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چكيده
در اين مطالعه ضمن بررسي تاثيرگذاري ساختار و جو سازماني بر مديريت دانش ،ارتباط آنها با رفتارهاي نوآورانه نيز
بررسي شده است .سعي بر آن است تا تاثير ساختار و جو سازماني بر مديريت دانش و رفتارنوآورانه در صنعت بيمه استان
گيالن مورد مطالعه قرار گيرد .اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر تكنيك اجرا توصيفي و تحليلي است .جامعهي
آماري اين پژوهش مشتمل بر تمامي کارکنان صنعت بيمه استان گيالن است که تعداد آنها  626نفر است .حجم نمونه
نيز به کمك جدول مورگان تعيين گرديد و ميزان حجم نمونه  181نفر به دست آمد .براي جمع آوري اطالعات جهت
آزمون فرضيهها ،از پرسشنامه استاندارد استفاده گرديده است .در نهايت فرضيههاي پژوهش با استفاده از دادههاي
جمع آوري شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گرديد بين مديريت دا نش و رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن ساختار و
جو سازماني در صنعت بيمه استان گيالن رابطهي معنيدار و مثبت وجود دارد.
واژههاي كليدي :ساختار سازماني ،جو پشتيبان ،جو نوآورانه ،خلق دانش ،اشتراك دانش ،صنعت بيمه.
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 -1مقدمه
نوآوري و ايجاد تغيير و دگرگوني در سازمانها،
موسسات و شرکتها امري ضروري است .نوآوري به
عنوان فرآيند ارائه و به کارگيري ايدههاي جديد و نو در
عمل تعريف ميشود .در ايجاد يا افزايش نوآوري در
سازمانها عوامل متعددي دخالت دارند (نعامي و افشاري،
 .)1684در همين راستا کمبود نوآوري يكي از عوامل
اصلي پائين بودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي در
حال توسعه است و تا زماني که اين کشورها نوآوري و
آموزشهاي استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح
مهارتهاي حرفهاي را ارتقا نداده اند کارآيي نيروي کار
در سطح نازل باقي ميماند (ربيعي .)1688 ،رشد سريع
فنآوري و فشار جهانيسازي موجب گرديد تا سازمانها
به گونهاي مستمر نوآور بوده ،فعاليتهاي خود را بهبود
بخشيده و با شرايط وفق يابند ( .)Chen et al., 2010آن
قبيل از سازمانهايي که رفتارهاي نوآورانه در پيش
ميگيرند در مواجه با تغييرات محيطي موفقتر بوده و
تواناييهاي خود را براي دستيابي به عملكرد بهتر توسعه
ميبخشند ( .)Montes et al., 2004رفتار نوآورانه رفتار
پيچيدهاي است که شامل سه حيطهي مختلف توليد ايده،
پشتيباني از ايده و عمل به ايده است .رفتار نوآورانه
رفتاري پيچيدهتر از رفتار خالق است .خالقيت به توليد
ايدههاي جديد و سودمند گفته ميشود در حالي که رفتار
نوآورانه و نوآوري به رشد موفقيت آميز و اجراي ايدههاي
خالق اشاره دارد ( .)Amabile et al., 1996اما آن چه که
جلب توجه مينمايد پائين بودن سطح رفتارهاي نوآورانه
در سازمانها و شرکتها است به گونهاي که شرکتها و
سازمانها چندان به ايدههاي نوآورانه اهميتي نميدهند و
با توجيه ريسكپذير بودن ايدهها سعي ميکنند چندان
توجهي به نوآوري و رفتارهاي نوآورانه نداشته باشند
(ربيعي.)1688 ،
شرکتهاي بيمه نيز در استان گيالن مقلد بوده و
فاقد مزيت رقابتي نسبت به شرکتهاي بيمهاي فعال در
کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستند و بيشتر
سعي آنها بر اين است که انطباقي باشند .به همين خاطر
و با توجه به تجربه  11سال ارتباط محقق با شرکتهاي

بيمه در استان گيالن ،کارشناسان و متخصصين در اين
شرکتها رفتارهاي نوآورانه از خود بروز نميدهند.
يكي از منابع رفتارهاي نوآورانه ،دانش است .دانش به
عنوان يك دارايي استراتژيك سازمانها را قادر ميسازد تا
به شايستگيهاي ممتازي دست يابند و فرصتهاي
نوآورانه را آشكار ميسازد ( .)Chen, 2004سازمانها بر
اساس ميزان دانش خود با يكديگر به رقابت ميپردازند.
محصوالت و خدمات سازمان هر روز پيچيدهتر شده و نرخ
نوآوري و سهم اطالعات در آنها بيشتر ميشود .در اين
ميان ،مديريت دانش با در اختيار داشتن ابزارهاي الزم ،به
عنوان فرصتي مناسب براي بهبود عملكرد و همچنين
ايجاد مزيت رقابتي محسوب ميشود .لذا مديريت دانش،
به جهت اشتراك گذاشتن و به کارگيري دانش در
سازمان براي دستيابي به مزيت رقابتي ،مورد استفاده
قرار ميگيرد (سيدنقوي و فياضي آزاد .)1688 ،در
همين راستا برخي از مطالعات انجام شده بر نقش مهم
مديريت دانش در فرآيند نوآوري و پيامدهاي آن تاکيد
داشتهاند (.)Argote et al., 2003
شرايط سازماني ميتوانند زمينههايي را ممكن شوند
که تحت آن شرايط به کمك مديريت دانش بتوان
محصوالت و خدمات جديد توليد و ارائه نمود .بر اين
اساس ،احتمال دارد که عواملي رابطه مديريت دانش و
رفتارهاي نوآورانه را تعديل نمايند .در اين راستا دو
متغيرساختار سازماني و جو سازماني از ديگرِ عوامل
شناخته شدهتر هستند (.)Chen et al., 2010
جو سازماني از نحوهي عملكرد مديريت خبر ميدهد،
و بر ميزان احساس مسئوليت و انجام وظايف و تحقق
اهداف سازماني اثر ميگذارد (علوي و جهانداري.)1681 ،
همچنين جو سازماني مجموعهاي از ويژگيهاي قابل
توصيف يك سازمان است که در طول يك مقطع زماني،
نسبتاً پايدار ميماند .اين ويژگيها ضمن آن که بر
رفتارهاي کارکنان در درون سازمان اثر ميگذارد ،ميتواند
يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز کند (نورايي و
همكاران .)1681،از ديگر سو ،بر اساس مطالعات سازمان،
اجراي هر فرآيند سازماني نيازمند توجه به ملزومات و
بستر مناسب آن يعني ساختار سازماني است .يكي از
مهمترين ابعاد هر سازمان ساختار سازماني است .شايد

