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چکیده 
سرمایههای فکری در عصر حاضر جایگاه بسیار مهمی را در راهبری کسبوکارها به خود اختصاص
دادهاند .اندازهگیری این دارایی ارزشمند امکان مدیریت و بهرهبرداری مناسب از آن را دوچندان میکند .از
سوی دیگر ،میزان اهمیت و نوع سرمایههای فکری راهبردی در صنایع مختلف متفاوت است و این
مسئله در کنار پیچیدگیهای شناسایی ،دستهبندی و شاخصگذاری منابع ناملموس ،اندازهگیری را به
مسئلهای غامض و مشکل بدل مینماید .پژوهش حاضر به ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری و
اندازهگیری آن در صنعت بیمه بهعنوان یکی از صنایع دانش بنیان و رو به رشد در کشور میپردازد .در
گام اول با بررسی سبد منابع سازمانی مهم در صنعت بیمه ،جایگاه استراتژیک سرمایههای فکری در
میان مجموعه منابع مورد ارزیابی قرار میگیرد .به این منظور ابتدا  19منبع از خالل مرور مبانی نظری و
مصاحبه با خبرگان صنعت احصا گردیده و سپس منابع شناسایی شده بااستفاده از روش منتخب تاپسیس
فازی توسط مدیران ارشد بیمه رتبهبندی میشوند .با توجه به اهمیت استراتژیک باالی سرمایههای
فکری در صنعت بیمه ،در گام دومِ تحقیق شاخصها و سنجههای پیشنهادی برای اندازهگیری سرمایه
فکری در سه سطح دارایی ،سرمایهگذاری و اثر ارائه میگردد .شرکتهای بیمه میتوانند بااستفاده از این
شاخصها اندازهگیری ،پایش و توسعه این سرمایه ارزشمند را بهصورت بهینه تری مدیریت نمایند.
کلیدواژهها :سرمايه فکري؛ ديدگاه منبعمحور؛ منابع استراتژيک؛ صنعت بیمه؛
وشهايتصمیمگیريچندمعیاره.
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.1مقدمه 

بدون شک تداوم فعالیت بنگاههای تجاری منوط به دسترسی مدیران به منابع ،توانایی جذب
آنها در فرایندهای کسبوکار و بهره گیری کارآمد از آنها در راستای اهداف بنگاه است .اهمیت
نقش منابع در کسبوکار سبب پیدایش دیدگاه منبعمحور به عنوان یکی از شاخههای اصلی حوزۀ
مدیریت راهبردی شده است و محققان در تشریح اهمیت نقش منابع ،جوهرۀ مباحث راهبرد را در
بذل توجه نسبت به مردم ،جذب ،ارزیابی ،اداره و به کارگیری ترکیبی از منابع خاص و منحصر به
فرد میدانند [.]13
صاحبنظران غالبا منبع را بهعنوان اصطالحی برای اطالق به تمامی آنچه برای تولید کاال یا
ارائۀ خدمات مورد نیاز است ،به کار میبرند []9؛ از اینرو ماهیت فرایندهای کسبوکار و اهداف
مورد نظر از اجرای این فرایندها ،نوع و مقدار منابع را اعم از منابع مشهود و یا نامشهود تعیین
میگرداند .برخی از صاحبنظران مدیریت راهبردی با در نظر گرفتن ارزش نامتوازن منابع در
گونههای مختلف کسبوکارهای بر ضرورت شناسایی منابعی که از ارزش راهبردی برخوردارند،
تأکید نمودهاند [.]99 ،16
شرایط رقابتی حاکم بر صنایع و نیز تأثیرگذاری مؤلفههایی نظیر کمیابی ،تقلیدناپذیری و عدم
قابلیت جایگزینی منابع سبب ارزشمندی گونههای خاصی از منابع در میان مجموعه منابع
سازمانی میگردد .سیرمون و همکارانش ( )1552معتقدند تبیین سبد منابع استراتژیک گام
ابتدایی در خلق قابلیتهای سازمانی و ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان سازمان است [.]21
ذکر این نکته الزم است که ساختار متفاوت سبد منابع راهبردی سبب حصول سطوح متفاوتی از
عملکرد خواهد شد []51؛ بنابراین شناسایی ارزشمندترین منابع و سپس ترکیب آنها در قالب
سبدی بهینه بر حسب ارزش راهبردی ،باید به یکی از اولویتهای اساسی مدیران تبدیل شود.
بررسی سبد منابع راهبردی در یک صنعت زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که
ماهیت فرایندهای کسبوکار بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی و مشهود باشد ،از داراییهای
نامشهود و سرمایههای فکری تأثیر پذیرد .پیچیدگیها و چالشهای موجود در شناسایی،
طبقهبندی و ارزشگذاری منابع نامشهود اهمیت ارزیابی منابع راهبردی در صنایع دانشبنیان را
بیش از پیش نمایان میسازد [.]20
اهمیت فراوان سرمایۀ فکری در صنعت بیمه را میتوان یکی از عوامل پیشگام شدن شرکت
بیمۀ اسکاندیا در توسعه و بهکارگیری سرمایۀ فکری در دهۀ  35میالدی که به نوبۀ خود سهم
بسیار زیادی در جلب توجه گسترده به موضوع سرمایه فکری نیز داشت ،دانست [.]21
با توجه به تکیۀ فراوان صنعت بیمه بر سرمایههای فکری؛ پژوهش حاضر در قالب تحقیقی
مبتنی بر شواهد تجربی میکوشد تا از منظر دیدگاه منبع محور ،جایگاه منابع فکری در ایجاد
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مزیت رقابتی را در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار داده و سبد منابع راهبردی را در این صنعت
تبیین نماید .در ادامه با توجه به اهمیت مدیریت سرمایههای فکری و کمک مؤثر اندازهگیری
سرمایۀ فکری به بهبود مدیریت آن ،خواه در مرحلۀ تدوین راهبردهای توسعۀ سرمایههای فکری
و خواه در مرحلۀ پایش سرمایه های فکری سازمان ،فهرستی از شاخصهای مفید اندازهگیری
سرمایۀ فکری ارائه میشود .شاخصهای ارائهشده در سه دسته شاخصهای مربوط به دارایی
(منبع) ،سرمایهگذاری در منبع و اثرات منبع ،طبقهبندی شدهاند .شرکتهای بیمه میتوانند با
توجه به اولویتبندی انجام شده روی منابع سازمانی ،شاخصهای اندازهگیری متناسب را انتخاب
نمایند .بدین ترتیب این پژوهش چشمانداز روشنی را از مدیریت منابع در صنعت بیمه و سبد
بهینۀ منابع با در نظر گرفتن ارزش راهبردی سرمایههای فکری در این صنعت فراهم خواهد
آورد.
.2مبانیوچارچوبنظريتحقیق 

