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 رانیا مهی) در شرکت بنشورتکی(ا مهیب يعوامل موثر بر فناور يبند و رتبه ییشناسا
 

 (ب) يمظفر دیسع )،(الف * يدریح میمر
 
 مدیریت بازاریابی، دانشگاه شیراز ارشد یکارشناسالف: 

 رازیدانشگاه ش ،یابیبازار تیریارشد مد یکارشناس ب:
 

 چکیده
 شرفتیظهور کردند و به سرعت در حال پ یبا فاصله اندک زین ها تک نیف ران،یها در ا پس از گسترش استارتاپ

در  نشورتکیاست. ا  نشورتکیآنها ا نیتر از مهم یکیهستند که  یانواع مختلف يدارا ها تک نیو گسترش هستند. ف
 ییمقاله با هدف شناسا نیا بزند. وندیرا با استارتاپ پ مهیب عتکند و صن مهیوارد حوزه برا  يتالش است تا فناور

انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر  رانیا مهی) در شرکت بنشورتکی(ا مهیب يعوامل موثر در فناور يبند و رتبه
مطالعه  نیا يانجام شده است. جامعه آمار یمقطع-یشیمایپ يکردیاست که با رو يپژوهش کاربرد کیهدف 

است. با استفاده از  التیو تحص يکار . مالك انتخاب نمونه سابقههستند رانیا مهیشرکت ب رانیشامل مد
 يبند رتبه ياند. برا مطالعه مشارکت کرده نیخبره در ا هفده تیدر نها یبرف هدفمند و با روش گلوله يریگ نمونه

پژوهش نشان داد  يها افتهی) از روش سوارا استفاده شده است. نشورتکی(ا مهیب يعوامل موثر در فناور
 عیسر يریادگیو  عیسر يشاخص سازگار ،یذهن یچابک ،یتالیجیسواد د تال،یجیانداز د چشم نیتدو يها شاخص

 رانیا مهیشرکت ب رانیپژوهش به مد نیا جی. براساس نتاباشند ی) منشورتکی(ا مهیب يعوامل فناور نیتر عمده
کارکنان  هاي  رتو مها يفرهنگ، نوآور ،يبهتر است استراتژ مهیب يفناور نهیدر زم تیموفق يبرا شود یم شنهادیپ

بسیار شدن،  یتالیجید ریدر مس شرکت بیمه تیهدا يکه برا رندیدر نظر بگ يدر کنار فناور هایی  عنوان حلقه را به
 کارآمد است.

 
 مالی، فناوري بیمه، اینشورتک، تحول دیجیتالفینتک، فناوري واژگان کلیدي: 
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 مقدمه
به مرور در حال  گرید شرفتهیپهاي    يرفتار مصرف کنندگان و وجود فناور رییتغ ،یمال يظهور فناور

 مانند ییها ينوآور قیحوزه از طر نیاهاي    و استارتاپ مهیبهاي    يهستند. فناور مهیمتحول کردن صنعت ب
به استفاده از  مهیب يفناور .دهند یادامه م يمشتر   تجربه فبازتعری بهواسطه  یو ب یآن دیخطر، خر یب   مهیب

اند.  شده یطراح مهیصنعت ب یاز مدل فعل يور و بهره ییجو صرفه شیافزا يشود که برا می گفته ییها ينوآور
 یمال يالهام گرفته شده از اصطالح فناور »يفناور«و  »مهیب« يها از واژه یبیترک نشورتکیا ای مهیب يفناور
کسب  يها اختصاص داشته و به مدل مهیتک) است که به ب نی(ف یمال ياز فناور يا شاخه مه،یب يفناور است.

 را دارند مهیمتحول ساختن صنعت ب تیکه قابل شود یمربوط م ینوظهور مختلف يها يو کار نوآورانه و فناور
صورت گرفته از جانب  يها يگذار هیو سرما مهیب يفناور يها محرك شرکت   دهیا .)2017براون و شریبر، (

 مهیب يو تحول است. فناور ينوآور رشیآماده پذ مهیبوده که صنعت ب نیحوزه ا نیا ریگذاران خطرپذ هیسرما
مثالً  ند،ها دار از آن يبردار بهره يبرا يکمتر زهی، انگمهیبزرگ ب يها است که شرکت ییها راه يدر جستجو

