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 خلق مدل كسب وكار، ضرورت تحول در صنعت بيمه

 زكتط اكجط افتربضي، ػضَ ّيئت هسيطُ ٍ هؼبٍى ططح ٍ ثطًبهِ ثيوِ ايطاى

 

ّبي ظيبزي ثِ ّب ٍ كتبة(، همبلBusiness Planِ( ٍ ثطًبهِ كست ٍ كبض )Business Modelهسل كست ٍ كبض ) زض هَضز

ّبي هتساٍل ثِ تسٍيي آى اظ ضٍشثب استفبزُ ّبي ثعضگ زض سبظهبىهطبٍضيي ٍ كبضضٌبسبى هرتلف، ضضتِ تحطيط زضآهسُ است ٍ 

 اًس.پطزاذتِ

 :زّبي ظيط ثپطزاظثِ سَالثب ًگبّی هتفبٍت ثِ هَضَع، كِ  ثط آى استايي ًَضتبض 

 ًيبظ است؟ يک ّبچطا ذلك هسل كست ٍكبض زض سبظهبى -1

 ًَگطا ًيبظهٌس است؟ ّبي كست ٍ كبضچطا صٌؼت ثيوِ ثِ هسل -2

 گط ايطاًی ثبيس ايي هسيط ضا ثب زلت زًجبل كٌٌس؟ّبي ثيوِچطا ضطكت -3

 ًمص فٌبٍضي اطالػبت زض ذلك هسل كست ٍ كبض چيست؟ -4

ضبيس  ضَز.ّبي هرتلفی تمسين هیّبي حبكن ثط هحيط كست ٍ كبض ثِ زٍضُسيط تطَض ٍ تحَل ثبظاضيبثی زض زًيب تحت تأثيط پبضازاين

ثب ايي تفكط كِ ايي زٍضُ سض . تَليسكٌٌسگبًلطاض زاضت« پبضازاين سَزآٍضي»كِ تحت تأثيط  ًبهيس؛ «زٍضُ تَليس» ليي زٍضُ ضاثتَاى اٍ

 كطزًس. ّبي ذَز هیگطزز، السام ثِ تَليس اًجَُ ٍ ثطاسبس ايسُّطچِ تَليس ضَز الجطم هتمبضی ذَاّس زاضت ٍ ذطيساضي هی

زض  .ضكل گطفت« پبضازاين تمبضبي ثبظاض»كِ تحت تأثيط ًبم زاضز « زٍضُ تمبضب»حَل ثبظاضيبثی، زٍهيي زٍضُ لبثل تطريص زض سيط ت

زٌّسگبى كبال ٍ ذسهبت ثط ايي ثبٍض ثَزًس كِ ثبيس تمبضبي هَجَز زض ثبظاض ضا پَضص زاز ٍ ثِ ّط ًحَ ثِ ايي زٍضُ تَليسكٌٌسگبى ٍ اضائِ

زض ثبظاض تمبضبي ثيطتطي ٍجَز زاضز يب حساكثط تمبضبي پٌْبى زض ثبظاض ضا ضٌبسبيی  سوت تَليس كبال ٍ ذسهبتی حطكت كطز كِ ثطاي آى

 كطز ٍ ثطاي آى كبال ٍ ذسهبت اضائِ زاز.

ضٍيكطز اًطجبق تَليس  .زض ايي زٍضُ،ضَزثٌسي هیطجمِ« هساضيپبضازاين هطتطي»كِ زض لبلت است « زٍضُ ًيبظ هطتطي»زٍضُ سَم، 

الجتِ اظ ايي زٍضُ تحَالت چطوگيطي زض اضائِ كبال ٍ ذسهت ثِ ثبظاض  .كٌس ٍاضز ازثيبت ثبظاضيبثی ضسهیِ هطتطي طلت هحصَل ثب آًچ

ّبي هطتطي، ذسهبت پس اظ فطٍش ٍ.. ّب ٍ ذَاستِتَجِ ثِ ًيبظّب، زضذَاست زض ايي زٍضُ، ًتيجِ اي اظ ضضبيت هطتطي ثِ ٍجَز آهس.

