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Abstract 

 

This research examines the factors affecting adoption of electronic insurance in insurance companies. 

Davis' technology acceptance model and framework for the study of factors affecting technology 

acceptance model to include external factors (experience, security, education), perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude, intention to use and actual use. The purpose of this study is applied as 

a descriptive - survey. The population of all insurance companies, insurance sales representatives in 

the Razavi Khorasan Province, a sample of 265 randomly selected people. Data were collected using 

questionnaires. education and secure. Abrdn perceived usefulness and perceived ease of use of 

deputies of the wings of each e-service insurance and consequently most of the approaches used by 

representatives of Qsdastfadh and finally acceptance and use of technology is real. can be concluded 

that the model of technology acceptance of e-insurance is approved. 

 

Keywords: information technology, electronics insurance, technology acceptance model, insurance 

agents, perceived usefulness, perceived of ease  
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 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه الکترونیک بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس

 )مطالعه موردی نمایندگان بیمه خراسان رضوی(

 1سمیرا گداخته

 2علی معقول

 

 چکیده

پردازد.چارچوب این می های بیمهگان فروش بیمه  شرکتنماینداین پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه الکترونیک درمیان 
یویس است و عوامل موثر در مدل پذیرش تکنولوژی عبارتند از: متغیرهای خارجی )تجربه، امنیت، د تحقیق مدل پذیرش فناوری

هدف کاربردی و از ازنوع تحصیالت(، درک سودمندی، درک سهولت کاربرد، نگرش، قصد استفاده و استفاده واقعی است. پژوهش حاضر
 بود،استان خراسان رضوی های بیمه در پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگان فروش بیمه شرکت_حیث روش توصیفی

به دست آمده حاکی از آن بود  نتیجهگردآوری گردید. با استفاده از پرسشنامه انتخاب شد. اطالعات نفری بطورتصادفی  562که یک نمونه
بکارگیری آن  3دهندودرصورتی که سهولتدا عامل آن را مورد توجه قرار میکه نمایندگان برای استفاده از یک تکنولوژی خاص بطورکلی ابت

ین باالبردن ادراک کنند.بنابراامنیت می وسودمندی آن را درک کنند،اقدام به استفاده از آن باتوجه به عواملی چون تجربه وتحصیالت و
ای بیشترین نقش را درنگرش استفاده وبه تبع نمایندگان از سهولت کاربرد ودرک سودمندی از هریک از خدمات الکترونیکی بیمه

توان نتیجه قصداستفاده ودر نهایت پذیرش تکنولوژی توسط نمایندگان وهمچنین استفاده واقعی را دارد.باتوجه به آنچه ذکرگردید می
 .تایید است دل پذیرش تکنولوژی درخصوص بیمه الکترونیک موردگرفت:م

 
 

 ای،درک سودمندی،درک سهولتفناوری اطالعات،بیمه الکترونیک،مدل پذیرش فناوری، نمایندگان بیمهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 گرایش مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسالمی نیشابورکارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی . 1

 آزاد اسالمی نیشابوراستادیار دانشگاه .2
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 مقدمه

تغییرات وسیع و سریعی را در فناوری اطالعات و ارتباطات و انقالب کامپیوتری و اینترنتی در چند سال اخیر 

ترین های مختلف زندگی بشر، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پدید آورده است. این فناوری به عنوان مهمجنبه

ابزار، روش و سرمایه برای توانمندسازی جوامع در قرن حاضر برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش و اداره 

شده و به رغم نظر بسیاری از اندیشمندان، تاثیرات شگرف این پدیده نوین قرن معاصر دیگر  ها و صنایع محسوببنگاه

گیرد. شاید (. این ضرورت جامعه ما را نیز دربرمی1131شود )تکفا،یک انتخاب نبوده و الزامی تاریخی محسوب می

وسوی ها و موسسات ما به سمتسازمانشمار استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات علتی برای رو آوردن مزایای بی

باشد. با آغاز توسعه فناوری اطالعات وارتباطات در ایران و طرح بحث دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و ارتباطات 

اند تا ساختار خود را برمبنای فناوری اطالعات اندک اندک سعی داشته1131ها تقریبا از ابتدای سالها وارگانسازمان

تواند هند،صنعت بیمه نیز با توجه به حجم گسترده تبادل وثبت اطالعات از این قاعده مستثنی نیست و میتوسعه د

(.صنعت بیمه تغییرات زیادی را در 1131مند شود )الریجانی ومرزبان،های نوین بهرهبرای توسعه ورشد خود از فناوری

های زدایی در بخش خدمات مالی توأم با پیشرفتها مقرراتترین آنهای متمادی تجربه کرده است که مهمسال

ها تشدید رقابت در این بازار است های ارتباطی و اطالعاتی بوده است که بارزترین نتیجه آنبنیادی در فناوری

(. هر چند صنعت بیمه در این راه گام بلندی برداشته است اما باید بیان کرد که صنعت بیمه یکی از 1333)گارون، 

باشد، و بکارگیری فناوری اطالعات در های نوین میها و پدیدهرای توان نهفته در بکارگیری گسترده فناوریصنایع دا

های مختلف است. درحوزه بیمه باید بیان نمود که تلفیق هوشمندانه این صنعت نیازمند تغییرات اساسی در بخش

توسعه الکترونیکی( ضروری و رونیک، )ایجاد و  واثربخش موضوعات بنیادین این حوزه با مفاهیم نوین تجارت الکت

صنعت بیمه نیز همانند دیگر صنایع برای پیشبرد اهداف خود (.1131زاده،ناپذیر است )بختیاری و رضویاجتناب

ای بهره گیرد. بیمه الکترونیک به های مختلف بیمهناگزیر است که از تکنولوژی روز، جهت ارائه خدمات نوین و طرح

بیمه الکترونیک به معنای (. 1131باشد )کبیری و پروندی، ی از نتایج تجارت الکترونیک در صنعت بیمه میعنوان یک

گردد و در معنای ای اطالق میعام به عنوان کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطالعات در تولید و توزیع خدمات بیمه

صورت آنالین دانست )دعایی ای بهنامههای از طریق بیمتوان آن را به عنوان تامین پوشش بیمهخاص می

منظور انجام کارهای بیمه برروی محیط (. بیمه الکترونیک جایگزینی برای گردش امور دستی به1131وهمکاران،

ای خود را توانند کارهای بیمهها میتر می شود و شرکتباشد که باعث سرعت و صحت در فرآیندهای سادهشبکه می

گیری عبارت دیگر بیمه الکترونیک بهره(. به1131تر از گذشته انجام دهند )نیکوفطرت،تر وسریعدهسابر روی اینترنت 

خوانی ای هماز فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه است که با جامعه اطالعاتی و شبکه

ها نقش گیرد که کاغذ در آنصنایعی  قرار میها و (. بیمه الکترونیک مورد استفاده شرکت5112دارد )برومیده،

های فراوان بایگانی، نگهداری و ارسال مکتوبات کاغذی منجر عبارت بهتر انگیزه فرار از هزینهای بر عهده دارد. بهعمده

چنین ها و همهای نوین درسرعت بخشیدن به کار، کاهش هزینهگیری از تکنولوژیهای جدید و بهرهبه یافتن شیوه

های آنی و فوری از اسناد و مدارک شده است. از این رو باتوجه به رشد و توسعه صنعت تجارت گیریدر بهره

های فراوانی برخوردار ها از مزیتالکترونیک در دنیا و فروش اینترنتی کاالها وخدمات،بکارگیری این صنعت در شرکت

، حذف سریع اطالعات تکراری و اشتباه، افزایش توان: کاهش هزینه تولید اسناد ومدارکاست از آن جمله می

اطالعات مستند و قابل اطمینان، افزایش امکان دسترسی و ارائه سریعتر خدمات به مشتریان را بیان نمود. البته بیمه 

های اداری و مدیریتی از طریق مکانیزه شدن و دوم شود: نخست کاهش هزینهالکترونیک دو مزیت اصلی را شامل می

رسد. عالوه بر مزایای فراوان طور مستقیم به مشتریان مینامه بهها، چرا که بیمهکارمزد پرداختی به واسطهش هکا

ها در سه دسته طور کلی این چالشهای فراوانی نیز وجود دارد که بهذکر شده در ارائه خدمات بیمه الکترونیک چالش
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های حقوقی و قانونی ی فرهنگی و اخالقی، و چالشهاهای فنی، چالشگیرند که عبارتند از: چالشجای می

ها باید این را بیان نمود که استفاده از بیمه الکترونیک مستلزم (. جدای از مزایا و چالش5112، 1)آنسیروس، کوریم

(. طی 5112ها، قوانین و مقررات الزم است)برومیده،های اطالعاتی و تهیه، تدوین و اجرای سیاستتوسعه زیرساخت

بخش بیمه های ارتباطی و مخابراتی مناسب در های به عمل آمده در کشورمان به دلیل عدم وجود زیرساخترسیبر

تر از سایر کشورهای دنیا هستیم. یکی از مشکالت اساسی که در مورد بیمه بسیار عقب الکترونیک، در این حوزه

تری دارند. زوکارهای سنتی بیمه دیدگاه مطمئنالکترونیک با آن مواجه هستیم این است که اغلب مردم نسبت به سا

کنندگان از خدمات الکترونیک در زمینه شاید این امر به دلیل ماهیت خدماتی صنعت بیمه و عدم شناخت استفاده

ها و میزان تحصیالت نمایندگان بیمه که وظیفه بیمه امنیت، یا عواملی نظیر تجربه استفاده افراد از این بیمه نامه

ای که اگر افراد درکی از سهولت استفاده و گونهگذاران را بر عهده دارند تاثیرگذار باشد.بهبه این بیمه مشاوره

تر آن را خواهند پذیرفت. در این مطالعه ما به دنبال بررسی ارتباط بین سودمندی این نوع بیمه را داشته باشند راحت

( و پذیرش آن از سوی TAM5ذیرش فناوری دیویس، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه الکترونیک )براساس مدل پ

های اصلی تحقیق را بررسی باشیم.ابتدا متغیرهای فروش بیمه استان خراسان رضویمیگذاران در سطح نمایندگیبیمه

کنیم و بعد از تشریح روش تحقیق به بررسی کنیم و سپس فرضیات و مدل مفهومی را براساس ادبیات بیان میمی

 پردازیم.گیری میردازیم. در نهایت، در بخش آخر به نتیجهپفرضیات می
 

 مبانی نظری تحقیق

ست. مدیران موفق در جهان امروز مدیرانی هستند و با سرعت در حال تغییر اعصر حاضر، عصر تغییر و تحول است 

اطالعات علمی موجود، بایست نسبت به میزان ها میکنند. آنو کارآمد عمل ای مسلط که نسبت به تغییرات به گونه