 نترنتیمتصل به ا يها تازه اطالعات از دستگاه يها انیو استفاده از جر  یاجتماع مهی، بدیجد نیقوان شنهادیپ
  .)2018لی و دنگ، ( کنند یم يگذار متیشده ق و مطابق با رفتار مشاهده ایرا به شکل پو مهیکه حق ب

 يدرحال جستجو ،يگذار متیبهتر ق يها مدل يعالوه بر جست و جو مه،یب يفناورهاي  استارتاپ
 افتهی آموزش یشامل استفاده از هوش مصنوع راتییتغ نیعرصه هستند. ا نیدر ا يباز یاحتمال ردهندگانییتغ
پوشش  لیتکم يابر ها استیاز س یدرست بیترک افتنیو  يواسطه گر يجهت انجام کارها قیعم يریادگیبا 

 کیمجزا در  يها یمش تمام خط عیجهت تجم ییها به استفاده از برنامهها  افراد است. به عالوه استارتاپ   مهیب
اتفاقات خُرد مثل قرض گرفتن  يبرا   مهیب   ائهو نظارت، ار تیریتا امکان مد اند افتهی شیفرم واحد گرا   پلت
 ي زهیانگ جادیو هم ا یپوشش سفارش گروه نیتأم يهم برا ادوست و اتخاذ مدل همتا به همت کی نیماش

 ازین مهیب عیرشد سر .)2018استاکلی و همکاران، ( فراهم شود یگروه يها فیتخف قیمثبت از طر يها انتخاب
موجود، دوچندان کرده است.  يحفظ تعادل با تقاضاها يرا برا مهیمدرن در ساختار ب يها  يفناور جادیبه ا

 ات،یشکا ي. مانند پرداخت به ازادهد  یرا پاسخ م مهیب يایامروز دن ادیز يتقاضاها شرفتهیپ فناوري
 ازهاین نیا يپاسخگو مهیب يها  شرکت شتریدر ب یستم قانونی. اما عملکرد سرهیو غ ،  استیدر س يریپذ  انعطاف

 يابر يو فضا لیموبا يها  فناوريگسترش  لیوضع شوند. به دل دیبا يدیجد نیقوان رسد  ی. به نظر مستین
و هر  تیمناسب مجهز شوند تا بتوانند در هر موقع يبا رابط کاربر ییها  به دستگاه مهیب يها الزم است شرکت

موجود است در  مهیب يها شرکت يها  لیکه در موبا ییها  رو شوند. داده  روبه ازشانیکاربران و ن اب یزمان
، هوش مانند اینترنت اشیا ییها  فناوري. شود  یافزار م  وارد نرم کیو به طور اتومات شود  یم رهیذخ يابر يها  سرور

است.  افتهیگسترش  ستمیسدو  نیداده ب يانتقال بدون خطا نیتضم يبرا نیماش يریادگیو  یمصنوع
از  ن،یکاربر و با توجه به قوان ي  قهیبه سل کنند،  یم يآور  جمع یها را در سطح جهان  که داده ییها  شرکت

اند،  را عوض کرده مهیکه صنعت ب ییها  فناوري نیبا ا یهماهنگ ي. براکند  یمختلف استفاده م يها  گر  لیتحل
اینشورتک همان فناوري  هستند. بهتر سازمان خود ییکارآ يبرا دیجد يارهبران مشاغل به دنبال راهکاره

 .)2018و همکاران،  یان( کند است که به مدیران بیمه در این راستا کمک می
. دارد یباز م نشورتکیبازار را از انطباق با ا یاصل کنانیباز يمتعدد لیدال ار،یبس يایو مزا ها يبا وجود نوآور

 نیدر ا ينوآور جادیمحصوالت و خدمات، ا یدگیچیپ لیها به دل از حوزه یاز گذشته تا به امروز، در برخ
در آن نفوذ  فناوريوجود دارند که  ياریبس عیصنا .باشد یم يادیزمان ز ازمندیسخت بوده و ن اریها بس حوزه
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نوع محصوالت و  یدگیچیبا توجه به پ مهیها به وجود آورده است. اما صنعت ب در آن یمیعظ راتییکرده و تغ
تر بوده است  مقاوم انیبه مشتر یرسان در جهت بهبود خدمات راتییتغ جادیو ا فناوريخدمات، نسبت به جذب 

