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 چکیده

می باشد و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع  "پیمایشی –توصیفی"و از نظر روش،  "کاربردی"این تحقیق از حیث هدف   

در این . استفاده شد "چک لیست فناوری اطالعات"ها از  برای جمع آوری اطالعات مربوط به آزمون فرض. است "همبستگی"

لذا جامعه مورد . محقق به بررسی استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی پرداخت مقاله

نمونه گیری با استفاده از . شرکت فعال در امر بیمه شامل شرکت های بیمه دولتی و خصوصی کشور بوده است" 32“پژوهش، 

به عنوان نمونه انتخاب شد و ابزارهای مؤثر بر افزایش ضریب ( شرکت 5)چند شرکت بیمه دولتی و خصوصی  "تصادفی ساده"

نفوذ بیمه در این شرکتها از طریق چک لیست فناوری اطالعات توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان بکارگیری این 

مورد  81نسخه " SPSS "بعد از جمع آوری اطالعات، داده ها با نرم افزار.یب نفوذ بررسی شدابزار و تاثیر آن در افزایش ضر

نرمال بودن توزیع آزمون برای "نیکوین برازش کلموگروف اسمیرنف ”ازآزمون یسپس در بخش استنباط. آنالیز قرار گرفت

نتایج نشان داد که وب .شدندوهش آزمون فرضیات پژ "های همبستگی و رگرسیونآزمون "با همچنینواستفاده شدمتغییرها 

 . سایت، پورتال اینترنتی و بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

 تجارت الکترونیک،ضریب نفوذ بیمه،وب سایت،پورتال اینترنتی ،بیمه الکترونیک  :واژگان کلیدی
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 مقدمه-8

تند که نظام اقتصادی و تجاری جهان امروز را به شدت متحول نموده دو پدیده ای هس8جهانی شدن و تجارت الکترونیک    

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به دلیل افزایش فشارهای رقابتی ناگزیر به بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و . است

فناوری های جدید مانند پذیرش .تکنولوژی جدید هستند تا محصوالت و عملیات خود را روانه بازار های بین المللی نمایند

اینترنت این امکان را به شرکت ها می دهد که با کاهش هزینه، عملیات خود را انجام داده و بدین ترتیب زنجیره ارزش خود را 

تجارت الکترونیک در حال ایجاد تغییرات (. 8215صباغ کرمانی و اسفیدانی، )در سراسر دنیا به نحو مؤثری مدیریت نمایند

بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه ای را بیمه . عت بیمه می باشداساسی در صن

و از آنجایی که هر فرد حقیقی و حقوقی در جامعه به طرق مختلف تحت تأثیر نفوذ بیمه می باشد ،عدم . می گویند 3الکترونیک

 .در کشورمان می باشد2رشد شتابان ضریب نفوذ بیمه استفاده و بکارگیری از بیمه الکترونیک از موانع

هزاران بیمه گر آنالین در سطح بین المللی وجود دارد ،اگر بیمه گران سنتی و واسطه های معامالت بازرگانی ،مشتریان خود  

انجام دهند ،خواهند  را قادر سازند که قراردادها، درخواست ها و سفارش ها و تمدید قرارداد یا بیمه خود را از طریق اینترنت

توزیع الکترونیکی محصوالت بیمه ای با هدف جلب اعتماد مشتری (. 3183،  گ تایائوینج)توانست کار خود را توسعه بخشند

از  باید با تسهیل شرایط واگذاری محصوالت صورت گیرد ، این روش توزیع، محصوالت را شفاف تر عرضه می کند و از بسیاری

تغییر به سمت ایجاد بیمه الکترونیکی و بکارگیری ابزراهای تجارت الکترونیک در صنعت  .می کاهد هزینه های غیر ضروری

 (. 3183، 5سکولووسکا)بیمه نه تنها باعث گسترش بازار خواهد شد بلکه رقابت را بین شرکت های بیمه نیز افزایش خواهد داد

 بیان مسأله -3

در حال حاضر خدمات بیمه در .صاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار استصنعت بیمه به عنوان یکی از بخش های مهم اقت

بیمه الکترونیک از جمله خدمات تجارت .دنیا به دو روش سنتی و الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته ارایه می شود

 .(8212ابراهیمی،)الکترونیک است که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد

الگوهای عصر صنعتی را در همه ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به هم ریخته و شیوه ها و ارتباطات ناوری اطالعات ف 

توسعه متقابل فناوری و اطالعات روز به روز بر حجم . و روش های متفاوت و رویکردهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است

 (.3183،  لیو) ی افزاید و به تدریج تمام زندگی وی را در برمی گیرددانش و فناوری در اختیار انسان م

از مهم ترین مشخصه های جهان امروز،رشد سریع استفاده از اینترنت در اکثر شئون زندگی بشر است و بیمه نیزاز این امر 

د زیرا صنعت بیمه صنعتی لذا تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کن.مستثنی نمی باشد

بنابراین تجارت الکترونیک .اطالعات بر  است و دارای زمینه ای  مناسب جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطالعات می باشد

استفاده از .می تواند به عنوان ابزار مهمی جهت افزایش میزان نفوذ بیمه ای در کشور مورد استفاده شرکت های بیمه قرار گیرد

در صنعت بیمه بدون شک نه تنها بر شیوه عملکرد شرکت های بیمه تأثیر می گذارد بلکه نحوه (تجارت الکترونیک)یدهاین پد

 (. 821صدرائی،.)عملکرد ناظران صنعت بیمه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد

                                                           
1-E_business 
2 -Electronic insurance 
3-Insurance  penetration  rate  
4- Jing Tao Yao 
5- Sekulovska 
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گیری این پدیده نوین در صنعت بیمه، لذا باتوجه به پیشرفت روز افزون استفاده از ابزار های تجارت الکترونیک در کشور و بکار

این امر محقق را بر این داشته تا میزان بکارگیری و تأثیر این ابزار را بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مورد پژوهش قرار 

 .دهد

 اهمیت و ضرورت مسأله -2

ا، در دهه های اخیر فناوری های جدید با توجه به رشد سریع فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی در جامعه و در سازمان ه

تقریبا هر فرد و هر سازمانی اهمیت خاصی برای مهارت و سواد در . تقریبا با تمام جنبه های زندگی شهری در ارتباط است