 . گطفتِ ضسزض ًظط كٌٌسگبى ٍ هطتطيبى ًتيجِ تؼبهل ػطضِ

هؼٌب پيسا كطز ٍ هطكع تَجِ ثَزى هطتطي ضا «  ضاّكبضهحَضي»پبضازاين زض ثبضس كِ هی« ايجبز اضظش ٍ ذلك اضظش»زٍضُ  ،ثؼسي زٍضُ

ضَز ٍ ليوت ٍ كيفيت هحصَالت تٌْب ثرطی اظ اضظش ثيص اظ پيص ًطبى زاز. زض ايي پبضازاين ثِ توبهی اثؼبز ًيبظ هطتطي تَجِ هی

كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت اظ يک ططف ٍظيفِ ذَز ضا پَضص زازى هجوَػِ ًيبظّبي هطتطي زاًستٌس ٍ گيطز. ػطضِهی زضثطزضيبفتی ضا 

گبى كٌٌسضسيسًس كِ ضاّكبض ًْبيی هَضز ًيبظ ذَز ضا زضيبفت كٌٌس ثسٍى ايٌكِ ٍاضز تؼبهالت تأهيي اظ ثلَؽ هطتطيبى ًيع ثِ ايي سطح
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ّب ضًَس. زض ايي پبضازاين ثَز كِ هفَْم اضظش زض كٌبض هفَْم سطٍيس هططح وبٌّگ كطزى آىّبي هتفبٍت تأهيي ٍ ّهرتلف، ضٍش

 ضس.

 كٌس.هجوَػِ اضظضی هتٌبست ثب سطٍيس ذلك هی ُكٌٌسكٌس ٍ تأهييهؼٌب كِ هطتطي سطٍيس هَضز ًيبظ ضا هططح ٍ زضيبفت هی ثسيي

ّب ثيي ثبيست كليِ ّوبٌّگیگط هیًيبظ زاضز، سبظهبى ثيوِ "اهٌيت ضٍاًی  "ثطاي هثبل ٍلتی يک هطتطي ثِ سطٍيس يب اضظش

ّبي اضظيبة ذسبضت، زٌّسُ فٌبٍضي اطالػبت، ضطكتًبهِ، ذسهبتكٌٌسُ اػن اظ ضجكِ فطٍش، صبزضكٌٌسُ ثيوِّبي تأهييسبظهبى

ّبي كٌس ٍ اظ ّوبٌّگی ثب سبظهبى تطيي حبلت هوكي هطتطي سطٍيس هَضز ًظط ضا زضيبفتضجكِ پستی ٍ ... ضا اًجبم زّس تب زض ثْيٌِ

 ّبي هتٌَع ثپطّيعز.هرتلف ٍ ذطيس ذسهبت اظ سبظهبى

ّبي لكي ثِ زليل سطػت تغييط ٍ تحَالت ٍ تٌَع ًيبظّب ٍ زضذَاست ،پبضازاين جسيسي است« ضاّكبضهحَضي»ثب ٍجَز آًكِ پبضازاين 

 .ًيع هططح ضسُ است« زاين ًَآٍضي هجتٌی ثط هطتطيپبضا»پبضزاين جسيستطي ثب ػٌَاى ثبظاض ٍ هطتطيبى اهطٍظ زض زًيب 

)ٍضٍز ثِ ثبظاض ٍ تَليس   ضَز ٍ تب تجسيل آى ثِ هحصَل لبثل تجبضي ضسىًَآٍضي فطآيٌسي است كِ اظ ذالليت )ذلك ايسُ( ضطٍع هی

