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Abstract
Objective: Auto insurances in Iran accounts for a significant share of sales among
various types of insurance, ao sensitivity and attention to its future developments is
very high. The aim of present study is to identify the influential factors and future
characteristics of auto insurance in the world.
Method: A systematic review has been conducted on this study on the future of
vehicles, transportation system contain urbanization, and especially insurance. As
mentioned, the main goal is to identify the influential factors and future features of
auto insurance in the world. For this purpose, the publications of Journal of Insurance
Research, NoorMags, Civilica, Science Direct, Emerald, Springer open, Insurance
Research Center of Iran, Ayandeban, McKinsey, RAND, PwC, Ernst&Young, Willis
Towers Watson, Capgemini databases have been cited, and screening databases based
on the words including insurance, vehicle, automobile and transportation has been
conducted.
Finding: In this study, which started with numbers of documents, 71 articles and 64
reports were deeply reviewed after several screening steps. From a review of 551
trends, mega trends, and factors and their impacts, and identifying causal relationships
affecting the future of auto insurance, 197 categories in 31 structures have been
identified as influential factors. They were categorized into six categories:
technology, environmental, social, economic, political, legal, and business.
Conclusion: According to the study, numbers of factors will directly or indirectly
change the future of auto insurance.

Keywords: Futures study/ futurology/ futurism, Auto Insurance/ Car Insurance,
Transportation, Systematic Review.
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تاریخ دریافت9922/00/00 :

تاریخ پذیرش9200/09/92 :

چکیده
هدف :بیمههای اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاا

دادهاناد و سااسایت

نابت به تحوالت آن در آینده بایار زیاد است .پژوهش ساضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمههاای
اتومبیل در جهان انجام شده است.
روششناسی :این پژوهش یک بررسی نظاممند است که در زمینه آینده بیمه ،خودروها و سیاتم سمالونقال انجاام
شده است .در این مرور نظاممند عالوه بر مقاالت منتشر شده در پایگاههای منتخب باه گارارشهاای آینادهنگاراناه
برخی مراکر تحقیقاتی نیر استناد شده است .این مطالعه با استناد باه انتشاارات پایگااههاای پژوهشانامه بیماه ،ناور،
سیویلیکا ،آیندهبان ،پژوهشکده بیمه ،ساینس دایرکت ،امرالد ،اشپرینگر ،مککینری ،رناد ،پایدبلیاوسای ،ارناات و
یانگ ،ویلیس تاورز واتاون ،کپجمنای و غربالگری بر اساس کلمات کلیدی بیمه ،اتومبیل /خاودرو و سمالونقال
انجام شده است.
یافتهها :در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد ،پس از چندین مرسله غرلباالگری در نهایات  19مقالاه و
 02گرارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند .از بررسی  559روند ،ابر روند ،عامل و فاکتور و روابط علی و معلاولی
موثر بر آینده بیمههای اتومبیل 921 ،مقوله بهعنوان عامل تاثیرگاذار در قالاب  99ساازه شناساایی شاده و در شاش
دسته فناورانه ،محیط زیاتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،سقوقی و کاب و کار دستهبندی شدند.
نتیجهگیری:بر اساس این بررسی ،برخی از عوامل به صورت ماتقیم و برخی به صورت غیرماتقیم ،آینده بیمههای
اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.
واژگانکلیدی :آیندهپژوهی ،بیمههای اتومبیل ،سمل و نقل ،مرور سیاتماتیک
طبقهبندیموضوعیM10 ،O32 ،G22 :


 .9استادیار گروه مدیریت منابع اناانی و مدیریت کاب و کار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
shamsj58@khu.ac.ir
 .9دانشجوی دکتری مدیریت منابع اناانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویانده مائول).
std_salmasi@khu.ac.ir
 .9استادیار گروه مدیریت منابع اناانی و مدیریت کاب و کار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .2استادیار پژوهشکده بیمه ،تهران ،ایران.

910

khastar@khu.ac.ir
niakan@irc.ac.ir

همه جوامع ،سازمانها و افراد برای موفقیت در آینده نیازمند کاب آمادگی هاتند.
صنعت بیمه نیر از قاعده ماتثنی نیات و فعاالن آن شامل سیاستگذاران ،شرکتهای
بیمه ،شبکه فروش ،ارزیابان خاارت ،ارائهدهندگان ابرارها و خدمات مورد نیاز و ستی
بیمهگذاران (مشتریان) نه تنها میبایات نابت به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان
دهند ،بلکه باید در مواجهه با تغییرات از پیش آمادگی داشته باشند.
بهطور مشخص ،با توجه سهم باالی بیمههای خودرویی از کل سق بیمه تولیدی کشور
که قریب به  20درصد است (بیمه مرکری ج.ا.ا ،)9922 ،.این سؤال پیش میآید که این
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مقدمه

رشته بیمهای در آینده با چه تحوالتی روبهرو خواهد شد؟ ،یا با توجه به تغییرات در
قوانین و مقررات ،فناوری و  ...نیازهای مشتریان این رشته بیمهای در آینده چه خواهد
بود؟.
مطالعه ساضر در این راستا شکل گرفته و سعی نمود پاسخگوی این پرسش باشد که
بیمههای خودرویی در آینده دستخوش چه تغییراتی خواهد شد .از سویی ،پاسخ به این
پرسش نیازمند انجام یک طرح آیندهپژوهی بود که تحقیق پیش رو بر مرسله اول آن
یعنی شناسایی عوامل موثر بر آینده و ایجاد زیرساختی کاربردی برای برنامهریری آینده
بیمههای خودرویی تمرکر نموده است .برای دستیابی به این هدف ،از بررسی نظاممند در
زمینه آینده خودروها ،سیاتم سملونقل و بیمه برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر آینده
بیمههای خودرویی در جهان استفاده شد .البته ،عالوهبر مقاالت علمی-پژوهشی منتشره
در پایگاهها و مجالت منتخب به گرارشهای آیندهنگارانه برخی از مراکر تحقیقاتی نیر
استناد شده است.
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.مروریبرپیشینهپژوهش
سینگ و همکاران )9099( 9با روشهای کتابسنجی و تحلیل  902مقاله منتشره در
پایگاه اسکوپوس 9بین سالهای  9299تا  9090به مرور نظاممند وضعیت فعلی ادبیات
پیرامون «هیچ عیبی پیدا نشد» ،9پرداختهاند .در نهایت ،از تحلیل محتوا 2برای درک
مضامین اصلی ادبیات این اصطالح در تعمیر و نگهداری و توسعه آن در تحقیقات آینده
استفاده کردهاند .نتایج نشان داد انتشارات در مورد «هیچ عیبی پیدا نشد» در دهه گذشته
بهویژه پس از سال  9090به سرعت در سال افرایش است .اما ،تحقیقات قبلی عمدتاً بر
طراسی سیاتم ،تشخیص خطا ،مهندسی قابلیت اطمینان ،مدیریت دادهها و عوامل اناانی
تمرکر داشتهاند و اهمیت تحلیل اقتصادی و ریاک نشان داده نشده است .ایدن و
همکاران )9091( 5در مطالعهای با عنوان «ماهیت پژوهش آیندهنگری راهبردی :مطالعه
مروری ساختارمند» تعداد  52مقاله منتشره بین سالهای  9000الی  9092را مورد بررسی
و تحلیل قرار دادهاند .بر این اساس ،عوامل موفقیت اولیه آیندهنگری راهبردی شناسایی
شد و نتایج نشان داد روش آیندهنگری یکی از این عوامل است .سریتاس و بورماوگلو

0

( )9095نیر در مطالعهای با عنوان «سیر تکاملی کاربرد روشهای آیندهنگری :تحلیل
کتابسنجی از خروجیهای پژوهشهای فناوری آیندهمحور» نشان دادند استفاده از
روشهای آیندهپژوهی در گذر زمان افرایش یافته و بهخصو

