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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :در اين مقاله به شناسايی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای بیمه
پرداخته شده است .مهمترين مسئلهای كه مورد پیگیری قرار میگیرد اين است که آيا استقرار دولت الکترونیک بر
اثربخشی شرکتهای بیمه نقش دارد؟ و اينکه آيا استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضايت مشتريان ،بر انتقال سريع و
صحیح اطالعات و کاهش هزينههای شرکتهای بیمه نقش دارد؟
روش پژوهش :به منظور اجرای پژوهش يک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با استفاده از روش میدانی و تكنیك
پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد .در اين مقاله با مبنا قرار دادن مؤلفههای رويكرد ذينفعان استراتژيك در مدل
اثربخشی سازمان ،شاخصهای مناسب جهت ارزيابی نقش استقرار دولت الكترونیك بر اثربخشی شركتهای بیمه
تعريف شد و بر اساس آن دو پرسشنامه تهیه و تدوين شد .پرسشنامههای طراحی شده از میان مديران و كارشناسان
عملیاتی در شركت بیمه ايران و مشتريان آن تکمیل شده است.
یافتهها :از ديد مشتريان ،بهکارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب بهبود میزان رضايتمندی آنها میشود همچنین
مديران و کارشناسان شرکت بیمه نیز معتقدند که استقرار دولت الکترونیک بر انتقال سريع و صحیح اطالعات و بر
کاهش هزينههای شرکتهای بیمه نقش دارد
نتیجهگیری :استقرار دولت الکترونیک منجر به بهبود روشهای سنتی انتقال اطالعات ،افزايش سرعت در ارائه
خدمات ،بهبود خدمات پس از فروش با هزينه کمتر ،بهبود اطالعرسانی خدمات بیمهای ،معرفی خدمات جديد ،افزايش
درجه اطمینان در بررسی درخواستها و ارائه خدمات ،سهولت خريد خدمات بیمهای ،سهولت ارتباط با مشتريان و در
نتیجه افزايش سهم بازار ،افزايش درآمد خالص شرکت بیمه ،کاهش هزينههای توزيع و فروش و بازاريابی و ساير
هزينههای عملیاتی میشود .همچنین منجر به برقراری راحتتر ارتباط درون سازمانی ،سهولت در دريافت
و پرداختهای وجوه مربوطه با صحت و سرعت باالتر ،دسترسی سريع به آمار و گزارشهای دقیق خواهد شد.
در نهايت در محیط رقابتی امروز و با افزايش شرکتهای بیمه استفاده از خدمات دولت الکترونیک و توسعه آن برای
شرکتهای بیمه يک ضرورت احساس میشود.
واژگان کلیدی :دولت الكترونیك ،اثربخشی ،شرکتهای بیمه ،بیمهايران
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مقدمه
دورهای که در آن به سرمی بريم دوره پديدههای
الکترونیکی نامیدهاند؛ زيرا پديدههای الکترونیکی زيادی
را با خود به همراه داشته که از جمله آنها میتوان به
تجارت الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی ،دولت
الکترونیکی ،بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی
الکترونیکی اشاره کرد .با بهرهبرداری از فناوری اطالعات
در صنعت بیمه که در ظهور بیمههای الکترونیکی متجلی
میگردد ،محدوديت جغرافیايی و زمانی از بین میرود و
تحول گستردهای در سیستمهای اطالعاتی صنعت
بیمهايجاد میشود.
بیمه الکترونیکی از پديدههای مهم حاصل از
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین
مديريت اطالعات است که تحولی عمیق در نحوه فروش
بیمه و دريافت خسارت داشته است .بهطوريکه از يکسو
سطح ارتباط با بیمهگذار را افزايش داده و از سوی ديگر،
دامنه خريد و فروش مجازی بعضی از انواع بیمهنامه را
وسیع تر کرده است (کريمی.)5131 ،
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بیان مسئله
دولت الکترونیک شیوهای برای دولتها به منظور
استفاده از فناوریهای جديد میباشد که به افراد
تسهیالت الزم جهت دسترسی مناسب به اطالعات و
خدمات دولتی ،اصالح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای
گستردهتر را فراهم میسازد و خدمات دولتی را به صورت
به هنگام به مشتريان ارائه داده و موجب مشارکت آنان
در فعالیتهای مختلف شده و بهترين خدمات دولتی را
به شهروندان داده و همچنین آنان را نیز در فعالیتهای
اجتماعی مشارکت میدهد
جهانی شدن نیز دولتها را وادار میسازد تا به
منظور فروش کاال و خدمات خويش و همچنین صدور
فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها
اقدام به تأسیس دولت الکترونیکی نمايند.
شرکت سهامی بیمهايران با وجود اقدامات
چشمگیری که در جهت الکترونیکی کردن فرآيندهای
کاری خود نموده است به نظر میرسد هنوز با نقطه ايده
آل و چشمانداز تعیین شده در رسالت سازمانیاش فاصله
دارد .لذا در اين مقاله به دنبال آنیم که با شناسايی نقش
استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای بیمه،
شرکت بیمهايران را در جهت دستیابی به اهداف تعیین
شده خود در مورد الکترونیکی نمودن فعالیتها ياری
رسانیم.

