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 ایران تهران،، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مركزاستادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد 

 

اي امري مسبوق به سابقه است. همزمان با مهيفروش خدمات ب/دیخر ندیاستفاده از تكنولوژي در فرا -چكیده

در بهبود كارآمدي  یتكنولوژي همواره نقش ثابت كم،یوستيو اوائل قرن ب ستميدوم قرن ب مهين هايشرفتيپ

از  یكیبرخوردار است،  نهیریاي دتجارت، خود از سابقه كیعنوان به مهيكرده است. ب فایا مهيارزش ب رهيزنج

ها و همزمان به گذاريهیبازده سرما شتريهرچه ب شیبه دنبال افزا تش،يكه بنابر ماه یخدمات مال نیتریمیقد

 رگذاريتأث يهااز حوزه یكی مهيپرداخت خسارات پرتفوي خود بوده و هست. صنعت ب سكیحداقل رساندن ر

تاثير عوامل موثر بر پذیرش كارآفرینی هدف پژوهش بررسی رود. یشمار مبه يدر عرصه اقتصاد تيو حائز اهم

 ها توصيفیباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوۀ گردآوري دادهه میاستارتاپ در صنعت بيم

شامل مشتریان بيمه ایران  پژوهش حاضرجامعه آماري یابی معادالت ساختاري است. پيمایشی مبتنی بر مدل -

-پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون نیها در اداده يورآابزار گردباشد. می

استفاده شده است. همچنين از آزمون آلفاي كرونباخ  PLS3 Smartافزار هاي روایی واگرا، روایی همگرا در نرم

نشان  بوده است كه 79/0تك متغيرها باالتر از براي تعيين پایایی پرسشنامه استفاده شد كه این مقدار براي  تك

مدل پذیرش كارآفرینی استارتاپ در  ن است كه آدهنده هاي پژوهش نشانیافته از تایيد پایایی پرسشنامه دارد.

ن آدهنده هاي پژوهش نشانگيري با توجه به اینكه متغيرهاي یافتهرابطه معنادار دارد. نتيجه UTAUTصنعت بيمه 

توان با استفاده از دارند، میرابطه معنادار  UTAUTمدل پذیرش كارآفرینی استارتاپ در صنعت بيمه است كه 

 هاي مختلف كه در قسمت پيشنهادات ارائه شده است، این تاثيرات را افزایش داد. شيوه

 ، بيمهاستارتاپ ینیكارآفر تكنولوژي، رشیپذ ها:کلید واژه
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   مقدمه

 هايشرفتياي امري مسبوق به سابقه است. همزمان با پمهيفروش خدمات ب/دیخر ندیتكنولوژي در فرااستفاده از 

ارزش  رهيدر بهبود كارآمدي زنج یتكنولوژي همواره نقش ثابت كم،یوستيو اوائل قرن ب ستميدوم قرن ب مهين

 نیتریمیاز قد یكیبرخوردار است،  نهیریاي دتجارت، خود از سابقه كیعنوان به مهيكرده است. ب فایا مهيب

ها و همزمان به حداقل رساندن گذاريهیبازده سرما شتريهرچه ب شیبه دنبال افزا تش،يكه بنابر ماه یخدمات مال

 تيو حائز اهم رگذاريتأث يهااز حوزه یكی مهيپرداخت خسارات پرتفوي خود بوده و هست. صنعت ب سكیر

در كشور در  يامهيدفاتر ب ندهیفزا شیدر افزا یادعا به روشن نیگواه صدق ا .رودیشمار مبه يدر عرصه اقتصاد

همچون اسنپ، در  ییهاتيظهور و بروز فعال ان،يم نیا در قابل اثبات و احساس خواهد بود. رياخ يهاطول سال

 بيو ترغ قیبسترساز، تشو ،یرانيتاكس يهاآژانس يجد بيشدن آن به رق لیونقل و تبدارائه خدمات حمل نهيزم

درخصوص  یگذشته مباحث يهاهفته یدر ط اگرچه. شده است يمجاز يدر فضا ياقتصاد يهاتيفعال گرید

وجود ندارد كه در  يدیحوزه خاص، ترد نیاِسنَپ مطرح شد، اما فارغ از ا يبرون شهر تيبودن فعال یرقانونيغ