 گَيٌس.ّب ضا ًَآٍضي هیيبثس. زض حميمت هطحلِ ػيٌيت يبفتي ايسُاًجَُ( ازاهِ هی

تطي ثطاي پبسد بالّب ٍ ذسهبت( ثطاي ضفغ ًيبظّب ٍ تمبضبّبي هطتطيبى، ضاُ زيگطي ضا جع ًَآٍضي ٍ پَضص كبهلاضجبع هحصَالت )ك

 كٌٌسگبى ًگصاضتِ است.ّب زض پيص ضٍي تَليس ٍ ػطضِثِ آى

تٌَع هطتطيبى  ،ٍ اظ ططف زيگطاست زض يک ثستِ ذَز ّبي هَضز ًظط اظ يک ططف هطتطي ثِ زًجبل ثِ زست آٍضزى هجوَػِ اضظش

 ثبضس.ّب هیّبي جسيس ٍ ذاللبًِ ثطاي پبسد ثِ ايي زضذَاستّب ًيبظهٌس تغييطات ٍ تجسيل ايسُّبي آىٍ ذَاستِ

-ثطزاضي اظ سطٍيسّبي لبثل زضيبفت تَسط هطتطي ًْبيی ثِ سوت ثْطُحطكت توبهی ذسهبت فٌبٍضي اطالػبت ٍ توبهی سطٍيس

« سطٍيس هكبلوِ»ّبي ّوطاُ زيگط فمط اظ ثِ ًحَي كِ زاضًسگبى گَضی؛ زّسثِ ٍضَح ًطبى هی ّبي هَثبيل تغييطات پبضازايوی ضا

 كٌٌس.ّبي هبلی، هربثطاتی، ذطيس، تؼبهلی ٍ اضتجبطی ٍ ... ذَز ضا اظ ايي ططيك زضيبفت هیضًَس ثلكِ كليِ سطٍيسهٌس ًویثْطُ

 پبضازاين حبكن ثط كست ٍ كبضّبي اهطٍظي است.« ًَآٍضي» ًكتِ ثَز كِثِ هٌظَض تبكيس ثط ايي الصكط اضبضُ تفصيلی ثِ هجبحث فَق

ّب چِ زض ظهبى تطكيل ٍ تأسيس ٍ چِ زض ظهبى ازاهِ فؼبليت حتی اگط سبثمِ چٌس زِّ فؼبليت زاضتِ ثبضٌس، اظ ططف زيگط سبظهبى

 ثبيست ثطاسبس هسلی اظ كست ٍ كبض ثِ فؼبليت ثپطزاظًس.هی

زاًس يب تطسين ًكطزُ است ثِ هبًٌس كطتی است كِ ثسٍى سكبًساض ضٍي ذَز زض ظهبى فؼبليت ضا ًوی سبظهبًی كِ هسل كست ٍ كبض

 كٌس.ثلكِ ضاّی ثطاي ضسيسى ثِ همصس ضا زًجبل ًوی ؛ضٌبسساليبًَس ضّب گطتِ است ٍ ًِ تٌْب همصس ذَز ضا ًوی

ّب اهطي هحتَم ٍ ضطٍضي است. ذطٍجی اصلی سبظهبىضيعي استطاتژيک ثطاي ثٌبثطايي هسل كست ٍ كبض زض كٌبض ٍ هكول ثطًبهِ

پصيطي، ضطكب استطاتژيک، هٌبثغ ٍ ... ضا كٌٌسگبى، ليوت، كيفيت، زستطسكِ تأهيي ًَآٍضاًِّبي كست ٍ كبض ًَيي، اضظضی است هسل

 ثِ زضستی هطرص سبذتِ است.