در بخش پیشینۀ نظری ابتدا به دیدگاه منبعمحور و اهمیت منابع راهبردی اشاره میشود و
سپس سرمایههای فکری بهعنوان منابع راهبردی بسیاری از کسبوکارهای نوین معرفی شده و
اهمیت اندازهگیری سرمایۀ فکری در بهبود بهرهبرداری از آن ،مورد تأکید قرار میگیرد .در ادامه
مروری بر منابع سازمانی مهم در صنعت بیمه انجام شده تا زمینه برای شناسایی و رتبهبندی
منابع سازمانی و سپس زمینهسازی برای اندازهگیری منابع مهم فراهم گردد.
ديدگاهمنبعمحورونقشمنابعراهبردي .دیدگاه منبعمحور که ابتدا در تحقیقات ورنرفلت
( )6302مورد توجه قرار گرفت ،یکی از رویکردهای عمده در ادبیات مدیریت راهبردی محسوب
میشود [ . ]91این دیدگاه با رویکردی به درون ،مجموعه منابع در اختیار سازمان را عامل اساسی
کسب مزیت رقابتی و برتری نسبت به رقبا میداند [.]96
برد و سامنر ( )1552معتقدند دیدگاه منبعمحور با تمرکز بر قابلیتهای سازمانی و منابع در
دسترس که علیاالصول نقاط قوت سازمان به شمار میآیند ،مدیران را در اتخاذ تصمیمات
راهبردی یاری میکند [.]61
یکی از فرضیات اساسی در دیدگاه منبعمحور ،توزیع نامتوازن منابع میان بنگاهها در فضای
بازار است .ویژگیهای کلیدی منابع شامل ارزشمندی ،کمیابی ،تقلیدناپذیری و جایگزین نداشتن
که در مطالعات محققانی مانند بارنی ( 6336و  ،]65[ )1556کروک و همکاران ( ]16[ )1550و
سیرمون و همکاران ( ]25[ )1566اشاره شده است ،سبب میشود تا بنگاههای تجاری به واسطۀ
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تفاوت در کمیت و کیفیت دسترسی به منابع نسبت به رقبای خود جایگاه رقابتی متفاوتی را در
بازار به دست آورند .
بدیهی است منابع موجود نزد سازمان به لحاظ سهمی که در خلق ارزش ایفا میکنند ،در یک
مرتبه قرار ندارند .بسیاری از محققان با تأکید بر این تفاوت ،لزوم توجه به ارزش منابع و شناسایی
منابع راهبردی را مورد اشاره قرار دادهاند [.]99 ،16
یک منبع زمانی از حیث راهبردی ارزشمند پنداشته میشود که برای سازمان قابلیتی کارآمد
به منظور بهرهگیری از فرصتها محسوب شده و بتواند ضمن کاستن از تأثیر تهدیدات محیطی،
کارایی و اثربخشی سازمان را بهبود بخشد [.]22
دیدگاه منبعمحور نیز بهطور بنیادین بر این نکته که تنها برخی از منابع در کسب مزیت
رقابتی مؤثر می باشند ،داللت میکند؛ از این منظر تشخیص منابع راهبردی بهعنوان یکی از
اولویتهای نخستین برای محققان و مدیران به شمار می آید [.]16
شواهد موجود حاکی از تمایز ارزش منابع راهبردی در هر صنعت است [ .]10سیرمون و
همکارانش با در نظر گرفتن ارزش نامتوازن منابع ،معتقدند تنها برخی از منابع در اختیار بنگاههای
تجاری به سبب ارزشمندی ،از تأثیر اهرمی به منظور حصول اهداف تعیین شده و دستیابی به
سطوح عملکرد باالتر برخوردار هستند [.]25
مروری بر تحقیقات انجامگرفته در خصوص منابع سازمانی نشان میدهد در اختیار داشتن
منابع راهبردی به تنهایی نمیتواند دستیابی به مزیت رقابتی را تضمین کند .مدیران بنگاههای
تجاری و صاحبان کسبوکار باید نسبت به دستهبندی ،ترکیب ،ایجاد همافزایی و مدیریت کارای
منابع سازمانی در راستای حصول مزیتهای رقابتی پایدار اقدام نمایند [.]25 ،13
ری و همکارانش ( )1552معتقدند مدیریت منابع اقدامی ضروری برای دستیابی به اهداف و
مقاصد کسبوکار است [.]92
آیرلند و وب ( )1551نیز مدیریت کارا و اثربخش منابع را بهعنوان مؤلفهای قلمداد میکنند
که توانایی و قابلیت خلق ارزش بنگاه را تحت تأثیر خود قرار میدهد [.]15
اولین گام در مدیریت منابع ،تعیین پرتفوی منابع از طریق تبیین معیارهای گزینش منابع
ارزشمند ،شناسایی این دسته از منابع و سپس تالش برای جذب و سازماندهی این منابع است
[.]21
محققان با اشاره به توان محدود سازمان در دسترسی به منابع و بهکارگیری آنها در
فرایندهای کسبوکار ،بر نیاز به ارزیابی مستمر ارزش منابع موجود و حذف منابع ناکارا به منظور
ارتقای انعطافپذیری سازمان و تمرکز بر جذب منابع با ارزش بیشتر تأکید کردهاند [.]23
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با این وجود شواهد تجربی نشان میدهد مدیران اغلب تصمیمگیری در خصوص ارزیابی
ارزش منابع در اختیار خود و تشکیل سبد بهینه منابع راهبردی را به تأخیر میاندازند [.]26
در مجموع میتوان گفت شناسایی منابع راهبردی در هر صنعت و تمرکز اقدامات مدیریتی
برای توسعه و به کارگیری این منابع ،ضرورتی انکارناپذیر دارد.
سرمايههايفکريواندازهگیريآنها.توسعۀ اقتصاد دانش محور و جایگاه ویژۀ منابع دانشی