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،601بهار و تابستان 11 / 6931

بتوان آن را بعد از اهداف سازماني ،اصليترين بخش
سازمان دانست .ساختار سازماني الگو و نقشه ارتباطات و
تعامالت ميان بخشها و اجزاء يك سازمان است (واعظي
و سبزيكاران .)1684 ،ساختار سازماني معموالً به سه
عنصر رسميت ،تمرکز و پيچيدگي اشاره دارد (کسرايي و
عليرحيمي1688 ،؛ مظفر1686 ،؛ قلي پور .)1681 ،با
توجه به مطالب ذکر شده چون در اين پژوهش سعي بر
آن است تا رابطهي مديريت دانش و رفتارنوآورانه با نقش
تعديلگري جو و ساختار سازماني در صنعت بيمه استان
گيالن مورد مطالعه قرار گيرد بر اساس مدل تحقيقي
سوال اصلي مطرح شده اين است که آيا بين مديريت
دانش و رفتار نوآورانه رابطهاي وجود دارد؟ با توجه به
نقش تعديلگري متغيرهاي جو و ساختار سازماني رابطه
بين متغيرهاي اصلي تحقيق تحت تاثير قرار ميگيرد؟
چارچوب نظري و مدل پژوهش
در اين قسمت مباني نظري تحقيق در پنج بخش
اصلي مديريت دانش ،رفتار نوآورانه ،جو سازماني ،ساختار
سازماني و تبيين ارتباط اين متغيرها به شرح زير معرفي
ميشود:
مديريت دانش
مديريت دانش فرآيندي است که به سازمانها کمك
ميکند تا اطالعات و مهارتهاي مهم را که به عنوان
حافظه سازماني محسوب ميشود و به طور معمول به
صورت سازماندهي نشده وجود دارند ،شناسايي ،انتخاب،
سازماندهي و منتشر نمايند ،اين امر سازمان را براي حل
مسائل يادگيري ،برنامهريزي راهبردي و تصميمگيريهاي
پويا به صورت کارآ و مؤثر قادر ميسازد .مديريت دانش بر
شناسايي دانش و ارائه آن و نيز به روشي که بتواند به
صورت رسمي به اشتراك گذارده شود و در نتيجه دوباره
مورد استفاده قرار گيرد تاکيد ميورزد ( Shih et al.,
 .)2010مديريت دانش ،مجموعهاي از فعاليتهاي
سازماني براي خلق ،کسب ،توزيع دانستهها و ارتقاي به
اشتراكگذاري دانش در داخل سازمان و محيط پيرامون
آن است ( .)Chen and Huang, 2007از نگاهي ديگر
مديريت دانش عبارت است از چالش کشف داناييهاي
فردي و ت بديل آن به يك موضوع اطالعاتي به نحوي که

بتوان آن را در پايگاههاي اطالعاتي ذخيره کرد ،با ديگران
مبادله نمود و در فرايند کارهاي روزمره به کار گرفت
(.)Du plessis, 2005
رفتار نوآورانه
رفتار نوآورانه عبارت است از توسعه و اجراي ايدههاي
جديد توسط فرد در طول زمان و در حين تعامل با ساير
افراد در درون يك سازمان (عليرضايي و تواليي.)1681 ،
همچنين ذکر اين نكته ضروري است که رفتار نوآورانه
يك عمل مجرد نيست بلكه فرآيندي متشكل از
فرآيندهاي فرعي مرتبط با يكديگر است (رضواني و
طغرايي .)1641 ،نانوکا ( )1444پيشنهاد ميکند که
نوآوري زماني اتفاق ميافتد که نيروي کار در دانش خود
با سازمان شريك باشد و وقتي اين دانش مشترك پديد
آمد ،بينشي جديد چه به صورت همگرا و چه به صورت
واگرا به وجود خواهد آمد که در مجموع خواهد توانست
نوآوري سازماني را افزايش دهد (فدايي و نساج حسيني،
 .)1681در مجموع ميتوان گفت که ،رفتار نوآورانه به
معناي تغييرات نو ،سازنده و موفق در بازار است که ارتقاي
سطح عملكرد سازمان را به دنبال دارد ( Subramaniam
.)and Youndt, 2005
ساختار سازماني
ساختار سازماني ميتواند مشوق يا مانع مديريت
دانش باشد .ميزان تمرکز ،رسميت ،چگونگي جريان
اطالعات بين واحدها ،وضعيت اسناد و مدارك محرمانه
سازمان و  ...عوامل ساختاري مهمي هستند که وضعيت و
ويژگي آنها به طور مستقيم بر خلق ،انتقال ،ذخيره
سازي و به کارگيري دانش در سازمان تاثير ميگذارد
(منوريان و همكاران .)1641 ،در اين تحقيق ،بر اساس
نظرات رابينز 1و دسنزو )2111( 2در خصوص ابعاد
ساختار (با سه مولفه يكپارچگي ،رسميت و تمرکز) به
واسطه قدمت و پشتوانه علمي باال مالك مطالعه ساختار
سازماني قرار گرفته است .يكپارچگي به حدي گفته مي
شود که بخش هاي مختلف سازماني به صورت وابسته با
هم فعاليت ميکنند .افراد ضمن همكاري با يكديگر به
اشتراك گذاري اطالعات و مراوده با هم مي توانند
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کانالهاي ارتباطي و هماهنگي را براي مبادله تخصص و
دانش ايجاد کنند (.)Janz and Prasarnphanich, 2003
رسميت به اين نكته اشاره دارد که مشاغل درون سازمان
تا چه حد استاندارد شده و به چه ميزان رفتار کارکنان
توسط قوانين و روشهاي سازماني هدايت مي شود .در
سازمانهايي که رسميت بااليي وجود دارد ،روش ها و
قوانين صريحي موجود است که به احتمال زياد مانع خود
انگيختگي و انعطاف پذيري مورد نياز براي نوآوري هاي
داخلي ميشود ( .)Chen and Huang, 2007تمرکز اشاره
به اختيار تصميم گيري در سطوح باالتر سلسله مراتب
سازماني دارد ( .)Child, 2008تمرکز يك محيط غير
مشارکتي به وجود مي آورد که موجب کاهش ارتباطات،
تعهدات و تعامل کارکنان با وظايف ميگردد (محمود
صالحي و همكاران.)1641 ،
جو سازماني
جو يعني ادراك رسمي و غيررسمي از سياستها،
اعمال و رويههاي سازماني که ميتواند بر متغيرهاي ديگر
سازماني اثر بگذارد .جو سازماني را ميتوان با ادراك
کارکنان و توصيف آنان از ويژگيهاي دروني سازمان
سنجيد ( .)Dickson et al., 2006فرنچ 6و همكاران
( )1481معتقدند که جو سازماني عبارت است از يك
پايگاه قوي از ادراك کارکنان درباره ويژگيها و کيفيت
سازماني (زارع و همكاران .)1684 ،به عبارت ديگر ،جو
سازماني به ادراك مشترك از خطمشيها ،عادات و
رويههاي رسمي و غيررسمي گفته ميشود ( Shadur et
 .)al., 1999فورهند 4و گيلمرز )1464( 1جو سازماني را
مجموعهاي از ويژگيهاي قابل توصيف يك سازمان
ميدانند که در طول يك مقطع زماني ،نسبتاً پايدار
ميماند .اين ويژگيها ضمن آن که بر رفتارهاي کارکنان
در درون سازمان اثر ميگذارد ،ميتواند يك سازمان را از
سازمان ديگر متمايز کند .جو سازماني کيفيتي نسبي و
پايدار از محيط داخل سازمان است که کارکنان آن را
تجربه ميکنند و بر رفتارشان اثر ميگذارد (نورايي و
همكاران .)1681 ،در اين پژوهش از دو بعد جو نوآورانه و
جو پشتيبان استفاده شده است .وجود جو نوآورانه اشتياق

