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 مقدمه 8-8

منابع اقتصادی محدود کشور  صنعت بيمهجوامع نـقش مـهمی بـر عهده دارد.  امروز بيمه در زندگی اقتصادی در جهان

در توليد ساير  توانستدهد. اين منابع در صورت عدم استفاده از آنها در صـنعت بيمه می مورد استفاده قرار می را

در مـقايسه با  های خـدماتی تا حدودی کاربر اسـت، يعنیاز حرفه  بکار رود. اين صنعت مانند بسياری و خدمات کاالها

دهد. البته با استفاده فزاينده از رايانه برای انجام کار بيشتری را مورد استفاده قرار می ای نيرویهای سرمايه دارايی

نفع سرمايه در حال تغيير است. صنعت بيمه در قبال  گرفت اين وزنه بهصورت دستی صورت می قبال به کارهايی که

عمده زندگی و سير توسعه  دهد، که بخشمطابق با خواست مردم ارائه می  یاسـتفاده از منابع اقتصادی خدمات متنوع

 نقش و تاثير تجارت الکترونيك بر بيمه نويندر ابتدای فصل توضيح مختصری درخصوص دهد. می  تشکيل را کشورها

يق و متغير های تحت عنوان تعريف مسئله ارائه شده و سپس ضرورت و اهميت تحقيق ، سواالت تحقيق و اهداف تحق

تحقيق به طور مختصر شرح داده می شود و همچنين روش های دست يابی به اين اهداف نيز مشخص خواهد شد. لذا 

 در آخر هم واژگان کليدی تحقيق به طور جداگانه ای تشريح می شوند.

 بیان مسأله 8-4 

ترونيکی فعاليت نمايد. هر چند برای های مهم اقتصاد کشور بايد به صورت الک صنعت بيمه به عنوان يکی از بخش

اين کار نياز است تا زيرساخت ها فراهم شود اما متاسفانه در حال حاضر صنعت بيمه در کشور به روش سنتی اداره می 

شود و سيستم های موجود نيز جوابگوی حجم باالی فعاليت هايی که در اين صنعت انجام می گيرد نيست. اين در 

ی مشابه خارجی سعی می کنند کليه فعاليت های خود را به سمت الکترونيکی شدن هدايت حالی است که شرکت ها

 )1383)کريمی ،  .کنند

شود ونيز به دليل عدم شناخت مردم از با توجه به اين که در کشور ما هنوز تجارت الکترونيك به طور کامل انجام نمی

رود، وارد مروز بر پايه استفاده از امکانات اينترنتی پيش میاين روش تجاری ونيز با تاکيد بر اين موضوع که دنيای ا

تواند موجبات عقب ماندگی بيشتری اقتصاد کشوری را فراهم آورد. لذا ما در اين پروژه تصميم نشدن به اين عرصه، می

 گرفتيم نقش و تاثير تجارت الکترونيك بر بيمه نوين در شهر اهواز را مورد بررسی قرار دهيم.

 ورت و اهمیت تحقیقضر 8-9

هايی را فراهم می کند تا کيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود يافته و آنها قادر تجارت الکترونيکی فرصت

باشند درهر دقيقه از شبانه روز به خدمات و اطالعات جهت صدور بيمه نامه مورد نظر با استعالم نرخ با اعالم خسارت 
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های بيمه و ر تجارت الکترونيکی و استفاده از فناوری اطالعات در تعامل ميان شرکتدسترسی داشته  باشند. استقرا

مشتريان می تواند مزايای عدم مراجعه حضوری برای دريافت خسارت ، ارائه خدمات  بی شماری همچون قابليت ارائه 

يش درآمد شرکت بيمه را در پی خدمات در تمام اوقات شبانه روز سريع و مطمئن ، جلوگيری از تقلبات بيمه ای و افزا

 ( 1383داشته باشد، لذا بنظر ميرسداستقرار تجارت الکترونيك درآن امری ضروری واجتناب ناپذيرمی باشد. )کريمی ، 

هايی در زمينه مجموعه اين عوامل باعث شده تا کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظم سياست

 قويت آن اقدام کنند.تجارت الکترونيك و تسهيل و ت

 اهداف تحقیق  8-2

بررسی ميزان تاثير عوامل انسانی ، سازمانی ، فرهنگی و فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در بيمه نوين در   .1

 اهواز

 بررسی و شناسايی مشکالت موجود بر عملکرد تجارت الکترونيك در بيمه نوين در اهواز .2

 تجارت الکترونيك در بيمه نوين در اهوازارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد  .3

 تحقیق اتفرضی 8-5

 عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در بيمه ی نوين  در اهواز تاثيرگذار می باشد.  .1

 عوامل انسانی بر تحقق تجارت الکترونيك در بيمه ی نوين در اهواز موثر است. .2

 ن  در اهواز تاثير دارد.عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در بيمه ی نوي .3

 عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك در بيمه ی نوين در اهواز تاثير دارد. .4

 روش انجام تحقیق  8-6

برای انجام اين پژوهش  به مطالعه وبررسی تحقيقاتی که در اين زمينه انجام شده است ، پرداخته شده و با استفاده از 

الت بيمه ای موجود. با کمك گرفتن از راهنمايی های افراد با تجربه در بيمه ی مقاالت امکان سنجی ارائه ی محصو

متغيره  يكآسيا. برای تجزيه و تحليل اطالعات در اين پروژه از روش های آماری توصيفی و روش تحقيق همبستگی 

ريم. روش گرداوری استفاده از جدول فراوانی و نمودار ها بهره می گي ای برای نمايش اطالعات جمعيت شناختی و

 اطالعات در اين پروژه از طريق توزيع پرسشنامه در ميان کارشناسان صنعت بيمه نوين و به صورت ميدانی بوده است.
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 متغیرهای تحقیق 8-7

: عواملی که شامل مولفه های مهارت و توانايی فردی ، انگيزش و ويژگی های شخصيتی افراد  عوامل انسانی 1-7-1 

 باشد.  درون سازمان می

به بررسی وجود يا عدم وجود دانش الزم جهت توسعه سيستم ، ميزان دسترسی به امکانات عوامل فنی :  8-7-4

 سخت افزاری ، نرم افزاری و ارتباطات مورد نياز برای توسعه سيستم می گويند. 

هادی مورد سنجش عواملی که چگونگی احساس کاربران نهايی را در خصوص سيستم پيشنعوامل فرهنگی :  8-7-9

 قرار داده که ايا سيستم پيشنهادی در جو سازمانی موردنظر  و برون سازمانی مورد پذيرش واقع خواهد شد يا خير.  

جامعه ی آماری اين پژوهش شعب بيمه ی نوين در شهر اهواز می باشد و با استفاده از فرمول های آماری انتخاب 

 شود.حجم نمونه ، نمونه ی مناسب انتخاب می 

 واژگان کلیدی 8-1

 بیمه  8-1-8

يا وجوهی )حق بيمه( از طرف  وجه دريافت ازای کند درگر( تعهد میعملی است که به مـوجب آن يك طرف )بيمه 

بـيمه شده، خسارت وارده را جبران نمايد و يا وجه  کـه گذار( در صورت وقوع يا بروز حادثه برای موردیديگر )بيمه

 (1383ردازد. )کريمی، معينی را بپ

 در ایرانبیمه صنعت  8-1-4

شايد کسی را کمترين گمانی نباشد که پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادی کشور همواره مالزم است . و به ترميم وضع  

اقتصادی يك کشور ، افزايش مبادالت ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمايه گذاری، موجب پيشرفت و نيز به بهبود 

 ت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکيل پس انداز های بزرگ کمك می کند.وضع معيش

شايد بتوان با قطعيت گفت اگر اقتصاد يك کشور به بيمه و حمايت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای 

 بزرگ وجبران ناپذيری قرار می گيرد.

ای اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که مقدمه پايه ريزی بيمه وجود ريسك يا عدم قطعيت در فعاليت ه

 احتمال وقوع خوشايند و مطلوب حوادث آينده است ، احتمال وقوع حوادث زيان آور و نامطلوب در آينده دانست.
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اما صرف نظر از تعريف ريسك می توان نقش بيمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بيمه شده برای آحاد جامعه 

 کرد. تعريف

عالوه بر آن که بيمه می تواند تأمين کننده امنيت مالی برای فعاليت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزايش 

کارآيی بازرگانان ، توزيع صحيح هزينه ها ، افزايش اعتبار بيمه گذار ، تأمين سرمايه برای درآمد بالقوه آينده و حتی 

هوم هميشگی ايجاد امنيت خاطر برای توليد کنندگان و سرمايه گذاران را پس انداز دانست و به طور خالصه آن مف

 برای بيمه تداعی کرد.

از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسيم افق بلند مدت و برنامه ريزی کمك شايانی می نمايد ؛ اين نوشتار بر آن 

باشد در سه قسمت تاريخچه ، وضعيت  است که آنچه که در صنعت بيمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و بايد

 ساله بررسی نمايد. 21کنونی و چشم انداز بيمه در افق 

 تجارت الکترونیك  8-1-9

 انجام داد، تجارت الکترونيکی می گويند. webتمام ابعاد و فرآيند بازار را که بتوان با اينترنت و تکنولوژی 

 عوامل انسانی   8-1-2

ن اطالعات علمی موجود دربارۀ انسان )و روش های علمی توليد چنين اطالعاتی( در عبارت است از دانش بکار برد

طراحی محيط کار. عوامل انسانی ظرفيت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطالعات به دست آمده 

 را در طراحی مشاغل، فراورده ها، محيط های کار و تجهيزات به کار می بندد.
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 مقدمه  4-8

در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جايگاه بين المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند 

در عرصه بين المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آيند تا شاخص های توسعه يافتگی خود را بهبود 

از اين طريق در چرخه بهبود وضعيت اقتصادی و بالطبع افزايش نقش موثر خود موجب تقويت اقتصاد و ايفاء  بخشند  و

 نقش تأثيرگذاری در صحنه جهانی شوند .

