فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی  -پژوهشی
ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
 61و  61اردیبهشت 6931

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت
در شرکتهای بیمهای ایران
آزاده نادری ،*1علی شاه نظری

2

 -6کارشناس ارشد و مدرس  ،MBAدانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  ،63931-9131تهران ،ایران.
mbagradu2012@gmail.com

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعهه ایعن
صنهت در شرکتهای بیمهای ایران انجامشده است .پژوهش حاضر از حیعث هعدف یعک پعژوهش کعاربردی و از حیعث
نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی (غیرآزمایشی) مطالهات میدانی به شمار میآید ،روش انجام پژوهش
نیز بهصورت پیمایشی بوده است .در این پژوهش اطالعات موردنیاز ،بهواسطه بررسیها و مطالهات کتابخانعهای ،مصعاحبه
و پرسشنامه جمعآوریشده است .جامهه آماری در این پژوهش همه معدیران ،مهعاونین معدیران ،ر سعا و مهعاونین ادارات
مرکزی و خبرگان  ITو کارشناسان ارشد بیمهای در ساختمانهای ستادی شعرکت بیمعه در تهعران هسعتند کعه طبعآ آمعار
بهدستآمده این تهداد حدود  619نفر تخمین زدهشده است که از بین آنها به کمک فرمول نمونهگیری از جامهه محدود
یک نمونه تقریباً  661نفری تهیینشده است .با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون رگرسیون خطی میتوان نتیجه گرفت
که در میان عوامل مختلف مورد بررسی در این پژوهش ،عوامل رفتاری بیشترین تأثیر را بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در
شرکتهای بیمهای ایران داشته و پس از آن عوامل زمینهای و عوامل ساختاری قرار دارند.
واژههای کلیدی :بیمه الکترونیک ،مبادله الکترونیک ،بیمهگر ،بیمهگذار ،موانع ماهیتی ،موانع زمینهای ،موانع رفتاری.
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مقدمه

افععراد بععا یکععدیگر ،شععرکتهععا بععا یکععدیگر و افععراد بععا

در ارتباطات تجاری سعنتی کعه بعر پایعه کاغعذ قعرار

شرکتها و دولتها بهسرعت از حالت سعنتی خعود کعه

دارند ،واردکردن مکرر یعکرشعته اطالععات یکسعان و

عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و معدارک کاغعذی

واحد موجب بروز مشعکالتی معیگعردد ولعی بعا مبادلعه

اسععت خععار شععده و بععهسععوی انجععام مبععادالت از طریعآ

الکترونیکی دادهها ،ایعن مشعکالت بعهصعورت فراوانعی

بهره گیری از سیست،های مبتنی بر اطالعات الکترونیکعی

کاهش مییابند (دانعداپانی .)2111 ،6در فنعاوری مبادلعه

درحرکت است (اصالنی.)6912 ،

الکترونیک دادهها برای اسناد تجاری عادی ،قالعبهعای

بهوسیله استفاده از یعک زیعر سعاختار مشعترک ملعی

استاندارد پیام الکترونیک تهیعهشعده اسعت .اسعنادی کعه

مانند اینترنت و انتقعال الکترونیعک اطالععات و اسعتفاده

برای آن ها قالب استاندارد الکترونیعک تهیعهشعده یعا در

مجععدد از اطالعععات ،سیسععت،هععای تجععاری الکترونی عک

دست تهیه است 11 ،درصد از مکاتبات رسعمی تجعاری

میتوانند هزینه تحویل اطالعات بعه مشعتریان را کعاهش

بین شرکتها ،مؤسسعات دولتعی ،نهادهعای آموزشعی و

دهنععد (همتععی .)6931 ،از طریععآ ایجععاد سیسععت،هععای

سازمانهای غیرانتفاعی در کشورهای صنهتی را تشعکیل

هوشعععمند و گسعععترش زمینعععهای جهعععت دسعععتیابی بعععه

میدهد (گرانت ،آر .)2119 .2کاربرد مبادله الکترونیک

سیست ،های حمایعتکننعده هوشعمند ،بیمعه الکترونیکعی

دادههععا بسععیاری از مشععکالت ناشععی از جریععان سععنتی

یکی از کاربردهای تجارت الکترونیک در بیمهها اسعت

اطالعات مانند ،تأخیر ناشی از تهیه مدارک ،امکان بروز

و در ایععن راسععتا بیمععه الکترونیععک از اهمیععت شععایانی

اشتباه ،زمان الزم برای ورود مجعدد دادههعا در سیسعت،،

برخععوردار اسععت .بیمععه الکترونیععک جععایگزینی بععرای

هزینعه نیعروی کععار و ...را از میعان برمعیدارد .بعهواسععطه

گردش فهالیتهای دستی بهمنظور انجام کارهای بیمه بر

دسععتیابی مسععتقی ،بععه مشععتریان و طبیهععت مسععتقی ،آن

روی محیط شبکه و یا با استفاده از سیسعت ،کعارتهعای

(ب عیواسععطه) در ارتباطععات ،تجععارت الکترونی عک ی عک

هوشععمند بععوده و عامععل مععؤثری در تسععریع و سععهولت

کانععال فععروش جدی عد را بععرای تولی عدات موجععود ارایععه

فرآیندهای بیمهای اسعت .از نکعات قابعلتوجعه در بیمعه

میدهد (تریشنیا ،ای.)2111 .9

الکترونیک در صورت هماهنگی با سیست،هعای بعانکی،

بسیاری از اقتصاددانان ،متخصصان و آیندهنگرها بعر

بیمارسععتانی و ...آن اسععت کععه منجععر بععه ارتقععای آن

این عقیدهاند که در سالهای اخیر انقالبی مشابه انقعال

سیست،ها نیز میشود .در ایعن طعر ازآنجاکعه تبعادالت

صنهتی به وقوع پیوسته است کعه جهعان را وارد ” عصعر

مالی فردی و تجاری تحت اینترنت توسط طر شعتا ،

اطالعات “ ساخته است و بسیاری از جنبههای اقتصادی،

یکپارچهسازی بانکعداری الکترونیعک و ارایعه خعدمات

اجتمعاعی و فرهنگعی حیعات بشعر را دسعتخوش تحععولی

پول الکترونیک در تمام بانکهعای کشعور ،قابعل انجعام

عمیآ نموده اسعت .یکعی از ابهعاد ایعن تحعول ،ت ییعرات

اسععت ،اسععتفاده از سععاختار منطقعی بععهمنظععور اسععتفاده از

عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد ،شرکتها

رکودهععای الکترونیعک هماهنع

 ،هماننععد سععاختارهای

و دولتها به وجود آمعده اسعت .مبعادالت تجعاری بعین

کاغذی برای مبادالت حسعاس ماننعد چعک ،مسعتندات
حععاوی اطالعععات مهعع ،و ...ضععروری اسععت .از فوایععد

1 Dandapany
2 Grant R
3 Trishnia A
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بیشععتر و قععویتععر بععا مشععتریان اسععت .در ایععن راسععتا

مشتریان حقوقی این شرکتها بهطور متوسط  2تا  1بعار

تمامرویعههعای کعاری بعهصعورت سیسعت،هعای مکعانیزه

در سععال از خععدمات بیمععه الکترونی عک بهععره م عیبرنععد.