با توجه به مشکالت بالقوه مورد اشاره که در صورت
عدم استفاده از ابزار الکترونیک اثربخش از سوی
سازمانها و تبديل شدن به دولت الکترونیک بروز
خواهند يافت؛ مسئله مورد توجه آن است که واقعاً برای
اثربخشی دولت الکترونیک در سازمانها چه مسايل و
نکاتی بايد مورد توجه قرار گیرد تا امکان اثربخشی اين
نظام تسهیل شود و دشواریها و مشکالت ناشی از عدم
اثربخش بودن دولت الکترونیک به حداقل کاهش يابد تا
از اين طريق بتوان گامی را در جهت استفاده مديران
ارشد از اين ابزار در بخش بیمه برداشت .لذا تحقیق
حاضر در پی پاسخ به اين سؤال برآمده است که آيا
استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای بیمه
نقش دارد؟
فایده و هدف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش اين میباشد که در جوامع
كنونی عواملی نظیر افزايش فقر و بیعدالتی اجتماعی و
اقتصادی ،افزايش جمعیت ،افزايش شهرنشینی ،مشكالت
عديدهای را گريبان گیر شهروندان و مديران شهری برای
اداره و مديريت شهرها نموده است .شهر الكترونیك يكی
از مفاهیم نوظهور است كه با پیشرفت فناوری اطالعات و
ارتباطات پديد آمده است و قابلیت حل بسیاری از
مشكالت بغرنج و پیچیده زندگی به ويژه در کالنشهرها
را دارد.
گزارشهای معتبر جهانی نشان میدهد كه ايران به
لحاظ آمادگی ديجیتالی در بین  63كشور مورد بررسی
جهان در رده آخر و در زمینه رتبهبندی جهانی دولت
الكترونیك در جايگاه  31قرار دارد ()www.csr.ir
چنین وضعیتی از بهکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات در كشور ايران كه قرار است مطابق سند
چشمانداز توسعه  12ساله در جايگاه اول منطقه به لحاظ
فناوری و علمی قرار بگیرد ،چندان شايسته نیست و بايد
برای نظارت بر اين بخش و بهکارگیری جدی تر
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به منظور دستیابی به
اهداف توسعه همهجانبه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
كشور اقدامات جدی صورت گیرد از سوی ديگر با توجه
به معضالت ناشی از آلودگی رو به افزايش هوا ،ترافیك،
رشد بیعدالتیهای اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی و ...در
جامعه ،انجام تحقیقات علمی و كشف راهكارهای مناسب
جهت حل معضالت از ضروريات اجتنابناپذير میباشد.
لذا شرکتهای بیمه نیز مانند ساير سازمانها بايد
گامهايی در جهت اثربخشی آن بردارند تا بتوانند همگام
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با آنها حرکت نمايند در اين مقاله سعی خواهد شد تا
نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای
بیمه شناسايی شود و بتوان عواملی را از قبل پیشبینی
نمود تا از بروز موانع و مشکالت در آينده جلوگیری کند.
انجام اين پژوهش میتواند کمک کند تا دولتمردان
شرکت بتوانند با ديد کامل و شناخت کافی و همچنین
با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار در جهت اثربخشی
دولت الکترونیک در بیمه گامهای موثرتری بردارند.
هدف ،سؤال و فرضیه تحقیق
هدف اصلی پژوهش ،شناسايی نقش استقرار دولت
الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای بیمه و خصوصاً
بیمهايران است.
سؤال اصلی اين میباشد که تا چه حد استقرار دولت
الکترونیک بر اثربخشی شرکتهای بیمه و خصوصاً
بیمهايران نقش دارد و چه عواملی تأثیرگذار است؟
فرضیه اصلی نیز بیان میکند که استقرار دولت
الکترونیک بر بر جلب رضايت مشتريان ،انتقال سريع و
صحیح اطالعات و کاهش هزينههای شرکت بیمهايران
تأثیر دارد.
ادبیات پژوهش
مفهوم شهر الكترونیكی
شهر الكترونیك واقعیت آينده شهرهای سنتی با
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و حاصل توسعه
دنیای اطالعات و موج سوم میباشد .توسعه چشمگیر
فناوریهای اطالعات و ارتباطات و گسترش اينترنت از
يك سو و نیاز مديريت شهری به ايدههای نو در اداره
شهرها و ضرورت ارتقاء مشاركت شهروندان از سوی
ديگر ،ما را در برابر دروازههای شهرهای الكترونیك قرار
داده است .با تغییر و تحول در ساختار انتقال اطالعات
كه سرعتها و فضاها را درنورديده است ،بسیاری از
حرکتها برای جاری شدن كاال ،انرژی و اطالعات در
كالبد شهر از موضوعیت ساقط و امكان دسترسی
الكترونیكی شهروندان را به كلیه ادارات و اماكن
درونشهری و اطالعات مختلف فراهم نموده است .وجود
شهرهای الكترونیكی و اينترنتی در هر كشوری میتواند
زمینه حضور تدريجی ،منطقی ،علمی و اقتصادی اين
پديده ارزشمند را فراهم نمايد كه در حال حاضر معیار
سنجش توان علمی و قدرت كشورها برای تولید ،توزيع و
استفاده از دانش است.