صنعت بيمه به عنوان يکی از شاخص های توسعه يافتگی از سويی به عنوان يکی از عمده ترين نهاد های اقتصادی 

 اليت ديگر نهاد ها را پشتيبانی می کند.مطرح بوده و از ديگرسوی فع

( در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز premiumبه عبارتی صنعت بيمه با گرد آوری حق بيمه های دريافتی)

طرف ديگر با  ايجاد امنيت و اطمينان برای فعاليت های خدماتی، توليدی و... در جامعه روند سازندگی، پيشرفت و 

پردازيم. آن در بيمه نوين می الکـترونيکی و بيمه و روند گسترش جا به مفهوم تـجارت در اين د.ترقی را تسهيل می کن

 .کنيمسپس چکيده ای از مقاالت مرتبط به اين موضوع را به عنوان پيشينه تحقيق در پايان اين فصل ارائه می

 تعاریف کلی از بیمه 4-4

ه ممکن است برای دارائی ـ فعاليت يا جان فـردی پـيش آيـد را بـه     الوقوعی کبيمه عقدی است که طی آن خطر قريب 

 کند تا طی آن زيان مادی ناشی از خطر را جبران نمايد.شرکت بيمه منتقل می

گذار وجهی را بـه  گر گويند. بيمه کننده خطر را بيمه گذار و قبول کند بيمه در اين فرآيند فردی که خطر را منتقل می

 گويند.گردد موضوع يا مورد بيمه میزد که حق بيمه و موضوعی که بابت آن عقد بيمه منعقد میپرداگر می بيمه

 کند:بيمه را چنين تعريف می 1316قانون بيمه مصوب سال  1ماده 

کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهی ازطرف ديگر درصورت وقوع بيمه عقدی است که به موجب آن يك طرف تعهد می"

گـذار،  گر، طـرف تعهـد را بيمـه   ه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمهيا بروز حادث

 "شود موضوع بيمه نامند.پردازد حق بيمه و آنچه را بيمه میگر میگذار به بيمهوجهی را که بيمه

عين يـا منفعـت(، هـر حـق مـالی, هـر نـوع        قانون مذکور موضوع بيمه مکنست مال )اعم از  5همچنين برابر مفاد ماده 

گذار بايد گردد. به عبارتی ديگر بيمهگذار از وقوع آن متضرر میمسئوليت حقوقی و برای حادثه يا خطری باشد که بيمه

 دهد ذينفع باشد.نسبت به بقاء آنچه بيمه می
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الوقوع را ازطريق پرداخت حتمالی و قريب نگری خسارات ناشی از خطر ا گذار با آيندهبنابراين بيمه عقدی است که بيمه

 کند.گر جبران میحق بيمه به بيمه

 عناصر تشکیل دهنده بیمه 4-9

 دهنده بيمه عبارتند از: خطر، حق بيمه و خسارت.  عناصر تشکيل

 خطر  4-9-8

 الوقوع.دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قريب موضوع تمام عمليات بيمه را خطر تشکيل می

توان به احتمالی بودن ـ نامعين بودن زمان اتفاق افتادن و ايجاد خسارت درصورت بـروز را نـام    از ويژگی های خطر می 

 برد.

تواند در اثر عمل يا رفتار شخص يا در بيمه مسئوليت مدنی، مسئوليت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بيمه است که می

 حت مالکيت يا تصرف او ايجاد شود.اشخاص وابسته و يا ناشی از اشياء و اموال ت

گذار در ازاء پرداخت حق بيمه مسئوليت مدنی رفتار خود، اشخاص وابسته يـا اشـياء و امـوال خـود را کـه      بنابراين بيمه

کنـد. يعنـی   گـر منتقـل مـی   ممکنست موجب خسارت ديگران شود بيمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را بـه بيمـه  

گذار به جای او خسارت زيان ديـده را بپـردازد. ايـن عمـل     صورت مسئول شناخته شدن بيمهشود درگر متعهد میبيمه

 کند. گذار را از خسارت ناشی از مسئوليت او محافظت میهای شخص بيمه )يعنی بيمه کردن( اموال و دارائی

دارند و بهتـرين راه بـرای    در زندگی امروزی اکثر مردم درمقابل خطرات ناشی از مسئوليت مدنی در مقابل ديگران قرار

                             باشد.                                                                                                                                                                            می "بيمه "ديدگان با حداقل هزينه ها و پرداخت خسارت زيان حفظ دارائی

 بیمهحق   4-9-4

کند. بـا   گر پرداخت می گذار در قبال خريد بيمه يا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بيمهحق بيمه وجهی است که بيمه

گـر متعهـد   شـده و بيمـه  گـذار منتقـل    پرداخت حق بيمه و خريد بيمه مسئوليت مدنی، تعهد جبران خسارت از بيمـه 

 گردد.می
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 خسارت  4-9-9

ای تنها به اين اکتفا نشده و صـاحب نظـران علـم     معنی زيان و ضرر است ولی در اصطالح بيمه واژه خسارت در لغت به

اند. اما اغلب آنها کم و بيش به اين موضوع اذعان دارند که خسارت يعنی وقـوع   ای برای آن ارائه داده بيمه تعاريف ويژه

 ديده.بينی شده در بيمه نامه و ادعای زيان ازطرف زيانخطر پيش

ديده به عامل زيان مراجعه کرده و عامل زيان نيز با استفاده از بيمه نامـه عمـالخ خواسـتار حمايـت      با بروز خسارت زيان

ديده اقـدام   گر وارد موضوع شده و درحدود بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زيان شود که در اينجا بيمهگر میبيمه

 کند.می

 مقابل اشخاص زيـان  گذار درای دانست که موجب مسئوليت بيمه توان واقعه را می در بيمه مسئولت مدنی نيز خسارت

 (1388 ،گردد. )محمد صالحیديده می

 انواع کلی بیمه 4-2

شـود. در يـك تقسـيم     بندی می بيمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسيم

 شود:ع کلی تقسيم میبندی، بيمه به دو نو

 های اجتماعی بيمه –الف 

 های بازرگانی بيمه -ب 

های ناشی از قانون نيز معروف هسـتند کـه درمـورد کـارگران و      های اجباری به بيمههای اجتماعی يا بيمه الف ـ بيمه  

و نيـروی توليـدی جامعـه    گذار برای اقشاری از جامعـه کـه از يـك سـ     کند. قانوندرآمد جامعه صدق پيدا میاقشار کم 

تواننـد برنامـه   شوند و ازسوی ديگر خود به فکر آينده و معيشت خود نيسـتند يـا بـرای آينـده خـود نمـی       محسوب می

های اجتماعی را برقرار کرده و ايـن اقشـار را    جهت حمايت از آنها، بيمه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده در

 ار دهد.ها قر زير چتر اين نوع بيمه

توان به پرداخت بخش اعظم حق بيمه توسط کارفرما و نيز محاسـبه حـق بيمـه    ها میاز مهمترين ويژگی اين نوع بيمه

 براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولين اشاره کرد.
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بـه صـورت    گذار به ميـل و اراده خـود و  های اختياری نيز معروف هستند که در آن بيمههای بازرگانی به بيمهب ـ بيمه 

گـر در ازاء  ها تعهد دوطرفـه اسـت يعنـی بيمـه    کند. در اين نوع بيمهآزادانه نسبت به تهيه انواع پوششهای آن اقدام می

 دهد.گذار، تأمين بيمه در اختيار وی قرار میدريافت حق بيمه از بيمه

گـردد.  گـذار اخـذ مـی   و کالخ از بيمه گرددشده تعيين میهای بازرگانی محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمه در بيمه

هـا بـه کـار    اند که به فراخور نياز روز و تنـوع خطـر  بندی شدههای بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسيم بيمه

 اند نظير:گرفته شده

 های دريائی و غيردريائیبيمه  -1

 های اموال و اشخاصبيمه  -2

 های زندگی و غيرزندگی بيمه -3

 اء ـ مسئوليت، زيان پولی و اشخاصهای اشي بيمه -4

 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران 4-5

 ايران  های دولتیبیمه

 

 های خصوصی شدهبیمه 

 نوين 

 

 البرز 

 

 دانا 

 

 های خصوصیبیمه 

 اتکائی ايرانيان 

 

 پاسارگاد 

 

 پارسيان 

 

 توسعه 

 

 رازی 

 

 سامان 

 

 سينا 

 

 کارآفرين 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 کوثر 

 

 ما 

 

 معلم 

 

 ملت 

 

 ميهن 

 

 نوين 

 

 سرمد 

 

 تعاون 

 

 آرمان 

 

 دی 

 

 های مناطق آزاد بیمه

 اتکائی امين 

 

 اميد 

 

 ايران معين 

 

 حافظ 

 

 آسماری 

 

 متقابل کيش 

 

 متقابل اطمينان متحد قشم 

 ليات بيمه ، چاپ هشتم(())ک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 ٔ  بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامه ٔ  خورشيدی، فعاليت جدى ميهن ما در زمينه 1311در سال 

خارجى از جمله اينگسستراخ،  ٔ  هاى بيمهرى از شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياثبت شرکت 

آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا 

خارجی، مسئوالن کشور را متوجه ضرورت تأسيس  ٔ  هاى بيمهنمايندگى در ايران پرداختند. گسترش فعاليت شرکت

 21 ٔ  ايران را با سرمايه ٔ  شرکت سهامى بيمه 1314ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور  ٔ  يمهيك شرکت ب

ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس  ٔ  ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه

رود زيرا از آن پس دولت با در مار مىشاى کشور بهعطفى در تاريخ فعاليت بيمه ٔ  ايران، نقطه ٔ  شرکت سهامى بيمه

خارجى شد. دو سال  ٔ  اختيار داشتن تشکيالت اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه

ماده تدوين شد و به تصويب  36در “ قانون بيمه”، 1316پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال 

پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق مجلس شوراى ملى رسيد. 