کارکنان را به منظور ظهور دانش خود براي توليد
محصوالت نوين بر ميانگيزاند .کارمندان در سازمانهايي
که ارزش نوآوري ،خالقيت و تحمل شكست پذيرفته شده
است به انجام فعاليتهاي نوآورانه تعهد بيشتري دارند
( )Anderson and West, 1998و در محيطي که جو
نوآورانه بر آن حاکم است ،کارمندان تمايل بيشتري براي
تبادل و به اشتراك دانش دارند ( Norrgren and
 .)Schaller, 1999جو پشتيبان نيز نشان ميدهد که
محيط کار دوستانه ،مشوقانه ،باز ،ارتباط محور و
مشارکتي است ( .)Wallach, 1983وجود جو پشتيان در
سازمان سيگنالهاي روشني براي کارکنان داشته و
بيانگر آن است که اقدامات و فعاليتهاي نوآوري مورد
حمايت و پشتيباني قرار ميگيرند .از ديدگاه سرمايه
اجتماعي ،جو پشتيبان به ترويج فعاليتهاي مشترك در
ميان افراد کمك نموده و در نتيجه کار گروهي را از
طريق ايجاد فضاي همكاري و افزايش آزاديها تقويت
ميکند ( Nahapiet and Ghoshal, 1998; Shadur et al.,
 .)1999با ت وجه به مباحث گفته در يك دسته بندي کلي
ميتوان نتايج پژوهشهاي مشابه انجام شده را در قالب
جدول شماره  1نشان داد .در اين راستا چارچوب و مدل
تحقيق حاضر به صورت شكل شماره  1ارائه ميگردد.
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جدول شماره  -1خالصه نتايج مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش
نتايج

عنوان پژوهش

بررسي تاثير ساختار و جو سازماني بر بر اساس يافته هاي اين پژوهش ،مديريت دانش تاثير مثبتي بر نوآوري دارد؛ در حالي که اين
مديريت دانش و نوآوري سازماني با اثرگذاري از طريق تاثير مثبت جو سازماني حمايتي و ساختار غيرمتمرکز ،رسميت نيافته و منسجم بر
مديريت دانش تعديل مي شود (.)Chen et al., 2010
ديدگاه تعامالت اجتماعي
بر اساس نتايج ،جو سازماني نوآورانه و مشارکتي تاثير مثبت و معناداري بر کنش متقابل اجتماعي
بررسي تاثير ساختار و جو سازماني بر دارد .همچنين ساختار سازماني غيرمتمرکز ،کمتر رسميت يافته و منسجم تاثير مثبتي بر کنش
مديريت دانش از طريق متغير ميانجي متقابل اجتماعي اجتماعي دارد و در پايان خود کنش متقابل اجتماعي تاثير مثبتي بر مديريت دانش
دارد (.)Chen and Huang, 2007
کنش متقابل اجتماعي
در اين مطالعه که جامعه آماري آن شرکت هاي اولدي و خدماتي بوده و  166سازمان مورد مطالعه
قرار گرفته اشاره شده است که اگر سازمان ها به گسترش و ايجاد مديريت دانش در سازمانهاي خود
رابطهي مديريت دانش و رفتارهاي
توجه کافي مبذول دارند و اگر کارکناني در اختيار داشته باشند که به نقش با اهميت دانش در تمامي
نوآورانهي سازمانها
سطوح سازماني پي برده باشند مي توانند دست به نوآوري زده و در نهايت رفتارهاي نوآورانه داشته
باشند (.)Subramaniam and Youndt, 2005