و سرمایههای فکری در موفقیت شرکتها و دولتها در چند دهۀ اخیر منجر به اهمیت یافتن
جایگاه منابع دانشی در میان مجموعۀ متنوع منابع سازمانی شده است .شکلگیری نگرشهای
جدیدی به کسبوکار همچون نگرش دانشبنیان و نگرش مبتنی بر سرمایۀ فکری در همین
راستا قابل تحلیل است .آن دسته از تعاریف که منابع سازمان را شامل همه داراییها،
توانمندیها ،فرایندها و ویژگیهای سازمانی و اطالعات و دانش میدانند؛ در واقع بیش از منابع
مشهود به منابع نامشهود و سرمایههای فکری اشاره دارند .از منظر دیدگاه منبع محور نیز
موفقیت بنگاههای اقتصادی مستلزم بهکارگیری کارای منابع و سرمایههای نامشهود به موازات
سرمایههای ملموس سازمانی است [.]3
دستیابی و بهرهبرداری صحیح از سرمایههای فکری عامل مهمی در ایجاد تمایز میان
بنگاههای دانش بنیان به شمار میرود ،با این حال مدیریت منابع نامشهود مانند سرمایههای
انسانی و ساختاری به سبب ماهیت غیرفیزیکی آنها با پیچیدگی بیشتری نسبت به منابع فیزیکی
و مالی رو به روست [ .]60
شرکت بیمۀ سوئدی اسکاندیا جزو اولین شرکتهایی بود که در دهۀ  05میالدی به اهمیت
دارایی های ناملموس خود مانند استعدادهای افراد و روابط تجاری هم افزا در برابر داراییهای
فیزی کی پی برد و رمز موفقیت خود را در دست یافتن به این سرمایه ،رشد ،توسعه و اندازهگیری
آن دانست [.]11
پیوستن محقق توانمندی چون ادوینسون بهعنوان مدیر سرمایۀ فکری به اسکاندیا منجر به
ایجاد یک داستان موفقیت تأثیرگذار از به کاربستن مدیریت سرمایۀ فکری در عمل و اشاعۀ
اهمیت موضوع در مجامع حرفهای و دانشگاهی گردید .انتشار گزارش ادوینسون با عنوان "به
تصویر کشیدن سرمایۀ فکری" در سال  1555با استقبال بسیار فراوانی مواجه شد ،چه اینکه این
گزارش که به عنوان مکمل گزارش مالی شرکت بیمۀ اسکاندیا منتشر شده بود ،به مراتب بیش از
گزارش مالی مورد مراجعه قرار گرفت .گزارشهای تحسین برانگیز اسکاندیا عناصر مهمی را در
انتشار /افشای سرمایۀ فکری برجسته کرد ،مواردی همچون اینکه بیانیههای سرمایۀ فکری
درصدد ارائۀ ارزش نهایی شرکت نیستند ،بلکه راههایی را که میتوانند پشتیبان اقدامات
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ارزشافزای جدید باشند نشان میدهد؛ و یا اینکه این بیانیهها رسانهای است برای شرکتهای
رسا و الهامبخش که به کمک مجموعهای از طرحها ،اشکال ،داستانها و ارقام درصدد جهت
بخشی به تالشهای ذینفعان درونی و بیرونی خود باشند [ .]95البته تالشهای شرکت
اسکاندیا در حوزۀ سرمایۀ فکری به صنعت بیمه نیز محدود نشد و با ابتکارات ادینسون یکی از
مدلهای معروف سرمایۀ فکری با عنوان راهبر اسکاندیا نیز به نام همین شرکت است [.]11
این مدل سرمایۀ فکری را مربوط به جنبههای حال (شامل مشتری ،فرایند و افراد) و آینده
(بازسازی و توسعه) میداند،؛ در کنار نتایج مالی که انعکاس وضعیت گذشتۀ سازمان است.
محققان در تالش برای بهبود مدیریت سرمایۀ فکری به موضوع اندازهگیری آن روی
آوردهاند و تقسیمبندیهای متنوعی برای انواع و اقسام سرمایههای فکری ارائه نمودهاند تا قابلیت
اندازه گیری و پایش آن را افزایش دهند [.]6
پایه و اساس عمدۀ این تقسیمبندیهای بر تفکیک سرمایۀ فکری شامل دانش ،تجربه،
مهارتها و تواناییهای رفتاری که در اختیار انسانها و کارکنان است (سرمایۀ انسانی) ،از
سرمایهای که در اختیار سازمان است و در قالبهای مختلفی همچون فرایندها ،تکنولوژیها،
ارتباطات و شبکههای کاری (سرمایه سازمانی) تجلی می یابد ،بنا گذاشته شده است [.]21
اندازهگیری سرمایۀ فکری موضوعی پیچیده و بسیار مشکلتر از اندازهگیری منابع ملموس
است ،ولی با این حال به سبب اهمیتی که در جهت بهبود بهرهبرداری از این سرمایۀ ارزشمند
دارد مورد عالقۀ محققان مختلف بوده است [.]2
بهبود مدیریت داخلی و ارتقای ارتباطات بیرونی دو انگیزۀ اصلی اندازهگیری سرمایۀ فکری
برشمرده شده [ ،]62و رویکردهای مختلفی نیز برای آن بیان شده است [.]22
ابهام و پیچیدگی موجود در سرمایههای ناملموس سازمان سبب میشود فهرست سرمایۀ
فکری سازمان که باید در اندازهگیری مورد توجه قرار گیرد ،طوالنی و بلند شود؛ به عالوه برای
هر یک از سرمایههای فکری شاخصهای متعددی قابل ارائه است که هریک اشاره به وجهی از
سرمایه فکری مورد نظر دارد .به همین دلیل رتبهبندی سرمایۀ فکری در مقاالت مختلفی مورد
توجه قرار گرفته است .هن و هن ( )1552معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی اهمیت سرمایه فکری
را در  5دسته مشخص کرده و پس از تعیین وزن نسبی آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی،
شاخصهای مناسب را برای اندازهگیری سرمایۀ فکری در صنعت ارتباطات رتبهبندی نموده اند
[.]19
بزبورا و همکارانش  5مشخصۀ اصلی برای سرمایۀ انسانی برشمرده و به کمک آنها 15
شاخص سرمایۀ انسانی را در کشور ترکیه رتبهبندی کردهاند [.]63
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پنگ و همکارانش نیز مطالعهای برای ارزیابی اهمیت نسبی سرمایه فکری و شاخصهای
عملکردی در بخش سالمت انجام داده اند [.]95
مروری بر این پژوهش ها نشان میدهد ارزیابی و اندازهگیری سرمایۀ فکری مستلزم انتخاب
شاخصهای مناسب و متناسب با صنعت مورد تحلیل می باشد.
منابعسازمانیدرصنعتبیمه .در صنایع خدماتی فرایند و ماهیت کسبوکار بیش از آنکه بر
منابع مشهود و تسهیالت تولیدی استوار باشد ،وابسته به منابع و سرمایههای نامشهود برای خلق
ارزش است .صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از زیرمجموعههای خدمات مالی ،بر مجموعۀ متنوعی
از منابع نامشهود استوار است .اولین بار در صنعت بیمۀ شرکت بیمۀ اسکاندیا به اهمیت
داراییهای ناملموس خود مانند استعدادهای افراد و روابط تجاری همافزا در برابر داراییهای
فیزیکی پی برد و تالشهای جدی برای درک صحیح این سرمایه ،رشد ،توسعه و اندازهگیری آن
در پیش گرفت تا از این طریق مزیت رقابتی خود را تقویت نماید [.]21
با توجه به اینکه مقاله حاضر به شناسایی و ارزیابی منابع راهبردی در صنعت بیمه میپردازد،
در ادامه مروری بر مهمترین منابع سازمانی در صنعت بیمه در چهار گروه سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ
ساختاری و سرمایۀ ارتباطی (اجزای تشکیلدهندۀ سرمایۀ فکری) و سرمایۀ فیزیکی و مالی
صورت میگیرد .


سرمايۀ انسانی .سرمایۀ انسانی مشتمل بر مجموعۀ دانش ،مهارتها و قابلیتهای شخصی در
اختیار منابع انسانی سازمان است و به همین جهت یکی از مهمترین اجزای سرمایۀ فکری
سازمانها به شمار میآید .پژوهش مجتهدزاده و همکاران ( )6903در صنعت بیمه ایران نیز مؤید
ارتباط مستقیم و مثبت سرمایۀ انسانی و عملکرد شرکتهای بیمه است [.]66
اوترویل ( )6330مهمترین حوزههای تخصصی یک شرکت بیمه را با توجه به عملیات اصلی
آن شامل موارد ذیل میداند:
دانش بیمهگری :تخصص مورد نیاز برای انتخاب و طبقهبندی پیشنهادهای بیمهای بر اساس
فرضیههای نرخگذاری،
دانش سرمایهگذاری :تخصص مورد نیاز برای مدیریت سبد داراییهای مالی شرکت،
دانش ارزیابی خسارت :تخصص مورد نیاز برای بررسی دقیق و ارزیابی صحیح خسارت،
دانش اکچوئری :تخصص مورد نیاز برای تعیین حق بیمه مناسب برای هر پوشش بیمهای [.]92
عالوه بر این ،نقش دانش به ویژه در کسبوکارهای خدماتی همواره مورد توجه محققان حوزۀ
راهبرد بوده است [.]56 ،55
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در کنار مواردی که بیشتر جنبۀ تخصص علمی دارند ،مهارتها و توانمندیهای شخصیتی
نیز از جمله مصادیق سرمایۀ انسانی به شمار میآیند .مهارتهای ارتباطی و هوش عاطفی افراد از
عواملی هستند که میتوان آنها را بهعنوان قابلیتهای کلیدی کارکنان در زمرۀ منابع راهبردی
برای بنگاههای فعال در ارائۀ خدمات به شمار آورد .هوش عاطفی توانایی و ظرفیت ادراک ،ابراز،
شناخت ،کاربرد و ادارۀ هیجانات در خود و دیگران است و تواناییهای افراد را در همراهی با
فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار میدهد [.]0
مجموعه تخصصها ،مهارتها و قابلیتهای شخصیتی گفته شده تحت دانش مدیریت و
رهبری شرکت کنار هم قرار گرفته و شرکت را در نیل به اهدافش یاری میکنند.
سرمايۀساختاري .سرمایۀ ساختاری بخشی از سرمایۀ فکری است که بهعنوان ماحصل فعالیت
افراد در سازمان به تدریج ،در قالب داراییهای خاص مانند برند ،پتنتها ،خدمات پیشنهادی،
دستورالعملها ،نرمافزارها ،فرایندها ،فرهنگ سازمانی و مانند آن متجلی می شود [.]93
محصوالت جدید که تحت عنوان طرحهای بیمهای مصوب در بیمۀ مرکزی شناخته میشود،
معرف قدرت نوآوری شرکت بیمه بوده و حق بهرهبرداری از آن بهعنوان یک دارایی اختصاصی تا
مدتی در انحصار شرکت تولیدکننده خواهد بود .تعداد محصوالت شرکتهای بیمه و همچنین
پرتفوی فروش متنوع از جمله عوامل متمایزکننده شرکتهای بیمه است .همچنین شرکتهای
بیمه برای عملیات بیمهای خود از نرمافزارهای مختلفی استفاده میکنند که شامل برخی
نرمافزارهای رایج مانند انواع نرمافزارهای صدور بیمهنامه و برخی از سایر انواع نرمافزارهای
پیشرفته مانند نرم افزارهای محاسبه ریسک میباشد .در سالهای اخیر و همزمان با تشدید
رقابت در صنعت بیمه کشور ،شرکتهای بیشتری نسبت به ایجاد و یا گسترش واحدهای تحقیق
و توسعه اقدام نمودهاند تا پشتیبان علمی توسعۀ خدمات جدید را برای خود فراهم آورند.
دستورالعملهای نرخگذاری نیز دستهای دیگر از داراییهای نامشهود شرکتهای بیمه است که
بهعنوان ماحصل تجربۀ خبرگان صنعت بیمه ،راهنمای نرخ گذاری و تعیین شرایط مناسب برای
بیمهنامههای مختلف میباشد .فرهنگ سازمانی نیز بهعنوان یک زیرساخت مهم تصویرگر
مؤلفههایی همچون صداقت ،تعهد و اعتماد میان کارشناسان شرکت است و تأثیر آن در سطح
بهرهوری منابع انسانی و در نتیجه موفقیت شرکتهای بیمه در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار
گرفته است [ .]1


