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 تجاری و دانشگاهی علمی نشریات مرور و تحلیل با بیمه صنعت در چین بالک انتشار

 
 a پورجاللی احمدرضا

a خوزستان، استان سرپرستی رازی بیمه شرکت فنی معاونapourgalali@gmail.com  
 

 apourgalali@gmail.com پورجاللی احمدرضا نویسنده مسئول:

 حال در تکنولوژی یک عنوان به علمی نشریات در تکنولوژی این. است کرده جلب خود به را زیادی توجه صنایع و ها بخش تمام در چین بالک: چکیده

 های سیاست برای آن اتخاذ در هنوز اما هستند، تکنولوژی از استفاده به اذعان حال در ها شرکت اگرچه. است شده گرفته نظر در باال پتانسیل با ظهور

 مرور. پردازد می بیمه صنعت در چین بالک سازی پیاده صنعتی های شیوه همچنین و دانشگاهی علمی نشریات مرور به مقاله این. دارند تردید خود داخلی

 مقاله، این هدف. است دانش این از استفاده برای سازمان مدیران بینش تغییر برای تالش در مختلف منابع گرفتن نظر در با سیستماتیک و یافته سازمان

 این پذیرش نظر از حاضر حال در بیمه صنعت آن در که است مسیری شناسایی و استفاده، موارد و سازی پیاده واقعی سطوح درک برای علمی منابع مقایسه

 .باشد می جریان در فنآوری

 ظهور حال در تکنولوژی فناوری، اشاعه علمی، نشریات بررسی صنعت، تحلیل بیمه، صنعت چین، بالک کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

به واسطه ثبت کند.  ازیرا بدون ن یعموم دییو قابل تا ریناپذ رییشد تا معامالت تغ یمعرف ۲۰۰۸بار در سال  نیاول یبرا یتکنولوژ کیبه عنوان  چین بالک

 تی، هواطالعات چین معموال با اجماع بالک یشده است. کاربردها یارز رمزنگار نیاول ن،یکو تیچین استفاده از آن در معامله ب کاربرد بالقوه بالک نیاول

 نیا انتشار ابمقاله،  نی. در امیشوندمشخص اطالعات  شده عیتوز تیریو مد تیمالک ،یریناپذ ریی، تغهای مختلف پروتکل ییکارا ،دخالت ذینفعان ،سنجی

موضوع  ،یو انتشارات تجار یانتشارات دانشگاه یعنی ،علمی موارد مستند شده در دو منبع مکمل نشریات یبا بررس و مهیب صنعتدر  دینوظهور جد یآورفن

 ی،جمعو خدماتی در راستای  افزایی به محصوالت هوش دید قیتا از طر دهدیامکان را م نیا افرادمکمل به  دگاهید نی. چنخواهیم دادقرار  یمورد بررسفوق را 

 . میمختلف بهره ببر نفعانیذ یهادگاهیاز د

است  نیا ی. مفهوم اساسدهندیگذاران ارائه م مهیبه ب سکیر تیریمدمحصوالت و خدماتی در جهت که  هستند ییها شامل شرکت شرکت های بیمه گر

 سکیحفاظت از ر یدر ازا مهیرا به عنوان حق ب یمبلغ گر،یکه طرف د یدر حال کند،یم نیرا تضم ندهیآدر طرف، حفاظت در برابر هر حادثه ناگوار  کیکه 

در نظر گرفته جهت پوشش این موضوع گذاران  هیسرما یبرا منیرشد آهسته و ا کی اب مهصنعت بیصنعت،  کیبه عنوان لذا می توان گفت . کندیم تپرداخ

 است. شده



 

۲ 

 

 یبریگرفته تا حمالت سا هینقل لیتصادفات وسا هاز جمل ییهاسکیبا ر یاندهیمصرف کنندگان به طور فزا ،یو رقابت زیبه شدت چالش برانگ طیمح نیدر ا

 نیدارند را تام ازیها نکه آن یکمک تواندیم مهیمصرف کنندگان در معرض خطر قرار خواهد گرفت و تنها ب یثبات مال ،ییدادهایرو نی. در چنشوندیمواجه م

کسب و کار برای تحقیق و توسعه در کشور بیمه به مالکان شجاعت ریسک کردن را میدهد. به طور خاص در ادامه تالش میکنیم تا به  همچنین در دنیایکند. 

ن از فعاال یکم تعداداز  یمختصر شرحاندازه آن، و  ،یجهان مهیبازار ب در چینبالک یآورتکامل فن فیتوصسواالت پژوهشی زیر در مطالعه خود پرداخته وبا 

را  موضوع نیعملکرد ا توانندیکه م یکم یهاو شاخص ندهیآ یهادر سال یدیکل یهادر مورد محرک آن را کامل کنیم، در بخش دیگر یبرتر در بازار جهان

 کرده و در آن لیو تحل هیتجز رارزش پورت رهیرا به عنوان چارچوب زنج مهیب صنعتچین در بالک یکاربرد احتمال در بخش دیگر شده وکنند بحث  یابیارز

 ریو مس شدهباال بحث  لیتحل یهاافتهیدر مورد  در انتها. پرداخت می شود یو موارد واقع صنعتچین در کاربرد بالک یشنهادیپ یهاهینظر سهیبخش به مقا

 یم.کنیم شنهادیپ یریگجهیرا همراه با نت ندهیآ قاتیتحق

  شود؟یو متصل م یچگونه سازمانده مهیب صنعت یچین برا. دانش منتشر شده در مورد بالک1

  گذارد؟یم ریتاث مهیدر صنعت ب هیاول یهاتیچین چگونه بر فعال. بالک۲

  رد؟یگیمورد استفاده قرار م مهیمختلف صنعت ب یاچین در کارکرده. چگونه بالک۳

 پس زمینه -2

 بیمه در جهان مرور کلی صنعت -1-2

به ها و غیره گذاری در بازار، درآمد، سود، گسترش جغرافیایی، داراییمانند سرمایه های بیمه گر شرکت مهم درپارامترهای  با در نظر گرفتنصنعت بیمه 

بیشترین بهره گیری از تکنولوژی بالک  در ادامه پنج شرکت برتر بیمه جهان با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری در بازار، شود.میصورت متمرکز تعیین 

 چین و همچنین باالترین زیر ساخت فناوری و احتمال نفوذ باالتر در این عرصه با تمرکز به میزان بلوغ، توضیح و ارائه می گردد.



