی ثطای ٚی ،ثٟجٛز پطتفٛی ،وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ػّٕیبتی  ٚضیؿه ثیٌٕ ٝطاٖ اظ
خّٕٔ ٝعایبی اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی زض نٙؼت ثیٕ ٝاؾت.
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ثطضؾی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕٝ

ٚیّیؽ ثطج ٚاتؿ )2017( ٖٛزض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ چٍ ٝ٘ٛاؾتطاتػی ٞبی ضقس ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛی تٛا٘ٙس ٔٛخت ثٟجٛز ٚ
افعایف زیدیتبِی قسٖ زض نٙؼت ثیٌٕ ٝطز٘س؟ ٘كبٖ زاز٘س و ٝؾبظٔبٖ ٞبی ثیٌٕ ٝط ٘یبظٔٙس زاقتٗ اؾتطاتػی ٞبی زیدیتبَ،
تهٛض آیٙس ٜوؿت  ٚوبض ،اضتمبء ٘ٛآٚضی زاذّی ،اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞبی ضٚظ  ٚپصیطـ  ٚتغجیك فط ًٙٞزیدیتبَ زض
ؾبظٔبٖ ذٛز ٞؿتٙس.
اِیٛض ٚایٕب ( )2016زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ تبثیط خٙجف ایٙكٛضته ثط نٙؼت ثیٕ ٝإِٓبٖ ٘كبٖ زاز٘س وٞ ٝطچٙس وٝ
ایٙكٛضته ث ٝػٛٙاٖ یه تٟسیس ثطای قجى ٝقؼت ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ قطوت ٞبی ثیٕ ٝای ثسَ قس ٜاؾت أب ،پتب٘ؿیُ ثبالیی ثٝ
خٟت ٕٞىبضی ٔیبٖ قطوت ٞبی ثیٕ ٝای ثب ایٗ ٟ٘بزٞب ٚخٛز زاضز چطا و ٝایٙكٛضته ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ،ث ٝوبٞف
ضیؿه قطوت ٞبی ثیٕ ٝای وٕه فطاٚا٘ی ٔی ٕ٘بیٙس.
خیب٘ی ضخپٟیطا٘ب ،یبٖ ٛٞئی ( )2017زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ ضاثغ ٝثیٗ لبثّیت ٘ٛآٚضیٛ٘ ،ع ٘ٛآٚضی  ٚػّٕىطز قطوت
پطزاذت و٘ ٝتبیح ایٗ ٔغبِؼٔ ٝی تٛا٘س ٔسیطیت ٔٛثط لبثّیت ٘ٛآٚضی ضا ٞسایت وٙس و ٝث ٝاضائ٘ ٝتبیح ٘ٛآٚضی ٞبی ٔؤثطتط
ثطای تِٛیس ػّٕىطز ثٟتط وٕه ٔی وٙس ٔ ٚعایبی ٔسیطیت قطوت ٞبی ثیٕ ٝضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.
 .4-2مدل مفًُمی ي تًسعٍ فزضیٍ َا
قطوتٞبی ثیٕ ٝأطٚظ ٜثٝػٛٙاٖ ػبُٔ ػٕس ٜضقس ؾبذتبض نٙؼتی ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس  ٚایٌٗ ٝ٘ٛنٙبیغ
ثطای ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زضحبَتٛؾؼ ٝو ٝزضنسز احیبی ؾبذتبض التهبزی ذٛز ٞؿتٙس ،ثؿیبض حبئع إٞیت اؾت .فٙبٚضی
ثیٕ( ٝایٙكٛضته) زض وٕتط تحمیمبتی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ پػٞٚف ،اظ ٔسَ ٔحمك ؾبذت ٝثٟطٜ
ٌطفت ٝؤ ٝتغیط ٞبی تحمیك ثطٌطفت ٝاظ تحمیك (فبضُ ،)1391 ،نبئت ٘یب ٕٞ ٚىبضاٖ (ٟ٘ ٚ )1397بیتب اظ تحمیك (ؾطٌّعایی
ٕٞ ٚىبضأٖ )1397 ،یثبقس.