سرمايه ارتباطی .سرمایۀ ارتباطی ناظر به ارتباط مؤثر و سازندۀ شرکت با ذینفعان بیرونی
شامل مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا ،دولت و موارد مشابه است که برای شرکت ایجاد ارزش
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میکند .بدون تردید رابطۀ مناسب با مشتریان یکی از مهمترین سرمایههای ارتباطی شرکتهای
بیمه است که منجر به ایجاد مشتریان رضایتمند و سپس وفادار خواهد شد [.]61
برخی از محققان با تحلیل عناصر تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در صنعت بیمه ،بر دو بعد
تأمین رضایت و ارائۀ خدمات با کیفیت اشاره نمودهاند [.]1
در کنار مشتریان ،نمایندگیهای شرکتهای بیمه بهعنوان اشخاص حقوقی یا حقیقی مستقل
که تشکیلدهنده بخشی از شبکه فروش شرکتهای بیمه هستند ،یکی دیگر از سرمایههای
ارتباطی مهم این شرکتها هستند .همچنین شبکه همکاران یک شرکت بیمه ،به شیوه همکاری
در قبول و عرضۀ بیمۀ اتکایی ،یکی از داراییهای ارزشمند است که دسترسی به آن میتواند
میان شرکتهای مختلف ایجاد تمایز کند .سهامداران نیز منشأ اعتبار شرکتهای بیمه بوده و
فهم درست آنها از صنعت بیمه میتواند ضامن راهبری شرکت در یک مسیر رشد مطمئن و
بلندمدت باشد .


سرمايههايملموس(فیزيکیومالی) .صنعت بیمه یک صنعت خدماتی است و لذا نیازمند
تسهیالت تولیدی نظیر ماشین آالت و یا منابع اولیه جهت تولید کاال نیست ،با این وجود اهمیت
منابع فیزیکی همچون ساختمانها و تجهیزات اداری در شرکتهای خدماتی در برخی منابع مورد
تأکید قرار گرفته است [.]29
شناسایی منابع فیزیکی به سبب ماهیت آنها با پیچیدگی کمتری روبه روست و منابع مالی نیز
به کمک برخی شاخص های مالی مهم در صنعت بیمه قابل بیان است .مجموعه تجهیزات
کامپیوتری و زیرساختهای فنآوری اطالعات از جمله منابع مهم شرکتهای بیمه هستند که
نقش مهمی در تبادل به هنگام اطالعات میان بیمهگران ،نمایندگان و بیمهگذاران ایفا میکنند و
امکانات نوینی همچون ارائه خدمات بیمۀ الکترونیک بر بستر آنها امکان پذیر است [ .]92
سرمایۀ شرکت یا جمع حقوق صاحبان سهام و نیز سرمایه در گردش دو شاخص متداول مالی
برای بنگاههای تجاری و از مهمترین منابع سازمانی آنها به شمار میآیند .حجم سرمایۀ در
گردش تصمیمگیری مدیران را برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعه ،تحت تأثیر قرار میدهد،
از سوی دیگر حقوق صاحبان سهام نیز ضمن تأثیر بر نرخ ریسک و بازده مرتبط با
تصمیمگیریهای طرحهای توسعه و رشد بنگاههای تجاری است .به غیر از دو مؤلفه حقوق
صاحبان سهام و سرمایه در گردش ،توانگری مالی و مجموع ذخایر شرکت از جملۀ دیگر منابع با
اهمیت مالی در صنعت بیمه می باشند .توانگری مالی توانایی شرکت را در پرداخت تمامی
بدهیهای قانونی شامل میشود و از اینرو سپر محافظی از داراییهای بنگاه برای پوشش دادن
بدهیهای آن است [.]69
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.3روششناسیتحقیق 

پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف در میان پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش در طبقۀ
تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار میگیرد .هدف اصلی از این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی
منابع سازمانی راهبردی و زمینهسازی برای اندازهگیری آنها در صنعت بیمه است .بدین منظور
دیدگاه منبع محور به عنوان رویکرد نظری تحقیق اتخاذ شده و با تأکید بر اهمیت سرمایۀ فکری
در صنایع خدماتی به مسئله شناسایی و ارزیابی منابع سازمانی راهبردی در صنعت بیمه پرداخته
شده است .نقش منابع راهبردی در بهینهسازی تصمیمگیریهای مدیران و نیز تحقق راهبردهای
سازمانی سبب اهمیت موضوعی پژوهش حاضر شده و بر ارزش نظری و کاربردی آن میافزاید.
لذا این پژوهش در تالش است تا پرسش مبنی بر چیستی منابع راهبردی را در صنعت بیمه پاسخ
گوید و پس از شناسایی منابع راهبردی و دستهبندی آنها ،به تشریح معیارهای ارزیابی و
اندازهگیری این منابع در صنعت بپردازد .بهطور ویژه ،چارچوب این پژوهش را میتوان در قالب
سه سئوال شامل "سبد منابع راهبردی در صنعت بیمه به چه صورتی قابل ترکیببندی است؟"
"مجموعه سرمایههای فکری در میان سبد منابع راهبردی صنعت بیمه چه جایگاهی دارند؟" و
"چه شاخصههایی برای ارزیابی و اندازه گیری سرمایه های فکری بهعنوان مهم ترین منابع
راهبردی در صنعت بیمه قابل استفاده است؟" تبیین نمود.
به منظور دستیابی به اهداف تصریح شده ،ابتدا به شناسایی منابع سازمانی مؤثر در صنعت
بیمه پرداخته شده است و پس از آن منابع سازمانی برحسب اهمیت راهبردی با بهکارگیری
ترکیبی از روشهای منتخب تصمیمگیری چندمعیاره رتبهبندی میشوند .در انتها نیز با هدف
مدیریت بهینۀ منابع راهبردی و با در نظر داشتن پیچیدگیهای موجود در اندازهگیری منابع
سرمایۀ فکری ،فهرستی دستهبندی شده از شاخصهای سرمایۀ فکری ارائه خواهد شد .در نمودار
شماره  6کلیات تحقیق حاضر در قالب هدف اصلی ،رویکرد ،مراحل اصلی اجرا و هدف نهایی که
این تحقیق برای آن زمینهسازی مینماید ،به تصویر کشیده شده است.
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شکل  .6کلیات تحقیق حاضر