3 
 

ثبضس، ٍيژگی اصلی تسٍيي، ايط فؼلی كست ٍ كبضّب هیًَآٍضي كِ پبضازاين حبكن زض ضط ،گطززّوبًطَض كِ اظ تؼطيف ثبال هطرص هی

 ّب كست ٍ كبض است.ّب ٍ ثطًبهِذلك ٍ اجطاي هسل

ّبي كست ٍ كبض ًَآٍضاًِ زائوبً ًسجت ثِ تغييطات هحيطی ثِ صَضتی كبهالً هٌؼطف ٍاكٌص ًطبى ّب ثب ذلك هسلسبظهبى ،زض حميمت

 ًوبيٌس.ًفؼبى ضا هطرص هیٍ سبيط شي زٌّس ٍ هسيط حطكت ذَز ٍ پبسد ثِ ًيبظ هطتطيبىهی

 ّبي ذبصی ثطذَضزاض است:صٌبيغ هرتلف، صٌؼت هبلی ٍ ثِ ٍيژُ صٌؼت ثيوِ ثِ زاليل ظيط اظ ٍيژگی زض هيبى

 هجتٌی ثط آهبض، زازُ ٍ اطالػبت است. -

 ًگط است.صٌؼتی ًَگطا ٍ آيٌسُ -

 هجتٌی ثط هسيطيت ضيسک است. -

 ضَز.حجن اًجَّی اظ زازُ زض آى تَليس هی -

 ّبي هرتلف زض ايي صٌؼت ٍجَز زاضز.(ثٌسي هطتطيبى ثِ ضكلثب طيف ٍسيؼی اظ هطتطيبى زض تؼبهل است. )طجمِ -

 هكول صٌبيغ زيگط است. -

 ًمص هحَضي زض تَ سؼِ التصبزي زاضز. -

 ثبضٌس.ثِ ايي صٌؼت هی صٌبيغ پيططٍ ٍاثستِ -

زّس كِ ضطٍضت ًَآٍضي زض آى ثيوِ ضا زض ظهطُ صٌبيؼی لطاض هیّبي هوتبظ ايي صٌؼت، صٌؼت گطزز ٍيژگیّوبًطَض كِ هالحظِ هی

 ثباليی ثطذَضزاض است. اظ اٍلَيت

ًرَاٌّس تَاًست اظ اهٌيت ضٍاًی ثطاي تَسؼِ كست ٍ كبض ذَز  ًيع سبيط صٌبيغ ٍ هطتطيبى ،زض صٌؼت ثيوِ اگط ًَآٍضي ضخ ًسّس

 اًساظز.زض صٌؼت ثيوِ، كست ٍ كبض ايي صٌؼت ضا اظ ضًٍك هیّبي فؼبل ثطذَضزاض گطزًس ٍ اظ ططف زيگط ضلبثت ثيي ضطكت

صٌؼت اضتجبطبت ٍ چَى صٌؼت ثيوِ زض كٌبض صٌبيؼی  ،الوللی اًجبم ضسُ استزض تحميمی كِ تَسط يكی اظ هَسسبت هؼتجط ثيي

-ثِ ًظط هیثٌبثطايي، ضسُ است. صٌبيغ ثب ثيطتطيي ًيبظ ثِ ًَآٍضي ثطضوطزُ  ٍجع ،هسيباي ٍ هبلتیّبي ضايبًِصٌؼت ثبظيٍ  هربثطات

 ايي صٌؼت ضا زض ًَآٍضي زض ضزُ صٌبيغ پيططٍ لطاض زازُ است. ،ًيبظ حبكن ثط ثبظاض ٍ سبيط صٌبيغ ثطاي ّوطاّی صٌؼت ثيوِكِ ضسس 

 ،طیزائوبً ثِ فكط ثِ ضٍظ ًگِ زاضتي هسل كست ٍكبض ذَز ثبضس تب ّوگبم ثب تغييطات هحيثبيس چٌيي صٌؼتی  هالحظِ هی ضَز كِ

 پَيبيی صٌؼت ثيوِ ضا حفظ ًوبيس.

