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های های نوآورانه بر بستر رسانهسپاری ایدهطراحی الگوی جمع

 مطالعه: صنعت بیمه(اجتماعی در ایران )مورد 

 1غالمرضا جندقی

 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی

 اعظم میرزمانی

 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی

 هدی خان محمدی

 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران پردیس فارابی

 (20/10/99تاریخ پذیرش:  - 3/7/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
روی صنعت بیمه ایران، ضعف در نوآوری بوده و یکی از راهکارهای حل این مشکل، یکی از مشکالت پیش

ای از های اجتماعی نمونهباشد. رسانهایجاد امکان مشارکت افراد برای خلق ایده و متعاقب آن، ایجاد نوآوری می
توانند امکان مشارکت و تعامل کاربران را پاری، میسهای مشارکت عمومی و جمعابزارهایی هستند که تحت مدل

ای مورد نیاز مردم است های بازرگانی در ارائه خدمات بیمهدر خلق ایده فراهم کنند. نظر به اینکه بقای صنعت بیمه
های و این امر نیازمند نوآوری در کلیه فرایندهای جاری این صنعت هشتاد ساله است، هدف این مقاله شناسایی مولفه

سپاری ایده در صنعت بیمه است. در این پژوهش های کلیدی الزم برای ایجاد سیستم جمعنهادی، بازیگران و مولفه
های بازرگانی ایران و تحلیل محتوای کیفی مشخص شد که با به کارگیری روش مطالعه موردی در صنعت بیمه

جدید از بازیگران و همچنین  پنج دسته یریگشکلبرای ایجاد این سیستم وجود هشت نوع از نهادهای رسمی، 
 وجود هشت مولفه کلیدی الزامی است.

 جمع سپاری، ایده، نوآوری، بیمه، رسانه اجتماعی، ایران. واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: Jandaghi@ut.ac.ir نویسنده مسئول -1

 یپژوهش  مقاله 
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 مقدمه

هجری شمسی آغاز  1269ای در سال فعالیت بیمه های بازرگانی در ایران به شکل حرفه 
(. در 1381ادامه یافت )کریمی،  1314شد؛ و پس از آن با تاسیس شرکت بیمه ایران در سال 

شرکت بیمه بازرگانی در سرزمین اصلی، مناطق آزاد و مناطق ویژه در حال  32حال حاضر 
شرکت بیمه فعال در ایران،  32بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، کلیه باشند؛ که فعالیت می

ایران اخذ نموده و زیر نظر این سازمان پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
قانون  1های بیمه اقدام می نمایند. بر اساس ماده حاکمیتی و سیاستگذار، نسبت به انجام فعالیت

، این سازمان به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت تاسیس بیمه مرکزی
شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر گذاران و بیمهاز بیمه
صنعت بیمه در ایران با ضعف در نوآوری رو های موسسات بیمه تاسیس گردیده است. فعالیت

و به عنوان « ای جدیدطرح های بیمه»ر اغلب محصوالتی که با عنوان به رو است. در حال حاض
اند، بعد از گذراندن دوره محصوالت نوآورانه از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجوز گرفته

(. عوامل گوناگونی سبب ضعف 1395)محمدزاده،  2آزمایشی )معموالً یک سال(، تمدید نشده اند
ه ضعف در خلق ایده یکی از مهمترین آنهاست. خلق ایده اولین نوآوری در این صنعت شده ک

مرحله نوآوری است و مردم و متخصصان به عنوان مطلعین از نیازها و کاستی های موجود، از 
مهمترین منابع خلق ایده هستند و می توانند موتور نوآوری صنعت را به حرکت درآورند. بدین 

ه، یکی از راههای ایجاد نوآوری است. در واقع کسی منظور مشارکت دادن عمومی در خلق اید
؛ راچفورت و کاب 1981حلها را در دست دارد )بارداچ کند، کنترل راهکه مسئله را تعریف می

(. روش های متعددی برای مشارکت دادن مردم جهت خلق 1993؛ بومگارتنر و جونز، 1994
ت. جمع سپاری ایده، نمونه ای از اقداماتی آنهاس سپاری ایده، از جملهایده وجود دارد که  جمع

گردد. از نظر است که باعث بازشدن عرصه های عمومی و مواجهه مردم با نیازها و خلق ایده می
شوند تا ( با باز شدن عرصه های عمومی افراد تشویق می1997هلن اینگرام و آنه ال. اشنایدر )

وان مشتری یا گروه ذینفع بلکه به عنوان با مسایل سیاستی رو به رو شوند، نه صرفاً به عن
خود از آنچه رفاه جمعی را  3«کشف مدنی»توانند دیدگاههای دیگران را با شهروندانی که می

(. فراهم شدن امکان عملی مشارکت 1393دهد، ترکیب کنند )مورن، رون، گودوین، شکل می
، موضوعی است که در این های مورد نیاز آنعمومی در خلق ایده در صنعت بیمه و زیرساخت

تحقیق به آن پرداخته شده است. بدین منظور این تحقیق به دنبال شناسایی مولفه های الزم جهت 
های مرتبط و ایجاد ارتباط بین آن ها به ایجاد امکان مشارکت مردم و متخصصان در خلق ایده

ل مردم به استفاده از صورت سیستمی است. علیرغم اینکه تامین آرامش اقتصادی کشور، به اقبا
ای وابسته بوده و مشارکت مردم می تواند تا حدود زیادی به شناسایی و تامین خدمات بیمه

                                                           
 .های بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایراناداره طرح درون سازمانی راطالعات  - 2

3 - Civic Discovery  
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نیازهای آنها و خلق ایده های نوآوانه کمک کند؛ تاکنون مطالعه ای در خصوص شناسایی 
صرفًا  های الزم جهت ایجاد امکان جمع سپاری ایده در صنعت بیمه صورت نگرفته است.مولفه
های اجتماعی )جمع سپاری( را بررسی کرده؛ های دریافتی از طریق رسانه( کارایی ایده2010یو )

فرایند جمع سپاری ایده را در صنایع بیمه، بانکداری، انرژی و ( 2011و دایبر و همکاران )
( نیز به بررسی نقش جمع سپاری در مراحل مختلف 2014مونت )اند. توریسم بررسی کرده

 جاد نوآوری، پرداخته است. ای

 نوآوری و خلق ایده 

یک  ای خالق و تبدیل آن به محصول، خدمت یاواژه نوآوری به معنی فرایند کسب اندیشه
وآوری (. متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی، نRobbins, 1998روش عملیاتی مفید است )

ر دمقاله  43( پس از مطالعه 1620) به انواع مختلف تفکیک شده است. اسنیدر و همکاران
وری در . نوآ2های سریع و یا تدریجی . نوآوری1خصوص نوآوری در خدمات، آنها را به انواع 

          های حمایتیهای تعاملی و یا نوآوریها، نوآوریمحصوالت/خدمات و یا فرایند
(Salunke, Weerawardena, & McColl-Kennedy, 2013 ؛)آوری برای بازار جدید بودن نو -3

اند. نوآوری را نوآوری در تکنولوژی و یا نوآوری سازمانی؛ تقسیم نموده -4یا برای سازمان، 
ه عنوان ب( که 2003بندی نمود. چسبرو )توان در یک قالب کلی به نوآوری باز و بسته تقسیممی