با توجه به اینکه سرمایه فکری بخش مهمی از منابع راهبردی صنعت بیمه را تشکیل
میدهد ،اولویتبندی منابع به نوبۀ خود ،انتخاب و اندازهگیری مهم ترین شاخصها از میان
مجموعۀ متنوع شاخصهای اندازهگیری سرمایۀ فکری را تسهیل مینماید .انتخاب شاخصهای
مناسب سرمایۀ فکری و اندازهگیری آنها به صورت مداوم و دورهای به سازمان کمک میکند
برای توسعه و بهرهبرداری از این سرمایۀ ارزشمند راهبردهای مشخص در پیش گرفته و تحقق
این راهبردها را در عمل نیز پایش کند.
شناسايی و طبقهبندي منابع .به منظور اجرای این پژوهش در وهلۀ نخست پس از کسب
شناخت دقیق از ویژگیها و انواع سرمایههای فکری موجود در سازمانها ،برخی فهرستهای
موجود در تحقیقات پیشین [ ]93 ،91حاوی شاخصهای سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت
و به وسیلۀ مرور مقاالت مرتبط با صنعت بیمه نسبت به شناسایی گونههای مختلف سرمایه
فکری در این صنعت اقدام شد .حاصل این اقدام شناسایی بیش از  25منبع شامل منابع ناملموس
و ملموس بود .در گام دوم ،منابع احصا شده بااستفاده از مصاحبه با چهار نفر از خبرگان صنعت
بیمه مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفت .بدین منظور ابتدا برخی منابع مؤثر در عملیات شرکتهای
بیمه که در مقاالت بررسی شده بهطور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته بود ،به فهرست منابع
اضافه گردید .سپس با توجه به اصل عملکرد ترکیبی و دستهای و نه انفرادی منابع در ایجاد
ارزش در سازمان []11؛ منابع نزدیک به هم در یکدیگر ادغام شد و همچنین منابع کم اهمیت از
فهرست حذف گردیدند و شمار آنها کاهش یافت .حاصل این اقدامات شناسایی  19منبع شامل
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مشتریان وفادار ،پوشش جغرافیایی نمایندگیهای شرکت ،دانش و مهارت نمایندگیهای شرکت،
دسترسی به بازارهای اتکایی متنوع ،ترکیب سهامداران ،برند شرکت ،محصوالت جدید بیمهای،
نرم افزارهای سازمانی شرکتهای بیمه ،ساختارهای دانشی (تحقیق و توسعه) ،دستورالعملهای
نرخگذاری ،فرهنگ سازمانی ،دانش بیمهگری ،دانش ارزیابی خسارت ،دانش سرمایهگذاری و
مدیریت مالی ،دانش اکچوئری ،مهارت ارتباط با مشتری ،هوش عاطفی پرسنل ،دانش و مهارت
مدیریت و رهبری ،زیرساختهای فناوری اطالعات ،سرمایه درگردش شرکت ،ذخایر شرکت،
سبد سرمایه گذاریهای شرکت و نیز سرمایه یا جمع حقوق صاحبان سهام شرکت میباشد .در
گام سوم ،به منظور اطمینان از اینکه منابع شناساییشده پشتیبان همه بخشهای مختلف
کسبوکار شرکتهای بیمه بوده و از جامعیت قابل قبولی برخوردار باشند ،از یک ساختار متقاطع
میان منابع و عملیات اصلی شرکت بیمه کمک گرفته شد .عملیات اصلی یک شرکت بیمه عبارت
از طراحی و توسعۀ محصول ،تولید و توزیع محصول ،مدیریت تولید ،ارائۀ خدمات ،مدیریت اداری
و مدیریت مالی و سرمایهگذاری می باشند [.]92
بررسی این ساختار متقاطع نشان میدهد منابع شناسایی شده در این تحقیق پوششدهندۀ
بخشهای مختلف کسبوکار یک شرکت بیمه هستند.
پرسشنامهونمونهآماري .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه بر مبنای
ارزیابی جایگاه راهبردی منابع در صنعت بیمه استفاده شده است .ساختار پرسشنامه شامل دو
بخش اصلی است .بخش نخست به سنجش اهمیت استراتژیک هر یک از منابع بر اساس چهار
معیار ارزشمندی (ایجاد قدرت اجرای استراتژی) ،کمیابی ،تقلیدناپذیری و جایگزین نداشتن
اختصاص یافته است .مبنای نظری برای گزینش این چهار معیار نیز از نتایج تحقیقات بارنی
( 6336و  ،]65[ )1556کروک و همکاران ( ]16[ )1550و سیرمون و همکاران ( ]25[ )1566اخذ
گردیده است .بخش دوم پرسشنامه به مقایسۀ زوجی میان معیارهای چهارگانه گفته شده
میپردا زد تا بتوان به کمک آن میزان اهمیت هریک از معیارها را برآورد کرد .برای تضمین روایی
محتوایی ابزار پژوهش ،ضمن رعایت قواعد نگارشی و عدم استفاده از جمالت مبهم در طرح
سئواالت ،از نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت استفاده شده است .تضمین پایایی ابزار پژوهش نیز
از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ بررسی شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای پیش آزمون
پرسشنامه پژوهش برابر با  5/02بود که نشان دهندۀ سطح پایایی قابل قبول برای ابزار پژوهش
است .
جامعۀ آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده مدیران ارشد و مشاوران راهبرد درشرکتهای بیمه
بخش خصوصی میباشد که سابقۀ فعالیت حرفهای آنان به بیش از  9سال بالغ گردد و شناخت
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کافی از مناسبات و ترتیبات صنعت بیمه را دارا باشند؛ لذا تمرکز این پژوهش ،واکاوی ارزش
منابع از دید مدیران سطوح راهبردی سازمانی است .با توجه به وجود  63شرکت بیمه خصوصی و
در نظر گرفتن شرایط پیش گفته 96 ،پرسشنامه از سطح جامعۀ آماری جمع آوری گردید و
دادههای حاصله بااستفاده از روش تاپسیس فازی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
روشتاپسیسفازيبارويکردتجمیعانتهايی .تکنیک تاپسیس یا اولویتبندی بر اساس
شباهت به راهحل ایدهآل یکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه است که در سال  6300از
سوی هوانگ و یون [ ]12ارائه شده و تا کنون در تحقیقات فراوانی در حوزههای بسیار متنوعی
مورد استفاده قرار گرفته است [.]62
این روش  mگزینۀ مورد نظر را با استفاده از  nمعیار معین شده بر مبنای میزان نزدیکی به
گزینۀ مطلوب و دوری از گزینۀ نا مطلوب رتبهبندی میکند .این تکنیک که از جمله مدلهای
جبرانی در میان روشهای  MCDMبه شمار میرود ،از یک منطق ریاضی پیروی میکند .این
منطق در ابتدا "راهحل مطلوب مثبت (بهترین گزینه)" و "راه حل مطلوب منفی (بدترین گزینه)"
را معرفی می کند؛ راهحل مطلوب مثبت راهحلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را
کاهش می دهد و به تبع آن راهحل مطلوب منفی ارزش عکس راهحل مطلوب مثبت را داراست.
سپس تمامی گزینههای مورد بررسی ،با بهترین گزینه و بدترین گزینه مقایسه میشوند و فاصلۀ
خطی هر گزینه از بهترین گزینه و بدترین گزینۀ اندازهگیری می شود و گزینهای که بیشترین
فاصله را از بدترین گزینه و کمترین فاصله را از بهترین گزینه دارا باشد ،به عنوان گزینۀ برتر یا
گزینۀ بهینه انتخاب میشود .بنابراین ،این روش مبنای ریاضی مناسبی داشته و نسبت به سایر
روشهای  MCDMبرتری دارد .وجه برتر دیگر روش تاپسیس نسبت به سایر تکنیکهای
 MCDMخاصیت جبرانی بودن آن است .این خاصیت بدین معناست که وزن تمامی گزینهها و
معیارها در تصمیمگیری دخالت داده میشود و هیچ وزنی در این روش نادیده گرفته نمیشود.
بهطور کلی ،منطق تصمیمگیری صحیح که منطبق با منطق انتخابهای انسانی است ،محاسبه
یک مقدار اسکالر که بهطور همزمان معرف بهترین و بدترین گزینههاست و فرایند محاسباتی
آسان که به راحتی قابل اجرا در یک صفحه گسترده است ،از مزایای اصلی روش تاپسیس
برشمرده شده است [.]12
از محدودیتهای اصلی که برای این روش بیان شده است عدم امکان استخراج وزن معیارها
و عدم توانایی بررسی همگرایی قضاوتهای دریافت شده است .در این مقاله ضمن انتخاب روش
تاپسیس بهعنوان یک روش متداول و کاربردی تصمیمگیری و اولویتبندی ،برای برطرف کردن
ایراد اول وارد شده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی ( )AHPبرای شناسایی وزن معیارها
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استفاده میشود .همچنین تالش شده است تا با رساندن شمار پرسشنامههای تکمیل شده به
بیش از  95مورد ،همگرایی میان نظرات دریافت شده بیشتر شود.
بهکارگیری تاپسیس در ابتدا مبتنی بر دادهها و محاسبات قطعی و معین بود ،با این وجود در
سالیان اخیر به منظور رفع این نقیصۀ تکنیک تاپسیس به صورت ترکیبی و همراه با روشهایی
نظیر  ،ANP ،AHPالگوریتم ژنتیک ،تکنیک آنتروپی و منطق فازی مورد استفاده محققان قرار
گرفته است .سرمایههای فکری سازمان همانطور که از نام آنها بر میآید داراییهایی پیچیده و
در عین حال ناملموس هستند و ارزیابی درخصوص میزان اهمیت راهبردی این داراییها نیز به
سختی قابل بیان بااستفاده از اعداد و عبارتهای دقیق و قطعی است .بنابراین مطالعات کمّی در
این حوزه ایجاب میکند حتیاالمکان به جای کار کردن با اعداد دقیق و قطعی از روشهایی
استفاده شود که بتواند با دادههای غیرقطعی محاسبات را انجام دهد .به همین منظور در این
تحقیق از روش تاپسیس فازی استفاده شده است .در تحقیقات بینالمللی نیز ترکیب تکنیک
تاپسیس و منطق فازی یکی از متداولترین روش های بهکارگیری شده ذیل روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره است [.]62
متغیرهای زبانی مورد استفاده در تحقیق به کمک اعداد فازی مثلثی کمی شده و از روش
ورتکس برای محاسبۀ فاصلۀ میان اعداد فازی استفاده شده است .همچنین برای بهتر در نظر
گرفتن تنوع قضاوتهای مدیران شرکتهای مختلف ،که برخواسته از تنوع برداشتها از عوامل
ایجادکنندۀ مزیت رقابتی در صنعت بیمه است ،از رویکرد تجمیع انتهایی نظرات استفاده شده
است.
رويکرد تجمیع ابتدايی در برابر تجمیع انتهايی در تاپسیس .در تکنیک تاپسیس دو
رویکرد مختلف برای تجمیع نظرات گروه تصمیمگیرندگان (وزن معیارها و اعداد مربوط به
رتبهبندی) وجود دارد که رویکرد تجمیع اولیه و انتهایی (ثانویه) نام دارد [.]25
در روش تجمیع اولیه ،وزن تخصیص داده شده به هر معیار از سوی تصمیمگیرندگان ،پیش
از بهکارگیری مراحل روش تاپسیس تجمیع شده و محاسبات نهایی روش تاپسیس بر روی
مقادیر تجمیع شده انجام میپذیرد .در روش تجمیع انتهایی محاسبات روش تاپسیس بهطور
مستقیم بر روی ماتریس نظرات هریک از افراد بااستفاده از وزنهای تخصیص داده شده از سوی
ایشان به معیارهای مختلف انجام شده و تجمیع نظرات تصمیمگیرندگان مختلف پس از طی
مراحل مختلف روش تاپسیس در آخرین مرحله و با تجمیع فواصل به دست آمده از گزینۀ
مطلوب و گزینۀ نامطلوب برای هریک از افراد صورت میگیرد .پژوهش روغنیان و همکاران
( )1565نشان میدهد بهکارگیری رویکرد تجمیع اولیه به سبب استفاده از خالصهای از مجموع
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دادههای گردآوری شده سادهتر است اما در مواردی که گروه تصمیمگیرندگان از همگونی
برخوردار نباشند و واریانس نظرات آنان باال باشد ،یا در مواردی که تصمیمگیرندگان از حوزههای
مختلف سازمانی یا سازمانهای مختلف برگزیده شوند ،روش تجمیع انتهایی دقت بیشتری از
روش تجمیع ابتدایی دارد هرچند ،حجم محاسباتی آن بیشتر است .لذا تصمیمگیری و انتخاب
رویکرد مناسب وابسته به ماهیت پژوهش و همگونی میان مشارکتکنندگان در امر تحقیق است
[.]90
در این پژوهش نیز به سبب نیاز به گردآوری داده در سطح صنعت و از میان سازمانهای
گوناگون بیمهگر ،رویکرد تجمیع انتهایی به منظور حصول نتایج قابل اتکا مورد استفاده محققان
قرار گرفته است .