در سالهای اخیر،

روشهای متنوعتری در این زمینه به کار گرفته شده است .همچنین ،طبق این پژوهش،
کشورهای آمریکا ،انگلاتان ،آلمان و فراناه بیشترین کاربران روشهای آیندهنگرانه
هاتند.
1. Singh et al
2. Scopus
 :No fault found .9معادل هیچ عیب پیدا نشد ،مشکلی پیدا نشد یا نقصی پیدا نشد ،اصطالساتی هاتند که در زمینه تعمیر و
نگهداری استفاده میشوند ،جایی که یک واسد به دنبال شکایت از خطای درک شده توسط اپراتورها یا زنگ هشدار از
تجهیرات آن از سرویس خارج میشود .سپس بررسی میشود ،اما هیچگونه ناهنجاری توسط اپراتور تشخیص داده نمیشود.
4. Content analysis
5. Iden et al
6. Saritas & Burmaoglu
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متعارف آیندهپژوهی (اثباتی ،تکاملی و انتقادی) را بازخوانی نموده و سپس نگاشت و
خوانشی نوین از پارادایم نوظهور این سوزه یعنی آیندههای یکپارچه ارائه کردهاند .نتایج
نشان داد فرایند تحول و گذار پارادایمی معطوف به ظهور پارادایم آیندههای یکپارچه از
توسعه ظرفیت آیندهپژوهی در پردازش ماایل و تبدیل آیندهپژوهی به یک سوزه
فراطبیعی سکایت دارد .کنعانی و همکاران ( )9921نیر با مرور نظاممند مقاالت منتشره
در سه پایگاه ساینس دایرکت ،9اسکوپوس و امرالد 9سعی نمودهاند تصویری روشن از
کاربات روشهای آیندهنگری ارائه دهند .برای این منظور ،پس از غربال مقاالت ،تعداد
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از مطالعات داخلی نیر به کمیجانی و عیوضی ( )9922میتوان اشاره کرد که پارادایمهای

 25مقاله را مورد مطالعه عمیق و تحلیل قرار دادهاند که نتایج نشان داد روشهای
آیندهنگری تا سال  9091متنوع بوده و سالیق کشورها در بهکارگیری روشها و زمینهها
و دامنه کاربرد آنها نقش تعیینکننده دارد .همچنین ،سیاح مفضلی و همکاران ()9922
چگونگی طبقهبندی الگوهای موجود آیندهنگاری در جهان و تعیین تأثیر روند تکاملی
الگوهای آیندهنگاری بر تغییر این الگوها با گذشت زمان و متعاقباً شناسایی تحوالت
الگوهای آیندهنگاری در بیات سال گذشته را مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج نشان داد
الگوهای آیندهنگاری در ظاهر تفاوت کلی با یکدیگر دارند .اما در محتوا روندی تکاملی
و تفصیلی طی کردهاند و علیرغم تغییرات شکلی در الگوهای تدوین شده در سالهای
اخیر ،تغییر شگرفی در ماهیت و محتوای این الگوها رخ نداده است .همچنین روند
تکاملی این سوزه از افرودن موضوعات کلیدی برای سهولت در اجرا و پیادهسازی
مطالعات و افرایش اعتبار نتایج سکایت دارد.
همانگونه که مالسظه شد در زمینه مرور ادبیات آیندهپژوهی و بررسی نظاممند
پژوهشها پیش از این در داخل و خارج از کشور مطالعاتی صورت گرفته است .اما
قلمرو مکانی هیچ یک از آنها صنعت بیمه و بهویژه بیمههای خودرویی نبوده است.

1. Science Direct
2. Emerald
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.مبانینظری
آیندهپژوهی ،9معرفت شکل بخشیدن به آینده بهگونهای آگاهاناه ،فعاالناه و پایشدساتانه
است .همچنین علم و هنر کشف آینده و شاکل بخشایدن باه دنیاای مطلاوب فرداسات
(جائوتای و ساپیو .)9099 ،9از منظار برخای از صااسبنظاران ،آیناده در چهاار ساطح
آیندههای ممکن ،9آیندههای محتمل ،2آیندههای باورپذیر/موجاه ،5آینادههاای ترجیحای/
مرجح /مطلوب 0قابل تبیین است .آیندههای ممکن ،شاامل تماامی وضاعیتهای ممکنای
است ،که میتواند در آینده محقق شود .آیندههای ممکن شامل آیندههایی است که ممکن
است متناقض با دانش فعلی باشد .آیندههای محتمل به آن دسته از آیندههایی اشااره دارد
که استماال تحقق مییابند .برای این نوع از آیندهها میتوان استمال وقوع در نظر گرفات،
چراکه بعضی محتملتر هاتند .آیندههای باورپذیر /موجه آیندههایی هاتند که مایتواناد
اتفاق بیافتد و بر پایه آنچه امروز میدانیم ایان آینادههاا تصاویر مایشاوند .آینادههاای
ترجیحی یا مرجح یا مطلوب آیندهای اسات کاه باه تحقاق آن عالقمنادیم و باه واساطه
ارزشها و اندیشه افراد متفاوت هاتند .نکتة مهم آن است که سه ساطح اول باه قابلیات
وقوع یا تحقق آینده بازمیگردد و این سه ناوع ،همگاون هااتند ،اماا آینادههای مارجح
برخالف آیندههای دیگر که از نوع شناختی هاتند ،از نوع برانگیراننادهاناد (ساجیاانی و
قصاع 9929 ،به نقل از هنکاک و بترولد .)9222 ،بایاری از روشهای آیندهپژوهی مبتنی
بر فرض شباهت آینده به سال یا آینده امتداد سال پایهریری میشوند .بنابراین اغلب ایان
روشها به پیشبینی ،برای شناخت آیناده کاه اداماة رونادهای گذشاته تاا ساال اسات،
میپردازند .این روشها محتملترین مایر آیندة قابل وقوع را شناسایی میکنناد و ساپس
وضعیت آینده را تبیین میکنند .این پیشبینیها شاید در افق زمانی کوتاهمدت مناساب و
کارا باشند ،ولی در افق بلندتر ،رویدادهای غیرقابل پیشبینی در داخل یا خاارج مرزهاای
1. Future Study/ Futurology/ Futurism
2. Giaoutzi & Sapio
)3. Possible Futures, “Might” Happen (Future Knowledge
)4. Probable Futures, “Likely to” Happen (Current Trends
)5. Plausable Futures, “Could” Happen (Current Knowledge
)6. Preferable Futures, “Want to” Happen (Value Judgements
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مرز آیندههای محتمل فراتر رفته و تالش میکند تاا در محادودة آینادههاای باورپاذیر و
گاهی آیندههای شگفتیساز ،آیندههای بدیلی را بجوید که شاید با آینده محتمل متفااوت
باشد ،ولی با شناسایی و ردیابی آنها مانع از غافلگیری (و اسیاناً شکات) در آینده گاردد
(ساجیانی و قصاع.)9929 ،
روشهای متعددی در زمینه آیندهپژوهای معرفای شادهاناد و در خصاو

آنهاا اجمااع

جامعی وجود ندارد .از طرفی این روشها از جنبههای مختلفی مانند کمی یا کیفی باودن،
هنجاری یا اکتشافی بودن ،هدف ،جهتگیری و  ...قابل تجریاه و تحلیال هااتند (بال،9
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متعارف سیاتم ،غافلگیرکننده و شکننده روندها میباشند .بهطور کلای سناریونویاای 9از

