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وري در در این تحقیق محقق به بررسی الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی در کسب نوآ - چکیده

باشد که در مقطع زمانی، نیمه دوم تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردي می. هاي بیمه پرداخته استنمایندگی
هاي جامعه آماري تحقیق شامل نمایندگی. باشدپیمایشی می -انجام شده و از دسته تحقیقات توصیفی  95سال 

افزار مار توصیفی و استباطی محاسبه و با نرمهاي تحقیق با استفاده از آداده. فعال بیمه در شهر همدان است
SPSS 20 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل موثر در صنعت بیمه با . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

دهد با توجه به اینکه سطح معناداري یک دنباله استفاده از الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی نشان می
توان چنین نتیجه گرفت که فرض صفر است، می α = 0.05ی موارد کمتر از مقدار مفروض آزمون در تمام

  .گرددشود و فرض یک تایید میمبنی بر عدم تاثیر عوامل در نوآوري رد می
  JEL: M0 M1 G22بندي طبقه

   .استراتژي، اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز، بیمه :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
در چند . هاي رقابتی بوده استه تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روي استراتژيدر بیست و پنج سال گذشت

سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت راهبردي در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوري و خالقیت در 
منجر به ترین تحوالت در این حوزه که یکی از مهم. باشدهاي پارادایمی در حوزه راهبردي میراهبرد و جنبش

ها هم اکنون براي تصرف سازمان. باشدپیدایش انقالبی در حوزه راهبردي شده است راهبرد اقیانوس آبی می
در این زمینه ). 152 ،2006 دبی وساینی،(هاي آبی خلق کنند  هاي رشد و سودآوري جدید باید اقیانوس فرصت
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تواند آثار بسیار مفیدي در این از کار افتاده می هاي سنتی وهاي نوین به جاي استراتژي استفاده از استراتژي
-باشد و با توجه به پیشرفتکشور می که صنعت بیمه یک صنعت جوان و نوپا دراز آنجایی. زمینه داشته باشد

هاي اخیر در صنعت بیمه و در سطح جهان به وجود آمده است باید به دنبال استفاده از هاي شگرفی که در سال
از جدیدترین این راهکارها استفاده از استراتژي اقیانوس آبی . دي براي توسعه صنعت بیمه بودراهکارهاي جدی

  . باشد می
هاي بیمه با استفاده از الگوي چهار اقدامی هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نوآوري در نمایندگی

اشد، که بدین منظور ابتدا بهاي بیمه در شهر همدان میاستراتژي اقیانوس آبی، مطالعه موردي در نمایندگی
پردازیم تا وي این استراتژي در صنعت بیمه میگسازي الاستراتژي اقیانوس آبی را توضیح داده و سپس به پیاده

  .ي بین عوامل الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی و نوآوري را بدست آوریمرابطه
  

  : ادبیات تحقیق
  استراتژي. 1

هر سازمانی . رودبه معناي فرماندهی ارتش به کار می strategos یونانی استراگوس واژه استراتژي از کلمه
ها ابزاري هستند اي از اهداف بلندمدت تدوین کند، استراتژيبراي تحقق رسالت و هدف غایی خود مجموعه

ستراتژي کند که اکویین بیان می. هاي بلندمدت خود دست یابدتواند به وسیله آنها به هدفکه شرکت می
هاي عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل ها و زنجیرهها، سیاستعبارت است از الگو یا طرحی که هدف

  ).1380دیوید،(کند به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می
  
  اقیانوس آبی .2

و تک راهبردهاي نوینی وجود دارد که اصل و اساس آنها بر رقابت فشرده  در بین راهبردهاي استراتژیک،
براساس این نظریه فضایی که . باشدتازي در بازار نبوده و یکی از مهمترین آنها استراتژي اقیانوس آبی می

اقیانوس آبی به تمامی . دهندها و صنایع کنونی در آن حضور دارند در واقع اقیانوس قرمز را تشکیل میشرکت
ازاري که ناشناخته است و رقبا آن را تسخیر ب. شود که امروزه وجود ندارندهایی گفته میصنایع و شرکت