مورد فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی قائل است که این به خاطر گسترش فناوری ها در سازمان و تسهیل کارها می 

 . منتقل نمایندو همه سازمان ها عالقه دارند تا این فناوری های جدید را به داخل سازمان خود باشد 

در عصر پر . سازمان ها از اطالعات و روش های متعددی در انجام وظایف مدیریتی و استفاده بهینه از منابع استفاده می کنند

. زندگی به امری روزمره در سراسر جهان تبدیل شده است شتاب حاضر، بکارگیری فن آوری های جدید در زمینه های مختلف

در این بین شناخت هر . به همین جهت باید همگام با تکنولوژی روز گام برداشته تا بتوان از نظر عملکرد، به موفقیت نائل شد

 .می باشد چه بهتر ابعاد مختلف اثرات فناوری اطالعات بر شاخص های گوناگون عملکرد از جمله کیفیت بسیار مهم

پیشرفت و توسعه بیمه مقارن با توسعه اقتصادی کشورها است بهبود وضعیت اقتصادی افزایش مبادالت بهبود سطح 

استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و متقابال پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت 

ود صنعت بیمه نیز مانند صنایع دیگر نیازمند انطباق با دگرگونی های جدید افراد و توسعه اقتصادی کشورها موثر خواهد ب

شکل گرفته جهانی در ارتباط با مشتری گرایی و کسب رضایت مشتری است ماهیت شرکتهای بیمه ایجاب می کند که در 

ار بخشند دراین مسیر مشتری مداری حرکت کرده و با کسب موفقیت در حفظ و جذب مشتری دوام و بقای خود را استمر

در جلب رضایت مشتری نقش اساسی ... تبلیغات و ، اطالع رسانی ،خدمات مطلوب ،رهگذر اگرچه عواملی نظیر نرخ مناسب

برعهده دارند اما استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات که در دهه اخیر درتمام صنایع مورد توجه قرارگرفته است به عنوان 

بنابراین نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو .ل موفقیت در کسب رضایت مشتری مطرح شده استیکی از کلیدی ترین عوام

 . برای صنعت بیمه کشورمان به همراه داشته باشد و از نظر کاربردی هم برای برنامه ریزی های آینده بکار بیاید

 اهداف پژوهش- 

 :اهداف کلی 8- 

 نیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشوربررسی تاثیر ابزارهای تجارت الکترو -8

 :اهداف فرعی  3- 

 بررسی میزان بکار گیری ابزارهای تجارت الکترونیک در شرکت  های بیمه -8

 بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه  -3

 سواالت تحقیق- 5

 نفوذ بیمه  شرکت  های بیمه دولتی و خصوصی به چه میزان است؟بکارگیری ابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب  -8
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 تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه  شرکت  های بیمه دولتی و خصوصی چگونه است؟ -3

 فرضیات پژوهش - 

 وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود  -8

 نفوذ بیمه می شودپورتال اینترنتی مو جب افزایش ضریب  -3

 .بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود -2

 تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی-7

 :7ضریب نفوذ بیمه  7-8

این . ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است

بت حق بیمه تولید به تولید ناخالص یک کشور است، می تواند نشان دهنده ارتباط مانوس یا نا مانوس شاخص که بیان گر نس

هم چنین آن را بعنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد، . فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد

 (.8231تاج گردون،)پیشرفت و بالنگی در یک کشور می دانند 

 

 ضریب نفوذ بیمه  

 : در این تحقیق شامل

=   ضریب نفوذ بیمه  

 :1بیمه الکترونیک7-3

بیمه ای گفته می شود در  بیمه الکترونیک به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطالعات در تولید و توزیع خدمات

معنی خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که بصورت آنالین 

بیمه الکترونیک یکی از مهم ترین (. 821علیخانی و بهرامی،)مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرارداد آنها منعقد می شود 

ای نشان دادن حمایت های فناوری از کاربران عصر حاضر محسوب می شود و به همین دلیل مسئوالن در بیشتر عوامل بر

بیمه (.   821عزیز پور ونیازی، )مواقع کوشیده اند  تا خدمات گسترده ای را به سیستم مرکزی بیمه های الکترونیکی بیفزایند 

ه منظور انجام کارهای بیمه بر روی محیط شبکه و یا با استفاده از الکترونیک جایگزینی برای گردش فعالیت های دستی ب

 (.8238پارسا منش، )سیستم کارت های هوشمند بوده و عامل مؤثری در تسریع و سهولت فرآیند های بیمه ای است 

 .در این تحقیق شامل بیمه الکترونیک کلیه شرکت های بیمه ای دولتی و خصوصی کشور می باشد

                                                           
7- Insurance  penetration  rate 
8-E-Insurance 
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 :نترنتیپورتال ای7-2

پورتال، یک ابزار وب پایه است که ارائه گر یک رابط سفارش برای اطالعات گرد آمده از منابع گوناگون است، پروتال ها به 

عنوان رابط های کاربردی قلمداد می شوند که براساس مجموعه های نرم افزاری، دسترسی یکپارچه به منابع اطالعاتی و 

در واقع پروتال به عنوان واسطه ای بین کاربران و سایت های اینترنتی عمل می کند خدمات مرتبط را فراهم می سازند 

 (.8217موسوی چلک، )

 .شرکت های بیمه ای دولتی و خصوصی کشور می باشد این تحقیق شامل پورتال

 :وب سایت -7

مل یک صفحه اصلی می باشد که مجموعه ای از فایل های حاوی متن، تصویر، گرافیک و موارد مشابه متصل به هم که غالبا شا

بر روی یک خدمات دهنده اینترنتی قراردارند و به عنوان مجموعه ای از اطالعات توسط یک فرد، گروه یا سازمان تهیه و 

 . نگهداری می شوند و عموم مردم می توانند بوسیله اینترنت به آن دسترسی داشته باشند

 . و دولتی کشور می باشد بیمه ای خصوصیدر این تحقیق منظور وب سایت کلیه شرکت های 

 ابزارهای تجارت الکترونیک و توسعه بیمه 7-5

. تحوالت جهانی نشان می دهد که تجارت الکترونیک مهم ترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته در قرن اخیر شده است

به طور کلی، تجارت الکترونیک . کشورهای درحال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از آن حرکت می کند