به  تیعنا باد. ابییو توسعه م شیافزا ياندهیبه نحو فزا ینترنتیا يوكارهاگستره كسب نه چندان دور، ياندهیآ

-از فرصت هااستارآپمعتقدند  یدر كشور، برخ يكاريو معضل ب يمجاز يبالقوه موجود در فضا يهاتيظرف

 نيو با اتكا به چن كنندیرا مرتفع م يكاريمشكالت حوزه ب يادیز اريروند كه تا حدود بسیشمار مبه ییها

ها، مشمول حوزه نیاز ا یكد. ینائل ش يابرجسته يهاتيبه موفق یشغل يهاتوان در توسعه فرصتیم ییهاتيفعال

 تيفعال شیبر لزوم توسعه و افزا یمبن ییهاگذشته، زمزمه يهاها و ماهشود كه در طول هفتهیم يامهيخدمات ب

  يهاتيبه استفاده از ظرف شیبه مرور زمان گرااین در حاليست كه  د.رسیبه گوش م مهيب يهاآپاستارت

شمار امر به نیا قیاز مصاد يامهيب يهااستارآپ د.ش خواهدهمراه  يترندهیفزا شیبا افزا يمجاز يموجود در فضا

 ميسازوكارها خواه نیبه ا مهيشاهد مخالفت و اعتراض دفاتر ب ندهیدر آ يقو ارياحتمال بسرود كه البته به یم

شود كه ریاست جمهوري به این موضوع توجه خاص نشان یك این موضوع زمانی نمایان میژاهميت استرات د.بو

آن  كيو فروش الكترون مهيبه اصالح ساختار ب يجد یصورتهكه ب يجمهورسيرئ رياخ ياماده 10فرمان دادند. 

 ،يمجاز يدر فضا يامهيب يهاتيگسترش فعال يبستر برا یبر علت شده تا به نوع دیمز به نوعیورزد یم ديتأك

و مورد  مهيمرتبط با حوزه ب يهاتيبه فعال يمركز مهيب ینقش نظارتبا در نظر داشتن  د.هموارتر از گذشته شو

 ندهیدر آ مهيصنعت ب ينشان داد كه سمت و سو مه،يدر شبكه فروش ب نینو يهايبودن استفاده از فناور تیحما

 يامهيهزار دفتر ب 31از  شيب دهدیآمار نشان مد. خواهد بو ریناپذاجتناب نینو يهايدر چارچوب و قالب فناور
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 دیامر مو نیشده كه ا ياندازكشور، راه ازيمازاد بر ن، زانيم نیدر كشور فعال است كه حدود چهار هزار دفتر از ا

 نيمستلزم تأم مه،يدفاتر ب ياندازو راه یندگیاخذ مجوز نما ت.عرصه اس نیدر ا تيمطلوب فعال اريدرآمد بس

حوزه  نیدر ا تياقدام به فعال ،ییهانهیبا صرف هز يامهيب ندگانیخاص به خود است و به واقع نما يهانهیهز

تحت عنوان  يمجاز يدر فضا يامهيب يهاتيرشد و گسترش فعال . این موضوع موجب شده است كهاندكرده

حوزه  نیوكار فعاالن ادرآمد و كسب زانيم راینخواهد بود، ز یندگیمورد قبول دفاتر نما يامهيب يهاآپاستارت

دولت  شخوانياز دفاتر پ يامهيبر ارائه خدمات ب یمبن زين يمجوز شيپ يچند د.الشعاع قرار خواهد دارا تحت

 هایندگیمخالفت نما لیاعتراض داشتند كه البته دال زيبه آن موضوع ن مهيب يهایندگیاز نما یصادر شد كه برخ

به احتمال مخدوش  مه،يب يهایندگیطرح مخالفت دفاتر و نما لیاز دال یكی ت.به نوبه خود قابل توجه اس زين

و  يها به عدم هوشمندمخالفت نیطرح ا گریعامل د د.شویمعطوف م يامهيبه خدمات ب گذارمهيشدن نظر ب

در طرح  زين يگرید لیو البته دال گرددیقالب سازوكار باز م نیدر ا ینترنتیدر ارائه خدمات ا یكاف تيشفاف