ّبي ثعضگی ٍ گستطزگی ثِ ػٌَاى ٍيژگی ثبضظ زض ضطكت ،ّبي لجلزض سبلكِ زّس الصكط ًطبى هیّبي ثيطتط ٍ هطبلؼِ فَقثطضسی

اى اظ اي ايطتطيي ضطكت ثيوِتطيي ٍ گستطزُثيوِ هططح ثَزُ است. ثط ايي اسبس ضطكت سْبهی ثيوِ ايطاى ًيع ثِ ػٌَاى ثعضگ

ًفؼبى ضا تسْيل ضسبًی ثِ هطتطيبى ٍ شياي ذسهبتثبضس، چٌيي ضجكِضسبًی گستطزُ ثطذَضزاض هیتطكيالتی ٍسيغ ٍ ضجكِ ذسهبت

لكي يكی  ؛اًسالوللی ًيع چٌيي ضطايطی ضا تجطثِ كطزُاي ثييّبي ثعضگ ثيوِضَز. ضطكتّب هیًوبيس ٍ ثبػث ايجبز ضضبيت زض آىهی

 ثبضس.ّب زض پبسرگَيی سطيغ ثِ ًيبظّبي ثبظاض هیٍ ػسم تَاًبيی ايٌگًَِ ضطكت رتیلَاظ ػَاضض اصلی ثعضگی ٍ گستطزگی، 



4 
 

-اي ضا ضلن هیضًَس كِ ًِ تٌْب فطآيٌسّبي كبضي پيچيسُزضگيط ثطٍكطاسی ٍ سلسلِ هطاتت ازاضي هیآًمسض ّبي ثعضگ هؼوَالً ضطكت

ّب ثِ ايي ّبي زضجِ يک سبلكٌٌس. هطبٍضيي ٍ هسيطاى سبظهبىثسيبض طَالًی هیًيع ًفؼبى ضا گی ثِ اهَض شيثلكِ ظهبى ضسيس ؛ظًٌس

غبفل اظ ايٌكِ ثعضگی ثب ؛ ّب ثطاي هطتطيبًطبى ثيطتط كٌٌسپصيطي ضا ثب گستطش جغطافيبيی ضؼت ٍ ًوبيٌسگیفكط ثَزًس كِ زستطس

 هؼبيت ثعضگی ضا ّن ثِ ّوطاُ زاضز.ّبي اػتجبضي ٍ تسْيالت زستطسی ّوِ هعيت

ّبي چبثک اهكبى ازاهِ حيبت زض ّبي اهطٍظي ثِ زًجبل چبثكی ّستٌس. سطػت تغييطات ثِ حسي ظيبز است كِ تٌْب سبظهبىسبظهبى

 ّبي اهطٍظ است.هحيط ضلبثتی ضا زاضًس. ثٌبثطايي تضبز ثيي ثعضگی ٍ چبثكی يكی اظ هسبيل هجتال ثِ سبظهبى

ّب ثب توطكع ثط ايي هسئلِ هْن ضوي ثطضوطزى ضطايط، ضاّكبضّبيی ضا فيلضلص زض كتبة  IBMيط ػبهل ضطكت لَيی گطٌط هس

تطيي ًتبيج ضا ثِ زست ذَاٌّس ّب( اگط ثتَاًٌس چبثک ضًَس )اصطالحبً ثطلصٌس( ثعضگّبي  ثعضگ )فيلثطضسی ًوَزُ است كِ سبظهبى

سبظي سبظهبًی چبثک تطيي هؼضل هسيطاى ايي سبظهبىضًَس. لكي ثعضگط ثبظاض هیگيطًس ٍ ضّجٍضز ٍ ثِ سطػت اظ ضلجب پيطی هی آ

 است.