عملکرد شرکت
فناوری بیمه

رضایت مشتریان

(اینشورتک)

رضایت کارکنان
نتایج مالی بازار

ضکل  .1مدل مفًُمی تحقیق

ٟ٘بیتب ثط اؾبؼ ٔسَ تحمیك فطضیٞ ٝبی ظیط خٟت ثطضؾی اضائٔ ٝی ٌطزز:
 : Hفٙبٚضی ثیٕ ٝثط ػّٕىطز نٙؼت ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
 : H1فٙبٚضی ثیٕ ٝثط ضضبیت ٔكتطیبٖ نٙؼت ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
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 : H2فٙبٚضی ثیٕ ٝثط ضضبیت وبضوٙبٖ نٙؼت ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
 :H3فٙبٚضی ثیٕ ٝثط ٘تبیح ٔبِی ثبظاض نٙؼت ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
 .3ريشضىاسی پضيَص
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ضٚظافع ٖٚػّٕىطز ثطتط  ٚافعایف ؾ ٟٓثبظاض  ٚؾٛزآٚضی زض نٙؼت ثیٕ ،ٝثط ایٗ اؾبؼ قطوت ٞبی ثیٕٝ
قٟط تٟطاٖ ث ٝػٛٙاٖ خبٔؼ ٝآٔبضی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك وّی ٝوبضوٙبٖ قطوت ٞبی ثیٕ ٓٞ( ٝذٛز
قطوت ٕ٘ ٓٞ ٚبیٙسٌی ٞبی قطوت) زض قٟط تٟطاٖ ٔی ثبقس و ٝتؼساز آٖ ثط اؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ  384ثسؾت آٔس وٝ
پؽ اظ تٛظیغ اظ ایٗ تؼساز  362پطؾكٙبٔ ٝخٕغ آٚضی ٛٔ ٚضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .ثطای خٕغ آٚضی زازٞ ٜب اظ ضٚـ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٌیطی غیط تهبزفی زض زؾتطؼ (ثسٞ ٖٚیچٌٍ ٝ٘ٛعیٙف شٙٞی اظ لجُ) اؾتفبزٌ ٜطزیس .اثعاض خٕغ آٚضی اعالػبت زض ایٗ
پػٞٚف پطؾكٙبٔٔ ٝی ثبقس .پطؾكٙبٔ ٝزض ؾ ٝثرف ٘بٕٔٞ ٝطا ،ٜاعالػبت خٕؼیت قٙبذتی  ٚؾٛاالت اذتهبنی تٙظیٓ
ٌطزیس  .زض ثرف ا َٚتحت ػٛٙاٖ ٘بٕٔٞ ٝطا ،ٜػال ٜٚثط ثیبٖ ػٛٙاٖ پػٞٚفٞ ،سف اظ ٌطزآٚضی اعالػبت ثٚ ٝؾیّٝ
پطؾكٙبٔ ٚ ٝضطٚضت ٕٞىبضی نٕیٕب٘ ٝپبؾد زٙٞسٌبٖ زض تىٕیُ پطؾكٙبٔ ٝتٛضیح زاز ٜقس .ثرف خٕؼیت قٙبذتی قبُٔ
ؾؤاالت زض ٔٛضز ٔكرهبت ػٕٔٛی پبؾد زٙٞسٌبٖ اظ لجیُ خٙؿیت ،ؾٗ ٔ ٚیعاٖ تحهیالت پبؾد زٙٞسٌبٖ ٔی ثبقس.
آذطیٗ ثرف ٘یع قبُٔ ؾٛاالت اذتهبنی زض ٔٛضز ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝاؾت .ؾٛاالت ٔطثٛط ث ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝو ٝثب
اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝقبُٔ  8ؾٛاَ  ٚثطای ػّٕىطز قطوت ثب ِٔٛفٞ ٝبی ضضبیت ٔكتطی ( 5ؾٛاَ) ،ضضبیت
وبضوٙبٖ ( 6ؾٛاَ)٘ ،تبیح ٔبِی  ٚثبظاض( 3ؾٛاَ) ثط ٌطفت ٝاظ تحمیك (فبضُٔ )1391 ،ی ثبقس ٔمیبؼ ٔٛضز اؾتفبز ٜعیف پٙح
زضخ ٝای ِیىطت اؾت .ایٗ ٔمیبؼ ث ٝعٛض ذبل اظ ٔجٙبی ذیّی ظیبز ،ظیبزٔ ،تٛؾظ ،وٓ  ٚذیّی وٓ اؾتفبزٔ ٜی وٙس .ثط
ایٗ اؾبؼ اظ اػضبی ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی زضذٛاؾت ٌطزیس تب ثط اؾبؼ ٔمیبؼ پٙح ٘مغ ٝای ِیىطت ،ث ٝؾٛاالت پطؾكٙبٔ ٝپبؾد
زٙٞس .خٟت ضٚایی تحمیك اظ ضٚـ نٛضی  ٚثطای پبیبیی تحمیك اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس .ضطیت آِفبی
وط٘ٚجبخ ٘كبٖزٙٞس ٜؾبظٌبضی زض٘ٚی ؾٛاالت اؾت ؤ ٝتغیط ٔكبثٟی ضا ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔیزٙٞس ٔ ٚمساض آٖ ثیكتط اظ
 0/7ثط پبیبیی لبثُ لج َٛپطؾكٙبٔ ٝزالِت زاضز .و ٝزض ایٗ پػٞٚف ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ٔ 0/84ی ثبقس.
 .4یافتٍَای پضيَص
 .1-4يیضگی َای جمعیت ضىاختی پاسخ دَىدگان
تدعی ٚ ٝتحّیُ ٚیػٌی ٞبی خٕؼیت قٙبذتی پبؾد زٙٞسٌبٖ زض خس٘ 1 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جديل  :1يیضگی َای جمعیت ضىاختی اعضای ومًوٍ
ٚیػٌی ٞبی خٕؼیت قٙبذتی
خٙؿیت

