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 -4دانشجوی مدیریت فناوری اط عات ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 -2دانشگاه سمنان
@gmail.com

چکیده
با توجه به اهمیت و نقش صنعت بیمه در توسعه رفاهی و اقتصادی جوامع از یتکستو و بتا عنایتت بته نقتش و اهمیتت
استفاده از ابزار فناوری اط عات در شکلگیری مدلهای نوین تجارت از سوی دیگتر ،هتدف از ایتن مطالعته شناستایی و
اولویتبندی مؤلفته هتا و عوامتل تأثیرگتذار بتر توستعه بیمته الکترونیتک استت .بتدینصتورت از یتک رویکترد ترکیبتی
استفادهشده است که طی آن نارات خبرگان این صنعت با انجام مصاحبههای نیمه ساختیافته گتردآوری و بتا استتفاده از
روش تحلیل مضمون بررسیشده است و بر اساس آن مؤلفههای مؤثر بر توسعه بیمه الکترونیک ،شناساییشدهاند .مضامین
اصلی معرفیشده عبارتاند از :زیرساختهای الکترونیک ،پیشرانهای الکترونیک ،منابع انسانی و خدمات الکترونیتک.
بهع وه در این بررسی مضامین فرعی در قالب  49شاخ

فرعی برای ارزیابی سطح بلوغ بیمه الکترونیتک ارایته گردیتد.

درنهایت با استفاده از روش کمی تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبهبندی شدهاند .بر اساس نتایج حاصتله ،مهتمتترین عوامتل
این حوزه عبارتاند از :امنیت و سیاستها بهعنوان مهمترین پیشران الکترونیک و آموزش بهعنوان مهمترین بعتد نیتروی
انسانی.
واژههای کلیدی :بیمه الکترونیک ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،تحلیل مضمون.
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مقدمه

عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و گسترش بیمه الکترونیک از

زندگی بشر با ورود به عصر ارتباطتات از جنبتههتای

اهمیت ویژه ای برخوردار استت (میختاسیلف و المتولهیم

مختلتتف دستتتخوش تحتتوالت عمتتدهای شتتده استتت

 .(2041بیمه الکترونیکی دو مزیت اصتلی دارد؛ نخستت

(شتتاهحستتینی ،عتترب ،خلیلتتی و طاهردوستتت.)2049 ،

اینکه ع وه بر کاهش دادن هزینههای اداری و متدیریتی

حرکت به سمت جامعه اط عاتی عمری نزدیک به چند

(داخلتی) ،از طریتتق مکتتانیزه شتتدن مراحتتل کتتار باعتتز

دهه دارد ،اما این حرکت از اوایل دهه  30شتابی فراینده

متتیشتتود تتتا نتتوعی ارتبتتا شتتبکهای بتتین واحتتدهای

را تجربتته نمتتوده استتت .پرواضتتح استتت کتته تعلتتل هتتر

شرکتها به وجود آمده و اط عات مدیریتی ارتقتا پیتدا

جامعتتهای در همگتتام شتتدن بتتا ایتتن تحتتوالت شتتتابان،

کنتتد .مزیتتت دوم آن نیتتز کتتاهش کتتارمزد پرداختتتی

بازماندگی آن جامعته را از قطتار توستعه در پتی خواهتد

بهواستطههتا استت چراکته بیمتهنامته بتهطتور مستتقیم بته

داشتت (میختتاسیلف و المتولهیم  .(2041بتتهعبتارتدیگتتر

مشتتتریان فروختتته متتیشتتود و بتترای خریتتداران هزینتته

توان بهکارگیری ظرفیت های فناوری اط عات در خلتق

کمتتری خواهتد داشتت (دهقتانی و قلتیبیتک.)4930 ،

توستتعهیتتافتگی کشورهاستتت و عتتدم

ضمن اینکه صرفهجویی در هزینتههتا ،ایتن امکتان را بته

بهره گیری از ظرفیتهای مذکور ،معادل عقتب مانتدگی

وجود میآورد که مبلغ صرفهجویی شده در بازار رقابتی

توسعهنیافتگی جامعه خواهد بود.

صرف مشتریان شود و آنها فرصت یابند تا بیمهنامهها یا

ارزش ،متت

از ستتوی دیگتتر یکتتی از معیارهتتای مهتتم در اقتصتتاد
اط عات ،توجه و تمرکز بر خدمات است .خدمات بیمه

خدمات بیشتری را به دست آورند (امیرخانی و متقتی،
.)4931

یکی از بختشهتای مهتم اقتصتادی بستیاری از کشتورها

با توجه به آنچه گفته شد ،برنامهریتزی دقیتق جهتت

محستوب متیشتود کته در ستایه قابلیتتهتای فتتنآوری

توستتعه بیمتته الکترونیتتک در کشتتور بایتتد موردتوجتته

اط عات رشد قابلتوجهی داشته استت و امتروزه بختش

ویژه ای قرار گیرد .با توجه به اهمیت این امتر ،مطالعتات

قابلتوجهی از توسعهیافتگی رفاهی و اقتصتادی بستیاری

نسبتاً گستردهای در این حوزه بهعمتلآمتده استت .اکثتر

از کشورها را به خود اختصاب میدهد و بدین لحاآ از

این پژوهش هتا بتا رویکردهتای کتابخانتهای و یتا کمیتی

مناتتر اقتصتتاد ملتتی و محلتتی ،موردتوجتته بستتیاری از

سعی داشتهاند تا با تکیهبر عواملی که در ستایر مطالعتات

کشورهاست (خان.)2041 ،

قبلی (که مربو به سایر کشورها بوده است) ،مؤلفههای

استفاده از فناوری اط عات در تسهیل ختدمات بیمته

توسعه بیمه الکترونیک در ایران را شناسایی نماینتد .لتذا

باعز رونق بیشازپیش این بخش شده است تا جایی که

میتوان گفت که به لحتاآ ناتری ،مطالعتات زیتادی در

متتداول و

حوزه آمادگی الکترونیتک در صتنعت بیمته انجتامشتده

پرکتتاربرد موردتوجتته بستتیاری از متخصصتتین و متتدیران

است .امتا از مناتر روششتناختی و متتدولوژی ،تنتوع و

فعال با توجه به اهمیت موضوع بیمه در رشد و شکوفایی

گستردگی ابتزار پتژوهش در ایتن حتوزه بستیار محتدود

اقتصتتاد ملتتی از یتتکستتو و بتتا عنایتتت بتته تتتأثیر فنتتاوری

بوده و لذا نتایج این پژوهشها بیشتر متکی بته مطالعتاتی

اط عات در تسهیل و توسعه این بختش مهتم ،شناستایی

است که در سایر کشورها و با توجته بته شترایط ختاب

مفهوم بیمه الکترونیک بهعنوان یک اصط
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آنهتا صتتورت پذیرفتتته استتت .بتته همتتین لحتتاآ در ایتتن