 

۳ 

 

و سالمت ،حوادث ،های زندگی بیمه AIAترین گروه بیمه عمومی در جهان است. شود، بزرگنیز شناخته می AIAبا مسئولیت محدود، که با نام  AIAگروه 

کنگ تاسیس و دفتر مرکزی آن در هنگ 1۹1۹در سال  AIAدهد. ارائه می به صورت متمرکز برای اشخاص را دارائیریزی بازنشستگی و مدیریت خدمات برنامه

 ۲۰۲۰در سال های این شرکت شود که کل داراییآسیا حضور دارد. تخمین زده میدر قاره کشور در منطقه اقیانوس آرام  1۸حدود ر کناقرار دارد. این کشور در 

سومین  به عنوانمیلیارد دالر آمریکا  ۲۰.۵ ا مجموعدر معرض عموم قرار گرفت و ب ۲۰1۰ سال میلیارد دالر آمریکا باشد. این شرکت در ماه اکتبر ۲۳۰حدود 

. این شرکت به شمار می آید چین که در خارج از پکن قرار دارددر  شرکت بیمه عمر بورس آن کشور به فروش رسید این شرکت به عنوان دومین عرضه اولیه 

یمه جهانی کند. سومین شرکت بزرگ در بخش بنماینده در سراسر جهان دارد که به کاهش هزینه خرید یک مشتری جدید در بازار کمک می ۶۰۰۰۰۰حدود 

به عنوان یک شرکت برای ارائه  1۸۴۸گذاری در بازار، شرکت پرودیکانیکی است که دفتر مرکزی آن در لندن، انگلستان قرار دارد. این شرکت در سال با سرمایه

شرکت  1۹۸۶کند. این شرکت در سال می فعالیت این قارهبازار در  1۴شرکت پرودینس آسیا است که در آن مالک ه و ای و کارگر تاسیس شدوام به افراد حرفه

متحده آمریکا است، خریداری کرد. در آغاز قرن بیست و یکم، این شرکت وارد یک های بیمه عمر ایاالتترین شرکتبیمه عمر ملی جکسون را که یکی از بزرگ

های پزشکی را تشکیل داد، که بیمه ProHealthبه نام گذاری مشترک با شرکت هولدینگ دیسکاوری آفریقای جنوبی شد و یک شرکت تابعه جدید سرمایه

غنا شد و پس از آن دو طرح مسئولیت شرکتی را در بخش آموزش و کشور ، پرودینس وارد بازار ۲۰1۳کند. در سال خصوصی را برای بازار انگلستان فراهم می

این شرکت براساس شرکت بیمه اقیانوس آرام چین تاسیس شد که در سال  ،د، با مسئولیت محدوگروه(اندازی کرد. شرکت بیمه اقیانوس آرام )پرورش راه

توسط بانک مردمی چین تصویب شد. این سومین شرکت بزرگ بیمه عمر در سرزمین مرکزی چین است. این شرکت خدمات بیمه یکپارچه، از جمله  1۹۹1

ت تابعه اصلی شرکت بیمه عمر اقیانوس آرام چین، با مسئولیت محدود، شرکت بیمه دهد. این شرکت دارای سه شرکبیمه عمر، اموال، و بیمه سالمت ارائه می

ل و خدمات اموال اقیانوس آرام چین، با مسئولیت محدود و شرکت مدیریت دارایی اقیانوس آرام چین است که از طریق آن به ترتیب بیمه عمر، بیمه اموا

به  ۲۰۰۷اکتبر  1از نظر اندازه بازار شرکت بیمه پست ژاپن با مسئولیت محدود است. این شرکت در کند. پنجمین شرکت بزرگ مدیریت دارایی را تامین می

 ۲۰1۵تاسیس شد. این بازار عمومی در سال  ۲۰۰۶های ژاپنی هولدینگ پست ژاپن تاسیس شد که در سال های تابعه گروه معروف شرکتعنوان یکی از شرکت

فروخت. این فروش میلیارد دالر  1۲، دولت ژاپن سهم خود از سهام گروه هلدینگ پست ژاپن را به ارزش حدود ۲۰1۷در بورس سهام توکیو ثبت شد. در سال 

دیده بودند، از آن استفاده کرد. کنگلومرا پست ژاپن دارای آسیب ۲۰11های خود که در سونامی سال آوری کرد که این شرکت در بازسازی سایتپولی را جمع

 ۴۰۰.۰۰۰ر سطح جهانی و حدود دفتر د ۲۴۰۰۰است. این شرکت  Tollچهار بخش عملیاتی اصلی پست ژاپن، پست بانک ژاپن، بیمه پست ژاپن و هلدینگ 

 کارمند دارد. 

موضوع ای باالیی در میان ذینفعان خود با فرآیندهای ایجاد شده دارد، قدرت شبکهداشته و دهد که این صنعت قابلیت رقابت باالیی ساختار صنعت نشان می

تمرکز در مدیریت  ،آوریبرای چنین فن لذا .می باشدگیرد مهم میچین که به طور مناسب مورد استفاده قرار آوری مانند بالکبرای داشتن یک فنفوق 

های جزئی نتیجه، رغم تفاوت، علیآناناطالعات در میان ذینفعان وجود دارد، و برای طرفین درگیر در اعتماد به یکدیگر و ایجاد هنجارهای عملیاتی در میان 

چین در کل . کاربردهای مختلف بالکدادمورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد را بیمه  صنعتچین در های زیر، موارد استفاده از بالک. در بخشباشدحیاتی می

در ادامه چین مقایسه خواهد شد. سازی واقعی بالکمورد تحقیق قرار خواهد گرفت و همین امر با پیاده این صنعتها در زنجیره ارزش مجموعه فعالیت

به این ترتیب،  و  گیرد میو هر گونه شکاف بین این دو مورد تجزیه و تحلیل قرار شدهسازی مقایسه هادها نظری پیادهبا پیشن این تکنولوژیکاربردهای عملی 

  می گردد.چین شناسایی ها و پیامدهای واقعی اتخاذ بالکچالش

 تکامل فن آوری بالک چین -2-2
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تماما در  1.۰ نسخه چینبالک. ۳.۰ نسخه چین، بالک۲.۰ نسخه چین، بالک1.۰ نسخه چیناین تکامل را می توان در سه مرحله مختلف قرار داد: بالک