گیری برای یک مدیر در فاصله تولید کاال و عرضه آن به بازار با توجه العمل سریع و مناسبی نشان دهند. تصمیمعکس

گزافه گویی نیست اگر بگویم که سرمنشا این تغییر و  (.1131شود )قربانی، تر میبه افزایش رقابت هر لحظه کوتاه

ت و ارتباطات است.پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در سایه تحول علم کامپیوتر تحوالت سریع، فناوری اطالعا

سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار گردیده است. اینترنت و تجارت الکترونیک به عنوان دو بال مهم نه تنها 

تاثیر قرار داده است. در مدت  ها را نیز تحتآغاز گر تغییرات عمده در کسب و کارها شده بلکه زندگی روزمره انسان

آوری اطالعات با فن(. 1333وهمکاران، )برنف شود ه عنوان یک ابزار ارتباطی قلمداد میزمان بسیار کوتاهی اینترنت ب

بردای از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیر خالق به رایانه و دگرایی انسان و با هدف بهرهرمحوریت دانش و خ

از نتایج و اثرات .ه قرار گرفته استهای اخیر مورد توجهای انسانی در دههرایی و آزادسازی مهارتهمچنین افزایش کا

توان بدون حضور توان تمرکززدایی در عین تمرکزگرایی را بیان نمود. بدین معنی که میآوری اطالعات میعمده فن

فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تأکید در محل، کارها را از راه دور انجام داد. این ویژگی در کوتاه شدن 

شد آوری اطالعات که از تالقی الکترونیک، پردازش داده ها، ارتباطات و مخابرات حاصل شده است، باعث میدارد. فن

اد بزرگراه تا فاصله ها از بین رفته و کامپیوترها و کاربران به احتی در کنار یکدیگر قرار گیرند. این تمرکززدایی و ایج

آوری اطالعات فن(.1131های اطالعاتی سبب افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری و مدیریت می گردد )کریمی، 

سازی، مدیریت و استفاده و انتقال اطالعات ها، ذخیرهآوری دادههایی که سازمان با آن به جمعاست از روش عبارت

طور که در شکل نشان و کیفیت محصوالت را ارتقاء می دهد. همان ها شده و یا ارزشپردازد و باعث کاهش هزینهمی

                                                           
1. Ancirews&currim 
2. Technology Acceptance model 
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از تعامالت سه بخش متمایز کامپیوتر اطالعات و ارتباطات حاصل  1(ICTداده شده است، فناوری اطالعات و ارتباطات)

گرفته ( در نظر ICTکننده تجهیزات و ادوات جهت ایجاد )افزار و تأمینشود. بخش کامپیوتر به عنوان سختمی

 .(1131)قربانی، شود می

 

 

 

 

 

 

 (1131:  منبع: )قربانی، 1شکل

ر در جهان امروز، فن آوری اطالعات به عنوان یک ابزار مهم و کلیدی، امکان بهره گیری مفید و کارآمد اطالعات را د

از فناوری اطالعات در صنایع مختلف باعث رشد، تغییر و تحول در  . استفادهسطح یک سازمان ممکن ساخته است

باشد. با بکارگیری و استفاده از فن آوری اطالعات در شود. صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نمیاین صنایع می

 آوری(. بکارگیری فن1131ی مختلف شاهد خواهیم بود )کریمی، صنعت بیمه، تغییرات اساسی را در بخش ها

طوری که امکان کند بههای اطالعاتی صنعت بیمه ایجاد میای را در امور اداری و سیستماطالعات، تحول گسترده

ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طرق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم انتقال الکترونیکی داده

وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه و های بیمه و بهرهه شرکتآوری اطالعات و بازدگذاری در فنشود. بین سرمایهمی

دهد. این کارکرد در نتیجه های بیمه را افزایش میآوری اطالعات توانایی شرکتچنین فنمثبتی وجود دارد. هم

آوری اطالعات سبب افزایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری است. عالوه بر این توسعه فن

های اطالعاتی آوری اطالعات، دیگر سیستمفنشود. هیل روند ادارای و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت میتس

دهد و بدین ترتیب قطب اطالعاتی مستقر در مرکز را را تحت تأثیر قرار می 5(MISمدیریت صنعت بیمه از جمله )

ملیات تمرکزی اقدام نماید. بنابراین امکان افزایش سرعت سازد تا به افزایش کنترل خود بر مناطق و انجام عقادر می

ترین ابزارهای مهم آوری اطالعات یکی ازکند. فنمدیریت را در صنعت بیمه فراهم میگیری و و کیفیت تصمیم

تواند توانایی صنعت بیمه را افزایش داده و آوری اطالعات میصنعت بیمه برای مشارکت در بازار جهانی است. فن

آوری اطالعات در صنعت بیمه به یابی به اهداف اساسی فنجب بهبود عملکرد مالی این صنعت شود. برای دستمو

البته دستیابی به این هدف نیازمند استفاده از بسترهای های استراتژیکی خاصی نیاز است.  ساز و کار و برنامه9331

طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تأمل، مناسب، جهت ارتقاء سطوح سخت افزاری و نرم افزاری است، و 

                                                           
1. Information Communications Technology 
2. Management  Information System 

های جمع سیستم

آوری، پردازش و ارائه 

 اطالعات

 کامپیوتر، پردازش

داده ها، اطالعات، 

 ICT آمار

 شبکه دسترسی -
 ارتباطات کامپیوتری

 سیستم های زیر
 ساخت اطالعات

 سیستم های کامپیوترعمومی 
 استانداردهاآموزش
 ارتباطات مخابراتی

های الکترونیک فناوری

و مخابرات توسعه 

متقابل و تعامل شبکه 

 اجتماعی و  کامپیوتر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6 
 

، که در (1131های داخلی و خارجی است )کریمی، های موجود در سازمانهمراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل

 ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 صنعت بیمه 

بیمه در دنیا تاریخچه نسبتا طوالنی دارد اقوام و ملیت های مختلف به نوعی با مفاهیم بیمه و اشکالی از آن سرو کار 

داشته اند اشکال اولیه بیمه به صورت همکاری و همیاری در تقسیم زیان و وام های دریایی در بین دریانوردان 

ت.  سیر روند قواعد حاکم بر کار بیمه با گسترش روز افزون ها و رومیان مشاهده شده اسفینیقی، یونانیان، هندی

بویژه بعد از انقالب صنعتی منجر به تهیه و تنظیم مقررات بین المللی در زمینه های مختلف حمل و نقل و بیمه های 

یزر یکی از تردید انگلستان بیشترین نقش را در ایجاد و تکامل قوانین بیمه در جهان دارد بیمه لودریایی گردید. بی

ای که به وجود آن (. اولین قرار داد بیمهسایت بیمه شهر) استخانه متولد شده های بیمه ای است که از یک قهوهقول

میالدی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده اس ، بنابراین  1121اند قرار داد بیمه حمل و نقل است که به سال پی برده

مروزی آن قرن چهاردهم میالدی باشد. در مورد کشور ایران، بیمه به شکل شاید شروع فعالیت بیمه ای به معنی ا

سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه 

تعالیم اسالمی و فرهنگی افراد گروه یا جامعه در ایران سابقه طوالنی داشته و هموراه مردم این مرز و بوم با الهام از 

خود برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش 

هجری  1513اند . با وجود این بیمه شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال آمد فعال و پیشگام بودهمی

خورشیدی به تصویب  1111قانون بیمه در اردیبهشت .(1132، می)کریشمسی در کشور ما مطرح گردیده است 

مجلس شوارای ملی رسید و بیمه سازمان های دولتی به آن شرکت بیمه ایران واگذار شد . شروع تاریخ فعالیت های 

)دفترمطالعات و پژوهشهای بیمه ای بیمه مرکزی گردد برمی 1111بیمه ای به این سال و قانون بیمه 

ارده شد و توانست در یعنی هفتادو یک سال پیش پایه ای برای تاسیس یک شرکت داخلی دولتی گذ(.1115ایران،

(. البته باید این امر را بیان نمود که صنعت )متن قانون بیمه ایرانهای موجود در بازار مقاومت کند  مقابل خارجی

تجارت الکترونیک در صنعت بیمه جهان رو به  بیمه ایران در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی است. در حالیکه 

توان یافت که از فناوری اطالعات در فرآیندهای خود استفاده نمود ای را میرشد است، در ایران به ندرت شرکت بیمه

وانین عالوه بر این در ق .ها نمایدصورت الکترونیکی اقدام به صدور تمامی انواع بیمه نامهترین کار یعنی بهیا حتی ساده

سایت )خورد ای به چشم نمیهای بیمههای بیمه خارجی در فعالیتای کشور تقریبا در خصوص مشارکت شرکتبیمه

پس الزم است تغییرات ساختاری ایجاد شود تا صنعت بیمه بتواند با رقیبان خارجی خود رقابت کند . (. بیمه شهر

د را از فناوری اطالعات در سطح پیشرفته فزونی بخشند مندی خوبیمه گران ما چاره ای جز این ندارند که بهره

های بیمه جهت پایداری در این بازار رقابتی امروزه باید هر چه بیشتر تکامل پیدا کنند و از حالت سنتی به شرکت

 (.1131های الکترونیکی پیش روند )قنبری راد،سوی سیستم
 

 بیمه الکترونیک

های اخیر، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحوالت جهانی  امری انکار ناپذیر در سال

بوده و این امر موجب تسریع در انجام امور گردیده است. در عصر حاضر یکی از بهترین آثاار رشاد و توساعه فنااوری     

حال حاضر در هر تجارتی مثل بانکداری الکترونیکی، آماوزش  اطالعات و ارتباطات، پدیده تجارت الکترونیکی است. در 

گران . از دید بیمه(1131زاده،هایی از فناوری را مشاهده کرد )علیالکترونیکی و غیره می توان نشانهالکترونیکی، بیمه 

هاای  یگر کانالدنیا باید فناوری اطالعات جایگزین روش سنتی فروش بیمه شود و به عنوان یک کانال توزیع در کنار د
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روش الکترونیک باه ویاژه بارای    ها با به کار گرفتن سیستم های خرید و فمرتبط قرار بگیرد. در حقیقت کاهش هزینه

ان تولید و بکارگیری اساناد  های بیمه به روز کار موثر و کارا و جریان پیوسته آن ارتباط دارد، فراهم آوردن امکشرکت

. باه عاالوه ارزش افازوده، کاارایی و     دهاد ها کاهش میها به هفتهنجام کار را از ماهزمان ا های الکترونیکی مدتو فرم

بازده، امنیت، کاهش زمان درگیر با کار و ایجاد یک زمینه رقابت متفاوت از بهترین نتایج استفاده از سیساتم خریاد و   