 .)9002تحلیل روندها ،سناریونویای ،تحلیل اثرات متقابل ،توسعه چشمانداز ،پسنگری،
مدلسازی و شبیهسازی ،سریهای زمانی ،تحلیل رگرسایون ،سیااتم داینامیاک ،تحلیال
ثبت اختراع و دلفی برخی روشهای آیندهپژوهی هاتند که به عقیاده بال ( )9002تماام
آنها میتوانند به تدوین سناریو بیانجامند .لذا روش سناریونویای را میتوان روشی بارای
خالصهسازی دستاورد تالشهای آیندهپژوهان دانات که این تاالش میتواناد کمای یاا
کیفی باشد .از مهمترین گامهای سناریونوسی شناسایی مهمترین عوامال ماوثر بار آیناده
است تا بتوان بر اساس آنها تحلیلهای مرتبط را انجام داد.
گرچه وننوتن )9009( 9و لیاات )9005( 2افاق زماانی کوتاهمادت یاا بلندمادت بارای
سناریوها متصور هاتند .اما به عقیده جائوتای و ساپیو ( )9099افق زمانی مناسب بارای
برنامهریری سناریو دورنمای میانمدت تا بلندمدت اسات (وسیادی مطلاق و همکااران،
 9991و ساجیانی و قصاع )9929 ،و این افق زمانی باید به اندازه کافی بلند باشاد تاا باه
تغییرات فرصت رخ دادن بدهد و در عین سال به اندازه کافی کوتاه باشد تا امکان ایجااد
سناریوهای ممکن را فراهم آورد (جائوتای و ساپیو .)9099 ،بر این اساس بازه زمانی مد
نظر اسناد گردآوری شده نیر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است.

1. Scenario Planning
2. Bell
3. Van Notten et al
4. List
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روششناسیپژوهش
 .
با توجه به این که هدف پژوهش ساضر شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمههای اتومبیل
است ،مرور پیشینه پژوهشهای مرتبط مدنظر قرار گرفت .عمدهترین اهداف بررسی
پیشینه تحقیقات انجام شده ،مشخص کردن سوزههای مورد نیاز جهت پژوهش ،آگاهی
از روشهای مختلف پژوهش و شناسایی ویژگیهای آنها ،پرهیر از انجام رویکردهای
بیثمر ،کاب بصیرتهای روششناختی و یافتن مویدهایی برای یک نظریه زمینهای
هاتند (گال و همکاران .)9922 ،نتیجهگیریهایی که میتوان از بررسی دقیق و عمیق
پیشینه یک موضوع پژوهشی که در اینجا آینده بیمههای اتومبیل است بهدست آورد،
روشنگر و زمینهساز ارائه تئوریهای زمینهای خا

موضوع است.

پژوهشهای آیندهپژوهانه عمدتاً دارای ماهیتی کیفی هاتند و از آنجا که تحقیقات کیفی
غالب ًا اکتشافی هاتند ،شایاته است مرور و بررسی پیشینه آنها نیر دارای ماهیت اکتشافی
باشد که هدف آن روشن ساختن جوانب پدیده مورد مطالعه و ارائه فرضیاتی برای
رهنمون شدن به راههای تحقیقاتی ثمربخش است .روش تحلیل سیاتماتیک روشی
صریح ،دقیق و قابل تکرار است؛ از آنجا که سایر روشهای بررسی پیشینه فقط نمایانگر
یک وجه از یک تصویر بررگتر هاتند ،ارزش یک بررسی سیاتماتیک این است که
قطعات گااته را با هم ترکیب و نتایج را بهصورت سازمانیافته تلفیق میکند و اجازه
می دهد یک مرور کلی از موضوع مورد بررسی داشت؛ همچنین محقق میتواند
چارچوبی زمینه ای برای پشتیبانی از موضوع مورد بررسی خود فراهم آورد (سیلوا،9
 .)9095از خصوصیات اصلی مرور سیاتماتیک این است که دارای پایایی باال یعنی
تکرارپذیر است (کنعانی و همکاران .)9921 ،پژوهش ساضر باتوجه به آنکه بهدنبال
شناسایی وضعیت آینده است ،دارای رویکرد اکتشافی است .همچنین با توجه به اینکه
شناسایی عوامل و شرایط موضوع از سایر پژوهشهای کیفی انجام شده بهصورت
سیاتااماتیک استخراج میشود ،در زمره پژوهشهای تفایری و کیفی دستهبندی می
1. Silva
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آینده بیمههای اتومبیل در چارچوب یک طرح کالنتر انجام شده است ،اما نتایج آن
بنیادی بوده و تالش شده تا وضعیت پااژوهشهای آیندهنگارانه انجام شده در زمینه
بیمههای اتومبیل تجریهوتحلیل شوند.
مدلهای مختلفی برای مرور سیاتماتیک معرفی شدهاند که مهمترین آنهاا فرایناد هشات
مرسلهای گال و همکاران ( )9922و فرایند سیلوا ( )9095هاتند .روش هشت مرسلاهای
پیشنهادی گال و همکاران شامل تهیه گاهنامه پاژوهش ،مشاخص کاردن محاور اصالی،
جاتجوی پیشینه ،طبقهبندی منابع و مدارک یافت شده ،ایجاد یک پایگاه اطالعاتی بارای

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

شود .ضمن اینکه مطالعه ساضر بهمنظور ایجاد زیرساااختی کاربردی برای برنامهریری

خالصه منابع ،مشاخص کاردن ساازههاا و رواباط استماالی ،یاافتن یافتاههاای مغاایر و
تفایرهای رقیب و نتیجهگیری از آنها ،و نهایتا همفکری با افراد مطلع دربااره یافتاههاای
پژوهش است .سیلوا نیر مراسل انجام مطالعات سیاتماتیک خود را بر جنبههاایی شاامل
شناسایی ادبیات موضوع و ارزیابی سودمندی ،استخراج دادهها به روشی منظم از مقااالت
منتخب ،و تجریهوتحلیل دادهها و ارائه یک مرور کلی ساماندهی کرده است.
روش بررسی سیاتماتیک این پژوهش بر اساس ترکیب دو فرایند فاوق طراسای شاده و
شش مرسله برنامهریری ،جااتجو و شناساایی ،غرباالگری ،پایگااه اطالعااتی ،تجریاه و
تحیل ،و نتیجهگیری را شامل میشود.

یافتههایپژوهش
 .
در مطالعه ساضر با اجرای پروتکلهای تعیین شده ،پژوهشهای مرتبط باا آینادهپژوهای
بیمه ،خودرو و سملونقل با نگاه به بیمههای اتومبیال ماورد بررسای قارار گرفتهاناد .در
ادامه ،یافتهها بر اساس چارچوب فرایند مرور سیاتماتیک ارائه شده است.
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برنامهریزی
  .در این مرسله ،محور و هدف پاژوهش ،واگگاان کلیادی و مناابع اطالعااتی ماورد نظار
مشخص شدند .هدف اصلی ارائه یک مطالعه ماروری از پیشاینه مطالعاات آینادهپژوهای
مرتبط با بیمههای اتومبیال و اهاداف فرعای آن شاامل تعیاین عوامال ماوثر ،روشهاا و
ابرارهای مورد استفاده ،سالها و سوزه جغرافیایی مورد نظر در سایر پاژوهشهاا بودناد.
اگرچه هدف غایی پژوهش بررسی آینده بیمههای اتومبیل در ایران و سناریوهای محتمال
است ،دامنه جغرافیایی مورد بررسی بدون محدودیت بوده است .همچناین باا توجاه باه
ارتباط تنگاتنگ بیمههای اتومبیل با صنعت خودروسازی و سیاتمهای سملونقل ،توجاه
به آینده این موضوعات نیر جرو محورهای فرعی این بررسی مد نظر قرار گرفتهاند.
پروتکلها)

برنامهریزیمحدودهپژوهش(
جدول  .
موضوع
پایگاه مقاالت

منابعفارسی

منابعانگلیسی

پژوهشنامه بیمه ،مجالت تخصصی

Science Direct (Futures), Emerald
(Foresight), Springer open (European
)Journal of Futures Research
McKinsey, RAND, PwC,
Ernst&Young, Willis Towers Watson,
Capgemini
Futures Study, Futurology, Futurism,
Foresight
Insurance, Automobile/ Vehicle,
Transportation
(April) 2000 – 2020