شكل  -1مدل تحقيق
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با توجه به مدل تحقيق ،فرضيه اصلي تحقيق عبارت است
از:
فرضيههاي گروه اول
فرضيه  -1بين مديريت دانش و رفتار نوآورانه در صنعت
بيمه استان گيالن رابطه وجود دارد.
فرضيه  -2خلق و ايجاد دانش رابطهي مثبتي با رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -3اشتراك دانش رابطهي مثبتي با رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه هاي گروه دوم
فرضيه  -4مديريت دانش هنگامي کــه سـازمــان داراي
جــوسازماني نوآورانـهي بااليي است رابطـهي مثبتي بـا
رفتارهاي نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -5مديريت دانش هنگامي کـه سـازمـان داراي
جـوسازماني پشتيبـان است رابطـهي مثبتي بـا رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه هاي گروه سوم
فرضيه  -6مديريت دانش هنگامي کـه سـازمـان داراي
رسميت کمتري است رابطــهي مثبتي بـا رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -7مديريت دانش هنگامي کــه سـازمـان داراي
تمـرکز کمتـري است رابطــهي مثبتي بـا رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -8مديريت دانش هنگامي کــه سـازمــان داراي
يكپارچگي بيشتري است رابطـهي مثبتي بـا رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه هاي گروه چهارم
فرضيه  -9جو سازماني نوآورانه رابطهي مثبتي با مديريت
دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -11جو سازماني پشتيبان رابطهي مثبتي با
مديريت دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.

فرضيه گروه پنجم
فرضيه  -11رسميت و تمرکز ساختار سازماني رابطهي
منفي با مديريت دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -12يكپارچگي ساختار سازماني رابطهي مثبتي
با مديريت دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
روششناسي پژوهش
روش تحقيق :از آن جا که هدف پژوهش تعيين
روابط علي ميان متغيرهاي مديريت دانش ،رفتار نوآورانه،
ساختار و جو سازماني است پس پژوهش از نظر هدف
کاربردي و از نظر نحوهي گردآوري اطالعات توصيفي و از
نوع همبستگي است.
ابزار اندازهگيري :ابزار جمع آوري دادهها در اين
تحقيق عبارت است از چهار پرسشنامه که به طور
جداگانه براي سنجش مديريت دانش ،رفتار نوآورانه،
ساختار و جو سازماني استفاده شدهاند .ابزار سنجش
مديريت دانش قبالً توسط مطالعاتي که کالوگيرو 6و
همكاران ( )2114و لي 1و همكاران ( )2111انجام دادهاند
مورد استفاده قرار گرفته و بر اين اساس اين دو بعد از
مديريت دانش را با پنج سوال (سوالهاي  1تا )1در
پرسش نامه مورد سنجش قرار ميدهد .عوامل خلق و
ايجاد دانش شامل دو مولفه است که عبارتند از )1 :ميزان
يادگيري کارکنان در محيط کار و  )2توجه به دانش و
کسب مهارتهاي نوين .اشتراك دانش نيز شامل سه
مولفه است که عبارتند از )1 :اشتراك دانش در مالء عام
بين سرپرستان و زيردستان؛  )2اشتراك دانش بين
همكاران و  )6اشتراك دانش بين واحدهاي سازماني.
رفتار نوآورانه در سازمان توسط سه مولفه و با سه
سوال (سوالهاي  6تا  )8در پرسشنامه مورد ارزيابي قرار
گرفت تا  )1توانايي سازمان به منظور توسعهي موثر
رفتارهاي نوآورانه در امر ارائهي خدمات نوين (توليد
ايده) )2 ،استفاده از فنآوريهاي جديد (پشتيباني از
ايده) و  )6در پيش گرفتن رويههاي نوين (عمل به ايده)
مورد سنجش قرار گيرد.
جو سازماني نيز همواره به عنوان متغيري چندبعدي
مطرح بوده است .اما بر اساس مطالعات گذشته (به طور
مثال  )Shadur et al., 1999در اين مطالعه با پنج سوال
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(سوالهاي  4تا  )16در پرسشنامه دو بعد را براي جو
سازماني در نظر گرفتهايم که شامل جو نوآورانه و جو
پشتيبان است .جو نوآورانه توسط پرسشهايي دربارهي
محيط مشوق ،انگيزش و تعهد به نوآوري مورد ارزيابي
قرار ميگيرد .همچنين محيط پشتيبان نيز شامل دو
مولفه بوده و اشاره دارد که کارکنان نيازمند حمايت و
احساس امنيت هستند.
درباره ساختار سازماني نيز اين متغير بر اساس سه
بعد رسميت ،تمرکز و يكپارچگي با هشت سوال
(سوالهاي 14تا  )21در پرسش نامه مورد ارزيابي قرار
گرفت (.)Andrew and Kacmar, 2001
اين پرسشنامهها ،پس از مطالعهي کتب و مقاالت
مربوط به تحقيق و مطالعهي پرسشنامههاي مقاالت و
ديگر پژوهشها و همچنين پس از تائيد صاحب نظران
مديريت و پس از اطمينان از روايي محتوا و رفع نقاط
ضعف توزيع گرديد .براي محاسبه پايايي نيز از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شده که نتايج در جدول شماره 2
آورده شده است.
جدول شماره  -1محاسبهي آلفاي كرونباخ
آلفاي
متغير

كرونباخ
محاسبه شده

نتيجهي
نهايي

مردود

پذيرش

مرد

زن

31-21

41-31

جامعه و نمونه آماري .جامعهي آماري اين پژوهش
مشتمل بر تمامي کارکنان صنعت بيمه استان گيالن

51-41

يكپارچگي

81/4



سن

 51و باالتر

تمرکز

16/4



جنسيت

تحصيالت

ديپلم

رسميت

81/1



جدول شماره  -2ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان

فوق ديپلم

جو سازماني

44



با توجه به جدول شماره  2و آمار توصيفي متغيرهاي
جمعيت شناختي مربوط به جنسيت نشان ميدهد که
 %61از نمونه آماري پاسخگو ،مرد و  %66کارکنان شرکت
کننده زن بودند .متغيرهاي جمعيت شناختي مربوط به
سن پاسخ دهندگان نشان ميدهد که  % 81نمونهي
آماري باالي  61سال سن داشتهاند و توزيع سني پاسخ
دهندگان بيانگر اين است که تعداد قابل توجهي از پاسخ
دهندگان با مسائل مديريتي مختلفي در طول زندگي
خود روبرو شدهاند و اين موضوع توانايي قضاوت دربارهي
موضوعها و مسائل سازماني را به آنها ميدهد .متغيرهاي
جمعيت شناختي مربوط به تحصيالت نيز نشان ميدهد
که  %81نمونهي آماري داراي تحصيالت دانشگاهي بودند
و اين موضوع بيانگر اين است که اعضاي نمونه داراي
قدرت انديشه و قضاوت منطقي در مورد موضوعهاي مورد
پرسش بودهاند.