ؾٗ

تحهیالت

طبقات

تعداد

درصد

ٔطز

204

56/4

ظٖ

158

43/6

 30-20ؾبَ

36

9 /8

 40 -31ؾبَ

143

39/6

 50-41ؾبَ

121

33/4

ثبالتط اظ  50ؾبَ

62

17/2

وبضزا٘ی

30

8 /3

وبضقٙبؾی

181

49/9

7

ثطضؾی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕٝ
وبضقٙبؾی اضقس

129

35/7

زوتطا  ٚثبالتط

22

6 /1

ٕٞب٘غٛض و ٝزض خس٘ 1 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت 56/4 ،زضنس اظ پبؾد زٙٞسٌبٖ ٔطز  43/6 ٚزضنس اظ آٟ٘ب ظٖ ٔی ثبقٙس .اظ
عطفی افطاز  31تب  40ؾبَ ثب  39/6زضنس ثیكتطیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ افطاز ثب ؾٗ ثیٗ 20تب 30ؾبَ ثب  9/8زضنس وٕتطیٗ ثرف پبؾد
زٙٞسٌبٖ ضا تكىیُ زازٜا٘سٟ٘ ٚ .بیتب افطاز ثب ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ثب  49/9زضنس ثیكتطیٗ  ٚافطاز ثب ٔسضن تحهیّی
زوتطا  ٚثبالتط ثب  6/1زضنس وٕتطیٗ ثرف پبؾد زٙٞسٌبٖ ضا تكىیُ زاز ٜا٘س.
 .2-4آسمًن کًلمًگزيف  -اسمیزوًف
خٟت ثطضؾی تٛظیغ زازٜٞبی یه ٔتغیط وٕی اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛٛضٚف-اؾٕیط٘ٛف اؾتفبزٔ ٜی قٛز .زض ایٗ آظٔ ،ٖٛفطو
نفط ٘كبٖ زٙٞس ٜازػبی ٔغطح قس ٜزض ٔٛضز ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٞ ٜب اؾت .خس٘ 2 َٚكبٖ زٙٞس٘ ٜتبیح ایٗ آظٔ ٖٛاؾت.
جديل  :2آسمًن کًلمًگزيف-اسمیزوًف
متغیز