نور ،سیویلیکا

پایگاه گرارشها

پژوهشکده بیمه ،آینده بان

کلمات کلیدی

آیندهپژوهی ،آیندهنگاری

معیارهای انتخاب

بیمه ،اتومبیل/خودرو ،سملونقل

زمان انتشار

 9990الی ( 9922فروردین)

منبع :یافتههای تحقیق

آنچنان که در جدول  9ارائه شده است ،واگگان کلیادی فارسای و انگلیاای بار اسااس
مطالعات آیندهپژوهی و معیارها انتخاب بر بیماه ،اتومبیال/خاودرو ،سمالونقال (زمینای
غیرریلی) متمرکر شدهاند .بر اساس توصیه گال و همکاران ( )9922دامنه منابع اطالعااتی
مدنظر در بررسی ساضر محدود به مقاالت علمی نبوده و گرارشهاای مارتبط برخای از
موساات در زمینه آیندهپژوهی نیر مورد توجه قرار گرفتهاند.
912

در این مرسله ضمن جاتجوی اینترنتی ،سوابق مرتبط شامل مقاله و گرارشها از منابع و
پایگاههای اشاره شده در جدول  9بررسی شد .تعداد کل مقاالت یافت شده  0990ماورد
مبتنی بر عباراتی مرتبط با آیندهپژوهی و آیندهنگاری بود که با اعمال الیه بعدی جااتجو
در خصو

بیمه ،اتومبیل و سملونقل به  9090مورد محدود شد .این تعداد شاامل 909

مورد از امرالد (مجله فورسایت 929 ،)9مورد اشاپرینگر( 9مجلاه مطالعاات آینادهپژوهای
اروپا) 29 ،مورد ساینسدایرکت (مجله فیوچرز 99 ،)9مورد سیویلیکا ،و  90ماورد پایگااه
مجالت نور بود .از پژوهشانامه بیماه ،هایچ ماوردی یافات نشاد .از طرفای تعاداد کال

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

. -جستجووشناسایی

گرارش های یافت شده با در نظر گرفتن الیه بعدی جاتجو و بررسای اولیاه عنااوین 21
مورد بود که شاامل  95ماورد از پایدبلیوسای 90 ،2ماورد ارنااااتویاناگ 90 ،5ماورد
کپاجمنای 92 ،0مورد رناد 9 ،1ماورد پژوهشاکده بیماه و  5ماورد ماککیناری 9باود .از
آیندهبان ،هیچ موردی یافت نشد.

 .غربالگریاز آنجاییکه دامنه موارد انتخاب شده اولیه بایار گاترده اسات ،ماوارد یافات شاده باا
توجه به هدف تحقیق غربال شدند .غربالگری 2به معنای مطالعه عنوان و چکیاده و ساایر
مشخصات مقاالت ماتخرج و انتخاب ماوارد مارتبط و ساذف ماوارد غیرمارتبط اسات
(کنعانی و همکاران .)9921 ،غربالگری ،تحلیل و تفایر دادهها و اطالعات و یک فرآیناد
کامالً استداللی است که نیازمند بحث و تعامل است (سیاح مفضالی و همکااران.)9922 ،

1. Foresight
2. Springer
3. Futures
)4. PwC (PricewaterhouseCoopers
5. Ernst & Young
6. Capgemini
7. RAND
8. McKinsey
9. Screening
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این فرایند در چندین مرسله انجام شد و بهصورت ماتمر یافتهها بازبینی شاد و ماواردی
که بیشترین ارتباط با موضوع مورد بررسی و معیارهای انتخاب را داشت جهات بررسای
عمیق شناسایی شدند .در مرسله اول غربالگری به سذف مقاالت و گرارشهای تکاراری
پرداخته که از منابع مختلف یا بر اساس کلمات کلیدی مختلف به دست آمدهاناد .مرسلاه
دوم با بررسی عنوان مقاله و تعیین ارتباط آن با موضوع ماورد بررسای و ساپس مطالعاه
چکیده موارد انتخابی از مرسله قبال انجاام شاد .قبال از بررسای عمیاق نیار غرباالگری
مجددی انجام گرفت و مقدمه و نتیجهگیری مقاالت و گرارشها بررسی و ماوارد مارتبط
شناسایی شدند.
غربالگری بر اساس عنوان مقاله ،موارد تکراری ،مارور چکیاده و در مرسلاه بعاد مارور
مقدمه و نتیجه انجام شد .در نهایت  905مقاله و  10گارارش مطاابق باا جادول  9بارای
بررسی عمیق مد نظر قرار گرفتند .شایان ذکر اسات از مجماوع  9090مقالاه  525عناوان
تکراری بودند.
نتیجهغربالگرییافتههایکلماتکلیدی

جدول .
گرارشها

مرسله غربالگری

مقاالت

تعداد یافته

9090

غربالگری موارد تکراری

292

غربالگری عنوان

922

غربالگری چکیده

999

غربالگری مقدمه و نتیجهگیری

905

10

بررسی عمیق متن (مرسله د)

19

02

21
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مرسله جاتجو و غربالگری با چالشهایی نیر همراه بود .ماثالً در ماورد برخای از مناابع
اطالعاتی مانند اشپرینگر و امرالد ،امکان جاتجو در چکیده و کلمات کلیدی به صاورت
مجرا از متن وجود نداشت؛ یا نردیکای نگاارش عباارت کلیادی « »Futures Studyباه
990

مقاالت در بخش نتیجهگیری بیان میشود) بود که امر غربالگری را دشوار میکرد.

 .پایگاهاطالعاتیاین گام مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصا

داد .بررسی عمیق متن  905مقاله و

 10گرارش خروجی غربالگری انجام شد و کل متن هر سند به دقت مورد بررسای قارار
گرفت .بر اساس یافتههای هر مقاله و گرارش و ارتباط موضوعی با هدف ایان پاژوهش،
موارد منتخب تعیین و مشخصات آنها در یک پایگاه اطالعااتی در نارمافارار اکاال درج
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مفهوم آیندهپژوهی با مفهوم پیشانهادهایی بارای مطالعاات آیناده (کاه تقریبااً در تماامی

شدند .در پایان این مرسله 19 ،مقاله و  02گرارش انتخاب شدند .همرمان با تولید پایگااه
اطالعاتی ،خالصهای نوشتاری از هر سند منتخب در سندی مجرا درج و در زمان تکمیال
پایگاه اطالعات و تجریهوتحلیل (مرسله ها) به یاری نویاندگان آماد .در نهایات پایگااه
اطالعاتی شامل دادههای نوع سند (گرارش/مقاله) ،دامنه (بیمه/خودرو/سملونقل) ،منباع،
پایگاه ،عنوان ،نویانده ،سال انتشار ،سال اثر (زمانی که پاژوهش آینادهپژوهای بارای آن
تهیه شده)  ،محدوده جغرافیایی ،روش پژوهش ،ابرارهای پژوهش ،عامل تاثیرگاذار ،ناوع
عامل ،شرح تغییرات یا سناریوها ایجاد شد.