صنعت بیمه تقریباً در اکثر کشورهای جهان از جملته

پژوهش سعی میشود تا بهرهگیری از رویکترد آمیختته،

ایران با شرایط ویژهای روبروست که از آن جمله حاشیه

با بکار گیری نارات خبرگان از طریق مصاحبههتای بتاز

سود خدمات بسیار اند

و رشد سریع هزینهها است .از

و نیمتتهبتتاز ،حتتتیاالمکتتان در شتترایط ختتاب حتتاکم بتتر

ستتوی دیگتتر رستتانههتتای الکترونیکتتی ماننتتد اینترنتتت و

صنعت بیمه ایتران ،عوامتل متؤثر بتر توستعه ایتن بختش

شبکههای ارتباطی ،کانال عرضه خدمات بیمه و متالی را

اقتصادی مهم شناسایی شوند .برای این مناتور ،از روش

در ایتتن صتتنعت دچتتار تحتتول اساستتی نمتتوده استتت

تحلیتتل موضتتوعی بتترای تحلیتتل دادههتتای حاصتتل از

(مالتتومی ،امتتامی و اعرابتتی .)4933 ،بیمتته الکترونیتتک

مصاحبهها استفاده پس از کدگذاری دادههتا و شناستایی

جایگزینی برای گردش فعالیتهای دستی بهمناور انجام

مضتتامین اصتتلی بتتهعنتتوان مؤلفتتههتتای توستتعه بیمتته

کارهای بیمته بتر روی محتیط شتبکه و یتا بتا استتفاده از

الکترونیک در کشور ،اولویت آنها ،بتر استاس ناترات

سیستتتم کتتارتهتتای هوشتتمند بتتوده و عامتتل متتؤثری در

خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فتازی

تسریع و سهولت فرآینتدهای بیمتهای استت .بیمته الکتتر

تعیین گردید.

ونیک از جمله مواردی است که تاکنون در ایران کمتتر
مورداستتتفاده قرارگرفتتته استتت ،در حتتالی کتته بتته علتتت

پیشینه پژوهش

گستر دگی حجم تبادل و ثبت اط عات در بیمه ،نیازمند

بیمته الکترونیکتی بتته معنتای عتام بتتهعنتوان کتتاربرد

استفاده بیشتر از فناوریهای نوین در عرصه اط عتات و

فنّتتاوری اط عتتات در تولیتتد و توزیتتع ختتدمات بیمتتهای

اط ع رسانی در بیمه هستیم .از نکات قابل توجه در بیمه

اط ق می گردد و در معنای ختاب بیمته الکترونیکتی را

الکترونیک ،درصورت هماهنگی با سیستم هتای بتانکی،

می توان به عنتوان تتأمین یتک پوشتش بیمته ای از طریتق

بیمارستانی و ...آن است که منجر به ارتقای آن سیستمها

بیمهنامهای است که بهطور برخط 4درخواست ،پیشتنهاد،

نیز میشود (صنایعی ،ترکستانی و احدی .)2042

مذاکره و قرارداد آن منعقد میگردد (فتادون  .)2049بتا

در بیمتته الکترونیتتک مهتتمتتترین ابتتزار ،اط عتتات و

اینکته پرداختت حتق بیمتته ،توزیتع بیمتهنامته و پتتردازش

ارتبا است به عبارت بهتر بیمه الکترونیک بهتره گیتری

پرداخت خسارت میتواند بهصورت برخط انجام گیرد،

از فنتتاوری اط عتتاتی و ارتبتتاطی بتترای ایجتتاد فرآینتتد

در برخی کشورها محدودیت های مقرراتتی (ناتارتی) و

جدیدی از بیمه است که با جامعه اط عتاتی و شتبکهای

فنی ممکن است اجازه انجام کام ً الکترونیکی عملیتات

همخوانی دارد .لذا بیمه الکترونیک مشتمل بتر توستعه و

را ندهد؛ امتا در ستطح جهتانی بترای پشتتیبانی از تحقتق

استفاده از زیرساختهای فناوری اط عات و نیز تتدوین

پرداخت حق بیمه و توزیتع بیمتهنامته بتهصتورت بترخط

و اجرای سیاستها ،قوانین و مقررات الزم بترای تحقتق

هستتت (ختتان

جامعه اط عاتی در صنعت بیمته استت .از ستویی دیگتر

مقتتررات بتتهطتتور متتداوم در حتتال اصت
 ،2041میخاسیلف و المولهیم.)2041 ،

راه تحقق موفقیتآمیز بیمه الکترونیک ،اهمیت دادن بته
گردآوری اط عات معتبر ،مستند و ممیزی شتده استت.
ایتتن امتتر ،کتتارایی چنتتین سیستتتمی ا را تتتا حتتد بستتیار
1 Online
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زیادیارتقا داده و روند ایجاد بستر و ختدمات متورد نیتاز

مورد بررسی قرار داده و مؤلفههای مؤثر بر این حتوزه را

را با استفاده از مدیریت مؤثر و اط عات منستجم شتتاب

شناسایی نمودهاند.

بیشتری خواهد داد (اودیتو و نیانگوستی  ،2044علیوتور،
درودی و پیشگاهی .)2044

روششناسي انجام پژوهش

امیرختتانی و متقتتی ( )4931در پتتژوهش ختتود موانتتع

در این مطالعه از رویکرد آمیخته که ترکیبی است از

توستتعه بیمتته الکترونیتتک در ایتتران را موردتوجتته قتترار

روشهای کمتی و کیفتی ،بترای شناستایی و رتبتهبنتدی

دادهانتتتد :بتتتهعنتتتوان مثتتتال آنهتتتا معتقدنتتتد عملکتتترد

مؤلفههای مؤثر در توسعه بیمته الکترونیتک استتفاده ش.

شتترکتهتتای بیمتته در تتتدوین و توستتعه برنامتتههتتای

ایتن روش بترای اولتین بتار در حتوزه علتوم اجتمتاعی و
4

الکترونیکی به صورت بخشتی و جزیترهای بتوده و یتک

توستتط کموتتل و فیستتکه مورداستتتفاده قتترار گرفتتت و

طر جامع در این زمینه بترای کتل صتنعت بیمته وجتود

بهسترعت متورد استتقبال محققتین ستایر حتوزههتا قترار

ندارد.