و کار از طریق ابزارهای الکترونیکی است که در آن منظور از کسب و کار  کسبدربرگیرنده انواع شکل های مختلف انجام 

تعامل در تجارت الکترونیک را می . فعالیت هایی است که هم برای موسسه و هم برای مشتریان و ذی نفعان ارزش تولید کند

به عبارت دیگر، . و خدمات پس از فروش( پرداخت)جست وجو، ارزیابی، توزیع و تحول، معامله : ج بخش تفکیک کردتوان به پن

اولین گام در خرید بیمه نامه از طریق اینترنت با جست وجوی سایت هایی برای بیمه نامه آغاز می شود و بعد از آن، مرحله 

در گام . برای ارضای نیازهای خریدار شروع می گردد... زایا، خدمات مربوطه و ارزیابی هریک از بیمه نامه ها از نظر قیمت و م

های بعدی، پس از توافق بیمه گر و بیمه گذار، ارائه و تحویل بیمه نامه توام با نحوه پرداخت حق بیمه از جمله مباحث مرتبط 

یمه از اهمیت کمتری در مقایسه با سایر هرچند خدمات پس از فروش در صنعت ب. در تجارت الکترونیک در صنعت بیمه است

. بنابراین، مهم ترین تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک در صنعت بیمه فروپاشی زنجیره ارزش است. صنایع برخوردار است

هریک از مراحل صدور . فناوری جدید ارتباطی و اطالعاتی از هم گسیختن زنجیره ارزش را توسط بیمه گران آسان تر می کند

امور اجرایی، مدیریت خسارات و مدیریت سرمایه گذاری می توانند در میان بخش های مختلف تقسیم شوند و یا به ، بیمه نامه

 (.8212کریمی، ) متخصصان خارجی واگذار شوند که تعدادشان در حال حاضر در حال افزایش استو ارائه کنندگان خدمات 

 بیمه الکترونیک برای بسترسازی  -7

طییی بررسییی هییای بییه عمییل آمییده در کشییورمان بییه دلیییل عییدم وجییود زیرسییاخت هییای ارتبییاطی و مخییابراتی              

از سیییایر کشیییورهای دنییییا  مناسیییب، در بخیییش بانکیییداری الکترونیکیییی و بیمیییه الکترونیکیییی، بسییییار عقیییب تیییر      

هسیییتیم هرچنییید کیییه بیییا توجیییه بیییه سیییاختار خیییدمات بیییانکی، در حیییوزه بانکیییداری الکترونیکیییی اقیییدامات قابیییل    

 .توجهی در مقایسه با صنعت بیمه انجام شده است
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ن نخستین مشکل ای. در صنعت بیمه وجود دارد ابزارهای تجارت الکترونیک در حال حاضر چند مشکل اساسی در پیاده سازی

است که شرکت های بیمه به صورت جزیره ای برای خود برنامه تدوین کرده اند و یک طرح جامع در این زمینه برای کل 

بکارگیری  مشکل دیگر آن است که در ایران موسساتی که بتوانند برای شرکت های بیمه برنامه.صنعت بیمه وجود ندارد

از سوی دیگر اکثر شرکت های بیمه از . بیمه متخصص باشند وجود ندارد ارایه داده و در زمینهابزارهای تجارت الکترونیک 

از مشکالت اساسی دیگر در فروش . برخوردار نیستند فناوری اطالعاتتوانمندی ها و قابلیت های فنی کافی در زمینه 

ن و مستمری، بیمه نامه ها در برخی از رشته های بیمه مانند عمر، درما. الکترونیکی بیمه، استاندارد کردن بیمه نامه هاست

 (. 311ژانگ، ) اما در برخی دیگر از رشته های بیمه این کار با مشکالتی روبه رو است. استانداردپذیرند

با توجه به فراگیر شدن تجارت الکترونیک در سطح جهان و منطقه شرکت های بیمه نیز نه تنها از این امر مستثنی نمی باشند 

بخش صدور و هم در بخش پرداخت خسارت نیازمند استفاده از فن آوری اطالعات، تجارت  بلکه به دالئل زیر هم در

  : الکترونیکی می باشد 

افزایش سرعت و دقت ثبت اطالعات بیمه  -3 افزایش سرعت و کیفیت درارائه خدمات شرکت های بیمه به بیمه گذاران -8

اطالعات ثبت شده جهت کاهش خطاهای انسانی و افزایش  پردازش -2 گذارن جهت سرویس دهی بهتر و سریعتر به آنان 

افزایش توانایی شرکت های بیمه در  -5کاهش تقلبات و زیان های ساختگی و فاقد وجاهت قانونی  - سرعت در تصمیم گیری 

با خود نیاز  پدید آمدن ریسک های جدید که - خصوص ایجاد ارتباط با بیمه گران بین المللی جهت استفاده از دانش روز دنیا 

 (.3112، 3آرورا)جدید بیمه ای را به همراه آورده است 

  موانع و چالش های پیش روی بیمه الکترونیک7-7

الکترونیکی در کشور با موانع و چالش های عمده ای مانند نوپا بودن زمینه های قانونی الزم برای   راه اندازی و گسترش بیمه

ول مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور، نوپا بودن استفاده از تجارت الکترونیکی از قب

سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های اعتباری، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن ها در انتقال داده های 

افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده الکترونیکی، نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم 

تجارت الکترونیکی و مزایای آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکی در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت  از

ی انجام مبادالت الکترونیکی در برخی از سازمان های مرتبط با بیمه و مدیران و دست اندرکاران آن، تامین امنیت الزم برا

الکترونیکی و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشتری به هنگام، معرفی و ارائه کار و مذاکره و معامله اینترنتی در وب سایت 

از سویی، وجود مشکالتی همچون کالهبرداری های اینترنتی در اکثر کشورهای جهان موانعی را نیز . های بیمه ای روبه رو است

بنابراین، . کترونیک بیمه ای به وجود آورده است و معموال عنوان می شود که بیمه فروختنی است، نه خریدنیبر سر تجارت ال

فروش الکترونیکی بیمه نامه فشار الزم را برای جذب مشتری ندارد و به کارگیری بیمه الکترونیک در رشته های پیچیده بیمه 

ائه فیزیکی و تحویل مدارک بیمه ای یکی از الزاماتی است که این صنعت ای و دارای ارزش باالی معامالتی مناسب نیست و ار