ا باید منابع با ارزش هکند که در نوآوری باز سازمانشود، تاکید میپدر نوآوری باز شناخته می
ه خارجی را بدست آورده و همچنین منابع داخلی را برای توسعه محصول یا خدمت جدید ب

هستند  (. در این راستا مدل های نوآوری به شش دسته قابل تقسیمTidd, 2008اشتراک گذارند )
ل ها مدمیالدی شروع و به نسل ششم این  50که از مدل کامالً بسته جهت خلق ایده از دهه 

هی می شوند. میالدی به بعد(، یعنی مدل های شبکه بندی یا نظام مند نوآوری منت 90)اواخر دهه 
ل و به ویژگی اصلی نوآوری در مدل اخیر، خلق ایده از طریق یادگیری جمعی و تعاملی، تعام

. اشتراک گذاری دانش رسمی و ضمنی بین واحدهای داخلی یک بنگاه و سایر بنگاهها است
دوره مطرح  م به ذکر است مفاهیمی مانند مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری ایده نیز در اینالز

 (.1392شده است )ریاحی و قاضی نوری، 

 و مشارکت عامه  جمع سپاری

سازی ها است که به منظور مشورت، مداخله و آگاهای از روشمشارکت عمومی، مجموعه
تحت تاثیر یک تصمیم، اجازة ورود به فرآیند آن تصمیم عموم مردم طراحی شده اند و به افراد 

های مختلف مشارکت مردمی ( روش2000. راو و فرور )(Rowe & Frewer, 2000: 6دهد )را می
های مردمی، نظرسنجی عمومی، در اداره حکومت را در هشت دسته شامل همه پرسی، گزارش

شهروندی، کمیته مشورتی شهروندی و  ای، جلسة اجماع آرا، هیات منصفةقانونگذاری مذاکره
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های صورت گرفته به ویژه در گروههای کانونی تقسیم بندی نموده است. باتوجه به پیشرفت
ها، روش های نوینی در جلب مشارکت عامه عالوه بر روش حوزه فناوری اطالعات و رسانه

سپاری راهی  است. جمع  4سپاریها، روش جمعهای فوق مطرح شده است. یکی از این روش
(، که اهداف دموکراسی Brabham, 2010: 5است برای بهبود روش های مشارکت سنتی )

تری برای مشارکت شهروندان است       کند و اکنون روش رایجمشورتی را تامین می
(Aitamurto & Landemore, 2015: 4 .) امروزه در دنیا بیشترین موارد استفاده از جمع سپاری

، نرم افزارهای متن 6و نوآوری، انجام وظایف خرد سازمانی 5هاست: ایده پردازی در این زمینه
             11هاو ویکی 10، خبرنگاری شهروندی9، علوم شهروندی8، مشارکت عمومی7باز
(Hossain and Kauranen , 2015 .) تاکنون تقسیم بندی های متنوعی از جمع سپاری ارائه شده

سپاری های قابل ارائه به مشارکت کنندگان، به سه دسته جمعع پاداشاست که آن را بر اساس نو
سپاری بر مبنای اعطای پاداش، جمع سپاری درون سازمانی و جمع سپاری بر مبنای بازار، جمع

.همکاری 2.جمع افکنی، 1( تقسیم نموده و یا آن را به انواع De Vreede, 2016اجتماعی )
 ,Estellés-Arolas.نظر سنجی جمعی )5ی جمعی و .تامین مال4.محتوای جمعی،3جمعی،

Navarro-Giner, and González-Ladrón-de Guevara, 2015 .سیموال و ( تقسیم نموده اند
             اند:ترین تقسیم بندی، جمع سپاری را به چهار دسته تقسیم کرده( در کالن2014آهوال )

       جمع سپاری باز و -3تماع متخصصان جمع سپاری مبتنی بر اج -2جمع سپاری داخلی -1
(. به جز مورد اول، در سایر Simula and Ahola,2014جمع سپاری با استفاده از کارگزار) -4

 شود: موارد از محیط خارجی برای جمع سپاری استفاده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 - Crowdsourcing 
5 - Idea Generation 
6 - Microtasking 
7 - Open Source Software 
8 - Public Participation 
9 - Citizen Science 
10 - Citizen Journaism 
11 - Wikies 

 جمع سپاری داخلی

 

 توضیحات اشکال:

 

 سازمان اصلی

 شرکت کنندگان
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 .(Simula and Ahola,2014تقسیم بندی جمع سپاری ) - 1ل شک

کند و ساز و کاری برای استفاده در مجموع باید گفت جمع سپاری خرد جمعی را عملی می
( که با هدف افزایش مشارکت Brabham,2009:250از هوش جمعی کاربران بر خط است )

 (.Aitamurto & Landemore, 2015: 3سیاسی انجام می شود )

 رسانه های اجتماعی

( 2008اند. از نظر دایکمان )های اجتماعی تعاریف متعددی ارائه کردهمحققان برای رسانه
وسیله هر فرد برای انتشار دیجیتال، محتوای خالقانه، ارائه  های اجتماعی عبارت است ازرسانه

و به دست آوردن بازخورد در زمان واقعی از طریق بحث آنالین، تفسیر و ارزیابی و نیز ایجاد 
( رسانه 2010(. اسکات )Dykemen, 2008تغییرات یا اصالحات در محتوای متن اصلی )

رسانه اجتماعی امکانی را فراهم  کند:چنین تعریف میهای رایج را اجتماعی و تفاوت آن با رسانه
می کند که افراد به صورت بر خط به تبادل نظر، محتوا، فکر و ارتباطات بپردازند. این نوع رسانه 
از آن رو با رسانه رایج متفاوت است که هرکسی می تواند در رسانه اجتماعی، نظر بدهد، اثر 

مکن است رسانه اجتماعی به شکل متن، صدا، تصویر، ایماژ خلق کند و به محتوای آن بیفزاید. م
های اجتماعی مرکز توجه بسیاری ( . رسانه2010و اجتماعات باشد )اسکات به نقل از عاملی، 

ها قرار گرفته اند؛ زیرا دارای مزایایی هستند شامل ایجاد ارتباط مستقیم، به از نهادها و سازمان
ایی خود؛ تحت تاثیر قرار دادن رفتار و دیدگاه افراد و گرد هم موقع و کم هزینه با کاربران نه

وری رسانه(. سطح بسیار باالی بهره1390فکر از مکان های مختلف )رضایی، آوردن افراد هم
های اجتماعی در مقایسه با دیگر کانال های ارتباطی، رهبران سازمان ها را به این جهت سوق 

در محیط های آنالین، به فعالیت در فیسبوک، توئیتر، مای داد تا شرکت ها را برای موفقیت 
 (. Kaplan and Haelein, 2010اسپیس و ... تشویق کنند )

 

 انواع جمع سپاری خارجی:

جمع سپاری مبتنی بر 

 اجتماع متخصصان

 

جمع سپاری با استفاده از  جمع سپاری باز

 کارگزار
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 جمع سپاری در سیاستگذاری عمومی و نوآوری

جمع سپاری می تواند به انحاء مختلف به مراکز سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی 
یم گیران و تصمیم سازان به طور خاص یاری رساند. هنگامی به طور عام و به سیاستگذاران، تصم