دولت الکترونیک
دولت الکترونیک شیوهای برای دولتها به منظور
استفاده از فناوریهای جديد است که به افراد تسهیالت
الزم برای دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی،
اصالح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای
مشارکت در فرايندها و نمادهای مردمساالر میدهد.
دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطالعات به
منظور توزيع خدمات دولتی به صورت مستقیم و
شبانهروزی به مشتری است .دولت الکترونیک استفاده
دولت و ساير سازمانهای دولتی از فناوری اطالعات به
منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان ،مراکز تجاری و
ساير مواردی است که با دولت در حال تعامل هستند.
در اين راستا يک راهبرد اثربخش به شکل قابل
توجهی به بهبود بخش دولتی کمک مینمايد اين راهبرد
شامل اين موارد است :تسهیل ارائه خدمات به شهروندان،
حذف اليههای زائد مديريتهای دولتی ،فراهم کردن
امکان دسترسی آسان شهروندان ،تجار و کارمندان ساير
سطوح دولتی به اطالعات و خدمات دولتی ،تسهیل
فرآيندهای اجرايی موسسهها و کاهش هزينهها از طريق
يکپارچهسازی و حذف سامانههای مازاد و کارآمد ساختن
عملیات دولتی جهت تضمین پاسخگويی سريع به
نیازهای شهروندان در تعاريف ديگری نیز که ارائه شده
است به جنبههای پاسخگويی مسئولیتپذيری،
شفافسازی و اينگونه موارد توجه گرديده است؛ بنابراين
دولت الکترونیک مجموعهای از کلیه ارتباطات الکترونیک
است که بین دولت شرکتها و شهروندان رخ میدهد.
برای پیادهسازی دولت الکترونیک محققان الگوهايی
ارائه دادهاند اين الگوها به «الگوهای پیادهسازی دولت
الکترونیک» معروف است که برخی از مهمترين آنها به
شرح جدول شماره  5است.

تجارت الكترونیك
همانند اکثر مفاهیم و اصطالحات کسبوکار واژه
تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاريف روبرو
1
بوده و تعريف واحدی از آن ارائه نشده است .چافی
تجارت الکترونیکی را خريد و فروش محصوالت از طريق
شبکه اينترنت میداند OECD .نیز بیان میدارد :تجارت
الکترونیکی نوعی مبادله الکترونیکی است که خريد و
فروش کاالها و خدمات بین شرکتها ،افراد ،دولتها و
ساير بخشهای عمومی و خصوصی را شامل میگردد.
(چافی )6 ،1221
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جدول  :5الگوهای عمده پیادهسازی دولت الکترونیک
ردیف

مراحل پیادهسازی

نام الگوی پیادهسازی

5

UNITED NATIONS

-5پیدايش  -1ارتقا  -1تعامل  -4تراکنش  -1يکپارچگی

1

LAYNE LEE

-5فهرست برداری  -1تراکنش  -1ادغام عمودی  -4ادغام افقی

1

DATAQUEST/GART NER GROUP

-5ظهور  -1تعامل  -1تراکنش  -4انتقال

4

GHASEMZADEH - SAFARI

-5ايجاد درگاه دولتی  -1حضور  -1تبادل  -4تعامل  -1تبديل

1

HSINCHUN CHEN CONTINUUM

-5اطالعرسانی  -1ارتباطات  -1تراکنش -4انتقال

6

DEL OIT TE RESEARCH

-5انتشار و توزيع اطالعات  -1تراکنشهای دو طرفهی اداری
-1درگاههای چند منظوره  -4خصوصیسازی درگاه مرکزی
-1خوشه سازی خدمات عمومی  -6يکپارچگی کامل و انتقال مؤسسه

منبع :استیفن و راناگان.1221 ،
الگوهای فوق هر يک مراحلی نسبتاً متفاوت برای
پیادهسازی دولت الکترونیک ارائه میکنند( .استیفن و
راناگان  142 ،1221و کارن و جونگ)131 ،1225
جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمهایران
برومیده و اعرابی ( ،)5131تأثیر تجارت الکترونیک
بر شرکتهای بیمهايرانی را مطالعه نموده و مزايای و
موانع متصور از بهکارگیری بیمه الکترونیک را کنکاش
کردهاند .به طور کلی ،بیمه الکترونیک هزينههای
مديريتی و اداری را از طريق پروسه اتوماسیون کسب
وکار کاهش داده و اطالعات مديريتی را بهبود میبخشد.
همچنین بیمه الکترونیک ،کارمزد پرداختی به واسطهها
را از طريق فروش مستقیم بیمهنامه به مشتری کاهش
میدهد .در نهايت کاهش هزينه در بازار رقابتی موجب
کاهش حق بیمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد
بیمه بیشتری را میدهد که نتیجه آن نفوذ بیشتر بیمه
در کشورها خواهد بود( .همتی )5134
مدلهای اثربخشی سازمانی
مدلهای مختلفی برای بررسی میزان اثربخشی
سازمانی ايجاد شدهاند .اين تنوع در مدلها به دلیل
ماهیت مفهوم اثربخشی ،به ويژه مرزهای نامشخص آن و
به دلیل مفهوم سازیهای متنوع سازمانهايی است كه
مدلهای مختلف اثربخشی را به کار میگیرند.
 )2مدل هدف ( :)Goal Modelبه طور كلی،
مدل هدف (نیل به هدف) ،اثربخشی را به عنوان تحقق
كامل يا حداقل بخشی از اهداف سازمان تعريف میكند.
)(Martz 2008, 33
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مدل سنّتی اثربخشی ،متّكی بر نوعی از سازمان به
عنوان مجموعهای از اجزايی است كه گرايش به رسیدن
به اهداف دارند .در اين ديدگاه يا مدل ،اثربخشی به