(. بیماه الکترونیاک اساساا    1131فروش اینترنتی بیمه در مقایسه با سیساتم سانتی آن اسات  )الریجاانی و مرزباان،     

می باشاد کاه باعاث سارعت و      ام کارهای بیمه بر روی محیط شبکهجایگزینی برای گردش امور دستی به منظور انج

تار از  تر و سریعمه ای خود را برروی اینترنت سادهتوانند کارهای بیها میشود و شرکتتر میصحت در فرآیندها ساده

(. بیمه الکترونیک به معانی عام به عنوان کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطالعات 1131، رتهند )نیکو فطگذشته انجام د

ای از توان آن را به عناوان تاامین پوشاش بیماه    گردد و در معنای خاص میلید و توزیع خدمات بیمه اطالق میدر تو

گاردد  و قارارداد آن منعقاد مای    ای اطالق کرد که بطور آنالین درخواسات، پیشانهاد و ماذاکره شاده    نامهطریق بیمه

هاای  ای با بهای اندک از طریق کانال(. در واقع بیمه الکترونیک به ارائه مبادله محصوالت و خدمات بیمه1135)همتی،

هاا را کااهش   توان هزینههای الکترونیکی می(. با استفاده از بیمه1131شود  )الریجانی و مرزبان،الکترونیکی گفته می

یابد و ایان امار در حاال    ها کاهش می، نرخ انواع بیمهالزم را برای مشتریان ایجاد کرد. در شرایط رقابت داد و جذابیت

، هر شارکت بیماه   در صحنه رقابت. (1131راد،)قنبریای کامال مشهود استهای بیمهحاضر در مورد بعضی از پوشش

ها را تاا  گذاران خود نرخ حق بیمهرای حفظ بیمهتریان ارائه کند و بکند خدمات خود را به نحو احسن به مشسعی می

ترین عاملی که تمام در این میان مهم. (1131راد،حد امکان پایین نگاه دارد تا بتواند به حمایت خود ادامه دهد)قنبری

نوین مثال   هایها و بازاریابان صنعت بیمه را در جهت یافتن راهها، واسطه، آژانسکارگذاراندهندگان خدمات بیمهارائه

 منادی مشاتری اسات   کناد، هماناا رضاایت   های خود کار تشویق و ترغیب میگیری از سیستمبیمه الکترونیک و بهره

 (.5112)اعرابی و برومیده، 

 /آنالین1رفتار مصرف کننده
سازی، انتخاب، ایمنپردازد که به منظور هاییمیها و فرایندها یا سازمانکننده به مطالعه افراد، گروهحوزه رفتار مصرف

کننده ها بر مصرفها و تاثیرات این فرایندهایی برای تامین نیازمندیاستفاده و سازماندهی محصوالت، خدمات یا ایده

تر از نقطه نظر سنتی در کننده بسیار گستردهدیدگاه نسبت به مفهوم رفتار مصرفاند. این و جامعه، تنظیم گردیده

هاوکینز و باشد )تر بر خریدار و نتایج و عواقب فوری منتج از فرایند خرید، میتمرکز دقیقمورد این مفهوم مبنی بر 

پردازد که یک فرد، هایموجود در زمانی میکننده، به مطالعه فرایندر رفتار مصرف(.به بیانی دیگ5،5111مادرسباف

ب، خریداری، مصرف و تمایالت خویش، انتخا ها ومندیها یا تجربیات را به منظور تامین نیازمحصوالت، خدمات، ایده

بوده ی اذهنلیدام، 2از دیدگاه هاوکینزده اکننصرفا(.مدلجامعرفتارم1،1333ساالمون)ریزدیا به دور می

. تادهاسااظشادرآنلحکننده مصرفارابینیرفتپیشجزئیاتکافیبرایکه

وفیزیکشناختیندتاروااعم)یاذاردرونارادفرضیههایذهنیوسبکزندگیخودرابرپایهعواملتاثیرگااف،دلانمااسایاراساب

ات و تعامالت اینترنت امروزه مسیر کسب و کارها و ارتباط.شکلمیدهند( عمدتااجتماعیوجامعهشناختی)وبیرونی( ی

های ها و تئوری، توسعه دانش جدید، مدلمفهوماین  کننده را بطور بنیادین در سراسر جهان تغییر داده است.مصرف

در تجارت  به کسب و کار -کسب و کارو  2مشتری -به -کسب و کاراز نقطه نظر آنالین را  کنندهرفتار مصرف

                                                           
1. Consumer behavior 
2. Hawkins&Mothersbagh 
3. Solomon 
4.Hawkins 
5.B2C ( Bussines to consumer) 
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اند که در اقتصاد دیجیتالی، رقبا تنها به اندازه ها کم کم دریافته(. سازمان1،5113دهد)الروشمیالکترونیکی جهت 

(. لذا به منظور توسعه اینترنت به عنوان یک 5،5111یک با یکدیگر فاصله دارند)کریستی چونگ و همکارانیک کل

کانال خرده فروشی، درک رفتار، دیدگاه و تمایالت مصرف کنندگان در تجربه فضای آنالین )اعم از تجربه خرید، 

کننده، استخراج سیک رفتار مصرفاز تحقیقات کالهایی را محققان غالبا تئوری گردد.مشارکت، و.... ( مهم تلقی می

اند. مفاهیمی چون یادگیری رفتاری، تحقیقات انجام گرفته حول محور مفهوم شخصیت، پردازش اطالعات و نموده

سازد که اغلب اجزا و عناصر بینشی(. عالوه بر آن، بررسی دقیق ادبیات در این حوزه آشکار می)1های دیدگاهیمدل

مصرف کننده در مطالعه رفتار مصرف کننده آنالین نیز کاربرد دارد. با این حال، این کاربرد به سادگی و  تئوری رفتار

به شکل مستقیم در قالب اقتباس ساده اجزا و عناصر و کاربست آنان از فضای آفالین در محیط آنالین ممکن و میسر 

کنندگان وجود دارد که تصور و تجسم آنالین مصرف های آفالین وای میان رفتارهای عمدهگردد. هنوز تفاوتنمی

کننده در فضای آنالین، رفتار مصرفهای گردد. به عنوان مثالی برای استفاده از تئوریمتمایزی را موجب می

های ویژه وب را در کمک به فرایند خرید آنالین، بر اساس تئوری عملیات ، فاکتور5111در سال 2ویجایاواساراتی

کننده آنالین، یکپارچه ، به منظور توصیف بهتر رفتار خرید مصرف2کنندهفتار مصرفمستدل در ر

با استفاده از متغیرهای مختلف،رفتار افرادرا در شرایط خاص اقدامات مستدل تئوری (.5111نمود)ویجایاواساراتی،

ی محسوب های رفتارنظریهترین و نافذترین از بنیادی تئوری این. (1،1312بین و آجزن)فیشنمایدبینی میپیش

رفتار هر فرد ناشی از عملیات مستدل تئوری براساسها کاربرد دارد. تاربینی سطح وسیعی از رفپیش گردیده کهدر

(. 1312بین و آجزن،)فیشگرددایشانتلقی مینی وت اوست و نیات نیز تابعی از نگرش افراد و هنجارهای درانی

سازد که چشم انداز مطالعات انجام شده نسبتا وسیع بوده و آشکار می بازنگری تحقیقات مصرف کننده آنالین

-ها حاکی از آنند که تئوری اقدامات مستدل و تئوریمطالعات نسبتا بخشی و نتایج متناقضی را به دنبال دارد. یافته

ی رفتار ارائه گردید و تئور 1333دیویس در سال که توسط 1های هم خانواده آن شامل مدل پذیرش تکنولوژی

ز به نی3آوریو تئوری نفوذ فن 3تایید_باشند. تئوری انتظارهای عمده مطرح در این حوزه مینظریه ،ریزی شدهبرنامه

اند. مدل پذیرش تکنولوژی که به نوعی با موضوع کننده آنالین مورد آزمون قرار گرفتهتناوب در مطالعه رفتار مصرف

ها به عنوان چارچوبی برای درک نحوه بهبود دیدگاه کاربر در مورد مدت خوانی و مطابقت دارد،مطالعه حاضر هم

گرفت. دو دسته از گیرند، مورد مالحظه قرار میچنین زمانی که ایشان تصمیم به استفاده از آن میفناوری، هم

کوفاریس و ) های اصلی این تئوری عبارتند از سودمندی ادارکی و سهولت استفاده و کاربرد ادارکیمتغیر

 (. 5115همپتون،

 مدل پذیرش تکنولوژی 

( ارائه شده بو ، مادل  1312که بر مبنای مطالعات فیشبن و آجزن   )TRA(11گیری از مدل نظریه عمل مستدلبا الگو

(.  در این مدل یاک تطبیاق از نظریاه عمال     1331، ) استراب ارائه شد 1333پذیرش فناوری توسط دیویس در سال 

گیارد و دو ادراک اصالی بار    اطالعاتی توسط کاربران انجاام مای   هایسازی پذیرش سیستممدل برای (TRA)مستدل

دهد . این دو ادراک به ترتیاب عباارت از ساودمندی ادراکای     مبنای مطالعات قبلی پایه پذیرش فناوری را تشکیل می
                                                           

1. Laroch 
2. Christy Cheung, et all 
3. Attitude models 
4. Vijayasarathy 
5. Theory of Reasoned Action) TRA) 
6. Fishbein, M., & Ajzen 
7. Technology Acceptance Model(TAM) 
8. Expectation-Confirmation Theory(ECT) 
9. Innovation Diffusion Theory(IDT) 
10. Theory of Reasoned Action 
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(pu)1  و سهولت استفاده ادارکی)PEOU(5  .ای کاه شاخم معتقاد اسات     سودمندی ادراکی به عنوان درجاه هستند

وسایله  غلاب باه  . در یک سازمان، افاراد ا ، تعریف شده استبخشداستفاده از یک سیستم خاص عملکرد وی را ارتقا می

در مقابال  (. 1331، 1به نقال از شااین   1333شوند )دیویس ، ها تقویت می، کارانه و سایر پاداش، ارتقاءافزایش حقوق

که یک فرد معتقد است استفاده از سیستم خاصی بدون نیاز به تاالش زیااد ممکان    ای درجهسهولت استفاده ادراکی )

، پذیرش رایانه است که عمومی باوده  فراهم کردن یک توصیف از پارامترهای (TAM)تعریف شده است. هدف  ،است(

از اناواع مختلاف   هاای محاساباتی را داشاته و کااربران آن     بران از یک دامنه وسیع از فناوریقابلیت توصیف رفتار کار

توانناد تشاخیم   . بنابراین محققاان و مادیران مای   بینی رویکرد توصیفی هم دارد. مدل عالوه بر جنبه پیشباشندمی

. یک هدف های اصالح مناسب را دنبال کنندص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود، تا گامدهند چرا یک سیستم خا

هاا و تماایالت   لای، طارز تلقای   اثر عوامل خارجی بر باور های داخ فراهم کردن مبنایی برای پیگیری (TAM)کلیدی 

دار مساتقیمی میاان درک ساهولت کااربرد باا      در دو مطالعه زمانی انجام شده بوسیله دیویس وی رابطه معنای است. 