گرفتتت .در ایتتن مطالعتته از روش تحلیتتل موضتتوعی کتته

مشکل دیگتری کته در مطالعتات قبلتی مطتر شتده

یکی از روش های کیفی پژوهش است ،جهت شناستایی

است ،اینست کته کته در ایتران ستازمانهتایی کته قتادر

و تعیتتین مؤلفتتههتتای متتؤثر بتتر توستتعه بیمتته الکترونیتتک

باشند به شرکتهای بیمه برنامه فنتاوری اط عتات ارایته

استفادهشده است .بترای ایتن مناتور ناترات خبرگتان و

بیمته نیتز برختوردار باشتند ،وجتود

ص تاحبناتتران ایتتن حتتوزه از طریتتق مصتتاحبههتتای بتتاز

ندارد .از سوی دیگر اغلب شرکتهتای بیمته از تتوان و

جمتتعآوری گردیتتد .متتتن کامتتل مصتتاحبههتتا پتتس از

قابلیتتتهتتای فن تی الزم در حتتوزه فنتتاوری اط عتتات را

مستندسازی ،با استتفاده از روش تحلیتل مضتمون متورد

ندارند .صرافی زاده ( )4930در مقاله ختود بته بررستی و

تحلیتتل قتترار گرفتتت .ابعتتاد شناستتاییشتتده ،بتتهعنتتوان

امکان سنجی ارایه محصوالت بیمهای موجود بهصتورت

مؤلفههایی هستند که در سیاستتگتذاری جهتت توستعه

الکترونیک در شرکتهای بیمته پارستیان ،آستیا ،البترز،

بیمتته الکترونیتتک (در ستتطح کتت ن) بایتتد موردتوجتته

رازی ،توسعه ،سینا و معلتم متیپتردازد و ستعی در ارایته

سیاستگذاران قرار گیرند.

داده و و از تخص

پاس به این سؤال است که آیا ارایه محصوالت بیمتهای

از ستتوی دیگتتر ،نکتتتهای کتته در ایتتن حتتوزه بایتتد

موجود بته صتورت الکترونیتک از ابعتاد عملیتاتی ،فنتی،

موردتوجه قترار گیترد ،ایتن استت کته میتزان اهمیتت و

فرهنگی و قانونی امکان پذیر استت یتا خیتر؟ یافتتههتای

ضتترورت توجتته بتته هریتتک از ایتتن ابعتتاد در اعمتتال

تحقیق وی نشان میدهتد کته در شترایط متورد مطالعته،

سیاستهای الزم جهت توسعه بیمه الکترونیک متفتاوت

امکتتان ارایتته محصتتوالت بیمتتهای موجتتود بتتهصتتورت

است .لذا در مرحله دوم ،با استفاده از روش تحلیل کمی

الکترونیک از ابعاد مختلتف عملیتاتی ،فنتی ،فرهنگتی و

و با بهکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبتی ،مؤلفتههتای

قانونی ضعیف است( .صرافی زاده ،علیپور.)4930 ،

اصلی و مضامین شناساییشده ،رتبه بندی شدند .از سوی

مالتتومی ( )4933در مطالعتته ختتود میتتزان آمتتادگی

دیگر با توجته بته ایتنکته قضتاوت در خصتوب میتزان

مشتریان بیمه را برای پذیرش خدمات بیمته الکترونیتک
)1 Campbell, D T, & Fiske, D W (1959
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اهمیت و درجه اولویت مؤلفههای شناساییشده ،با ابهتام

قطعیت همراه است ،لتذا در متدلستازی و اختذ ناترات

زبانی همراه بوده و مواجهه خبرگان با این مفاهیم همتراه

خبرگان ،از منطق فازی استفاده گردیده استت .شتکل 4

با قیدهای زبانی استت کته همتواره بتا درجتهای از عتدم

فرایند انجام پژوهش را در این مطالعه نشان میدهد.
 -1گردآوری منابع داده
(مصاحبه خبرگان)

 -3اولویتبندی چالشها

-2شناسایی مؤلفههای توسعه بیمه الکترونیک

مدلسازی فازی مسئله

(تحلیل مضمون)
کدگذاری دادهها و شناسایی واحدهای معنایی

اخذ نظرات خبرگان

تلفیق کدهای اولیه و ایجاد مضامین اولیه

اولویتبندی مؤلفهها

ترکیب مضامین اولیه و ایجاد مضامین نهایی

(تحلیل شبکه فازی)

شکل  -1فرایند انجام پژوهش

گردآوری منابع داده

موردبررسی قرار میگیرد و سوس نمونهای فرعی از ایتن

دادههای موردنیاز برای انجام این پتژوهش از طریتق

نمونتتته مقتتتدماتی ،بتتترای بررست تی تفصتتتیلی موضتتتوع

مصاحبه جمعآوری گردیتد .جامعته آمتاری (در مرحلته

مورداستفاده قترار متیگیترد .در ایتن پتژوهش نیتز ابتتدا

مصاحبه) ایتن پتژوهش عبتارتانتد از :تعتداد  92نفتر از

مصتتاحبههتتای متتنام بتتا تعتتدادی از متتدیران تعتتدادی از

مدیران بخش هتای مختلتف در چنتد شترکت 4فعتال در

ستتازمانهتتای فعتتال در عرصتته بیمتته و همچنتتین استتاتید

صتتنعت بیمتته کشتتور کتته تمتتامی مصتتاحبهشتتوندگان در

دانشتتگاهی شتتکل گرفتتت تتتا نمونتته نهتتایی بتترای انجتتام

مراکز مستقر در استان تهران مشدول به فعالیتت بتوده امتا

مصاحبههای تفصتیلی تعیتین شتود .در نهایتت تعتداد 23

بنا به ماهیت وظایف ،با شعب مختلف در سراستر کشتور

مورد مصاحبه نهایی به صورت تفصیلی انجامشده و متتن

در ارتبا بودند .برای انتخاب نمونته آمتاری در مرحلته

آنهتتا متتورد تجزیتتهوتحلیتتل قتترار گرفتتت .مصتتاحبه

مصاحبه از روش نمونهگیری مضتاعف استتفاده گردیتد.

بهصورت مصاحبههتای بتاز (و در برختی از متوارد نیمته

این روش که برای اولین بار توستط پچتانس و پیکفتورد

ستتتاختاریافته) انجتتتام گرفتتتت و از مصتتتاحبهشتتتوندگان

( )4339مطر شد ،زمتانی استتفاده متیشتود کته بترای

خواستتته شتتد تتتا ناتترات تحلیلتتی ختتود را در خصتتوب

جمتتعآوری اط عتتات اولیتته ،نمونتتهای از یتتک جامعتته

عوامتتل متتؤثر بتتر توستتعه بیمتته الکترونیتتک و موانتتع و
چالشهای موجود در این حوزه بهتفصیل تشریح نمایند.