ايران وضع شد؛  ٔ  صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمههاى صادره بهنامهدرصد بيمه 25الزام آنها به واگذارى 

در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور کردن کاالهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در اين رهگذر، الزام به بيمه

 ٔ  هاى بيمه افزود.شرکت سهامى بيمهاند، بر استحکام شرکتنزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده

کشور و  ٔ  ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه

خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در  ٔ  هاى بيمههاى شرکتفعاليت شعب و نمايندگىتوقف تدريجى 

فعاليت خود  ٔ  خارجى موظف شدند براى ادامه ٔ  هاى بيمهشرکت ٔ  هيأت دلوت کليه ٔ  بر اساس مصوبه 1331سال 

خود را تا  ٔ  آن نيز منافع ساليانه هزار دالر وديعه نزد بانك ملى ايران توزيع نمايند و پس از 251در ايران مبلغ 

ها و شعب نمايندگى ٔ  شدن کليههزار دالر برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل 511که اين مبلغ به زمانى

گرديد و شرايط را براى “ اينگستراخ”و “ يورکشاير” ٔ  استثناءِ دو شرکت بيمهخارجى در ايران به ٔ  هاى بيمهشرکت

 ايران فراهم ساخت. ٔ  هاى بيمهکتگسترش فعاليت شر
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خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال  1329در سال “ شرق ٔ  بيمه”نام خصوصى ايران به ٔ  نخستين شرکت بيمه

هاى آريا، پارس، ملی، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار نامخصوصى ديگر به ٔ  تدريج هفت کشور بيمهبه 1343

هاى بيمه شرکت ٔ  کليه 1316طور که اشاره شد از سال اى پرداختند. هماناليت بيمهفع ترتيب تأسيس شدند و بهبه

ايران واگذار نمايند. اين  ٔ  صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهاى خود را بهدرصد از امور بيمه 25موظف شدند 

هاى هاى صادره و خسارتنامهمهاطالعات راجع به بي ٔ  نام بردرو که حاوى کليههائى بهواگذارى عمدتاخ از طريق ليست

توانست گاه نمىرقيب هيچ ٔ  ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطالعات به شرکت بيمهاين شرکت ٔ  شدهپرداخت

هاى بيمه، ضرورت واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت ٔ  هاى بيمهشرکت ٔ  مورد رضايت و عالقه

اى به منظور حفظ هاى بيمهبر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليتاعمال نظارت بيشتر دولت 

به منظور تحقق “ مرکزى ايران ٔ  بيمه” 1351شد. به همين دليل در سال شدگان احساس مىگذاران و بيمهحقوق بيمه

به منظور ”چنين آمده است: گرى مرکزى ايران و بيمه ٔ  قانون تأسيس بيمه 1 ٔ  در ماده هاى فوق تأسيس شد.هدف

شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به گذاران و بيمهتنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه

صورت شرکت سهامى مرکزى ايران طبق اين قانون به ٔ  نام بيمهاى بهمنظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه

 ٔ  ون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيالت، نظارت و نحوهاين قان“. گرددتأسيس مى

هاى بيمه و تأسيس و فعاليت شرکت ٔ  شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهمرکزى ايران تعيين ٔ  بيمه ٔ  اداره

سازمانى است مستقل که مرکزى ايران  ٔ  ادغام و انحالل و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمه

هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با ها و سازمانيك از وزارتگونه وابستگى تشکيالتى و ارگانيك با هيچهيچ

مرکزى ايران است.  ٔ  وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمه

مرکزى  ٔ  کل بيمهمرکزى ايران هستند. رئيس  ٔ  و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمهوزيران بازرگانى و کار 

مرکزى  ٔ  تواند به معاونان يا مديران بيمهاختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صالحديد مى ٔ  ايران کليه

 تفويض اختيار نمايد.
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کار ايران دست به ٔ  خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمه ٔ  هاى خارجی، مؤسسات بيمهگذارىبراساس تشويق سرمايه

نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر  ٔ  رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهشدند اما بيم آن مى

و مرکزى ايران  ٔ  خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد.  تصويب قانون تأسيس بيمه ٔ  هجوم مؤسسات بيمه

گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد آغاز بيمه

مرکزى  ٔ  انداخت بيمهخطر مىخارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به ٔ  ها که با مشارکت مؤسسات بيمهشرکت

گذاران  اى به منظور حفظ حقوق بيمههاى بيمهلت در امر فعاليتايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دو

کشور نيست. طبق  ٔ  کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهاى نمىمرکزى ايران مستقيماخ فعاليت بيمه ٔ  باشد. بيمه

مرکزى ايران اى طبق قانون تأسيس هاى بيمهفعاليت ٔ  گری، نظارت بر کليهمرکزى ايران و بيمه ٔ  قانون تأسيس بيمه

که بعد از اى به واحد نظارتى مستقل و صالحيتدار سپرده شده به طورىهاى بيمهفعاليت ٔ  گری، نظارت بر کليهو بيمه

 مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت. ٔ  تأسيس بيمه

 در ایرانبیمه  شرکت های انواع خدمات بیمه ای 4-7

 بيمه آتش سوزی 

 بيمه اتومبيل 

 بيمه باريری

 اشخاص بيمه 

  بيمه مسئوليت 

 بيمه مهندسی 

 بيمه کشتی 

 بيمه وجوه 

 بيمه هواپيما 

 شرکتهای بیمه ای در ایران مأموریت 1 -4

 :از است عبارت دهد، می تشکيل را یا مهيب یها شرکت وجودی فلسفه واقع در که ، بيمه شرکت مأموريت

 جامعه آحاد برای آرامش، و مالی امنيت ايجاد منظور به کيفيت، با و متنوع ای بيمه خدمات ارائه

http://www.bymeh.com/novin?id=81
http://www.bymeh.com/novin?id=82
http://www.bymeh.com/novin?id=84
http://www.bymeh.com/bymeh.com/novin/83
http://www.bymeh.com/novin?id=85
http://www.bymeh.com/novin?id=86
http://www.bymeh.com/bymeh.com/novin/523
http://www.bymeh.com/bymeh.com/novin/524
http://www.bymeh.com/bymeh.com/novin/525
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 وضعیت آتی صنعت بیمه در ایران : 4-3

 یتخصص کارگروه پنج کشور، مهيب صنعت در تحول کارگروه ليتشک بر یمبن 86 سال ماه وريشهر منشور دنبال به

 "،"صنعت با مهيب تعامل و يیاتکا ،یحقوق امور" ،"یالملل نيب تعامالت و نظارت اطالعات، یفناور" یها نهيزم در

 "خانواده و مهيب تعامل و آموزش الت،يتشک و ساختار "،"هيسرما و پول مه،يب بازار تعامل فروش، شبکه ،یادار ،یمال

 و رانيا یرکزم مهيب تيمسئول با "خدمات بخش با مهيب تعامل و عمر ريغ و عمر یها مهيب ،یداخل نظارت" و

 مه،يب صنعت صاحبنظران از یبرخ مشارکت و یخصوص مهيب یها شرکت یهمکار با یدولت مهيب یها شرکت

 .کردند هيته را کشور مهيب صنعت در تحول طرح و ليتشک

 و يیاجرا نيمتخصص از یگروه ، رانيا یمرکز مهيب ارشد تيريمد در گرفته صورت تحوالت و رييتغ از پس اما

 یها شرکت یهمکار با تا شد، یسازمانده یمرکز مهيب یسو از مهيب صنعت نهيزم در نظر صاحب و یدانشگاه

 .بپردازند یبررس و نقد به آن ضعف نقاط رفع  و شده هيته طرح قوت نقاط تيتقو منظور به و مهيب

 یراهبر ستاد قالب در شده ادي نظران صاحب یسازمانده با کشور، مهيب صنعت در تحول طرح در یبازنگر مرحله

 صنعت ساختار نظارت، و یاستگذاريس گانه هفت یها کارگروه و قيتلف تهيکم مه،يب صنعت تحول طرح یبازنگر

 نفعان،يذ با تعامل ،یا مهيب محصوالت و مهيب فرهنگ ،یالملل نيب و یا منطقه یها یهمکار و يیاتکا مهيب مه،يب

 یشرکتها تيعضو و رانيا یمرکز مهيب معاونان و کل سيرئ تيلمسئو با و نيقوان و یآمار نظام و اطالعات یفناور

 .گرفت صورت یخصوص و یدولت مهيب

 در کشور مهيب صنعت در تحول طرح یبررس و نقد و فشرده یکارشناس جلسات ليتشک از پس شده ادي یها گروه

 .کردند ارائه را آن و یدبن جمع "کشور مهيب صنعت در تحول برنامه " عنوان با را طرح شده یبازنگر متن تينها