شود به حضور بازیگران یا ذینفعان متعدد که از جمع سپاری در سیاستگذاری عمومی صحبت می
در تعامل با یک مسئله پرداخته می شود. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که دولت 

(. بنابراین هنگامی که از جمع سپاری در Anderson, 2014: 6نیز یکی از این بازیگران است )
سیاستگذاری استفاده می شود در واقع به شهروندان فرصت داده می شود که حتی بر قوانین نیز 

( و لذا در این خصوص از مفهوم Aitamurto & Landemore, 2015: 1&2تاثیر بگذارند )
تگذاری عمومی کارکردهایی دارد که شود. جمع سپاری در سیاسنیز استفاده می 12شهروندسپاری

از جمله آن می توان به تولید ایده های جدید و دستیابی به منابع غیر قابل دسترس، نوآوری باز، 
برون سپاری، بهبود و افزایش مشارکت عمومی، بهبود ارتباط و افزایش اعتماد میان دولت و 

ر فرصت ها، افزایش رضایت مردم، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، انصاف و برابری د
های اجتماعی مردم، کاهش هزینه، کاهش حجم کاری و مردمی، یادگیری و افزایش آگاهی

مسئولیت دولت، افزایش مشروعیت تصمیم ها و حمایت مردمی، افزایش سرمایه اجتماعی، تغییر 
زان، مشارکت طرانقش شهروندان از مساله به حل کننده مساله، هم تولیدی، تولید با همکاری هم

الکترونیک، همکاری مبتنی بر اعتماد، محصول منبع باز و دولت باز اشاره کرد )ذوالفقارزاده، 
(. باتوجه به تنوع کارکردهای جمع سپاری، تمرکز این نوشتار بر استفاده 193: 1398شهسواری، 

اختیارات بیمه از جمع سپاری در کارکردهای مرتبط با تولید ایده و نوآوری و استفاده موثر از 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمان حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه در این فرآیند 

اند است. بسیاری از محققان، جمع سپاری را زیر مجموعه ای از انواع نوآوری باز دانسته
(Marjanivic et al.,2012; Wikhamn and wikhamn, 2013; Chanal & Caron- Fasan, 

2008; Fantoni et al., 2008; Knudsen & Mortensen, 2011; Leimeister et al., 2009, 

Panchal & Fathianathan, 2008; Piller et al., 2010; Reichwald et al., 2004; Trompette 

et al.,2008) در نوآوری باز، به منظور جستجوی نوآوری، به خارج از مرزهای سازمانی نیز .
 (. ,2003Chesbroughاست ) 14یا کسب ارزش  13که نتیجه آن، ارزش آفرینیتوجه می شود 

 
 
 
 

                                                           
12 - Citizen-Sourcing 
13 - Value Creation 
14 - Value Capture 
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 .(Erickson,2013)رابطه جمع سپاری و نوآوری باز  - 2شکل 

تر فرایند نوآوری بیانگر این است که فارغ از اینکه جمع سپاری به عنوان زیر بررسی دقیق
باز تلقی شود یا خیر، مطالعه نگرش های مرتبط با فرایند نوآوری می  مجموعه ای از نوآوری

( دو نوع نگرش به 2001تواند به تعیین مولفه ها و اجزا موضوع کمک کند. از نظر بالزات )
های سیستماتیک فرایند نوآوری وجود دارد: یکی نگرش خطی و دیگری نگرش سیستمی. نگرش

عامالت و مسیرهای بازخورد میان عناصر مختلف بازیگر های خطی، بر تنوآوری برخالف نگرش
کنند کنند و همچنین، بر تعامالت و ارتباطات عوامل بیرونی توجه میدر فرآیند نوآوری تأکید می

           های ذینفع، قوانین، مقررات، نهادها و ارزشها و غیره بر فرآیند نوآوریمانند طرف
(Balzat, 2001.) هادی ذکر این نکته ضروری است که در هر کشور، بخش، در خصوص عوامل ن

های نوآوری باید عوامل نهادی متفاوت هستند. بنابراین در هر تحلیل مبتنی بر سیستم یا منطقه
. تحلیل 2. در نظر گرفتن کل فرآیند نوآوری 1(: Balzat, 2001به سه نکته اساسی توجه کرد )

. حیطه نهادی که به عنوان یک 3ها و ارتباطات بین آنبازیگران اصلی درگیر در این فرآیند و 
 کند. چارچوب برای فعالیتهای اقتصادی عمل می

 نمونه های جمع سپاری در سیاستگذاری عمومی در ایران

نظر به اینکه ایجاد مولفه های شناسایی شده در این تحقیق، صرفاً با همکاری بیمه مرکزی 
اد حاکمیتی و سیاستگذار صنعت بیمه امکان پذیر است، جمهوری اسالمی ایران به عنواند نه

بررسی نمونه های مشابه جمع سپاری در کشور می تواند به روشن تر شده مساله کمک کند. 
اگرچه پشتوانه نظری و عملی جمع سپاری در کشور بسیار ناچیز است، اما حرکت هایی نیز 

در حوزه فناوری به عنوان یک کارگزار، پلتفرم  www.ichallenge.ir انجام شده است. وب سایت
نوآوید به عنوان یک سکوی تعاملی برای حل چالش های نوآوری سازمان و رویداد پیچ خط 

ولین توان از مصادیق اولیه این جریان دانست. اما امشی در حوزه جمع سپاری خط مشی را می
 1396است که در نیمه اول سال « همراه با مجلس»تجربه داخلی چالش در بخش دولتی، چالش 

برگزار شد. مشارکت کنندگان در این چالش نظرات خود را به منظور ارتقای کیفیت دو طرح 
ارائه دادند. این چالش برای اولین بار « کنترل واردات کاالی خارجی»و « جامع مدیریت شهری»

 نوآوری باز

 جمع سپاری

http://www.ichallenge.ir/
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دولتی کشور و به همت یک مجموعه غیرانتفاعی و با حمایت دو تن از نمایندگان  در بخش
مجلس انجام شد و از سه طرح برتر همراه با اعطای پاداش، تقدیر شد )ذوالفقارزاده، شهسواری، 

با موضوع تدوین  1396(. نمونه بعدی فراخوان ملی وزارت کشور در نیمه دوم سال 193: 1398
است. در این فراخوان، پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور « تقسیمات کشوریقانون »نویس پیش

نظرات و ضمن انتشار متن پیش نویس الیحة جامع تقسیمات کشوری از عموم صاحب
کند تا با مطالعه و بررسی آن نظرات اصالحی خود را ارائه دهند، تا پس متخصصان دعوت می

سیر مراحل قانونی و تصویب به هیأت دولت ارائه از اصالح الیحه مطابق نظرات مأخوذه جهت 
 شود )پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور(. 

 روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و در آن از پارادایم تفسیرگرایی )رویکرد کیفی( 
 فدر پژوهش کاربردی هدف اصلی کش استفاده شده و در قالب مطالعه موردی انجام شده است.