  يمجاز يها و فضاآپدر قالب استارت يامهيب يهاتيفعال یو گسترش احتمال وعيمخالفت و انتقادات از ش

 د.رویشمار مآن به يهاو فاقد مجوز از نمونه رمتخصصيافراد غ تيمطرح است كه احتمالِ فعال

كه  یدر جهان كنون يامهيب يهاآپاز گسترش و توسعه استارت يزیراه گرها در حاليست كه همه این

حركت  ريمس نیدر ا دیوجود ندارد و  با كنده،اف هیسا  يو فرد یاجتماع یدر ابعاد گوناگون زندگ يمجاز يفضا

ارائه  د.مواجه خواهد ش يبا خلل و كند مهيب يو حركت رو به جلو شرفتيسرعت پ صورتنیا ريكرد، در غ

و  يرضرورياز تردد غ يرياست كه جلوگ يارينكات مثبت و سازنده بس يها، حاوآپخدمات در قالب استارت

 ليتسه د.رویشمار مآن به يهاتر زمان، از نمونههر چه مطلوب تیریو مد مهيكاهش مراجعات مردم به دفاتر ب

براساس  د.رویشمار مامر به نینكات مثبت ا گرینامه از دمهيب دیخر نهیها و كاهش هزنامهمهيرصد اطالعات ب

 زانيم نیشود كه ایتومان برآورد م ارديليم 600 ییشخص ثالث، به تنها مهيكارمزد ب نهیموجود، هز يهاگزارش

و به تبع كاهش  ابدییكاهش م ياندهیبه نحو فزا يمجاز يبالقوه موجود در فضا يهاتيبه ظرف يبا اتكا نهیهز

-متاسفانه با همه این منافع  پذیرش استارت د.ها كمتر شومهيب یاحتمال یدهانیز بیشود ضریم باعث نه،یهز نیا

اي و از سوء هاي بيمهاي روبرو است. از یك سو تبليغات سوء شركتپ در صنعت بيمه با مشكالت عدیدهآ

فرینانه و هوشمندانه، مانند سدي مقاومت افراد را در برابر آكار هايدیگر عدم تمایل افراد به استفاده از فناوري

 ییتوانا ،در صنعت بيمه نینو يتوسعه فناور تیمحدود نیباالتر دهد.ها افزایش میآپپذیرش این نوع استارت

پژوهش حاضر محقق به دنبال بررسی رابطه عوامل مختلف موفقيت و  . بنابراین دراست رشیپذ يافراد برا یذهن
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ن یافتن پاسخی براي این آها در صنعت بيمه از طرف مشتریان است و هدف پآیا شكست پذیرش استارت

تاثير  مهيپ در صنعت بآاستارت ینیكارآفر رشیپذ پرسش است كه چه عواملی بر ارائه تاثير عوامل موثر بر

 د.دارن

 

  اهمیت و ضرورت

به دغدغه  لیدر آن توسعه داشته است و آنها امروز تبد يامهيب يهااست كه انواع پوشش ییجزء كشورها رانیا 

و نفوذ  تيآنها از سطح امن رایرا كسب كرد ز یدرآمد خوب توانیها مبه كمك استارت آپ اند.مردم شده

-شده است كه به كمك استارت جادیدر سطح كشور ا يامهيامروز چتر ب برخوردار هستند. یخوب يگذارهیسرما

 نيها و همچنخانواده يبرا يامهيب يها نهیدر هز توانندیماي بيمهها آپاستارت كند. دايگسترش پ تواندیها مآپ

 یو وضع مناسب كنندیم تيفعال يامهياستارت آپ ب 10كنند. اكنون  ياريكمك بس نینو يهاو ارزش یابیبازار

توانند نقش بسيار موثري در توسعه حاد ملت میآنان توسط آدر ارائه خدمات دارند كه در صورت پذیرش 

 نیشدن فروش، بهتر نیو آنال يامهيب ينوپا يوكارهاظهور كسبصنعت بيمه در ميان خانوارها داشته باشند. 