 برنامه تحول در صنعت بیمه کشور 4-81

برنامه تحول در صنعت بيمه کشور پس از مروری بر چالشهای اساسی اين صنعت، برنامه استراتژيك تحول در صنعت 

 بيمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش گانه زير ارائه نموده است:

 اله جمهوری اسالمی ايرانس 21حرکت در مسير تحقق چشم انداز  -1

 قانون اساسی 44حرکت در مسير سياست های کلی اصل  -2

 ماده ای رياست جمهوری درباره تحول در صنعت بيمه کشور 11حرکت در مسير تحقق دستور  -3

 آينده نگری نسبت به محيط درونی و بيرونی صنعت بيمه -4

 مواجهه کارآمد با چالشهای اساسی صنعت بيمه -5
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 ه به خرد جمعی و ديدگاه های صاحبنظران اجرايی و علمی صنعت بيمهتوج -6

را ترسيم نموده و  1414همچنين کارگروه تحول در صنعت بيمه کشور، چشم انداز و اهداف اين صنعت در سال 

راهبردها، سياست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستيابی به آن اهداف را مشخص کرده است که به جای خود 

 تودنی است ونشان از اهتمام دولت در توسعه بيمه در کشوردارد .س

 در اين برنامه، اهداف کالن زير برای صنعت بيمه کشور درنظر گرفته شده است:

 ضريب نفوذ بيمه باالتر از متوسط جهانی -1

 مقام اول در صنعت بيمه منطقه آسيای ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا -2

 متشکل سرمايه کشور از نظر سهم در تجهيز منابعمقام دوم بازار  -3

 درصد 75و حداکثر  71سهم بخش غير دولتی از بازار بيمه کشور، حداقل  -4

 تجاری، رقابتی و حرفه ای بودن صنعت بيمه کشور -5

 عدالت در عرصه خدمات بيمه ای به دهکهای درآمدی و تعادل در پوشش بيمه ای مناطق مختلف کشور -6

 ی و ثبات در ارائه خدمات بيمه ایپايدار -7

آسانی، سرعت، مشتری مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بيمه ای به خانوارها، بنگاه های اقتصادی و  -8

 مشتريان خارجی

داشتن اخالق حرفه ای و سالمت و دارا بودن قابليت اعتماد در ميان مشتريان و نهادهای حاکميتی و نظارتی  -9

 بيمه کشورصنعت 

 تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بيمه. -11

 وضعیت کنونی بیمه در جهان 4-88 

يکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمك زيادی کرده است. بيمه نيز از اين قاعده مستثنی نبوده 

 و به سرعت رشد کرده است .

به  2115منتشر شده است ميزان حق بيمه توليدی در سال  Swiss Reبر اساس آماری که توسط موسسه 

 ميليارد دالر بوده است.3411ميزان

پيشتر کشورهای توسعه يافته پوشش بيمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب 

 و کار بيمه داشته اند.
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 پيشرو به شرح زير بوده است : ميزان حق بيمه توليدی در کشور های 2115در سال 

 2115حق بيمه های توليدی کشورهای پيشرو جهان در سال  2-1جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

با وجود  2118بيشترين حق بيمه توليدی در جهان را کشور آمريکا دارا بوده است. در حالی که در سال  2115در سال 

ميليون دالر اولين کشور  495ميليارد و1349ليدی درصد با ميزان حق بيمه تو 1/6کاهش رشد واقعی آن به ميزان 

 توليد کننده حق بيمه است.

 تعریف تجارت الکترونیك 4-84

 ، خدمات (product) کاال (Exchange) و مبادله (sell) ، فروش(buy)  خريد تجارت الکترونيك عبارت است از

(services) و اطالعات (Information)  از جمله اينترنت. اين نوع از تجارت بر از طريق شبکه هاى رايانه اى

تجارت الکترونيك فعاليت هاى مختلفى از  پردازش و انتقال الکترونيکى داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتنى است.

جمله مبادله، تحويل فورى مطالب ديجيتال، انتقال الکترونيکى وجوه، مبادله الکترونيکى سهام، بارنامه الکترونيکى، 

 (1381صادقی، مهدی و نوری، زهرا ؛ ) .تجارى و مهندسى و خدمات پس از فروش را نيز در برمى گيرد طرح هاى

 این فناوری تعاریف دیگری دارد که به شرح هر کدام می پردازیم:

 انجام داد، تجارت الکترونيکی می گويند. webتمام ابعاد و فرآيند بازار را که بتوان با اينترنت و تکنولوژی  -1
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کلی واژه تجارت الکترونيك اشاره به معامالت الکترونيکی می نمايد که از طريق شبکه های ارتباطی انجام بطور  -2

می پذيرد. ابتدا، خريدار يا مصرف کننده به جستجوی يك مغازه مجازی از طريق اينترنت می پردازد و کاالی را از 

 (1381تحويل می گيرد. )زرگر، محمود ، يا پست الکترونيکی سفارش می دهد. نهايتاخ کاال را  webطريق 

تجارت الکترونيکی، مبادله ی الکترونيکی داده هاست. بطور خالصه می توان گفت که مبادله الکترونيکی داده  -3

عبارت از توليد، پردازش، کاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شيوه های الکترونيکی و خودکار بين سيستم های 

ان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترين دخالت عامل انسانی. البته تجارت کامپيوتری و براساس زب

الکترونيك حيطه ای به مرابت گسترده تر از مبادله الکترونيکی داده داردو آن يك تحول و انقالب در عرصه 

مذاکره کردن، ارتباطات است. تجارت الکترونيکی در ساده ترين تعريف عبارت از يافتن منابع، انجام ارزيابی، 

سفارش، تحويل، پرداخت و ارائه خدمات پشتيبانی است که بصورت الکترونيکی انجام می شود. لذا تجارت 

الکترونيك روشی است براساس آن اطالعات، محصوالت و خدمات از طريق شبکه های ارتباطات کامپيوتری خريد 

 و فروش می شوند. 

 (1381،  عليپور حافظی)

 ارت الکترونیکىتاریخچه تج  4-89 

واژه تجارت الکترونيکى به معاوضه داده هاى الکترونيکى براى ارسال سندهاى  1971در سال هاى ابتدايى دهه ،  

تجارى مانند سفارش هاى خريد يا صورت حساب هاى الکترونيکى اطالق مى شد و بعدها با گسترش اين صنعت واژه 

 .براى خريد کاال و خدمات گفته مى شدتجارت الکترونيکى به تجارت از طريق شبکه وب 

رواج يافت، بسيارى از پژوهشگران  1994زمانى که نخستين شبکه جهانى وب به صورت فراگير و شناخته شده در   

پيش بينى کردند که اين شيوه از تجارت يعنى تجارت مبتنى بر وب به زودى به بخش مهمى در اقتصاد دنيا تبديل 

 .به طور گسترده در اختيار کاربران قرار بگيرد  http کشيد تا پروتکل هاى مبتنى بر سال طول 4خواهد شد اما 

و در ميان تعدادى از کسب و کارهاى معتبر در کشور  1998اولين کسب و کارهاى الکترونيکى را مى توان در 

ى شکل گرفت و سپس توسعه آمريکا و اروپاى غربى شاهد بود. کسب و کارهايى که با راه اندازى وب سايت هايى ابتداي

، تجارت الکترونيکى در اکثر شهرهاى آمريکا، اروپا و آسياى شرقى به سرعت توسعه و رواج يافت. 2115يافت. در سال 

به پيش از پيدايش اينترنت کنونى باز مى گردد. اما  (E-Commerce) عده اى معتقدند که قدمت تجارت الکترونيکى

سبك از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته مختصراخ در اختيار شرکت  به دليل هزينه هاى سنگين اين

ها، بنگاه هاى تجارى و مؤسسات اقتصادى بود. اما با فراگيرشدن اينترنت و امکان استفاده همه مردم اين فرصت به 
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ه خاصى خارج شده و به دست آمد که ساختار تجارت الکترونيکى تغيير کرده و از حالت اختصاصى بودن براى طبق

 (1386جانی ، ) .صنعتى در دسترس تبديل شود

 انواع تجارت الکترونیك 4-82

تجارت الکترونيك را بر اساس ماهيت طرفين و اينکه آيا طرف معامله شخصيت حقوقی يا حقيقی است و نيز نوع       

 ارتباط آنها به چهار گروه عمده تقسيم کرده اند:

 ( B2B با بنگاه ) تجارت بنگاه  8-4-82

اين نوع از تجارت الکترونيك عبارتست از انجام مبادالت الکترونيك ) خريد و فروش کاال و ارائه خدمات ( بين شرکتها 

و موسسات تجاری. يعنی فروشنده و مشتری هر دو بنگاه تجاری ) شخصيت حقوقی ( با بخش هايی از يك بنگاه 

د از شبکه های رايانه ای و تجهيزات الکترونيك استفاده می کنند. مثال دوبنگاه هستند که برای برقراری ارتباط بين خو

برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دريافت فاکتور و پرداخت هزينه ها مبادرت به راه اندازی يك شبکه الکترونيکی بين 

 خود کرده و از اين طريق فعاليت های تجاری خود را انجام می دهند.

آنها برای انجام تمام فرآيند تجارت چنانچه به روش سنتی و با کاغذ و نامه صورت گيرد زمان زيادی الزم  ارتباط بين

 دارد ولی اگر تمام تبادالت از طريق اينترنت انجام شود زمان و هزينه به حداقل کاهش می يابد.