(. موردپژوهی، نمونه 1389علمی نیست، بلکه آزمودن و بررسی امکان کاربرد دانش است )دالور،
یکی از روش های تحقیق کیفی درعلوم اجتماعی است؛ که یک پدیده  پژوهی یا مطالعه موردی

(. برای گردآوری Yin,2014دهد )حال حاضر را در درون زمینه واقعی اش مورد بررسی قرار می
در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مشاهده مشارکتی و جهت  هاداده

انتخاب مصاحبه شوندگان، از روش نمونه برداری گلوله برفی استفاده شده است که پس از 
ها به اشباع رسید و یافته جدید دیگری به دست نیامد. مصاحبه مصاحبه، داده 12برگزاری 

صنعت بیمه انتخاب شدند و به  گیرندگانو از بین مدیران و تصمیم شوندگان همگی مرد بودند
ها با توجه به نظر مشارکت کنندگان، در سال سابقه خدمت داشتند. مصاحبه 21طور متوسط، 

دقیقه طول کشید. همه مصاحبه ها با اطالع رسانی  60تا  30محل کار آنها صورت گرفت و بین 
س از آن تایپ شدند. پس از آن، داده ها به دقت کدگذاری قبلی به مصاحبه شوندگان، ضبط و پ

و تحلیل شدند. واحد تحلیل جمله بود. پژوهشگر این بررسی عضوی از مجموعه صنعت بیمه 
بود که در بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشغول به کار است؛ بنابراین از مشاهده مشارکتی 

ها، به های مصاحبه، هم زمان با جمع آوری دادهدهدا ها استفاده کرده است.در جمع آوری داده
روش تحلیل کیفی جهت دار و با رویکرد قیاسی تحلیل شدند. تحلیل محتوا با رویکرد جهت 

کند؛ و کدهای اولیه از نظریه یا یافته های تحقیقی مرتبط آغاز دار، از روشی قیاسی استفاده می
ا توسعه یک نظریه یا چارچوب مفهومی است شود. معموالً هدف این رویکرد، ارزیابی یمی

(Zhang and wilsdemuth, 2009برای تحلیل دقیق و نظام مند داده ها، ابتدا داده .) ها خالصه
گیری از مبانی نظری تحقیق طبقه شده و سپس تشریح و تفسیر شدند. در مرحله بعد،  با بهره

تحلیل کدهای مرتبط با  1شماره  (. جدولKohlbacher, 2006; Gaikwad, 2017بندی شدند )
هریک از مصاحبه ها، دسته بندی کدهای مشابه، تعیین مولفه های پژوهش، تعیین ارزش مقوالت 
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نمایانگر افراد  Pها، را نمایش می دهد )در هر مولفه و ارزش هریک از مقوالت در کل مولفه
 نمایانگر پاسخ به سواالت مصاحبه است(: Qمصاحبه شده و 

 مولفه ها و کدهای استخراج شده - 1جدول 

 کدهای مرتبط مقوالت هامولفه
تعداد 

 کدها

ارزش 

مقوالت در 

مولفه 

 مربوطه

ارزش 

مقوالت 

 در کل

ی
ی نهاد

مولفه ها
 

دستورالعمل فرایند انجام کار 

 )راهنما و پروتکل(

P2Q2, P10Q2, P5Q2Q3, 

P12Q2,P8Q2Q3, P4Q2, 

P11Q3Q11 

7 16% 6% 

تخصیص هزینه قانون الزام به 

 در حوزه فاوا و رسانه

P2Q2, P3Q3, P6Q2Q5, 

P10Q2Q3Q5, P7Q3Q6, 

P5Q5Q6, P11Q6 
7 16% 6% 

اعطای اختیارات کافی به 

 های صنفی و سندیکاانجمن

P4Q2Q3Q8, P7Q2Q5Q8, 

P8Q2Q5, P12Q5, P6Q5, 

P1Q5 
6 13% 5% 

 قانون حمایت از داده و

 حریم خصوصی 
P7Q2, P2Q3, P10Q5, 

P8Q5,P6Q5 
5 11% 4% 

اجبار قانونی در ایجاد اصناف 

 بازیگران خارج از صنعت
P4Q2Q3, P7Q2, P8Q2Q5, 

P12Q5 
4 9% 3% 

 ,P5Q2, P11Q2Q3 قانون مالکیت معنوی
 P9Q3, P2Q3 

4 9% 3% 

 قانون اجبار دریافت

 ایده از مردم 
P7Q2, P8Q2, P1Q3 3 7% 2% 

قانون آزادسازی نرخ و شرایط 

 کلیه رشته هادر 
P3Q2, P6Q2, P12Q2Q6 3 7% 2% 

ی
ی کلید

مولفه ها
 

تعیین عواید متولی و مشارکت 

 کننده

P2Q2Q4Q8, P6Q2, 

P10Q2Q8, P4Q4, P8Q4, 

P5Q4, P7Q4, P9Q8 
8 18% 6% 

تعیین کارگزار و متولی جمع 

 سپاری
P1Q7, P9Q7, P10Q7, P3Q7, 

P5Q7,P6Q7, P11Q7, P12Q7 
8 18% 6% 

آمادگی ذهنی و فرهنگ ایجاد 

 مشارکت

P1Q2, P7Q2, P2Q2, P3Q2, 

P5Q2, P6Q2, P12Q2Q6, 

P11Q2Q6 
8 18% 6% 

ایجاد فضای مشارکت آنالین 

 و غیر آنالین
P2Q1Q2, P12Q1Q2, P6Q2, 

P7Q2, P10Q6 
5 11% 4% 

بهره گیری از مجموعه ای از 

 هارسانه
P9Q6, P2Q6, P10Q1Q6, 

P8Q6 
4 9% 3% 

 ,P1Q1, P3Q1, P6Q1, P9Q1 موضوع و اهداف پروژهتعیین 

P7Q1, P2Q1, P12Q1, P5Q1, 
12 27% 9% 
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P8Q1, P10Q1, P4Q1, 

P11Q1 
 P1Q1,P4Q1, P2Q1, P12Q1 4 9% 3% تمایز بین خبرگان و مردم

بازیگران
 

 ,P1Q1, P4Q4, P6Q4 سازمان ها و موسسات دولتی
 P7Q4, P8Q4 

5 16% 4% 

سازمان ها و موسسات 

 غیردولتی
P4Q4, P5Q4, P6Q4, P7Q4, 

P8Q4, P10Q4 
6 19% 5% 

 ,P3Q4, P4Q4, P5Q4, P7Q4 بازیگران صنعت بیمه

P8Q4, P9Q4, P6Q4, P11Q4 
8 25% 6% 

 ,P1Q1, P2Q1, P5Q4, P10Q4 دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

P11Q4 
5 16% 4% 

 ,P4Q4, P2Q4, P7Q4, P11Q4 متخصصین

P8Q4, P5Q4, P6Q4, P12Q4 
8 25% 6% 

 P2Q4, P9Q4, P8Q4, P10Q4 4 13% 3% اشخاص

 P7Q4 1 3% 1% سازمانهای شبه دولتی

 P5Q4, P7Q4 2 6% 2% شتابدهنده ها

 
                 بدین ترتیب است:برای ایجاد قابلیت اعتبار و اعتماد چندین روش به کار رفته که 

                      (. Yin, 2014( داده ها از دو منبع مصاحبه و مشاهده مشارکتی گردآوری شدند )1
( هیچ داده مرتبطی چه به صورت سهوی یا به صورت نظام مند 3بود « جمله»( واحد تحلیل، 2