 4با توجه به درخواست تعداد زیادی از مصاحبهشوندگان و همچنین بهمناور
رعایت اصول علمی ،با توجه به اینکه ذکر نام شرکتهای موردبررسی تأثیری در
نتایج پژوهش نداشته و در اعتبار علمی نتایج خللی ایجاد نمیشود ،لذا از ذکر نام
شرکتها خودداری شده است

متتتن مصتتاحبههتتا بتتا اطتت ع قبلتتی مصتتاحبهشتتوندگان
ضبطشده و در نهایت پس از مستندستازی بتا استتفاده از
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روش تحلیل موضوعی تحلیل گردید که شر جزسیتات
آن در ادامه آمده است.

شتتناخت دادههتتا :همتتانطتتور کتته ذکتتر شتتد ،متتتن
مصاحبههای انجامشده ،طی چند مرحله توستط محققتین
موردتوجتته قرارگرفتتته و در نهایتتت عتتین جمتت ت و

تحلیتتتل مصتتتاحبههتتتا بتتتا استتتتفاده از روش

عبارات عنتوانشتده توستط مصتاحبهشتوندگان مکتتوب

تحلیل موضوعي

گردیتتد .در خت ل انجتتام ایتتن مراحتتل در اولتتین مرحلتته

روشهای کیفی تحقیتق تنتوع زیتادی دارنتد کته در

بررسی ،انطباق موارد مطر شده با معیارهتای متوردنار،

برخی از جنبه ها تفاوت اندکی با هم دارند .روش تحلیل

بهدقت موردبررستی قترار گرفتت .در مرحلته بعتد ،متتن

موضوعی یکی از روشهای کیفی است کته در بستیاری

مصاحبهها غربالشده و مباحز و بخشهایی کته ارتبتا

از موارد شبیه سایر روشهای کیفی استت ،بتااینوجتود،

مستقیم با موضوع مطالعه نداشتند از حوزه مطالعه حذف

دارای تفاوتهایی نیز با روشهایی استت کته الگوهتای

گردید .سوس متن مکتوب سایر بختشهتای مصتاحبههتا

پنهتتان موجتتود در دادههتتای کیفتتی را تشتتریح متتیکننتتد

که در دایره ایتن مطالعته قترار گرفتنتد ،توستط محققتین

(ماننتتد روشهتتای تحلیتتل گفتمتتان و ناریتته داده بنیتتاد).

موردمطالعه اجمالی قترار گرفتنتد تتا تصتویر اولیته ای از

بهعنتوانمثتال ناریته داده بنیتان بتر پایته اصتولی اساستی

فضای کلی موضوع ایجاد شود.

استوار استت کته جهتت تحلیتل و حصتول یتک ناریته

ایجاد کدهای اولیه :در این گتام ،کتدهای موردنیتاز

ضروری هستند این در حالی استت کته درروش تحلیتل

بتترای تفکیتتک متتتون انتختتابی بتته واحتتدهای معنتتایی

موضتتوعی ،علتتیرغتتم شتتباهتهتتایی کتته در استتتفاده از

(جم ت و عبارات) ایجاد شدند .بدین مناتور جمت ت

روش های کدگذاری ،با ناریه داده بنیتان دارد ،رعایتت

و عبتارت ثبتتشتده از مصتاحبههتا بتهعنتوان واحتتدهای

این اصول ،بهعنتوان یتک ضترورت مطتر نیستت .ایتن

معنایی اولیه در نار گرفتهشده کدگذاری بتاز بتر استاس

اساس روش تحلیل موضتوعی در تحلیتل داده بتا ناریته

این واحدهای معنایی صورت گرفت .واحدهای معنتایی

دادن بنیاد متفاوت است .در این مطالعه با توجه به هتدف

موردبررسی قرارگرفته و کدهای باز شناسایی شدند.

پژوهش و ماهیت داده های موردبررسی ،از روش تحلیل

جستتتجو و ایجتتاد مضتتامین :در تحلیتتل موضتتوعی،

موضتتتتوعی بتتتترای کدگتتتتذاری و تحلیتتتتل محتتتتتوای

مضامین اصلی از تلفیق و ترکیب کدهای مختلف ،ایجاد

مصتتاحبههتتای انجتتامشتتده استتتفادهشتتده استتت (الهتتی و

متتیشتتوند کتته هتتدف اصتتلی آن کتتاهش دادههتتا استتت

ابراهیمیان.)4939 ،
براوون و ک ر

(بتتتراوون و کت ت ر

 .)2003لتتتذا در ایتتتن مرحلتتته از

( )2003شش مرحله اصلی تحلیل

پژوهش ،دادههایی که در مرحلته قبتل کدگتذاری شتده

موضوعی را بدین شر مطر شد -4 :شناخت و کستب

بودنتتد ،در ستتطحی کتت نتتتر تحلیتتلشتتده و در قالتتب

آگاهی از دادهها -2 ،ایجاد کدهای اولیه -9 ،جستتجو و

مضمونهای کلیتر طبقهبندی گردیدند .لذا سعی شد تتا

مضتتامین-1 ،

حتی االمکان کدهای قبلی به صورت جامع ومانع تعیتین و

شناسایی و نام گتذاری مضتامین -3 ،جمتعبنتدی و ارایته

تعریف شوند .بدین معنی که از یک سو مترز بتین آن هتا

گزارش نهایی .در ادامه نحوه اجترای هریتک از مراحتل

کتتام ً روشتتن و تعریتتفشتتده باشتتد و از ستتوی دیگتتر،

ایجتتاد مضتتامین -1 ،بتتازنگری و اصتت

فوق در این مطالعه ،تشریح میشود.
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محدود به قلمرو اصتلی موردمطالعته باشتد .بتااین وجتود

هریک با استناد به کدها و واحتدهای معنتایی مترتبط بتا

کتتدهای تعیتتینشتتده در ایتتن مرحلتته ،در مراحتتل بعتتدی

آنها ارایه گردید.

و تعتتدیل شتتد .در پایتتان ای تن مرحلتته فهرستتت

جمع بنتدی و ارایته گتزارش نهتایی :گتزارش نهتایی

اص ت

طتوالنی از واحتتدهای معنتتایی و کتتدهای اولیتته ناشتتی از

حاصل از انجتام مراحتل فتوق در قالتب نقشته مضتامین،

تحلیل متن مصاحبهها ،تهیه گردید.