یکی دیگر از مهم ترین الزامات هماهنگ شدن نظام پولی و بانکی کشور و از همه مهم تر برقراری شبکه . را دچار وقفه می کند

 (.8331، 81بایلی) و پول الکترونیکی استک بین بان

 مطالعات داخلی و خارجی  -1

 العات داخلیمط 1-8

                                                           
9- Arora, 2003 
10- Bailey 
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، رابطه میان یادگیری سازمانی در عصر الکترونیک و تغییر در شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار (8233)ابیانه  رضاییافجه و

نفر از مدیران این شرکت ها به  881تعداد . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های بیمه خصوصی در ایران بوده اند. دادند

نتایج آنها نشان داد که فرهنگ یادگیری سازمانی در عصر الکترونیک در شرکت های بیمه وجود . ندعنوان نمونه انتخاب شد

همچنین ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر در شرکت های بیمه خصوصی در وضعیت مطلوب قرار . دارد

 . نداشت

یمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه را مورد ، تأثیر اعتماد آنالین بر استفاده ب( 8238)حقیقی و همکاران 

در این پژوهش با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا عالوه بر بررسی تأثیر گذار بودن اعتماد بر . مطالعه قرار دادند

نتایج . رد بررسی قرار گیرداستفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، عوامل موثر بر اعتماد آنالین نیز مو

همچنین یافته ها نشان دادند که . نشان داد که رابطه قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک وجود دارد

قابلیت فنی درک شده، بازارگرایی درک شده، کیفیت وب سایت درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه 

 .راجعه به وب سایت می کنند، اثرگذار استگذاران پس از م

، تأثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادالت ساختاری را مورد (8238)الهی و همکاران 

رونیکی ارائه در این پژوهش یک چارچوب مفهومی از آمادگی الکترونیکی و رابطه آنها با موفقیت بیمه الکت. مطالعه قرار دادند

نتایج آنها نشان داد که در وضعیت موجود، آمادگی سازمانی با . شرکت بیمه در ایران ارزیابی شد  8سپس وضعیت موجود . شد

ساختارهای موفقیت بیمه الکترونیکی رابطه مثبت و معنی داری دارد و آمادگی شبکه بین سازمانی بر میزان بهره گیری از 

و آمادگی محیط عمومی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکه بین سازمانی بر موفقیت تأثیر می مزایای بیمه الکترونیکی 

 . گذارند

راههای افزایش ضریب نفوذ بیمه بوسیله بکارگیری "بازایابی الکترونیکی و بیمه الکترونیک"، در تحقیقی (8238)پارسامنش 

لعه قرارداده و امنیت و اعتماد و رعایت حریم شخصی افراد را یکی ابزارهای الکترونیکی در سطح شرکت های بیمه را مورد مطا

از ضروری ترین زیر ساخت های مورد نیاز این صنعت در افزایش فروش بیمه الکترونیک عنوان نموده است، بنابر این هر طرح 

ب جرایم رایانه ای، ایجاد و بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقی

 .تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاء های الکترونیکی است

،امکان سنجی ارائه محصوالت بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه ( 8231)صرافی زاده و علیپور 

یافته های تحقیق نشان داد که در حال حاضر امکان . بررسی قرار دادندپارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم را مورد 

 .ارائه محصوالت بیمه ای موجود به صورت الکترونیک از ابعاد مختلف عملیاتی، فنی، فرهنگی و قانونی ضعیف می باشد

است که استفاده از فناوری به این نتیجه رسیده  "منافع و مخاطرات بیمه الکترونیک"، در مقاله ای با عنوان ( 821)یئصدرا

اطالعات در صنعت بیمه می تواند ضمن کاهش هزینه های فروش و ارائه خدمات، زمان مورد نیاز جهت ارائه خدامت بیمه ای 

 .را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد

ه که نتایج این انجام داد"بررسی بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات"،تحقیقی به منظور ( 8213)قنبیری راد 

تحقیق نشان میدهد استفاده از بیمه الکترونیک، مشکالت بیمه سنتی را بر طرف می کند،موانع ورود به  بازار را کاهش داده و 

 . رقابت را افزایش میدهد و در نهایت باعث افزایش سود عرضه کنندگان خدمات بیمه ای و ارتقای رضایت مشتریان میگردد
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را مورد بررسی قرارداده  "ضرورت پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران"،طی تحقیقی (  821)علیخانی و بهرامی 

اند  که در این تحقیق به بررسی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در صنعت بیمه ایران پرداخته و بیان می کند از 

میق نمودن روابط با مشتری ،کاهش هزینه ها و بهبود جمله محرک های افزایش صنعت بیمه در میان مردم می توان به ع

خدمات و توسعه منابع جدید درآمدی اشاره نمود،هم چنین استفاده از مدیریت اطالعات باعث تحولی عمیق در نحوه فروش 

و فروش  بیمه و دریافت خسارت شده است به طوری که سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید

 .مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است

های ایران -بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر بین المللی شده بنگاه "، در تحقیقی به (8215)صباغ کرمانی،اسفیدانی 

پرداخته و عنوان کرده است،بنگاه های اقتصادی کشور در تالش اند با استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعات،هزینه های "

و دسترسی خود را به مشتریان سراسر جهان تسهیل نمایند و از طریق تجارت ورود به بازار جهانی را به حداقل رسانده 

 .الکترونیک منبع اطالعاتی عظیمی را برای بنگاه ها فراهم نمایند

 مطالعات خارجی 1-3

،طی پژوهشی بر روی شرکت های بیمه نیوزلند به این نتیجه رسیده است که تقریبا هر فرد و تجارتی ( 3183)88یائو تاجینگ 

ر نیوزلند تحت تأثیر نفوذ بیمه قراردارد و با ورود اینترنت به این صنعت ، شرکت ها در راه پیشرفت و بهبود گام برداشته اند و د

 این نشان دهنده تأثیر شگرف تجارت الکترونیک در این صنعت بوده است 

نتایج آنها نشان داد که . ورد بررسی قرار دادند،اثر بکارگیری فناوری اطالعات و اینترنت را بر روی نفوذ بیمه م(  311) 83ژانگ

 . ه در جامعه خواهد داشتماستفاده از اینترنت و فناوری اطالعات تأثیر معنی داری بر گسترش نفوذ بی