پیادهسازی میشوند .بهطعور ماعال فنعاوری و بعه همعه

صرفهجویی در زمان و هزینه از جملعه دالیعل محبوبیعت

افراد تحت پوشش بیمه اجازه میدهد که امکان مشاهده

خعدمات الکترونیعک اسعت .درععینحعال فقعدان سععط

اطالعععات موردنیععاز ،انجععام عملیععات مربوطععه و ارایععه

آگاهیهای عمومی مردم ،تجربیات منفی قبلی کاربران،

اطالعات ویژه موردنیاز را داشعته باشعد (کومعار ،کعی و

پیچیعععدگیهعععای روش و برخعععی فراینعععدهای بیمعععه

هیلگرسبرگ.)2113 ،6

الکترونیک ،نبعودن امکانعات و تجهیعزات الکترونیکعی،

تجععارت الکترونیک عی ،بععه دلی عل سععرعت ،کععارایی،

امنیت سیست،ها ،نیاز به کارشناسان و متخصصعان فنعی و

کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصعتهعای زودگعذر

نیاز به شرایط مطلعو بانکعداری الکترونیعک ،از جملعه

عرصه جدیدی را در رقابت گشوده اسعت تعا آنجعا کعه

چععالشهععا و موانععع توسععهه بیمععه الکترونی عک در فنالنععد

گفته میشود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجهای جعز

مهرفیشدهاند .در پژوهشی با عنوان وضهیت کنونی بیمه

منزوی شدن در عرصه اقتصعاد جهعانی نخواهعد داشعت.

الکترونیک که در سط پنج کشور آمریکعا ،انگلسعتان،

تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تهعداد مهینعی از

آلمان فنالند ،سوئد توسط آهعونن و جعارونین)2119( 9

شرکتهعا محعدود معیگردیعد در حعال ورود بعه عصعر

انجام شعده اسعت ،پعس از تحلیعل وضعهیت هعر یعک از

جدیدی است که در آن تهداد زیادی از اشخاص گمنام

کشورهای فوق ،درزمینعه اسعتفاده از بیمعه الکترونیعک،

و مصرفکننعدگان در شعبکه حرعور دارنعد .بعهععالوه،

تجربععه انععدک شععرکتهععا درزمینععه ارایععه خععدمات

محتوای آن از حیطه مبادله دادههای مربو بعه سعفارش

الکترونیکی ،مسائل مربو به امنیعت سیسعت،هعا ،مسعائل

دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فهالیعتهعای عمعومی

مربو به نگرشها و فرهن

هعا ،لعزوم محرمانعه مانعدن

تجاری از قبیل تبلی ات ،آگهی ،مذاکرات ،قراردادهعا و

اطالعات خصوصی کاربران ،دفهعات انعدک اسعتفاده از

تسویهحسا ها را نیز در برگرفته است (خجیر.)6912 ،

خدمات بیمه ،نیاز با آشنایی با کعامپیوتر و روشهعا بیمعه

درزمینععه بیمععه الکترونی عک پععژوهشهععای متهععددی

الکترونیک و غیره ،از جمله چالشهعا در ایعن کشعورها

صورت گرفته است که نشان از تعأثیر بیمعه الکترونیعک

مهرفیشده است .نتایج این پژوهش نشان داده است کعه

در افزایش کارایی و کاهش هزینههاسعت .در پژوهشعی

فععنآوری در ایععن کشععورها مععانع توسععهه و پیشععرفت

کعععه توسعععط آهعععونن و سعععالونن )2111( 2بعععر روی

خدمات الکترونیک بیمه نبوده است.

شرکتهای بیمه فنالند و مشتریان آنها صعورت گرفتعه

در مطالههای با عنعوان بیمعه الکترونیعک کعه توسعط

است ،نتایج زیر بهدستآمعده :اکاریعت قریعب بعهاتفعاق

بانک توسهه آسیایی انجامگرفته است در چنعدین فصعل

شرکتهای بیمعهای حعداقل تعا پعنج سعال اسعت کعه از

مجعزا بععه بررسعی و تهریعف تجعارت الکترونیعک ،بیمععه

اینترنت برای ارایعه خعدمات اسعتفاده معیکننعد و تقریبعاً

الکترونیعععک ،شعععرکتهعععای ارایعععهکننعععده خعععدمات

تمععام آنهععا سععایت اختصاص عی دارنععد .از سععوی دیگععر

الکترونیکععی بیمععه و مشععتریان آنهععا پرداختععه اسععت.
سیاسعتهعای امنیعت اطالععات ،سیاسعتهعای مقابلعه بععا

1 Hilgersberg
2 Ahonen&Salonen

3 Ahonen &Garonin
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ویروس هعا و هکرهعا ،نعرمافزارهعای تخصصعی ،کنتعرل

در خصعععوص بیمعععه الکترونیععک و اثعععرات اسعععتفاده از

شععبکه ،پهنععای بانععد مناسععب ،امرععای الکترونیععک و

فعععنآوری اطالععععات در صعععنهت بیمعععه ،تجهیعععزات

بانکداری الکترونیک ،تبلی ات مناسعب ،لعزوم بعازنگری

سخت افعزار و نعرم افعزار ،امنیعت و قابلیعت دسترسعی بعه

در مقععررات و قععوانین بیمععه ،آمععوزشهععای تخصصععی

شبکه ،ایجاد شعبکه مخعابراتی مطلعو  ،فرهنع

سعازی

کارکنان و کاربران از جمله الزامات و نکات قابلتوجعه

مطلو  ،وجود نیروی انسانی آگاه و متخصعص ،وجعود

در این عرصه مهرفیشدهاند .مطالهه دیگری کعه توسعط

زیرساختهعا سعازمانی و زیرسعاختهعای حقعوقی را از

جععارونین و هینععو )2111( 6انجععام گرفععت نشععان داد کععه

شرایط اجعرای موفقیعتآمیعز راهبعرد بیمعه الکترونیکعی

اگرچععه بسععیاری از مشععتریان ،خععدمات الکترونیکععی و

مهرفی کرده است.