عنوان رسیدن يا حصول به پیامدهای سازمانی تعريف
میشود .در اين مدل ،تمركز به طور زيادی بر رسیدن به
اهداف و مقاصد است(Henri 2004, 98) .
هدفهای عملی ازجمله هدفهای مهمی هستند كه
در اين روش مورد توجه قرار میگیرند .اگر سعی شود از
هدفهای عملی (و نه هدفهای رسمی) استفاده شود،
نتايج بسیار بهتری به دست خواهد آمد .در سازمانهای
تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر
تأمین هدف يا نیل به هدف استفاده میشود؛ زيرا
میتوان هدفهای تولیدی شركت را به آسانی
اندازهگیری كرد .معموالً سازمانها عملكرد خود را بر
حسب سودآوری ،رشد ،سهم بازار و بازده سرمايهگذاری
اندازهگیری میكنند( .دفت )526 ،5133
 )1مدل سیستمی ( :)System Modelمدل سیستمی
درحالیکه اهمیت اهداف را ناديده نمیگیرد ،بر ابزارهای
مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خاص ،كسب منابع و
فرآيندها تمركز دارد .در اين مدل ،مفهوم سازمان در
ديدگاه سیستم باز ريشه دارد؛ كه درون دادها به
فرآيندها تبديل (درونداد به برونداد) شده و برون دادها
به عنوان بخشی از يك كل نگريسته میشوند ،نه به
عنوان متغیرهای مستقل(Henri 2004, 98) .
رويكرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اظهار
میدارد كه سازمانها متشكل از قسمتهای فرعی
مرتبط به هم هستند .اگر قسمتی از اين سیستم ضعیف
عمل كند ،اثر عملكرد ضعیف آن ،بر عملكرد كل سیستم
مؤثر واقع میشود.
اثربخشی ،مستلزم آگاهی و تعامالت مؤثر با عوامل
محیطی است .مديريت نمیتواند روابط حسنه خود را با
مشتريان ،عرضهكنندگان مواد اولیه ،مؤسسات و نهادهای
دولتی ،اتحاديهها و عوامل مشابه كه قدرت مخدوش
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نمودن عملیات باثبات سازمان را دارا هستند ،ناديده
بگیرد( .رابینز )13 ،5135
)9

مدل ذینفعان

استراتژیك

(Strategic-

 :)Constituencies Modelذینفعان استراتژيك به
عنوان گروهی از افراد تعريف میشوند كه نفعی ()Stake
در سازمان دارند .به طور ويژهتر ،عوامل استراتژيك
میتوانند با در نظر گرفتن افرادی كه به طور قانونی برای
سازمان فعالیت میكنند (كاركنان ،مشاوران ،نمايندگان،
اعضای هیئت مديره و غیره) و افرادی كه کامالً بیرون
سازمان هستند و برای خودشان كار میكنند و يا بر
اقدامات اعضای سازمان تأثیر میگذارند يا از آنها تأثیر
میپذيرند ،تعريف نمايند(Martz 2008, 45) .
اين مدل ،با اضافه كردن انتظارات گروههای ذینفع
قوی مختلف كه تحت تأثیر سازمان قرار دارند ،حیطه دو
مدل قبلی را توسعه و گسترش میدهد؛ بنابراين،
سازمان به عنوان مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی
نگريسته میشود كه در مورد مجموعه پیچیدهای از موانع
و اهداف مذاكره و توافق میكنند .در اين مدل ،مالكان،
كاركنان ،مشتريان ،تهیهكنندگان ،اعتباردهندگان ،جامعه
و دولت ،گروههای ذینفعی هستند كه بايد به منظور
تضمین اثربخشی و بقای سازمان راضی شوند(Henri .
)2004, 98

رويكرد ذینفعان استراتژيك چنین فرض میکند كه
مديران ،مجموعه اهدافی را دنبال میكنند كه اين
مجموعه اهداف انتخابی ،خواستههای همه ذینفعانی كه
منابع مورد نیاز جهت بقای سازمان را كنترل میكنند،
دربر دارد .هیچكدام از اهدافی كه مديران انتخاب
میكنند عاری از ارزش نیستند .خواه اين اهداف به طور
دقیق تعیین شوند يا به طور ضمنی ،به منافع برخی از
ذینفعها نسبت به برخی ديگر ،توجه بیشتری معطوف

خواهند داشت .مديران بايد با تعیین ذینفعهای كلیدی
و مؤثر بر بقای سازمان و قدرت نسبی هر کدام و
همچنین با توجه به انتظارات هر يک از آنها از سازمان،
سعی در برآورده نمودن نیازهای آنان نمايد( .رابینز
)64 ،5135
 )4مدل ارزشهای رقابتی ( Competing-Values

 :)Modelرويكرد ارزشهای رقابتی با اين فرض شروع
میشود كه برای ارزيابی اثربخشی سازمانی ،بهترين معیار
وجود ندارد .مفهوم اثربخشی ،فینفسه مفهومی ذهنی
است و اهدافی كه يك ارزيابی انتخاب میكند ،متكی به
ارزشهای شخصی ،ترجیحات و منافع فردی است .اين
رويكرد ،استدالل میكند كه عناصر مشتركی وجود دارند
كه در هر فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و
میتوانند به شیوهای باهم تركیب شده و مجموعهای از
ارزشهای رقابتی را ايجاد كنند .هر کدام از اين مجموعه
ارزشها ،مدل اثربخشی منحصر به فرد را تعريف میكند.
(رابینز )62 ،5135
 )5مدل عدم اثربخشی (:)Ineffectiveness Model
اين مدل ،با تمركز بر عواملی كه از عملكرد موفق
سازمان جلوگیری میكنند و با نگريستن به سازمان ،به
عنوان مجموعهای از مشكالت و خطاها يك ديدگاه
متفاوتی ارائه میكند .فرض اصلی و پايهای اين مدل اين
است كه سادهتر ،درستتر و سودمندتر است؛ كه بیشتر،
مشكالت و نقصها (عدم اثربخشی) را بايد مشخص كنیم
تا معیار شايستگیها را (اثربخشی)؛ بنابراين ،اثربخشی
سازمانی به عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعريف شده
است (Henri 2004, 98) .جدول زير مدلهای مختلف
اثربخشی را با توجه به مفهومیسازی سازمان و تمركز
اصلی آن نشان میدهد.