سطح معىاداری

میشان خطا

آمارٌ کلمًگزيف -اسمیزيوًف

وتیجٍگیزی

فىايری بیمٍ

0/714

0/05

2/76

نرمال است

عملکزد ضزکت

0/722

0/05

2/53

نرمال است

رضایت مطتزیان

0/736

0/05

2/27

نرمال است

رضایت کارکىان

0/747

0/05

2/21

نرمال است

وتایج مالی باسار

0/731

0/05

2/34

نرمال است

٘تبیح ثسؾت آٔس ٜزض خس٘ 2 َٚكبٖ ٔی زٙٞس و ٝتٕبٔی ٔتغیطٞب اظ تٛظیغ ٘طٔبَ پیطٚی ٔیوٙٙس؛ چطا و ٝؾغح ٔؼٙی زاضی
ایٗ ٔتغیطٞب ثعضٌتط اظ  0/05اؾت  ٚفطو نفط ثطای آٟ٘ب تبییس ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ تٕبٔی
ٔتغیطٞب ،ثٙٔ ٝظٛض اخطای ضٚـ ٞبی ٔطتجظ ثٔ ٝسَ ؾبظی ٔؼبزالت ؾبذتبضی اظ ٘طْ افعاض  Lisrel 8.8اؾتفبز ٜقس.
 .3-4وتیجٍ فزضیٍ َا
یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔؼیبضٞب خٟت ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ ؾبذتبضی ػجبضت آٔبض ٜتی اؾتیٛز٘ت اؾت .چٙب٘چٔ ٝمساض آٖ
ثعضيتط اظ لسض ٔغّك ػسز  1/96ثبقس ،پبضأتطٞبی ٔسَ ٔؼٙبزاض ٞؿتٙسِ .صا فطضیبت ٔتغیط ٔطثٛط ث ٝآٖ تأییس ٔیقٛز
(اؾفٙسیب٘ی ٔ ٚحؿٙیٗ .)1392 ،ثٙبثطایٗ؛ ٘تبیح ضطایت ٔؿیط ٕٞطا ٜثب ٔمبزیط آٔبض ٜتی اؾتیٛز٘ت  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی زض خسَٚ
٘ 3كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جديل  .3وتایج آسمًن فزضیٍ َا
فزضیٍ

متغیز مستقل

متغیز يابستٍ

ضزیب مسیز

آمارٌ تی استیًدوت

سطح معىاداری

H

فٙبٚضی ثیٕٝ

ػّٕىطز قطوت

0/82

5/90

وٕتط اظ 0/05

H1

فٙبٚضی ثیٕٝ

ضضبیت ٔكتطیبٖ

0/83

5/92

وٕتط اظ 0/05

H2

فٙبٚضی ثیٕٝ

ضضبیت وبضوٙبٖ

0/80

5/87

وٕتط اظ 0/05

H3

فٙبٚضی ثیٕٝ

٘تبیح ٔبِی ثبظاض

0/84

5/91

وٕتط اظ 0/05

٘تبیح ث ٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ زاز ؤ ٝمساض آٔبض t ٜثطای فطضی ٝا َٚثطاثط ثب ٔ 5/90یثبقس و ٝثیبٍ٘ط تبییس قسٖ ایٗ فطو اؾت؛
ثسیٗ ٔؼٙب و ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔثجتی ثط ػّٕىطز آ٘بٖ زاقت ٝاؾتٔ .مساض آٔبض t ٜثطای فطو ز٘ ْٚیع 5/92