 ( تفاسیر و در زمان های مختلف و به کرات، در مقابل4بیرون از مقوله بندی قرار نگرفت 
های معرف و تفاسیر محقق از آنها ( خبرگان صنعت بیمه عبارت5های خام ارزیابی شدند. داده

)شاخص ثبات( برای  15( از روش پایایی بازآزمون6را در قالب گزارش نهایی ارزیابی کردند. 
اطمینان از پایایی تحقیق، استفاده شد. این شاخص به میزان سازگاری طبقه بندی داده ها در طول 

روزه،  14(. در این پژوهش، سه مصاحبه در فاصله زمانی 1388)خواستار،  کندمان اشاره میز
، تعداد کل توافق بین 64بار دیگر کدگذاری شدند. تعداد کل کدها در دو فاصله زمانی برای 

( و تعداد کل تفاوت بین کدها در این فاصله 58معادل  2)ضریب  29کدها در این فاصله زمانی 
به دست آمد که این میزان  %90های انجام شده در این پژوهش پایایی بازآزمون مصاحبه بود. 35

 بوده و پذیرفتنی است. 60/0بیش از 

 محاسبه پایایی بازآزمون - 2جدول 
 پایایی بازآزمون عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه

M3 13 5 8 77% 

M6 24 11 13 92% 

M8 27 13 14 96% 
 %90 35 29 64 جمع کل

                                                           
15 - Re-test reliability 
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 یافته های پژوهش

نتایج تحلیل مصاحبه های صورت گرفته بیانگر این است که به منظور خلق ایده از طریق 
مشارکت عمومی و جمع سپاری در صنعت بیمه، وجود هشت مولفه نهادی )دستورالعمل فرایند 

راهنما و پروتکل؛ قانون الزام به تخصیص هزینه در حوزه فاوا و رسانه؛ اعطای  -انجام کار 
های صنفی و سندیکا؛ قانون حمایت از داده و حریم خصوصی؛ اجبار ه انجمناختیارات کافی ب

قانونی در ایجاد اصناف بازیگران خارج از صنعت؛ قانون مالکیت معنوی؛ قانون اجبار دریافت 
ایده از مردم؛ قانون آزادسازی نرخ و شرایط در کلیه رشته ها(؛ حضور هشت دسته از بازیگران 

ها و موسسات دولتی؛ متخصصان؛ اشخاص؛ سازمان اکز تحقیقاتی؛ سازمانفعلی )دانشگاهها و مر
ها و موسسات غیردولتی، بازیگران صنعت بیمه و شتابدهنده ها( و های شبه دولتی؛ سازمان

مانند تشکل ها  -ی جدید از بازیگران )بخش غیردولتی پنج دسته گیریشکلهمچنین ضرورت 
صان )دسته بندی متخصصان صنعت بیمه در داخل و خارج ؛ متخص-و اصناف مرتبط با ذینفعان 

از کشور، تشکیل شبکه های ارتباطی با خارج از کشور، تشکیل تیم های تخصصی برای 
غربالگری ایده ها، تشکیل کارگروههای تخصصی در بیمه مرکزی و تشکیل کارگروههای 

موزشی اختصاصی صنعت تخصصی در صنعت بیمه(؛ دانشگاهها و مراکز آموزشی )ایجاد مراکز آ
بیمه و شبکه همه پژوهشکده ها(، شتابدهنده ها )ایجاد مراکز مشاوره تلفنی و مراکز سنجش 
رضایت مشتریان( و بازیگران صنعت بیمه )ایجاد شبکه واحدهای روابط عمومی در صنعت بیمه، 

ایجاد  ایجاد شبکه واحدهای حقوقی در صنعت بیمه، ایجاد شبکه واحدهای فنی صنعت بیمه و
شبکه نمایندگان شرکت های بیمه( و همچنین وجود هفت مولفه کلیدی )تعیین عواید متولی و 
مشارکت کننده؛ تعیین کارگزار و متولی جمع سپاری؛ ایجاد آمادگی ذهنی و فرهنگ مشارکت؛ 

ها؛ تعیین موضوع ای از رسانهایجاد فضای مشارکت آنالین و غیر آنالین؛ بهره گیری از مجموعه
و اهداف پروژه؛تمایز بین خبرگان و مردم( الزامی است. به منظور بررسی اهمیت هریک از مولفه 

های ها مجموع میانگین درجه اهمیت مولفه ها مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مولفه
های نهادی و بازیگران دارای درجه اهمیت یکسان و مولفه %39کلیدی دارای درجه اهمیت 

 هستند. (%31)هریک 
 
 
 

 .های جمع سپاری ایده های نوآورانهمدل ارتباط مولفه  - 3شکل 

حسب نظر پاسخگویان، به منظور ایجاد امکان جمع سپاری ایده های نوآورانه، ایجاد ارتباط 
گیرد؛ سیستمی بین مولفه های شناسایی شده الزامی است. سیستم، داده ها را از محیط بیرونی می
گرداند روی آنها فرایند تبدیل انجام می دهد و سپس خروجی خود را به محیط بیرونی بر می

 
 مولفه های نهادی مولفه های کلیدی

 بازیگران
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(. بر این اساس اجزای تشکیل دهنده سیستم را عناصر سیستم می گویند. 30: 1396نی زاده، )قربا
به عبارت دیگر، عناصر سیستم، بخش هایی هستند که وظایف اصلی سیستم را انجام می دهند 
و با کنار هم قرار گرفتن این اجزا و روابط و همکاری متقابل بین آنها، کلیتی به نام سیستم ایجاد 

( خروجی ها 3( فرآیند )پردازش( 2ها ( ورودی1شود. عناصر اصلی یک سیستم عبارتند از می 
 (.31: 1396( بازخورد )قربانی زاده، 4و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .اجزای سیستم جمع سپاری ایده های نوآورانه بر بستر رسانه های اجتماعی - 4 شکل

همانگونه که در جدول زیر نمایش داده شده است، بر اساس نظر پاسخگویان قرارگیری 
ها در هریک از زیرسیستم های مرتبط، باعث ایجاد خروجی در هر زیرسیستم و در نهایت مولفه

 خلق ایده در خروجی سیستم اصلی می گردد.باعث 

 

 

 

 ورودی پردازش

 بازخورد

 خروجی

 

زیرسیستم تولید 

های بیمه ایده

یده ید ا های تول

 نوآورانه بیمه ای

 زیرسیستم ارزیابی و کنترل



 71                                       های اجتماعی در ایران های نوآورانه بر بستر رسانهطراحی الگوی جمع سپاری ایده 