. هاي زیادي براي رشد سریع و سودآور وجود دارد و قواعد بازي هنوز تدوین نشده استفرصت. اندنکرده
. کندزمان براي خود و مشتریانش ایجاد میهاي همشود که یک شرکت ارزشاقیانوس آبی زمانی ایجاد می
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کند، پیامدهاي عملکرد که شرکتی اقیانوس آبی را خلق میت و به محض اینخلق اقیانوس آبی فرایندي پویاس
  . شودبرتر آن مشخص می

  
  اقیانوس قرمز .3

هاي کاري و خدماتی اقیانوس قرمز کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند و فضاهاي شناخته شده حوزه
رفته شده است، رقبا مشخص و قوانین بازي نیز در این عرصه، محدوده فعالیت صنایع تعریف شده و پذی. هستند

کنند، سعی دارند سهم بازار محصوالت و هایی که در این فضا با هم رقابت میشرکت. تعریف شده است
تر و ازدحام رقبا بیشتر باشد سهم بازار هر چه فضاي رقابت  شلوغ. خدمات یکدیگر را گرفته یا در واقع بربایند

ها و حد و مرزهاي صنایع تعریف در اقیانوس قرمز، محدودیت. یز کمتر خواهد بودکمتر و سوددهی و رشد ن
کنند تا به عملکردي بهتر نسبت به ها سعی میدر اقیانوس قرمز سازمان. اندشده و مورد پذیرش واقع گردیده

آلود تشبیه و خونها به اقیانوس قرمز اي میان سازماندر اقیانوس قرمز رقابت سخت و کشنده. رقبا دست یابند
  .شده است

  
  بیمه .4

بیمه با توجه به . هاي متعدد اقتصادي قرار دارداي از زندگی خود، در معرض انتخابانسان در هر مرحله
بیمه قرارداد یا سیاستی . تواند در فعال نمودن بازار سرمایه، نقش اساسی داشته باشدهاي خاصش میویژگی

ه ضررهاي مالی و مشکالت، از طریق دریافت خسارت از شرکت بیمه در است که به فرد براي کاهش بالقو
به عقیده لویدز لندن بیمه راه اصلی کاهش تاثیر مالی وقوع خطر در . کندبرابر ضرر و زیان وارده کمک می

درصد در  20 – 15هاي اقتصادي است که با نرخ بیمه بخش بزرگ فعالیت. کسب و کار و فعالیت افراد است
  ). 1394 محمودي و همکاران،( باشدمی شدحال ر

  
  الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی. 5

: شوند که شاملآفرینی در صنعت معرفی میدسته اقدامات براي نوآوري ارزش هارچدر رویکرد اقیانوس آبی 
ز نتایج تحقیقات هاي به عمل آمده اتوجه به بررسی با. حذف کردن، ابداع کردن و کاهش کردن ایجاد کردن،
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به طور  2در زمینه بیمه یکسري عوامل براي هر چهار اقدام استراتژي اقیانوس آبی بدست آمد که در شکل 
  .اندخالصه آمده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي چهار اقدامی اقیانوس آبی در صنعت بیمه. 1شکل
  

  پیشینه تحقیق
-تألیف نموده »رقیبیاقیانوس آبی، استراتژي رقابت در بازار ب« اي با عنوانمقاله) 1387( گلپایگانی و پیروزفر

هاي استراتژي و نوآوري در روش .بررسی تفکر جدیدي در باره استراتژي است هدف از این مقاله، .اند 
نوآوري یک پدیده . مرسوم، بر خلق ایده در محدوده تعیین شده و ساختار یافته صنایع موجود تمرکز دارد

در بخش تحقیق و توسعه فعالیت  ، که معموالًاتفاقی است که توسط تعداد محدودي از افراد درون شرکت
   .شود استراتژي اقیانوس آبی معرفی می: در اینجا استراتژي جدیدي با نام. آید کنند، به دست می می

اي با عنوان بررسی رابطه بین نوآوري و عملکرد سازمانی در صنایع به در مقاله) 1388(جوانمرد و سخایی 
ردي با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت دارد و ارتباط بین مهارت فردي با این نتیجه رسیدند که مهارت ف