ضٚیىطزٞبی پػٞٚكی ٘ٛیٗ زض ٔسیطیت  ٚحؿبثساضی ،قٕبض ، 19 ٜپبییع  ،1398ل 59-69
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اؾت؛ یؼٙی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ ثط ضضبیت ٔكتطی آ٘بٖ ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ آٔبض t ٜثطای فطضیٝ
ؾ ْٛثطاثط ثب  5/87ثٛز ٚ ٜایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی ثط ضضبیت وبضوٙبٖ زاضزٟ٘ ٚ .بیتب
آٔبض t ٜثطای فطضی ٝآذط ثطاثط ثب  5/91ثٛز ٚ ٜایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی ثط ٘تبیح ٔبِی
ثبظاض زاضزٕٞ .چٙیٗ ضطیت ٔؿیط زض خس٘ 3 َٚكبٖ زٙٞسٔ ٜیعاٖ تبثیط ٔتغیط ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝثبقس و ٝثیكتطیٗ تبثیط
ٔطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی ثیٕ٘ ٚ ٝتبیح ٔبِی ثبظاض ثب ٔ 0/84ی ثبقس  ٚوٕتطیٗ تبثیط ٔطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی ثیٕٚ ٝ
ضضبیت وبضوٙبٖ ثب ٔ 0/80ی ثبقس.
قبذمٞبی ثطاظـ ٔسَ اظ ٟٔٓتطیٗ ٔطاحُ تحّیُ ٔسَؾبظی ٔؼبزالت ؾبذتبضی اؾت .ایٗ قبذمٞب ثطای پبؾد ثسیٗ
پطؾف اؾت و ٝآیب ٔسَ ثبظٕ٘بیی قس ٜثب زازٜٞبٔ ،سَ ٔفٟٔٛی پػٞٚف ضا تأییس ٔیوٙس یب ذیط٘ .تبیح ٔطثٛط ث ٝثطاظـ
تحمیك زض خس 4 َٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.
جديل  :4مقایسٍ ضاخصَای بزاسش مدل با مقدار مجاس
معیارَای بزاسش مدل

ضاخص

اعداد بٍدستآمدٌ

مقدار مجاس

وتیجٍ

وسبت کای دي بٍ درجٍ آسادی

K2/df

1/97

وٕتط اظ 3

ثطاظـ ٔٙبؾت

ریطٍ میاوگیه مجذيرات

RMSEA

0/08

وٕتط اظ 1

ثطاظـ ٔٙبؾت

ریطٍ مجذير ماودٌَا

RMR

0/05

٘عزیه نفط

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسش َىجار ضدٌ

NFI

0/93

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص وزم بزاسودگی

NNFI

0/95

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسش تطبیقی

CFI

0/97

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسش وسبی

RFI

0/94

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسش اضافی

IFI

0/98

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسودگی

GFI

0/95

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ضاخص بزاسودگی تعدیلیافتٍ

AGFI

0/98

ثبالتط اظ 0/9

ثطاظـ ٔٙبؾت

ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض قبذم ٔ ٚمساض ٔغّٛة زض خس ،4 َٚقبذم ذی ز٘ ٚؿجی ثطاثط ثب ( ،)1/ 97>3ضیكٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔدصٚضات
( ،)0/08>1قبذم ثطاظـ ٙٞدبض قس ،)0/93<0/9( ٜقبذم ٘طْ ثطاظ٘سٌی ( ،)0/95<0/9قبذم ثطاظـ تغجیمی
( ،)0/97<0/9قبذم ثطاظـ ٘ؿجی ( ،)0/94<0/9قبذم ثطاظـ اضبفی ( ،)0/98<0/9قبذم ثطاظ٘سٌی (ٚ )0/95<0/9
ٟ٘بیتبً قبذم ثطاظ٘سٌی تؼسیُیبفتٔ )0/98<0/9( ٝیثبقس و ٝایٗ ثسیٗ ٔؼٙی اؾت ٔسَ تحمیك حبضط زاضای ثطاظـ
ٔغّٛثی اؾت  ٚؾبذتبض ػبّٔی زض ٘ظط ٌطفتٝقس ٜثطای آٖ لبثُلج َٛاؾت .ث ٝعٛض وّی ،ثب تٛخ ٝث ٝحس ٔدبظ قبذم ٞبی
ثطاظ٘سٌی ٕٝٞ ،قبذم ٞب حبوی اظ ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ ثب زازٞ ٜبی ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت.
 .5بحث ي وتیجٍگیزی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیفاظایٗ ٌفت ٝقسٞ ،سف انّی ایٗ پػٞٚف ثطضؾی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی
ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ ٔیثبقس و ٝپؽ اظ عی ٔطاحُ ٔمسٔبتی ٔ ٚطٚض پػٞٚفٞب  ٚتحمیمبت ا٘دبْقس ٜزاذّی  ٚذبضخی زض ظٔیٝٙ
فٙبٚضی ثیٕ ٚ ٝػّٕىطز قطوت ،ث ٝثطضؾی فطضیٞ ٝب پطزاذت ٝاؾت .و ٝثطای تأییس فطضیبت ،اظ عطیك پطؾكٙبٔ ٝزض یه