 ارتباط مولفه ها جهت جمع سپاری ایده - 3جدول 
اجزای 

 سیستم
 خروجی مولفه ها )اجزا( زیرسیستم

 ورودی

تولید 

های ایده

 ایبیمه

خارج از صنعت بیمه )مولفه اجبار قانونی در ایجاد اصناف بازیگران 

های صنفی فعال در صنعت انجمناعطای اختیارات کافی به نهادی(/ 

قانون اجبار دریافت  /بیمه و سندیکای بیمه گران ایران )مولفه نهادی(

حضور کلیه  /ایده از مردم در موضوعات بیمه ای )مولفه نهادی(

 گیریشکلانواع بازیگران )اعم از بازیگران صنعت بیمه و ... ( و 

 بازیگران جدید

ایجاد جمعیت 

متنوع )مشارکت 

 و انفرادی(تیمی 

 دستورالعمل فرایند انجام کار )مولفه نهادی(

 سپاری ایده های بیمه ایتعیین موضوع و اهداف پروژه جمع

 قانون مالکیت معنوی )مولفه نهادی(

هضم و جذب 

 های بیمه ایایده

 پردازش

 مالی

و مشارکت کنندگان )مولفه  تعیین عواید متولی در صنعت بیمه

به تخصیص هزینه در فاوا، رسانه و نوآوری در  قانون الزامکلیدی(/ 

 مشارکت بازیگران صنعت بیمه /صنعت بیمه )مولفه نهادی(

ترغیب به مشارکت 

در جمع سپاری 

 ایده های بیمه ای

تسهیل و 

 تقویت

 تعیین کارگزار و متولی جمع سپاری در صنعت بیمه )مولفه کلیدی(

قانون آزاد  /کلیدی(ایجاد آمادگی ذهنی و فرهنگ مشارکت )مولفه 

 سازی نرخ و شرایط در کلیه رشته های بیمه ای )مولفه نهادی(

پیاده سازی الگوی 

جمع سپاری باز با 

استفاده از کارگزار 

 در صنعت بیمه

 رسانه

الین در صنعت بیمه )مولفه ایجاد فضای مشارکت آنالین و غیرآن

بیمه  بهره گیری از مجموعه ای از رسانه ها در صنعتکلیدی(/ 

 قانون حمایت از داده و حریم خصوصی  /)مولفه کلیدی(

 )مولفه نهادی(

بهینه سازی پلت 

فرم دریافت 

 های بیمه ایایده

 
ارزیابی و 

 کنترل

 ارزیابی های مرحله پردازش:

 تمایز بین مردم و خبرگان صنعت بیمه )مولفه کلیدی(

 ایتبیین قالب های دریافت ایده های بیمه

فیلترینگ و 

های بالگری ایدهغر

 بیمه ای

 بازخورد
ارزیابی و 

 کنترل

 ارزیابی های نهایی:

 های بیمه ای )بازیگران(های تخصصی غربالگری ایدهتشکیل تیم

 ای )بازیگران(ها و کارگروههای تخصصی بیمهتشکیل شبکه

فیلترینگ و 

های غربالگری ایده

 بیمه ای

 تولید ایده های نوآورانه بیمه ای خروجی

 بحث 

امروزه صنعت بیمه از عوامل بسیار مهم توسعه کشورها محسوب شده و از توسعه بیمه به 
شود. یکی از ابعاد بررسی این موضوع، عنوان شاخصی برای توسعه اقتصادی کشورها استفاده می

ضعف نوآوری در محصوالت و فرایندهای بیمه ای است؛ زیرا موتور محرک اقتصاد، نوآوری 
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ای است و ارائة خدمات در این صنعت بیمه یک صنعت خدماتی شبکه(. 1390یان، است )نامدار
های فناوری اطالعات وابسته است. منظور از نوآوری در صنایع صنعت به میزان زیادی به شبکه

خدماتی به طور عام و نوآوری در صنعت بیمه به طور خاص فرایندی است که یکباره نبوده و 
د. خلق ایده در صنعت بیمه در نتیجه تعامل بازیگران و نهادهای متنوعی افتبه تدریج اتفاق می

باشد که در می« نوآوری تعاملی»شود؛ به بیانی دیگر، خلق ایده در این صنعت حاصل ایجاد می
آن فقط به منابع داخلی یک شرکت بیمه اکتفا نشده و از منابع موجود در کل صنعت بهره برداری 

های اجتماعی صورت های نوآورانه در این پژوهش، در بستر رسانهیدهمی شود؛ جمع سپاری ا
گرفته است که باتوجه به اینکه این موضوع تاکنون در صنعت مغفول بوده است، این فرایند در 

گردد. مدل نوآوری در صنایع خدماتی به طور عام و صنعت بیمه به صنعت بیمه جدید تلقی می
مند نوآوری است. بر این اساس نوآوری در صنعت ل نظامطور خاص، مدل شبکه بندی یا مد
کنندگان و سایر نهادهای گذاران، تامینهای متشکل از بیمهبیمه مستلزم ایجاد و تقویت شبکه

مرتبط است. خلق ایده در صنعت بیمه از طریق ایجاد شبکه با کاربران، تامین کنندگان و سایر 
آن دانش رسمی و ضمنی بین واحدهای مختلف بنگاه و ای که در گیرد. شبکهنهادها صورت می

بین بازیگران )سایر بنگاهها، دانشگاهها، کاربران، تامین کنندگان و ...( و سایر نهادهای مرتبط به 
اشتراک گذاشته می شود. منظور از نهادها، قواعد حاکم بر فضای صنعت است. قواعد حاکم بر 

گران بوده و تعیین کننده قواعد ارتباط بین آنها است. صنعت بیمه به منزله بستر فعالیت بازی
های بیمه ای، بیانگر اهمیت نقش نهادهای رسمی در برقراری ارتباط بین بازیگران ماهیت فعالیت

                   باشد. در این پژوهش منظور از نهادها، صرفًا قوانین و مقررات رسمی این صنعت می
عالی بیمه و نامه های مصوب شورایرات بیمه ای و باالدستی، آئینر شامل کلیه قوانین و مقر

های بیمه مرکزی ر بوده و شامل نهادهای غیر رسمی ر مانند هنجارهای رفتاری، آداب بخشنامه
های فناوری اطالعات در صنعت بیمه به طور عام و گردد. اهمیت شبکهو رسوم و ... ر نمی

گویای این واقعیت است که تشکیل شبکه ها و به اشتراک  نوآوری در صنعت بیمه به طور خاص
گذاری تجارب در صنعت بیمه، باعث می شود تا مدل ها و تجربیات گذشته و قدیمی به چالش 

های جدید گردد. عالوه بر اینها، خاصیت شبکه سازی کشیده شده و منجر به خلق طرح ها و ایده
مشکالت کلی صنعت بیمه و انتفاع کلیه  های مرتبط باافزایی، باعث خلق ایدهدر هم

های نهادی، بازیگران و مولفه این پژوهش با هدف شناسایی مولفه گردد.کنندگان میمشارکت
های نوآورانه در صنعت بیمه با استفاده از سپاری ایدههای کلیدی مربوط به ایجاد سیستم جمع

گذاران و تصمیم گیرندگان در های صورت گرفت. شناسایی این مولفه های به سیاسترسانه
سپاری در ایجاد سیستم جمع -اعم از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و شرکت های بیمه  -صنعت بیمه 

شایانی خواهد نمود. نتایج پژوهش نشان داد که وجود هشت نوع از  ایده های نوآورانه کمک
بر ضرورت نهادهای رسمی و حضور هشت دسته از بازیگران فعلی الزامی است. همچنین 