باشد و پیشنهاد کاربردي آنها این است که به علل و عواملی یادگیري و نوآوري سازمانی مستقیم و مثبت می
  .شودپرداخته شود که موجب عدم ارتباط بین این متغیرها با عملکرد سازمانی می

 90در مطالعه خود به بررسی عوامل تعیین کننده حق بیمه عمر و غیرعمر در ) 2011(فی ین و همکارانش 
پرداختند و نتایج نشان داد که در آمد سرانه،  2008تا  2000هاي کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی سال

  حذف  افزایش
  جلب اعتماد مشتریان

  کیفیت خدمات
  ارتباط

  مراجعه حضوري
  تشریفات اداري و کاغذ بازي

  هزینه جانبی
  کاهش  خلق

  مشاوره رایگان
  یف ویژه مشتریان خاصتخف

  تبلیغات پیامکی، اینترنتی و مجازي

  قیمت
  مدت زمان صدور بیمه نامه

  ساعت کاري کارکنان
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دهد که تعدادي میهمچنین نتایج نشان . بر بیمه تاثیر دارد... تعداد جمعیت و ساختار جمعیتی، توزیع درآمد و 
  .از متغیرهاي سیاسی نیز بر توسعه بیمه تاثیر دارد

کنند که به رغم سقوط دیرپاي در کتاب استراتژي اقیانوس آبی بیان می) 2008(جان کیم و رنه مابورنه 
برابر کرده  22 صنعت سیرك خورشید در ده سال گذشته با بازآفرینی خود همراه با سودآوري، درآمدش را

ه جاي رقابت در میدان بسته صنعت کنونی یا کوشش در قاپیدن سهم و مشتري دیگران، بازاري ویژه ب. است
این سیرك چیزي را آفریده که نویسندگان مقاله بدان عنوان استراتژي . معناستآفریده که رقابت در آن بی

ه جاي جنگیدن براي بازار آن را در اقیانوس آبی ب. جایگاهی ناشناخته در بازار سنتی: انداقیانوس آبی را داده
  .   گونه بازارها، فرصت رشد پرشتاب و سودآوري فراوان استدر این. آفرینیممی
  

  روش تحقیق
با . انجام شده است 1395باشد که از نظر زمانی در نیمه دوم سال این تحقیق یک تحقیق علمی پژوهشی می

است و در زمره تحقیقات  گرنژرفاز نظر عمق تحقیق باشد و اتوجه به هدف آن، تحقیق حاضر، کاربردي می
هاي فعال بیمه عمر در شهر همدان جامعه آماري این پژوهش شامل نمایندگی. باشدپیمایشی می –توصیفی 

جهت تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده . باشدنمایندگی فعال می 141است که بالغ بر 
گیري گیري از روش نمونهجهت نمونه. باشدنفر می 103جه محاسبه، حجم نمونه است که با توجه به نتی

اي، روش میدانی و اینترنت استفاده شده است  و تصادفی ساده و جهت گردآوري اطالعات از روش کتابخانه
. دیداي که  براساس طیف لیکرت طراحی شده بود به عنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده گراز پرسشنامه

روایی تحقیق توسط استاد محترم پس از اصالح و بازنگري مورد تایید قرار گرفت و درجه پایایی پرسشنامه 
توان گفت که این پرسشنامه از پایایی است و می 089/0توسط ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد که برابر 

فی و جهت بررسی نرمال بودن توزیع ها از آمار توصیبندي دادهجهت طبقه. باشدقابل قبولی برخوردار می
اسمیرنوف استفاده شد که براساس نتیجه حاصل از آن، به دلیل اینکه سطح  - متغیرها از آزمون کلموگروف

است، بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال   α = 0/05 ي متغیرها کوچکتر از مقدارمعناداري آزمون براي همه
با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرها، از آزمون دو . متغیرها نرمال نیست شود و توزیع اینبودن متغیرها رد می

به  20شماره   spssافزار اي جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است و در آخر با استفاده از نرمجمله
  .هاي حاصل از تحقیق پرداخته شدتجزیه و تحلیل داده
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Reliability Statistics 
N of Items  Cronbach's Alpha  