ليسانس

نوآوري

86/8



يافتههاي پژوهش

فوق ليسانس و باالتر

مديريت دانش

84/4



است که تعداد آنها  626نفر است .حجم نمونه نيز به
کمك جدول مورگان تعيين گرديد و ميزان حجم نمونه
 181نفر به دست آمد.

%18 %46 %11 %14 %14 %21 %46 %16 %66 %61

همچنين نتايج دادهها بيانگر آن است که متغير
مديريت دانش داراي مينيمم  1946و ماکزيمم 4916
بوده ،ميانگين آن  6966است و انحراف معيار آن نيز
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 1941666مشاهده شد .با توجه به اين که اين متغير با
طيف ليكرت و امتياز  1تا  1مورد سنجش قرار گرفته
است بنابراين ميانگين به دست آمده بيشتر از ميانگين
مورد انتظار ( )6است .اين امر بيان گر آن است که
مديريت دانش در صنعت بيمه استان گيالن هر چند از
ميانگين مورد انتظار بيشتر است اما ميتواند ارتقاء يابد.
متغير رفتار نوآورانه نيز داراي مينيمم  2966و
ماکزيمم  4916بوده ،ميانگين آن  6961است و انحراف
معيار آن نيز  1961641مشاهده شد .اين امر نشان مي
دهد که رفتار نوآورانه نيز از موقعيت مناسبي در شرکت
صنعت بيمه استان گيالن برخوردار بوده و قابليت ارتقاء
نيز دارد.
متغير جو سازماني داراي داراي مينيمم  1941و
ماکزيمم  6914بوده ،ميانگين آن  2914است و انحراف
معيار آن نيز  1961116و واريانس آن  19141مشاهده
شد .با توجه به اين که اين متغير با طيف ليكرت و امتياز
 1تا  1مورد سنجش قرار گرفته است بنابراين ميانگين به
دست آمده کمتر از ميانگين مورد انتظار ( )6ميباشد .اين
امر بيان گر آن است که جو سازماني در صنعت بيمه
استان گيالن چندان مناسب نبوده و ممكن است اين
شرکتها از ايدههاي نوآورانه و مديريت دانش حمايت
الزمه را به عمل نياورند.
متغير يكپارچگي داراي مينيمم  2981و ماکزيمم
 4942بوده ،ميانگين آن  6961است و انحراف معيار آن
نيز  1962481و واريانس آن  19111مشاهده شد .با توجه
به اين که اين متغير با طيف ليكرت و امتياز  1تا  1مورد
سنجش قرار گرفته است بنابراين ميانگين به دست آمده
بيشتر از ميانگين مورد انتظار ( )6است.اين امر بيان گر
آن است که ميزان يكپارچگي ساختار سازماني در صنعت
بيمه استان گيالن از موقعيت مناسبي برخوردار است.
متغير رسميت داراي مينيمم  1916و ماکزيمم 4918
بوده ،ميانگين آن  6948است و انحراف معيار آن نيز
 1966441و واريانس آن  19166مشاهده شد .با توجه به
اين که اين متغير با طيف ليكرت و امتياز  1تا  1مورد
سنجش قرار گرفته است بنابراين ميانگين به دست آمده
بيشتر از ميانگين مورد انتظار ( )6است .اين امر بيانگر

آن است که ميزان کاهش رسميت ساختار سازماني در
صنعت بيمه استان گيالن از جايگاه مناسبي برخوردار
نيست و اين امر ميتواند سدي محكم براي عرضه نوآوري
بيشتر در سازمانها باشد.
متغير تمرکز داراي مينيمم  2918و ماکزيمم 4914
بوده ،ميانگين آن  69111است و انحراف معيار آن نيز
 1961841و واريانس آن  1941مشاهده شد .با توجه به
اين که اين متغير با طيف ليكرت و امتياز  1تا  1مورد
سنجش قرار گرفته است بنابراين ميانگين به دست آمده
بيشتر از ميانگين مورد انتظار ( )6است .اين امر بيانگر
آن است که ميزان تمرکز ساختار سازماني در صنعت
بيمه استان گيالن کمي باالتر از حد متوسط است که اين
امر نيز ميتواند ميزان مديريت دانش و رفتارهاي نوآورانه
را تحت تاثير منفي خود قرار دهد.
آزمون فرضيههاي پژوهش
به منظور آزمون فرضيههاي تحقيق از نرم افزار
 SPSSاستفاده شده است که به ترتيب زير نتايج حاصل
مورد بحث قرار داده ميشوند:
آزمون فرضيههاي گروه اول
فرضيه  -1بين مديريت دانش و رفتار نوآورانه در صـنعت
بيمه استان گيالن رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول شماره  6مشاهده ميشود که
مقدارسطح معناداري برابر با  Sig = 1/11 > 1/11است.
به همين دليل با اطمينان  41درصد فرضيه تحقيق تاييد
ميشود و اين رابطه معنادار است .همچنين بر اساس اين
جدول ميتوان گفت شدت همبستگي بين دو متغير رفتار
نوآورانه و مديريت دانش  +68/6درصد است ،که اين
بيانگر رابطه مستقيم بين دو متغير است.
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جدول شماره  -3همبستگي بين مديريت دانش و ابعاد آن با رفتار نوآورانه
متغيرها