مراحلبهکارگیريروشتاپسیسفازي .فرض کنید کمیتهای متشکل از  kتصمیمگیرنده
( بر اساس n
( مسئول ارزیابی  mگزینه )
)
)) میباشند .برای تبدیل واژههای بیانی به اعداد فازی از جدول شماره
معیار
 6استفاده شده است.
جدول  .6متغیرهای زبانی مورد استفاده برای رتبه بندیها
عبارتبیانی 

عددفازيمعادل 

بسیار کم

()5 ،5 ،9

کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد

()5 ،9 ،5
()1 ،5 ،0
()5 ،2 ،65
()2 ،65 ،65

در این تحقیق وزن معیارها از روش  AHPبه دست میآید .به این ترتیب که در قالب
مقایسه زوجی چهار معیار ،از پرسششوندگان خواسته شده تا ترجیح نسبی هر یک را نسبت به
سایر معیارها به صورت عددی میان ( 6بدون ترجیح) تا ( 3کامال مرجح) بیان نمایند .مجموعه
قضاوتهای فرد  kکه متشکل از نظرات وی پیرامون ارزیابی  nگزینه بااستفاده از  mمعیار
است ،در ماتریس مندرج در رابطۀ شماره  6قابل ارائه است که هر بردار خود یک متغیر فازی
مثلثی است.
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()1

ماتریس وزنی فرد  kنیز متشکل از وزنی است که وی به هریک از معیارهای معین شده
تخصیص داده است ،و به صورت رابطۀ شماره  1نشان داده می شود.
()2

برای احراز از پیچیده شدن محاسبات ،در نرمالسازی ماتریس رتبهبندی هریک از افراد از
روش نرمالسازی خطی استفاده شده است .نرمالسازی ماتریس با این هدف صورت میگیرد که
همۀ اعداد ماتریس رتبهبندی که بر حسب معیارهای مختلف مقدار پذیرفتهاند ،به اعداد قابل
مقایسه با هم تبدیل شده و همۀ اعداد فازی مثلثی در بازه  5تا  6قرار گیرند ،روابط ( )2( ،)9و
( )5اختصاص به تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص دارند.
()3
()4
()5

با توجه به وزن های به دست آمده از روش مقایسات زوجی برای هریک از معیارها میتوان
ماتریس نرمال موزون را برای هریک از تصمیمگیرندگان به واسطۀ رابطۀ شماره ( )1محاسبه
کرد.
()6

در ماتریس نرمال شده فازی همه

ها به ازای هر  iو  jاعداد فازی نرمالشده متعلق به

بازه ] [0,1هستند .بنابراین می توانیم گزینههای مطلوب ( ) و نامطلوب (
هر تصمیمگیر  kبیابیم به نحوی که طبق رابطۀ شماره ( )2و (:)0

) را به ازای
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()7
()8

فاصلۀ هر گزینه تا گزینههای مطلوب و نامطلوب از رابطۀ زیر قابل محاسبه است:
()9
()11

بهطوری که ) d(0,0فاصله میان دو عدد فازی را نشان می دهد.
برای
و
همانطور که گفته شد در این روش تجمیع نظرات پس از محاسبۀ
هریک از تصمیمگیرندگان انجام میشود .برای تجمیع نظرات روشهای مختلفی از جمله
میانگین حسابی و میانگین هندسی و یا اشکال تغییریافته آنها وجود دارد که در اینجا از روش
میانگین هندسی بر حسب روابط شماره ( )66و ( )61استفاده شده است.
()11
()12

برای محاسبه میزان دوری و نزدیکی هرگزینه به گزینۀ مطلوب ضریبی تعریف میشود که
هرقدر عدد به دست آمده به  6نزدیکتر باشد ،گزینۀ مربوط به مطلوب نزدیکتر و در نتیجه
مطلوبتر است .این ضریب با استفاده از رابطۀ شماره ( )69محاسبه میگردد.
()13