قالب مضمون و مدلی برای تعیین ارتبا بین حتوزه هتای

مضتامین :در ایتن گتام ،کتدهای

اصلی مرتبط بتا مؤلفته هتای اصتلی بیمته الکترونیتک در

بازنگری و اصت

شناسایی شده در هر مرحله با کدهای حاصتل از مراحتل

سطح کشور ،ارایهشده است که در ادامه تشریح خواهتد

قبل مقایسه و با قرار دادن مضامینی کته دارای مفتاهیم و

شتتد .در روش تحلیتتل مضتتمون ،دو شتتیوه تحلیل تی کتته

موضتتوعات مشتتابه هستتتند در یتتک مضتتمون ،مضتتامین

کاربرد زیادی در مطالعات مختلف داشته است ،استتفاده

اصتتلی بتتهصتتورت تتتدریجی تشتتکیل شتتدند .بتتراوون و

از شبکه مضامین 4و تحلیل قالبی (قالب مضامین) 2استت.

( ،)2003بترای بتازنگری و اطمینتان از جتامع و

در این مطالعه نیز بتهمناتور تبیتین و ارایته نقشته کلتی از

کامل بودن مضامین شناستاییشتده ،دو ستطح را معرفتی

مضامین مختلف و روابط شتبکهای بتین آنهتا ،در ابتتدا

نمودهاند .بر همین استاس ،در ایتن مطالعته نیتز در ستطح

شبکه مضامین در حوزه مؤلفههتای بیمته الکترونیتک در

اول ارتبتتا بتتین مضتتامین و کتتدهای استتتخرارشتتده

کشور ارایهشده و سوس با توجه به هدف نهایی مطالعته،

موردبررسی قرار گرفت .پس ازآن در سطح دوم با مرور

قالب مضامین نیز در این حوزه تهیه گردیتده و بتهعنتوان

مجتتتدد منتتتابع داده (بختتتشهتتتای چکیتتتده ،مقدمتتته و

مبنایی برای رتبه بندی مضامین شناساییشده با استفاده از

نتیجتتهگیتتری مقتتاالت انتختتابی) در ارتبتتا بتتا مضتتامین

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ،قرار گرفت.

ک ر

شناساییشده ،پوشش کامل مضامین بررسی شد .در ایتن

در تهیتته شتتبکه مضتتامین (آتریتتد  ،)2004واحتتدهای

مرحلتته اصتت حات الزم در مضتتامین بتتهعمتتلآمتتده و

معنایی (کدهای اولیه) ،کدهای تلخی

شتده (مضتامین

فهرست کلتی مضتامین بتهعنتوان حتوزههتای موضتوعی

اولیتتش حاصتتل از تجزیتتهوتحلیتتل واحتتدهای معنتتایی) و

اصلی مقاالت از تلفیق و یا تفکیک مضتامین اولیته تهیته

مضتتامین نهتتایی ،طتتی یتتک فراینتتد منطقتتی شناستتایی و

گردید .در مراحتل بعتد ایتن فهرستت بترای تهیته نقشته

تعیینشده و ارتبا بین آنها در قالب یک شبکه ترستیم

مضامین و قالب مضامین مورداستتفاده قترار گرفتنتد .در

متتیشتتود .در میتتان مضتتامین شناستتاییشتتده 1 ،مضتتمون

نهایت نیز با تحلیل و طبقهبندی این مضامین ،مؤلفتههتای

«زیرساخت الکترونیک»« ،خدمات الکترونیتک»« ،منتابع

اصلی که در سیاست گذاری توسعه بیمه الکترونیک باید

انستتانی»« ،پیشتترانهتتای الکترونیتتک» ،مضتتامین فراگیتتر

موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرند ،معرفی گردیدند.

انتخاب گردید .در مرحله بعد ،کدهای اولیته وابستته بته

نام گذاری و تعریف مضتامین :در ایتن مرحلته بترای

هریتتک از مضتتامین فراگیتتر ،شناستتایی و بتتا آن متترتبط

کلیه مضامین شناسایی شده ،عنتوان مناستب بتا توجته بته

گردید .شکل  2شبکه مضامین تهیهشتده در ایتن مطالعته

هدف اصلی این پتژوهش انتختابشتده و تعریتف کلتی

را نشان میدهد.
1 Thematic Network
2 Template Analysis
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شکل  -2شبکه مضامین توسعه بیمه الکترونیک

هریک از مضتامین معرفتیشتده در شتبکه مضتامین،

و ارتباطات مکترراً از ستوی خبرگتان بتهعنتوان یکتی از

نتتاظر بتتر تعتتداد زیتتادی از کتتدهایی استتت کتته از متتتن

پیشران های بیمه الکترونیک عنوان شتد .در ستطح خترد

مصاحبههای خبرگانی استخرارشده است .مضامین فتوق

نیز ،قوانین حمایتی ،چالشهای مرتبط با بودجه نهادهای

حاصل ترکیب و تلفیق کدهای مذکور استت بتر استاس

متولی این امر ،تدوین برنامههای اجرایی و غیره موضوع

قضاوت محقق و با توجه به هدف اصلی مطالعه صتورت

مهمی از دیدگاه مصاحبهشوندگان اع م گردید.

گرفته است.

در کنار قوانین دولتی ،نقش منابع انسانی شرکتهای

بهعنوان نمونه در مصاحبههای بهعملآمتده ،یکتی از

بیمه در توسعه بیمه الکترونیک در مصاحبهها بسیار مورد

مؤلفههای اع مشده از سوی خبرگان ،سیاستهای ملتی

تأکید قرار گرفت .البته مضامین فرعی عنوانشده توستط

بهعنوان یکی از پیشرانها است کته ختو نتاظر بتر تعتداد

خبرگان در این حوزه ،بیشتر مرتبط با عوامل ساختاری و

زیتتتادی از واحتتتدهای معنتتتایی بتتتوده کتتته در فراینتتتد

سازمانی (مانند نقش آگاهی ،نگرش و دانتش متدیران و

کدگذاری و ترکیب کدها ،در مضمون اصلی پیشرانهتا

کارکنان) در توسعه بیمه الکترونیک عنوانشده است.