تعداد

ميزان ضريب همبستگي

سطح معني داري

نتيجه

رفتار نوآورانه و مديريت دانش

181

+ 68/6

1/111

تائيد رابطه

رفتار نوآورانه و خلق دانش

181

+ 24/6

1/111

تائيد رابطه

رفتار نوآورانه و اشتراك دانش

181

+46/1

1/111

تائيد رابطه

فرضيه  )2خلق و ايجـاد دانـش رابطـهي مثبتـي بـا
رفتارهاي نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
با توجه به جدول شماره  4مشاهده ميشود که مقدار
سطح معناداري برابر با  Sig = 1/111 > 1/11است .به
همين دليل با اطمينان  41درصد فرضيه تحقيق تاييد
ميشود و اين رابطه معنادار است .همچنين ميتوان گفت
شدت همبستگي بين دو متغير رفتار نوآورانه و خلق
دانش  +24/6درصد است که اين بيانگر رابطه مستقيم
بين دو متغير است.
فرضــيه  )3اشــتراك دانــش رابطــهي مثبتــي بــا
رفتارهاي نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
با توجه به جدول شماره  1مشاهده ميشود که
مقدارسطح معناداري برابر با Sig = 1/111 > 1/11
است .به همين دليل با اطمينان  41درصد فرضيه تحقيق
تاييد ميشود و اين رابطه معنادار است .همچنين ميتوان
گفت شدت همبستگي بين دو متغير رفتار نوآورانه و
اشتراك دانش  +41/1درصد است که اين بيانگر رابطه
مستقيم بين دو متغير است.

آزمون فرضيههاي گروه دوم
فرضيه  )4مديريت دانش هنگامي که سازمان داراي
جو سازماني نوآورانه بااليي است رابطهي مثبتي با
رفتارهاي نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  )5مديريت دانش هنگامي که سازمان داراي
جو سازماني پشتيبان است رابطهي مثبتي با رفتارهاي
نوآورانه در شرکتهاي توليدي استان گيالن دارد.
مطابق جدول شماره  4ورود متغير جو نوآورانه باعث
ميشود که مقدار آر (شدت ارتباط) در حدود 61/4
درصد افزايش يابد .به اين ترتيب ميتوان گفت که ورود
اين متغير در حدود  42درصد قدرت تبين مدل را
افزايش مي دهد .ازسوي ديگر ضريب بتا نشان ميدهدکه
اين تاثيرمثبت است.
همچنين ،مشاهده ميشود ورود متغير جو پشتيبان
باعث ميشود که مقدار آر (شدت ارتباط) در حدود 61/1
درصد افزايش يابد .به اين ترتيب ميتوان گفت که ورود
اين متغيردر حدود  64درصد قدرت تبين مدل را افزايش
ميدهد .از سوي ديگر ضريب بتا نشان ميدهد که اين
تاثير مثبت است.

جدول شماره  -4نتايج رگرسيون رفتار نوآورانه ،مديريت دانش و جو نوآورانه و جو پشتيبان
رفتارنوآورانه
(متغيروابسته)
مديريت دانش

سطح معني سطح معني
مقدار آر

مربع آر

بتا

16/1

11/8

+1/146

1/111

+1/686

1/111

+1/242

1/111

+1/146

1/111

بتا

جونوآورانه
مديريت دانش
جو پشتيبان

داري ضرايب داري مدل

11/1

44/2

1/111
1/111

آماره دوربين عامل تورم مقادير قابل

نتيجه

واتسون

واريانس

اغماض

1/116

1/186

1/421

تائيد

1/186

1/421

تائيد

1/126

1/411

تائيد

1/126

1/411

تائيد

2/118
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آزمون فرضيههاي گروه سوم
فرضيه  -6مـديريت دانـش هنگـامي کـه سـازمان داراي
رسميت کم تري است رابطه ي مثبتي با رفتارهاي نوآورانه
در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -7مديريت دانش هنگامي که سازمان داراي
تمرکز کمتري است رابطهي مثبتي با رفتارهاي نوآورانه
در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -8مديريت دانش هنگامي که سازمان داراي
يكپارچگي بيشتري است رابطهي مثبتي با رفتارهاي
نوآورانه در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
در جدول شماره  6مشاهده گرديد که شدت رابطه
بين متغيرهاي رفتار نوآورانه و مديريت دانش برابر 68/6
است .حال با ورود متغير رسميت ،تمرکز و يكپارچگي
مطابق جدول شماره  1نتايج رگرسيون چندگانه به شرح
زير است .همان طور که مشاهده مي شود ورود متغير
رسميت باعث مي شود که مقدار آر (شدت ارتباط) در

حدود  11درصد افزايش يابد .به اين ترتيب مي توان
گفت که ورود اين متغيردرحدود  8/2درصد قدرت تبين
مدل را افزايش مي دهد .ازسوي ديگر ضريب بتا نشان
مي دهد که اين تاثير منفي مي باشد.
ميشود ورود متغير کاهش تمرکز نيز باعث ميشود
که مقدار آر (شدت ارتباط) در حدود  24/1درصد افزايش
يابد .به اين ترتيب مي توان گفت که ورود اين متغير در
حدود  24/4درصد قدرت تبين مدل را افزايش مي دهد.
ازسوي ديگر ضريب بتا نشان مي دهد که اين تاثير منفي
است.
هم چنين ،ورود متغير يكپارچگي باعث ميشود که مقدار
آر (شدت ارتباط) در حدود  4/2درصد افزايش يابد .به
اين ترتيب ميتوان گفت که ورود اين متغير در حدود
 4/2درصد قدرت تبين مدل را افزايش ميدهد .ازسوي
ديگر ضريب بتا نشان ميدهد که اين تاثيرمثبت است.