به عنوان یک دفتر غیر استفاده شده و در این نسخه  آنها در فرآیند انتقال های دوگانه با اجتناب از واسطهبرای حل مشکل هزینهبوده و مورد انتقال پول 

ارز  ۶۰۰ترین ارز رمزنگاری شده، حدود محبوببه عنوان مورد استفاده قرار گرفت. به غیر از بیت کوین، متمرکز برای ثبت تراکنش های ارز رمزنگاری شده 

ترین محبوباز گیرند. های کاربردی مبتنی بر بیت کوین مورد استفاده قرار میکه به عنوان توکن های تبادل در برنامه گردیدهایجاد دیگر نبر رمزنگاری شده 

ترین ویژگی این ثبت، تایید و انتقال قراردادها است. مهم ۲.۰چین ، تمرکز بالک1.۰چین . برخالف بالکرا نام برد ۳ریپلو  ۲مونرو،  1یوممی توان اترها آن

کنند. فتار میچین هستند که در شرایط خاصی رشده در بالکسازی بالکچین با قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، قطعات تعبیهمرحله، یکپارچه

ها را از خدماتی هستند که داده موضوعاین  لذا شود.مینکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشته باشید این است که این کار بدون دخالت هر واسطه انجام 

 توانند در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. کنند. قراردادهای هوشمند میچین میشده بالکها را وارد کد تعبیهگیرند و آندنیای واقعی می

تواند استفاده های کاربردی میاند. یکی از برنامهاستفاده قرار گرفتهمورد نیز های با امنیت باال چین برای افزایش پاسخگویی پلتفرمهای کاربردی بالکبرنامه

، دیگر محدود به معامالت مالی ۳.۰چین وکار باشد. بالکتشخیص هر گونه واقعه و هشدار براساس قوانین کسب و آوریبرای جمع توزیع شده IoTاز سنسورهای 

چین برای افزایش شفافیت در تواند از بالکدولت مینیز  های دولتی، بهداشتی، آموزشی و غیره است،های مختلف که شامل بخشو کاال نیست، بلکه در فعالیت

 استفاده کند. نیز عملکرد شهروندان 

 بالک چین در صنعت بیمه -3-2

آوری دفتر چین یک فنبالک است.توجه زیادی را به خود جلب کرده ۲۰۰۸چین از زمان معرفی ارز رمزنگاری شده توسط ناکاموتو در سال آوری بالکفن

شوند به طوری که به ها به صورت عمومی ذخیره می. تراکنش های بین گرهاستفاده میگردد ،های مختلف شبکه به هم متصل شدهکه بین گره است توزیع شده

چین یک محیط باز و غیر متمرکز فراهم به طور کلی، بالک. گردندتایید میبا کنترل که باید ثبت شود  هایو تراکنش  شده اطالع دادهاین موضوع ها همه گره

این تکنولوژی می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم های متمرکز  لذا. ی آوردکند که شفافیت، امنیت و استحکام داده را برای کاربران سیستم فراهم ممی

های سیاسی، اجتماعی تواند در جنبهرود، و مزایای آن میار فراتر از مزایای اقتصادی میچین بسیآوری بالکفن باشد که در حال حاضر اطالعات را اداره میکنند.

تغییر نیز وکار را ها در دنیای کسبکند زیرا روش انجام فعالیتچین را با اختراع موتورهای بخار یا احتراق مقایسه می بالک و بشردوستانه نیز احساس شود.

 دهد. می

 
1 Ethereum 
2  Monero 
3  Ripple 
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ها سود های مختلف به بسیاری از بخشتواند به روشو میبوده های صنعتی در حال بررسی نیز در این آکادمی و همچنین در محیط چینآوری بالکفن

است. اما این بخش شروع به بررسی احتماالت استفاده از های جدید در حوزه خود کند عمل کردهآوریبرساند. به طور سنتی، صنعت بیمه در تطبیق با فن

در  در مرحله شروع نوآوری قرار دارد،فوق آوری دهد که فنبرای این بخش نشان می( 1)شکلاست. چرخه رشد گارتنر لوژی در زنجیره ارزش خود کردهتکنو

ی برای استفاده آوری به اندازه کافچین متناسب با نیازهای این بخش خواهد بود و آیا فنچه نوع معماری بالک شرکت های بیمه گر این سوال مطرح است که

آوری در صنعت بیمه است. بنابراین هدف اصلی استفاده از گیری از ادعاهای کالهبردارانه همچنان اولویت اول برای اتخاذ فن. پیشدر این بخش بالغ است

ت خواهد بود. این تکنولوژی نه تنها چین ساده کردن فرآیند پرداخت و رسیدگی به شکایات و در نتیجه به حداقل رساندن ادعاهای تقلب در این صنعبالک

را نیز دارد. دیگر کند بلکه پتانسیل تبدیل محصوالت موجود به محصوالتی سازی میبخشد و بهینهفرآیندهای عملکردی موجود در صنعت بیمه را بهبود می

تواند به این بخش در این زمینه کمک آوری میو این فن آوردهکه ادعاهای کالهبردارانه همچنان صنعت بیمه را در سراسر جهان به ستوه مجدد تاکید می گردد 

 کند. 

 چرخه گارتنر در تکنولوژی بالک چین. 1شکل 

ها کنند و هم افزایی بین آنچین در بخش بیمه بحث میآوری بالکهدف این مقاله بررسی مقاالت کاربردی و آکادمیک موجود است که در مورد اجرای فن

ز دیدگاه دو سهامدار آوری در صنعت را اکنیم تا انتشار فنکنند. با در نظر گرفتن دو منبع مختلف از مقاالت منتشر شده، ما تالش میشناسایی مینیز را 

این امر  .ها مفید باشدهای در حال ظهور و تاثیرات آنتواند برای توضیح تکنولوژیمختلف که متخصص هستند، درک کنیم. چنین ترکیبی از منابع اطالعاتی می

کند. چنین رویکردهایی واجه است، کمک میچین در یک سناریوی واقعی با آن مسازی واقعی بالکهای عملی که پیادهدر شناسایی چالش کارشناسانبه 

های اضافی تواند به کارشناسان در شناسایی راههمچنین می و دهدانداز ذینفعان متعدد را مورد خطاب قرار چشمشده و توانند به مرور بهتری از دانش تبدیل می