گسترش فروش بودن،  يبازو یعنیخود،  یاست تا تمركز خود را بر رسالت اصل مهيب ندگانینما يمحرك برا

بخش  نیندارد؛ لذا كم شدن سهم ا ندهیبه جذب نما يازين یكس ياجبار يمهيفروش ب يقرار دهند. در واقع برا

كه  ییهانامهمهيخواهد شد. ب ياجبارريغ يهامهيباعث توجه و تالش آنها بر فروش ب نده،یهر نما يويدر پرتفول

قابل فروش  نیصورت آنالپلتفرم و به قیاز طر یبرخوردارند بلكه به سخت ياالعادهسود فوق هينه تنها از حاش

ها مهيشدن فروش ب نینالآبا  هستند. یو شبكه فروش فعل ندگانیفروش آن، نما ياشخاص برا نیهستند و بهتر

 یبا ط ینامه كنند. چرا كه در روش سنتمهيب هياقدام به ته یبه سخت ستنديمجبور ن گریها مردم دپآتوسط استارت

اقدام به  مه؛يدر صف صدور ب ستادنیبا مراجعه و ا دیو از دست دادن زمان با كيمسافت و گرفتار شدن در تراف

 .رنديبگ لیتحو فينامه خود را در درب منازل و با تخفمهيب كيتوانند با چند كلیحاال مكردند اما یم مهيب دیخر

 یتيكه ساختار و هرم جمع شودیباعث م اي توسط عامه مردم هاي بيمهآپاستارت بنابراین پذیرش و استفاده از

تر شود كار مردم راحتاصالح شود و  يدر كشور به  نحو مطلوب و برد برد مهيفروش ب ندگانینما یو تخصص

در كشور كمك  داریسالم و متوازن و پا يبه رشد اقتصاد قیطر نیانجام شود. از ا تریتخصص مهيب اتيو عمل

 اشتغال هم خواهد شد. شیباعث افزا قطعاً مدتشود و در دراز
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 ینیكارآفر رشیمدل پذ یكه به بررس يابه مطالعه قيتحق ۀنيشيانجام شده و پ قاتيتحق یمحقق در بررس 

 یمدل مفهوم ليدل ني( پرداخته باشد، برنخورده است. به همرانیا مهي)مورد مطالعه ب مهياستارتاپ در صنعت ب

 قيتحق يعنوان نوآوربه تواندیشده است، م یطراح ق،يتحق ۀنيشيخالء موجود در پ نیكه با استفاده از ا قيتحق

 .حاضر در نظر گرفته شود

 

 فرضیات تحقیق

 رابطه دارد. ايهاي بيمهپآبا پذیرش استارت( تي)از عوامل موفقوري آعالقمند بودن به نو

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذتي)از عوامل موفق سهولت درك شده

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذتي)از عوامل موفق برداشت ذهنی از مفيد بودن

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذبحرانی)از عوامل  ادراك شخصی

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذی)از عوامل بحران به اشتراك گذاشتن اطالعات

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذی)از عوامل بحران سن كاربر

 
1 Nawi, N. C., 
2 Leung, L., & Chen, C. (2019).  

 و همكاران 1ناوي 2019
مورد انتظار، اعتماد به نفس، لذت درك شده  عملكرد

 یجتماع يهارسانه یرشدرك شده، پذ یسكو ر

 انصاري و ریاسی 2020

 ،رضایت مشتري، سرویس و خدمات در صنعت بيمه

اعتماد، كيفيت ، وفاداري مشتري، ارزش درك شده

عالقه به نوآوري، سهولت درك شده،  درك شده،

 برداشت ذهنی

 2ليونگ و چن 2020
-قدیمی بودن و نوآورانه، به اشتراك، بيمه الكترونيكی

  اطالعات، سن كاربر، ادراك فرديگذاري 
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 روش تحقیق

آوري داده پيمایشی است. جامعه آماري تحقيق تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ شيوه جمع

 384در نظر گرفته شده است. كه با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه آماري  مشتریان بيمه ایرانحاضر، شامل 

گيري تصادفی ساده نفر براي حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد. جهت تجزیه و تحليل آماري از روش نمونه

باشد. در هاي مدل مفهومی میشامل گویهبزار گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ا

 هاي آمار استنباطی استفاده شده است.ها از روشدست آمده از نمونهههاي باین تحقيق، براي تجزیه و تحليل داده

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.هاي مدل مفهومی میشامل گویهابزار گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