جدول شماره  -5نتايج رگرسيون رفتار نوآورانه ،مديريت دانش و كاهش رسميت
رفتارنوآورانه
(متغيروابسته)
مديريت دانش

سطح معني
مقدار آر

مربع آر

بتا

48/1

26/2

+1/614

1/111

-1/246

1/112

+1/616

1/111

-1/111

1/111

+1/648

1/111

+1/218

1/161

بتا

کاهش رسميت
مديريت دانش

62/1

64/6

کاهش تمرکز
مديريت دانش

داري ضرايب

46/1

14/1

يكپارچگي

آزمون فرضيههاي گروه چهارم
فرضيه  -9جوسازماني نوآورانه رابطه مثبتي با مديريت
دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
فرضيه  -11جوسازماني پشتيبان رابطه مثبتي با مديريت
دانش در صنعت بيمه استان گيالن دارد.
با توجه به جدول شماره  6مشاهده ميشود که مقدار
سطح معناداري برابر با  Sig = 1/111 > 1/11است .به
همين دليل با اطمينان  41درصد فرضيه تحقيق تاييد
ميشود و اين رابطه معنادار است .همچنين ميتوان گفت
شدت همبستگي بين دو متغير جو سازماني و مديريت

عامل تورم

مقادير قابل

سطح معني آماره دوربين
داري مدل

واتسون

واريانس

اغماض

1/111

1/111

1/114

1/448

تائيد

1/114

1/448

تائيد

1/128

1/412

تائيد

1/128

1/412

تائيد

1/161

1/466

تائيد

1/161

1/466

تائيد

1/111
1/111

1/111
1/116

نتيجه

دانش در صنعت بيمه استان گيالن  +26/1درصد است
که اين بيانگر رابطه مستقيم بين دو متغير است.
در خصوص فرضيه شماره  11نيز مشاهده شد که
مقدار سطح معناداري برابر با Sig = 1/126 > 1/11
است .به همين دليل با اطمينان  41درصد فرضيه تحقيق
تاييد ميشود و اين رابطه معنادار است .همچنين ميتوان
گفت شدت همبستگي بين دو متغير جو سازماني
پشتيبان و مديريت دانش در صنعت بيمه استان گيالن
 +24/6درصد است که اين بيانگر رابطه مستقيم بين دو
متغير است.
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جدول شماره  -6همبستگي بين مديريت دانش و جو سازماني نوآورانه و جو سازماني پشتيبان
متغيرها

تعداد

ميزان ضريب همبستگي

سطح معني داري

نتيجه

جو سازماني نوآورانه و مديريت دانش

41

+ 26/1

1/111

تائيد رابطه

جو سازماني پشتيبان و مديريت دانش

41

+ 24/6

1/126

تائيد رابطه

آزمون فرضيههاي گروه پنجم
فرضيه  -11رسميت و تمرکز ساختار سازماني رابطه منفي
با مديريت دانش در صنعت استان گيالن دارد.
فرضيه  -12يكپارچگي رابطه مثبتي با مديريت دانش در
صنعت بيمه استان گيالن دارد.
با توجه به جدول شماره  1مشاهده ميشود که سطح
معنيداري به دست آمدهي مدل ( )1/124رابطه بين
مولفههاي رسميت و تمرکز ساختار سازماني و مديريت

دانش معني دار نيست ،يعني از يك الگوي خطي پيروي
نميکند در نتيجه فرضيه تحقيق رد ميگردد.
هم چنين در جدول شماره  1مشاهده ميشود که
سطح معنيداري به دست آمدهي مدل ( )1/124رابطه
بين مولفه يكپارچگي ساختار سازماني و مديريت دانش
معنيدار نيست ،يعني از يك الگوي خطي پيروي نميکند
در نتيجه فرضيه تحقيق رد ميگردد.

جدول شماره  )7نتايج رگرسيون بين مديريت دانش رسميت ،تمركز و يكپارچگي
سطح معني
مديريت دانش

مقدار آر

مربع آر

بتا

داري ضرايب
بتا

رسميت
تمرکز
يكپارچگي

24/4

1/6

- 1/166

1/266

-1/161

1/811

1/146

1/411

نتيجهگيري در زمينه مطابقت بين يافتههاي تحقيق
حاضر و قبلي
در تحقيقي که تحت عنوان «مديريت دانش و رفتار
نوآورانه با توجه به نقش جو و ساختار سازماني» در 146
سازمان توسط چن و همكاران ( )2111در تايوان انجام
شده است .نتايج بيانگر آن است که بين مديريت دانش
و رفتار نوآورانه رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
عالوه بر آن ساختار سازماني که شامل گرايش به عدم
تمرکز ،يكپارچگي و کاهش رسميت ساختار بوده است به
عنوان تعديلگر در رابطهي بين مديريت دانش و رفتار
نوآورانه نقش مثبتي ايفا ميکند .همچنين اين مطالعه
نشان داده است که بين مديريت دانش و رفتار نوآورانه با
توجه به جو سازماني نيز رابطه معنادار وجود دارد .از
ميان ابعاد جو سازماني که در برگيرندهي دو بعد جو
نوآورانه و جو پشتيبان است مشخص گرديد که تنها جو