 تر خرید مشتری و حتی ورود به بازارهای جدید شود. های آسانمنجر به فرایندو  سازی کنند، کمک کندچین را پیادهدر آن بالک می توانند که

 

 روش تحقیق -3



 

۶ 

 

افراد اتخاذ یک تکنولوژی جدید ابتدا توسط نوآوران، و سپس توسط پذیرندگان اولیه، و پس از آن اکثریت اولیه، و پس از آن اکثریت نهایی و در نهایت 

شود. چنین رویکردهایی اغلب در توانایی به های مبتنی بر نظرسنجی انجام میظهور معموال با استفاده از روششود. با این حال، انتشار تکنولوژی در حال می

ود کننده دست آوردن شواهد مستند و خرد جمعی متخصصان برای یک تکنولوژی بسیار نوپا و برای صنعتی که از لحاظ جغرافیایی بسیار پراکنده است، محد

شود که فرد در حال بررسی زمینه انتشار در یک صنعت نسبتا بالغ متمرکز بر فرآیند باشد که در سراسر جهان تر میی مناسبهستند. این حتی در صورت

علمی منابع مکمل دانش ممکن است امکان تجزیه و تحلیل مراحل نوآوری و انتشار آن ای، مرور سازمان یافته نشریاتدر چنین زمینه. یافته استگسترش

را بینی موارد استفاده آینده براساس منابع مکمل اطالعات را فراهم کند. بنابراین این روش ترکیب منابع برای توضیح انتشار کاربردها همچنین امکان پیش

 کند. های مختلف پراکنده شوند، فراهم میبراساس مستند بدون محدودیت دسترسی به متخصصانی که ممکن است از نظر جغرافیایی در سراسر سازمان

است که عمدتا س شدهاقتبا Scopusعلمی از است. اولین منبع نشریاتانجام شده از آنعلمی در این تحقیق با مرور دو منبع ، مرور نشریاتادامهنابراین در ب

است. این دو با نگاه به نشریات تجاری و مقاالت خبری بررسی شده EBSCOHOSTعلمی، برگرفته از علمی دانشگاهی تمرکز دارد. منبع دوم نشریاتبر نشریات

 چین هستند. ای در حال ظهور مانند بالکهآوریدر حال بررسی صنعت و کاربردهای مرتبط با آن برای فنداشته و منبع اطالعاتی اعتبار خارجی بیشتری 

ذیرش تکنولوژی و پکه برای ارزیابی ی هستند های معمولروشاز جمله  صنعتی، مصاحبه گروهی متمرکز و نظرسنجی، علمی پژوهشی، آکادمیک نشریات

کند. این اند، کمک میکه در طول دوره زمانی پدید آمدهگیری موضوع و شناسایی موضوعاتی یعلمی به ما در پنشریاتی مرور سازمان یافته می شود.استفاده 

دهد. این دو منبع به این دلیل انتخاب شدند که اگرچه هر دو مقاله آخرین ها در سراسر جهان به ما میها و ویژگیها، فرصتتر از چالشامر تصویری بزرگ

تصویر بهتری از  ،کنند. بنابراین، مقایسه این دوکار می مشخصای ه طور معمول به شیوهها بکنند، اما هر دو آنها را در حوزه مربوطه خود فراهم میگرایش

 لحاظ همبستگی و پذیرش تکنولوژی به ما خواهد داد. 

 Scopusانتخاب نشریات علمی از  -1-3

Scopus جستجوی اولیه  .علمی استرسی نشریاتهای داده برای مقاالت علمی در مهندسی، تجارت و علوم اجتماعی برای برترین پایگاهیکی از گسترده

مقاله شد. با توجه به حجم نتایج،  1۸۶ پیدا کردن منجر به در این پایگاه داده چین و بیمهمورد استفاده بالک با موضوعتحت عنوان، چکیده و کلمات کلیدی 

 که چین، بیمه، قرارداد هوشمند محدود شدند. پس از آن، کلمات کلیدی به بالکفیلتر شدمقاله  ۶۳که بالغ بر  گردیدجستجو تنها محدود به مقاالت ژورنال 

  .در انتها گردیدمقاله  ۵1به  منجر این امر 

 Ebscohostدر  انتخاب نشریات علمی از نشریات علمی تجاری -2-3

مقاله شد. از آنجا که هدف تنها تمرکز بر  1۵۵که منجر به  بودهچین و بیمه ترکیب اولیه جستجو که مورد استفاده قرار گرفت، بالکدر ابن سامانه 

تعدادی از آن .از خواندن چکیده مقاالت گردیدمقاله منجر  ۳۲های صنعتی است، نتایج جستجو برای نشریات تجاری، مقاالت خبری و مجالت فیلتر به فعالیت

در اکثر مقاالت استفاده از این  .محدود گردیدمقاله  ۲۵ به خرنیز خارج شده و در آ آوری شدندو مقاالت تکراری که از منابع مختلف جمع هحذف شد ها

 دهد. به ما بینش اجرای واقعی را می تکنولوژی که قبال در این صنعت مورد اجرا و بهره برداری قرار گرفته اند را توضیح داده و

 یافته های مرور نشریات علمی -4

و آن را برای بررسی چگونگی استفاده از  ادهآمده از دو منبع اطالعاتی ارائه ددستادها بهکنیم تا یک نمای کلی از پیشنهدر این بخش، ما تالش می

  نمائیم.چین در صنعت، هم افزایی بالک

 نشریات علمی گرایش ها در -1-4

تعداد قابل ذکر است که ها در این دو منبع اطالعاتی منتشر شده بودند را تجزیه و تحلیل کنیم. ما سعی کردیم تعداد مقاالتی که در طول سالدر ابتدا 

  می باشد.به بعد  ۲۰1۷مقاالت منتشر شده دارای شیب افزایشی از سال 



 

۷ 

 

ها مقاالت ه در حال افزایش بودند، در حالی که مقاالت صنعت در مقایسه با نظریهبه طور پیوست ۲۰1۷این تحلیل نشان داد که مقاالت دانشگاهی از سال 

های اولیه در این دو منبع اطالعاتی . ما همچنین تالش کردیم تا تعداد مقاالت منتشر شده در سراسر کشورها و در میان فعالیت(۲)شکل  کمتری منتشر کردند