جدول  :2مدلهای اثربخشی سازمانی
مدل

مفهومیسازی سازمان

تمرکز

مدل هدف

سازمان به عنوان مجموعه عقاليی از ترتیبات
( )Arrangmentsکه گرايش به رسیدن به اهداف دارند.

رسیدن و تحقق پیامدها (اهداف)

مدل سیستمی

سازمان به عنوان يک سیستم باز (درونداد ،تغییر،
برونداد).

درونداد ،کسب منابع و منابع داخلی (ابزارها و شیوهها)

پاسخ به انتظارات گروههای ذینفع قوی که حول
مدل عوامل استراتژيک سازمان به عنوان عوامل درونی و بیرونی که با مجموعه
پیچیدهای از محدوديتها و اهداف ،مذاکره و توافق میکنند .سازمان هستند.
مدل ارزشهای رقابتی سازمان به عنوان ارزشهای رقابتی که اهداف متعارض
متعددی را خلق میکند.

مدل عدم اثربخشی

سازمان به عنوان مجموعهای از مشکالت و شکستها

سه بُعد ارزشهای رقابتی:
تمرکز درونی در مقابل بیرونی
کنترل در مقابل انعطافپذيری
اهداف در مقابل ابزار يا شیوه
عواملی که از عملکرد موفقیتآمیز سازمان جلوگیری میکنند.
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حال و آینده بیمه الکترونیکی در جهان
در جهان کنونی به علت مشابهت محصوالت بیمهای,
رقابت در قیمت برای بیمه گران مشکل است و با توجه
به اينکه تمايز بین بیمه گران در ارائه خدمات میباشد؛
بنابراين تدارک الکترونیکی برای فروش بیمه از اهمیت
ويژه ای جهت کاهش هزينه و قیمت برخوردار است.
همچنین بر اساس يک کار تحقیقی درآمد فروش بیمه
onlineدر آمريکا از  112میلیون دالر در سال  5333به
 4میلیارد دالر در سال  1221میرسد .همچنین تحقیق
و انتخاب  onlineو خريد  offlineاز  1میلیارد دالر در
سال  5333به  2میلیارد دالر در سال  1221میرسد .در
حال حاضر از فروش الکترونیکی بیمه  51درصد online
فروش میرود و  33درصد غیر. online
پیشینه تحقیق
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کاظمی ،فیاضی و میرزاده ( )1831به بررسی موانع
استفاده بهینه از فناوری اطالعات در صنعت بیمه ايران
پرداختهاند .آنها موانع استفاده از فناوری اطالعات را در
قالب  6طبقه مديريتی ،انسانی ،فرهنگی ،سازمانی و
تکنولوژيکی و محیطی طبقهبندی کردهاند و با روش
پیمايشی مورد بررسی قرار دادهاند.
کريمیان و دقیقی اصلی ( )1831در مطالعهای
رتبهبندی و مقايسه خدمات و محصوالت بیمهای از
جهت ارائه بیمههای الکترونیکی در ايران را با استفاده از
مدل سیلور  2بررسی و مقايسه کردهاند.
در مقالهای با عنوان نقش فن آوری اطالعات در
صنعت بیمه ،آيت کريمی ) (Karimi 2004پس از ارائه
مطالبی در خصوص بیمه الکترونیک و اثرات استفاده از
فناوری اطالعات در صنعت بیمه ،تجهیزات سختافزار و
نرمافزار امنیت و قابلیت دسترسی به شبکه ايجاد شبکه
مخابراتی مطلوب ،فرهنگسازی مناسب ،وجود نیروی
انسانی آگاه و متخصص ،وجود زير ساختهای سازمانی و
زيرساخت حقوقی را از شرايط اجرای موفقیتآمیز راهبرد
بیمه الکترونیکی معرفی کرده است.
در مطالعه امکانسنجی تجارت الکترونیکی در ايران
(روششناسی زيرساختها) ،موسی خواجويی ( Khajoei
 ،)2004با تمرکز بر مباحث تجارت الکترونیکی به مطالعه
امکانسنجی توسعه آن در ايران پرداخته و نهادهای
پشتیبانی فرهنگ و مردم آمادگی فنی اقتصاد و
چارچوبهای قانونی را از تنگناهای پیشرو در مسیر
توسعه تجارت الکترونیکی معرفی میکند.