نتایج وی . ، نقش طراحی وب سایت ها و اعتماد مشتریان را در خدمات آنالین بیمه ای مورد بررسی قرار داد(3113)لیانگ 

نحوه طراحی وب سایت و . که وب سایت مهم ترین کانال توزیع جهانی خدمات در تجارت الکترونیک می باشدنشان داد 

کیفیت خدمات و اطالعات ارائه شده در آن به گونه ای که باعث ایجاد اعتماد اولیه در مشتری و استفاده از خدمات سازمان 

 . الکترونیک داردشود، نقش مهمی در مشارکت مشتریان در استفاده از خدمات 

،اثر اینترنت را بر توسعه صنعت بیمه مورد مطالعه قرار داده و گزارش کردند که با افزایش نفوذ (3111) 82دونالدسون و همکاران

اینترنت و کاربران اینترنتی، صنعت بیمه هم از این قابلیت استفاده کرده و شکل سنتی روند های بیمه در حال تغییر و توسعه 

 .می باشد

 مدل مفهومی تحقیق -3

در این پژوهش، میزان بکارگیری و تاثیر ابزارهای تجارت الکترونیک بر افزایش ضریب نفوذ بیمه مورد بررسی قرار گرفته تا 

 .تاثیر متغیرهای مستقل را بر روی متغیر وابسته ضریب نفوذ بیمه بسنجند

                                                           
11- Jing Tao Yao 
12- Zhang 
13- Donaldson et al. 
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 مدل مفهومی تحقیق: 8شکل 

 روش تحقیق -81

پیمایشییی مییی باشیید و از نظییر ارتبییاط بییین متغیییر هییا از –هییدف کییاربردی و از نظییر روش، توصیییفیاییین تحقیییق از حیییث 

 .نوع همبستگی است

 متغیرها  -88

 .می با شند(وب سایت،پورتال اینترنتی و بیمه الکترونیک )در این تحقیق متغیر های مستقل : متغیر مستقل

 .یب نفوذ بیمه می باشددر این پژوهش متغیر وابسته افزایش ضر: متغیر وابسته

 جامعه و روش نمونه گیری -83

. در این پژوهش محقق به بررسی تاثیر و بکارگیری ابزارهای تجارت الکترونیک در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی پرداخت

ستفاده از با ا. شرکت فعال در امر بیمه شامل شرکت های بیمه دولتی و خصوصی کشور بوده است 32لذا جامعه مورد پژوهش، 
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نمونه گیری تصادفی ساده چند شرکت بیمه دولتی و خصوصی به عنوان نمونه انتخاب شد و ابزارهای مؤثر بر افزایش ضریب 

نفوذ بیمه در این شرکت ها از طریق چک لیست فناوری اطالعات توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان بکارگیری این 

از آنجائیکه امکان دسترسی به هر عضو جامعه موجود است، لذا از روش . یب نفوذ بررسی شدابزار و تاثیر آن در افزایش ضر

 .برای تعییین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد. نمونه گیری طبقاتی تصادفی ساده استفاده شد

 

 :در آن  که

:Z عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطایα درصد درنظر گرفته ایم لذا 35ن را است که چون ضریب اطمینا: 

 

p: که چون هیچ اطالعی در خصوص آن نداریم  گیرندمی مورد بررسی قرار است که در جهت تأیید فرضیه ها شرکتهایینسبت

 .قرار می دهیم 5/1آنرا مساوی 

e:قرار می دهیم 1/ دقت برآورد یا حداکثرخطایی است که در این تحقیق آن را مساوی. 

 :ریجه به مقادبا تو لذا

 

 .شود یم 5حجم نمونه مورد نظر برابر با  جهینت در

 ابزار گردآوری داده ها -82

که در برگیرنده میزان استفاده شرکت های بیمه دولتی و خصوصی کشوراز ابزار  در این تحقیق ، چک لیست فناوری اطالعات

. حاصل از مطالعه نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتجارت الکترونیک  است توسط محقق تکمیل و در نهایت داده های  

 :مولفه های چک لیست شامل

 . هدف دار بودن پورتال، تجمیع اطالعات و دسترسی سریع و آسان بوده است: قسمت 2پورتال اینترنتی که شامل  -8

خسارت، افزایش دقت در فعالیت سرعت بیشتر در فرآیند صدور بیمه نامه و دریافت : قسمت 5بیمه الکترونیک که شامل  -3

 . های بیمه، ایجاد اعتماد و اطمینان، ایجاد اعتبار و تسهیل در فعالیت های بیمه بوده است

وب سایت که شامل میزان کارایی، شیوه نگارش مناسب و ساده، شکل ظاهری، امکان جستجوی آسان با موتورهای  -2

 . جستجوگر بوده است

 . دریافت کرده و در شرکت های بیمه مختلف نمرات متفاوتی را کسب کردند 81تا  8ه بین تمامی این زیرمولفه ها نمر

(1) 

(2)  
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها - 8

بدین ترتیب که داده ها در ابتدا . مورد آنالیز قرار گرفت 81نسخه SPSSبعد از جمع آوری اطالعات، داده ها با نرم افزار 

مورد تجزیه و تحلیل قرار سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی داده ها  .کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند

در تحقیق حاضر جهت توصیف داده هاو مشاهدات از شیوه های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی .گرفتند

جمع آوری شده، بوسیله چک لیست ابتدا داده های . ،نمودارهای توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی بهره گیری شد

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نمودار آن ها بر اساس درصد و تعداد رسم شد

اگر  سطح معناداری . از آزمون نیکویی برازش کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغییر ها، استفاده شد

از آزمون های همبستگی .پذیرفته شد/. 5دن توزیع متغییر در سطح خطای بزرگتر باشد،فرض نرمال بو/.5مربوط به آزمون از 

الزم به ذکر است که تمامی محاسبات . برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون رگرسیون برای بیان سهم هریک استفاده شد

 .انجام شد spssمربوط به آزمون همبستگی و رگرسیون توسط نرم افزار

 آمار توصیفی-85

 ورتال اینترنتی پ 85-8

 

 پورتال اینترنتی گروه نمونه: 8جدول 

هدف داربودن  

 پورتال

دسترسی راحت و  تجمیع اطالعات

 آسان

 به روز بودن

 1 1 7 1 دانا

 1 7   1 البرز

 1 7 7 7 آسیا

 7 1 7 7 پاسارگاد

 1 7 3 1 ایران
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 پورتال اینترنتی گروه نمونه: 8نمودار 