  .(۳شکل تجزیه و تحلیل کنیم )نیز را 

است، و پس از آن چین و ایتالیا قرار دارند. در خطوط ترین تعداد مقاالت را از نتایج جستجو منتشر کردهشود، هند بیشمانطور که از این شکل دیده میه

و  ۲۴و پس از آن مهندسی  مقاله دارد، که باالترین است، ۳1شوند را ببینیم، علوم کامپیوتر ها این مقاالت منتشر میمشابه، اگر ما موضوعاتی که تحت آن

 قرار دارند.  ۹مدیریت 

 ای نشان دهیم. پس از آن، ما تالش کردیم تا ارتباط بین این مقاالت را با توسعه یک نمودار شبکه

 شناسایی و ترسیم کنیم.  ،تر تجزیه و تحلیلچین را به صورت عینیاین تجزیه و تحلیل ما را قادر ساخت تا موارد استفاده از بالک

 
 .یو تجار یدانشگاه علمینشریاتمقاالت منتشر شده در طول سالها در  سهیمقا. 2شکل 



 

۸ 

 

 
 منتشر شده در سراسر کشورها کیمقاالت آکادم. 3شکل

 بینش هایی از نشریات علمی دانشگاهی  -4-2

  ارزیابی ریسک زیر ساخت و جلوگیری از کالهبرداری – 4-2-1

های مختلف چین برای ارزیابی ریسک و جلوگیری از تقلب است. واسطههای مختلف در یک شبکه بالکیکی از موارد استفاده در این جنبه، دخالت واسطه

 مراکز درمانی و پزشکانو کاربر(اجتماعی های آپلود اطالعات مربوط به فعالیت)و مراکز انتظامی و راهور ، پرسنل پلیس ثبت معامالت قبلی(گر )توانند بیمهمی

موضوع بیمه از نوع حقیقی و را می توان در محاسبه ریسک یک  اطالعاتهای همه این باشند. ورودیدادن اطالعات در مورد درمان و شرایط پزشکی کاربر()

 ین حق بیمه از آن ها بهره برد.و در زمان تعی، قرار دادهاستفاده مورد  حقوقی

دهنده که معموال نشان بودهچین، در تعداد کمی گره تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد یک کنسرسیوم بالکچین که میاز دیدگاه معماری، نوع بالک

همچنین، از  داده واند امنیت و حریم خصوصی شبکه را افزایش تومی تعداد محدود کاربر و یا سازمان های درگیر. می باشدمله یک معاتمام فعاالن درگیر در 

و یا چین از کاربران در صورت معکوس کردن وضعیت فعلی بالک اطالعاتآنجا که شبکه توسط تعداد کمی از کاربران کنترل خواهد شد، فرآیند به دست آوردن 

 آسان باشد. نیز ایجاد هر گونه ورودی اشتباه در شبکه، 

 کاهش خدمات زمان و هزینه های پردازش بررسی و ادعا خسارت – 4-2-2

رفته و با های عملیاتی مربوط به آن مورد استفاده قرار گتواند در کاهش زمان پردازش ادعاها و در نتیجه هزینهچین میها، بالکدر این دسته از فعالیت

مک قراردادهای هوشمند بدون نیاز به مداخله انسان فرآیند پردازش ، کنترل و اعالم توجه به کاهش زمان پردازش اعالم خسارت و هزینه های مرتبط، به ک

 خسارت را قبل از حضورر هر یک از طرفین آغازکند.

مثال از به طور . صورت گیرد گره های موجود در شبکهشده از طریق مستقر در دنیای واقعی و اطالعات منتقل IoTسنسورهای از طریق تواند این امر می

سارت قبل طریق اطالعات ارسالی توسط سازمان آتش نشانی به شبکه و وجود لیست بیمه نامه های آتش سوزی موجود با ذکر شرکت بیمه گر از زمان وقوع خ

 از مراجعه بیمه گذار مطلع شد.



 

۹ 

 

گر از نظر کاهش منابع به کار رفته بیمه برایهد بود، بلکه پرداخت برای مشتریان سودمند خواو نه تنها از نظر کاهش زمان در پردازش  مذکورهایی حلراه

این تکنولوژی همچنین مشتریان می توانند از طریق قراردادهای هوشمند به وضوع . با کمک می باشدنیز مفید  های آندر این فرآیند و در نتیجه کاهش هزینه

خسارت ایجاد شده را درک کرده و به راحتی سیاستهای مختلف را قبل از امضای هر رضایت  شرایط دقیق ایجاد شده توسط بیمه گر در قرارداد را و مطابقت با

 نامه ای مقایسه کند.

 توسعه محصول جدید – 3-2-4

 و یک مزیت رقابتی برای شرکت بودهمحصوالت جدید برای مصرف کنندگان جذاب با ایجاد توانند چین میاز دیدگاه بازاریابی، قراردادهای هوشمند و بالک

بیمه ای تحت عنوان سفر برای پوشش مسئولیت ، رانندهدستگاه تلفن همراه  GPSهای . به عنوان مثال، با استفاده از دادهآوردفراهم نیز  ارائه دهنده خدمات

مشابه طراحی گردد به نحوی که در صورت حرکت خودرو ، حق بیمه به ازای هر میزان متراژ حرکت محاسبه و کسب و کارهای لجستیک مانند اسنپ و مواد 

 پرداخت شود.

 بینش هایی از گزارش های تجاری و بررسی اخبار  -3-4

از طریق گزارش های تجاری و بررسی  ها برای بهبود کارایی عملیات رابیمه و چگونگی استفاده از آن صنعتچین در این بخش برخی از کاربردهای بالک

 دهد. پوشش می لحظه ای اخبار

 زیربنای سیاست -1-3-4

اولیه دارد،  بررسی ادعاها و خسارات وارده به بیمه گذاران،  نیازمند وارد کردن حجم وسیعی از اطالعات به صورت دستی از طریق پرسشنامه و بررسی های

ی می شود لذا برای جلوگیری از این اتفاق می توان با استفاده از فناوری بالک چین و ایجاد دفتر کل مشترک و که این موضوع باعث افزایش خطای انسان

 ش و انجام داد.قراردادهای هوشمند و بهره گیری از گره های قابل برنامه ریزی مرتبط، فرآیند ثبت و بررسی ادعا را سریع تر و ارزان تر و خودکار پرداز