 هاگویه متغیرها 

به اشتراك 

گذاشتن 

 اطالعات

 

 .دهمها را آموزش میآپداشتی نحوه استفاده از استارتمن به دوستانم بدون هيچ چشم

 هاي مختلف یاد گرفت.ها را در سایتآپتوان نحوه استفاده از استارتراحتی میه به نظر من ب

 .ها پی بردآپمعایب هر یك از استارت توان به مزایا وراحتی میه هاي مختلف ببا استفاده از سایت 

 .كنماي را توصيه میهاي بيمهآپمن به دوستانم استفاده از استارت

گذاري مزایا و معایب خدمات اشتراكها به پآیك از كاربران استارت به نظر من وظيفه اجتماعی هر

 نان است.آ

 .را پيدا كنم ها  موردنياز خودپآتوانم خصوصيات و خدمات استارتراحتی میه من ب

 سن كاربر

 

 .دهندها انجام میآپبه نظر من نسل جوان، بيشتر خدمات خود را از طریق استارت

 .ندرها داپآاستفاده از استارتبه نظر من افراد ميانسال رغبت بيشتري به 

 .دانندها را جذاب میآپبه نظر من جوانان استفاده از استارت

 .ها ندارندآپبه نظر من افراد كهنسال تمایلی به استفاده از استارت

 ها موثر است.آپصورت كلی، به نظر من سن كاربران در استفاده از استارتبه 

 دانند.ها را جزء جدانشدنی از زندگی خود میآپميانسال، استفاده از استارتبه نظر من افراد 

 ادراك فردي

 .اي نگرشی مثبت دارمهاي بيمهآپمن نسبت به استارت

 .دهدها به من حس تمایز میپآاستفاده از استارت

 .نمایدآپی كمك شایانی به جامعه میبه نظر من خدمات استارت

 .نمایندها استفاده میآپافراد خاصی از استارتبه نظر من 
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 هاگویه متغیرها 

 .ها مناسب استآپاستارتقيمت خدمات و فعّاليت به نظر من  

 .ی دارندعملكرد مطلوبها آپتراستا انیمشتر يدر ارائه خدمات برا به نظر من

پذیرش 

پ آاستارت

در صنعت 

 بيمه

 .اي مورد پذیرش همگان استامور  بيمهل يدليل تسهه هاي بيمه بآپبه نظر من استارت

 ها از آن استقبال كردند.پآشنایان من با اولين توصيه و بيان خصوصيات مثبت استارتآدوستان و 

 .دهدرا مورد پذیرش قرار میها آنآپبا استارت ارتباط يبرقرار به نظر من راحتی

 دهد.را مورد پذیرش قرار میآنها، آپجویی زمان  استارتبه نظر من مزیت صرفه

 را مورد پذیرش قرار داده است. ها، آنآپروزي از استارتبه نظرمن استفاده شبانه

عالقمندي به 

 نوآوري

 .دانمها را جذاب میپآمن نوآوري در استارت

 گردد.ها موجب موفقيت و تمایز آنها میپآبه نظر من نوآوري در استارت

 گردد.ها میپآخصوص در استارتپذیري بهنوآوري موجب رقابتبه نظر من 

خدمات بيشتري براي مشتریان  ها سبب به وجود آمدن تسهيالت وآپبه نظرم من نوآوري در استارت

 گردد.می

سهولت 

 درك شده

 ها براي من آسان است.آپاستفاده از استارت

 .ها جابجا شومپآترتوانم در صفحات استاراحتی میه من ب 

 .گيرمها را یاد میآپت استارتااستفاده از  خدم من سریعاً

 .ها انجام دهمپآتوانم خدمات موردنياز خود با استارتراحتی میه من ب

برداشت 

 ذهنی

 .جالب است هاي جذاب وپآبه نظر من استفاده از استارت

 متعهد هستند.ها نسبت به مشتریان خود پآبه نظر من استارت

 شوند.اي نسبت به رقيبان خود میاي، موجب ایجاد جایگاه ویژههاي بيمهپآبه نظر من استارت

 .مدرن و به روز استها پآبه نظر من خدمات استارت

 

 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

اس از سه طریق ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب آلفاي كرونباخ و پایایی الپایایی این تحقيق مطابق با روش پی