12  .089  
  پایایی آزمون .1 جدول

  
  سطح معناداري  )KS( اسمیرنوف – کولموگوروف  معیار

  /.000  2.541  مشاوره رایگان
  /.000  2.734  تخفیف

  /.000  2.340  مراجعات
  /.000  2.216  تشریفات

  /.001  1.983  هزینه
  /.000  4.335  اعتماد
  /.001  1.916  تبلیغات
  /.000  4.505  کیفیت

  /.000  2.326  درصد تخفیف
  /.000  3.030  قیمت

  /.000  2.822  ساعت کاري
  /.000  2.555  زمان

  آزمون فرض نرمال بودن متغیرها. 2جدول
  

   هاتجزیه و تحلیل داده
نفر زن بودند، از نظر سنی،  50دهندگان مرد و نفر از پاسخ 63ها مشخص گردید تعداد آوري دادهپس از جمع

سال  56نفر  8سال و  55تا  46نفر  15سال،  45تا  36نفر بین  20سال،  35تا  26نفر بین  40سال، 25ر نفر زی 20
نفر  11نفر لیسانس،  55نفر فوق دیپلم،  20نفر دیپلم، 12نفر زیر دیپلم،  5از نظر سطح تحصیالت . به باال هستند

 15تا  11نفر بین  15سال،  10تا  6نفر بین  20سال، 5نفر زیر  33از نظر سابقه فعالیت . باشندفوق لیسانس می
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل . سال سابقه فعالیت دارند 20نفر باالي 10سال و 20تا  16نفر بین  25سال، 

دهد با توجه به عوامل موثر در صنعت بیمه با استفاده از الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی نشان می
توان است، می α = 0.05اري یک دنباله آزمون در تمامی موارد کمتر از مقدار مفروض اینکه سطح معناد
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. گرددشود و فرض یک تایید میچنین نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر عوامل در نوآوري رد می
  .ها آورده شده استدر جداول زیر نتایج آزمون

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Percentiles 
25th 50th (Median) 75th 

moshaverh 103 4.1553 .94721 1.00 5.00 4.0000 4.0000 5.0000 
morajeh 100 3.9500 1.03840 1.00 5.00 3.0000 4.0000 5.0000 
takhfif 102 4.1961 .95481 2.00 5.00 4.0000 4.0000 5.0000 
hazineh 102 3.6863 1.14304 1.00 5.00 3.0000 4.0000 5.0000 
tashrifat 101 3.8812 1.06101 1.00 5.00 3.0000 4.0000 5.0000 
tablighat 101 3.5743 1.19454 1.00 5.00 3.0000 4.0000 5.0000 
darsadT 103 3.8058 1.19688 1.00 6.00 3.0000 4.0000 5.0000 
gheymat 101 4.3267 .88441 1.00 5.00 4.0000 5.0000 5.0000 
zaman 100 3.9300 1.09411 1.00 5.00 3.0000 4.0000 5.0000 

keyfiyat 101 4.5941 3.86828 2.00 42.00 4.0000 4.0000 5.0000 
etemad 101 4.3762 4.21865 1.00 45.00 3.0000 4.0000 5.0000 
saatkari 101 4.1188 1.02262 2.00 5.00 3.5000 4.0000 5.0000 

  آمار توصیفی. 3جدول 
  

Binomial Test 

 Category N Observed 
Prop. Test Prop. Exact Sig. 

(2-tailed) 

moshaverh 
Group 1 <= 5 103 1.00 .50 .000 

Total  103 1.00   

takhfif Group 1 <= 5 102 1.00 .50 .000 
Total  102 1.00   

hazineh Group 1 <= 5 102 1.00 .50 .000 
Total  102 1.00   

tashrifat Group 1 <= 5 101 1.00 .50 .000 
Total  101 1.00   

morajeh Group 1 <= 5 100 1.00 .50 .000 
Total  100 1.00   

tablighat Group 1 <= 5 101 1.00 .50 .000 
Total  101 1.00   

keyfiyat 
Group 1 <= 5 100 .99 .50 .000 
Group 2 > 5 1 .01   

Total  101 1.00   

gheymat Group 1 <= 5 101 1.00 .50 .000 
Total  101 1.00   

zaman Group 1 <= 5 100 1.00 .50 .000 
Total  100 1.00   
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saatkari Group 1 <= 5 101 1.00 .50 .000 
Total  101 1.00   