اینترنتی را درباره بانکداری پذیرفته و مورداستفاده قعرار

در مطالهه امکانسنجی تجارت الکترونیک در ایران

میدهند ،اما آنهعا اینترنعت را بعهعنعوان رسعانهای بعرای

(روش شناسی زیرساخت ها) ،موسی خواجویی (،)2111

ارایه خدمات بیمه قبول ندارند .دلیعل آن نیعز ایعن اسعت

بععا تمرکععز بععر مباحععث تجععارت الکترونیعک ،بععه مطالهععه

که خدمات بیمه پیچیعدهتعر اسعت و بعهدفهعات و تهعداد

امکععانسععنجی توسععهه آن در ایعران پرداختععه و نهادهععای

کمتععری مورداسععتفاده قععرار م عیگی عرد .ضععمن ای عنکععه

پشععتیبانی ،فرهنعع

و مععردم ،آمععادگی فنععی ،اقتصععاد و

کاربران مهتقدند که این حعآ آنهعا اسعت کعه بعهجعای

چهارچو های قعوانین را از تنگناهعای پیشعرو در مسعیر

سععروکار داشععتن بععا ماش عین و اعتمععاد بععه آن ،خععدمات

توسهه تجارت الکترونیک مهرفی میکند.
در پژوهشی با عنوان پیادهسازی فن آوری اطالععات

موردنظر را از شخص دریافت کنند.
مطالهه آرورا ،)2119( 2در خصوص کاربرد و تعأثیر

در سععازمانهععا و شععرکتهععا ،فرضععهلی حیعدری و س عید

تجارت الکترونیک بر صنهت بیمه نشان میدهعد ،دقعت

محمد میرحسینی ،)2119( ،اهمیعت فنعاوری اطالععات،

در ارایه خدمات ،فقدان روشهعای معؤثر بعرای اسعتفاده

موانععع ،زیرسععاختهععا و مهععارتهععای موردنیععاز آن را

آسان و ارزان مشتریان در کنار روشهای سعنتی ،فقعدان

موردبررسی قرار میدهد ،عدم شناخت کافی مدیران از

تبلی ععات و نععاتوانی مؤسسععات در ایجععاد انگیععزه بععرای

نقش فنآوری اطالعات ،عدم درک درسعت کارکنعان،

استفاده از بیمه الکترونیک ،مقاومت کاربران در استفاده

کمبعععود امکانعععات معععالی ،کمبودهعععای پژوهشععی بععین

از فناوری نوین ،امنیت شبکه و پهنای باند ،از مهع،تعرین

واحعععدهای پعععژوهش و توسعععهه ،کمبعععود آمعععوزش و

چالشهای بیمه الکترونیکی در مسیر توسهه است .توجه

زیرسععاخت نامناسععب از جملععه مععوارد کرشععده در ایعن

به این چالشها و تالشها در جهت کاهش و رفع آنهعا

مطالهه هستند .علل حیاتی موفقیت و شکست پروژههای

باعععث م عیشععود شععرکتهععای بیمععه بتواننععد از مزای عا و

فععنآوری اطالعععات در کشععور کععه توسععط اخععوان و

فرصتهای عرصه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

همکاران ( )2111انجامشده است ،عنوان پروژهای است

در مقالعهای بععا عنعوان نقععش فعنآوری اطالعععات در

کععه اگرچععه بععه بررسععی عوامععل شکسععت پععروژههععای

صنهت بیمه ،آیت کریمی ( )2111پس از ارایعه مطعالبی

فن آوری اطالعات در قالب چهعار گعروه عوامعل فنعی-
انسانی ،فرهنگی – اجتماعی ،مدیریتی – اسعتراتژیکی و

1 Garonin &Hino
2 Arora

اقتصععادی -مععالی ،پرداختععه اسععت امععا بی عنش خععوبی در

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 616 / ...

خصعععوص ملزومعععات و بسعععترهای موردنیع عاز و موانعععع

عدم مراجهعه حرعوری بعرای دریافعت خسعارت ،ارایعه

پیادهسازی فن آوری اطالعات به دست معیدهعد .دکتعر

خدمات سریع و مطمئن ،جلوگیری از تقلبات بیمعهای و

مصطفی کعاممی و همکعاران ( ،)6911در مطالهعهای بعا

افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشعته باشعد پعس

عنوان " بررسی موانع استفاده از فعنآوری اطالععات در

بعه نظعر معیرسعد توسععهه بیمعههعای الکترونیعک ،امععری

صنهت بیمه ایران " ،موانع استفاده از فنآوری اطالعات

ضععروری و اجتنععا ناپعععذیر اسععت (کریمععی.)6919 ،

سعازمانی،

مجموعه این عوامل باعث شعده تعا کشعورهای مختلعف

فناوری و محیطی طبقهبندی نمعوده و بعا روش پیمایشعی

جهان بهسرعت نسبت به تهیه و تنظعی ،سیاسعتهعایی در

مورد تجزیهوتحلیل قراردادند 1 .طبقه عوامل یادشده بعه

این زمینعه تجعارت الکترونیعک و تسعهیل و تقویعت آن

 21عامل فرعیتر تقسی ،شد و سپس رتبهبنعدی گردیعد.

اقدام کنند (شهیدی.)6912 ،

را در قالب  1طبقه مدیریتی ،انسعانی ،فرهنع

نتایج نشان داد که بعهجعز عوامعل طبقعه معدیریتی ،سعایر

با توجه به نکاتی که در بعاال کعر شعد و البتعه رشعد

عوامل بهعنوان موانع اسعتقرار بهینعه فعنآوری اطالععات

روزافزون سیست،های مجازی در برطرف کردن نیازهای

در صنهت بیمه ایران مطر گردید.

افراد جامهه ،توجه جدی به موضوع تجارت الکترونیک

زمینععههععای کععاربرد تجععارت الکترونیکععی بسععیار

در بخش بیمهای کشعور بعه چشع ،معیخعورد ،از سعویی

گستردهتر از مبادله کعاال ،خعدمات و وجعوه اسعت و در

دیگر راهاندازی و توسهه سیست،های بیمهای الکترونیک

تهریف آن و تبیین سیاستهای موردنظر بایعد ععالوه بعر

مستلزم دانستن نقا ضهف و قوت کشور و بهعرهگیعری

کاربردهای بالفهل بعه کاربردهعای بعالقوه آن نیعز توجعه

از تجار کشورهای دیگر در این زمینعه اسعت .لعذا در

داشععت .یک عی از کاربردهععای تجععارت الکترونی عک ،در

این پعژوهش بعر آنعی ،تعا ضعمن مطالهعه تجعار موفعآ

بیمههعا اسعت و در ایعن راسعتا «بیمهه الکترونیهک» از

کشورهای پیشرفته دنیا درزمینه بیمههعای الکترونیکعی و

اهمی عت بس عیاری برخععوردار اسععت .بیمععه الکترونی عک از

امکععانسععنجی بععهکععارگیری ایععن تجععار در کشععور

جمله معواردی اسعت کعه در ایعران کمتعر مورداسعتفاده

بپعردازی ،،شناسعایی کاسعتیهعا و موانعع موجعود چععه در

قرارگرفته و به علت گستره حج ،تبادل و ثبت اطالعات

زمینه نیروی انسانی زبده و چه در زمینه زیرسعاختهعای

در بیمه ،نیازمند استفاده بیشعتر از فنعاوریهعای نعوین در

موردنیاز ،میتوانعد گعامی معؤثر در جهعت ارتقعای ایعن

عرصه اطالعات و اطالعرسانی است .بیمعه الکترونیکعی

صنهت نوپا در کشور باشد (سیگما.)2161 ،6

فرصععتهععایی را فععراه ،م عیکنععد تععا کیفی عت خععدمات
ارایهشده به شهروندان بهبودیافته و آنها قعادر باشعند در

روش پژوهش

هععر دقیقععه از شععبانهروز بععه خععدمات و اطالعععاتی جهععت

به طورکلی این پعژوهش ،پژوهشعی میعدانی اسعت و

صعدور بیمعهنامععه معوردنظر بعا اسععتهالم نعرا و بعا اعععالم

روش مورداسععتفاده در ایععن پععژوهش تلفیقعععی از روش

خسععارت دسترسععی داشععته باشععند .اسععتقرار بیمععههععای

اسنادی (کتابخانهای) و روش پیمایش است .با توجعه بعه

الکترونیک و استفاده از فناوری اطالعات در تهامل میان

نوع روش پژوهش از ابزار پرسشعنامه بعرای جمععآوری

شرکتهای بیمه و مشتریان میتواند مزایای بعیشعماری

دادهها استفاده معیشعود .قلمعرو موضعوعی پعژوهش بعر

همچون قابلیت ارایه خدمات در تمام اوقعات شعبانهروز،
1 Sigma
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محوری عت موضععوع بیمععه الکترونی عک در شععرکتهععای

اختیار پژوهشگر قرار داشته باشعد و یعا بعهعبعارتدیگعر

بیمهای ایران و بررسی موانع موجعود در ایعن راستاسعت.

پژوهشگر به آن دسترسی داشته باشد (هومن.)6911،

مت یرهعععای پعععژوهش بعععه دودسعععته مسعععتقل و وابسعععته

بععرای جمعععآوری اطالعععات در ایععن پععژوهش از

تقسی،شدهاند (توسهه بیمعه الکترونیکعی بعهعنعوان مت یعر

پرسشنامهای که بر اساس مقیاس پعنج گزینعهای لیکعرت

وابسته و موانع محیطعی ،سعاختاری و رفتعاری مت یرهعای

تهیه میشود ،استفاده شده که از طریآ مطالهه مقعاالت و

مستقل مالحظه شدهاند).