 تركيبی  بررسی شده است. 
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 ضرایب بارهای عاملی

هاي عاملی باالتر با توجه به اینكه كليه بار دهد.شكل ذیل مدل تحقيق را به همراه ضرایب بارهاي عاملی نشان می

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استیم 0.4از 

 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفاي كرونباخ كه با استفاده از نرم

 باشد حاكی از پایایی مناسب مدل دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 ادراك فردي

 0.71 به اشتراك گذاشتن اطالعات

 0.82 سن كاربر

 0.83 ایجاد الگوهاي وفادارانه

 0.86 گراییدرون

 0.77 حسی بودن

 0.74 فكري بودن

 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی 

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  3اسالپیافزار اسمارتنتایج آزمون پایایی تركيبی كه با استفاده از نرم

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی تركيبی باالتر از 

 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 ادراك فردي

 0.83 به اشتراك گذاشتن اطالعات

 0.89 سن كاربر

 
1 Smart PLS 
2 CR: Composite Reliability 
3 Smart PLS 
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 0.90 الگوهاي وفادارانهایجاد 

 0.92 گراییدرون

 0.85 حسی بودن

 0.83 فكري بودن

 

 1اسالمحاسبه روایی با روش پی

 وسيلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. اس روایی پرسشنامه، بهالافزار اسمارت پیدر این تحقيق با كمك نرم

 

 روایی همگرا

 0.5اوه )متوسط واریانس استخراج شده( براي هر یك از متغيرها  بيشتر از با توجه به اینكه در این پژوهش مقدار 

است، این اعداد حكایت از روایی همگراي مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب براي آلفاي 

( 1981، 4الكر)فرنل و  0.5( و براي اوه  1978، 3)نونالی 0.7(، براي پایایی تركيبی 1951، 2)كرونباخ 0.7 كرونباخ

توان اند، میهاي حاصل تمامی این معيارها در مورد متغيرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهباشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعيت پایایی و روایی همگراي پژوهش حاضر را تائيد ساخت.

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 ادراك فردي

 0.71 اشتراك گذاشتن اطالعاتبه 

 0.75 سن كاربر

 0.74 ایجاد الگوهاي وفادارانه

 0.66 گراییدرون

 0.70 حسی بودن

 0.57 فكري بودن
 هاي تحقيقمنبع: یافته

 
1 PLS 
2 Cronbach 
3 Nunnally 
4 Fornel & Larker 
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 روایی واگرا

شود. نتایج روایی واگرا در جدول ذیل براي محاسبه ميزان روایی واگراي از روش فورنل و الركر استفاده می

 بيان شده است.

 گیری روایی واگرا به روش فورنل و الرکرنتایج حاصل از اندازه

 متغير
ادراك 

 فردي

به اشتراك 

 گذاشتن اطالعات
 سن كاربر

ایجاد الگوهاي 

 وفادارانه

 درون

 گرایی

حسی 

 بودن

فكري 

 بودن

       0.79 ادراك فردي

به اشتراك 

 گذاشتن اطالعات
0.75 0.77      

     0.82 0.71 0.74 سن كاربر

ایجاد الگوهاي 

 وفادارانه
0.76 0.68 0.68 0.86    

   0.74 0.63 0.52 0.60 0.63 گراییدرون

  0.86 0.68 0.71 0.63 0.64 0.72 حسی بودن

 0.89 0.78 0.73 0.76 0.74 0.64 0.81 فكري بودن
 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 برازش مدل ساختاری

گيري گر اندازهگر و با در نظر داشتن متغير تعدیلبرازش مدل ساختاري بدون حضور متغير تعدیلدر این تحقيق 

 شود.می
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 مدل پژوهش 

باشند، مورد پذیرش قرار بيشتر می 1.96ها با توجه به اینكه از عدد دهد كه كليه فرضيهتی نشان می مقادیر

 گيرند.می

می باشد، می توان نتيجه گرفت كه  0.347تعاملی روابط دولتی كه عدد با در نظرگرفتن ضریب مسير متغير 

 كند.از تغييرات متغير كارآفرینی بر عملكرد صادرات را تعدیل می %35گر روابط دولتی  به ميزان متغير تعدیل

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود؛هاي تحقيق، پيشنهادهاي ذیل ارائه میبا تایيد شدن تمام فرضيه