بدین ترتیب قدمهای مورد نیاز برای ارزیابی جایگاه منابع سازمانی مطابق مراحل زیر اجرا
شد.
گام .6شناسایی گروه ارزیابی و تعیین معیارهای ارزیابی :این گروه متشکل از  96نفر از مدیران
ارشد شرکتهای بیمه کشور هستند که با توجه به چهار معیار شناسایی شده به ارزیابی منابع
سازمانی میپردازند.
گام  .1انتخاب متغیرهای زبانی صحیح برای ارزیابی گزینههای مورد بررسی (جدول .)6
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گام .9دریافت نظرات پاسخدهندگان درخصوص میزان برقراری خصوصیات چهارگانه (ایجاد
قدرت اجرای راهبرد ،کمیابی ،غیرقابل جایگزینی و غیرقابل تقلیدبودن) در  19منبع سازمانی مورد
بررسی .همچنین دریافت نظرات افراد پیرامون مقایسه زوجی معیارها و محاسبه وزن معیارها با
استفاده از روش  AHPبه ازای هر فرد.
گام  .2ایجاد ماتریس تصمیمگیری فازی و نرمالسازی آن
گام  .5ایجاد ماتریس نرمال وزنی تصمیمگیری فازی
گام  1محاسبه جواب ایدهآل فازی و ضدایدهآل فازی
گام  .2محاسبه فاصله هر گزینه تا نقاط ایدهآل و ضد ایدهآل
گام  .0تجمیع فواصل بر طبق نظرات افراد مختلف
گام  .3محاسبه شاخص فاصله از گزینه ایدهآل و ضدایدهآل
گام .65تعیین رتبه گزینهها بااستفاده از شاخص فاصله
.4تحلیليافتهها 

پس از تشریح مبانی نظری روش رتبهبندی منتخب و گامهای اجرایی آن ،در بخش نتایج
ابتدا به چگونگی تحلیل دادههای جمعآوری شده و نتایج رتبهبندی منابع اشاره میشود و در انتها
با توجه به جایگاه مهم منابع سرمایۀ فکری در میان مجموعه منابع سازمانی طبق نتایج به دست
آمده از سویی و از سوی دیگر مشکل بودن اندازهگیری و مدیریت تغییرات این سرمایۀ ارزشمند
جدولی از شاخصهای سرمایۀ فکری در صنعت بیمه به صورت طبقهبندی شده ارائه میگردد.
این جدول در کنار نتایج رتبهبندی منابع در انتخاب مهمترین شاخصهای اندازهگیری سرمایۀ
فکری به مدیران شرکتهای بیمه کمک مؤثری میکند.
محاسبهنتايجرتبهبنديمنابع.با توجه به حجم نسبتا باالی دادههای گردآوری شده که ناشی

از تعداد سؤاالت پرسشنامه (مجموعا  30سوال مشتمل بر سؤاالت ارزیابی منابع و مقایسه زوجی
معیارها) برای  96پاسخ دهنده است ،در ادامه فقط برخی جداول مربوط به محاسبات به اختصار
نشان داده شده است .جدول شماره  1نمایی از ماتریس قضاوتهای یکی از تصمیمگیران ()D1
است که در ستونهای اول برحسب متغیرهای زبانی و در ستونهای بعدی برحسب اعداد فازی
مثلثی درج شده است .
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جدول  .1نمایی از ماتریس قضاوت یکی از تصمیم گیرندگان 

رديف 

استراتژي 

قدرتاجراي

کمیابی 

غیرقابلتقلید

بودن 

غیرقابلجايگزينی 

قدرتاجراي

استراتژي 

کمیابی 

6
1
...
19

مشتریان
نمایندگیها
...
سرمایه

م
خز
...
خز

م
ز
...
ز

ز
ز
...
خز

خز
خز
...
خز

()0،5،1
()65،65،2
...
()65،65،2

()0،5،1
()65،2،5
...
()65،2،5

غیرقابلتقلید

منابع 

بودن 

D1

برحسبمتغیرهايزبانی 

برحسباعدادفازيمثلثی 

()65،2،5
()65،2،5
...
()65،65،2

غیرقابلجايگزينی 

معیارها 

()65،65،2
()65،65،2
...
()65،65،2

پس از نرمالسازی هریک از ماتریسهای  D1تا  ،D31باید ماتریسهای نرمال وزنی
هریک از تصمیمگیرندگان محاسبه شود که این کار از طریق ضرب وزن معیارهای به دست آمده
از مقایسات زوجی معیارها توسط تصمیمگیرندگان در ماتریس نرمال انجام میشود .سپس راهحل
مطلوب و نامطلوب برای هریک از ماتریسهای نرمال وزنی محاسبه شده و فاصلۀ از مطلوب تا
نامطلوب با استفاد از رابطۀ فاصله میان دو عدد فازی مثلثی محاسبه می شود .برای تجمیع
نظرات با استفاده از رابطۀ میانگین هندسی فواصل از ایدهآل و ضدایدهآل محاسبه شده و نهایتا
شاخص نهایی روش تاپسیس از تقسیم فاصله از راهحل نا مطلوب بر مجموع فواصل محاسبه
میشود .نمایی از محاسبات دو گام آخر در جدول شماره  9قابل مشاهده است.
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جدول  .9محاسبات نهایی رتبه بندی منابع

به این ترتیب با استفاده از شاخص محاسبه شده برای هریک از منابع  19گانه میتوان این
منابع را به لحاظ جایگاه راهبردی در صنعت بیمه رتبهبندی نمود .با توجه به اینکه هیستوگرام
ضرایب به دست آمده برای منابع نزدیک به نرمال است ،میتوان بر مبنای فاصلۀ یک انحراف
) ضرایب را به چهار بازه تقسیمبندی کرد که سطح
معیار از میانگین (
اول شامل منابع با اهمیت راهبردی باال ،سطح دوم شامل منابع با اهمیت راهبردی نزدیک به
متوسط و سطح سوم شامل منابع با اهمیت راهبردی پایین میشود .جدول شماره  2منابع را در
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سطوح سه گانه اهمیت به تفکیک گروههای چهارگانه منابع سازمانی (انسانی ،ساختاری ،ارتباطی
و ملموس) نشان میدهد.
جدول  .2نتایج نهایی رتبه بندی
سطحاهمیت 

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

رتبه 

منبع 

ماهیت/طبقه 

6
1
9
2
5
1
2
0
3
65
66
61
69
62
65
61
62
60
63
15
16
11
19

دانش مدیریت و رهبری
دانش بیمهگری
دانش سرمایه گذاری و مدیریت مالی
فرهنگ سازمانی
سبد محصوالت
دانش ارزیابی خسارت
برند
واحدهای تحقیق و توسعه
مشتریان رضایتمند
دانش و مهارت نمایندگیها
مهارت ارتباط با مشتری
دانش اکچوئری
هوش عاطفی
دستورالعملهای نرخگذاری
سرمایه شرکت
زیرساخت IT
ذخایر
سرمایه درگردش
نرم افزارهای بیمه گری پیشرفته
نمایندگیها (تعداد و پوشش جغرافیایی)
دسترسی به بازارهای اتکایی
اعتبار سهامداران و تمرکز سهام
محصوالت جدید بیمهای

انسانی
انسانی
انسانی
ساختاری
ساختاری
انسانی
ساختاری
ساختاری
ارتباطی
ارتباطی
انسانی
انسانی
انسانی
ساختاری
ملموس
ملموس
ملموس
ملموس
ساختاری
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ساختاری



هايپیشنهاديبراياندازهگیريسرمايۀفکري .یافتههای پژوهش حاضر نشان

شاخص

میدهد سرمایۀ فکری در میان منابع سازمانی صنعت بیمه از جایگاه راهبردی برخوردار است
(بخش اعظم منابع در سطوح اول و دوم اهمیت راهبردی در زمرۀ سرمایههای فکری قرار
میگیرند) .با این وجود ،برخالف شاخصهای مرسوم مالی که عموما مورد توجه مستقیم مدیران
قرار دارد و در گزارشهای مالی شرکتها نیز منعکس میشود ،اندازهگیری وضعیت و رشد
سرمایه فکری بسیار مشکل است .برای اندازهگیری سرمایۀ فکری همواره انبوهی از شاخصهای