در تحقیقی با عنوان پیادهسازی فناوری اطالعات در
سازمانها و شرکتها ،فرضعلی حیدری و سید محمد
میر حسینی ( ،)Heidari & Mirhoseini 2003اهمیت
فناوری اطالعات ،موانع زيرساختها و مهارتهای مورد
نیاز آن را مورد بررسی قرار دادهاند .عدم شناخت کافی
مديران از نقش فن آوری اطالعات ،عدم درک درست
کارکنان ،کمبود امکانات مالی ،کمبود همکاری بین
واحدهای تحقیق و توسعه ،کمبود آموزش و زيرساخت
نامناسب از جمله موانع ذکرشده در اين مطالعه است.
همان طور که از مطالعات فوق مشهود است عوامل
مشترک بسیاری در اين تحقیقات وجود دارد که میتواند
مبنای مناسبی برای تدوين و بررسی موانع و يا اثربخشی
استقرار بیمه الکترونیک در ايران باشد.
در تحقیقی که توسط آهونن و سالونن & (Ahonen
) Salonen 2004بر روی شرکتهای بیمه (1211
شرکت) فنالند و مشتريان آنها صورت گرفته است نتايج
زير حاصل شده است:
بر طبق اين تحقیق اکثريت قريب به اتفاق
شرکتهای بیمه حداقل  8تا  5سال است که از اينترنت
برای ارائه خدمات استفاده میکنند و تقريباً تمام آنها
سايت اختصاصی دارند .از سوی ديگر مشتريان حقوقی
اين شرکتها ،به طور متوسط  2تا  5بار در سال از
خدمات بیمه الکترونیک بهره میبرند .صرفهجويی در
زمان و هزينه از جمله داليل محبوبیت خدمات
الکترونیکی است در عین حال فقدان سطح آگاهیهای
عمومی مردم ،تجربیات منفی قبلی برخی کاربران،
پیچیدگیهای روشها و فرايندهای بیمه الکترونیک،
نبودن امکانات و تجهیزات تکنولوژيکی امنیت سیستمها،
نیاز به متخصصان و کارشناسان فنی و نیاز به شرايط
مطلوب بانکداری الکترونیک از جمله چالشها و موانع
توسعه بیمه الکترونیکی در فنالند معرفی شدهاند.
در تحقیقی با عنوان وضعیت کنونی بیمه الکترونیک
که در سطح  5کشور آمريکا ،انگلستان ،آلمان ،فنالند و
سوئد توسط آهونن و جاروينن (Ahonen & Jarvinen
) 2003انجام گرفته است پس از تحلیل وضعیت هر يک
از کشورهای فوق در زمینه استفاده از بیمه الکترونیک،
تجربه اندک شرکتها در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی،
مسائل مربوط به امنیت سیستمها ،مسائل مربوط به
نگرشها و فرهنگ کاربران ،لزوم محرمانه ماندن اطالعات
خصوصی کاربران ،دفعات اندک استفاده از خدمات بیمه،
نیاز به آشنايی با کامپیوتر و روشهای بیمه الکترونیک
و ...از جمله چالشهای بیمه الکترونیک در اين کشورها

نقش استقرار دولت الکترونيک بر اثربخشي شرکت هاي بيمه...

معرفی شدهاند .نتايج اين تحقیق نشان داده است که
فناوری در اين کشورها مانع توسعه و پیشرفت خدمات
الکترونیکی بیمه نبوده است.
مطالعه ديگری که توسط جاروينن و هینو
( )jarvinen& heino 2004انجام گرفت نشان داد که
اگرچه بسیاری از مشتريان خدمات الکترونیکی و
اينترنتی را در ارتباط با بانکداری پذيرفته و مورد استفاده
قرار میدهند اما آنها اينترنت را به عنوان رسانهای برای
ارابه خدمات بیمه قبول ندارند .دلیل آن نیز اين است که
خدمات بیمه پیچیدهتر است و به دفعات و تعداد کمتری
مورد استفاده قرار میگیرد .ضمن اينکه کاربران معتقدند
که اين حق آنهاست که به جای سروکار داشتن با
ماشین و اعتماد به آن خدمات بیمه مورد نظرشان را از
شخص دريافت کنند.
مطالعه آرورا ( )Arora 2003در خصوص کاربرد و
تأثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه نشان میدهد که
عدم دقت در ارائه خدمات ،فقدان روشهای موثر برای
استفاده آسان و ارزان مشتريان در کنار روشهای سنتی،
فقدان تبلیغات و ناتوانی مؤسسات در ايجاد انگیزه برای
استفاده از بیمه الکترونیک ،مقاومت کاربران در استفاده
از فنآوریهای نوين ،امنیت شبکه و پهنای باند ،از
مهمترين چالشهای بیمه الکترونیکی در مسیر توسعه
است توجه به اين چالشها و تالش در جهت کاهش و
رفع آنها باعث میشود شرکتهای بیمه بتوانند از مزايا
و فرصتهای عرصه بیمه الکترونیک استفاده نمايند.
يانیس پواللیس و همکاران ( )2111از دو جنبه به
بیمه الکترونیک در کشور يونان پرداخته است .اول يک
آزمون انتقادی از مزيتها و معايب اصلی بیمه الکترونیک
ارائه داده است دوم به بررسی اين موضوع پرداخته که
کدامیک از مزايا و معايب بررسی شده میتواند نفوذ بیمه
الکترونیک در کشور يونان را توضیح دهد.
روش پژوهش
در تحقیق حاضر جامعه آماری شركت سهامی بیمه
ايران است .مشارکت کنندگان در اين پژوهش  286نفر
از بین مديران و كارشناسان عملیاتی شركت بیمه ايران
هستند كه با توجه به تحصیالت و سابقه کاريشان
صالحیت مشارکت در اين پژوهش را دارا هستند و نیز
 261نفر از مشتريان شرکت بیمه ايران هستند که جهت
سنجش میزان رضايت از آنها نظرسنجی شده است.
به منظور طراحی سؤاالت ابتدا با مطالعات گسترده
کتابخانهای و مشورت با صاحبنظران و اساتید مورد