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

 رابطه دارد. ايهاي بيمهپآبا پذیرش استارت( تي)از عوامل موفقعالقمند بودن به نوآوري 
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هاي مختلف مانند ارائه دایماً از نوآوري در بخش ،خصوص در حوزه بيمهها بهآپشود: استارتپيشنهاد می 

ور استفاده نموده و آبایست از افراد نواستفاده نمایند كه براي رسيدن به این مهم می ينوآور خدمات جدید و

هاي روانشناسی و استفاده از مراكز توانند با انجام تستورند و در این خصوص میآآنها را به خدمت خود در

 اي تخصصی جهت شناسایی این افراد نوآور استفاده نمایند.مشاوره

هاي نوآورانه را استخراج و با طرح جلسات طوفان فكري در بين كاركنان و مدیران خود ، ایدهبا برگزاري 

 سازي نمایند.اي دقيق آنها را پيادهو برنامه

 

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم

 رابطه دارد. يامهيب يهاپآاستارت رشی( با پذتي)از عوامل موفق سهولت درك شده

هاي از اپليكشن شود:خصوص در حوزه بيمه پيشنهاد میها بهآپجهت تسهيل در درك  وپذیرش استارت

 قابل استفاده و ساده براي تمامی افراد با سطح تحصيالت مختلف استفاده گردد.

نظر گرفته از خدمات در  هاي قابل فهم جهت جابجایی و استفادههاي جذاب با افكتاز صفحات و دكمه

 شده استفاده گردد.

 

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

 رابطه دارد. يامهيب يهاآپاستارت رشی( با پذتي)از عوامل موفق برداشت ذهنی از مفيد بودن

اي یا بيلبردي با شعارهاي قابل فهم جهت نشان دادن مزایاي استفاده شود، از تبليغات مختلف رسانهپيشنهاد می 

 استفاده گردد. هاآپاستارتاز 

بيمه در نظر گرفته  يهاآپاستارتبودجه كافی براي تبليغات دهان به دهان درخصوص مزایاي استفاده از 

 .شود

 

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم

 رابطه دارد. يامهيب يهاآپاستارت رشی( با پذی)از عوامل بحران اشتراك گذاشتن اطالعاتبه 

 يهاآپخصوص استارتبه هاآپاستارت شتريب اشتراك گذاشتن اطالعات به جادیجهت ا شود:پيشنهاد می

-همچنين در اپليكشن .گردد استفادهو اعطاي خدمات ویژه  زهیجا جادهیمانند ا یمتفاوت یقیتشو يهااز راه يامهيب

 گذاري اطالعات تعبيه گردد.ها جایی جهت ارائه نقطه نظرات و به اشتراكآپها و صفحات وب استارت



 1399ماه و هفت، مهر  پنجاهشماره                                                              های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

58 

 

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم

 رابطه دارد. يامهيب يهاآپاستارت رشی( با پذی)از عوامل بحران سن كاربر
ها به اقتضاي سن هر یك از پآشود: با توجه به استقبال بيشتر جوانان و ميانساالن از استارتپيشنهاد می 

نان جذاب باشد آها استفاده نموده و براي آپراحتی بتوانند ازاستارته ها، خدماتی را در نظر گرفته تا بگروه
 تخفيف در نظر گرفته شود.كشی و براي ميانساالن مثال براي نوجوانان قرعه

 

 پیشنهادات در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم

 رابطه دارد. يامهيب يهاآپاستارت رشی( با پذبحرانی)از عوامل  ادراك شخصی
مده در هنگام آوجود روزي به سواالت و مشكالت بهشود ارائه خدمات و پاسخگویی شبانهپيشنهاد می

-نان مثبت میآتفاده از خدمات ستواند ادراك شخصی افراد را نسبت به اها میآپخدمات استارتاستفاده از 
 نماید.

 گردد.افزارهاي كاربرپسند و قابل فهم نيز پيشنهاد میاستفاده و طراحی نرم
شهر سازي خدمات ارائه شده  مطابق با هر مشتریان بومی كنندگان وجهت تقویت ادراك شخصی در استفاده

 ها موثر است.پآو منطقه در ادراك شخصی مشتریان در پذیرش استارت
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