111

مطالعات مدیریت راهبردی  -شماره  -16زمستان 1931

مختلف وجود دارد که هریک به بُعدی از سرمایۀ فکری مورد نظر اشاره دارد .برای توجیهپذیری
و دقت اندازهگیری سرمایۀ فکری الزم است شاخصها با صنعت مورد نظر متناسبسازی شده و
به صورت طبقهبندی شده در اختیار مدیران قرار گیرد تا شرکتهای مختلف به تناسب امکانات و
هدف خود از اندازهگیری ،مهمترین شاخصهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند و یا با لحاظ
چارچوبهای علمی رتبهبندی و دستهبندی شاخصهای سرمایۀ فکری ،شاخصهای متناسب
برای شرکت خود را تعریف کنند .انتخاب ،اندازهگیری و پایش شاخصهای مناسب سرمایۀ فکری
در شرکتهای بیمه در کنار شاخصهای مربوط به منابع مالی مرسوم ،میتواند تصویر متوازنی از
وضعیت مجموع منابع سازمانی بهعنوان الیۀ زیرین عملکرد سازمان در اختیار مدیران و
تصمیمگیرندگان قرار دهد .
در جدول شماره  5برخی از مهمترین شاخصهای اندازهگیری سرمایۀ فکری آورده شده
است .شاخصهای پیشنهادی برای هر منبع بر اساس پژوهش استام ( )1551به سه دستۀ
دارایی ،6سرمایهگذاری 1و اثر 9تفکیک شدهاند تا از سردرگمی انتخاب اصولی شاخصهای مناسب
کم کند [.]21
شاخصهای ستون اول (دارایی) عموما نزدیکترین شاخصها به مفهوم اصلی مورد نظر در
منبع مربوطه و بیانگر برآوردی از سطح منبع است .شاخصهای ستون دوم نه به سطح منبع بلکه
به جریانی که تغییراتی در منبع ایجاد میکند ،مربوط میشود؛ از آنجا که این تغییرات در اکثر
موارد افزایشی است عنوان سرمایهگذاری در منبع برای دستۀ مناسب است .شاخصهای دستۀ
سوم بیشتر ناظر به اثر(ات) منبع است .این نوع شاخصها کمَیپذیرترین دستۀ شاخصها هستند
و در برخی موارد بهطور مستقیم قابل محاسبه با شاخصهای مالی و عملکردی هستند ،هرچند
همواره نمیتوان این شاخصها را صرفا به منبع مربوطه منتسب کرد.

1. Asset
2. Investment
3. Effect

ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ فکری در صنعت بیمه

119

جدول  .5شاخصهای پیشنهادی برای اندازهگیری سرمایه فکری به صورت دستهبندی شده
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.5نتیجهگیريوپیشنهاد 

منابع سازمانی نقش کلیدی در شکلگیری مزیت رقابتی سازمان دارند و در صنایع نوین و
پیشرفته مانند صنعت بیمۀ بخش مهمی از منابع راهبردی سازمان را سرمایههای فکری تشکیل
میدهند .به رغم اهمیت و ارزش فوقالعاده سرمایههای فکری در صنعت بیمه هنوز تحقیقات
کمی در مورد شناسایی و تحلیل جایگاه این سرمایهها و چگونگی ایجاد ارزش از آنها صورت
گرفته است .یکی از موضوعات تحقیقاتی که به ارتقای درک پژوهشگران از این حوزه میانجامد،
ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایههای فکری در صنعت بیمه کشور است.
در این تحقیق منابع سازمانی مهم صنعت بیمه در چهار گروه سرمایه انسانی ،سرمایۀ
ساختاری ،سرمایۀ ارتباطی و سرمایههای ملموس (فیزیکی و مالی) شناسایی و از حیث قابلیت
ایجاد مزیت رقابتی توسط تعدادی از مدیران و مشاوران شرکتهای بیمه خصوصی ارزیابی و
رتبهبندی شدند .نتایج این ارزیابی نشان میدهد منابع راهبردی که در سطح اول اهمیت قرار
میگیرند به ترتیب عبارتاند از :دانش مدیریت و رهبری شرکت ،دانش بیمهگری و دانش
مدیریت مالی و سرمایهگذاری که هر سه منبع از نوع سرمایۀ فکری و در گروه سرمایههای
انسانی قرار میگیرند .در میان منابع سطح دوم اهمیت میتوان به مواردی همچون فرهنگ
سازمانی ،برند و سبد محصوالت از گروه سرمایههای ساختاری ،سرمایۀ شرکت از گروه منابع
مالی و فیزیکی و مشتریان و دانش و مهارت نمایندگیها از گروه سرمایههای ارتباطی اشاره کرد.
همچنین منابعی همچون محصوالت جدید بیمهای ،اعتبار سهامداران و تمرکز سهام ،دسترسی به
بازارهای اتکایی و تعداد نمایندگیهای شرکت به ترتیب کمترین اهمیت راهبردی را در میان
منابع مورد بررسی در این تحقیق حائز شدند.
آگاهی از جایگاه مهم سرمایههای فکری در صنعت بیمه ضمن اینکه به بهبود نگرش
مدیران در این حوزه کمک میکند ،باید با راهنمایی برای اندازهگیری سرمایۀ فکری نیز تکمیل
شود تا ابزار الزم برای برنامهریزی توسعه و پایش سرمایۀ فکری سازمان را نیز در اختیار مدیران
قرار دهد .به این جهت جدولی از شاخصهای اندازهگیری سرمایۀ فکری به تفکیک منابع
رتبهبندی شده ارائه شد .شاخصهای ارائهشده در جدول در سه دسته دارایی ،سرمایهگذاری و اثر
طبقهبندی شدند تا مدیران بتوانند به تناسب هدف اندازهگیری و امکانات و دادههای موجود
شاخصهای متناسب را انتخاب کنند .دو هدف اصلی اندازهگیری سرمایۀ فکری بهبود مدیریت
داخلی شرکت و ارتقای ارتباطات بیرونی برشمرده شده است که اگر سه دستۀ فوق را به صورت
یک طیف به هم پیوسته درنظر بگریم شاخصهای نزدیک به ابتدای طیف یعنی داراییها برای
مقاصد مدیریت داخلی مناسبترند ،زیرا درک واقعبینانهتری از منبع منتقل میکنند و
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شاخصهای نزدیک به انتهای طیف یعنی اثرات برای مقاصد تکمیل گزارشهای بیرونی و
انعکاس بیشتر ارزش سازمان به ذینفعان بیرونی مناسبتر است.
این تحقیق به سبب شناسایی منابع راهبردی در صنعت بیمه از منظر دیدگاه منبعمحور و با
رویکرد کالن و کلگرایانه به مجموعه منابع که امکان مقایسه نسبی میان منابع ملموس و
سرمایههای فکری را نیز فراهم نموده است ،پژوهشی نوآورانه به شمار میآید .همچنین در این
پژوهش فهرستی از شاخصهای اندازهگیری سرمایه فکری در صنعت بیمه به صورت
اولویتبندی شده برحسب میزان اهمیت راهبردی و نیز ماهیت منابع پیشنهاد گردیده است ،به
همین سبب این پژوهش با تحقیقات انجام شده در کشور در حوزۀ سرمایۀ فکری در صنعت بیمه
که عموما به مطالعۀ رابطۀ سرمایۀ فکری و عملکرد شرکتها پرداختهاند (بهعنوان مثال:
مجتهدزاده و همکاران]66[ 6903 ،؛ فرید و همکاران )]65[ 6935 ،متمایز است .محققان آتی
میتوانند با گسترش و توسعۀ این فهرست ،چارچوب جامعی برای اندازهگیری سرمایه فکری در
شرکتها و نیز ارزیابی سرمایه فکری در میان سبد منابع صنایع گوناگون فراهم آورند .
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