هدف )بیمه ایران نسبت به سایر اعضاء نمونه توانسته است در  کلیه مولفه های مورد نظر  8نمودار  و 8مطابق اطالعات جدول 

و در مجموع در پورتال اینترنتی نسبت به سایر  شرکت ها  موفق (دار بودن ، تجمیع اطالعات ، دسترسی راحت و به روز بودن

 . تر عمل کند

 بیمه الکترونیک  85-3

 

 نیک گروه نمونهبیمه الکترو: 3جدول 

 

سرعت بیشتر در 

 فرایند صدور بیمه

افزایش دقت در 

 فعالیتهای بیمه

ایجاد اعتماد و 

 ایجاد اعتبار اطمینان

تسهیل در 

 فعالیتهای بیمه

 7 7 1 1 7 دانا

     7 7 7 البرز

       7 7 آسیا

     1   7 پاسارگاد

 7 3 3 7 3 ایران
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اعضاء نمونه ،  ا بتدا بیمه ایران و  پس از آن بیمه دانا  توانسته اند نسبت به سایرین از میان  3شماره طبق اطالعات جدول

 .عملکرد بهتری داشته و در مجموع در بیمه الکترونیک موفق تر عمل کند

 وب سایت  85-2

 وب سایت گروه نمونه: 2جدول 

 نحوه دسترسی 

شیوه نگارش مناسب  

 شکل ظاهری و ساده

ا امکان جستجوی آسان ت

 زبان در وب موتورهای جستجوگر

 1 3 3 1 1 دانا

 7 1   7   البرز

 7   7 7   آسیا

 7 1 7     پاسارگاد

 1 1 3 3 3 ایران

 

بیمه ایران توانسته است در طراحی وب سایت و رعایت مولفه های متغییر مستقل شامل نحوه  2شمارهطبق اطالعات جدول 

کان جستجوی آسان و زبان ساده  بهتر عمل کرده و در مجموع در بخش وب سایت دسترسی ،شیوه نگارش ،ظاهر سایت ،ام

 .نسبت به سایرین موفق تر باشد 

 عایدی شرکت های گروه نمونه:  جدول 

 (میلیارد تومان )عایدی شرکت ها 

    دانا

 3773 البرز

 73   آسیا

 3773 پاسارگاد

 7373 ایران

 . دارای باالتر ین عایدی در گروه نمونه می باشد   3در سه ماهه اول سال  ایرانبیمه   جدول شماره مطابق اطالعات 

 

 ضریب نفوذ گروه نمونه: 5جدول 
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 ضریب نفوذ محاسبه فرمول 

 دانا
 

1712 

 البرز

 

 17183 

 اآسی

 

 17133 

 پاسارگاد

 

 17183 

 ایران

 

 1712  

 

 . الترین ضریب نفوذ در بین گروه نمونه استبیمه ایران دارای با 5شماره مطابق اطالعات جدول 

 آماره های توصیفی متغیر های مستقل:  جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین تعداد 

 17252 7735 7751 5 اینترنتی پورتال

 17752  7   771 5 الکترونیک بیمه

 17372 71    77 5 سایت وب

 

 . دارای باالترین میانگین در بین متغیرهای مستقل می باشد 7751ا میانگین پورتال اینترنتی ب  شماره مطابق اطالعات جدول 

 آمار استنباطی- 8

 .پورتال اینترنتی موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود -8- 8

 (فرضیه اول )برازش مدل رگرسیونی به داده ها : 7جدول 
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 متغیر مستقل
 ضریب تعیین

R2 

 Fآماره 

(P-value) 

 عرض از مبدا

(p- value) 

 شیب خط

p- value)) 

آماره ی دوربین 

 واتسون

  1715 پورتال اینترنتی 
7751 

17135 

17811- 

17125 

1718 

17135 
8735 

 

 

 ضرایب فرضیه اول :1جدول 

 معنی داری ضرایب مدل

 033. 188.- ثابت

 025. 028. پورتال اینترنتی

 

مقدار - Pو  Fبوط به معنی داری مدل رگرسیون ، مشاهده می شود مقدار آماره با عنوان جدول آنالیز واریانس مر، (  7 )شماره در  جدول

می   1715، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر (کوچکتر است 15/1از  P-value)مربوطه، معنی داری مدل رگرسیونی را تأیید می کند 

پس می توان گفت پورتال . یر ضریب نفوذ را دارا استدرصد از تغییرات متغ  157باشد یعنی متغیر پورتال اینترنتی توانایی نمایش 

 .اینترنتی موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

از ایین جیدول ضیرایب    . برآورد ضرایب مدل و نیز نتیجه آزمون معنی دار بودن ایین ضیرایب اسیت   ، که مربوط به  ( 1 )شماره  در  جدول

که در فرضیه مشاهده می شود که پورتال اینترنتی بر ضریب نفوذ اثر . یب نفوذ اثر دارد اینگونه استفاده می شود که پورتال اینترنتی بر ضر

 . معنی داری دارد

 : مدل رگرسیون برازش شده به صورت زیر است

 ضریب تفوذ=  -811/1+  131/1( پورتال اینترنتی ) 

فزوده شود با در نظر گرفتن سایر پارامترها، احتمال می رود که اپورتال اینترنتی دهد اگر به اندازه یک واحد بر میزان  این معادله نشان می

 .ضریب نفوذ افزایش خواهد یافت 131/1به میزان  

 

 .بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود-3- 8

 

 (فرضیه دوم )برازش مدل رگرسیونی به داده ها : 3جدول 
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 متغیر مستقل
 ضریب تعیین

R2 

 Fآماره 

(P-value) 

 عرض از مبدا

(p- value) 

 شیب خط

p- value)) 

آماره ی دوربین 

 واتسون

 7 177 بیمه الکترونیک
171  

17123 

171  - 

1788  

17183 

17123 
8775 

 

 

 ضرایب فرضیه دوم :81جدول 

 معنی داری ضرایب مدل

 0.016 -  171 ثابت

 0.039 17183 بیمه الکترونیک

 

ل آنالیز واریانس مربوط به معنی داری مدل رگرسیون ، مشاهده می شود  که مقدار آماره با عنوان جدو، ( 3 )شماره در جدول