ثطضؾی تبثیط فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) ثط ػّٕىطز قطوتٟبی ثیٕٝ
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ٕ٘٘ 362 ٝ٘ٛفطی اظ وبضوٙبٖ ثیٕ ٝزض قٟط تٟطاٖ ،زازٜٞبی ٔٛضز٘یبظ خٕغآٚضی  ٚؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه آٔبضی ،ایٗ
زازٜٞب ٔٛضز تدعیٚٝتحّیُ لطاض ٌطفت؛ ٘ ٚكبٖ زاز و ٝفٙبٚضی ثیٕ ٝثط ػّٕىطز قطوت زض قٟط تٟطاٖ تبثیط ٔؼٙبزاضی زاضز.
ٕٞچٙیٗ تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض فٙبٚضی ثیٕ ٝثط ضضبیت ٔكتطیبٖ  ٚوبضوٙبٖ ٘ ٚتبیح ٔبِی ثبظاض ٘یع تبییس قس.
ثبتٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی پػٞٚف پیكٟٙبز ٔی قٛز قطوت ٞبی ثیٕ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٞبی خسیس  ٚوبضثطزی ،ایدبز
ثب٘ه ٞبی اعالػبتی لٛی  ٚثٟط ٜثطزٖ اظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی وبضآٔس ٔتٙبؾت ثب پتب٘ؿیُ ٞبی ٞط قطوت  ٚث ٝتجغ آٖ
ثب حصف فؼبِیت ٞبی غیطضطٚضی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض٘تید ٝػّٕىطز ذٛز ضا زض ایٗ حٛظ ٜثٟجٛز ثجركٙس ٕٞچٙیٗ پیكٟٙبز ٔی قٛز
و ٝاظ ؾیؿتٓ ٞبی ٘ٛیٗ فٙبٚضی اعالػبت خٟت پیبز ٜؾبظی اثطثرف  ٚوبضآٔس زض ظٔی ٝٙاضتجبط ثب ٔكتطی ثپطزاظ٘س.
ٕٞچٙیٗ پیكٟٙبز ٔیكٛز و ٝزٚضٞ ٜبیی آٔٛظقی ٔطتجظ ثب فٙبٚضی ثیٕ( ٝایٙكٛضته) زض قطوتٟبی ثیٕ ٝخٟت آقٙبیی ثیكتط
وبضوٙبٖ ثطٌعاض ٌطزز .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ضا وبضوٙبٖ ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ تكىیُ ٔی زٙٞس پیكٟٙبز ٔی ٌطزز
ٔحممبٖ آتی خٟت تؼٕیٓ ثٟتط ٘تبیح پػٞٚف حبضط ٔٛضٛع پػٞٚف ضا زض ثیٗ ٕ٘بیٙسٌبٖٔ ،سیطاٖ اضقس  ٚوبضقٙبؾبٖ
فٙی قطوت ٞبی ثیٕ ٝپیبز ٜؾبظ ٕ٘بیٙس تب ٌبٔی زض خٟت ثٟجٛز زا٘ف زضایٗ ذهٛل ثطزاقت ٝقٛز.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پػٞٚف ،ثٔ ٝحممیٗ آتی پیكٟٙبز ٔیقٛز و ٝتحمیك فٛق ضا زض ؾبیط قٟطٞب ٘یع ا٘دبْ زٙٞس تب یه
ٔمبیؿ ٚ ٝاضظیبثی تغجیمی نٛضت ٌیطز  ٚثط٘بٔٝضیعی زلیكتطی زض ٔٛضز ثٟجٛز فٙبٚضی ثیٕ ٝنٛضت پصیطز؛ ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝ
ٔحممیٗ آتی پیكٟٙبز ٔی قٛز وٕٞ ٝیٗ تحمیك ضا ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔتغیطٞبی زیٍط ٘ظیط ثبظاضیبثی یب ویفیت ذسٔبت ا٘دبْ
زٙٞسٟ٘ ٚ .بیتبً خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ضا وبضوٙبٖ ثیٕ ٝقٟط تٟطاٖ تكىیُ ٔی زٙٞس ِصا پیكٟٙبز ٔی ٌطزز ٔحممبٖ آتی
خٟت تؼٕیٓ ثٟتط ٘تبیح پػٞٚف حبضط ضا زض ثیٗ ٔسیطاٖ اضقس  ٚوبضقٙبؾبٖ فٙی قطوت ٞبی ثیٕ ٝپیبز ٜؾبظی ٕ٘بیٙس تب
ٌبٔی زض خٟت ثٟجٛز زا٘ف زضایٗ ذهٛل ثطزاقت ٝقٛز.
 .6مىابع ي مآخذ
 .1احٕسی ؾطٚا٘یٟٔ ،ؿب؛ ٘ٛع پؿٙس انیُ ،ؾیس ٔحٕس ،1394 ،ثطضؾی تبثیط ا٘ؼغبف پصیطی اؾتطاتػیه ثط ػّٕىطز
قطوت ،زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی اثعاض  ٚتىٙیه ٞبی ٔسیطیت.
 .2پٙبٞی اؾفطخب٘یٟٔ ,سی٘ ،1397 ،مف فٙبٚضی ٞبی ثیٕ ٝای زض نٙؼت ثیٕ ٝایطاٖ ،ثیؿت  ٚپٙدٕیٗ ٕٞبیف ّٔی ثیٕٚ ٝ
تٛؾؼ ،ٝتٟطاٖ ،پػٞٚكىس ٜثیٕhttps://www.civilica.com/Paper-INSDEV25-INSDEV25_023.html ،ٝ