مرحلهتجزیهوتحلیل

.5در این مرسله با ساختاردهی ،ایجاد مقولهها و شازهها ،دستهبندی آنها باه تفکیاک بیماه،
خودرو ،سملونقل ،شناسایی و تلفیق روابط استمالی بین آنهاا تحلیال نتاایج بار اسااس
منطقه جغرافیایی و بازه زمانی انجام شود .هدف این مرسله افرایش آگاهی از پدیادههاای
مورد پژوهش و نتیجهگیری در خصو

آینده بیمههای اتومبیل بر اساس یافتههای ساایر

پژوهشها بوده است .در نهایت نتایج توسط پژوهشگران بررسی مجدد و بازنگری شدند
که در مرسله نتیجهگیری عنوان شده است.
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سناریو پردازی

تحلیل روند

نظرسنجی

دلفی

مرور ادبیات و پیشینه

پسنگری

مدلسازی و تحلیل عاملی

چشماندازسازی

آینده شگفتیساز

تحلیل اثرات متقابل

تحلیل سیاتماتیک

مطالعه موردی

2

نقشه راه

بیمه

0

99

9

9

رگرسیون

پژوهش

سایر

روش
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روشهایپژوهش
جدول .تجزیهوتحلیل 

9

25

9

29

9

9

2

22

9

9

2

995

9
9

خودرو

99

9

2

9

9

سملونقل

99

99

99

2

5

5

9

2

2

9

9

جمع

59

59

99

2

2

0

0

5

2

2

2

2
2

9
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در بررسی روشهای مورد استفاده این نکته سائر اهمیت اسات کاه  99درصاد از ماوارد
بیااش از یک روش پژوهش را مورد استفاده قرار دادهاند که در جدول شماره  9فراوانای
روشها نشان داده شده است .در مجموع این اسناد منتخب روشهای ساناریوپردازی (از
جمله ساناریوپردازی آینادههاای باورپاذیر ،سناریوساازی شخصایت ،آناالیر سااسایت
سناریو) ،تحلیل روند (از جمله تحلیل روند گذشاته ،پایشبینای آیناده ،روناد فنااوری)،
نظرسنجی ،مرور ادبیات و مرور پیشینه ،انواع مدلساازی و تحلیال عامال ،پاسنگاری،9
چشاماندازسااازی ،سااناریوی آیناادههااای شاگفتیساااز ،9تحلیاال اثاارات متقاباال ،تحلیاال
سیاتماتیک و سیاتم داینامیک ،مطالعه موردی ،نقشهراه و رهنگاشت ،رگرسایون و ساایر
روشها (از جمله شناسایی فرصت ،تحلیل مقایاهای ،آناالیر خوشاهای ،فشاار فنااوری،9
چرخه عمر فناوری ،تجریهوتحلیل الیهای ،روش کیو) را مورد استفاده قرار دادهاند.
ابرارهای مورد اساتفاده در ایان پاژوهشهاا بارای جماعآوری دادههاا شاامل مصااسبه،
پرسشنامه ،مطالعات کتابخانهای ،کارگاه (سضوری ،مجازی ،تعامل ،شش تفکار انتقاادی)،
1. Backcasting
2. Wild Cards
3. Technology Push

999

شبکه ارزش بودهاند.
همانگونه که در جدول شماره  2مشخص است بیشتر پژوهشهای مرتبط در سطح جهان
یا بدون مرز ( 21درصد) و سپس قاره اروپا ( 99درصد) انجام شادهاناد .از طارف دیگار
بررسی بازههای زمانی اثرگذاری آیندهپژوهیها نشان میدهد کاه در  91درصاد از اساناد
پژوهشگران بازه زمانی مشخصی برای آیندهپژوهی مدنظر قرار ندادهاند و تطبیق یافتههای
این اسناد با زمان مشخصای در آیناده امکاانپاذیر نیاات .باتوجاه باهآنکاه مقااالت و
پژوهشها از سال  9000به بعد مد نظر بودهاند ،یافتههای  95درصاد از اساناد باه زماانی

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

گروههای کانونی ،کافه دانشی ،پنل خبرگان ،طوفان فکری ،تفکار ارزش محاور و تحلیال

قبل یا تا سال  9090محدود بودهاند .بیشترین تعداد پژوهش مربوط به آینده در سالهاای
 9090و  29( 9050درصد) میباشند.
جغرافیاییپژوهشها

جدول .تجزیهوتحلیلبازهزمانیومنطقه
تا

-9099

-9090

-9099

-9029

بعد از

زمان

9090

9095

9090

9020

9050

9059

جهان

90

1

99

90

9

0

9

02

اروپا

5

5

9

5

9

99

9

90

آمریکا

2

5

9

9

آسیا و اقیانوسیه

9

2

جغرافیا

نامشخص

9

9

9

9

9

9

9

95

91

1

کشور درسال توسعه
ایران

0

مجموع

90

99

مجموع

2

90

9

90
9

92

9

99

5

995
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تحلیل یافتهها بر ساب نوع مطاابق باا جادول  5نشاان مایدهاد کاه بیشاتر مطالعاات
آیندهپژوهی بر تشریح روندها ،عوامل تاثیرگاذار (مجموعااً  02درصاد) و پیارو آن ارائاه
سناریوهایی برای آینده متمرکر شدهاند.
992
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در مرسله بعد با تمرکر بر روندها ،ابر روندها ،عوامل و معلول آنها ،روابط علی و معلولی
موثر بر آینده بیمههای اتومبیل شناسایی و تحلیال شاد .تعاداد  591موضاوع کاه بعاد از
تجریه و تحلیل دقیقتر به  559موضوع تبدیل شدند در قالب  900مقوله ( 9مورد مرباوط
به سایر رشتههای بیمهای) بهعنوان عامل تأثیرگذار و  99سازه شناسایی شد و بار اسااس
موضوع و مقولههای مرتبط در  0دساته فناوراناه ،محایط زیااتی ،اجتمااعی ،اقتصاادی،
سیاسی و سقوقی و کاب و کار دستهبندی شدند که نتایج آن در جدول  0ارائه شدهاند.
هایپژوهشهابرحسبنوع


تجزیهوتحلیلیافته
جدول.5

یافته

روند و ابر روند

عامل تاثیرگذار

سناریو

مانع

مدل کاب و کار

آینده شگفتیساز

چشمانداز

چالش

فرصت

شاخص

مجموع

تعداد

929

995

999

90

91

99

99

5

2

9

101
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دستههای تأثیرگذار ماتقیم و غیرماتقیم بر آینده بیمههای اتومبیل به ترتیب متعلق شامل
دستههای فناورانه ( 92درصد) ،اجتماعی ( 99درصد) ،کاب و کار ( 95درصاد) ،محایط
زیات ( 99درصد) ،اقتصاادی ( 90درصاد) ،سیاسای و سقاوقی ( 5درصاد) اسات کاه
نشاندهنده تأثیرات بهسرای فناوریهاای مختلاف از جملاه فنااوری اطالعاات ،فنااوری
خودرو و فناوریهای زیرساختهای سختافراری و نرمافراری بر آینده است.

992

دسته

مقولهها

سازه

تعداد

فناوری اطالعات

22

فناوری خودرو

10

زیرساخت

92

فناوری

90

پیشرفت تکنولوگی ،تکنولوگی همگرا ،سایر ماائل تکنولوگی

سایر وسایل نقلیه

2

روشهای جدید سملونقل ،اسکوترهای برقی ،سملونقل هوایی

ارز دیجیتال

9

ارز دیجیتال ،مجوز ارز دیجیتال ،مقبولیت ارز دیجیتال

امنیت سایبری

5

زنجیره ارزش دیجیتالی ،ابرارهای تعاملی دیجیتال ،اینترنت اشیا،
زنجیره بلوکی ،هوش مصنوعی ،تحلیل دادهها ،کالن دادهها،
اتوماسیون ،دانش دیجیتال ،نرمافرارها و اپلیکشینها ،رباتیک ،پهپاد
و ماهواره ،توزیع دیجیتال ،چت بات ،یادگیری ماشینی ،اطالعات در
لحظه ،بازارهای الکترونیک ،تکنولوگی ابری ،سیاتمهای یک بار
پرداخت ،شبکه اطالعاتی ،فناوری شناختی ،هاته اصلی نرمافرار،
واقعیت افروده
خودروهای اتوماتیک ،خودروهای الکتریکی و برقی ،سناورها و