باز می گردد  EDI به B2B سابقهاقع و در ( است و EDI اين فناوری مدل تکميل يافته مبادله الکترونيکی داده ها )

که در سال های اخير به خاطر گسترش اينترنت رشد و تکامل فزاينده ای يافته است. شبکه ای باز و ويژه اينترنت به 

در تجارت رو به اتمام است. تکيه و  EDI طور فزاينده ای به ابزاری ارتباطی و تجاری تبديل شده اند و ديگر استفاده از

 بوده است. B2B نگاهها به امکانان ، تجهيزات و خدمات ساير بنگاهها نيز از عوامل رشد و توسعهاعتماد ب

 ( B2C تجارت بنگاه با مشتری )  4-4-82

اين شکل از تجارت الکترونيك بين شخص حقيقی ) مصرف کننده يا مشتری ( با يك شخص حقوقی ) شرکت يا 

فروش کاال و خدمات بين يك بنگاه تجاری دارای وب سايت و يك موسسه تجاری ( صورت می پذيرد و به خريد و 

مشتری اطالق می شود. در اين روش خريدار و فروشنده مستقيما و بدون واسطه از طريق اينترنت با هم ارتباط برقرار 

نظر يعنی مشتريان از طريق اينترنت به سايت فروشنده مرتبط می گردند و پس از انتخاب کاالی مورد  می کنند.

خويش مبادرت به خريد آن می کنند. اين نوع از تجارت الکترونيك بسيار متداول است و در حال حاضر بيشتر زمينه 
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انجام  B2C های فروش و ارائه خدمات از قبيل سخت افزار، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب، موسيقی و .... از طريق

 ارت الکترونيك است.مثال خوبی از اين نوع تج Amazon.comمی شود. سايت 

 ( C2C تجارت مشتری با مشتری ) 9-4-82

در اين نوع تجارت هر دو طرف اشخاص حقيقی هستند که بين آنها يك سايت واسطه وجود دارد و منزله محل بازار 

 انجام مبادالت الکترونيك بين افرادی است که اينترنت و فناوری های وب C2C برای آنها محسوب می شود. بنابراين

را برای داد و ستد انتخاب کرده اند. در اين روش آنها مستقيما با هم ارتباط برقرار می کنند. انواع مزايده و مناقصه کاال 

 مثال خوبی از اين شکل تجارت الکترونيك است. eBay.com در اينترنت در اين حوزه قرار می گيرند. سايت حراجی

 ( C2B تجارت مشتری با بنگاه )  2-4-82

روش عبارتست از فروش کاال يا ارائه خدمات توسط اشخاص حقيقی به بنگاهها و موسسات تجاری، يعنی افراد  اين

 (1381صادقی، مهدی و نوری، زهرا ؛ فروش کاال يا ارائه خدمات به شرکت ها پيشنهاد می کنند. ) برای

 چارچوب تجارت الکترونیك 4-85 

يل يافته است که براى داشتن تجارت الکترونيك موفق وجود اين سطح تشک 3چارچوب هاى تجارت الکترونيك از 

 :چارچوب ها الزم است

  زیر ساختار 8-4-85

بخش اول از چارچوب هاى مورد نياز تجارت الکترونيك شامل سخت افزار، نرم افزار، پايگاه هاى داده اى و ارتباطى 

روى اينترنت و يا ساير روش هاى پيام گذارى و  بر  world wide web است که براى انجام وظيفه در قالب خدمات

 .پيام گيرى بر روى اينترنت و يا ساير شبکه ها به کار مى رود

  خدمات4-4-85

بخش دوم از چارچوب ها شامل دامنه گسترده اى از خدمات که توانايى پيدا کردن و ارائه اطالعات را فراهم مى 

 .مورد مبادالت تجارى هستند مچنين مذاکره و توافق درآورند و شامل جست وجو براى شرکاى تجارى و ه

  محصوالت و ساختارهاى تجارت الکترونیك 9-4-85
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مشتمل بر پيش بينى و تدارک مستقيم کاالها و خدمات تجارى   (E-Commerce) اين بخش از چارچوب هاى

ات داخل و خارج سازمان و وابسته به اطالعات براى مشتريان و شرکاى تجارى، همکارى و سهيم شدن در اطالع

 (1382همايش تجارت الکترونيکی؛ ) .سازمان دهى محيط بازار الکترونيکى و زنجيره تهيه و پشتيبانى است

 مراحل تجارت الکترونیك  4-86

بخش تقسيم کرد که هر چه به گام هاى پايانى تر نزديك  5مراحل رشد و گسترش تجارت الکترونيکى را مى توان به   

در حقيقت به تجارت الکترونيکى واقعى نزديك تر شده ايم و شرکت ها و سازمان هايى که در جست وجوى  مى شويم

 .بازار الکترونيکى براى کاالها و خدمات خود هستند، سعى در رسيدن به مراحل پايانى اين چرخه دارند

رونيك سعى در ايجاد يك در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شرکت يا سازمان متقاضى تجارت الکت .1

سايت ساده شامل اطالعات محصوالت و خدمات توليدى خود را دارد تا اين اطالعات از طريق اينترنت در اختيار 

مشتريان قرار بگيرد. در حقيقت، مرحله اول به معناى به وجود آمدن ويترينى بر روى شبکه جهانى وب براى 

 .ود را از طريق اين صفحات دريافت کنندبازديدکنندگان است تا اطالعات مورد نظر خ

 اين مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است. در اين مرحله سايت شرکت تبديل به يك پايگاه داده اى .2

(DataBase)   قوى شده، براى نگهدارى اطالعات مورد استفاده قرار مى گيرد، در اين مرحله، اطالعات همه

ا در بانك اطالعات قرار مى گيرد و کاربران امکان ارسال سفارش خريد از طريق محصوالت و خدمات و شرح کامل آنه

اين وب سايت را خواهند داشت، اما هنوز زيرساخت هاى الزم براى پرداخت اينترنتى فراهم نشده است و پرداخت پول 

 .به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت

است. در اين مرحله، کاربران امکان تعامل با مدير سايت را برقرارى امکان تعامل از مهمترين نکات مرحله سوم  .3

خواهد بود و کاربران در بازه زمانى بسيار کوتاه مدت  voice و e-mail،chat خواهند داشت که اين تعامل از طريق 

رد و  ميان فروشنده و خريدار و نيز online پاسخ خود را از مدير سايت دريافت خواهند کرد و امکان پرسش و پاسخ

 .بدل شدن اطالعات در مورد کاال و يا خدمات خواسته شده وجود دارد

در اين مرحله، امکان پرداخت اينترنتى براى کاربران فراهم خواهد شد و مشتريان پس از ارسال فرم هاى سفارش  .4

مالى طرف قرارداد خريد و دريافت کاال، وجه موردنظر و توافق شده را از طريق پايانه هاى فروش بانك ها و مؤسسات 

براى فروشنده ارسال خواهند کرد که اين حمل و نقل پول به صورت بسيار امن از طريق اينترنت براى مشتريان فراهم 

 .خواهد شد
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عروف است. در اين مرحله، سيستم مرحله آخر که آخرين مرحله از مراحل پنج گانه است، به مرحله يکپارچگى م .5

هاى واسطه اى ميان فروشنده و خريدار با سيستم هاى موجود در سازمان و يا شرکت به حالت يکپارچگى کامل 

درخواهند آمد. بدين معنا که اگر کااليى فروش رود، موجودى کاالى فروش رفته به ميزان خريدارى شده از موجودى 

خريد جديدى براى جايگزين کردن کاالى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و در  انبار کسر شده و همزمان دستور

خريدهاى بعدى موجودى انبار بالفاصله به نمايش درخواهد آمد. اين مرحله از مجموعه مراحل تجارت الکترونيك کامل 

تد در همه سيستم هاى ترين مرحله در تجارت الکترونيکى است که در آن نتيجه همه عمليات مربوط به داد و س

 (1386جانی ، جمال ، ) .سازمان منعکس مى شود

 مدل هاى تجارت الکترونیك 4-87

استفاده از اينترنت به عنوان اصلى ترين بستر ارتباطى در تجارت الکترونيکى باعث به وجود آمدن مدل هاى 

ه اصلى تجارت الکترونيکى يعنی گرو 3گوناگونى در اين سبك از تجارت شده است. اين مدل ها که حاصل تعامل 

 :دولت، مشترى و بنگاه هاى اقتصادى است، باعث توسعه و گسترش مدل هاى مختلف تجارت الکترونيك شده است

   B2B یا  فروشنده با فروشنده تجارت مدل 8-4-87

ارتى اين مدل از تجارت الکترونيك مهمترين نوع تجارت الکترونيکى است که در حدود نصف درآمدهاى تج

الکترونيکى را به خود اختصاص خواهد داد. اين مدل سبب پيدايش ارتباطى گسترده ميان تأمين کنندگان، 

در اين مدل، ارتباط ميان دو يا چند سازمان ، توسعه  .توليدکنندگان، توزيع کنندگان و فروشندگان خواهد بود

اگون خدمات موردنظر است. در حقيقت، اين مدل را به اقتصادى، توليدکنندگان مواد اوليه و ارائه کنندگان انواع گون

دانست، اما در اين مدل  EDI (Electronic Data Interchange) نوعى مى توان توسعه يافته مدل قديمى

 .واسطه ها کاهش يافته، همين خود سبب کاهش قيمت ها خواهد شد

   B2Cیاتجارت مصرف کننده با فروشنده  مدل4-4-87 

   C2B و B2C مدل هاى3-2-17

  C2B و B2C بيان کننده ارتباط متقابل توليدکننده و خريداران نهايى محصوالت و خدمات است. مدل هاى دوگانه

داراى مزايايى مانند خريد ارزان تر کاال نسبت به دنياى واقعى، امکان ارسال خريدارى شده به مکان درخواستى 

يك به عنوان ساده ترين نوع تجارت الکترونيکى شناخته مى شود که مشترى و غيره است. اين مدل از تجارت الکترون
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منجر به ارتباط نزديکى ميان مشترى و فروشنده خواهد بود و در اين ميان به دليل کاهش قيمت ها به دليل از بين 

 .رفتن واسطه ها خريدار منفعت بيشترى خواهد داشت

  C2C یا   تجارت مصرف کننده با مصرف کننده مدل2-4-87

اين مدل از تجارت الکترونيك بيشتر به خرده فروشى هاى کاالى دسته دوم خانگى اختصاص دارد. جايى که 

خريداران و فروشندگان هر دو از گروه نهايى هستند و در اين ميان ردپاى توليد کننده و يا واسطه اى ديده نمى شود. 