طبقهبندیشده است .در مصاحبههای بهعملآمده قتوانین

مؤلفه خدمات الکترونیک شامل خدمات اط عتاتی،

و مقتتررات عمتتومی در دو ستتطح ک ت ن و ختترد مطتتر

نتترخ نفتتوذ فنتتاوری اط عتتات ،ستتاختارهای اجتمتتاعی و

گردیتتد .در ستتطح ک ت ن قتتوانین باالدستتتی ماننتتد ستتند

فرهنگی است که خو حاصتل تلفیتق و ترکیتب کتدهای

چشم انداز توسعه بخصوب در حوزه فنتاوری اط عتات

معنتتایی مختلفتتی هستتتند کتته توستتط مصتتاحبهشتتوندگان
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مطر شده بود .برخی از واحدهای معنایی عبارتانتد از:

ارایهشده در این تحقیق را نشان میدهد .شتکل  :9رابطته

و سواد اط عاتی شهروندان ،میزان توستعه ابتزار

سلسلهمراتبی بین مضامین شناساییشده (قالب مضتامین)

و خدمات فناوری اط عات در ستطح جامعته و ضتریب

تا این مرحله از مطالعه ،هدف اول تحقیتق کته شناستایی

نفوذ آیتی ( )ITو همچنین عوامل فرهنگی مرتبط با آن

مؤلفههای اصلی در توسعه بیمته الکترونیتک در کشتور،

بهعنوان یکی از دغدغههای خبرگتان شناستایی گردیتد.

محقق شد و میتوان چنین عنوان نمود مهمتترین عوامتل

بدیهی است ،مؤلفههای شناساییشده در خصوب منتابع

و ابعادی که باید که برای سیاستگذاری و توستعه بیمته

انسانی شرکتهای بیمه ،خود متأثر از عوامل اجتماعی و

الکترونیک ،موردتوجته قترار گیرنتد تتا حتد ممکتن بتر

فرهنگی حاکم بر کشور است؛ اما علت تفکیک ایتن دو

اساس نارات خبرگان ،شناساییشدهاند .حال سؤالی کته

مؤلفه و معرفی آنها بهعنوان دو مضمون مجزا ،ماهیت و

مطتتر متتیشتتود ایتتن استتت کتته :آیتتا تمتتامی ابعتتاد

حوزه توجه آنها بوده است .در حقیقت مناتور بستیاری

شناسایی شده ،از اهمیت یکسانی برخوردار هستتند؟ آیتا

از خبرگان در بیان چالش های اجتمتاعی عبتارت بتود از

سیاست گذاری توستعه بیمته الکترونیتک مستتلزم توجته

شتترایط عمتتومی حتتاکم بتتر مشتتتریان صتتنعت و تتتوان

یکسان بهتمامی این ابعاد و مؤلفههاستت؟ از ناتر جامعته

اجتمتتتاعی آنهتتتا جهتتتت بهتتترهبتتترداری از ختتتدمات

خبرگان موردمطالعه در این مقاله ،پاس این سؤال منفتی

الکترونیتتک ارایتتهشتتده؛ امتتا در مضتتمون اصتتلی «منتتابع

استتت .بختتش دوم ایتتن مطالعتته در پتتی شناستتایی میتتزان

انسانی» ،توجه غالب بته توانتایی کارکنتان شترکتهتای

اهمیت و یا توجهی است که به هریک از این ابعتاد بایتد

بیمه ارایه خدمات الکترونیک ارایهشده است.

معطوف شود.

فرهن

همانگونه که از م حاات فوق پیداستت ،در شتبکه
مضامین ،هیچگونه رابطه سلسله مراتبی در تحلیتل کتدها

متتدلستتازی و اولویتتتبنتتدی مؤلفتتههتتا بتتا

موردتوجه قرار نمیگیرد ،بلکه روابط بین مفتاهیم صترفاً

کمک نظریه فازی

از نوع وجود یا عدم وجود وابستتگی متقابتل بتین آنهتا

چنانکتتته ذکتتتر شتتتد ،اولویتتتتبنتتتدی مؤلفتتتههتتتای

مورد تحلیل و بررسی خواهد بتود (جعفتری و همکتاران

شناساییشده بتا استتفاده از روش تحلیتل سلستله مراتبتی

 ،4930الهتتتی و ابراهیمیتتتان  .)4939در مقابتتتل ،قالتتتب

گروهی انجام شد .انجام مقایسات زوجتی توستط تعتداد

مضامین ارایهدهنده روابط سلسله مراتبی بین مضتامین در

بیست نفر از خبرگان انجتام شتد کته تخصت

آنهتا در

سطو مختلف است .در حقیقت هتدف اصتلی از قالتب

حوزه بیمه و یا فناوری اط عات بوده است .این خبرگان

مضامین ،غنا بخشیدن به دادههای کیفی غیر ساختیافتته

از جمع جامعته آمتاری تحقیتق کته در مصتاحبه حضتور

و وانرایتت  .)2003بتا توجته بته هتتدف

داشتتتتند بتتتهصتتتورت تصتتتادفی انتختتتاب گردیتتتد .از

نهایی ایتن مطالعته کته رتبتهبنتدی عوامتل و مؤلفتههتای

پاستت دهنتتدگان خواستتته شتتد تتتا طتتی پرسشتتنامهای،

تأثیرگذار بر توسعه بیمه الکترونیک استت ،روش قالتب

مؤلفههای شناساییشده را بتهصتورت زوجتی و دوبتهدو

مضتتامین بتترای ارایتته ستتاختار سلستتله مراتبتتی مؤلفتتههتتا

مقایسه نموده و میزان اهمیت و اولویت هریک را تعیتین

مورداستتتفاده قتترار گرفتتت .شتتکل  ،9قالتتب مضتتامین

نمایند .با توجه بهضرورت در ناتر گترفتن ابهتام و عتدم

استت (وارینت

قطعیت ناشی از کیفی بتودن مقیتاسهتای غیتر کمیتی ،از
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اصتتتتول منطتتتتق فتتتتازی در متتتتدلستتتتازی ناریتتتتات
پرسششوندگان استفادهشده است.
ناریه فازی در سال  4331توسط زاده 4مطر شتد و
امروزه بهطور فزایندهای در تصمیمگیتریهتا بتهویتژه در

بتتا توجتته بتته ماهیتتت اعتتداد فتتازی مثلثتتی و اصتتل
گستتترش ،1بتترای دو عتتدد مثلثتتی )  (l , m , uو
i

i

i

) (l 2 , m2 , u 2

میتوان اعمال اصلی حسابی را طبق روابط ( )2روی این
اعداد اعمال کرد.

مواجهه با عدم قطعیت و ابهام مورداستفاده قرار میگیرد

M 1  M 2  (l1  l 2 , m1  m 2 , u1  u 2 ),

(منتاتتتر و ابراهیمیتتتان  ،2044لتتتی و همکتتتاران .)2003

  M 1  (l1 , m1 , u1 ),   0,   R,
) M 1  M 2  (l1l 2 , m1 m 2 , u1u 2

2

چنتتانکتته ذکتتر شتتد در مقایستته زوجتتی مؤلفتتههتتای

 (1 / u1 , 1 / m1 , 1 / l1 ).