پژوهشها و مصعاحبه بعا متخصصعان و مسعئولین بیمعه و

بععرای جمعععآوری اطالعععات در کارهععای پژوهش عی

مطالهه مطالب کتعب ،مجعالت و متعون فارسعی و التعین

چهار روش عمده مورداستفاده قرار میگیرد.

فاکتورهای کلیدی جهت تنظی ،سؤاالت پرسشنامه تهیعه

الف .روش کتابخانهای

شععد .سععؤاالت پرسشععنامه در دو بخععش ویژگععیهععای

این روش در تمام پژوهشهای علمعی مورداسعتفاده

جمهی عت شععناختی نمونععه و آزمععون فرض عیات پععژوهش

قعرار معیگیعرد و در بهرعی از آنهعا موضععوع پععژوهش

تنظی،شده است .در این پعژوهش بعرای تهیعین پایعایی از

ازنظر روش ،از آغاز تا انتها متکی بر یافتههعای پعژوهش

روش آلفعای کرونبععاا اسععتفادهشععده اسععت .بععرای یعک

کتابخانعععهای اسعععت .در پعععژوهشهعععایی کعععه ماهیع عت

نمونه  21تایی عدد پایایی بعهدسعتآمعده برابعر بعا 1/19

کتابخانعهای ندارنعد نیعز پژوهشعگران نعاگزیر از کعاربرد

درصد برآورد شد .چنانچه این مقدار بیش از  1/1باشعد

روش کتابخانهای در پژوهش خود هستند .در این گعروه

میتوان گفت ابزار دارای پایایی است .قابعل کعر اسعت

پععژوهشهععا ،پژوهشععگر بایعد ادبیعات و سععوابآ مسععأله و

اعتبعار محتعوای ایعن پرسشععنامه توسعط اسعاتید راهنمععا و

موضوع پژوهش را مطالهه کند .درنتیجعه ،بایعد از روش

مشععاور و مععدیریت بخععشهععای فن عی بیمععه آس عیا و نی عز

کتابخانهای اسعتفاده کنعد و نتعایج مطالهعات خعود را در

کارشناسان خبره  ITتأییدشده است.

ابزار مناسب شامل فیش ،جدول و فرم ثبت نگهعداری و

جامهه آماری ایعن پعژوهش همعه معدیران ،مهعاونین

در پایان به طبقهبندی و بهرهبرداری از آنها اقدام کنعد.

مدیران ،ر سا و مهاونین ادارات مرکعزی و خبرگعان IT

(میلر)6911،

و کارشناسععان ارشععد بیمععهای در سععاختمانهععای سععتادی

ب.روش پژوهش میدانی

شععرکت بیمععه در تهععران مععیباشععند کععه طبععآ آمععار

در ایععن روش پژوهشععگر مععدتی در میععان جامهعععه

بهدستآمده این تهداد حدود  619نفر تخمعین زدهشعده

موردپژوهش خود زندگی میکند و به پعژوهش دربعاره

است که از بین آنها بعه کمعک فرمعول نمونعهگیعری از

موضوعی خعاص در آن محعیط معیپعردازد .پژوهشعگر

جامهه محدود یک نمونه تقریبعاً  661نفعری تهیعینشعده

هیچگونعه دسعتکاری در محعیط انجعام نمعیدهعد ،بلکعه

است .الزم به کر است روش نمونهگیری مورداسعتفاده

بدون هیچ دخالتی در جریان طبیهی رویدادها تا آنجایی

در این پژوهش روش نمونهگیری طبقهای سعاده از همعه

کععه معیتوانععد اطالعععات جمعععآوری م عیکنععد .در ای عن

قسمتهای جامهه آماری شعرکت بیمعه در تهعران (619

پژوهش روش میدانی مشعاهده عنصعر اصعلی را تشعکیل

نفر) است.

مععیدهعععد بعععه عبعععارتی ،منظعععور از مطالهعععات میععدانی

برای تجزیعهوتحلیعل اطالععات ،در ایعن پعژوهش از

پعععژوهشهعععایی اسعععت کعععه موضعععوع موردمطالهعععه در

روشهای آمار توصیفی برای نمایش اطالعات جمهیعت

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 619 / ...

شناختی و بعا اسعتفاده از جعداول فراوانعی و نمودارهعای

یافتههای پژوهش

دای عرهای و از آمععار اسععتنباطی نظیععر آزمععون عالمععت و

پععس از نمونععهگی عری و توزی عع پرسشععنامههععا جهععت

همبستگی (برای آزمون مؤلفهها و فرضیههعای آمعاری)،

برآورد نرمال بودن از آزمونهعای نرمعال بعودن اسعتفاده

آزمععون فریععدمن (بععرای رتبععهبنععدی موانععع زمینععهای،

مععیگععردد .در ایععن پععژوهش از آزمععون نرمععال بععودن

ساختاری ،رفتاری و ماهیتی) و آزمون رگرسعیون خطعی

کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیده است.

چند مت یره بهره گرفتهشده است.
جدول  -1آزمون کولموگراف -اسمیرنوف
عوامل ساختاری عوامل زمینهای عوامل رفتاری
انحراف مهیار

1/1611

1/1111

1/3621

قدر مطلآ

1/666

1/661

1/616

بیشترین انحراف مابت

1/111

1/111

1/616

بیشترین انحراف منفی

-/666

-/661

-/111

مقدار آماره Z

6/611

6/611

6/112

سط مهناداری

1/699

1/691

1/213

با توجه به جدول  ،6این خروجعی بعه ترتیعب شعامل

الکترونی عک) و مت یرهععای مسععتقل (عوامععل سععاختاری،

فراوانعی دادههععا ،میعانگین ،انحععراف مهیعار ،قععدر مطلععآ

عوامععل زمینععهای و عوامععل رفتععاری) از آزمععون ضععریب

بیشععترین انحععراف ،بیشععترین انحععراف مابععت ،بیشععترین

همبستگی پیرسون استفاده میشود .در پایان نیز بهمنظعور

انحععراف منف عی ،مقععدار آمععاره  Zو مقععدار  sigرا ارایععه

بررسعی میعزان تعأثیر هععر یعک از مت یرهععای مسعتقل ،بععر

میکند .به دلیل آنکعه  Sigبیشعتر از  1/11اسعت H0 ،رد

پیاده سازی بیمه الکترونیک از آزمون رگرسعیون خطعی

شده و ادعای نرمال بعودن دادههعا پذیرفتعه معیشعود .بعا

(مرحلهای) استفاده خواهی ،کرد.

توجه به نرمال بعودن توزیعع دادههعا ،در ادامعه بعهمنظعور
بررسی رابطه بین مت یعر وابسعته (ععدم پیعادهسعازی بیمعه

 آزمون همبستگی پیرسون برای مؤلفههعای مربعوبه هر یک از عوامل اصلی

جدول -2بررسی همبستگی میان مؤلفههای مختلف عوامل ساختاری با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یرهای مؤلفه عوامل

کمبود نیروی انسانی ضهف ساختار اجرایی ضهف فناوری بودجه ناکافی

ساختاری

متخصص

همبستگی پیرسون

1/11

1/12

1/11

1/19

سط مهناداری

1/116

1/116

1/116

1/116
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جععدول  2نشععان م عیدهععد کععه ضععریب همبسععتگی

پیادهسازی بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمه ایران بعا

پیرسون برای هر یک از مؤلفههای عوامل سعاختاری بعه

کمبود نیروی انسانی متخصص ،ضهف ساختار اجرایعی،

ترتیب  1/11 ،1/12 ،1/11و  1/19محاسبهشعده اسعت و

ضهف فناوری درون سازمان و بودجه ناکافی ،در سعط

از سوی دیگعر سعط مهنعاداری بعرای هعر چهعار مؤلفعه

 %33مهنادار است.