رها و يا حراج هاى محلى و منطقه اى ديد که هر کس کاالى نمونه رايج اين شيوه از تجارت را مى توان در جمعه بازا

توليدى خود را به صورت تك فروشى در معرض فروش خريداران قرار مى دهد. از مشهورترين نمونه هاى اين مدل از 

 .اشاره کرد ebay تجارت الکترونيك مى توان به سايت

  B2G با دولت فروشنده تجارت مدل5-4-87

ان ها و مراکز دولتى و خصوصى در ارتباط با مراکز اقتصادى و بنگاه هاى تجارى دولتى هستند. در در اين مدلها، سازم

اين ساختار، دو طرف با مراجعه به وب سايت هاى طرف قرارداد و تعامل با يکديگر از طريق شبکه هاى رايانه اى امور 

چون ارسال درخواست هاى بانکى براى مؤسسات  بازرگانى مورد نياز خود را انجام مى دهند. اين امور شامل مواردى

دولتى، گرفتن مجوزهاى الزم براى انجام امور ادارى، پرداخت وجه مورد درخواست سازمان ها و بانك ها و غيره است. 

مزيت اصلى اين دو مدل صرفه جويى در انجام امور براى شرکت هاى دولتى و سازمان هاى خصوصى و نيز کاهش 

 .ا است و نيز سبب تحصيل فرايندهاى ادارى توسط دولت شده استزمان انجام کاره

  C2G یا  مصرف کننده با دولت تجارت مدل 6-4-87

در اين مدلها، ارتباط ميان مردم و دولت مطرح است و اين رابطه بيش از آن که ماهيتى تجارى داشته باشد، ماهيتى 

مردم ارائه دهد و يا زمينه اى براى تسهيل ارتباطات مالى خدماتى دارد و شامل خدماتى است که دولت مى تواند به 

مردم و دولت در امور مالياتى است و يا درخواست خدماتى که از سوى شهروندان به دولت ارائه مى شود که مى تواند 

 .شامل درخواست هاى مختلف در زمينه اقتصادى و يا بازرگانى باشد
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  G2G یا  تجارت دولت با دولت مدل7-4-87

در اين مدل، ارتباط متقابل ميان دو يا چند سازمان دولتى و يا وزارتخانه مطرح است و مواردى چون ارتباط شهردارى 

با پليس، ادارات برق و آب با شهردارى ها، نهادهاى نظامى و انتظامى با وزارتخانه ها و غيره را شامل مى شود. در اين 

ولتى و يا دادوستد بازرگانى ميان شرکت هاى دولتى فراهم شده است. به مدل، امکان تبادل اطالعات ميان مؤسسات د

عالوه، بخش نامه ها و دستورالعمل هاى دولتى را مى توان از طريق اين مدل کسب و کار الکترونيکى براى سازمان ها 

 (1384معمار نژاد، عباس ؛ ) .ارسال کرد

 مزایاى تجارت الکترونیکى  4-81

العات کامل و گسترده اى در مورد هرکاال در اختيار خريداران و فروشندگان قرار مى تجارت الکترونيکى اط .1

دهد که به دست آوردن چنين اطالعاتى در دنياى واقعى ارزش تجارى بسيارى دارد، اما بدون صرف هزينه و زمان 

 .امکان نخواهد داشت

، e-mail ،chat ى الزم است از طريق امکان ايجاد ارتباط با همه افرادى که براى تکميل فرايند بازرگان .2

voice  و غيره. 

حذف واسطه ها يکى ديگر از با ارزش ترين هداياى تجارت الکترونيك به خريداران است که باعث کاهش بى  .3

درصد خواهد شد و به عالوه سبب کاهش زمان مبادالت نيز  51تا  15سابقه قيمت ها خواهد شد که اين کاهش قيمت 

 .مى شود

رت الکترونيکى مى توان طيف گسترده اى از توليدکنندگان را زير پوشش قرار داد و امکان چانه زنى با تجا .4

بيشترى در مبادالت تجارى به دست آورد که در تجارت سنتى به دليل محدوديت هاى جغرافيايى امکان چنين امرى 

 .ميسر نيست

م کشورها و اين به معناى امکان جهانى امکان عرضه و فروش محصول از سوى توليدکنندگان به بازار تما .5

 .شدن فروشندگان با صرف کمترين هزينه ممکن و امکان بازاريابى وسيع تر است

امکان خريد محصوالت سفارشى و مطلوب خريداران از ديگر مزاياى تجارت الکترونيکى است. به اين معنا که  .6

ه انتقال مى دهيد و فروشنده نيز در صورت امکان شما در خريد يك محصول ويژگى هاى موردنظر خود را به فروشند

محصول را با توجه به خواسته هاى شما توليد مى کند و دراختيار شما مى گذارد. هم اکنون اين روش فروش در 
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محصوالت صنعتى رواج بيشترى يافته است، درحالى که در سال هاى اوليه تنها در مورد محصوالت ساده اى مانند 

 .يره امکان تحقق چنين امرى وجودداشتساعت، کتاب و غ

است. چنين مؤسسات نوپايى توانايى رقابت  E ـ commerce ايجاد نوسانات جديد اقتصادى از ديگر مزاياى .7

 .و در مواردى امکان سبقت گرفتن از شرکت هاى کهنه کار را دارند

 .ديريت در سطح شرکت هاکاهش هزينه هاى ناشى از اشتباه هاى انسانى و ايجاد امکانات بهتر براى م .8

 .افزايش سرمايه گذارى و اشتغال در بخش هاى درگير با تجارت الکترونيکى .9

امکان گسترده شدن و افزايش تعداد خريداران و فروشندگان در اين نوع از بازار فراهم مى شود. با وجود  .11

و هيچ يك از خريداران و فروشندگان  تعداد زياد خريداران و فروشندگان امکان رقابت کامل در بازار فراهم خواهد شد

 .نمى توانند اثرى برروى شرايط و قيمت بازار داشته باشند

تجارت الکترونيکى سبب تحولى در شيوه هاى کسب و کار خواهد شد که اين تحول با افزايش شديد مقياس  .11

ب کاهش هزينه هاى توليد توليد، کاهش هزينه هاى مبادله، کاهش هزينه هاى توزيع، افزايش رقابت و... همگى سب

 .شده و خود سبب افزايش رفاه اجتماعى خواهد شد

در بازار کسب و کار الکترونيکى، ادامه حيات شرکت ها و مؤسسات به ميزان خالقيت و نوآورى شرکت در  .12

هد برد و مراحل مختلف توليد و توزيع وابسته است و هر شرکت که نوآور و خالق باشد، گوى سبقت را از ساير رقبا خوا

همايش تجارت ) .اين خالقيت به کل بازار سرايت مى کند و محرکى براى چرخه اقتصادى جامعه خواهد شد

 (1382الکترونيکی؛ 

 موانع تجارت الکترونیکى 4-83

 :براى راه اندازى کسب و کار الکترونيکى موانعى وجود دارد که شامل موارد زير است

 رت الکترونيکى و شبکه اينترنتکمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجا 

 لزوم حمايت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونيکى 

 نبود زيرساخت هاى حقوقى در استفاده از تجارت الکترونيکى مانند عدم قبول اسناد و امضاهاى الکترونيکى 

 امنيت پائين نقل و انتقال وجود الکترونيکى در برخى از کشورها 

 وديت هاى استفاده از شبکه اينترنتسرعت پائين و نيز محد 

 عدم اطالع کافى مؤسسات و شرکت هاى واسطه اى و توليدى ازمزاياى کسب و کار اينترنتى 

 ( .1382همايش تجارت الکترونيکی؛ تأمين امنيت الزم و نيز محرمانه ماندن اطالعات رد و بدل شد) 
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 پیشینه تحقیق  4-41

ه چيزی است که شخص کشف می کند. يکی از بخش های مهم پژوهش چيزی نيست که شخص می سازد ؛ بلک

تحقيق ، بخش مربوط به پيشينه و ادبيات تحقيقات است ؛ يعنی يکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی مطالعه منابع 

مربوط به موضوع تحقيق است ؛ زيرا سرچشمه علوم را می توان در پيشينه ی آن ها کاوش کرد. مطالعه منابع ، به 

کمك می کند تا بينش عميقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع پيدا کند. مطالعه منابع ، بايد از منابعی  محقق

باشد که به طور مستقيم ، در رابطه با موضوع تحقيق می باشند و هم از منابعی باشد که به طور غير مستقيم با آن 