باا درک   (PEU)داری باین عامال ماذکور    که رابطه ی معنای . درحالی، نیافتITاستفاده واقعی از سیستم، یا پذیرش 

 نشان داد. 5توان با شکل  مشاهده شد. مدل ساده شده دیویس را می (PU)سودمندی 

 

 

 

 

 

 

متغییرهای برونزا را مشخم نکرده، ولی به عنوان مثال اشاره کرده است کاه در تخقیقاات بعادی، الزم اسات     دیویس 

گیرناد )دیاویس و    کنناد ماورد بررسای قارار    شرایط و سازوکارهایی که اثر تاثیرات اجتماعی را بر استفاده هدایت می

ران یک فناوری اطالعات و دالیل اینکه چرا کاربمدل پذیرش فناوری نظام اطالعات و ارتباطات است (. 1333دیگران، 

های بیرونی )متغیرهاای  ، سازهاین مدل دو دسته سازه وجود دارد دهد. درپذیرند یا رد می کنند نشان میخاص را می

و  ، عاملیات ابازار  جاارب مشاابه قبلای   هایی مثال اساتفاده قبلای از اینترنات، ساطح عقیادات، ت      بیرونی( شامل متغیر

، ساهولت ادراک  ای درونی شامل سودمندی ادراک شده، کاربرد فناوریهو سازه(5111،تکلیف و ... )کرمیهای ویژگی

باشاند کاه   ، نیت رفتاری کاربرد فناوری و کاربرد واقعی فناوری میاوری نگرش نسبت به کاربرد فناوریشده کاربرد فن

ها سهولت ادراک شده کاربرد ترین این سازهمهم. (5111؛ کرمی،  5111پذیرند )وآینیو، از متغیرهای بیرونی تاثیر می

های بیرونای هام بطاور    . متغییر( 5113، باشند )هرناندز و دیگرانفناوری و سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری می

گذارند و هم بطور غیر مساتقیم  مستقیم بر سودمندی ادراک شده فناوری و سهولت ادراک شده کاربرد فناوری اثر می

گذارند)ساائدهو  اثار مای   (PEU)از طریق سهولت ادراک شده کاربرد فناوری  (PU)بر سودمندی ادراک نشده فناوری 

 (.5112؛ وین سنت چانگ،  5111، کایدا

                                                           
1. Perceived Use Fullness 
2- Perceived Ease of Use 
3- Shine 

تمایالت رفتاری 

 استفاده

استفاده از 

 سیستم

طرز تلقی نسبت 

 به استفاده

PU   

OEP

U 

متغییر های 

 برونزا

 (.1333منبع:  )دیویس و دیگران ،  5شکل 
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 پیشینه تحقیق:  

 خالصه مطالعات تجربی در زمینه تحقیق: 1جدول 

 پژوهشگران هدف نتایج

مطلب پردازدختند که خدمات الکترونیکی، ذی نفعان خدمات الکترونیکی، به بیان این 
های ارائه خدمات و تعاریف دیگری از مصادیق بیمه الکترونیک از جمله اهداف کلیدی کانال

انداز توسعه فناوری اطالعات شرکت بیمه است و توسعه این خدمات از سویی به در چشم
ت مشتریان و همسویی با الزامات ملی به نقش رهبری یابی به سطوح باالتر رضایدلیل دست

 بیمه ایران در صنعت بیمه کشور می افزاید.

امکان سنجی بیمه الکترونیک 
 مطالعه موردی  : بیمه ایران

بختیاری و رضوی 
 (9311زاده )

آمیز با بررسی چهار متغیر اصلی رضایت کلی، فایده بیمه الکترونیکی، میزان توسعه موفقیت
اند که رابطه بین آمادگی الکترونیکی و آمادگی الکترونیکی سازمان به این نتیجه رسیدهبیمه 

باشد دار و مثبت میمعنیآمیز بیمه الکترونیکی الکترونیکی سازمانی بر روی ثوسعه موفقیت
های بیمه با ارتقای سطح متعهد، نظارت، منابع کسب و کار و تکنولوژی بر در نتیجه شرکت

 .گذارندتوسعه به صورت مستقیم اثر می روی موفقیت

ارزیابی رابطه آمادگی الکترونیکی 
 با موفقیت بیمه الکترونیکی

بیان خسروی و 
 (9331شعبان الهی )

گیری از بیمه الکترونیک را جهت تسهیل در امر صادرات های پیش رو و موانع بهرهچالش
برای استفاده از فناوری کند. و بستر سازی فرهنگی ومخابراتی محصول بررسی می

کارگیری تدریجی اینترنت برای معرفی و فروش محصوالت بیمه اطالعات و ارتباطات و به
 را نتیجه کار خود قرار داده است.

بیمه الکترونیک و نقش آن در  
 تسهیل صادرات

 (9311قنبری راد )

چهارم به این مدل و شاخگی دکتر میرزایی اهر نجانی و افزودن یک بعد با الهام از مدل سه
ای به عنوان جامع های مختلف بیمهبا مد نظر قرار دادن کلیه مدیران و معاونان بخش

آماری و با در نظر گرفتن متغیرهایی که در ارتباط با موانع توسعه بیمه الکترونیک بوده به 
ه ترتیب ای، ساختاری، ماهیتی و رفتاری باند که هر یک از عوامل زمینهاین نتیجه رسیده

های تحقیق مانع توسعه بیمه الکترونیک در شرکت بیمه آسیاست در انتها با توجه به یافته
 راهکارهای پیشنهادی نیز ارائه کردند.

های بررسی موانع توسعه بیمه
 الکترونیکی در شرکت بیمه آسیا

امیر خانی و 
 (9333همکاران )

تواند تحت تاثیر کاربرد و کاربرد می نتایج حاصله نشان داد که سودمندی درک شده، سهولت
 دارتری ایجاد کند.استفاده اجباری یا داوطلبانه از سیستم قرار گیرد و همبستگی معنی

به تکرار مطالعه دیویس بر ارتباط 
بین سهولت استفاده سودمندی و 

 کاربرد سیستم پرداختند

آدامز و همکاران 
(9115 ) 

ت استفاده درک شده و کاربرد سیستم خود گزارش در که عوامل سودمندی درک شده، سهول
داری سودمندی درک شده و سهولت استفاده را در نظر گرفته و نتایج حاصله رابطه معنی
 دهد.درک شده با رفتار مصرف کننده را نشان می

بر توسعه و تایید درک سودمندی  
و درک سهولت استفاده از 

 های جدید پرداختتکنولوژی

 (9131دیویس)

اند و گذارد پرداختهدر پژوهش خود به بررسی متغیرهایی که به آمادگی صنایع بیمه تاثیر می
گذاری در شود که به سرمایههای بیمه ایرانی توصیه میدر پایان این تحقیق به شرکت

 تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیکی بپردازند.

ارزیابی آمادگی صنعت بیمه ایران 
 کترونیکبرای پذیرش بیمه ال

ثنایی و همکاران، 
(5111) 

 

 مدل مفهومی تحقیق

، مدل پذیرش فناوری را مدلی های مختلف انجام گرفته بودهای علمی که در زمینهمقاله منتشر شده در مجله 33از 

اند کردهمعرفی کار گرفته شود های مختلف بهتواند در زمینهبینی کننده که میمعتبر و پیش ،، قابل اعتمادقوی

رسند که یک این تئوری مدلی است برای تبیین اینکه کاربران چگونه به این نتیجه می. (5111)کینگ وها، 

شوند که کاربران با یک تکنولوژی جدید مواجه میتکنولوژی جدید را پذیرفته و به کار ببندند. بر این اساس هنگامی

گذارند. ، تاثیر قابل توجهی میکارگیری تکنولوژیگی و بهو چگون ها در خصوص زمانیکسری عوامل بر تصمیم آن

ترین گردد. این مدل یکی از مهممتغیر منفعت درک شده خود، مستقیما از احساس سهولت استفاده متاثر می
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دارد سودمندی دریافت شده  های اطالعاتی است که بیان مییستمهای مورد استفاده در مطالعات پذیرش سمدل

فرد و های اطالعاتی موثر هستند )تقویفاده دریافت شده بر طرز فکر افراد مورد استفاده از سیستموسهولت است

توان زمینه صورت گرفته میاین و مطالعاتی که اخیرا در  بیمه الکترونیکتوجه به ادبیات با .(1133، انهمکار

 به تصویر کشیده شده است: 1فرضیات زیر را بیان کرد که این فرضیات در شکل 

 

 فرضیه اصلی پژوهش:

 داری وجود دارد.بین عوامل موثر برپذیرش بیمه الکترونیک از سوی نمایندگان فروش بیمه ارتباط معنا  

ها و با توجه به عوامل سازنده و مدل پذیرش فناوری روابط بین آنکنید فرضیه اصلی همانطور که در باال مشاهده می

فرضیه فرعی تجزیه شده است که هر کدام از این فرضیات مورد بررسی قرار  این مطالعه  به نه یکبیمه الکترون

 های فرعی این پژوهش عبارتند از: فرضیهگیرند. می

 داری وجود دارد.معنیبین میزان تحصیالت ودرک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک رابطه  -1

 .وجود دارد داریدمندی  رابطه معنیودرک  سوبین تجربه استفاده از بیمه الکترونیک  -5

 .وجود دارد داریودمندی  رابطه معنیبین امنیت استفاده از بیمه الکترونیک  ودرک  س -1

 داری وجود دارد.معنیبین درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک ودرک سودمندی رابطه  -2

 داری وجود دارد.معنیبین درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک ونگرش نسبت به استفاده از آن رابطه  -2

 داری وجود دارد.سبت به استفاده از آن رابطه معنیبین درک سودمندی از بیمه الکترونیک ونگرش ن -1

 جود دارد.داری وقصد استفاده از آن رابطه معنی  بین درک سودمندی از بیمه الکترونیک و -1

 داری وجود دارد.استفاده از آن رابطه معنی بین  نگرش افرادنسبت به استفاده از بیمه الکترونیک وقصد -3

 داری وجوددارد.معنیبین  قصد استفاده از بیمه الکترونیک و استفاده واقعی از آن رابطه  -9

 باشد.یرسیم که مدل مفهومی مطالعه حاضر مبا توجه به این فرضیات به شکل زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1333منبع:  )دیویس و دیگران،  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 :پردازیمبرای درک بهتر مدل به تعریف واژه های مورد استفاده در مدل می 

، استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تالش زیادی جهت : میزانی که شخم معتقد است(PEU)درک سهولت استفاده

آسانی اساتفاده  ( . درک سهولت استفاده احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره 5111یادگیری ندارد )ونکاتش، 

هاای فاوق   های اطالعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است؛ بدین ترتیب کاه فنااوری  از انواع فناوری

 تحصیالت

 تجربه

 درک سودمندی امنیت

 قصداستفاده

 درک سهولت کاربرد

 واقعی استفاده نگرش نسبت به استفاده
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گیارد  ، بیشتر مورد استفاده قارار مای  ها نیاز داشته باشدهرچقدر به تالش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آن

 (.5112، ؛ کالپینگ و مکینی5111مکاران، ؛ آمواکو و ه1333)دیویس و همکاران، 

، عملکارد شخصای او را بهباود    ای که شخم باور دارد اساتفاده از یاک سیساتم خااص    : درجه(PU)درک مفید بودن

ن دربااره مفیاد باودن اناواع     . درک مفید بودن احتمال ذهنای شاکل گرفتاه در کااربرا    (5115، بخشد )تیلور و تاممی

هاا  ؛ بدین ترتیاب کاه هار چاه ایان فنااوری      ر محیط کار برای انجام وظایف استرس دهای اطالعاتی در دستفناوری

رناد  گی، مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر ماورد اساتفاده قارار مای    ا را در بستر سازمانی بهبود بخشدهعملکرد کاری آن

 .(5112کالپینگ و مکینی،  ؛5111؛ آمواکو و همکاران، 1333)دیویس و همکاران، 

شاود.  گیری فنااوری، گفتاه مای   کاربر از درجه مطلوبیسات در بکاار   رش نسبت به کاربرد فناوری به ارزیابینگرش: نگ

، از باورهای کاربر یعنی سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده کااربر  اربر نسبت به استفاده از یک نظامنگرش ک

 (.5112، )وین سنت چانگ شود و یا نظریه عمل مستدل شده سازگار استمشتق می

. نیت رفتاری از نگارش نسابت   شودکارگیری فناوری توسط کاربر گفته می: نیت رفتاری نیز به احتمال بهنیت رفتاری

تواناد  (. نیات رفتااری مای   5112گردد )وین سنت چانگ، می شود و به رفتار واقعی منجربه کاربرد فناوری مشتق می

 (.1331هدف باشد )موریس دیلون، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار 

هاای  ، ویژگای تواند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعیمتغیرهای بیرونی: عوامل بیرونی می

هاای  افراد دیگر در استفاده از سیستم هایافزار و نحوه آموزش و کمکافزار و نرمای مانند نوع سختهای رایانهسیستم

هاای اطالعاات تااثیر    باودن و آساانی اساتفاده از فنااوری     های ذهنی افراد از مفیاد سوی برداشتهای باشد که برایانه

 (.1333ارند )دیویس و دیگران، گذمی

 روش تحقیق

پس بنا به هدف باشد می بیمه الکترونیکی عوامل موثر بر پذیرش به دنبال توسعه کاربرد عمل نکهیا یبرا قیتحق نیا

شناخت هرچه بهتر  ی، براهامتغیرها و روابط بین آنفیقرار گرفته و از آنجا که به توص یدکاربر قاتیدر حوزه تحق

پذیرش  ندیفرآ یبررس یبرا قیتحق نیباشد. در ایم یفیاز لحاظ روش توص نهیبه ماتیموجود و اخذ تصم طیشرا

استفاده کنندگان بیمه اخذ نظرات  رفت.به کار  یشیمایپ قیروش تحقبیمه الکترونیک توسط استفاده کنندگان 

جامعه آماری این .گرفتپرسشنامه انجام لهیبه وسارتباط بین متغیرها یداده جهت بررس یآوروجمع الکترونیک

باشد. نمونه آماری می ران در استان خراسان رضوی،کلیه نمایندگان فروش بیمه شرکتهای بیمه ایاز تحقیق متشکل 

. حجم استفاده شده استساده  تصادفی یریگروش نمونهگیری از ت. برای نمونهذکر شده انتخاب شده اس افراداز بین 

 گیری شامل یک، ابزار اندازههمانطور که در باال ذکر شد. بدست آمد 512برابر با استفاده از فرمول کوکران  نمونه

این پرسشنامه شامل ، باشدسنجش متغیرهای پرسشنامه را دارا مییهاو شاخم ارهایپرسشنامه است که در آن مع

دوم  بخش .دهنده در نظر گرفته شده استبخش اول جهت توضیح موضوع و آشنایی پاسخباشد. سه بخش می

فرضیه و  متغبرهاهای سنجش معیارها و شاخمسؤال است که مرتبط با 52 شامل پرسشنامهسئواالت اختصاصی 

، سن، دهندهبخش سوم مشخصات عمومی، که شامل چهار قسمت، تحصیالت فرد پاسخطراحی شده است.تحقیق 

. در این باشداش و شغل و درآمد وی میتحصیلیسابقه فعالیت در بیمه، مدت زمان استفاده از بیمه الکترونیک، 

از پرسشنامه گیفن و همکارانش )گیفن، ایم. مطالعه برای تهیه پرسشنامه از چند پرسشنامه استاندارد استفاده نموده
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سوال برای ارزیابی این متغیر مورد استفاده  12آن تعداد  سازی(،  استفاده نموده که با بومی5111، 1کاراهانا و استراب

پرسشنامه  روایی تنظیم گردیده است.  ایگزینه 2و بر اساس طیف لیکرت  بوده ستهها از نوع باین پرسشقرار گرفت.

ه منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده ب. شد با استفاده از روش تحلیل محتوا تایید

های تایی ازپرسشنامه 21آزمون آلفای کرونباخ برا ی یک نمونه SPSSافزار استفاده از نرم (.1113شده است )خاکی،

بدست  331/1و پایایی کل پرسشنامه 313/1براساس نتایج به دست آمده ضریب آلفا معادل  ،تحقیق انجام شد

جهت محاسبه نمرات مربوط به هر متغیر از روش محاسبه میانه سطری استفاده شده است. بدین صورت که در .آمد

باشد. بنابراین در هر العات، هر سطر نمایانگر یک پرسشنامه و هرستون نمایانگر یک سؤال یا یک متغیر میورود اط

ها باشد.)برای هر یک از سطرپرسشنامه برای بدست آوردن نمره هر متغیر الزم به میانه گرفتن از سؤاالت مربوطه می

ی از نرم افزار آمار قیتحق نیفرضیه در ا یبررسها و داده لیجهت تحل یک میانه مربوط به سؤاالت فرضیه(.

SPSSاست. دهیاستفاده گردبرای تحلیل مسیر معادالت ساختاری  برای ضریب همبستگی و از لیزرل 

 هایافته
درصد زن  2/21درصد مرد و  2/23پاسخگو،  512استفاده شد. که از SPSSبرای بررسی آمار توصیفی از نرم افزار 

، 29/1، 3/22به ترتیب برابر با  12، و باالی 12تا  11، 11تا  2سال،  2. از نظر سابقه فعالیت درصد افراد زیر بودند

میزان برای بررسی اثر متغیرهای مستقل ) .مجردبودند یومابق متاهل %1383 شده گرفته ازنمونه.بود 2/6، 11/3

استفاده وابسته ) بر متغیر (امنیت استفاده از بیمه الکترونیک ،تجربه استفاده از بیمه الکترونیک، تحصیالت افراد

قصد استفاده از ،نگرش نسبت به استفاده از بیمه الکترونیکبا نقش متغیرهای میانجی )( واقعی از بیمه الکترونیک

مبادرت شد واز  هاتحلیل داده افزار لیزرل به تجزیه وو تحت معادالت ساختاری نرمSPSSاز نرم افزار (بیمه الکترونیک

ها ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مدل استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده

که نمایندگان برای استفاده از یک کند.نتیجه اینوابسته تایید می رابطه همبستگی بین کلیه متغیرها را با متغیر

دهندودرصورتی که سهولت بکارگیری آن وسودمندی ا مورد توجه قرار میتکنولوژی خاص بطورکلی ابتدا عامل آن ر

کنند.بنابراین باالبردن آن را درک کنند،اقدام به استفاده از آن باتوجه به عواملی چون تجربه وتحصیالت وامنیت می

ین نقش را ای بیشترادراک نمایندگان از سهولت کاربرد ودرک سودمندی از هریک از خدمات الکترونیکی بیمه

 دارد.چنین استفاده واقعی درنگرش استفاده وبه تبع قصداستفاده ودر نهایت پذیرش تکنولوژی توسط نمایندگان وهم

 بررسی فرضیات:
 بررسی فرضیات : 5جدول 

 ردیف فرضیه نتیجه 

بین میزان تحصیالت و درک سهولت ارتباط معنادار وجود 
گیرد. با توجه میمورد تأیید قرار  استفاده از بیمه الکترونیک

توان نتیجه گرفت باال به اینکه ضریب همبستگی مثبت، می
بودن سطح تحصیالت باعث افزایش درک سهولت استفاده از 

 شود.بیمه الکترونیک می

 

 151/0ضریب همبستگی : 

 11/0داری: سطح معنی 

 512: تعداد

 

سهولت میزان تحصیالت و درک ارتباط بین: 9فرضیه 
 استفاده از بیمه الکترونیک

 

1 

تجربه و درک سودمندی استفاده از ارتباط معنادار بین وجود 
 161/0ضریب همبستگی : 

تجربه استفاده از بیمه الکترونیک و درک ارتباط بین:5 فرضیه 000/0داری: سطح معنی 
5 

                                                           
1. Gefen,  Karahanna, and Straub 
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گیرد. با توجه به اینکه میمورد تأیید قرار  بیمه الکترونیک
توان نتیجه گرفت باال بودن ضریب همبستگی مثبت شده می

سطح تجربه باعث افزایش درک سودمندی استفاده از بیمه 
 شود.الکترونیک می

 سودمندی 515:تعداد

بین امنیت و درک سودمندی استفاده ارتباط معناداری وجود 
به  می گیرد. با توجهمورد تأیید قرار  از بیمه الکترونیک

توان نتیجه گرفت باال بودن ، میضریب همبستگی مثبت
امنیت استفاده از بیمه الکترونیک باعث افزایش درک 

 شود.سودمندی استفاده ازبیمه الکترونیک می

 121/0ضریب همبستگی : 
 000/0داری:سطح معنی 

 512:تعداد

:  ارتباط بین استفاده از بیمه الکترونیک و درک 3فرضیه 
 سودمندی

 

1 

 
 

وجود ارتباط معناداری بین درک سهولت استفاده از بیمه 
گیرد. با الکترونیک ودرک سودمندی  مورد تأیید قرار می