 1/116محاسبهشده .این نتایج بعدان مهنعا معیباشعند کعه
جدول  -3بررسی همبستگی میان مؤلفههای مختلف عوامل زمینهای با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یرهای مؤلفه عوامل

ضهف زیرساختهای

ضهف زیرساختهای

ضهف زیرساختهای

هزینههای کالن

زمینهای

مخابراتی

قانونی

فرهنگی

توسهه

همبستگی پیرسون

1/11

1/12

1/11

1/11

سط مهناداری

1/116

1/116

1/116

1/116

در جدول  9میبینی ،که ضریب همبسعتگی پیرسعون

بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایران بعا ضعهف

برای هر یک از مؤلفعههعای عوامعل زمینعهای بعه ترتیعب

زیرساختهای مخابراتی ،ضهف زیرساختهای قانونی،

 1/11 ،1/12 ،1/11و  1/11محاسبهشده است و از سوی

ضععهف زیرسععاختهععای فرهنگ عی و هزینععههععای کععالن

دیگععر سععط مهنععاداری بععرای هععر چهععار مؤلفععه 1/116

توسهه ،در سط  %33مهنادار است.

محاسبهشده .این نتایج بدان مهنا میباشند که پیادهسازی
جدول  -4بررسی همبستگی میان مؤلفههای مختلف عوامل زمینهای با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یرهای مؤلفه عوامل رفتاری مقاومت پرسنل در برابر ت ییر عدم پشتیبان و احساس نیاز مدیران
ضریب همبستگی پیرسون

1/111

1/123

سط مهناداری

1/116

1/116

همععانگونععه کععه جععدول  1نشععان معیدهععد ،ضععریب

ایععن نتععایج بععدان مهنععا هسععتند کععه پیععادهسععازی بیمععه

همبستگی پیرسون بعرای مؤلفعههعای عوامعل رفتعاری بعه

الکترونیک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران بعا مقاومعت

ترتی عب  1/111و  1/123اسععت و از سععوی دیگععر سععط

پرسعنل در برابعر ت ییعر و ععدم پشععتیبانی و احسعاس نیعاز

مهناداری برای هر دو مؤلفه  1/116محاسعبهشعده اسعت.

مدیران ،در سط  %33مهنادار است.

جدول  -5بررسی همبستگی میان عوامل ساختاری با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یر اول پژوهش

عوامل ساختاری

ضریب همبستگی پیرسون

1/211

سط مهناداری

1/111

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 611 / ...

در جدول  1میبینی ،که ضریب همبسعتگی پیرسعون

سععط مهنععاداری ( )sig = 0.004کوچععکتععر از 1/11

بین عوامل ساختاری و پیادهسازی بیمه الکترونیک برابعر

است ،میتعوان نتیجعه گرفعت کعه عوامعل سعاختاری بعا

با  1/211محاسبهشده ،بر این اساس و با توجه به ایعنکعه

پیادهسازی بیمه الکترونیک در سط  %33مهنادار است.

جدول  -6بررسی همبستگی میان عوامل زمینهای با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یر دوم پژوهش

عوامل زمینهای

ضریب همبستگی پیرسون

1/113

سط مهناداری

1/116

جععدول  1نشععان مععیدهععد کععه ضععریب همبسععتگی

کوچکتر از  1/11اسعت ،معیتعوان نتیجعه گرفعت کعه

پیرسععون بععین عوامععل زمینععهای و پیععادهسععازی بیمععه

عوامل زمینهای با پیادهسازی بیمه الکترونیعک در سعط

الکترونیک برابر با  1/113محاسبهشده ،بر ایعن اسعاس و

 %33مهنادار است.

بععا توجععه بععه ایعنکععه سععط مهنععاداری ()sig = 0.001
جدول  -7بررسی همبستگی میان عوامل رفتاری با پیادهسازی بیمه الکترونیک
مت یر سوم پژوهش

عوامل رفتاری

ضریب همبستگی پیرسون

1/111

سط مهناداری

1/116

در جدول  1میبینی ،که ضریب همبسعتگی پیرسعون
بین عوامل رفتاری و پیادهسازی بیمه الکترونیک برابر بعا
 1/111محاسبهشده ،بر این اساس و با توجعه بعه ایعنکعه
سععط مهنععاداری ( )sig = 0.001کوچععکتععر از 1/11
اسععت ،م عیتععوان نتیجععه گرفععت کععه عوامععل رفتععاری بععا
پیادهسازی بیمه الکترونیک در سط  %33مهنادار است.
یافتههای آزمونهای فوق حاکی از آن است کعه در
میعان مت یرهععای مععورد پععژوهش ،عوامععل رفتععاری دارای
بیشترین همبستگی با پیادهسازی بیمه الکترونیک بعوده و
بهععدازآن عوامععل زمینععهای قرارگرفتععه درنهایعت عوامععل
ساختاری قرار دارند.

آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره
در ادامععه ،ازآنجاکععه وجععود همبسععتگی ب عین تمععامی
مؤلفههابا پیادهسازی بیمه الکترونیک تأییدگردید ،بعرای
تهیین میزان رابطه بین مؤلفعههعای معذکورو پیعادهسعازی
بیمه الکترونیعک درشعرکتهعای بیمعهای ایعران ازروش
رگرسیون خطی استفادهشده است.

نتایج حاصل ازآزمون رگرسیون خطعی درموردنعوع
رابطه مؤلفههای پژوهش بامت یر وابسعته در جعداول زیعر
ارایه شده است:
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جدول  -8آزمون رگرسیون میان پیادهسازی بیمه الکترونیک باعوامل ساختاری ونمایش ترتیب آنها
بودجه ناکافی ضهف ساختار اجرایی ضهف فناوری ضهف نیروی انسانی

مؤلفه
ضرایب بتا

1/63

1/212

همانگونععه کععه جععدول ( )1نشععان م عیدهععد ،در ب عین

1/11

1/61

الکترونیک ،بودجه ناکافی است و کمترین تأثیر مربعو
به ضهف نیروی انسانی است.

عوامععل سععاختاری ،بیشععترین مععانع پیععادهسععازی بیمععه

جدول  -9آزمون رگرسیون میان پیادهسازی بیمه الکترونیک با عوامل زمینهای ونمایش ترتیب آنها
مؤلفه

هزینههای کالن

ضهف زیرساختهای

ضهف زیرساختارهای

ضهف زیرساختهای

توسهه

فرهنگی

قانونی

مخابراتی

1/93

1/91

1/61

1/12

ضرایب بتا

کالن توسهه هستند و کمتعرین تعأثیر مربعو بعه ضعهف

جدول  3نشان میدهد که در بعین عوامعل زمینعهای،

زیرساختهای مخابراتی است.

بیشععترین مععانع پیعادهسععازی بیمععه الکترونیعک ،هزینععهای

جدول  -11آزمون رگرسیون میان پیادهسازی بیمه الکترونیک باعوامل رفتاری و نمایش ترتیب آنها
عدم پشتیبانی و احساس نیاز مدیران مقاومت پرسنل در برابر ت ییر

مؤلفه
ضرایب بتا

1/1

جدول  61نشان میدهد که در بین عوامعل رفتعاری،

1/21

پرسنل در برابر ت ییر از تأثیر قویتری بر پیادهسازی بیمه
الکترونیک در شرکتهای بیمهای برخوردار است.