F  وP - مقدار مربوطه، معنی داری مدل رگرسیونی را تأیید می کند(P-value کوچکتر است 15/1از) همچنین مقدار ضریب ،

درصد از تغییرات متغیر ضریب نفوذ را دارا  77 7می باشد یعنی متغیر بیمه الکترونیک توانایی نمایش  7 177تعیین برابر 

 .پس می توان گفت بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود. است

کیه از ایین   .برآورد ضرایب مدل و نیز نتیجه آزمون معنی دار بیودن ایین ضیرایب اسیت    ، که مربوط به  (81 )شماره  در  جدول

که در فرضیه مشاهده می شیود کیه بیمیه    . بیمه الکترونیک بر ضریب نفوذ اثر دارد  جدول ضرایب اینگونه استفاده می شود که

 . الکترونیک بر ضریب نفوذ اثر معنی داری دارد

 : مدل رگرسیون برازش شده به صورت زیر است

 

 ضریب تفوذ=  -1/  1+  183/1( بیمه الکترونیک ) 

 

 

 

 .وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود-2- 8

 (فرضیه سوم )برازش مدل رگرسیونی به داده ها : 88جدول 
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 متغیر مستقل
 ضریب تعیین

R2 

 Fآماره 

(P-value) 

 عرض از مبدا

(p- value) 

 شیب خط

p- value)) 

آماره ی دوربین 

 واتسون

  1777 وب سایت
81733 

171 3 

1715- 

1788  

1718 

1712  
2.01 

 

 ضرایب فرضیه سوم :83جدول 

 داریمعنی  ضرایب مدل

 036. -17151 ثابت

 0.046 17181 وب سایت

 

با عنوان جدول آنالیز واریانس مربوط به معنی داری مدل رگرسیون ، مشاهده می شود  که همانگونه ، ( 88 )شماره در جدول

یید می کند مقدار ربوطه، معنی داری مدل رگرسیونی را تأ- Pو  Fکه در جدول آنالیز واریانس مشاهده می شود مقدار آماره 

(P-value  کوچکتر است 15/1از) می باشد یعنی متغیر وب سایت توانایی نمایش   1777، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر

پس می توان گفت وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می . درصد از تغییرات متغیر ضریب نفوذ را دارا است  777

 .شود

از این جدول . برآورد ضرایب مدل و نیز نتیجه آزمون معنی دار بودن این ضرایب استط به ، که مربو (83 )شماره  در  جدول

که در فرضیه مشاهده می شود که وب سایت بر ضریب . ضرایب اینگونه استفاده می شود که وب سایت بر ضریب نفوذ اثر دارد 

 : مدل رگرسیون برازش شده به صورت زیر است. نفوذ اثر معنی داری دارد

 ضریب تفوذ=  -151/1+  181/1(وب سایت  )

 . نتایج نشان داد که وب سایت، پورتال اینترنتی و بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

 

 

 نتایج-87

 .وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود: 8فرضیه 

( 8231)این نتایج با یافته های صرافی زاده و علیپور  .نتایج نشان داد که وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

مطابقت دارد که امکان سنجی ارائه محصوالت بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، 
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. وذ بیمه می شودرازی، توسعه، سینا و معلم را مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که وب سایت موجب افزایش ضریب نف

نقش طراحی وب سایت ها و اعتماد مشتریان را در خدمات آنالین بیمه ای ( 3113)همچنین در تأیید نتایج حاضر، لیانگ 

 .نتایج وی نشان داد که وب سایت مهم ترین کانال توزیع جهانی خدمات در تجارت الکترونیک می باشد. مورد بررسی قرار داد

 

 .تی مو جب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شودپورتال اینترن: 3فرضیه 

( 8238)همین نتایج توسط حقیقی و همکاران . نتایج نشان داد که پورتال اینترنتی مو جب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

دادند و  بدست آمد که تأثیر اعتماد آنالین بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه را مورد مطالعه قرار

اثر (  311)همچنین مطابق با این نتایج، ژانگ . گزارش کردند که پورتال اینترنتی مو جب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

نتایج آنها نشان داد که استفاده از اینترنت و . بکارگیری فناوری اطالعات و اینترنت را بر روی نفوذ بیمه مورد بررسی قرار دادند

 . ه در جامعه خواهد داشتمأثیر معنی داری بر گسترش نفوذ بیفناوری اطالعات ت

 

 .بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود: 2فرضیه 

این نتایج منطبق بر یافته های پارسامنش . در نتایج دیدیم که بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

راه های افزایش ضریب نفوذ بیمه بوسیله بکارگیری  "ابی الکترونیکی و بیمه الکترونیکبازای"می باشد که در تحقیقی ( 8238)

ابزارهای الکترونیکی در سطح شرکت های بیمه را مورد مطالعه قرارداده و گزارش کرد که بیمه الکترونیک موجب افزایش 

بررسی بیمه الکترونیک و نقش "یقی به منظور تحق(  821)همچنین در تأیید این نتایج، قنبری راد . ضریب نفوذ بیمه می شود

انجام داده که نتایج آن تحقیق نشان داد که استفاده از بیمه الکترونیک، مشکالت بیمه سنتی را بر  "آن در تسهیل صادرات

کنندگان کند، موانع ورود به  بازار را کاهش داده و رقابت را افزایش می دهد و در نهایت باعث افزایش سود عرضه -طرف می 

تأیید شد که طی ( 3183)یائو  ینگ تااین نتایج همچنین بوسیله ج. خدمات بیمه ای و ارتقای رضایت مشتریان می گردد

پژوهشی بر روی شرکت های بیمه نیوزلند به این نتیجه رسیده است که تقریبا هر فرد و تجارتی در نیوزلند تحت تأثیر نفوذ 

به این صنعت ، شرکتها در راه پیشرفت و بهبود گام برداشته اند و این نشان دهنده تأثیر شگرف بیمه قراردارد و با ورود اینترنت 

 .تجارت الکترونیک در این صنعت بوده است

 پیشنهادات-81

 :با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، پیشنهادات زیر قابل ارائه می باشد

 

 پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 81-8

با توجه به اینکه وب سایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود، پیشنهاد می گردد که شرکت های بیمه دولتی و  -8