شناسايی قرارگرفته است و با مبنا قرار دادن مؤلفههای
رويكرد ذينفعان استراتژيك در مدل اثربخشی سازمان،
شاخصهای مناسب جهت ارزيابی نقش استقرار دولت
الكترونیك بر اثربخشی شركتهای بیمه تعريف شده وبر
اساس آن دو پرسشنامه تهیه و تدوين گرديد .در طراحی
گزينهها نیز از طیف لیکرت استفاده شده است .نهايتاً
پرسشنامههای طراحی شده از میان مديران و كارشناسان
عملیاتی در شركت بیمه ايران و مشتريان آن تکمیل
شده است .پايايی کلی پرسشنامه مديران که از طريق
آلفای کرونباخ محاسبه شده است  1/326و پايايی کلی
پرسشنامه مشتريان  1/181میباشد؛ بنابراين ،گويههای
هر مقیاس همبستگی بااليی با هم دارند همچنین از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون فرضیات
تحقیق استفاده شد .و در پايان ،با استفاده از آزمون
اولويت متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار
گرفته است.
یافتههای پژوهش
در اين تحقیق ما با دو گروه پاسخگويان روبرو
میباشیم که گروه اول مشتريان میباشند که بیشترين
توزيع فراوانی آنها بر حسب تحصیالت مربوط به
کارشناسی با  43درصد و ديپلم با  11درصد میباشد
همچنین  15درصد پاسخگويان مرد و  43درصد زن
میباشند؛ و گروه دوم مديران و کارشناسان میباشند که
 511نفر زن و  554نفر مرد میباشند همچنین بر حسب
تحصیالت مربوط به کارشناسی با  14/2درصد و ديپلم
با  53درصد میباشد.
نتایج آزمون فرضیات
فرضیه اول :استقرار دولت الکترونیک بر جلب
رضايت مشتريان شرکتهای بیمه نقش دارد.
برای آزمون اين فرضیه از پرسشنامه مربوط به مشتريان
استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون نشان میدهد
که استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضايت مشتريان
شرکتهای بیمه نقش دارد؛ بنابراين فرضیه اول پژوهش
تأيید میشود .در جدول زير نتايج حاصل از آزمون نشان
داده شده است.
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جدول  :1آزمون فرضیه اول پژوهش
Std. Deviation

Std. Error Mean

49372.

03022.

N

Mean

moshtarian 267

3.3857

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper
0.8738

)Sig. (2-tailed

Mean Difference
38143.

0.7548

df

000.

با توجه به جدول شماره  1میتوان گفت که توسعه
دولت الکترونیک تأثیر مثبتی بر میزان رضايتمندی
مشتريان دارد .میانگین محاسبه شده در اين رابطه برابر
 1/13میباشد که با توجه به سطح معنیداری ) (sigبه
دست آمده که مقداری زير  2/21است میتوان گفت از
ديد مشتريان ،بکارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب
بهبود میزان رضايتمندی آنها میشود.

t
266

moshtarian 26.950

با توجه به جدول شماره  4میتوان گفت که توسعه
دولت الکترونیک تأثیر مثبتی بر انتقال سريع و صحیح
اطالعات شرکتهای بیمه دارد .میانگین محاسبه شده در
اين رابطه برابر  1/45میباشد که با توجه به سطح
معنیداری ) (sigبه دست آمده که مقداری زير 2/21
است میتوان گفت از ديد مديران و کارشناسان،
بکارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب بهبود انتقال
سريع و صحیح اطالعات شرکتهای بیمه میشود.

فرضیه دوم :استقرار دولت الکترونیک بر انتقال سريع و
صحیح اطالعات شرکتهای بیمه نقش دارد.
برای آزمون اين فرضیه از پرسشنامه مربوط به
مديران استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون نشان
میدهد که مديران و کارشناسان شرکت بیمه معتقدند
که استقرار دولت الکترونیک بر انتقال سريع و صحیح
اطالعات شرکتهای بیمه نقش دارد؛ بنابراين فرضیه دوم
پژوهش تأيید میشود .در جدول زير نتايج حاصل از
آزمون نشان داده شده است.

فرضیه سوم :استقرار دولت الکترونیک بر کاهش
هزينههای شرکتهای بیمه نقش دارد.
برای آزموون ايون فرضویه از پرسشونامه مربووط بوه
مديران استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون نشوان
میدهد که مديران و کارشناسان شرکت بیموه معتقدنود
که اسوتقرار دولوت الکترونیوک بور کواهش هزينوههوای
شرکتهای بیمه نقش دارد؛ بنابراين فرضیه سوم پژوهش
تأيید میشود .در جدول زير نتايج حاصل از آزمون نشان
داده شده است.

جدول  :4آزمون فرضیه دوم پژوهش
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.02498

.38369

3.4172

236

Modiran

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Upper

Lower

0.832

0.7336

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

.41779

.000

235

21.342

Modiran

جدول  :1آزمون فرضیه سوم پژوهش
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.03198

.2344

3.7120

236

Hazine

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
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Lower

Upper
7416.

5994.

Mean
Difference
7120.

)Sig. (2-tailed
000.

t

df
235

Hazine 19.20

نقش استقرار دولت الکترونيک بر اثربخشي شرکت هاي بيمه...

جدول  :6آزمون فرضیه اصلی پژوهش
Std. Error Mean

Std. Deviation

20341.

Mean

41043.

N
moshtarian 267

3.830

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper
7108.

9218.

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

830.

با توجه به جدول شماره  1میتوان گفت که توسعه
دولت الکترونیک تأثیر مثبتی بر کاهش هزينههای
شرکتهای بیمه دارد .میانگین محاسبه شده در اين
رابطه برابر  1/25میباشد که با توجه به سطح معنیداری
) (sigبه دست آمده که مقداری زير  2/21است میتوان
گفت از ديد مديران و کارشناسان ،بکارگیری ابزارهای
دولت الکترونیک سبب کاهش هزينههای شرکتهای
بیمه میشود.
فرضیه اصلی :استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی
شرکتهای بیمه نقش دارد.
برای آزمون اين فرضیه از هر دو پرسشنامه مربوط به
مشتريان و پرسشنامه مديران و کارشناسان استفاده شده
است .نتايج حاصل از آزمون نشان میدهد که استقرار
دولت الکترونیک به صورت کلی بر اثربخشی کلی
شرکتهای بیمه نقش دارد؛ بنابراين فرضیه اصلی
پژوهش تأيید میشود .در جدول زير نتايج حاصل از
آزمون نشان داده شده است.
با توجه به جدول شماره  6میتوان گفت که توسعه
دولت الکترونیک تأثیر مثبتی بر اثربخشی شرکتهای
بیمه دارد .میانگین محاسبه شده در اين رابطه برابر
 1/31میباشد که با توجه به سطح معنیداری ) (sigبه
دست آمده که مقداری زير  2/21است میتوان گفت
بکارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب افزايش
اثربخشی شرکتهای بیمه میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در شروع هزاره سوم ،فناوری اطالعات به عنوان
عمدهترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و
دستاوردهای ناشی از آن نیز به گونهای با زندگی مردم
عجین گرديده که روی گردانی و بیتوجهی به آن،
اختاللی عظیم را در جامعه به وجود میآورد .در اين
راستا وجود شهرهای نمونه الکترونیکی و اينترنتی در هر
کشوری میتواند زمینه حضور تدريجی ،منطقی ،علمی و