نتایج این پژوهش در بخش بازیگران جدید از بازیگران نیز تاکید گردید.  پنج دسته گیریشکل
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های نوآورانه در صنعت بیمه دهد که هشت بازیگر الزم برای ایجاد جمع سپاری ایدهنشان می
خاص، ها و موسسات دولتی، متخصصان، اشاند از: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سازمانعبارت
دهنده ها و موسسات غیردولتی، بازیگران صنعت بیمه و شتابهای شبه دولتی، سازمانسازمان

هم سو است و حضور بازیگرانی مانند ( 2002های مالربا )ها. بنابراین نتایج این پژوهش با یافته
دولتی( های تجاری )سازمان ها و موسسات غیراشخاص )دانشمندان و ...( ، دانشگاهها و اتحادیه

را تایید و همچنین بازیگرانی مانند سازمان های دولتی، سازمان ها و موسسات غیردولتی، سازمان 
نتایج این  دهنده ها را نیز شناسایی کرد. همچنینهای شبه دولتی، بازیگران صنعت بیمه و شتاب

-Estellés-Arolas and González-Ladrónپژوهش با تایید هشت مولفه کلیدی محققان پیشین )

de Guevara, 2012:197 موارد دیگری را نیز شناسایی کرد. در تحقیق استلس و همکارانش ،)
 - 1های کلیدی یک سیستم جمع سپاری در هشت دسته تقسیم گردیده است: ( مولفه2012)

مشخص بودن عوایدی که  -3وجود وظایفی با اهداف روشن  -2وجود جمعیت تعریف شده 
          دهدمشخص بودن سازمان یا کسی که کار جمع سپاری را انجام می -4به جمعیت می رسد 

             مشخص بودن عوایدی که نصیب سازمان یا شخص مذکور )جمع سپارنده( می شود؛ -5
استفاده این سیستم از فراخوانی باز در زمینه  -7وجود فرایند آنالینی برای مشارکت افراد  -6

استفاده از اینترنت )نوعی رسانه( برای  -8نجام وظایف، کسب ایده و ...( های گوناگونی )مانند ا
این کار. اما با توجه به نتایج این پژوهش، برای جمع سپاری ایده در صنعت بیمه توجه به این 

. خبرگان مردم شناسایی شود و قالب دریافت ایده نیز تعیین گردد. 1موارد نیز ضروری است: 
ر فضاهای آنالین مشارکتی، وجود فضاهای غیرآنالین مشارکتی نیز ضروری . عالوه بر تمرکز ب2

کارگزار جمع سپاری )جمع سپارنده( در صنعت بیمه و شرح وظایف سازمانی این . 3است. 
واحد در نهاد متولی نیز مشخص شود. برای این کار باید تغییرات ساختاری در سازمانی متولی 

این پژوهش هم از نظر نیز برای این واحدها تامین گردد.  انجام شود و نیروی انسانی متخصص
اند. تئوریکی و هم از نظر عملی دربردارندة نتایجی بود که قبالً پژوهشگران به آن توجه نکرده

توان فاز اول شناسایی شده در تحقیقات دانش افزایی تئوریک پژوهش حاضر این است که می
را به شناسایی بازیگران « های اولیهز بررسی ها و مشاورهفا»( با موضوع 2011دایبر و همکاران )

های کلیدی و نهادی نیز تعمیم داد. دانش افزایی عملی پژوهش حاضر نیز این و اجرای مولفه
است که نقشه ای عملی در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان صنعت بیمه جهت اجرای 

های یاد شده، امکان تدوین فرایند اجرایی مولفهدهد. چراکه طراحی جمع سپاری ایده قرار می
جمع سپاری ایده در صنعت بیمه را فراهم کرده و متعاقب آن باعث صرفه جویی در زمان و 

گردد. عالوه بر این نتایج این تحقیق مدیران و سیاستگذاران هزینه برای اجرای موفق این طرح می
یگران برای جمع سپاری ایده در صنعت بیمه های بازصنعت بیمه را متوجه اهمیت ایجاد شبکه

های متشکل از بازیگران صنعت کند. در صنعت بیمه، در واقع نوآوری به ایجاد و تقویت شبکهمی
( ICTبیمه و خارج از صنعت بیمه نیاز دارد و بدین منظور فناوری های اطالعات و ارتباطات )
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ارد؛ زیرا تبادل اطالعات فرایند در تقویت پیوندهای داخلی و خارجی شرکت نقش مهمی د
کلیدی در نوآوری است. اطالعات شامل دانش صریح و ضمنی داخلی و خارجی و پیوندهای 
رسمی و غیررسمی است. در صنعت بیمه خلق ایده از طریق ایجاد شبکه با کاربران، تامین 

احدهای کنندگان و سایر نهادها صورت می گیرد. در این شبکه دانش رسمی و ضمنی بین و
مختلف بنگاه و بین بازیگران )سایر بنگاهها، دانشگاهها، اشخاص و ...( و سایر نهادهای مرتبط 

  آید. به اشتراک در می

 توصیه های سیاستی

ضعف نوآوری از مشکالت پیش روی صنعت بیمه کشور است. یکی از راههای رفع این 
از طریق جمع سپاری است. در واقع مشکل امکان مشارکت و تعامل کاربران در ایجاد نوآوری 

استفاده از هوش جمعی جوامع بر خط به منظور بهبود مشارکت عمومی در دولت از پیامدهای 
(. در صنعت بیمه نیز اجرای جمع Mergel & Desouza, 2013: 822اجرای جمع سپاری است )

المی ایران به عنوان سپاری ایده های نوآورانه از بدنه دولت جدا نیست. بیمه مرکزی جمهوری اس
بایست زمینه های الزم برای این موضوع را در صنعت بیمه فراهم کند. نهاد ناظر حاکمیتی، می

رسد دریافت ایده های نوآورانه در صنعت بیمه، صرفاً باعث با اینکه در وهله اول به نظر می
یانگر این است که تر به موضوع بگردد؛ اما نگاهی عمیقجهش اقتصادی و توسعه این صنعت می

این اقدام گامی به سوی ایجاد عرصه های عمومی باز برای شهروندان است. از نظر هلن اینگرام 
شوند تا با مسایل ( با باز شدن عرصه های عمومی افراد تشویق می1997و آنه ال. اشنایدر )

ان شهروندانی که سیاستی رو به رو شوند، نه صرفاً به عنوان مشتری یا گروه ذینفع بلکه به عنو
دهد، خود از آنچه رفاه جمعی را شکل می« کشف مدنی»توانند دیدگاههای دیگران را با می

( این یک حقیقت سیاسی است که کسی که مساله را 1393ترکیب کنند.)مورن، رون، گودوین، 
؛ 1994؛ راچفورت و کاب 1981حلها را در دست دارد )بارداچ کند، کنترل راهتعریف می

باتوجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، به مدیران و سیاستگذاران (. 1993مگارتنر و جونز، بو
گردد تا نسبت به تفویض برخی اختیارات بیمه مرکزی ر به عنوان نهاد صنعت بیمه پیشنهاد می

های حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه ر به سندیکای بیمه گران ایران و همچنین اصناف و انجمن
بیمه اقدام کنند. این مسئله عالوه بر ارائه فرصت های بیشتر نظارتی به بیمه  در صنعتفعال 