سطح معني داري
مدل

1/124

نتيجه

عدم تائيد کلي مدل

پشتيبان در رابطه بين مديريت دانش و رفتار نوآورانه
موثر بوده و جو نوآورانه نقشي در رابطهي اين دو ايفا
نميکند .در همين راستا در اين تحقيق نيز مشخص
گرديد که بين مديريت دانش و رفتارنوآورانه رابطه
معنادار و مستقيمي برقرار است و از سوي ديگر جو
سازماني و ساختار سازماني و ابعاد آنها رابطهي معنادار و
مستقيمي با مديريت دانش و رفتار نوآروانه دارند.
«رابطهي مديريت دانش و رفتارهاي نوآورانهي
سازمانها» نيز يكي ديگر از مطالعاتي بوده که در اين
زمينه انجام شده است .در اين مطالعه اشاره شده است
که اگر سازمانها به گسترش و ايجاد مديريت دانش در
سازمانهاي خود توجه کافي مبذول دارند و اگر کارکناني
در اختيار داشته باشند که به نقش با اهميت دانش در
تمامي سطوح سازماني پي برده باشند ميتوانند دست به
نوآوري زده و در نهايت رفتارهاي نوآورانه داشته باشند و
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رابطهي بين مديريت دانش و رفتار نوآورانه مورد تاييد
قرار گرفت و نتايج پژوهش حاضر نيز وجود رابطه بين اين
دو متغير را مورد پذيرش قرار داده است.
پيشنهادات بر اساس سوالهاي تحقيق
 با توجه به جدول ميانگين سواالت مشخص
گرديد که کارکنان در محيط کاري خود چندان به
يادگيري نميپردازند و اين امر جاي بسي تاسف است .در
حالي که سازمانها ميتوانند با استفاده از اين حسن
بزرگ (يادگيري کارکنان در محيط کار) آموزشهاي
مفيد را در قالب مسائل کاري مطرح نموده و مطمئن
باشند که کارکنان در هنگام درگيري با کار (انجام کار)
به صورت بهتر آن را درك نموده و در آينده به کار
خواهند بست و کارها با سرعت و کيفيت بهتري انجام
خواهد پذيرفت.
 مشاهده گرديد که مولفهي به اشتراكگذاري
دانش بين سرپرستان و زيردستان و همچنين بين
واحدهاي سازماني با يكديگر ميزاني کمتر از ميانگين
مورد انتظار را کسب نموده است که اين امر در بلند مدت
ميتواند لطمات زيادي را به شرکتهاي مزبور وارد سازد.
طبيعي که سرپرستان دانش تئوري مفيد و کارکنان نيز
دانش عملي مفيدي دارند که در صورت به اشتراك
گذاري اين دانش ميتوان جهشي بزرگ در زمينه
مديريت دانش و از پي آن رفتار نوآروانه در شرکتها
شاهد بود .ضروري است شرکتهاي بيمه به اين مبحث
توجه ويژه داشته و سازو کارهاي مناسب را به جهت
برقراري ارتباط بين سرپرستان و زيردستان و به اشتراك
گذاري دانش در بين آنها را فراهم آورند .يكي از اين
راهكارها تشكيل کارگروه هاي مشترك دانشي بين
سرپرستان و زيردستان و تبادل آرا و نظرات است.
 با توجه به اين که مشخص گرديد ميانگين
اختصاص يافته به استفاده از فنآوريهاي جديد و
پشتياني از ايده اندکي بيشتر از ميانگين مورد انتظار
است ،شرکتهاي بيمه بايد با آينده نگري و با توجه
تغييرات روزافزوني که زمينههاي فني و تجهيزاتي حاصل
ميگردد حداکثر توان خويش را براي استفاده از تجهيزات
نوين به کار گرفته و از ايدههاي نوين نيز پشتيباني به

عمل آورند تا بتواند به نوعي داري مزيت رقابتي پايدار
نسبت به ساير رقبا گردند که اين مهم نيز عامل
ماندگاري هرسازماني در محيط رقابتي و پيچيده است.
 نكتهي مهمي که نمرهاي کمتر از ميانگين مورد
انتظار را به خود اختصاص داده وجود محيطي در سازمان
است که مشوق ايده هاي نوآورانه باشد .جاي بسي تعجب
است در شرکتهاي بيمه که رضايت مراجعان از خدمات
آنان بايد سرلوحهي کار باشد و رضايت مشتريان نيز در
عصر پر شتاب کنوني جز با نوآوري تامين نميشود چگونه
است که از ايدههاي نوآورانه حمايت الزم صورت
نميپذيرد .اين امر بيانگر آن است که برخي از مديران و
سرپرستان به ايدههاي نوآورانه به چشم مزاحماني
مينگرند که مانع آسايش و آرمششان ميشود.
شرکتهاي بيمه بايد با بهره گيري از ايدههاي نوآورانه به
فكر ارائه خدماتي مطابق خواسته و تقاضاي مشتريان خود
باشند و اگر غير از اين باشد ،ماندگاري آنان در بازار
رقابت مطمئناً به خطر خواهد افتاد.
 همچنين متاسفانه مشاهده گرديد که مولفهي
ايجاد انگيزه از جانب سازمان براي توليد ايدههاي نوآورانه
نيز مقداري کمتر از ميانگين مورد انتظار را کسب نموده
است .در عصر کنوني که عصر رقابت محوري است و
شرکتها براي بقاي خود نيازمند نوآوري هستند ضروري
است که شرکتهاي بيمه با حمايتهاي مادي و معنوي
از ايدههاي نوآورانه کارکنان خويش را به مشارکت بيشتر
نسبت به اين امر تشويق نموده تا از قِبل آن بتوانند به
تعالي سازماني دست يابند.
 در مبحث ساختار سازماني مولفهي تفويض اختيار
به کارکنان ميانگيني کمتر از مقدار مورد انتظار را نشان
ميدهد .تفويض اختيار و قدرت تصميمگيري احساس
مهم بودن را به کارکنان تزريق ميکند که ميتواند به
رضايت شغلي منجر گردد .بهتر است شرکتهاي بيمه در
ساختار سازماني خود انعطاف بيشتري به خرج داده و
تفويض اختيار و قدرت تصميمگيري را به کارکنان و
مديران سطوح پائينتر نيز اعطا کنند .در اين صورت
مشارکت کارکنان در همكاريهاي جمعي بيشتر شده و
نسبت به وظايفي که دارند احساس مسئوليت بيشتري
خواهند داشت.
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 يكي از نكات موثري که در مبحث ساختار سازماني
ميانگيني بيشتر از مقدار مورد انتظار را به خود اختصاص
داد وجود تفكيك وظايف بين واحدهاي مختلف بود .اين
امر اتفاق خوش آيندي است چرا که هم از اتالف وقت
جلوگيري نموده و هم موجب بهره وري بيشتر کارکنان
خواهد شد .اگر تفكيك وظايف صورت نگيرد جز اتالف
وقت و انرژي و همچنين ايجاد تنش و اختالف مابين
کارکنان چيزي ديگري عايد سازمان نخواهد شد چرا که
چندين واحد به طور همزمان وظايف يكساني را انجام
ميدهند و درهم تنيدگي وظايف کاري و اتالف انرژي و
زمان را موجب ميگردد.
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Abstract
This study investigated the effects of organizational structure and organizational climate on
knowledge management, and their relationship with innovative behavior is also studied. Since
innovation is a critical tool for creating value and sustainable competitive advantage in
organizations and knowledge is one of the sources of innovative behavior, this study attempt to
influence the organizational structure and organizational climate on knowledge management
and innovative behavior in insurance industry. This study form the purpose perspective is
applicable and form analytical techniques is descriptive and implemented. For data collection
we used standard questionnaires to test the hypotheses. Finally, this study shows there is a
relationship among knowledge management and innovative behavior with considering the role
of organizational structure and organizational climate in Guilan Insurance Industry.
Keywords: organizational structure, Supportive Climate, Innovative Climate, Knowledg
Creation, Knowledge Sharing, Insurance Industry