شناساییشده ،ارزش نسبی هر یتک متیتوانتد از «بستیار

1
1

مهتتم» تتتا «کتتام ً بتتیاهمیتتت» تعیتتین شتتود کتته مقتتادیر

میتتانگین اعتتداد فتتازی مثلثتتی از رابطتته ( )9و مرتتتب

یافته به ایتن متدیرهتای زبتانی ،از جتنس اعتداد

کردن آنها بر اساس روابتط ( )1و ( )1انجتام متیشتود.

تخصی

حقیقی نبتوده و بتا استتفاده از واژگتان و قیتدهای زبتانی

~
~
) V (M i  M j

مطر میشوند .در روشهتای فتازی ،ارزش هریتک از

~
~
شتتکل  3نشتتان دادهشتتده استتت) و ) hgt (M i  M j

واژگان زبانی 2را میتوان بتا یتک عتدد فتازی مثلثتی یتا
ذوزنقتتهای 9نشتتان داد در ایتتن تحقیتتق ارزش متدیرهتتای

درجه بزرگتی دو عتدد فتازی (کته در

1

دو عدد فازی است.

ارتفاع مجموعه اشترا

) bij  (lij , mij , uij

زبانی که بتر مبنتای واژگتان زبتانی از ناریتات خبرگتان
استخرارشده است ،بتا توجته بته ماهیتت و نتوع آنهتا و
همچنین جهت سهولت در محاستبات ،بتر استاس اعتداد
فازی مثلثی مورداستفاده قرار میگیرد .عدد فازی مثلثتی

n

3

k
ij

u
k 1

K

n

, uij 

m

k
ij

k 1

K

n

, mij 

k
ij

l
k 1

K

lij 

با سه پارامتر ( )l,m. uکه به ترتیب نشانگر نقا ابتدایی،
میانی و انتهایی مجموعه (دامنه)ای است که عضویت در
آن تعریفشده است .شکل  1و رابطته ( ،)4عتدد فتازی
مثلثی و توابع عضتویت آن را نشتان متیدهنتد (منتاتر و
ابراهیمیان .)2044
x  l or x  u,

1

l  x  m,
m  x  u,

0,

 M~ ( x)  ( x  l ) /( m  l ),
( x  u ) /( m  u ),


1 A L Zadeh,
2 Linguistic Terms
3 Triangular Fuzzy Numbers (TFN) and Trapezoid

4 Extension Principle
5 Height

M
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شکل  -2مفهوم درجه بزرگي در اعداد فازی مثلثي

4


1, if m  m ,
2
1
~
~
~
~

V ( M 2  M 1 )  hgt ( M 1  M 2 )   (d )  0, if l1  u1 ,

l1  u 2

, otherwise
)  (m2  u 2 )  (m1  l1
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~
~ ~
~
~
~
~
~
) V ( M  M 1 , M 2 , ... , M k )  V ( M  M 1 ) and ( M  M 2
~
~
~
~
and ... and ( M  M k )  min V ( M  M i ),
i  1, 2, 3, ... , k .
~
~
V ( M 2  M 1 )  supmin  M 1 x ,  M 2  y 
y x

در تحقیقات مختلف در انجتام مقایستههتای زوجتی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی از طیف ( 4به معنتی اهمیتت

بتترای ستتنجش میتتزان اهمیتتت یتتا برتتتری ،مقیتتاسهتتای

یا برتری کام ً مساوی) تا ( 3به معنی اهمیتت یتا برتتری

متفتتتاوتی (شتتتامل طیتتتف لیکتتترت  3 ،1یتتتا  3تتتتایی)

کام ً مطلق) استفادهشده و رسوس اعداد فازی مثلثتی بتر

مورداستفاده قرارگرفته است .همانگونه که در جدول 4

همتین استاس محاستبهشتده استت کته چگتتونگی آن در

نیز نشان دادهشده است ،در این تحقیق با توجه به اصتول

شکل  3نشان دادهشده است.

شکل  -6تابع عضویت اعداد فازی مثلثي واژگان زباني مورداستفاده در تحقیق بر اساس طیف  9تایي
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جدول  -1عبارات و مقیاسهای زباني و اعداد فازی مثلثي
متدیرهای زبانی اعداد فازی مثلثی اعداد فازی مثلثی معکوس
) ,

مطلقاً مهمتر
بسیار مهمتر

)

اهمیت یکسان

با مشخ

, ,
) ,

نسبتاً مهمتر
کمی مهمتر

( ,

)

) ,
(

)

( ,

, ,
) ,

, ,

(

)

,

(

)

,

) ,

متتدلستتازی ناتترات خبرگتتان ،از روش تحلیتتل سلستتله
مراتبی برای تعیین میزان اهمیت (محاسبه ضریب وزنتی)
مؤلفهها استفاده شد .این روش اولتین بتار در دهته 4330
توسط ساعتی 4بر مبنای فرایند تجزیه وتحلیتل مستاسل در
مدتتز انستتان پیشتتنهاد گردی تد و تتتاکنون در حتتوزههتتای
مختلف مورداستفاده قرارگرفته است در مدل ارایتهشتده
در این تحقیق نیز است .برای تحلیل سلسله مراتبی فتازی
روشهای مختلفی ارایهشده است کته در ایتن تحقیتق از
روش تحلیل عمقی 2کته در ستال  4333توستط محققتی
 9پیشتنهاد شتد ،استتفاده متیکنتیم .در

روش تحلیل عمقتی ابتتدا وزن هتر یتک از مؤلفتههتا بتا
استفاده از رابطه ( )3محاسبهشده و سوس درجته بزرگتی
نسبی هر مؤلفه نسبت به سایر مؤلفهها (درجه ارجحیت یا
امکان پذیری )1بهعنوان ضریب وزنی آن مؤلفه از روابط
( )1و ( )1محاسبه متیشتود کته در آنهتا  Skوزن نستبی
(درجه ارجحیت یا بزرگتی) مؤلفته Mkj ،مقتادیر تحلیتل
عمقی (مجموع سطری) مؤلفهها و  iو  jبه ترتیب شتماره
ستون و سطر مؤلفه در ماتریس تصمیم هستتند (منتاتر و
ابراهیمیان .)2044
1 Saaty, T L
2 Extent Analysis
3 Chang
4 degree of possibility