 دریاییبیمه  -2-3-4

ترین انواع بیمه تجاری است. این شرکت در یک محیط بسیار پیچیده با توجه به مشارکت چندین سهامدار، مشارکت فعاالن بیمه دریایی یکی از قدیمی

های خود، که مستعد چین برای ناوگان کشتیحل بیمه مبتنی بر بالک. مورسک، غول کش دانمارکی، در ساخت یک راهفعالیت می کندمختلف در سراسر جهان 

حل این است که است. هدف اصلی راهکاری کردهخسارات کاال، تاخیرات بندر، طوفان و حمالت دزدان دریایی هستند، با ای. جی. ای. جی و مایکروسافت هم

 س سازد.دسترها را برای همه قابلو داده داده را ضد رشوه تر ، تمام پایگاهفرآیند حسابرسی زنجیره تامین را آسان

  بیمه سفر -3-3-4

AXAاین محصول طراحی نموده استچین یک محصول بیمه مسافرتی جدید به نام فیزی با استفاده از بالک بوده که گر مستقر در فرانسه، یک بیمه .

هیچ گونه  عمل کرده و امکانکند. این فرآیند کامال خودکار و ایمن اند، تضمین میتاثیر تاخیرات پرواز قرار گرفتهمسافرانی را که بیش از دو ساعت تحت

این  وارد میشوده ترافیک پرواز به سیستم دادیکپارچه های پایگاه طریقاز  و. جزئیات سیاست در یک قرارداد هوشمند کد گذاری شده را نیز نداردای مداخله

جعلی به دقت انجام میشود لذا بیمه گزار به سرعت از این تصمیم در مورد جبران خسارت مسافر یا عدم وجود قرارداد  بوده وتر تر و سریعفرآیند بسیار شفاف

  موضوع مطلع شده و باعث ترویج عنصر اعتماد در بین افراد نیز می شود.

 رنامه های دیگرب -4-3-4

و غیره  ANZهای بیمه مانند ایکسلجر، است، بسیاری از شرکتچین در این بخش پیشگام بودهعالوه بر کاربردهای ذکر شده در باال، که در استفاده از بالک

سریالنکا در ارائه  هایی در، یک شرکت مدیریت ریسک جهانی، با شرکتAONاند. چین شروع به کار کردهبا اثبات مفاهیم محصوالت بیمه مبتنی بر بالک

داشته به نحوی که با تولید قراردادهای هوشمند بین بیمه گزار، سازمان هواشناسی و نهاد مولی امر کاری چین هممحصوالت بیمه کشاورزی مبتنی بر بالک

 قوع خطر روند بررسی را سریع تر می کند.کشاورزی در منطقه از خسارت احتمالی محل قبل و پس از وقوع مطلع و به افراد ذینفع هشدار داده و در صورت و

 بحث -5
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با ایجاد استفاده از تکنولوژی بالک چین از طریق بررسی نشریات علمی در گروه فعالیت های خدماتی بیشترین اهمیت را دارا می باشد. این تکنولوژی 

 هزینه های اداری و سهولت مدیریت عملیات بیشترین تاثیر را داشته است.اصطحالک کم و محقق سازی منافع در زمان مناسب و بهبود در بهروری و کاوش در 

کاربردهای بسیاری شامل استفاده از قراردادهای هوشمند وجود دارد. اما، با توجه به سطح تعامالت این قراردادهای قابل ذکر است که در این خصوص 

قابل پیاده که در کاربردهای نظری ) IoTسنسورهای  و یا بهره گیری ازاینترنت طریق اده بسیار پایه از های دهوشمند با دنیای واقعی، این قراردادها تنها با پایگاه

 سازی است(، قابل اجرا است.

مانند  آوریگیرند، اما صنعت تا حد زیادی از استفاده از این فنتئوری مورد بحث قرار میقالب زیرساخت را در نظر بگیریم، مفاهیم بسیاری در  موضوعاگر 

های پیچیده شامل تواند نیاز به زیرساختدالیل احتمالی میاز جمله . بهره برداری کرده استتنها در تئوری  حق بیمه گذاریتجزیه و تحلیل ریسک و قیمت

. همچنین، افزایش تعداد دبیمه گذار در بیمه نامه و رقابت ناسالم موجود ذکر کرگذاری حق بیمه یک محاسبه پروفایل ریسک و قیمت ورودی برایچندین 

  ورودی و معیارهای متفاوت می تواند تصمیم گیری را سخت تر و پیچیده تر کند.

به عنوان تکنولوژی نوظهور می تواند تاثیر  چیناستفاده از بالکلذا ، استها یک مزیت رقابتی شرکتبرای بازاریابی، توسعه محصوالت جدید  در بحث

  اشد.مناسبی در این امر داشته ب

. این بررسی می شوداز قابلیت اطمینان و اعتبار براساس روش تجزیه و تحلیل محتوا انجام  نتیجهپس از حصول  استفاده صنعت از تکنولوژی های خاص

 منابع های اجماعانیزماستفاده از مک در این تکنولوژی های اصلی. یکی از چالشمطرح می کندچین سازی بالکهای متعددی را بر روش پیادههمچنین چالش

، استفاده از لذا .و مصرف منابع همراه استگسترده گیری و درجه مقیاس پذیری در فرآیند تصمیم اطالعات در محیط امناست. این امر اغلب با مبادله 

آوری جدید در جامعه د باشند. پذیرش هر فناعتماهای حاصل از حسگرها و موانع خارجی، قابلقراردادهای هوشمند تنها در صورتی توجیه خواهد شد که داده

بستگی دارد. از این رو، مشتریان باید درک کنند و باور داشته باشند که این تکنولوژی مزایایی خواهد داشت و در روش نیز به تغییر رفتاری مشتریان در جامعه 

هایی که می توان از تواند زمان زیادی طول بکشد، حتی اگر موانع زیرساختی به زودی رفع شوند. یکی از راهمفید خواهد بود. این کار می ی آنان نیزانجام کارها

 آن استفاده کرد ترغیب مشتریان به استفاده از این تکنولوژی است. 