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

هایاتومبیل،خودرووحملونقل


هایتأثیرگذاربرآیندهبیمه

بندیسازه
جدول .6
دسته

ابرارکها ،خودروهای متصل ،ایمنی و امنیت ،کیفیت خودروها،
فناورانه

خودروهای جدید ،سامانه ارتباط هوشمند خودرویی ،تکنولوگی
باتری ،خودرو پاک ،خودروهای هوشمند ،خودروهای هیبریدی،
سیاتم های مایریابی ،نانوتکنولوگی

مجموع

زیرساختهای سملونقل ،هرینه نگهداری زیرساخت سملونقل،
وضعیت جادهها ،زیرساخت ارتباطی ،هرینه تکنولوگی

امنیت اطالعات ،امنیت همکاریهای مشترک ،سریم شخصی
اطالعات ،قوانین و مقررات نظارتی
990
منابع انرگی ،قیمت سوخت ،انرگی تجدیدپذیر ،سوخت جایگرین،

محیط زیاتی

انرگی

99

محیط زیات

92

بیماریهای پاندمیک

0

سوخت ،انرگی ،زیرساختهای انرگی ،قیمت برق ،کشف نفت،
منابع

مجموع

تغییرات اقلیمی ،پایداری ،انتشار کربن ،محیط زیات ،آلودگی
محیط زیات ،سملونقل پایدار ،ساختار سبر شهری
کووید ،92-بیماریهای پاندمیک
09

992

اقتصاد

92

اقتصاد اشتراکی

90

تولید

99

جهانیسازی ،رشد اقتصادی ،نرخ اشتغال ،بازارهای نوظهور ،توزیع
ثروت ،تولید ناخالص داخلی ،شفافیت اقتصادی ،اقتصاد پایدار ،بازار
کار ،رشد صادرات ،رکود و تورم ،زیرساختهای اقتصادی،
سازگاری اقتصادی ،سیاست مالی و پولی ،صنعتی شدن ،فشارهای

اقتصادی

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

دسته

سازه

تعداد

مقولهها

مالی ،نرخ بهره ،نقدینگی جهانی ،نیاز و تقاضا ،سایر ماائل اقتصادی

مجموع

سملونقل اشتراکی ،اقتصاد اشتراکی
پرینتر سه بعدی ،تولید خودرو ،تعداد خودروها ،نرخ تولید ،نوسازی
خودروها ،مواد اولیه
50

سیاسی و سقوقی

قوانین و مقررات نظارتی ،سمایت دولتی ،سیاستگذاری یکپارچه،
سیاستگذاری

95

سیاسی

5

تغییرات قوانین و مقررات ،تعرفه بیمه ،تغییر دولت ،عوارض
سملونقل ،مالیات ،مقرراتزدایی دولتی ،نظارت بر سملونقل

مجموع

تغییرات گئوپلیتیکی ،تحریم ،جنگ سرد ،صلح جهانی
90
شهرنشینی ،رشد جمعیت ،میانگین سن ،ترکیب جمعیت ،نالهای

توزیع جمعیت

99

معماری شهری

90

تقاضای سملونقل

95

فرهنگ

92

سملونقل

9

کار در آینده

5

دورکاری ،برند کارفرمای سملونقل ،مشاغل سملونقل برای زنان

سملونقل عمومی

2

دسترسی به سیاتم سملونقل ،سیاتم سملونقل عمومی

اجتماعی

2

دانش جامعه ،رشد اجتماعی ،سایر ماائل اجتماعی

مالکیت خودرو

9

فروش خودرو ،مالکیت خودرو

جمعیتی ،توسعه کالنشهرها
تراکم جمعیت ،فضاسازی شهری ،مراکر تجاری و فرهنگی ،ساشیه
نشینی ،سیاتم عامل شهری ،مرکر عملیات شهری
تقاضای سملونقل ،اهداف سفر ،وسیله نقلیه ،تقاضای سفر،
هابهای سملونقل ،سمل باته ،پیک ،اکاپرس
فرهنگ مائولیت اجتماعی ،ارزشهای جامعه ،سبک زندگی،

اجتماعی

جنایتی ،پیوندهای قومی

مجموع
992

فرهنگ رانندگی ،استفاده از خودرو شخصی ،الگوی مصرف ،برابری
سملونقل یکپارچه ،ماافت طی شده خودروها ،واباتگی به وسائل
نقلیه ،بحران سملونقل ،سرعت و زمان مصرف

900

بنگاهداری

99

بازار رقابتی

92

مدل کابوکار

99

نیروی اناانی

99

بهرهوری هرینه ،اثربخشی مدیریت کاب و کار ،سیاتمهای
ساابداری ،اعتماد به برند ،بهرهوری فروش ،تحقیق و توسعه،
شرکتهای بررگ ،طراسی محصوالت و خدمات ،فرایند پرداخت
خاارت ،فرایندهای نوآوری ،کارایی ،مائولیت اجتماعی بنگاه
تجربه مشتری ،رقابت ،قیمت خودرو ،نیازهای مشتریان ،رشد بازار،
بخشهای بازار ،توجه به مشتری ،کاهش قیمت

کاب و کار

اینشورتکها ،زنجیره تامین ،شرکا در اکوسیاتم بیمه جاسازی شده،
شرکای تجاری ،بیمه جاسازی شده ،خدمات شخصی پشت صحنه،
مدلهای جدید کاب و کار

محصوالت خا

0

استعدادها ،سرمایه اناانی ،سرمایهگذاری روی کارکنان
بیمههای مبتنی بر مصرف ،نیاز به محصوالت اختصاصی ،بیمههای
خرد ،خدمات ارزش افروده

ریاک

5

ریاکهای نوظهور ،تروریام ،توزیع ریاک ،مدل مدیریت ریاک

کانال توزیع

9

شبکه فروش ،کانال توزیع ماتقیم

مجموع
سایر (سایر رشتههای بیمه)

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

دسته

سازه

تعداد

مقولهها

99
9

علم گنیتک ،بیمههای درمانی ،پیشرفتهای پرشکی
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بهمنظور تعمیق تحلیلها ،پژوهشاگران باه بررسای رواباط علات و معلاولی مقولاههاای
تأثیرگذار بر آینده متمرکر شدند .پس از بررسی مقولهها و موضوعات تأثیرپذیر ساصل از
آنها مشخص شد که برخی از مقولهها بهصورت ماتقیم و برخی بهصورت غیرماتقیم بر
آینده بیمههای اتومبیل تأثیرگذار خواهند بود.
ترینمقولههایتأثیرگذارمستقیم