عدم پشتیبانی و احساس نیعاز معدیران نسعبت بعه مقعاوت

جدول  -11آزمون رگرسیون میان پیادهسازی بیمه الکترونیک باموانع آن
ضرایب غیراستاندارد

مدل رگرسیون چندگانه با عدم

ضرایب استاندار شده

پیادهسازی بیمه الکترونیک

B

خطای انحراف استاندارد

مقدار ثابت

1/131

1/63

ضریب بتا

آماره آزمون

سط
مهناداری

9/13

1/116

عوامل ساختاری

1/611

1/11

1/61

9/11

1/116

عوامل زمینهای

1/611

1/11

1/26

1/11

1/116

عوامل رفتاری

1/291

1/19

1/91

1/16

1/116

همانگونععه کععه جععدول  66نشععان معیدهععد ،در میعان

در شرکتهای بیمهای ایران داشته و پعس از آن عوامعل

عوامل مختلف معورد بررسعی در ایعن پعژوهش ،عوامعل

زمینهای و عوامل ساختاری قرار دارند .ایعن موضعوع در

رفتاری بیشترین تأثیر را بر پیادهسعازی بیمعه الکترونیعک

جدول  61به خوبی نشان داده شده است.

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 611 / ...
جدول  -12ترتیب مؤلفههای عوامل اصلی براساس ضرایب رگرسیون خطی
مؤلفه
ضریب بتا

عوامل رفتاری عوامل زمینه ای عوامل ساختاری
1/91

1/26

1/61

بعععراین اسعععاس در شعععرکتهعععای بیمعععهای ایععران،

فرض عیه فرع عی  .9ب عین عامععل ضععهف فنععاوری درون

مععوثرترین مؤلفععههععا در پی عادهسععازی بیمععه الکترونی عک،

سازمانی و عوامل ساختاری مؤثر بر پیادهسازی و توسعهه

مربو به عوامل رفتاری بودهاند.

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

نتیجهگیری
فرضیه فرعی  .6بین عامعل ضعهف نیعروی انسعانی و
عوامل ساختاری مؤثر بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در
شرکتهای بیمهای ایران رابطه مهنیدار وجعود دارد .بعه
منظععور بررسععی ایععن فرضععیه انجععام آزمععون ضععریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد که رابطه
میان عامل ضهف نیروی انسانی و عوامل ساختاری مؤثر
بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای
ای عران در سععط  33درصععد ( )sig = 0.001مهنععادار و
مستقی ،است .ایعن یافتعههعا بعا نتعایج بعهدسعت آمعده در
پژوهشهای ،آهعونن و سعالونن ( ،)2111آرورا ()2119
و آیت کریمی ( )2111همخوانی دارد.
فرضیه فرعی  .2بین عامل ضهف سعاختار اجرایعی و
عوامل ساختاری مؤثر بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در
شرکتهای بیمهای ایران رابطه مهنیدار وجعود دارد .بعه
منظور بررسی این فرضیه سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه
مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفتند .انجام آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد که رابطه
میان عامل ضعهف سعاختار اجرایعی و عوامعل سعاختاری
مؤثر بر پیعادهسعازی بیمعه الکترونیعک در شعرکتهعای
بیمععهای ای عران درسععط  33درصععد مهن عیدار و مسععتقی،
است .یافتههای مربو به این فرضیه ،با نتعایج بعه دسعت
آمده از پژوهشهای آهونن و سالونن ( ،)2111جارونین
و هینو ( ،،)2111همسو هستند.

مهن عیدار وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه
سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه معورد ارزیعابی و تحلیعل
قرارگرفتند .انجام آزمون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و
رگرسیون خطی نشان داد که رابطه عامل ضهف فناوری
درون سازمانی و عوامل ساختاری مؤثر بر پیادهسعازی و
توسهه بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایعران در
سط  33درصد مهنیدار و مستقی ،اسعت .ایعن نتعایج بعا
نتایج پژوهشی که توسط آیت کریمعی ( ،)2111موسعی
خواجعععویی ( ،)2111مصعععطفی کعععاممی و همکعععاران
( )6911صععورت گرفععت ،همخععوانی داشععته و آنهععا را
تأیید میکند.
فرضیه فرععی  .1بعین عامعل ناکعافی بعودن بودجعه و
عوامل ساختاری مؤثر بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در
شرکتهای بیمهای ایران رابطه مهنیدار وجعود دارد .بعه
منظور بررسی این فرضیه سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه
مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفتند .انجام آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد که رابطه
عامل ناکافی بودن بودجه و عوامعل سعاختاری معؤثر بعر
پیادهسازی بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایران
در سط  33درصد مهنیدار و مستقی ،است .ایعن نتعایج
بععا نتععایج پععژوهشهععایی کععه توسععط جععارونین و هینععو
( ،)2111آیع عت کریمع عی ( ،)2111موسع عی خواجعععویی
( ،)2111آهععونن و سععالونن ( )2111صععورت گرفععت،
همخوانی داشته و آنها را تأیید میکند.
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فرضیه اصلی  .6بین عوامل سعاختاری و پیعادهسعازی

خطی نشعان داد کعه رابطعه میعان عامعل ضعهف سعاختار

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

اجرایی و عوامعل سعاختاری معؤثر بعر پیعادهسعازی بیمعه

مهنیدار وجود دارد .با توجعه بعه نتعایج بعه دسعت آمعده

الکترونیک در شرکتهعای بیمعهای ایعران در سعط 33

برای فرضیات فرعی فوق که از این فرضیه آ صلی منعتج

درصد مهنیدار و مستقی ،است .یافتههای مربو بعه ایعن

شدهانعد و همچنعین بعا توجعه بعه انجعام آزمعون ضعریب

فرضیه ،با نتایج به دست آمده از پژوهشهعای جعارونین

همبستگی پیرسعون و رگرسعیون خطعی معیتعوان نتیجعه

و هینو ( ،)2111آهونن و سالونن ( ،)2111آیت کریمی

گرفععت کععه بعین عوامععل سععاختاری و پیعادهسععازی بیمععه

( ،)2111موسی خواجویی ( ،)2111همسو هستند.

الکترونیک در شرکتهعای بیمعهای ایعران در سعط 33

فرضیه اصلی  .2بین عوامل رفتعاری و پیعادهسعازی و

درصد رابطه مهنیدار و مستقی ،وجود دارد .این یافتههعا،

توسهه بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران

بخشی از نتایج به دسعت آمعده در پعژوهشهعای موسعی

رابطه مهنادار وجود دارد .با توجه به نتایج بهدست آمعده

خواجویی ( ،)2111آهونن و سالونن ( ،)2111جعارونین

برای فرضیات فرعی فوق که از این فرضیه اصعلی منعتج

و هینو ( )2111را تأیید میکنند.

شدهانعد و همچنعین بعا توجعه بعه انجعام آزمعون ضعریب

فرضیه فرعی  .6.6بعین عامعل مقاومعت کارکنعان در

همبستگی پیرسعون و رگرسعیون خطعی معیتعوان نتیجعه

مقابل ت ییر و عوامل رفتاری مؤثر بر پیادهسازی و توسهه

گرفععت کععه بععین عوامععل رفتععاری و پیععادهسععازی بیمععه

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

الکترونیک در شرکتهعای بیمعهای ایعران در سعط 33

مهن عیدار وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه

درصد رابطه مهنیدار و مستقی ،وجود دارد .این یافتههعا،

سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه معورد ارزیعابی و تحلیعل

بخشی از نتایج به دست آمده در پژوهشهعای آهعونن و

قرارگرفتند .انجام آزمون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و

سالونن ( ،)2111جارونین و هینو ( ،)2111آیت کریمعی

رگرسیون خطی نشان داد که رابطه میان عامعل مقاومعت

( ،)2111موسی خواجویی ( )2111را تأیید میکنند.