دهد. عالوه بر این الزم است مرکزی، توان سایر نهادهای فعال در صنعت بیمه را نیز افزایش می
در این صنعت به موضوعاتی مانند ایجاد اجبار در قوانینی مانند هزینه کرد در حوزه فاوا و 

های صنعت ری، اجبار در کسب ایده از مردم و اجبار در تشکیل اصناف مرتبط با فعالیتنوآو
های متعدد را به منظور جلوگیری از پراکندگی بیمه توجه بیشتری شده و قانون منع فعالیت انجمن

امور فعالین صنعت بیمه، تصویب گردد. همچنین باتوجه به اینکه انجام فعالیت های مرتبط با 
یمه از طرفی نیازمند توجه به قوانین و مقررات متعددی ر از جمله حفظ حقوق بیمه صنعت ب
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گذاران، زیان دیدگان، شبکه فروش و ...ر است و از طرف دیگر تعدد قوانین و مقررات بر اساس 
نظر پاسخگویان به نوعی مانع تولید ایده های نوآورانه است؛ به بیمه مرکزی ج.ا.ایران به عنوان 

ظر در صنعت بیمه پیشنهاد می شود در محیطی فارغ از محدودیت های قوانین موجود، نهاد نا
نسبت به بررسی ایده های نوآورانه بیمه ای حاصل از سیستم جمع سپاری ایده های نوآورانه 
پرداخته و در صورت لزوم، نسبت به جرح و تعدیل قوانین و مقررات موجود اقدام کند. همچنین 

الزم توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران در ایجاد مراکز غیردولتی و غیرحاکمیتی ایجاد حمایت های 
جهت انجام وظایف کارگزاری جمع سپاری ایده؛ و گردآوری کلیه بازیگران ضروری در این 
بخش می تواند دغدغه های موجود در زمینه شروع به کار این سیستم را برطرف نماید. عالوه 

تم های تعریف شده، موارد ذیل به تفکیک اجزای سیستم پیشنهاد بر این به منظور تقویت زیرسیس
 می شود:

 تقویت عناصر و زیرسیستم های جمع سپاری ایده در صنعت بیمه - 4جدول 
 نحوه تقویت هریک از اجزای سیستم اجزای سیستم

 ورودی

 تفویض برخی اختیارات بیمه مرکزی به سندیکای بیمه گران و انجمن حرفه ای صنعت بیمه

تدوین آئین نامه های الزام آور برای تقویت روابط اعضای سندیکای بیمه گران ایران توسط شورای عالی بیمه 

 )تدوین آئین نامه های همکاری داخل صنعت بیمه توسط شورای عالی بیمه(

ه مرکزی کسب حداکثری ایده ها از طریق ایجاد ارتباط سیستمی بین متولی جمع سپاری ایده با سامانه شکایت بیم

 و شرکت های بیمه، شبکه فروش صنعت بیمه، پژوهشکده بیمه و سایر بازیگران صنعت بیمه

 ساده سازی قوانین و آئین نامه های بیمه ای و در اختیار عموم قرار دادن آنها؛

 تدوین آئین نامه های مرتبط با منع فعالیت انجمن های صنفی متعدد در داخل صنعت بیمه

 ها با بازیگران خارج از صنعت بیمه با مشارکت بیمه مرکزی در نقش نهاد ناظر انعقاد تفاهم نامه

 ایجاد بانک اطالعاتی در صنعت بیمه و تحلیل دیتاهای موجود با استفاده از 

 داده کاوی به منظور اطالع از وضعیت حاضر و تحلیل نیازهای موجود

 ه مرکزی بهتغییر ساختار واحدهای طرح و برنامه شرکت های بیمه و بیم

 منظور بازتعریف وظایف این واحدها در آمادگی دریافت ایده ها 

شکل دهی شبکه ها، تیم ها و بازیگران جدید: خوشه بندی متخصصان داخل صنعت بیمه / خوشه بندی 

متخصصان صنعت بیمه در خارج از کشور / کارگروههای تخصصی در بیمه مرکزی / ایجاد شتابدهنده ها از قبیل 

 مشاوره تلفنی و مراکز سنجش رضایت مشتریان مراکز

 پردازش

 عدم واگذاری تصمیم گیری در خصوص نحوه تخصیص هزینه در حوزه فاوا 

 های بیمهو رسانه به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت

 تبیین و اطالع رسانی در خصوص عواید مرتبط با متولی و

 مشارکت کنندگان تحت عناوین مشوق های درونی و بیرونی 

 «مشوق های اجتماعی»ر به منظور تبیین اهمیت « روز بیمه»برگزاری مراسم های ترویجی ر مانند 

واگذاری نقش کارگزاری جمع سپاری در صنعت بیمه یک نهاد غیرحاکمیتی و غیررسمی و یا واحد پژوهشی؛ و 

 ط بیمه مرکزی به صورت موازیایفای نقش تسهیل کنندگی توس

برگزاری سمینارها، مراسم ترویجی و حمایت از مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده بیمه به منظور ایجاد 

 آمادگی های ذهنی در مدیران ارشد صنعت بیمه
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 نحوه تقویت هریک از اجزای سیستم اجزای سیستم

ت مه و تقویشورای عالی بیمه در خصوص صالحیت فنی مدیران صنعت بی 90بازنگری در مفاد آئین نامه شماره 

 منابع انسانی در داخل صنعت بیمه

 شورای عالی بیمه در خصوص آزاد سازی نرخ و شرایط بیمه ای 94بازنگری در آئین نامه شماره 

 در صنعت بیمه جهت دریافت ایده به صورت همزمان« رقابت»و « همکاری»ایجاد پلت فرم 

 بیمهبرگزاری مجامع تخصصی و عمومی جهت ایجاد فضای مشارکت خبرگان صنعت 

 ایجاد ارتباطات مجازی بین متخصصان صنعت بیمه به منظور تبادل نظرات فارغ از مباحث مرتبط با خلق ایده

 بازخورد

 تشکیل تیم های غربالگری ایده

 ایجاد مراکز تخصصی آموزشی و حرفه ای برای صنعت بیمه

 تقویت نیروها و منابع انسانی شاغل در شرکت های بیمه

 شورای عالی بیمه به منظور تقویت تیم مدیریتی شرکت های بیمه 90اجراهای آئین نامه شماره تقویت ضمانت 

 ایجاد شبکه واحدهای فنی در صنعت بیمه

 ایجاد شبکه واحدهای حقوقی در صنعت بیمه

 ایجاد شبکه واحدهای روابط عمومی در صنعت بیمه

 تولید ایده های نوآورانه بیمه ای خروجی

محدودیت هایی داشت که یکی از آنها بررسی نشدن نهادهای غیررسمی صنعت این پژوهش 
بیمه بود که به دلیل وسعت موضوع از پرداختن به آن صرف نظر گردید. همچنین بررسی دقیق 
ابعاد سازمانی واحد متولی )کارگزار( ایجاد جمع سپاری در صنعت بیمه، از دیگر محدودیت 

شود. عالوه مورد مطالعاتی برای پژوهشگران آتی پیشنهاد می های این پژوهش بود که به عنوان
بر این، فرایند پیاده سازی این سیستم در صنعت بیمه و نحوه ارزیابی کارایی آن در این صنعت، 

 از موضوعات پژوهشی قابل بررسی در آینده است.
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