توان نتیجه گرفت باال ، میضریب همبستگی مثبت توجه به
بودن درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک  باعث افزایش 

 شود.میدرک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک 

 600/0ضریب همبستگی : 

 000/0داری:سطح معنی 

  512:تعداد

درک سهولت استفاده از بیمه ارتباط بین :2فرضیه 
 الکترونیک ودرک  سودمندی

2 

وجود ارتباط معناداری بین درک سهولت استفاده از بیمه 
الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از آن  مورد تأیید قرار 

توان نتیجه ضریب همبستگی مثبت، می به  گیرد. با توجهمی
گرفت باال بودن درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک  

 شود.باعث افزایش نگرش نسبت به استفاده از آن  می

 151/0ضریب همبستگی : 

 000/0داری:سطح معنی

 512:تعداد

درک سهولت استفاده از بیمه ارتباط بین :2فرضیه 
 الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از آن  

2 

جود ارتباط معناداری بین درک سودمندی استفاده از بیمه 
الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از آن  مورد تأیید قرار 

گیرد. با توجه به ضریب همبستگی مثبت، می توان نتیجه می
سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک  گرفت باال بودن درک 

 شود.باعث افزایش نگرش نسبت به استفاده از آن  می

 510/0ضریب همبستگی : 

 000/0داری: سطح معنی

 512:تعداد

درک سودمندی از بیمه الکترونیک  ارتباط بین:  6فرضیه 
 ونگرش نسبت به استفاده از آن

1 

استفاده از بیمه وجود ارتباط معناداری بین درک سودمندی 
گیرد. با الکترونیک و قصد استفاده از آن  مورد تأیید قرار می

توان نتیجه گرفت باال توجه به ضریب همبستگی مثبت، می
بودن درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک  باعث 

 افزایش قصد استفاده استفاده از آن  می شود.

 593/0همبستگی : ضریب 

 000/0داری: سطح معنی

 512:تعداد

درک سودمندی از بیمه الکترونیک  ارتباط بین:  7فرضیه 

 و قصد استفاده از آن

 

1 

وجود ارتباط معناداری بین نگرش افراد نسبت به استفاده از 
بیمه الکترونیک و قصد استفاده از آن مورد تأیید قرار 

توان نتیجه گیرد. با توجه به ضریب همبستگی مثبت، میمی
بودن نگرش افراد نسبت به استفاده از بیمه  گرفت باال

الکترونیک باعث افزایش قصد استفاده استفاده از آن  
 شود.می

 531/0ضریب همبستگی : 

 000/0داری: سطح معنی

 265:  تعداد

نگرش افراد نسبت به استفاده از  ارتباط بین:  3فرضیه 
 بیمه الکترونیک و قصد استفاده از آن

3 

معناداری بین قصد استفاده از بیمه الکترونیک و وجود ارتباط 
گیرد.  با توجه به استفاده واقعی از آن مورد تأیید قرار می

توان نتیجه گرفت باال بودن ضریب همبستگی مثبت می
قصد استفاده از بیمه الکترونیک باعث افزایش استفاده واقعی 

 شود.از آن می

 516/0ضریب همبستگی : 

 000/0داری: سطح معنی

 265:  تعداد

قصد استفاده از بیمه الکترونیک و ارتباط بین:3فرضیه 
 استفاده واقعی از آن

3 

ایم برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده کردهافزار لیزرل ی فرضیات از نرمتر رابطه متغیرهابرای بررسی دقیق

ی برای  متغیرهای فرضیه های برازندگشاخم ابتدا ضرایب مسیر سپس:دست آمده استصورت زیر بونتایج به

 :دش محاسبه
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 زازا برمتغیر درونزا برمتغیرهای مشاهده شده  واثرکل متغیرهای نهفته برون: اثر متغیرهای نهفته درون9جدول 

برآورد  جهت مسیر

 پارامتر

T  سطح

 معناداری

𝐑𝟐 

 12/0 096/0 06/2 61/0 ازبیمه الکترونیکمیزان تحصیالت  بر  میزان درک سهولت استفاده ازفرضیه اول:   1

 90/0 011/0 002/2 91/0 میزا ن تحصیالت  برمیزان در ک سهولت استفاده ازبیمه الکترونیک  ازفرضیه دوم:  2

 10/0 093/0 20/0 21/0 امنیت      بر میزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک  ازفرضیه سوم:       9

 56/0 000/0 20/10 62/0 میزان درک سهولت بر میزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک ازفرضیه چهارم:   1

 20/0 011/0 13/1 91/0 میزان درک سهولت بر نگرش نسبت به استفاده ازبیمه الکترونیک ازفرضیه پنجم:    5

6 

 

 26/0 090/0 61/3 96/0 میزان درک سودمندی بر  نگرش نسبت به استفاده از بیمه الکترونیک ازفرضیه ششم: 

0 

 

 21/0 095/0 15/10 96/0 میزان درک سودمندی بر قصد استفاده از بیمه الکترونیک ازفرضیه هفتم:  

1 

 

نگرش افراد نسبت به استفاده ازبیمه الکترونیک بر قصداستفاده ازبیمه  ازفرضیه هشتم:  

 الکترونیک

50/0 01/12 010/0 96/0 

 06/3 11/0 قصد استفاده از بیمه الکترونیک بر استفاده واقعی ازآنازفرضیه نهم:  3

 

015/0 20/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 13 11 12 11 5 1 

 : ضرایب مدل1شکل 

 

13 11 12 15 11 11 3 3 1 

52 

22 21 25 29 

 تحصیالت

 تجربه

 امنیت

 درک سودمندی

 قصداستفاده

 درک سهولت کاربرد

 واقعی استفاده نگرش نسبت به استفاده

11/1 

11/1 
21/1 22/1 

12/1 

12/1 

13/1 

15/1 

53/1 

31/1 

 

33/1 33/1 15/1 33/

1 

31/1 31/1 12/1 

31/1 23/1 32/1 11/1 13/1 35/1 22/1 

33/1 33/1 

33/1 

33/1 33/1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


16 
 

 های مربوط به نیکوئی برازش مدل: شاخص1جدول 
 

 ردیف
 آماره های برازش 

ریشه خطای میانگین  معناداریسطح  درجه آزادی مجذور کای دو

 مجذورات تقریب

گیری مقیاس های نیکوئی برازش الگوی اندازه: شاخص1فرضیه  1

 و درک سهولت کاربرد ارزش میزان تحصیالت

13/959 21 000/0 21/0 

های نیکوئی برازش الگوی اندازه گیری مقیاس شاخص: 2فرضیه  2

 و درک سودمندی ارزش  میزان تجربه

11/102 15 000/0 101/0 

گیری های نیکوئی برازش الگوی اندازهزیرشاخص: 3فرضیه  9

 و درک سودمندی مقیاس ارزش میزان امنیت

53/110 10 000/0 255/0 

گیری مقیاس های نیکوئی برازش الگوی اندازهشاخص: 4فرضیه  1

 ارزش میزان درک سهولت وو درک سودمندی

31/131 10 000/0 95/0 

شاخص های نیکوئی برازش الگوی اندازه گیری : 5فرضیه  5

 ازبیمه الکترونیکمقیاس ارزش  میزان درک سهولتو قصد استفاده

19/251 9 000/0 563/0 

گیری مقیاس های نیکوئی برازش الگوی اندازهشاخص:6فرضیه  6

ازبیمه و نگرش نسبت به استفادهارزش  میزان درک سودمندی

 الکترونیک

51/256 9 000/0 560/0 

گیری مقیاس های نیکوئی برازش الگوی اندازهشاخص:7فرضیه  0

ازبیمه و نگرش نسبت به استفادهارزش  میزان درک سودمندی

 الکترونیک

11/260 9 000/0 503/0 

گیری های نیکوئی برازش الگوی اندازهزیرشاخص :8فرضیه  1

 مقیاس ارزش نگرش افراد نسبت به استفاده و قصد استفاده  

01/213 9 000/0 609/0 

گیری مقیاس های نیکوئی برازش الگوی اندازه: شاخص9فرضیه  3

 ارزش قصد استفاده و استفاده واقعی

10/201 1 000/0 561/0 

دهد.  با توجه به این  که سطح گیری مقیاس ارزش را نشان میهای نیکوئی برازش الگوی اندازهشاخم 2جدول 

توان درصد می 32است با اطمینان  12/1تمامی فرضیات  برابربا صفر بدست آمده وکمتر از معناداری آزمون برای 

توان استناد کرد. بنابراین با نتیجه گرفت مدل برازش داده شده مورد تایید بوده و به نتایج استخراج شده از آن می

 فرضیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 1توجه به اطالعات مربوط به جدول 

(، با 13/1برمیزان درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک )  زا میزان تحصیالتضریب مسیر متغیر درونفرشیه اول:

تر بودن مقدار سطح معناداری از دست آمده که با توجه به کوچکبه 111/1و مقدار سطح معناداری  =11/5Tارزش 

میزان تحصیالت بردرک سهولت استفاده ازبیمه  شود، یعنیدرصد اطمینان فرضیه اول تائید می 32با  12/1

 .دارد و مثبت تاثیری مستقیمالکترونیک 

(، با 12/1برمیزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک ) زا میزان تجربهضریب مسیر متغیر درونفرضیه دوم:

بودن مقدار سطح معناداری تر دست آمده که با توجه به کوچکبه 121/1و مقدار سطح معناداری =T 115/5ارزش 

میزان تجربه بردرک سودمندی استفاده ازبیمه شود، یعنی درصد اطمینان فرضیه اول تائید می32با  12/1از 

 .داردو مثبت  تاثیری مستقیمالکترونیک 
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(، با 53/1برمیزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک )  زا میزان امنیتضریب مسیر متغیر درونفرضیه سوم:

تر بودن مقدار سطح معناداری از دست آمده که با توجه به کوچکبه 113/1و مقدار سطح معناداری  =51/1Tارزش 

توان نتیجه گرفت باال بودن امنیت استفاده ازبیمه می یعنی ،شوددرصد اطمینان فرضیه سوم تائید می32با  12/1

 شود.بیمه الکترونیک می الکترونیک باعث افزایش درک سودمندی استفاده از

(، 15/1برمیزان درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک ) زا درک سودمندیضریب مسیر متغیر درونفرضیه چهارم:

تر بودن مقدار سطح معناداری از دست آمده که با توجه به کوچکو مقدار سطح معناداری صفر به =51/11Tبا ارزش 

توان نتیجه گرفت باال بودن درک سودمندی استفاده میشود یعنی هارم تائید میدرصد اطمینان فرضیه چ32با  12/1

 شود.ازبیمه الکترونیک باعث افزایش درک سهولت استفاده ازبیمه الکترونیک می

نگرش نسبت به استفاده زا میزان درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک برضریب مسیر متغیر درونفرضیه پنجم:

تر دست آمده که با توجه به کوچکبه 121/1و مقدار سطح معناداری  =13/3T(، با ارزش 12/1) ونیکازبیمه الکتر

می توان نتیجه گرفت  درصد اطمینان فرضیه پنجم تائید می شود یعنی 32با  12/1بودن مقدار سطح معناداری از 

 شود.ه استفاده ازآن میباال بودن درک سهولت استفاده ازبیمه الکترونیک باعث افزایش نگرش نسبت ب

نگرش نسبت به زا میزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک بر ضریب مسیر متغیر درونفرضیه ششم:

بدست آمده که با توجه به  111/1و مقدار سطح معناداری =1/3T( ، با ارزش 11/1) استفاده ازبیمه الکترونیک

توان نتیجه می شود، یعنیدرصد اطمینان فرضیه ششم تائید می32ا ب 12/1تر بودن مقدار سطح معناداری از کوچک

 شود.گرفت باال بودن درک سودمندی استفاده ازبیمه الکترونیک باعث افزایش نگرش نسبت به استفاده ازآن می

ازبیمه قصداستفاده زا میزان درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک بر ضریب مسیر متغیر درونفرضیه هفتم:

تر بودن دست آمده که با توجه به کوچکبه 112/1و مقدار سطح معناداری  =12/11T(، با ارزش 11/1) الکترونیک

توان نتیجه گرفت باال بودن میشود، یعنی درصد اطمینان فرضیه هفتم تائید می32با  12/1مقدار سطح معناداری از 

 شود.ایش قصداستفاده از بیمه الکترونیک میدرک سودمندی استفاده ازبیمه الکترونیک باعث افز

 قصداستفادهبر  نگرش افراد نسبت به استفاده  ازبیمه الکترونیکزا ضریب مسیر متغیر درونفرضیه هشتم:

تر بودن مقدار دست آمده که با توجه به کوچکبه 121/1و مقدار سطح معناداری  =13/15T(، با ارزش 21/1)ازآن

می توان نتیجه گرفت باال بودن شود یعنی درصد اطمینان فرضیه هشتم تائید می32با  12/1سطح معناداری از 

 شود.نگرش افراد نسبت به استفاده ازبیمه الکترونیک باعث افزایش قصداستفاده ازبیمه الکترونیک می

مقدار سطح  و  =11/3T(، با ارزش  22/1) قصداستفاده ازبیمه الکترونیکزا ضریب مسیر متغیر درونفرضیه نهم:

درصد اطمینان 32با  12/1تر بودن مقدار سطح معناداری از دست آمده که با توجه به کوچکبه 122/1معناداری 

توان نتیجه گرفت باال بودن قصداستفاده ازبیمه الکترونیک باعث افزایش استفاده می شود، یعنیفرضیه نهم تائید می

 شود.واقعی ازآن می
 .موثر بر پذیرش بیمه الکترونیک از سوی نمایندگان فروش بیمه ارتباط رابطه معناداری وجودداردبین عوامل فرضیه اصلی:

توان نتیجه گرفت که بین تجربه استفاده ازبیمه الکترونیک ودرک دست آمده از فرضیات فرعی میبا توجه به نتایج به

درک سهولت استفاده ازبیمه الکترونیک  ودرک سودمندی، بینبیمه الکترونیک  سودمندی، بین امنیت استفاده از

 ودرکسودمندی، بین درک سهولت استفاده ازبیمه الکترونیک ونگرش نسبت به استفاده ازآن،بین درک سودمندی از

نگرش  ازآن،بین وقصداستفاده الکترونیک ازبیمه سودمندی درک ونگرش نسبت به استفاده ازآن، بینبیمه الکترونیک 

ازآن  واقعی واستفاده الکترونیک ازبیمه قصداستفاده ازبیمه الکترونیک وقصداستفاده ازآن وبین افرادنسبت به استفاده

 بیمه فروش نمایندگان ازسوی یالکترونیک بیمه موثربرپذیرش عوامل وجود دارد. در نتیجه بین داریرابطه معنی

)با ه نتایج به دست آمده از فرضیات با توجه ببراساس الگوی مفهومی پژوهش و وجوددارد. معناداری رابطه ارتباط
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ها جهت بررسی میزان تاثیر متغیر مستقل بر داری آناستفاده از جداول ضریب مسیرها و با توجه به سطح معنی

و مدل نهایی پژوهش، مدل ارائه شده می توان رابطه بین متغیر ها را به صورت زیر دسته بندی کرد.متغیر وابسته(  

 باشد.می 2در شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 عوامل موثربرپذیرش تکنولوژی: 5شکل 

 

 

 عوامل موثربرپذیرش بیمه الکترونیک از سوی نمایندگان فروش بیمه: رتبه بندی 5جدول 

نسبت  الکترونیک ازبیمه استفاده سهولت ودرک تحصیالت میزانتوان گفت رابطه بین باتوجه به ضریب مسیرها می

 باشد.تر میبه سایر متغیرها قوی

 گیریبحث و نتیجه

ضریب همبستگی مثبت ها نشان دهنده یافته های صورت گرفته در مطالعه فرضیه اول تایید شد وبرطبق بررسی

طح تحصیالت باعث افزایش درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک توان نتیجه گرفت باال بودن سمیاست که 

شود. نتایج حاکی از آن است که بین میزان تحصیالت افراد و درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک رابطه می

الکترونیکی ای از نگرش منفی آنان نسبت به بیمه معناداری وجود دارد وبا افزایش میزان تحصیالت نمایندگان بیمه

بین میزان تحصیالت افراد ودرک  که از آنجا پس نیز کاسته شده است.بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید گردید.

گردد که با انجام سهولت استفاده از بیمه الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد به شرکتهای بیمه پیشنهاد می

 رتبه ضریب مسیر متغیرها

 1  68/0  الکترونیک ازبیمه استفاده سهولت ودرک تحصیالت میزان بین رابطه 

 2 62/0  سودمندی   ودرک الکترونیک ازبیمه استفاده سهولت درکرابطه بین 

 3 57/0  ازآن وقصداستفاده الکترونیک ازبیمه استفاده به افرادنسبت نگرش رابطه  بین

 4 44/0 ازآن واقعی واستفاده الکترونیک ازبیمه قصداستفاده رابطه  بین

 5 36/0  ازآن استفاده به نسبت ونگرش الکترونیک ازبیمه سودمندی درک رابطه بین

 5 36/0 ازآن وقصداستفاده الکترونیک ازبیمه سودمندی درک رابطه بین

 6 34/0 ازآن استفاده به نسبت ونگرش الکترونیک ازبیمه استفاده سهولت درک رابطه   بین

 6 34/0 الکترونیک ازبیمه استفاده سودمندی و درک تجربهبین  رابطه 

 7 28/0 و درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک   رابطه بین  میزان امنیت

 تحصیالت

 تجربه

 درک سودمندی امنیت

 قصداستفاده

 درک سهولت کاربرد

 واقعی استفاده نگرش نسبت به استفاده

11/1 

11/1 
21/1 22/1 

12/1 

12/1 

13/1 

15/1 
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ردان امکانات جهت دسترسی به خدمات بیمه الکترونیکی در محل ای ودراختیار قراآموزش کوتاه مدت و آسان رسانه

کننده ضمن رساندن فایده بسیار به نمایندگان و مشتریان شعب بدون در نظرگرفتن سطح سواد نمایندگان مراجعه

وره نسبت به افزایش سهم بازار بیش از پیش مبادرت ورزند.دیگر اینکه می توان باایجاد تسهیالت جهت استفاده از  د

های آموزش ضمن خدمت جهت ادامه تحصیل واخذ تحصیالت باالتر برای نمایندگان فروش بیمه ای اقدام نمود. در 

این مطالعه وجود ارتباط معناداری بین تجربه و درک سودمندی  استفاده از بیمه الکترونیک مورد تأیید قرار گرفت. و 

توان نتیجه گرفت باال بودن سطح تجربه باعث افزایش شد میهمبستگی مثبت بین این دو   با توجه به اینکه ضریب

توان این امر را بیان نمود که تجربه تا حدودی بر نگرش و شود. میدرک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک می

ح رضایت عبارتی اکثر فرد سطگذارد. بهبرداشت ذهنی از مفیدبودن و تمایل به استفاده از بیمه الکترونیکی تاثیر می

بینی کرده است و یا باالتراز آن سطح ببیند به درک سودمندی پی برده است و خود رادر سطحی مطلوبی که پیش

کنندگان  در سطح که  اگر رضایت استفاده وتجربه توسط استفادهاستفاده از آن فناوری را ادامه خواهد داد. درحالی

اوری را قطع خواهد کرد. باتوجه به اینکه تجربه به صورت غیرمستقیم  مطلوبی ارزیابی نشده باشد او استفاده از آن فن

های بیمه امکان دسترسی شود شرکتروی پذیرش بیمه الکترونیک تاثیر دارد. لذا در این راستا پیشنهاد می

نی بر شبکه افزاری پیشرفته مبافزاری و سختهای نرمنمایندگان خود را به خدمات الکترونیکی از جمله ارتقاء سیستم

های فنی و مخابراتی و ارتقای آن جهت تامین پهنای و رفع موانع مخابراتی واصالح، تقویت و به روزرسانی زیرساخت

چنین استفاده از نیروهای متخصم و کارآمد در زمینه پشتیبانی مطلوب باند خطوط اینترنت و تلفن صورت گیرد. هم

ها یافتهمشکل در ارائه خدمات الکترونیک به سرعت برطرف گردد.فروش و خدمات الکترونیکی تا درصورت بروز 

باشد. بنابراین فرضیه وجود ارتباط معناداری بین امنیت  و درک  سودمندی  استفاده از بیمه الکترونیک میحاکی از 

استفاده از  سوم تائید می شود و با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده می توان نتیجه گرفت باال بودن امنیت

عبارت دیگر وجود امنیت و بیمه الکترونیک  باعث افزایش درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک می شود. به

گیرد موجبات درک سودمندی و مفید بودن استفاده هایی که به صورت الکترونیکی انجام میقابلیت ایمن در پرداخت

های بیمه الکترونیکی به منظور حفظ اطالعات امنیت در سیستم آورد. وجوداز یک تکنولوژی خاص را فراهم می

ها و وجوه نقد در های ناشی از مبادالت فیزیکی، چکمشتریان در برابر دسترسی افراد غیرمجاز و هکرها، هزینه

ثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه موثر است.باتوجه به اینکه امنیت روی میزان پذیرش بیمه الکترونیکی تا

 شود:دارد.لذادر این راستا پیشنهاد می

ها وتدابیر امنیتی بیمه الکترونیک ها از سرویسای باشد که آنگونهاطالع رسانی به نمایندگان ومشتریان به-1

 آگاه باشند.