 مشارکت های نظری – 1-5

چین در بخش بیمه ها در طول یک دوره زمانی است. این مطالعه در مورد پذیرش تکنولوژی بالکو سازمانانتشار، فرآیند اتخاذ نوآوری توسط افراد، جوامع 

 اند. کند. سواالت تحقیق در این بخش مورد بحث قرار گرفتهبحث می

های صنعتی به کار برد. اما، برای یک یتاست. مدل پورتر را می توان برای تمام فعالسوال اول این مطالعه این است که صنعت بیمه چگونه ساختار یافته

تقسیم  صنعت خدماتی مانند بیمه، که در آن تعامل مشتری باید در نظر گرفته شود. این مدل صنعت بیمه را به سه بخش زیرساخت، خدمات و بازاریابی

بخش  های محصول است.گذاری و دیگر پیشرفتای قیمتهایی در انتهای پردازش بیمه مانند تجزیه و تحلیل ریسک برکند. بخش زیرساخت شامل فعالیتمی

به حساب هایی مانند فروش و ایجاد برند سوم بازاریابی، شامل فعالیت خدمات شامل فعالیت های چون پرداخت خسارت و بررسی ادعاهای دریافتی است و بخش

  می آید.

بیمه است. کاربرد  صنعتچین در منتشر شده برای اتخاذ بالکات و مقاالت و اطالعای دانش در تالش برای بحث در مورد رونده ،سوال دوم تحقیق

است. برای بخش زیرساخت، گرایش به مشارکت های ذکر شده در باال در مقاالت دانشگاهی مورد بحث قرار گرفتهبندیچین به طور گسترده در تمام گروهبالک

بندی ای گروهاست. روندهدارای اهمیت گذاری زشکان و غیره در تجزیه و تحلیل ریسک و مدل قیمت، پنیروی انتظامی، راهور ،ذینفعان مختلف مانند پرسنل

ها به بندی بازاریابی، گرایشاست. برای گروهمتمرکز شده عالم خسارتهای مشتری مانند پردازش اخدمات عمدتا در کاهش زمان و تالش در مواجهه با فعالیت

 وآوری در محصوالت قدیمی است.و نسمت افزایش محصوالت جدید
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های بیمه ها و افزایش حاشیه سود شرکتپردازد. این تاثیر عمدتا بر کاهش زمان و هزینههای اولیه بخش بیمه میچین در فعالیتسوال سوم به تاثیر بالک

های مسافرتی . بیمهبررسی می باشدمشاهده و ها قابلهای آنها در برابر تالشتمرکز دارد. دلیل این امر این است که این تاثیرات به طور مستقیم توسط شرکت

اند، اما علمی دانشگاهی مورد بحث قرار گرفتهها در نشریاتاند. اگرچه بسیاری از نظریهاجرای پردازش خودکار مطالبات در صورت تاخیر در پرواز را آغاز کرده

  اند.تنها مفاهیم بسیار اساسی در این صنعت پذیرفته شده

دهد که چگونه یک ایده، محصول یا رفتار از مطرح شد، توضیح می 1۹۶۲در سال  (Everett Rogers)ی انتشار نوآوری که ابتدا توسط اورت راجرزنظریه

 1۶شود که تنها چیز از یک ابتکار عمل و تقاضای اولیه شروع میشود که ابتدا همهگیرد. در این نظریه گفته میهای مختلف جمعیت یک جامعه ریشه میبخش

پذیری باال و نیاز به تجربه ها به دلیل ریسکاولیه افراد بسیار شجاعی هستند چونکه آندهد؛ این جمعیت به اصطالح پیشگامان درصد جمعیت را تشکیل می

بعد از این اتفاق، نوآوری  .های مختلف دست پیدا کنندها و فرصتشود که زودتر از دیگران به موقعیتدهند و این امر باعث میکردن، هرچیزی را تغییر می

تر ی قبل محتاطاز جمعیت مرحله رسد. افراد در این مرحلهی اکثریت اولیه مییابد تا به مرحلهتصاعدی گسترش میشروع به جذب مخاطب کرده و به صورت 

گیرند و در این ی اکثریت ثانویه یا آخر قرار میی بعد نیز افراد در رتبهکنند اما باز هم آنقدر شجاعت دارند که به این نوآوری ملحق شوند. در مرحلهعمل می

ها “کند” ی آخر مردمی قرار دارند که به اصطالح به آنای به ریسک کردن ندارند و بسیار دیر باورند؛ و باالخره دستهگیرند که عالقهوه معموال افرادی قرار میگر

مل شده است و به بیان دیگر یک دهند. این مرحله انتشار نوآوری در سطح جامعه کاشود چونکه نسبت به پذیرش تغییرات از خود مقاومت نشان میگفته می

لغو قانون  محصول توانسته در جامعه جای خود را باز کند. این مدل برای تصویب یک امر نو در تاریخ چندین بار رخ داده است، از ظهور گوشی آیفون تا

 (۴)شکل.توان بخشی از این موارد نام بردداری را میبرده

 
 مدل راجرز – 4شکل 

ی اکثریت اولیه رشد تصاعدی قرار ند که ما در حال حاضر در مرحلهچین را باید کجای این منحنی قرار داد؟ بسیاری معتقداینجاست که بالکحال سوال 

ست که چین باید مد نظر باشد این اترین مسائلی که در تصویب و پذیرش بالکداریم و در بین دوراهی پذیرش و عدم پذیرش آن هستیم. شاید یکی از مهم

ی اکثریت چین توانسته به مرحلهگذاری، بالکدر بخش سرمایه.گذاری و تکنولوژی مورد بررسی قرار گیردچین باید از دو زاویه مختلف سرمایهتصویب بالک

 ۲۰1۷ال تنها در سال زها هستند. به طور مثهای عظیم سازمانی و شخصی در حال سرازیر شدن به سمت دنیای رمزاراولیه برسد. در حال حاضر سرمایه

با تمام این تفاسیر، از  میلیارد دالر و حتی کمی فراتر از آن افزایش پیدا کند. ۵۰۰میالیارد دالر به چیزی در حدود  1۸ی کل بازار رمزارزها توانست از سرمایه

چین بسیار انگشت دهندگان بالکعرصه مواجه هستیم. توسعهدیدگاه تکنولوژی ما هنوز خیلی عقب هستیم. اوال ما با کمبود منابع انسانی و استعداد در این 

های واجد شرایط، محدود شده های رمزنگاری نیز به دلیل مشکل یافتن تکنسینها وجود ندارد؛ و رشد بسیاری از پروژهشمار هستند و هیچ اتحادی بین آن