ّبيی ّستٌس كِ ّبي هَفك، ضطكتثيوِ ،اهطٍظًُطبى هی زّس كِ ثب تَجِ ثِ همتضيبت فضبي كست ٍ كبض، تحميمبت اًجبم ضسُ 

 ّب است.ثعضگ ٍ چبثک ثبضٌس. گستطزگی ٍ چبثكی ضهع هَفميت ايي ضطكت

سبظ چبثكی ذَاّس ضس. ًكبت ثطضوطزُ ضسُ ّوگی ّب ًَآٍضي است. ًَآٍضي ظهيٌِسبظي سبظهبىتطيي اهَض ثطاي چبثکاظ هْنيكی 

  سبظز.لعٍم ايجبز ًَآٍضي ٍ ذلك هسل كست ٍ كبض زض فطآيٌسي هستوط ضا ثطاي ضطكت ثيوِ ايطاى ضطٍضي هی

اي كطَض زض ًمطِ ػطف تبضيری ذَز لطاض زاضز، زٍضاى گستطزگی صطف ثيوِتطيي ضطكت تطيي ٍ گستطزُثيوِ ايطاى ثِ ػٌَاى ثعضگ

گيطي اظ ًَآٍضي ًتَاًس ثِ ثبظهٌْسسی جسيسي هجتٌی ثط سبظي ٍ ثْطُّبي هرتلف چبثکثِ پبيبى ضسيسُ است ٍ اگط ثب استفبزُ اظ ضٍش

 ّس كطز.ّبي افَل ضا زض ذَز احسبس ذَاهسل كست ٍ كبض هٌبست زست يبثس ثِ سطػت ًطبًِ

ثبضس، فٌبٍضي اطالػبت زيگط ثِ ػٌَاى ّبي ثعضگ زض ػصط حبضط، ًمص فٌبٍضي اطالػبت زض آًْب هیّبي ضطكتی زيگط اظ ٍيژگیيك

فٌبٍضي اطالػبت زض  اثعاضي ثطاي ثْجَز فضبي كست ٍ كبض هططح ًيست، ثلكِ ًمص ضاّجطي ٍ ّسايت كست ٍ كبضّب ضا ثط ػْسُ زاضز،

ّبي ًَآٍضاًِ زض صٌؼت ثيوِ ٍ كليِ صٌبيغ پيططٍ ثسٍى فؼبليت آيس.هیجبثجبيی پبضازاين ثِ سَي ًَآٍضي ػبهل اصلی ثِ حسبة 

 ضاّجطي فٌبٍضي اطالػبت ػوالً همسٍض ًيست.

ًس تجلی يبثس، هگط اهكبًبت ػولی آى تَاثيوِ ايطاى ًویّبي ثعضگ ثيوِ هبًٌس ضطكت ّيچگًَِ ًَآٍضي زض ايي صٌؼت ٍ ثَيژُ ضطكت

ّب، ضطايط افعاضي ٍ ثستطّبي كبهپيَتطي ايجبز گطزز. اظ سَي زيگط حجن ػظين زازُ تَليسي زض ايٌگًَِ ضطكتّبي ًطمزض سيستن

ّب ػوالً زُثٌسي زاّبي تَليسي، تجعيِ ٍ تحليل ًتبيج هطتطيبى ٍ طجمِزازُكبٍي ثط ضٍي كٌس، اهكبى زازُاي ضا فطاّن هیٍيژُ

 ضسبًس.ثِ هٌصِ ظَْض هیزّس ٍ ًَآٍضي هجتٌی ثط هطتطي ضا َّضوٌسي كست ٍ كبض زض صٌؼت ضا ثِ ضست افعايص هی
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هٌسي اظ اهكبًبت فٌبٍضي اطالػبت ًب هوكي است، ثٌبثطايي فٌبٍضي حجن ثبالي زازُ تَليسي ثسٍى ثْطُ ،زض زًيبي ٍالؼی اهطٍظ

گيطز ٍ جسيس ًمص كليسي زاضز، ثبًيبً ضاّجطي كست ٍ كبضّب هتٌبست ثب ايي پبضازاين ضا ثط ػْسُ هی اٍالً زض تحمك پبضازاين اطالػبت

 آٍضز.ّبي هَضز ًيبظ ضا فطاّن هیٍ ظطفيت ّبپصيطي آى لبثليتثبلثبً زض ذلك هسل كست ٍ كبض ٍ اًؼطبف
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