کارکنععان در مقابععل ت ییععر و عوامععل رفتععاری مععؤثر بععر

فرضیه فرعی  .6.2بین عامل ضهف زیرسعاختهعای

پیادهسازی و توسعهه بیمعه الکترونیعک در شعرکتهعای

مخعابراتی وعوامعل زمینعهای مععؤثر بعر پیعادهسعازی بیمععه

بیمععهای ایععران در سععط  33درصععد ()sig = 0.001

الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایران رابطه مهنعیدار

مهنیدار و مستقی ،است .این یافتههعا بعا نتعایج بعه دسعت

وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه سععؤاالت

آمععده درپژوهشععهای ،آرورا ( )2119و آیععت کریمععی

مربوطه در پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفتنعد.

( )2111همخوانی دارد.

انجام آزمعون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و رگرسعیون

فرضیه فرعی  .2.6بین عامل عدم پشتیبانی و احساس

خطی نشان داد که رابطعه میعان ضعهف زیرسعاختهعای

نیاز مدیران و عوامل رفتاری معؤثر بعر پیعادهسعازی بیمعه

مخعابراتی وعوامعل زمینعهای مععؤثر بعر پیعادهسعازی بیمععه

الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایران رابطه مهنعیدار

الکترونیک در شرکتهعای بیمعهای ایعران در سعط 33

وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه سععؤاالت

درصعد ( )sig = 0.001مهنعیدار و مسعتقی ،اسعت .ایعن

مربوطه در پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفتنعد.

یافتهها با نتایج به دست آمده درپژوهشهای ،جعارونین و

انجام آزمعون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و رگرسعیون

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 613 / ...

هینو ( ،)2111آهونن و سعالونن ( ،)2111آیعت کریمعی

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

( ،)2111موسی خواجویی ( )2111همخوانی دارد.

مهن عیدار وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه

فرضیه فرعی  .2.2بین عامل ضهف زیرسعاختهعای

سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه معورد ارزیعابی و تحلیعل

قانونی و حقوقی وعوامل زمینهای معؤثر بعر پیعادهسعازی

قرارگرفتند .انجام آزمون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

رگرسیون خطی نشان داد که رابطه میان عامل هزینههای

مهن عیدار وجععود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه

کالن پیشرفت وعوامل زمینهای معؤثر بعر پیعادهسعازی و

سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه معورد ارزیعابی و تحلیعل

توسهه بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمهای ایعران در

قرارگرفتند .انجام آزمون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و

سععط  33درصععد مهنعیدار و مسععتقی ،اسععت .یافتععههععای

رگرسیون خطی نشان داد که رابطعه میعان عامعل ضعهف

مربععو بععه ایععن فرضععیه ،بععا نتععایج بععه دسععت آمععده از

زیرساختهای قانونی و حقوقی وعوامل زمینعهای معؤثر

پععژوهشهععای موسععی خواجععویی ( ،)2111آهععونن و

بر پیادهسازی بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای

سالونن ( ،)2111جارونین و هینو ( ،)2111همسو هستند.

ای عران در سععط  33درصععد مهن عیدار و مسععتقی ،اسععت.

فرضیه اصلی  .9بعین عوامعل زمینعهای و پیعادهسعازی

یافتههای مربو به این فرضیه ،با نتایج به دست آمعده از

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

پژوهش های جارونین و هینو ( ،)2111آهونن و سعالونن

مهنیدار وجود دارد .با توجعه بعه نتعایج بعه دسعت آمعده

( ،)2111آیع عت کریمع عی ( ،)2111موسع عی خواجعععویی

برای فرضیات فرعی فوق که از این فرضیه اصعلی منعتج

( ،)2111همسو هستند.

شدهانعد و همچنعین بعا توجعه بعه انجعام آزمعون ضعریب

فرضیه فرعی  .9.2بین عامل ضهف زیرسعاختهعای

همبستگی پیرسعون و رگرسعیون خطعی معیتعوان نتیجعه

فرهنگی وعوامل زمینهای مؤثر بعر پیعادهسعازی و توسعهه

گرفععت کععه ب عین عوامععل زمینععهای و پی عادهسععازی بیمععه

بیمه الکترونیعک در شعرکتهعای بیمعهای ایعران رابطعه

الکترونیک در شرکتهعای بیمعهای ایعران در سعط 33

مهن عیدار وج عود دارد .بععه منظععور بررس عی ای عن فرض عیه

درصد رابطه مهنیدار و مستقی ،وجود دارد .این یافتههعا،

سؤاالت مربوطعه در پرسشعنامه معورد ارزیعابی و تحلیعل

بخشی از نتایج به دست آمده در پژوهشهعای آهعونن و

قرارگرفتند .انجام آزمون ضعریب همبسعتگی پیرسعون و

سالونن ( ،)2111جارونین و هینو ( ،)2111آیت کریمعی

رگرسیون خطی نشان داد که رابطعه میعان عامعل ضعهف

( ،)2111موسی خواجویی ( )2111را تأیید میکنند.

زیرسععاختهععای فرهنگ عی وعوامععل زمینععهای مععؤثر بععر

در پایان و با توجه به نتایج به دست آمعده از آزمعون

پیادهسازی و توسعهه بیمعه الکترونیعک در شعرکتهعای

رگرسعیون خطعی معیتععوان نتیجععه گرفععت کععه در میعان

بیمععهای ایعران در سععط  33درصععد مهنعیدار و مسععتقی،

عوامل مختلف معورد بررسعی در ایعن پعژوهش ،عوامعل

است .یافتههای مربو به این فرضیه ،با نتعایج بعه دسعت

رفتاری بیشترین تأثیر را بر پیادهسعازی بیمعه الکترونیعک

آمده از پژوهشهای آهونن و سالونن ( ،)2111جارونین

در شرکتهای بیمهای ایران داشته و پعس از آن عوامعل

و هینو ( ،)2111آیت کریمی ( ،)2111همسو هستند.

زمینهای و عوامل ساختاری قرار دارند.

فرضععیه فرعععی  .1.2بععین عامععل هزینععههععای کععالن
پیشرفت وعوامل زمینهای مؤثر بعر پیعادهسعازی و توسعهه
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پیشنهادها

بنمایعد .همععاهنگی شععرکتهععای بیمععه درجهععت تععدوین

یافتعههععای پعژوهش نشععان دادکعه ازنظرآزمععونهععای

راهبععردی جععامع ،واحععد ،صععحی واصععولی ومنطبععآ

همبسعععتگی ورگرسعععیون خطعععی عوامعععل سعععاختاری

بانیازهای مشترکشان نیزدراین راستاموفقیت ایعن فرآینعد

تعأثیرکمتری نسععبت بععه سععایرعوامل برمت یروابسععته دارد

را تسریع خواهعدکرد .ازراهبردهعای مهع ،درایعن راسعتا

بنابراین بسترسازیهای مناسب درراستای رفع زمینههعای

ت ییرات ساختارسعازمانی بعه مقترعای ورودسیسعت،هعای

بروزومهعععوراین عامعععل قطهاًبعععه شعععرکتهعععای بیمعععه

فناوری اطالعات بوده ودرنهایت اختصاص سرمایه مالی

کمکهای جدی ،درجهت برداشتن گامهای معؤثربرای

موردنیاز جهت پیادهسعازی بیمعه الکترونیعک درفرعایی

اجرای بیمه های الکترونیکیمی کنعد .لعذا شعرکتهعای

عاری ازبخشی نگریهاونگاههای محافظه کارانه اهمیت

بیمععه در ایععن راسععتا مععیتواننععد از همععه توانععاییهععاو

ویژهای دارد.