که  ییها استارتاپ يصنعت برا نیموجود در ا نیقوان خود ندارد. انیمشتر انیم یخوب ي جهعلت و نیو به هم
ذاتاً  مهی. صنعت بکنند یعمل م یحوزه هستند همچون موانع نیدر ا یکفناوری راتییتغ جادیبه دنبال ا

 زین مهیبزرگ ب يها ها تناقض دارد. شرکت چابک و نوآورانه استارتاپ تیبا ماه سهیاست و در مقا ریناپذ سکیر
صنعت دوام  نیعلت است تا به حال در ا نیاند و به هم محتاطانه عمل کرده اریبس ینیقوان نیچن تیرعا يبرا

ها داشته  الزم را با آن يو نتوانند همکار رندیها فاصله بگ موضوع باعث شده است که از استارتاپ نیاند. ا آورده
 نشورتکیا يها استارتاپ از ياریچرا که بس رسد یمسئله بزرگتر از آن است که به نظر م نیباشند. اما ا

کورتیس و ( نامه هستند مهیب ي اداره نیو همچن سکیر تیریمد يبرا یسنت گران مهیهمچنان وابسته به ب
اگرچه با توجه به شرایط کنونی بازار که شاخصه آن افزایش رقابت، تغییرات سریع در نیازها  .)2019همکاران، 

تر، تب فراگیر براي دیجیتالی شدن کارها  هاي جدید و از همه مهم هاي مشتریان، غلبه فناوري و درخواست
بیشتر شده است و مطالعات متعدد تجربی نیز  اینشورتکبه سبک هاي اقتصادي  ها و بنگاه است، نیاز سازمان

است؛ اما موضوعی که چندان مورد   ها را تایید کرده بر کسب مزیت رقابتی شرکت روشتاثیرگذاري مثبت این 
عواملی هستند. بعبارت  فناوري بیمه (اینشورتک) چهتوجه قرار نگرفته این است که پیشایندهاي اصلی تحقق 

اند، این مساله که  پرداخته اینشورتکدیگر در حالی که بسیاري از محققان به بررسی پیامدهاي مثبت سبک 
تاثیر دارند تا حد زیادي مغفول مانده است. از سوي دیگر باید توجه  اینشورتکچه عواملی در بروز و تحقق 

وزن و اهمیت یکسانی برخودار نیستند. بر این اساس الزم  از اینشورتکداشت که کلیه عوامل موثر در سبک 
فراهم شود.  اینشورتکبندي این عوامل نیز اقدام شود تا تصویر جامعی از عوامل موثر بر  است نسبت به اولویت

انجام  فناوري بیمه (اینشورتک) در موثر عوامل بندي رتبه و با این توضیح، پژوهش حاضر با هدف شناسایی
  شده است.

 ادبیات پژوهش
 مهیدر صنعت ب يفناور يها يشده است و به نوآور لیتشک ،يو فناور مهیدو کلمه ب بیتک از ترک نشوریا

رشد  هیسرعت گرفته است و همچنان در مراحل اول اریبس 2016از سال  ها نشورتکی. استفاده از اشود یگفته م
 شیاشاره دارد که با هدف افزا يا رانه و فناورانهنوآو يبه استفاده از راهکارها نشورتکیخود قرار دارد. ا

هستند که  تک نیاز ف يا دسته ها نشورتکیاند. ا شده یطراح مهیدر صنعت ب شتریب ییجو و صرفه يور بهره
شناختن صنعت  ندیدر فرآ  نشورتکیدر ا نیراهکار نو ارائه کند. مهیحوزه ب در »نینو يراهکارها«تالش دارد 

باشند و  گذاران مهیصنعت که هم به نفع ب نیا يارائه راهکار بهتر برا تیو درنها يا مهیدارا بودن دانش ب مه،یب
ارائه  يمتنوع و متعدد اریخدمات بس گرید يدر کشورها ها نشورتکیا .ردیگ یشکل م يا مهیب يها هم شرکت

اند و تالش  کرده مهیرا وارد صنعت ب اءیاش نترنتیاز آنها ا ياری. بس)2018واندرلیندن و همکاران، ( کنند یم
خودرو و  يها مهیدر ب شتریب ها يفناور نیمشکالت مردم را کاهش دهند. ا دیجد يها ياند با فناور کردده