چین هنوز هم های بالکپذیری را نام برد. شبکهتوان مقیاسترین این مسائل میمهماست. ثانیا بسیاری از مسائل و مشکالت فنی موجود باید رفع شود، که از 

شوند. بدون پیدا کردن راه حل ها نیستند در نتیجه صنایع بزرگ و موسسات مالی رقیب این شبکه محسوب میقادر به مدیریت حجم باالی مبادالت و تراکنش

 و مدت زمان انتظار برای پذیرش قابل قبول مبادله نیز طوالنی خواهد بود باال های انجام تراکنشپذیری مناسب، هزینهمقیاس
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 :(1)جدولبه طور کلی می توان ویژگی های بالک چین را به شرح ذیل جمع بندی نمود 

 شرح ویژگی

 موضوع بیمه صادرهامکان بررسی و یا ورود و خروج اطالعات توسط کلیه ذینفعان دخیل در بیمه نامه و یا  غیر متمرکز

 قابلیت عدم امکان تغییر اطالعات در درون شبکه تغییر ناپذیر

با تسریع در روند بررسی ادعاهای خسارت و دسترسی به هنگام اطالعات توسط کلیه ذینفعان می توان اعتماد را در بین  ایجاد اعتماد

 جامعه هدف ایجاد کرد

 های تعیین شده و به صورت خودکارامکان ثبت اطالعات از طریق قرارداد شفافیت

جمع آوری اطالعات از 

طریق واسطه های ذینفع در 

 بیمه نامه های صادره

 تسریع در امورات افراد و جلوگیری از روند طوالنی به اصطالح کاغذبازی و استعالمات الزمه

و حتی استفاده تحقیقاتی و آماری برای کنترل دقیق تر ریسک از سوی بیمه دسترسی کلیه ذینفعان به اطالعات شبکه  اشتراک پذیری

 گر و جلوگیری از ایجاد خطر از سوی بیمه گذار و روش های مقابله با آن از سوی دیگر طرف های دخیل در حادثه

ایجاد حریم خصوصی و 

 امنیت

 بت و کنترل اطالعاتامکان ایجاد حریم امن برای ث

 امکان گزارش گیری نهادهای نظارتی طرفین قابلیت ردیابی و حسابرسی

ایجاد بهره وری و 

 یکپارچگی داده ها

 ادادههوری از طریق سرعت در بررسی خطر و صحت اطالعات موجود و پیوستگی  بهرهباال بردن 

 صنعت بیمهتشریح ویژگی های مثبت استفاده از بالکچین در  -1جدول 

 نتیجه گیری  -6

است. با این حال، موارد استفاده بالقوه زیادی وجود چین یک تکنولوژی است که توجه روز افزون متخصصان دانشگاهی و صنعتی را به خود جلب کردهبالک

هستند و  این تکنولوژیها در حال اجرای که آیا شرکت ،وجود دارد ات نیزاین موضوع بررسیاند، و نیاز به علمی مورد بحث قرار گرفتهدارند که در نشریات

ها در درک سطح پذیرش این به شرکتو کمک علمی سازمان یافته مرور نشریاتاین مقاله  هدف گرفته اند؟سازی واقعی در کجا قرار ها از نظر پیادهشرکت

علمی تجاری مانند اخبار، مجالت و نشریات تجاری علمی دانشگاهی و نشریاتریات. این کار با مقایسه نشمی باشدآوری در مقایسه با پیشنهادها آکادمیک فن

این موضوع را نشان میدهدکه این تکنولوژی در این صنعت در مرحله اکتشاف و  بیمه صنعتعلمی سازمان یافته به طور خاص برای مرور نشریات .انجام شد

اکید دارند که این تکنولوژی دارای مزایا و ویژگی های فراوانی بوده و توان ایجاد پتانسیل ویژه ای را نیز نیز بر این موضوع ت علمیو نشریات پذیرش قرار دارد

 دارد.

های بیشتری در پذیرش دهد که هنوز پیشرفتاین بررسی نشان می، با توجه به این سوال که آیا این تکنولوژی به اندازه کافی در صنعت بالغ است یا خیر

ند. اول اینکه، در حال حاضر محدودیت مقیاس پذیری ه انولوژی توسط این صنعت مورد نیاز است. دالیل بسیاری برای این امر شناسایی شدگسترده این تک

ه، . دلیل دیگر این است کجوابگو این موضوع نباشدوجود دارد. معامالت در حال حاضر بسیار پایین هستند و در صورت افزایش ترافیک، زیرساخت ممکن است 

 چین دیگر مناسب نخواهد بود. همچنینآوری را اتخاذ کند، ممکن است پس از مدتی طوالنی متوجه شود که معماری فعلی بالکفناین حتی اگر یک شرکت 

بیمه  صنعتنی برای رفتن به آوری راه طوالتواند ما را به این حقیقت برساند که فندالیل باال می تکنولوژی هنوز به میانگین کاربر نرسیده است. تسلط بر این

 قبل از رسیدن به بلوغ و کاهش متعاقب آن دارد. 
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از  بهره گیریآماده شدن برای سازگاری با این تغییر در اطراف چنین تحول دیجیتالی با جهان در حال از سوی دیگر، ابتکارات زیادی از صنعت بیمه در 

ها چین در شرکتها در ایجاد موارد استفاده از نمونه اولیه و تشویق تحقیقات در مورد بالکاز شرکتهای نوظهور صنعتی شامل تشکیل یک کنسرسیوم آوریفن

کنند. بنابراین، این می کمکهای در حال ظهور پذیرش تکنولوژی انتشار آنها بهو شده اطالعات و یادگیری آزادانه به اشتراک گذاشته از سوی دیگر . وجود دارد

رود و به خوبی در معرض اختالالت و تغییر در فرآیندها، ساختار های در حال ظهور به سمت یک جهت تحول دیجیتال پیش میتکنولوژی صنعت با استفاده از

راین قطعا نتایج تحقیقات مذکور در آینده به پذیرش این تکنولوژی در حال ظهور در کشورمان کمک خواهد کرد. بنابصنعت، رقابت و ساختار سازمان قرار دارد. 

حال گذر بوده و  صنعت بیمه در جهان با استفاده از تکنولوژی های در حال ظهور و پیشرفت به سمت تحول دیجیتال و تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی در

 امید است این قبیل موضوعات در کشورمان بیش از پیش مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
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