 . -5مهم
در میان  909مقوله شناسایی شده ،عواملی مانند ابرارهای تعاملی دیجیتاال مانناد توساعه
موبایلها و ابرارها پوشیدنی بر مدلهای کابوکار بیماه ،توساعه اپلیکیشانهاا ،توساعه
خدمات اشتراکی خودرو و لذا تأثیرگذاری بر نوع بیمه مورد نیاز ،تغییار تجرباه مشاتریان
بیمه (پژوهشکده بیمه9921 ،؛ رور و همکاران9090 ،؛ چیتا و همکاران9091 ،؛ واتارل و
992
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همکاااران9099 ،؛ ساانتناک و همکاااران9092 ،؛ هولناادر و همکاااران 9092 ،و بیبااری و
کروجاتای ،)9092 ،اینشورتکها (کاوانوگ و همکاران9092 ،؛ مجکوسکی و همکااران،
 9092و هولندر و همکاران )9092 ،زنجیره بلوکی بار توساعه قارارداد هوشامند ،امکاان
پرداخت با ارز دیجیتال ،توسعه بیمههای همتا به همتا ،کنترل اعتبار دادهها و کنترل تقلب،
اتوماسیون فرایندها ،قیمتگاذاری بیماه (پژوهشاکده بیماه9921 ،؛ کوناولی و همکااران،
9091؛ چیتا و همکااران9091 ،؛ هولنادر و همکااران9092 ،؛ کاار و همکااران9092 ،؛
هوفمن و دالینگر 9092 ،و اسرت و هانت ،)9090 ،هوش مصنوعی و چتباتها بر بهره
وری هرینههای شرکت بیمه ،کمک به تامین استعداد مناساب در صانعت بیماه ،بهباود و
هوشمندسازی مادیریت ریااک ،توساعه مشااوره هوشامند ،توساعه کااب و کارهاای
خودمختار (پژوهشکده بیمه9921 ،؛ ناورانی9929 ،؛ رور و همکااران9090 ،؛ کوناولی و
همکاران9091 ،؛ هولندر و همکاران9092 ،؛ کار و همکااران9092 ،؛ اسارت و هانات،
 9090و هوفمن و دالینگر ،)9092 ،اینترنت اشیا بر تولید دادههای مورد نیاز برای تحلیال
ریاک و امکان شخصیسازی قیمت بیمههای اتومبیل ،پیشگیری از سادثه باا هشادار باه
راننده و بدین ترتیب ایجاد نقاش جدیادی بارای بیماهگاران باهعناوان کاهناده ریااک
(پژوهشکده بیماه9921 ،؛ رور و همکااران9090 ،؛ کوناولی و همکااران9091 ،؛ چیتاا و
همکاران9091 ،؛ اسالتر9099 ،؛ واترل و همکاران9099 ،؛ هولنادر و همکااران 9092 ،و
تاکاهاشی و همکاران ،)9092 ،کالن دادهها بر محاسبات ریاک و امکان تاامین اساتعداد
مناسب در صنعت بیمه (پژوهشکده بیمه9921 ،؛ رور و همکاران9090 ،؛ باالسوبرمنیان و
همکاران9099 ،؛ هولنادر و همکااران 9092 ،و بیباری و کروجااتای ،)9092 ،تغییارات
استعدادهای نیروی اناانی که با تغییر نالها رخ خواهد داد بر بهرهوری سازمانی( ،یودر
و همکاران9099 ،؛ واترل و همکاران9099 ،؛ سنتناک و همکااران9092 ،؛ مجکوساکی و
همکاران 9092 ،و منچاتر و همکااران ،)9092 ،خودروهاای اتوماتیاک بار سمالونقال
هوشمند ،سملونقل اشتراکی ،مالکیت خودرو ،میران ماائولیت رانناده ،کااهش ریااک
تصادفات (محرمی و جلیلی9920،؛ روساکه و همکااران9002 ،؛ اندرساون و همکااران،
9090؛ گمود و همکاران9099 ،؛ اپرچ و همکاران9092 ،؛ میلار و همکااران9095 ،؛ دور،
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9099؛ اسااالتر9099 ،؛ وینکلاار و همکاااران 9092 ،و آتاناساااپولو و همکاااران )9092 ،و
سااناورها و ابرارکهای خودرو بر تامین اشاتراک دادههاای ماورد نیااز بارای محاسابه
ریاک و همچنین کاهش ریااک تصاادفات (پژوهشاکده بیماه9921 ،؛ ناورانی9929 ،؛
اندرسون و همکاران9090 ،؛ یودر و همکاران9099 ،؛ رور و همکاران9090 ،؛ کوناولی و
همکاران9091 ،؛ اندرسون و همکاران 9099 ،و آتاناساپولو و همکاران )9092 ،بیشاترین
تاثیرات مستقیم و عاملی مانند بیمه جاسازی شده با تاثیر بر ورود بیماهگاران باه بازارهاا
جدید ،خدمات اشتراکی با شرکا و انواع جدید بیماه (مجکوساکی و همکااران 9092 ،و

مرور نظاممند مطالعات آیندهپژوهی بیمههای اتومبیل

9090؛ واترل و همکااران9099 ،؛ اندرساون و همکااران9099 ،؛ کاوهنرت و همکااران،

هولندر و همکاران )9092 ،تأثیرات خاصی را بر آینده بیمههای اتومبیل خواهند داشت.
ترینمقولههایتأثیرگذارغیرمستقیم

 . -5مهم
همچنین عواملی مانند منابع انرگی (مرجوی و هاشمی9929 ،؛ گماود و همکااران9099 ،؛
هوپه و همکاران9092 ،؛ مورالیو و دینل9095 ،؛ واترل و همکاران 9099 ،و تاکاهاشای و
همکاااران ،)9092 ،ناارخ اشااتغال (ذوالفقاااری 9925 ،و اکااوال و همکاااران،)9092 ،
زیرساختهای سملونقل (روسکه و همکاران9090 ،؛ اکوال و همکااران9092 ،؛ اپارچ و
همکاااران9092 ،؛ آتاااال و همکاااران9095 ،؛ میلاار و همکاااران9095 ،؛ رور و همکاااران،
9090؛ وینکلاار و همکاااران 9092 ،و تاکاهاشاای و همکاااران ،)9092 ،رشااد جمعیاات
(روسکه و همکاران9090 ،؛ گمود و همکاران9099 ،؛ هوپه و همکااران9092 ،؛ اکاوال و
همکاران 9095 ،و کوهنرت و همکاران ،)9099 ،شهرنشینی (روسکه و همکااران9090 ،؛
یااودر و همکاااران9099 ،؛ میلاار و همکاااران9095 ،؛ کااوهنرت و همکاااران 9099 ،و
تاکاهاشاای و همکاااران ،)9092 ،تغییاارات اقلیماای (ی اودر و همکاااران9099 ،؛ هوپااه و
همکاران9092 ،؛ کوهنرت و همکااران9099 ،؛ سانتناک و همکااران9092 ،؛ منچااتر و
همکاران9092 ،؛ وینکلر و همکاران 9092 ،و تاکاهاشی و همکاران ،)9092 ،بیماریهاای
پاندمیک (وندرگرچ و دارکاو 9099 ،و هاسالر و همکااران ،)9090 ،فضاساازی شاهری
(شهیری پارسا و بدیعی9929 ،؛ محرمی و جلیلی 9920 ،و بیبری و کروجااتای،)9092 ،
فرهنگ مائولیت اجتماعی (شهیری پارسا و بدیعی 9929 ،و مرجوی و هاشامی،)9929 ،
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دور کاری (روسکه و همکااران 9002 ،و رور و همکااران )9090 ،و تحاریم (صارفاً در
ایران) (یوسفی و کلیوند عبدالهی )9929 ،با تأثیرگذاری بر تقاضای سملونقل و فرهناگ
استفاده از خودرو و عواملی مانند چابگر سه بعدی نیر میتواند شیوه تولید کارخانههاا را
تغییر دهد و تولید را غیرمتمرکر و مجدداً بر تقاضای سملونقل تأثیرگاذار باشاد (رور و
همکاران 9090 ،و واترل و همکاران )9099 ،بهصورت غیرماتقیم بیشترین تأثیرات را بر
آینده بیمههای اتومبیل خواهند داشت.