از تصادف به کار  يریشگیپ یرفتار راننده و حت رینوع خسارت، تفس صیحوادث به کار گرفته شده و در تشخ
از  ی. برخکننند یمختلف استفاده م يها ابیها و رد از گجت ایموفق دن يها نشورتکیاز ا ی. برخروند یم

همراه و   بند، تلفن مچ ،یدنیپوش يها ابیعبارتند از رد شوند، یبه کار گرفته م مهیب يکه در فناور ییها گجت
 يها حوزه رینسبت به سا نشورتکی. اشود یاستفاده م يچند فناور بیاز ترک زیموارد ن ی. در برخ تبلت
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 رانیا تک نیف ستمیدر اکوس ها نشورتکیاست. در حال حاضر تعداد ا دیبکر و جد اریبس ران،یا یآپ استارت
موجود تنها در حوزه مشاوره  يا مهیب يها آپ تمام استارت ها، نشورتکیاز ا یکیمورد است. به جز  10کمتر از 

 .)2017(نیکولتی،  اند ورود نکرده گرید يها حوزه ياریدارند و هنوز به بس تیفعال مهیب نیآنال دیو خر
 9از  یکیو  »مهیارائه خدمات ب يبرا يکاربرد نوآورانه فناور« یعنی مهیب يها يهمان فناور ای نشورتکیا

 تیریو مد عیارائه، توز يبرا فناوريبه کاربرد نوآورانه  نشورتکیا ،یاست؛ به طور کل تک نیف رمجموعهیحوزه ز
 يآور به جمع ا،یاش نترنتیو ا یها، هوش مصنوع داده صنعت با کمک بزرگ نیا. شود یگفته م يا مهیخدمات ب

 يبه طور جداگانه است. برا يمتناسب با هر مشتر يا مهیارائه خدمات بهتر ب يبرا انیاطالعات مشتر لیو تحل
 يبرا متیق کیهر دو  کرد، یمحتاطانه م یکه رانندگ یبا کس کرد یپرخطر م یکه رانندگ یمثال تاکنون کس

 ،یو هوش مصنوع ایاش نترنتیبا کمک ا تواند یصنعت م نیاما حاال ا کردند؛ یساالنه خودرو پرداخت م مهیب
هر راننده در نظر  يبرا يبرا یساالنه متفاوت مهیکند و مبلغ ب ییراننده پرخطر را از راننده محتاط شناسا

زمان و مکان، با کمک  يها تیخارج از محدود انیمشتر کند یکمک م نشورتکیا ها، نیبر ا عالوه .ردیبگ
در  مهیکار ب ،یکه به طور کل ییآنجا از استفاده کنند. يا مهیمثل تلفن همراه هوشمند از خدمات ب ییابزارها

فناورانه تحت عنوان  يها يحوزه نسبت به ورود نوآور نیا رانیبوده است، مد سکیر تیریمد ایتمام دن
نوآورانه در حوزه  کفناوریباعث شده است ارائه خدمات  لیدل نیاند و هم تر عمل کرده محتاط زین نشورتکیا
 . )2018(کاپیلو،  نداشته باشد يریتک رشد چشمگ نیف يها حوزه گرینسبت به د مهیب

افراد با تجربه در  یو به طور کل ؛یمال يها کار و کسب نیتر یمیاز قد یکیاست،  یمیقد يکار و کسب مهیب
 یخود را پر کنند. به طور سنت يها بیدر جهت منفعت خود ج يگذار استیدارند تا با س یحوزه سع نیا

 میمختلف تقس يها به دسته مهیب يگذار استیخطرات را جهت س ای ها سکیانواع ر مه،یب سکیجدول ر
 مهیب يقراردادها یو مأخذ محاسبه تمام ردیگ یدر مقابل شانس قرار م قاًیاست که دق یعنوان سکی. رکند یم

و کاهش بر سرنوشت  شیآن است که بر حسب افزا زانیو برآورد م سکیاشخاص، موضوع ر مهیو به خصوص ب
به  تیبر اساس آن از اهم مهیحق ب نییدر قرارداد و تع نآ زانیم یرو، بررس نیباشد. از ا می قرارداد اثرگذار