موجودیتهای خوداسعتفاده کعرده و بعا اسعتفاده ازیعک

از نظریافتععههععای پععژوهش حاصععل ازآزمععونهععای

زبان وبرنامه مشترک اقعدامات الزم رادرحعوزه فنعاوری

همبستگی ورگرسیون خطی عوامل رفتاری تعأثیر مهمعی

اطالعات به عمل آورند .دراین راستا نقش بیمه مرکعزی

برمت یروابسععته داشععته اسععت پععس طبععآ نتععایج حاصععل

کننده و نعامر

ازادبیات وتجزیه وتحلیل پژوهش ،تالش بعرای افعزایش

بوده ونقش جدیدی کعه

آگععاهی مععدیران شععرکتهععای بیمععه نسععبت بععه بیمععه

بیمععه مرکععزی بععه عنععوان مجععری سععازوکارهای بیمععه

الکترونیک و روند فهالیت الکترونیکعی سایرکشعورهای

الکترونیکعی بععه عهعده دارد ،ایجععا معیکنععد مقععدمات

بیمععه خععارجی ،کععاهش مقاومععت کارکنععان دربرابععر

ورود شرکتهای بیمه به دنیای  ITرابعه سعرعت فعراه،

ت ییرازطععرق مختلععف ازجملععه آمععوزش ،اطععالع رسععانی

آورده وبااصال مقررات دست وپا گیرکه معانع تسعریع

وسعععایراقدامات تشعععویقی وانجعععام اقعععدامات اساسعععی

درپیادهسازی بیمههای الکترونیکی اسعت ،شعرکتهعای

درحعععوزههعععای اقتصعععادی ،حقعععوقی ،فنعععی وازهمعععه

بیمه رابه سمت نوآوری وارایه خعدمات الکترونیکعی بعه

مهمتردرحععوزه فرهنگ عی بععه عنععوان راهکارهععای عمل عی

شعععهروندان ترغیع عب وهعععدایت نمایع عد پعععس تعععدوین

پیشععنهادمیگععردد .البتععه بععرای کسععب موفقی عت درای عن

سیاستها ،خط مشیهاوبرنامههای مقتری درزمینه بیمعه

سازمان وکعاربران

جمهوری اسالمی ایران به عنوان هماهن
شرکتهای بیمه بسیار پر رن

راستابایداینگونه فهالیتهاونیزفرهن

الکترونیکی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایعران

بایکدیگر هماهن

وبامشارکت شعرکت هعای بیمعه وهمکعاری وهمعاهنگی

از اینگونه فهالیتهای فرهنگی حمایت کعافی بعه عمعل

شرکتهای بیمه بابیمه مرکزی جمهوری اسعالمی ایعران

آید.

شودوهمچنین توسط افعراد کلیعدی

درتدوین استانداردهای مناسب درزمینه بیمه الکترونیک

دراین راستاوباتوجه به پژوهشهعای بعه عمعل آمعده

ازطریععآ تشععکیل شععورای مرکععزی فنععاوری اطالعععات

پیشنهادمیگرددشرکت های بیمه نسبت به ایجادوتوسعهه

صنهت بیمه به عنوان یک راهکارمه ،پیشعنهادمیگعردد.

بسعععترهای مخعععابراتی مناسعععب بعععرای اسعععتقرار بیمعععه

درضععمن بهبودزیرسععاختهععای نععرم افععزاری وسععخت

الکترونیک عی درکشععورباهمکاری سععازمانهععای یععربط

افزاری وتقویت بسترهای مخابراتی مناسب نیزمعیتوانعد

نظیرشرکت مخابرات اقدام نموده و اقعدامات الزم را در

در بهبودوسععرعت بیشععتراجرای آن کمععکهععای شععایانی

خصوص رفع نگرانعیهعای بیمعه گعذاران و مشعتریان در

بررسی یافتههای تجربی پیادهسازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسهه این صنهت در 616 / ...

راسعتای افعزایش اعتمعاد بعین بیمعهگروبیمعهگعذار بععرای

شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کعیش-66 ،

مبادله الکترونیک دادههای مربوطه بعه عمعل آورد .ایعن

 69اریبهشت.

کار معیتوانعد از طریعآ تهیعه و تعدوین زیرسعاختارهای

 -1خجیر ،مژده .)6911( .تجارت الکترونیکی مبتنی بعر

حقوقی وامنیتی ویژه قابل اتکا و اعتماد و باضمانتهعای

اینترنعت ،همععایش جهععانی شععهرهای الکترونیکعی و

اجرایی الزم مورد نیاز بیمههای الکترونیکی نظیعر قعانون

اینترنتی.

امرای دیجیتال و پیگیعری تخلفعات اینترنتعی بعه وسعیله

 -1شهیدی ،وحیدرضا سعرو سعهیدی ،سعهیل.)6913( .

مسئوالن مربوطه عملیاتی گعردد .برنامعهریعزی نهادهعا و

مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم ،تهران:

رسانههای عمومی برای افزایش سعط آگعاهی معردم از

انتشارات اندیشههای گوهر بار.

فوای عد محصععوالت تجععارت الکترونی عک جهععت انجععام
امورتجاری یا اداری به وسیله تدوین برنامعههعای معرتبط
آموزشعع عی وفرهنعع ع

 -3کریمی ،سیدمجید .)6911( .سعومین کنفعرانس بعین
المللی تجارت الکترونیک ،اصفهان.

سععععازی الزم بععععرای مجریعع عان

 -61پععارکر ،برتععاموریس .)6931( .فرهنگنامععه (مقالععه

امرومشتریان بعرای پعذیرش و بعه کعارگیری روشهعای

بیمععه) .رضععا اقصععی و همکععاران .تهععران :شععرکت

جدید از جمله اقدامات مفیددراین راستا است.

سهامی کتابهای جیبی.
 -66دهخدا ،علعی اکبعر ،)6911( .ل تنامعه (واژه بیمعه)،

منابع
 -6اصالنی ،عبداهلل جاللعی لواسعانی ،احسعان.)6931( .
راهکارهای توسهه بیمههای مهندسی ،فصلنامه بیمعه
و...

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -62سرمدسهیدی ،سهیل میرابی ،حمیدرضعا،)6936( .
تجارت الکترونیک ،اصفهان :انتشارات پرسمان
 -69هومن ،مهرشید ( .)6919بیمه ازمجموعه مقالههعای

 -2همتععی ،محمععود .)6911( .مععدلهععای راهبععردی و

فرهنگنامه ی کودک و نوجوان( ،به کوشش توران

راهکارهای تجارت در اینترنعت ،تهعران :انتشعارات

میرهععادی) :شععرکت تهیععه ونشععر فرهنعع

نامععه ی

بهینه.

کودکان ونوجوانان ،چاپ سوم.

 -9نیکععبخش تهرانعی ،محمدحسععن مهععدیآ ر ،صععابر.

 -61محبعععوبی اردکعععانی ،حسعععین .)6911( .تععععاریخ

( .)6911آشععنایی بععا تجععارت الکترونیععک و زیععر

موسسات تمدنی جدید در ایران ،تهعران :انتشعارات

ساختهای آن ،تهران :انستیتو ایز ایران.

دانشگاه تهران ،چاپ دوم،

 -1صععنایهی ،علععی .)6916( .تجععارت الکترونیععک در
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