اجرا کردن بحث بیمه مالی در برابر هرگونه استفاده الکترونیک واشتباه احتمالی در امرپرداخت یا دریافت -5

 جوه.و

های خدمات های بیمه جهت ارتقای امنیت شبکهاز سوی شرکتITگذاری بیشتر در بخش سرمایه-1

 الکترونیکی.

های پژوهش وجود ارتباط معناداری بین درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک ودرک  سودمندی  با توجه به یافته

همبستگی مثبت شده می توان نتیجه گرفت باال بودن درک سهولت گیرد. با توجه به اینکه ضریب مورد تأیید قرار می

شود.به عبارتی از نظرفرد هر استفاده از بیمه الکترونیک  باعث افزایش درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک می

دتر است. لذا تر باشد،از نظر وی بکارگیری خدمات بیمه الکترونیکی مفیچه استفاده از خدمات بیمه الکترونیکی آسان

 شود:در این راستا پیشنهاد می
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ای طراحی شده باشد که برای گونهشودبههایی که برای استفاده در زمینه بیمه الکترونیک استفاده میسیستم-1

 عموم آسان وروشن وقابل فهم باشد.

 های سهولت در استفاده باشند.های طراحی شده دارای ویژگیوب سایت-5

جود ارتباط معناداری بین درک سهولت استفاده از بیمه الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از یافته های تحقیق و

دهد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده می توان نتیجه گرفت باال بودن درک آن  مورد تأیید قرار می

درواقع اگردیدگاه شود.ن  میسهولت استفاده از بیمه الکترونیک  باعث افزایش نگرش نسبت به استفاده از آ

ها نسبت به بیمه الکترونیک افرادنسبت به استفاده از خدمات بیمه الکترونیک ساده وآسان باشد،نگرش آن

مطلوبترخواهد بود.با توجه به اینکه آگاهی از خدمات وفواید خدمات بیمه الکترونیکی به طورغیرمستقیم بر پذیرش 

 شود:راین راستا  پیشنهاد میبیمه الکترونیکی تاثیر دارد لذاد

 سازی وکوتاه کردن مراحل وفرآیند انجام امور الکترونیکی بیمه. ساده-1

 دسترسی آسان به ابزارهای الکترونیکی نظیر اینترنت .-5

ها جهت آگاهی بیشتر از خدمات های آموزشی وتبلیغاتی ازطریق رسانهبسترسازی مناسب فرهنگی، اجرای برنامه-1

 الکترونیکی.بیمه 

وجود ارتباط معناداری بین درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده  های پژوهشیافته

توان نتیجه گرفت باال بودن درک دهد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده میاز آن  مورد تأیید قرار می

توان این شود. در واقع میث افزایش نگرش نسبت به استفاده از آن  میسودمندی استفاده از بیمه الکترونیک  باع

ها طور بیان کرد که هرچه مشتریان از خدمات وفواید بیمه الکترونیکی  اطالعات بیشتری کسب نمایند،ادراک آن

ونیکی را برای انجام نسبت به مفیدبودن بیمه الکترونیکی بهترخواهد بود،به عبارتی هرچه افراداستفاده از بیمه الکتر

های این نتایج با یافتهتر خواهد بود. الکترونیکی مطلوب ها درباره بیمهکارهای خودمفیدتر بدانند،نگرش آن

خوانی دارد.باتوجه  به (مبنی بر تاثیربرداشت از مفیدبودن روی نگرش به استفاده از یک سیستم،هم1333دیویس)

 شود:الکترونیک تاثیر دارد،لذا در این راستا پیشنهاد می اینکه به طورغیرمستقیم برپذیرش بیمه 

ای خودرا از ای که مشتریان قادر باشد تمام نیازهای بیمهگونهافزایش قابلیت ها و تنوع خدمات بیمه الکترونیکی به-1

 گونه خدمات انجام دهند.طریق این

 جویی شود.به طوری که واقعا در وقت صرفههای الکترونیکی افزایش سرعت انجام  مبادالت از طریق سامانه-5

جویی در چون صرفهای از منافع خدمات بیمه الکترونیکی برا ی آنان هماطالع رسانی کامل به نمایندگان بیمه-1

 های دفتری و....زمان و هزینه

از آن  مورد تأیید به عالوه وجود ارتباط معناداری بین درک سودمندی استفاده از بیمه الکترونیک و قصد استفاده 

گیرد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده می توان نتیجه گرفت باال بودن درک سودمندی استفاده قرار می

(سودمندی درک 1333شود.برطبق مدل دیویس)از بیمه الکترونیک  باعث افزایش قصد استفاده استفاده از آن  می

تواند کندکه استفاده از یک تکنولوژی خاص تاچه حد میع مشخم میشده درجه عقیده فرد را نسبت به این موضو

دهد که بادرک سودمندی استفاده از عملکرد کاری را افزایش داده وقصدرفتار رادر او ایجاد کند. تحقیقات نشان می

بیمه وجود آمده وقصدرفتاری در استفاده از خدمات خدمات بیمه الکترونیک ،هنجارهای ذهنی مثبت در فرد به

باتوجه به اینکه مفیدبودن برپذیرش خدمات بیمه الکترونیکی تاثیردارد،لذا در این راستا شود.الکترونیکی را سبب می

به درک سودمندی بیمه  ای  باتوجهشود:ایجاد نگرش وانگیزش مثبت رفتاری دربین نمایندگان بیمهپیشنهاد می
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ری بین نگرش افراد نسبت به استفاده از بیمه الکترونیک و قصد وجود ارتباط معناداپژوهش های یافته. الکترونیکی

توان نتیجه گرفت باال بودن دهد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده میاستفاده از آن  مورد تأیید قرار می

رواقع هرچه دشود.می فزایش قصد استفاده استفاده از آننگرش افراد نسبت به استفاده از بیمه الکترونیک باعث ا

ها از خدمات بیمه تری نسبت به این تکنولوژی داشته باشند،استقبال واستفاده آنمشتریان  نگرش مطلوب

(مبنی بر 1333های تحقیق دیویس)ای خود بیشتر خواهد شد واین نتایج بایافتهالکترونیکی جهت انجام امور بیمه

خوانی دارد.باتوجه به اینکه نگرش مشتریان به سیستم همتاثیرنگرش به استفاده از یک سیستم روی استفاده از 

 شود :طورغیرمستقیم برپذیرش بیمه الکترونیکی تاثیردارد،لذادراین راستا پیشنهاد می

 ای مناسب دانستن ابزارهای الکترونیکی جهت انجام امور بیمه-1

 ایده ای بودن استفاده از خدمات بیمه الکترنیکی-5

 ایاستفاده از خدمات بیمه الکترونیکی  جهت انجام امور بیمهتفکرمثبت نسبت به -1

وجود ارتباط معناداری بین قصد استفاده از بیمه الکترونیک و استفاده واقعی از آن مورد تأیید قرار های تحقیقیافته

بیمه توان نتیجه گرفت باال بودن قصد استفاده از دهد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت شده میمی

ای در توان نتیجه گرفت که هرچه نمایندگان بیمهمیشود.الکترونیک باعث افزایش استفاده واقعی از آن می

دهند واین تر باشند،این  فناوری رابیشتر مورداستفاده قرار میشان برای استفاده از بیمه الکترونیکی مصممتصمیم

باتوجه به اینکه قصدرفتاری استفاده از بیمه بنابراین  د.خوانی دار(هم1333های  تحقیق دیویس)نتایج بایافته

های بیمه با ایجاد شود که شرکتالکترونیکی برپذیرش بیمه الکترونیکی  تاثیر دارد،لذا در این راستا پیشنهاد می

نوآوری درخدمات الکترونیکی،اعالم فواید استفاده از جمله امنیت مبادالت شخصی،کاهش خطاهای ارتباطی 

ای منتج ای قصدرفتاری استفاده را به استفاده واقعی نمایندگان بیمههای مکرر رسانهوسیستمی ونیز آموزش

طور که بیان شد،هدف این پژوهش بررسی عوامل موثربر پذیرش بیمه الکترونیک از سوی نمایندگان د.همانننمای

استفاده،ادراک از مفیدبودن،تجربه،امنیت،تحصیالت واید بیمه الکترونیک،سهولت ف. دراین پژوهش اگاهی ازبودای بیمه

به عنوان عوامل موثربر پدیرش بیمه الکترونیکی شناسایی شدند که بین تمامی عوامل ارتباط معناداری به دست 

دهد درصورتی که نمایندگان درباره خدمات وفواید وهش نشان میژتوان بیان کرد،این پبندی کلی میآمد.درجمع

ای با مشکل مواجه نشوند ها مطمئن باشند،درانجام اموربیمهیکی اطالعات کسب نمایند،ازامنیت سیستمبیمه الکترون

ی نوین را مفید وآسان بدانند،به استفاده از بیمه الکترونیکی روی خواهند آورد.با توجه به نتایج ژوکاربااین تکنولو

ست که در صورت اینکه نمایندگان نگرش مثبت های بیمه باید به آن دقت نمایند،این اچه که شرکتتحقیق آن

نمایند.لذا بسترسازی فرهنگی وآشنا نمودن افراد با نسبت به بیمه الکترونیک داشته باشند،اقدام به استفاده از آن می

سازی نحوه استفاده از ابزارهای بیمه الکترونیک برای همگان،افزایش هرچه بیشتر فواید این تکنولوژی،آموزش وآسان

ای سازی نظام صنعت بیمه با نظام نوین بیمهتواند در همگامها وارتقاء کیفیت ارتباطات الکترونیکی مینیت سیستمام

پس از بررسی اطالعات حاصل از پیمایش وتجزیه وتحلیل آماری نشان داد ن موثرباشد.آجهان واستفاده روز افزون از 

چنین است.هم13/1رهای مذکور مربوط به تحصیالت با میزان که باالترین سهم وبیشترین ضریب مسیر در میان متغی

کند. نتیجه اینکه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها رابطه همبستگی بین کلیه متغیرها را با متغیروابسته تایید می

رصورتی که دهندودطورکلی ابتدا عامل آن را مورد توجه قرار مینمایندگان برای استفاده از یک تکنولوژی خاص به

کارگیری وسودمندی آن را درک کنند،اقدام به استفاده از آن با توجه به عواملی چون تجربه، تحصیالت سهولت به

کنند.بنابراین باالبردن ادراک نمایندگان از سهولت کاربرد ودرک سودمندی از هریک از خدمات وامنیت می
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به تبع قصداستفاده ودر نهایت پذیرش تکنولوژی توسط ای بیشترین نقش را درنگرش استفاده والکترونیکی بیمه

 چنین استفاده واقعی را دارد.نمایندگان وهم
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