خصوصی از طراحی وب سایت جامع و کامل  که در برگیرنده چندین زبان  جهت موفقیت هر چه بیشتر در بازاریابی بین 
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ه در عصر حاضر روز به روز بر کاربران اینترنتی و کسانی که چراکند، المللی، برای شرکت خود غافل نشده و آن را جدی تر بگیر

 . آنها را از راه اینترنت دنبال می کنند افزوده می گردد

نظر به اینکه پورتال اینترنتی مو جب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود، پیشنهاد می گردد که شرکت های بیمه برای  -3

پورتال ها  باید در برگیرنده . وب سایت  از پورتال های هدف دار و به روز استفاده نمایند دسترسی راحت تر کاربران عالوره بر

 .کلیه اطالعات الزمه باشد و دسترسی به آن برای کاربران آسان باشد

 با توجه به اینکه بیمه الکترونیک موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود، پیشنهاد می گردد که شرایط ارائه بیمه به -2

صورت الکترونیک از طرف شرکت ها تسهیل گردد تا بیمه گذار بتواند با راحتی بیشتر و حق انتخاب بهتری به آن دسترسی 

 . پیدا کند

 پیشنهادات تحقیقات آتی 81-3

پیشنهاد می شود تا مطالعات آتی عالوه بر متغیرهای در نظر گرفته شده برای این مطالعه که در ضریب نفوذ بیمه نقش  -1

 . ارند، متغیرهای اثرگذار دیگر را در مطالعات وارد کنندد

پژوهش های آینده می تواند با ابزارهای جامع تر که موارد دقیق تری از عوامل دخالت کننده به همراه نقش های گفته شده  -3

 . را نشان می دهند، انجام گردد

 

  منابع

 .31،  ص 28فصل نامه تخصصی آسیا، ش . ونیک و بیمه های الکترونیکیفناوری اطالعات تجارت الکتر، (8211)؛ابراهیمی،احمد -8

رابطه میان یادگیری سازمانی در عصر الکترونیک وآمادگی کارکنان برای تغییر در . (8233)رضایی ابیانه،ندا؛. سید علی اکبر، افجه-3

 .7 3-328، صص 71، شماره  (بهبود وتحول)دوفصلنامه مطالعات مدیریت،  شرکتهای بیمه

تأثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با ،(8238)هستی؛و خسروی،  لی رضاحسن زاده، ع. بیانخسروی، .الهی، شعبان-2

 . 82-888، صص 3پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره ،استفاده از روش معادالت ساختاری

 57-1 ، ص 38و بیمه الکترونیک ، نشریه داخلی بیمه دانا ، زمستان، بازاریابی الکترونیک ( 8238)پارسا منش ، علی ؛- 

 . ،صنعت بیمه و ضریب نفوذ بیمه ، مجله آماری بیمه، سیگما( 8231)تاج گردون، غالمرضا؛ -5

ات الکترونیکی تأثیر اعتماد آنالین بر استفاده بیمه گذاران از خدم،(8238)یده ایما؛و اخوی راد، س ادرمظلومی، ن. مهدی، کفاش حقیقی- 

 .51-35، صص  پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره ،شرکت های بیمه

، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک در بین المللی شدن بنگاه های ایران،پژوهش نامه (8215)صباغ کرمانی،مجید و اسفیدانی،محمد رحیم؛ -7

 .857- 81،ص 21بازرگانی ،شماره

 83-5ص، ص883، منافع و مخاطرات بیمه الکترونیک، نشریه اقتصاد ،تازه های جهان بیمه ، شماره ( 821)صدارئی ، احمد رضا؛ -1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

امکان سنجی ارائه محصوالت بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه  ،(8231)رافی زاده، اصغر و علیپور، وحیده؛ص-3

 .1 -23، صص 7نامه مدیریت توسعه و تحول، شماره فصلالبرز، رازی، توسعه، سینا و معلم،پارسیان، آسیا، 

بیمه الکترونیک رویکردی نوین در صنعت بیمه،مطالعه موردی ایران،اولین کنفرانس  ،( 821)؛عزیزپور شوبی، علی اکبر و نیازی ، عیسی-81

 بین المللی شهر الکترونیک

نع پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران و ارائه راهکارهای ، بررسی و شناسایی موا( 821) علیخانی ، علی و بهرامی ، امیر ؛ -88

  33-55، ص 3مناسب ، فصل نامه صنعت بیمه ، سال بیست و دوم، شماره 

 .12، بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات ، نشریه اقتصاد، پژو هش نامه بیمه، ش ( 821)قنبری راد، آزیتا؛ -83

 .1 -32، صص  2، شماره .نقش فناوری اطالعات در صنعت بیمه، فصلنامه تخصصی آسیا ،(8212)کریمی، آیت؛-82

 .813-38، ص 75، فصل نامه کتاب ،شماره (8217)موسوی چلک، افشین؛ - 8

51-Arora, A, (2003); “E-insurance: Analysis of the impact and implications of E-commerce on the insurance 

industry”. Dissertation submitted for the award of MSc in Actuarial Management. 

51-Bailey, J. P. (1998), “Electronic Commerce: Prices and Consumer Issues for Three Products: Books, 

Compact Discs, and Software,” Organization for Economic Co-Operation and Development, OCDE/GD (98) 4. 

51-Donaldson. D, Lufkin.L & Jenrette.J,(2000); “Insurance: The Impact of the Internet on the European 

Insurance industry”, IIF Occasional P 180-199.  

51-Liang, Y,(2002); “Special trust and universal trust: the structure andcharacteristics of Chinese trust”, 

Sociological research, 3. 

51-Liu, W, (2012);”Applying the Extended Technology Acceptance Model to AnalyzeRepurchase Intention of 

Online Travel Products”. Information andManagement, Vol. 72, No. 2, pp. 173-186. 

02-Sekulovska,Mirjana. (2012) . “Internet business models for E-insuranse and conditions in reoublic of 

Macedonia”,Procedia- social and behavioral sciences 44 p 163-168. 

05-Jing Ta.Yao,(2010);” Ecommerce  adobtion of insurance companies in new Zealand”, Department of 

computer science, university of regina Canada. www.csulb,edu/journals/issues/paper5. 

00-Zhang. J,( 2006);”The Impact of the Internet on Insurance Industry: Competition among Online 

Intermediaries”, A Dissertation presented in part consideration for the degree of MA in Insurance Studies. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.csulb,edu/journals/issues/paper5
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