 .3ضحیٓ ٘یب ،فطیجطظ؛ ؾدبز ،ػبعف ،1394 ،ٝتأثیط خٟت ٌیطی ٞبی ضاٞجطزی ثط ػّٕىطز قطوتٞبی ٔؿتمط زض پبضن ػّٓ
 ٚفٙبٚضی ذطاؾبٖ ثٚ ٝاؾغٛ٘ ٝآٚضی ؾبظٔب٘ی٘ ،كطی ٝػّٕی  ٚپػٞٚكی ٔسیطیت ٘ٛآٚضی ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض ،2 ٜنم
.87-114
 .4ؾطٌّعاییٔ ,هغفی؛ ٔحٕس ضحیٕیبٖ  ٚپٛضیب ٔجیٙی٘ ،1397 ،مف فٙبٚضی اعالػبت ثط ٔسیطیت ضیؿه زض نٙؼت ثیٕ،ٝ
ثیؿت  ٚپٙدٕیٗ ٕٞبیف ّٔی ثیٕ ٚ ٝتٛؾؼ.ٝ

ضٚیىطزٞبی پػٞٚكی ٘ٛیٗ زض ٔسیطیت  ٚحؿبثساضی ،قٕبض ، 19 ٜپبییع  ،1398ل 59-69
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 .5ؾٕٙسض ،قیطیٗ ، 1396 ،ثطضؾی تبثیط ثبظاضیبثی وبضآفطیٙب٘ ٝثط ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض ثیٕ ٝاِجطظ اؾتبٖ اضزثیُ ،پبیبٖ ٘بٔٝ
ثطای زضیبفت زضخ ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت ثبظضٌب٘یٛٔ ،ؾؿ ٝآٔٛظـ ػبِی ٘ٛیٗ اضزثیُ.
 .6قید اؾٕبػیّی ,ؾبٔبٖ؛ ٚضیب ؾّیٕی  ٚپیبْ تبضا ،1394 ،اثط لبثّیت ٞبی ثبظاضیبثی ثط ػّٕىطز نبزضات ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ
ٔكرم اضظیبثی قطوت ٞبی تِٛیسی ،زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی تحمیمبت ثبظاضیبثی ،تٟطاٖٛٔ ،ؾؿ ٝاعالع ضؾب٘ی
٘بضویفhttps://www.civilica.com/Paper-MKTRCONF02-MKTRCONF02_135.html ،