(
( ,

, ,

شدن تعریف متدیرهای زبانی و چگونگی

چینی به نام چان

( ,

( ,

1

6

(

m n

S k   M kj   M ij 
j 1
 i 1 j 1

n

پس از تشکیل ماتریسهای مقایستههتای زوجتی بتر
اساس واژگان زبانی (جتدول  )2و ستوس متاتریسهتای
اعداد فازی متناظر (جدول  )9با استفاده از روش تحلیتل
عمقی ،وزن نسبی مؤلفههتا محاستبه متیشتود کته نتتایج
حاصل در جدول  1ارایهشده است.
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جدول  -2ماتریس مقایسه زوجي مضامین اصلي (مؤلفهها) بر اساس واژگان زباني
خدمات اط عاتی

نفوذ فناوری

عوامل ساختاری

خدمات اط عاتی

اهمیت یکسان

کمی کماهمیتتر

بسیار کماهمیتتر

نفوذ فناوری

کمی مهمتر

اهمیت یکسان

نسبتاً کماهمیتتر

عوامل ساختاری

بسیار مهمتر

نسبتاً مهمتر

اهمیت یکسان

جدول  -3ماتریس مقایسه زوجي مؤلفهها بر اساس اعداد فازی مثلثي
خدمات اط عاتی

عوامل ساختاری

نفوذ فناوری

خدمات اط عاتی

()0/1 4/1 9

()0/99 0/99 0/43( )0/33 4/99 0/22

نفوذ فناوری

()4/1 9 1/1

()0/1 4/1 9

()0/22 0/43 0/49

عوامل ساختاری

()1/1 3 3/1

()1 1/1 3

()0/1 4/1 9

یافتههای پژوهش

مؤلفه پیشرانها ،دو عامل سیاستها و همچنین موضوع

جدول  1یافته های حاصتل از اجترای فراینتد تحلیتل

امنیت از دیدگاه خبرگان ،از اهمیتت زیتادی برختوردار

سلسله مراتبی را نشان میدهد .همانطور کته وزن نستبی

بوده است .این امر بیانگر نقش دولت در ارتقای جایگتاه

و درجه بزرگی حاصل بترای هریتک از مؤلفتههتا نشتان

بیمه الکترونیک در کشور استت .بعتد از ایتن مؤلفته ،دو

میدهد ،پیشران های الکترونیک بهعنوان مهمترین مؤلفه

عامتتل منتتابع انستتانی و خ تدمات الکترونیتتک ،بتتا درجتته

اصتلی استتت کتته بایتتد در سیاستتتگتتذاری توستتعه بیمتته

بزرگی تقریباً برابر قرار دارند.

الکترونیک موردتوجه قرار گیرد .در بین مضامین فرعتی
جدول  -4وزن نسبي مؤلفهها بر اساس تحلیل سلسله مراتبي فازی
مضامین اصلی

وزن نسبی درجه بزرگی ردیف

پیشرانهای الکترونیک

0/91

0/31

منابع انسانی

0/90

0/13

خدمات الکترونیک

0/92

0 ./13

زیرساختهای الکترونیک

0/21

0/14

مؤلفهها

وزن نسبی درجه بزرگی

4

سیاستها

0/14

0/30

2

سرمایهگذاری

0/43

0/90

9

امنیت

0/93

0/33

4

آموزش

0/20

0/93

2

نگرش

0/21

0/11

9

مهارت

0/43

0/94

4

خدمات اط عاتی

0/23

0/13

2

نفوذ فناوری

0/93

0/30

9

ساختاری

0/43

0/23

4

امکانات نرمافزاری

0/43

0/90

2

تجهیزات سختافزاری

0/24

0/93

9

زیرساخت ارتباطی

0/23

0/14

1

کیفیت زیرساخت

0/43

0/93

 / 403ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالشها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

بحث و نتیجهگیری

خبرگان را داشته است .از ستوی دیگتر نقتش و اهمیتت

در ایتتن پتتژوهش ،بتتا استتتفاده از رویکتتردی ترکیبتتی

سازمانهای بیمه در تحقق این امر است که بنتا بتر نتتایج

ستتعی بتتر آن بتتود تتتا مؤلفتتههتتای اصتتلی در توستتعه بیمتته

این مطالعه خود متأثر از عواملی است که مهمترین آنها

الکترونیتتک در ستتطح کشتتور از دیتتدگاه خبرگتتان ایتتن

عزم و تعهد مدیران ارشد ستازمانهتا و همچنتین وجتود

حوزه ،شناسایی شوند .بدین مناور با انجام مصاحبههتای

امکانات و تجهیزات سازمانی است .ع وه بر این موارد،

نیمتته ستتاختیافتتته دادههتتای موردنیتتاز جمتتعآوری و بتتا

ایجتتتتاد زیرستتتتاختهتتتتای فنتتتتی الزم ،بخصتتتتوب

استفاده از روش تحلیل مضمون شناستایی موضتوعات و

زیرساخت های ارتباطی (اینترنت) نیز حاسز اهمیت استت

مؤلفههای اصلی که باید جهت سیاستگذاری و توستعه

که تحقق این مؤلفه نیز با سیاستها و برنامههتای دولتت

بیمتته الکترونیتتک در کشتتور موردتوجتته قتترار گیتترد،

در ارتبا مستقیم است.

شناسایی گردید .در مرحله دوم ،مؤلفههای شناساییشده

نکته بسیار مهم که نتیجته اصتلی ایتن مطالعته استت،

بر اساس ناترات خبرگتان و بتا استتفاده از روش تحلیتل

تعام ت دو سویش مؤلفههای شناساییشتده استت ،بتدین

سلسله مراتبی فتازی رتبتهبنتدی شتدند .بتر استاس نتتایج

معنی که تمامی عوامل مطر شده بر هم تأثیرگذار بتوده

حاصل می توان مؤثرترین عوامل را در این راستا عوامتل

و از هم تأثیر میپذیرند و لذا باید در ارتبا بتا یکتدیگر

قانونی و نقش دولت دانست .ب فاصله بیمته الکترونیتک

موردبررستتی قتتترار گیرنتتتد .لتتتذا در تعیتتتین و تتتتدوین

دانستتت .در حتتوزه عوامتتل قتتانونی ،مهتتمتتترین مؤلفتتههتتا

سیاست های توسعه ای بیمه ،بایتد ارتباطتات ایتن عوامتل

عبارتاند از تتدوین و تحکتیم قتوانین حمتایتی و ایجتاد

موردتوجه قرار گیرد .شکل  3ارتباطات دوطرفه را نشان

شفافیت در آنها .لتذا در ایتن حتوزه وجتود و شتفافیت

میدهد.

قوانین حمایتی دولت مؤلفهای است کته بیشتترین تأکیتد

منابع انسانی

خدمات الکترونیک

پیشرانهای
الکترونیک

زیرساختهای
الکترونیک

شکل  -7ارتباط دوطرفه مؤلفههای شناسایيشده
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