 نیا تیو در نها شوند یم يبند دسته سکیر يها گروه نیاز ا کیدر هر  انیبرخوردار است. مشتر ییسزا
که  شود یموجب م کردیرو نیباشند. ا مهیکه در جهت منفعت شرکت ب شوند یداده م قیتطب يها طور گروه
 يها را در دسته انیمشتر يبند گروه نیپرداخت کنند چرا که ا نهیهز د،یکه با نچهاز آ شیاز مردم ب یگروه
که آنچه  شود یموضوع سبب م نیمتفاوت است. ا يگرینسبت به د يهر مشتر طیشرا یول دهد یقرار م یبزرگ

 یسع نشورتکیدر ا اما .)2018مکفال و همکاران، ( او نباشد ازیمطابق با ن قایدق کند یم يداریخر يکه مشتر
مختلف از  يها مشکل بپردازد. با استفاده از ابزار نیها، به رفع ا درست داده لیو تحل هیاست که با تجز نیبر ا

از  ياریها و بس سنسور ها، نیدورب ان،یمچبند مشتر يبر رو تیفعال ابیو رد نیماش يبر رو ابیجمله رد
به  ها متیارائه دهد و با کاهش ق سکیاز جداول ر يتر قیدق يبند میقست تواند یم مهیصنعت ب گر،یدهاي  ابزار

 يها نامه و ابزار  مهیب نیپردازش آنال ،یدنیپوش يها اسمارتفون، گجت يها شنیکیبپردازد. اپل نیریرقابت با سا
به کمک  اءیاش نترنتیا فناوريزمان است که  نیهستند. در ا نشورتکیاز ا ییاجزا یپردازش خودکار همگ

 شود، یحاصل م رنتنتیمتصل به ا يها که از دستگاه ییها داده لیکه با تحل يبه طور د،یآ می نشورتکیا
مارافی و همکاران، ( مرتبط به آن داشت يها نهینامه و هز مهیب يبر رو يتر قیدق اریبس یبررس توان یم

2018(. 
مدیریت بعنوان یک سبک جدید از  اینشورتکدر مجموع بررسی ادبیات پژوهش حاکی از آن است که 

هاي معاصر تبدیل شده است که علت این امر نیز  به ضرورتی فراگیر در سازمان مالی و فناوري در صنعت بیمه
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ها  هاي دیجیتالی است که در طی دو دهه گذشته بر محیط درونی و پیرامونی سازمان ها و فناوري تفوق نوآوري
را براي  توانند رهبران سازمان حکمفرما شده است. از سوي دیگر، طیف متنوعی از عوامل وجود دارند که می

آماده نمایند که این امر از سازمانی به سازمان دیگر ممکن است متفاوت باشد. در  اینشورتکدر پیش گرفتن 
 اینشورتکدهد که یک بسته کامل و استاندارد از پیشایندهاي  واقع بررسی ادبیات به صورت مشخص نشان می

مختلفی از پیشایندها را براي این سبک از  توان، مجموعه وجود ندارد و متناسب با شرایط مورد مطالعه می
 در نظر گرفت.  مدیریت فناوري بیمه

 تحقیق روش
بیمه در  فناوري بیمه (اینشورتک)عوامل موثر در  يبند و رتبه ییشناساپژوهش  نیاز انجام ا یهدف اصل

. همچنین باشد یم ياربردک قاتیتحق طهیگفت پژوهش حاضر از نظر هدف در ح توان یم نیاست، بنابرا ایران
ها  ها یک پژوهش توصیفی است و از منظر قلمرو زمانی گردآوري داده این مطالعه از منظر روش گردآوري داده

 شود. مقطعی محسوب می-یک پژوهش پیمایشی
گیري چندمعیاره  جامعه آماري این مطالعه شامل مدیران شرکت بیمه ایران است. در مطالعات تصمیم

دهند. ده نفر از خبرگان براي  خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل میجامعه مورد بررسی را 
هستند  يدیو اسات رانیخبرگان، مد يریگ میدهندگان به مسائل تصم پاسخ رایزاین نوع مطالعات کافی است 

موارد  شتریذاتاً محدود هستند. در ب طیافراد واجد شرا نی. بنابراباشند یمورد بحث صاحب نظر م نهیکه در زم
در این مطالعه  )1396اصغرپور،  ؛1393و همکاران،  یبیدر دسترس است (حب تعداد محدودي از خبرگان

داشته باشد و مدرك  یمه ایرانبکاري در زمینه مدیریت  خبره فردي است که حداقل بیست سال سابقه
خبره در  هفدهبرفی در نهایت  گیري هدفمند و با روش گلوله ده از نمونهتحصیلی دکتري داشته باشد. با استفا