 (1372، موضوع ، ارتباط دارند. )جان ديوئی

 ه در تحقیقات اهمیت پیشین  4-48

يك پژوهش گر ، قبل از انجام تحقيق و بعد از ا نتخاب موضوع و تدوين عنوان وقبل از نگارش طرح تحقيق نياز        

کرده است. آگاهی خود را  دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد ، پيرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقيق انتخاب

تعريف و معين کند    اطال عات بدست آمده ، مسئله تحقيق و متغير های خود را گسترش دهد ؛ تا بتواند در پرتوی

وکرانه های آن ها را مشخص سازد. اين امر به او کمك می کند تا تحقيقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های 

 (1385هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقيقاتی ديگران هماهنگ کند. )پروکوپنکو، 

 هدف از گنجاندن بخش پيشينه تحقيق ، عبارت است از :

 برقراری ارتباط منطقی ميان اطالعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقيق .1

 دست يابی به چارچوب نظری و يا تجربی برای مسئله تحقيق .2

 آشنايی با روش های  تحقيق مورد استفاده در پژوهش های  قبل .3

انون و بررسی قبلی در باره موضوع پژوهش را می توان جزء پيشينه آن منظور داشت. از اين رو ، هر گونه  نظريه ، ق

فراموش نکنيم که هر تحقيق ، بر مبنای بديهياتی انجام می گيرد که در مطالعات قبلی روشن شده است و تمام 

ود .تفکر انسان ، مطالعاتی که فرض ها و بديهيات و خاستگاه تحقيق را به وجود آورده ند تحقيق ، محسوب می ش

پديده تکاملی است و انديشه های هر نسل ، بر مبنای انديشه های نسل های قبلی ، شکل می گيرد. ازاين رو ، فکر 

به وجود می آيد. )ديويد  های پژوهشی محققان ، حتی در مواردی که خود توجه ندارند، از تفکرات علمی مطالعات قبلی

 ،1387) 
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 در اين زمينه انجام شده است عبارتند از:تعدادی از پژوهش هايی که 

ارتقای سطح آمادگی الکترونيکی از طريق شناخت مدل های آمادگی و بلوغ الکترونيکی در  ". گرمکی ، مهدی ، 8

. در اين مقاله به بررسی الگوهای آمادگی الکترونيکی وشناسايی شاخص های اصلی اين الگوها  1391 "صنعت بيمه

 خاصی توجّه تا است آشور الزم عملکرد بر آن تأثير متعاقباخ و الکترونيك تجارت اهميّت به عنايت اب پرداخته شده است.

 می آن با مرتبط مسائل و الکترونيك تجارت بررسی تحقيق به اين .گردد مبذول امر اين در موجود چالش های به

 زمينه اين مختلف در محققين آثار ردآوریگ به لذا است، توصيفی علمی مقالۀ يك مقاله که اين آنجايی از .پردازد

شرکت  آن وجود بدون حاظر حال در که طوری کرده به رخنه ها زمينه همه در الکترونيك تجارت .شود می پرداخته

تجارت  زمينه در تحقيقات نتايج داشت نخواهند نابودی جز به راهی و مانده صنعتی عقب فرا جوامع از صنايع و ها

 وجود زمينه اين در نيز مسائلی تجارت الکترونيك، کاربرد و نقش افزون روز توسعه رغم علی دهد یم نشان الکترونيك،

 به اين اعتماد عدم و مناسب ساختارهای زير وجود عدم همانند .گيرد قرار خاص محقق توجّه مورد است الزم که دارد

  .گيرد صورت موانع اين رفع جهت جدّی در تالش است مشابه. الزم موارد ساير و اينترنت نامناسب سرعت ، روشها

 "چالش های قانونی پياده سازی تجارت الکترونيك در ايران  "؛ در مقاله ای تحت عنوان 1382قاسم زاده ، فريدون، . 4

در اين پژوهش که درباره ))چالش ها و راه کارهای پياده سازی تجارت الکترونيك در ايران (( تهيه شده و در آن چالش 

 اجتماعی و مديريتی جای گرفته اند. -پياده سازی تجارت الکترونيك در سه دسته فنی، فرهنگیهای 

می زند. به اين معنی که اقتدار اقتصادی، سياسی، فرهنگی و علمی   حرف اول را در اين دوران نوين فناوری اطالعات

 بود . هرکشور متناسب با ميزان تسلط و بهره گيری آن کشور از اين فناوری خواهد

فناوری اطالعات عبارت است از گردآوری، سازمان دهی، ذخيره و نشراطالعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عددکه با 

استفاده از ابزارهای رايانه ای و مخابراتی صورت می پذيرد اين فناوری، به عنوان يکی از جديدترين دستاوردهای نوين 

شده، که به سرعت درحال تاثيرگذاری بر الگوی های زندگی، شيوه بشری، نه تنها خود دستخوش تغييرات ژرفی 

تحقيق، آموزش، مديريت، حمل ونقل، امنيت، بهداشت و از همه مهم تر تجارت است . تجارت الکترونيك، صرف نظر از 

تقال تمامی برتری ها هنوز دارای نقاط ضعفی است. توانائی دسترسی به رايانه های شخصی و سرعت پائين نقل و ان

اطالعات برروی بستر اينترنت امکان دستيابی به پايگاههای اينترنتی را با مشکل مواجه می سازد و در نتيجه تاثير اين 

موارد، اثر تجارت الکترونيکی را کمرنگ می کند ولی با افزايش کاربران اينترنت و سهولت دستيابی به دنيای مجازی 

اما متاسفانه آنچه در کشور عزيزمان  ينده چهره ای دگرگون خواهد بخشيد.اينترنت ، تجارت الکترونيکی به دنيای آ

ايران شاهد هستيم ، شکاف روزافزون با کشورهای پيشرفته و حتی در حال توسعه ميباشد.که عمده دليل آن هم نبود 



 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

29 

 

مناسب تجارت  بستر مناسب و بروز از جهات مختلف ميباشد. لذا بررسی و تحقيق درخصوص عوامل بازدارنده از رشد

الکترونيك در کشورمان ايران امری ضروری به نظر ميرسد.پس بايد با همتی بيش از پيش در پيش برد تجارت 

الکترونيك بکوشيم و ايمان داشته باشيم که خواستن توانستن است. به اميد ديدن شهرهای الکترونيکی و در نهايت 

 کشوری الکترونيکی در آينده ای نزديك. 

 مانی عوامل ساز

 تدوين قوانين و دستورالعمل های حقوقی خاص و شفاف در شرکت های بيمه. 1

. تدوين سياست ها، خط مشی ها و برنامه های يکپارچه و مقتضی در زمينه بيمه الکترونيکی توسط بيمه مرکزی 2

 ايران با مشارکت شرکت های بيمه دولتی و خصوصی

 ين  شرکت های مختلف بيمه ای جهت استقرار تجارت الکترونيکی. بازنگری بيمه مرکزی در ساختار روابط ب3 

 . بررسی شيوه های افزايش اعتماد بين بيمه گر و بيمه گذار برای مبادله الکترونيکی داده های مربوطه4 

 . بومی کردن فرهنگ و ابزارهای موردنياز استقرار تجارت الکترونيك در صنعت بيمه5 

 د شرکت های بيمه از تجارت الکترونيکی. افزايش آگاهی مديران ارش6 

 . به کارگيری هرچه بيشتر شرکت های بيمه ای از اينترنت در انجام امور بيمه ای7 

 عوامل انسانی 

. گسترش فرهنگ تجارت الکترونيکی و 2گسترش فرهنگ استفاده از رايانه و اينترنت ميان اقشار مردم و بيمه گذاران 

. اطالع رسانی 3وايد تجارت الکترونيکی )از طريق آموزش در سطح مدارس و دانشگاه ها( افزايش آگاهی مردم درباره ف

. جذب نيروهای متخصص و کافی در 4عمومی و انجام تبليغات الزم برای مشتريان فعلی و بالقوه بيمه الکترونيکی 

ر برابر تغيير از طرق مختلف از . کاهش مقاومت کارکنان د5زمينه فناوری اطالعات و بيمه الکترونيکی در صنعت بيمه 

 جمله آموزش، اطالع رسانی و ... 

 عوامل فنی

. پياده سازی 2. ايجاد بستر مخابراتی مناسب جهت استقرار تجارت الکترونيکی )توسعه کابل های فيبر نوری و ...( 1

. 3نيکی، کپی رايت و ...( قوانين و مقررات ضروری و نظارت و پيگيری مسئولين ذی ربط در اين زمينه )امضای الکترو

. توجه کافی و سريع به توسعه 4افزايش امکان دسترسی عموم به اينترنت به ويژه در شرکت ها و نمايندگی های بيمه 

 ارتباط بين شرکت های بيمه با ساير بخش های پشتيبان )نظير بانك ها و موسسات مالی، نيروی انتظامی و ...(
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 عوامل فرهنگی

گی نقش مهمی در پياده نمودن فناوری اطالعات در صنعت بيمه ايفا می نمايد و موجب می شود تا به بستر سازی فرهن

کارگيری ان سريعتر وبا موفقيت انجام شود موثرترين عامل در به کارگيری موفق فناوری اطالعات اعتقاد و اطمينان 

 مديران به اينده جهت استفاده از فناوری است .