بندیوپیشنهادها

 .5
جمع
پیش از این ،مطالعات آیندهپژوهای کمای باه موضاوع بیماه و باه خصاو

بیماههاای

خودرویی پرداختهاند .لذا ایان مطالعاه باه روش سیااتماتیک و باا فارض تأثیرگاذاری
تحوالت صانعت خاودرو و همچناین سمالونقال بار بیماههاای خاودرویی بار نتاایج
پژوهشهای مرتبط با بیمه ،خودرو و سملونقل متمرکر شده و بررسی عمیقی بر عوامل،
روندها و سناریوها و آیندههای تشریح شده در  19مقاله و  02گرارش آیندهپژوهی انجام
داده است.
تعداد  99سازه اثرگذار بر آینده بیمههای اتومبیل در  0دسته شناسایی و در  9دسته عوامل
ماتقیم و غیرماتقیم تقایمبندی شدند .بر اساس این یافتهها در آینده صنعت بیمه شااهد
تحوالتی از جمله گاترش بیمه دیجیتال (کونولی و همکاران ،)9091 ،مشااوره هوشامند
در صنعت بیمه ،خدمات جدید بیمه (کراوفورد و همکاران ،)9099 ،اپلیکشنهای بیمهای
(چیتا و همکاران ،)9091 ،قرارداد هوشمند (هوفمن و دالینگار ،)9092 ،بیماه پارامتریاک
(آدام-کااالفون و وال-موتوآکیاال ،)9091 ،کااابوکار خودمختااار (هااوفمن و دالینگاار،
 ،)9092شناسااایی خودکااار تقلااب (آدام-کااالفون و وال-موتوآکیاال9091 ،؛ کونااولی و
همکاران9091 ،؛ چیتا و همکاران 9091 ،و پای و همکاران ،)9090 ،تغییر نقش بیمهگران
بهعنوان کاهنده ریاک (بوسام )9092 ،خواهیم باود .همچناین باا توجاه باه آنکاه نیااز
مشتریان از انتقال ریاک به نیاز به عدم وقوع ریاک تغییر خواهد نمود و فنااوری بااتر
920

سنتناک و همکاران9092 ،؛ منچاتر و همکاران 9092 ،و اسرت و هانت ،)9090 ،امکاان
تأمین استعدادهای مناسب در صنعت بیمه (هولندر و همکاران )9092 ،خاواهیم باود .باا
توجه به آنکه نوآوری و استفاده از فناوری در این صنعت گاترش مییابد ،شاهد بهباود
بهرهوری هرینههای شرکتهای بیمه (جین 9099 ،و هولندر و همکاران )9092 ،خاواهیم
بود .در نهایت با افرایش اتوماسیون شاهد اناواع جدیاد مادلهاای کاابوکاار (فاورج،
9000؛ میکالجویچ و شیب 9095 ،و آدامر و همکاران )9092 ،خواهیم بود.
از طرفی بهصورت اختصاصی در سوزههای بیمههای اتومبیال انتظاار مایرود کاه شااهد
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عرضه چنین خدماتی را فراهم میکند ،شااهد بهباود مادیریت ریااک (سامپث9090 ،؛

گاترش بیش از پیش بیمه مبتنی بر مصرف (چیتا و همکاران ،)9091 ،بیمههای همتاا باه
همتا (سمپث ،)9090 ،قیمتگذاری و شخصیساازی قیماتهاا (جاین 9099 ،و پاای و
همکاران ،)9090 ،اشتراک دادهها بین خودروساز و زیرساخت سملونقل و صنعت بیماه
(کار و همکاران 9092 ،و د-وینتر و همکاران ،)9092 ،تغییر در فرایند ارزیابی خاارت
بیمه (کونولی و همکااران ،)9091 ،تغییار در ماائولیت رانناده (اندرساون و همکااران،
 ،)9099تغییر شبکه فروش صنعت بیمه ،توسعه کانالهای فروش ماتقیم به خصاو

از

طرف بیمهگران کوچک (کراوفورد و همکاران9099 ،؛ چیتا و همکاران9091 ،؛ راچلاین،
9099؛ سنتناک و همکاران9092 ،؛ پیترز و همکاران9092 ،؛ منچااتر و همکااران9092 ،
و هولندر و همکاران ،)9092 ،تعامل دائم با مشتری (پاای و همکااران )9090 ،از طریاق
اپلیکیشنها و ابرارکهای واسطه ،تغییر در تقاضای سملونقل و تاثیر بر ریاک بیمههای
اتومبیل (ذوالفقاری9925 ،؛ روسکه و همکاران9002 ،؛ اکوال و همکاران9092 ،؛ کااس و
همکاران 9090 ،و تاکاهاشی و همکاران ،)9092 ،سملونقل اشتراکی (میلار و همکااران،
 ،)9095که بر تمایل به مالکیت خودرو اثرگذار اسات (شاهیری پارساا و بادیعی9929 ،؛
اکوال و همکاران9095 ،؛ مورالیو و دینال9095 ،؛ کاوهنرت و همکااران9099 ،؛ اساالتر،
9099؛ کورنت و همکااران 9092 ،و آتاناسااپولو و همکااران ،)9092 ،شاهرهای پایادار
هوشمند که زیرساخت سملونقل اتوماتیک را فراهم میآورد (ون وینبارگ و همکااران،
 ،)9009تغییر در فرهنگ استفاده از خودرو (گمود و همکاران 9099 ،و هامل و همکاران،
 )9090باشیم و هریک از آنها تغییرات دیگاری را در پای خواهناد داشات .لاذا پیشانهاد
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میشود فعاالن بخش بیمههای اتومبیل شاامل سیاساتگذاران ،شارکتهاای بیماه ،شابکه
فروش ،ارزیابان خاارت ،ارائهدهندگان ابرارها و خدمات و ستی بیمهگذاران (مشاتریان)
با برنامه ریری مناسب و آگاهی از تحوالت روند این عوامل ،آمادگی مواجهاه باا آیناده و
بهرهگیری از فرصتهای پیشرو را داشته باشند .در این زمینه سیاستهایی شامل افرایش
ساارمایهگااذاری در زیرساااختهااای فناورانااه ،سیاسااتگذاری آینااده شاابکه فااروش،
سرمایهگذاری بر رویکردهای نوآوری و مدلهای جدید کاب و کار ،سیاستگذاری آینده
برای کاهش یا تغییر تقاضای بیمههای اتومبیل ،ایجاد زیرساختهاای روزآماد محاسابات
ریاک مشتریان پیشنهاد میشود که البته قبل از تصمیمگیری ماتلرم بررسیهای دقیقتار
فضای صنعت بیمه ایران است.
در نهایت ،نتایج این پژوهش زیرساختی را برای برناماهریاریهاای آتای و نقااط تمرکار
سیاسااتگااذاران در سااطح ساکمیاات صاانعت بیمااه و همچنااین کلیااه فعاااالن از جملااه
شرکتهای بیمه و شبکه فروش و  ...فاراهم آورده اسات .در ایان زمیناه الزم اسات تاا
قوانین و مقررات و همچناین زیرسااختهاای فناوراناه و کااب داناش ماثالً در زمیناه
بیمههای مبتنی بر مصرف ،بیمههای همتا به همتا ،شخصیسازی قیمتها ،تغییر در فرایند
ارزیابی خاارت ،تغییر در مائولیت راننده و سملونقل هوشمند آمااده شاوند .عالوهبار
آن ،نتایج این پژوهش چارچوبی برای پژوهشهای آتی فراهم آورده است تا با توجاه باه
زیرساااخت فااراهم شااده و سجاام و پیچیاادگی روابااط بااین پدیاادههااای یافاات شااده،
پژوهشهایی در زمینه مدلسازی مقولهها و سازهها در آینده انجام شود .از طرفی با توجه
به ویژگی مرور سیاتماتیک که پایایی باالیی دارد ،یعنی تکرارپذیر است ،اجارای مجادد
این بررسی توسط سایر پژوهشگران برای انجام تحلیالهاا و نتیجاهگیاری متفااوت نیار
میتواند مفید فایده واقع شود .ضمناً با توجه به عوامل اثرگذار شناساایی شاده بار آیناده
بیمههای خودرو در جهان پیشنهاد میشود پژوهشهایی بهمنظور شناسایی و اولویتبندی
عوامل تأثیرگذار بر آینده بیمههای خودرو در ایران بهصورت خا
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انجام گیرند.
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بنا به اظهار نویاندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهدکپیرایت
طبق تعهد نویاندگان ،سق کپیراست ) (CCرعایت شده است.
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