 اند. این مطالعه مشارکت کرده
-Stepروش سوارا استفاده شده است. روش سوارا مخفف از  فناوري بیمه (اینشورتک) در موثر عوامل يبرا

Wise Weight Assessment Ratio Analysis دهی تدریجی  زنبه معنی روش تحلیل نسبت ارزیابی و
توسط ویولتا  2010هاي جدید تصمیم گیري چندمعیاره است که در سال  باشد. روش سوارا یکی از روش می

کرشالینه به همراه زاوادسکاس و تورسکیس معرفی شد. از این روش براي محاسبه وزن معیارها استفاده 
 شود. می

کنند. مهمترین معیار ابتدا قرار  یت مرتب میدر روش سوارا ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهم
 شوند. بندي می گیرد. در نهایت معیارها براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه گیرد و امتیاز یک را می می
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 )2010مراحل روش سوارا (کرشالینه و همکاران،  -1شکل 
 گام اول : مرتب کردن معیارها

هاي  شوند. مهمترین معیارها در رده معیارهاي مورد نظر براساس میزان اهمیت به ترتیب نوشته میدر ابتدا 
 گیرند. تر قرار می هاي پایین تر در رده باالتر و معیارهاي کم اهمیت

 (Sj)گام دو : تعیین اهمیت نسبی هر معیار 
د. در فرایند روش سوآرا این شو در این گام اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهاي قبلی مشخص می

 شود. نشان داده می Sjمقدار با 
 Kjگام سه : محاسبه ضریب 

 شود: می محاسبه 1که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر معیار است با استفاده از رابطه  Kjضریب 
Kj = Sj + 1 

 گام چهار : محاسبه وزن اولیه هر معیار
شود. در این رابطه باید توجه داشت که وزن معیار نخست  محاسبه می 2وزن اولیه معیارها از طریق رابطه 

 شود. در نظر گرفته می 1که مهمترین معیار است برابر 
𝑄𝑗 =

𝑄𝑗−1
𝐾𝑗

 

Qj = Qj-1 / Kj 

 ییگام پنجم: محاسبه وزن نرمال نها
رابطه  قیطر گردد از می محسوب زیشاخ صها که وزن نرمال شده ن ییگام از روش سوآرا وزن نها نیدر آخر

 شود. سازي به روش خطی ساده انجام می . نرمالشود می محاسبه 3
𝑊𝑗 =

𝑄𝑗
∑𝑄𝑗
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 اینظرات متخصصان  یابیاست که امکان ارز نیا SWARAروش  یاصل یژگیکه ذکر شد، و همانطور
 .وزن آنها وجود دارد نییدر روند تع ها شاخص میزان اهمیتدر خصوص  ارزیابی کننده يها گروه

 هاي پژوهش یافته
شده  استفاده روش سوارااز  شرکت بیمه ایران در فناوري بیمه (اینشورتک) در موثر عوامل بندي رتبهجهت 

کنند. مهمترین معیار ابتدا قرار  در روش سوارا ابتدا کارشناسان، معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب میاست. 
براساس مقادیر متوسط  فناوري بیمه (اینشورتک)هاي  مولفهگیرد. در نهایت  گیرد و امتیاز یک را می می

براساس میزان اهمیت براساس  فناوري بیمه (اینشورتک)هاي  مولفهشوند. ابتدا  بندي می اهمیت نسبی رتبه
اند. سپس اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهاي قبلی مشخص شده است. این  میزان اهمیت مرتب شده

 باشد. می (𝑆𝑖)درج شده است که همان  1-4جدول در » ینسب تیوسط اهممت«مقادیر در ستون 
خدمات «براي شاخص  (𝐾𝑖)محاسبه شده است. میزان ضریب  (𝐾𝑖)درگام سوم از روش سورارا ضریب 

فناوري بیمه هاي  مولفهباشد. براي سایر  که از بیشترین اهمیت برخوردار است، یک می» مهیب زیمتما
نیز این مقدار محاسبه شده است. براي محاسبه وزن اولیه هر معیار، از رابطه زیر محاسبه شده  (اینشورتک)

 است.
𝑄𝑖 =

𝑄𝑖−1
𝐾𝑖

 

𝑄1 = 1 

𝑄2 =
𝑄1
𝐾2

=
1

1.23
= 0.813 

𝑄3 =
𝑄2
𝐾3

=
0.813
1.04

= 0.782 

𝑄4 =
𝑄3
𝐾4

=
0.782
1.07

= 0.731 

از روش نرمال  ییمحاسبه وزن نها درج شده است. براي 1-4جدول در » وزن اولیه«این مقادیر در ستون 
 کردن خطی مطابق رابطه زیر استفاده شده است.