000.

t

df
266

moshtarian 21.031

اقتصادی اين پديده ارزشمند را فراهم نمايد که در حال
حاضر معیار سنجش توان علمی و قدرت کشورها برای
تولید ،توزيع و استفاده از دانش است.
دادههای به دست آمده از پرسشنامه بر اساس طیف
لیکرت و میانگین نظرات مورد بررسی قرار گرفت که در
پاسخ به سؤال تحقیق میتوان چنین اظهار کرد،
فرضیههای پژوهش شامل يك فرضیه اصلی و سه فرضیه
فرعی است كه به وسیله يك پژوهشگر ساخته بر اساس
طیف لیکرت و میانگین نظرات مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه بکارگیری
ابزارهای دولت الکترونیک سبب بهبود میزان رضايتمندی
مشتريان میشود و استقرار دولت الکترونیک منجر به
کاهش زمان انجام امور بیمهای ،افزايش کارايی در انجام
امور ،بهبود خدمات پس از فروش با هزينه کمتر ،بهبود
اطالعرسانی خدمات بیمهای معرفی خدمات جديد،
افزايش درجه اطمینان در بررسی درخواستها و ارائه
خدمات ،افزايش سرعت و سهولت در پرداختهای نقدی،
سهولت خريد خدمات بیمهای ،برقراری ارتباط با
مشتريان به صورتی بهتر و موثرتر و بهبود کیفیت ارائه
خدمات خواهد شد.
بررسی حاصل از نقش استقرار دولت الکترونیک بر
انتقال سريع و صحیح اطالعات شرکتهای بیمه نشان
داد که استقرار دولت الکترونیک منجر به بهبود
روشهای سنتی انتقال اطالعات ،برقراری راحتتر ارتباط
درون سازمانی ،افزايش سرعت در ارائه خدمات ،سهولت
در دريافت و پرداختهای وجوه مربوطه با صحت و
سرعت باالتر ،دسترسی سريع به آمار و گزارشهای دقیق
خواهد شد
همچنین نتايج حاصل از آزمون نقش استقرار دولت
الکترونیک بر کاهش هزينههای شرکتهای بیمه نشان
داد که مديران و کارشناسان شرکت بیمه معتقدند که
استقرار دولت الکترونیک به طور معنیداری بر کاهش
هزينههای شرکتهای بیمه نقش دارد .بطوريکه استفاده
از خدمات الکترونیکی باعث صرفهجويی در زمان
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کارکنان و در نتیجه کاهش تعداد نیروی انسانی و کاهش
هزينهها میشود .همچنین باعث کاهش هزينههای
مبادالت ،سهولت ارتباط با مشتريان و در نتیجه افزايش
سهم بازار ،افزايش درآمد خالص شرکت بیمه ،کاهش
هزينههای توزيع و فروش و بازاريابی و ساير هزينههای
عملیاتی میشود.
در اين تحقیق میتوان به اين نتیجه کلی دست يافت
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که استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی کلی
شرکتهای بیمه نقش دارد .بهطوريکه منجر به کاهش
تنش بین کارکنان شرکت بیمه ،افزايش رضايت
مراجعین و ارباب رجوع ،بهبود ارتباط با مشتريان ،بهبود
کیفیت ارائه خدمات ،افزايش نوآوری در انجام
کسبوکار ،بهبود موقعیت رقابتی کسبوکار و افزايش
سرعت ارائه خدمات جديد میشود .در محیط رقابتی
امروز و با افزايش شرکتهای بیمه استفاده از خدمات
دولت الکترونیک و توسعه آن برای شرکتهای بیمه يک
ضرورت احساس میشود .همچنین پیشنهادات اجرايی
ذيل میتواند راهگشا باشد:
 .1ارائه آموزش رايگان ،چگونگی استفاده از
قابلیتهای دولت الکترونیک برای تمامی اقشار
جامعه.
 .2کاهش هزينهها به حدی که هم قابل استفاده برای
تمامی اقشار جامعه بوده وهم از هر وسیله ديگری
که میتوان کارها را انجام داد ارزانتر باشد.
 .8تولید برنامههای آموزشی برای توجیه مردم و
مسئولین امر ،برای گوشزد کردن مزيتهای استفاده
از فناوریهای نوين اطالعاتی.
 .4جلب اطمینان شهروندان ،مديران ،خط مشی
گذاران برای توسعه زيرساختهای دولت الکترونیک
 .5ايجاد ساختار قانونی ،تدوين قوانین و مقررات مربوط
به دولت الکترونیک ،قراردادها ،ايجاد فناوریهای
امنیتی مثل تشخیص هويت افراد
 .6تدوين قوانین و مقررات محکم و مستدل برای
حمايت از کاربران و ارائه کنندگان خدمات بیمه از
طريق اينترنت
 .1تدوين قوانین ويژه در جهت رعايت استاندارهای
امنیتی
 .3قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی ،حريم خصوصی،
جريان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان و
قوانین تجارت الکترونیک
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