darsadT 
Group 1 <= 5 102 .99 .50 .000 
Group 2 > 5 1 .01   

Total  103 1.00   

etemad 
Group 1 <= 5 100 .99 .50 .000 
Group 2 > 5 1 .01   

Total  101 1.00   
 ايآزمون دو جمله. 4جدول 

  
  گیريخالصه و نتیجه

مند را در عرصه  توان گفت از آنجا که مفهوم استراتژي اقیانوس آبی رویکرد جدید و نظام در مجموع می
تواند براي مدیران و  کند، این مفهوم می هاي تولیدي و خدماتی ارائه می ها در زمینه ها و شرکت قابت سازمانر

مند  هاي خود عالقه ها، مشاوران و کارشناسان مدیریت و تمامی افرادي که به ماندگاري سازمانرهبران سازمان
توان نتیجه گرفت که ها میاز تجزیه و تحلیل دادهبا توجه به نتایج حاصل  .هستند سودمند و اثربخش باشد

از طریق این . ي معناداري بین عوامل الگوي چهار اقدامی استراتژي اقیانوس آبی و نوآوري وجود داردرابطه
در تحقیق . توان باعث ایجاد نوآوري در بیمه و در نهایت افزایش فروش بیمه و کسب سود بیشتر شدعوامل می

د زمانی کوتاه و عدم همکاري نمایندگان بیمه بدون شک خطاهاي آماري وجود دارد که  بر حاضر به علت بع
هاي هاي متعددي در بازهکنیم که پژوهشي پژوهشگران آینده توصیه میبه همه. گذاردنتایج تحقیق تاثیر می

ایج تحقیق حاضر مقایسه زمانی مختلف در مورد استراتژي اقیانوس آبی انجام دهند و نتایج تحقیقشان را با نت
  .کنند و به نتایج بهتري برسند

  
  :منابع
ي بین نوآوري سازمانی و ، رابطه)1394(حمید  فخیمی محمدپور، و نادر مظلومی، ،.سعید صحت، .1

 ،118 شماره مسلسل تابستان، ،2 شماره ام،سال سی پژوهشنامه بیمه، هاي بیمه،مزیت رقابتی در شرکت
 .34-1 صفحات
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مطالعه موردي (، بررسی چگونگی اجراي استراتژي با رویکرد اقیانوس آبی )1389(روزبه  جهانگیري، .2
راهنما دکتر حسن فارسیجانی،  نامه کارشناسی ارشد، استاد، پایان)شرکت تولیدي پوشاك مقدم

 .دانشگاه پیام نور تهران

ساختن تجارت و  بیرق یب يبرا یراه: یآب انوسیاق ياستراتژ، )1387( رنه ،مابورن ، دابلیو ومیچان ک .3
 ).ع(نیرالمومنیمهر ام: تهران روزفر،یو شهناز پ یگانیگلپا دیاثر کردن رقابت، ترجمه مج یب

دهد؟ ماهنامه گزیده چگونه استراتژي ساختار را شکل می ،)2008( رنه مابورنه، و دبلیو کیم، چان .4
 .57 ص ،1388 آذر ،100 شماره الدینی،ترجمه پرستو معین مدیریت،

-دفتر پژوهش اعرابی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد ، مدیریت استراتژیک،)1380(فردآر  دیوید، .5

 .چاپ دوم تهران هاي فرهنگی،

اي بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، چاپ مقدمه، )1382( محمدرضا ،نیاحافظ .6
 .چهارم

توسعه مدل نوآوري بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از  ،)1390(فاطمه  میرزایی رابر، و رضا زعفرانیان، .7
 بهار، ،7 شماره ،3 دوره مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، روش نگاشت علی،

  .108-91 صفحات
 ،کتاب نو انتشارات، spssهاي آماري با استفاده ازتحلیل، )1391(، علی فعال قیومیمومنی، منصور و  .8
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