𝑊𝑖 =
𝑄𝑖
∑𝑄𝑖

 

 به این ترتیب وزن نهایی هر عنصر به دست آمده است.
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 با روش سوارا فناوري بیمه (اینشورتک) يها مولفه يبند تیاولو -1-4جدول 

 وزن نرمال وزن اولیه Kj متوسط اهمیت نسبی کد معیار

Insutech01 1 1 1 128/0 
Insutech02 23/0 23/1 813/0 104/0 
Insutech03 04/0 04/1 782/0 1/0 
Insutech04 07/0 07/1 731/0 093/0 
Insutech05 18/0 18/1 619/0 079/0 
Insutech06 31/0 31/1 473/0 06/0 
Insutech07 04/0 04/1 454/0 058/0 
Insutech08 05/0 05/1 433/0 055/0 
Insutech09 09/0 09/1 397/0 051/0 
Insutech10 12/0 12/1 355/0 045/0 
Insutech11 21/0 21/1 293/0 037/0 
Insutech12 18/0 18/1 248/0 032/0 
Insutech13 25/0 25/1 199/0 025/0 
Insutech14 18/0 18/1 168/0 022/0 
Insutech15 31/0 31/1 129/0 016/0 
Insutech16 04/0 04/1 124/0 016/0 
Insutech17 11/0 11/1 111/0 014/0 
Insutech18 21/0 21/1 092/0 012/0 
Insutech19 11/0 11/1 083/0 011/0 
Insutech20 21/0 21/1 068/0 009/0 
Insutech21 09/0 09/1 084/0 011/0 
Insutech22 013/0 013/1 083/0 011/0 
Insutech23 09/0 09/1 076/0 01/0 

 000/1 757/6 جمع کل
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 با روش سوارا فناوري بیمه (اینشورتک) يها مولفه وزن نهایی -2-4شکل 
 

 نخست قرار دارد. تیدر اولو 128/0با وزن  ایاش نترنتیا يشاخص فناور
 دوم قرار دارد. تیدر اولو 104/0با وزن  یمال يفناور شاخص
 سوم قرار دارد. تیدر اولو 1/0با وزن  يافزار نرم يها رساختیز شاخص
 چهارم قرار دارد. تیدر اولو 093/0با وزن  يافزار سخت يها رساختیز شاخص
 پنجم قرار دارد. تیدر اولو 079/0با وزن  تالیجید ياستراتژ شاخص
 ششم قرار دارد. تیدر اولو 06/0با وزن  تالیجید یابیبازار شاخص
 هفتم قرار دارد. تیدر اولو 058/0با وزن  تالیجید يرهبر شاخص
 هشتم قرار دارد. تیدر اولو 055/0با وزن  یکارکنان دانش شاخص
 نهم قرار دارد. تیدر اولو 051/0با وزن  یسازمان تیخالق شاخص
 دهم قرار دارد. تیدر اولو 045/0با وزن  یسازمان ينوآور شاخص
 قرار دارد. ازدهمی تیدر اولو 037/0با وزن  مهیب يسازگار شاخص
 دوازدهم قرار دارد. تیدر اولو 032/0ا وزن ب یسازمان يریپذ انعطاف شاخص
 قرار دارد. زدهمیس تیدر اولو 025/0ها با وزن  شکار فرصت شاخص
 چهاردهم قرار دارد. تیدر اولو 022/0با وزن  یآموزش يها برنامه شاخص
 پانزدهم قرار دارد. تیدر اولو 016/0با وزن  یمال يها دوره شاخص
 شانزدهم قرار دارد. تیدر اولو 016/0عملکرد با وزن  یابیارز شاخص
 هفدهم قرار دارد. تیدر اولو 014/0با وزن  يریپذ رقابت شاخص
 قرار دارد. جدهمیه تیدر اولو 012/0با وزن  مهیانداز ب چشم شاخص
 نوزدهم قرار دارد. تیدر اولو 011/0با وزن  تالیجید یچابک شاخص
 قرار دارد. ستمیب تیدر اولو 009/0زن با و مهیب يها اپ استارت شاخص
 قرار دارد. کمیو  ستیب تیدر اولو 011/0مجدد با وزن  یمهندس شاخص
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 و دوم قرار دارد. ستیب تیدر اولو 011/0ها با وزن  برنامه یروزرسان به شاخص
 و سوم قرار دارد. ستیب تیدر اولو 01/0با وزن  یانسان يروین يها مهارت تیتقو شاخص