 .7نبئت ٘یب ،ؾٕیٝ؛ افكبضی ،ضلیٝ؛ ٔیطظأحٕسیٔ ،دیس؛ خٕكیسی٘ ،سا ،1397 ،ضضؾی تبثیط وبضآفطیٙی ثط زؾت یبثی ثٝ
ٔعیت ضلبثتی  ٚػّٕىطز قطوت ٞبی ثیٕ ٝایطاٖ زض اؾتبٖ اضزثیُ ،فهّٙبٔ ٝپػٞٚف ٞبی وبضثطزی زض ٔسیطیت ٚ
حؿبثساضی.
 .8فبضُ ،ضضب( ،)1391ثطضؾی تبثیط ٔسیطیت زا٘ف ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜقٟیس
چٕطاٖ اٛٞاظ.
 .9وبضزٌط ,اثطاٞیٓ  ٚػغی ٝثٟكتی ،1396 ،ایٙكٛضته ٘ ٚمف آٖ زض ٔسیطیت ضیؿه زض نٙؼت ثیٕ ،ٝثیؿت  ٚچٟبضٔیٗ
ٕٞبیف ّٔی ثیٕ ٚ ٝتٛؾؼ ،ٝتٟطاٖ ،پػٞٚكىس ٜثیٕhttps://www.civilica.com/Paper-INSDEV24- ،ٝ
INSDEV24_037.html

ٛ٘ .10ضٚظی ،ح؛ وبّٔی ،ع؛ ثیٍی ،ض؛ ٟٔصثی“ 1394 ،ْ ،ثطضؾی تأثیط خ ٛؾبظٔب٘ی ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی وبضوٙبٖ اظ عطیك
ؾطٔبی ٝاختٕبػی (ٔٛضز ٔغبِؼ:ٝوبضوٙبٖ قٟطزاضی ٔٙبعك پٙدٍبٖۀ قٟط ضقت(” ٔسیطیت ؾطٔبی ٝاختٕبػی ،زٚض،2 ٜ
قٕبض،1 ٜنم .137-154
ٚ .11ا٘سضِیٙسٖ ،ؾبثیٗ؛ ا٘سضؾ٘ ،ٖٛیىَٛ؛ ٔیّی ،قبٖ؛ چیؿتی ،ؾٛظاٖ ،)1397( ،وتبة ایٙكٛضته ،ا٘تكبضات ٚایّی.
12. Banham, Russ. 2017. Investing in the Insurtech Toolbox. Available through
http://www.rmmagazine.com/2017/06/01/investing-in-the-insurtech-toolbox/
13. Oliver.Wyman,2016. InsurTech in Deutschland: InsurTech Radar. [PDF].
Yan Hui, 2017. Relationship between innovation capability, innovation؛ 14. R.P. Jayani Rajapathirana
type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge, No 16,
https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.06.002 .
15. Sen, Anik. Lam, Dennis. 2016. Insurtech: Disruptions and Opportunities in the Insurance Industry.
Available through: https://www.pinebridge.com/insights/investing/2016/10/insurtech-disruptionsand-opportunities-in-the-insurance-industry
16. Willis Towers Watson ,2017. How Diverse Growth Strategies can Advance Digitisation in the
Insurance Industry.
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Abstract
Today, the use of information technology has a huge impact on the development of the country, which
insurance companies are no exception .Growth and development in this field can play a significant role
in the performance and organization of insurance companies as well as in improving and enhancing the
economic situation of the country .The application of information technology is bringing about a
widespread change in the administration and information systems of the insurance industry .It enables
electronic transfer of various data and correspondence. IT also enhances the ability of the insurance
company. This is the result of increased product diversity and improved quality and customer
satisfaction. The purpose of this study is to investigate the impact of insurance technology (InsurTech)
on the performance of insurance companies. This study is applied in terms of purpose and in terms of
descriptive-correlation method. The statistical population of this research is all employees of Insurance
Company in Tehran city. Their number is 384 according to Cochran Unlimited Society formula.
Accordingly, the questionnaire was distributed among the statistical population by non-random
sampling method (without any pre-selection) and 362 questionnaires were completed .Spss20 software
was used for data analysis .The results show that insurance technology has a significant impact on the
performance of Insurance Company in Tehran .The results also show the significant and positive
impact of insurance technology on customer satisfaction and Insurance staff in Tehran .Finally, the
results show that insurance technology has a significant impact on the financial results of insurance
market in Tehran.
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