 گیري و پیشنهادهاي کاربردي نتیجه
معناى  نشورتکیا ای مهیفناورى بدراین مطالعه کوشش شد تا مفهوم اینشورتک بازنمایی و تعریف شود. 

محصوالت  تیریاز فناورى اطالعات براى مد مهی. فناورى بست ا يا مهبی خدمات در فناورى ورانه◌ٓ کاربرد نوا
اختصاصى  هاى مهیخسارت، طراحى ب صیتشخ سک،یر لیتحل مه،یب آنالینمختلف در حوزه فروش و مشاوره 

متحول شده اند و  یبه کل فناوريبا ورود ها  از صنعت ياری. امروزه بسکند یعمر استفاده م مهیب تیریو مد
از  زین ،یمال يکسب و کارها نیتر یمیاز قد یکی مه،یما قرار داده اند. صنعت ب يرو شیرا پ يدیجد يایدن
داده، استارت  رییرا تغ مهیاست که چهره صنعت ب يا يفناور نشورتک،ینمانده است. ا بینص یتحوالت ب نیا

باوجود همه قرار داده است.  انیمشتر اریکامال متفاوت را در اخت یکشانده و خدمات مهیب يایرا به دنها  آپ
 یقانونهاي  هیصنعت قانونمند است و ال کی مه،یروبرو است. ب یآن با موانع شرفتیپ نشورتک،یاهاي  ينوآور

محتاطاتانه  یکمها  گزاران با سابقه در رابطه با استارت آپ مهیب لیدل نیبر آن حکم فرماست. به هم ياریبس
 ینم يرویپ یکه از قانون خاصها  با استارت آپ نونمندصنعت قا نیا بیاز ترکها  عمل کرده اند. در واقع آن

 ياریاست که بس نیآرام و با ثبات خود را حفظ کنند. مشکل بزرگتر، ا طیدارند شرا لیکنند هراس دارند و تما
 تیفعال تیدارند. محور ازیگزار با سابقه ن مهیبهاي  شرکت يبه کمک و همکار نشورتکیاهاي  از استارت آپ
به استفاده از خود وادار  انیحفظ مشتر يزود برا ای رید زیگزاران ن مهیهستند و ب انیا،مشتراستارت آپ ه

 شوند. ها می نشورتکیبا ا يو همکارها  فناوري
  مهیب يمتصد يها وجود دارد که چرا شرکت یلیاند، اما دال آمده رید یلیخ ها ينوآور نیاز ا ياریهرچند بس

 يها هیمنضبط با ال اریبس یصنعت مه،ی. باند لیم یب دیجد يحد نسبت به انطباق دادن خود با فناور نیتا ا
ها  است که سال اطیجوانب احت دیشد تیابزرگ با رع يها است. شرکت ییو قضا یقانون ياز سازوکارها یفراوان

که در  یی. البته به جز استارتاپ هادارد یبر حذر م یکه آنها را از کار با هر نوع استارتاپ يزیاند، چ دوام آورده
از  ياریچرا که بس رسد، یاست که به نظر م يزیز چمسئله بزرگتر ا نیا هستند. داریپا اریحوزه کار خود بس

دارند تا از پس تعهدات خود برآمده و  ازین یسنت گران  مهیب يها هنوز به کمک مهیب يفناورهاي  استارتاپ
مدل  کیبتوانند با  شتریب مهیب يفناورهاي  هرچه استارتاپ ،یعنیکنند.  تیریبار را مد خطرات فاجعه

 مهیب يفناور دهیاز ا شتریامر ب انیکنند، متصد نیکننده را تأم منافع مصرف مدار، يمشتر کردیو رو شده حاصال
 خوش نشان خواهند داد. يرو ها ياز نوآور یبرخ دنیآنها استقبال کرده و به خر
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