نهايی نمی تواند سبب دستيابی به مزيت رقابتی برای شرکتها شود برای کسب موفقيت بايد اين البته اين مورد به ت

فعاليتها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کليدی سازمان حمايت شود. .)مقاله امکان سنجی ارائه 

 وحيده عليپور( محصوالت بيمه ای موجود به صورت الکترونيك در شرکت های بيمه اصغر صرافی زاده و

نتايج حاصل از  "شناسايی چالش های بکارگيری فناوری اطالعات  "نصيری يار ، مريم ، در مقاله ای تحت عنوان . 9

تحقيق نشان می دهد که ، توجه فزاينده سازمان ها  و دولت ها به تجارت الکترونيك ، ناشی از اهميت و ميزان  تاثير 

عمومی  همه سازمانها )به طور عام( و هم بر فعاليتهای مختلف  سازمانها )به طور قابل انتظاری است که هم برمحيط  

خاص( می گذارد . در کشورهای پيشرفته  و تازه صنعتی  شده  جهان ، استفاده  از تجارت الکترونيك  به لحاظ  

مختلفی  مواجه می سازد    مزايای  آن  روز به روز  گسترش  می يابد ، اما  کشورهای  در حال توسعه  را با مشکالت

قوانين  و مقررات  بازار ، محيط  رقابتی  بازار  و....  پديد تجارت الکترونيك ، تغييراتی  بنيادين  در معامالت تجاری  

ضمن پيشنهاد  مدلی  برای طبقه بندی حوزه های تاثير پذير  از فناوری  اطالعات   در  آورده است. اين  مقاله

،که در ادبيات  تجارت الکترونيك  شناسايی  شده اند ، نمات قابل  توجه و مهم تصميم گيری  در به سازمانهای تجاری 

کار گيری فناوری  اطالعات  در سازمان های تجاری را درايران بيان  می کند  در اين مقاله  محققان با توجه  به نتايج  

ن  را به اهميت  سرمايه گذاری منسجم و يکپارچه  در به دست آمده  در تحقيق  تالش  می کنند  توجه تصميم  گيرا

 فناوری  اطالعات جلب کند .
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 مقدمه 9-8

روش انجام تحقيق و چگونگی استفاده از راهکارهای مختلف، بسته به اهميت و ضرورت تحقيق ها دارد. چرا که       

ديد کارشناسانه و دقيقتر نسبت به موضوع مورد بررسی شود. بر اين اساس امروزه  بعضی از روش ها می تواند منجر به

به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسير ، تبيين و تحليل نتايج بدست آمده از تحقيقات و 

استفاده از روش های آماری  پژوهش های علمی کرد. به اين ترتيب ، در قلمرو علم مديريت نيز کمتر می توان بدون

تحقيقی درخور توجه انجام داد ، بنابراين پژوهشگران علم مديريت نيز بايد برای اجرای طرح های تحقيقاتی خود در 

حد لزوم به اين ابزار مجهز شده ، برای برآوردن نيازهای ويژه خود از آن بهره مند شوند. اگر اطالعات را از مهمترين 

به شمار آوريم ؛ علم آمار که با پردازش دادها و تبديل آنها به اطالعات مورد نياز ، زمينه ی اتخاذ لوازم تصميم گيری 

تصميم را فراهم می کند، يکی از مهم ترين علوم محسوب خواهد شد. آنچه مسلم است هنر مديران و کارشناسان در 

پيدا می کند. اين امر به حدی اهميت دارد  نحوه ی استفاده از روش های آماری و تحليل اطالعات بدست آمده تجلی

 که امروزه اکثر مديران و مسئوالن سازمان ها ، از مشاوران آماری استفاده می کنند.

 روش انجام تحقیق 9-4

روش انجام تحقيق بر مبنای هدف تحقيق، از نوع کاربردی می باشد. زيرا با بکارگيری فرضيات و برخی علوم        

اين تحقيق از لحاظ شيوه و روش در دسته ی . و آمار در مورد جامعه آماری به نتايجی دست می يابد رفتاری و مديريت

مستقل و وابسته  زيرا در آن از تکنيك ها و فنون آماری که به بررسی روابط ميان متغيير ؛تحقيقات علی قرار می گيرد

 می پردازد، استفاده شده است.

 جامعه آماری 9-9

. "تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای يك صفت مشخصه باشند  "ری عبارتست از جامعه آما      

کننده جامعه آماری از ساير جوامع  صفت مشخصه ، صفتی است که بين همه ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمايز

ر می آيد. محدوده و فضای باشد بنابراين مشخص کردن جامعه آماری يکی از ضروريات و اصول هر پژوهش به شما

 مطلوب ما جامعه آماری را معين و مشخص می کند. با توجه به اينکه بررسی تمام اجزای يك جامعه اطالعات دقيق

تری را در اختيار محقق قرار می دهد، اما شايان ذکراست که فاکتور زمان را بايد در دستور کار قرار داد چرا که، اين 

 (1381د. )صدقيانی، کار زمان زيادی الزم دار

 می باشد. صنعت بيمه و کارشناسان جامعه آماری مورد استفاده در اين تحقيق شامل کارمندان
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 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری  9-2

. با اين "تعداد محدودی از احاد جامعه آماری که بيان کننده ی ويژگی های اصلی جامعه باشد  "نمونه عبارتست از : 

 يف طبيعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد.تعر

جهت نمونه گيری می توان از اصول تعيين حجم نمونه در تحليل رگرسيون چند متغييری نسبت تعداد نمونه به 

عميم پذير کمتر باشد ، در غير اين صورت نتايج حاصل از معادله رگرسيون چندان ت 5متغييرهای مستقل نبايد از 

 (1387مشاهده به ازای هر متغيير مستقل پيشنهاد شده است. )آذر ،  8نخواهد بود. نسبت محافظه کارانه تر 

 در اين تحقيق حجم نمونه بر اساس فرمول زير محاسبه شده است:

q ≤ n ≤ 3q 

به نظر استاد راهنما حد باشد و با توجه  48و  16سوال است و حداقل نمونه بايد بين دو مقدار  16پرسشنامه حاوی 

 در نظر گرفته شده است. 31وسط اين مقادير يعنی 

 روش گردآوری اطالعات  9-5

 در اين تحقيق از روش ميدانی برای گرد آوری داده ها  استفاده می شود.      

 ابزار گردآوری اطالعات  9-6

ده شده است. پرسشنامه تهيه شده براساس در تحقيق حاضر از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطالعات استفا      

سوال در رابطه با  12عوامل کليدی و حياتی موجود در اين تحقيق استخراج گرديده است. اين پرسشنامه دارای 

 می باشد. در ایران بیمه  صنعت بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیك بر

 جدول شماره يك  مربوط به فرضيات تحقيق

 ترتيب سواالت تعداد سواالت فرضيات تحقيق رديف

 4تا  1 4 فرضيه شماره يك 1

 8تا  5 4 فرضيه شماره دو 2

 12تا  9 4 فرضيه شماره سه 3

 16تا  13 4 فرضيه شماره چهار 4
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شايان ذکر است که پرسشنامه مذکور در نهايت با تائيد استاد راهنما مورد استفاده قرار گرفته است و به همين جهت 

 "تايی شامل:  5ندارد محسوب می شود. همچنين سواالت پرسشنامه بر اساس مقياس ترتيبی و طيف ليکرت استا

 تنظيم گرديده و براساس موضوع فرضيات تحقيق طراحی شده است. "بسيارکم، کم، متوسط، زياد، بسيار زياد

 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها  9-7

 روایی 9-7-8

خصيصه ابزار و يا روش جمع آوری داده هاست که با داشتن اين خصيصه مقوالتی را تعيين می کند  روايی ، آن      

بتواند چيزی که قصد سنجيدنش را دارد ،  "که برای تعيين آن مقوالت طرح ريزی شده است. بطور خالصه يعنی 

 ."بدرستی بسنجد

نتايج حاصل از اندازه گيری ها و آزمون ها ارزش و روايی از آن جهت حائز اهميت است که در صورت عدم وجود روايی 

با توجه به اين که پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش به تاييد استاد راهنما محترم  اعتبار علمی نخواهد داشت.

 رسانده شده است، بنابراين از لحاظ روايی تا حد بااليی قابل اعتماد است.

 پایایی 9-7-4

م برای اينکه آزمون، وسيله ای مطمئن برای پيش بينی و سنجش متغيير مورد نظر باشد اين يکی از شرايط مه      

است که قابل اعتماد و اطمينان و دارای ثبات باشد ؛ يعنی با انجام آن آزمون ، هميشه نتايج يکسانی به دست آيد.پس 

)سعادت ،  آن آزمون تعيين می گردد. پايايی آزمون مقياسی است که بوسيله آن، درجه ی اعتماد به نتايج حاصل از

1381) 

پايايی ، کيفيت ثبات و اعتباری است که ابزار يا روش جمع آوری داده ها در طول زمان نشان می دهد. برای بدست 

 آوردن ضريب پايايی روش های مختلفی وجود درد که مهمترين آنها عبارتست از :

 الف( تکرار آزمون

 ب( معادل سازی

 زیج( دو نيم سا

 ريچاردسون –د( روش کودز 
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 ه( روش مقياس آلفای کرونباخ

برای سنجش پايايی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ و تنصيف استفاده شده است. پايايی به آن حدی        

اطالق می شود که فرايند سنجش فاقد هر دو نوع خطای سيستماتيك و تصادفی و مقصود از روايی آن است که ابزار 

 (1382)خاکی ،  سنجش بتواند خصيصه و ويژگی مورد نظر به درستی مورد سنجش قرار دهد.

پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش استاندارد بوده و پس از آماده سازی مقدماتی ميان چند تن از کارشناسان 

ده است تا برای توزيع نهايی آماده جامعه آماری توزيع و نيز خدمت استاد راهنما ارائه و اصالحات الزم در آن اعمال ش

گردد. در اين پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقياس آلفای کرونباخ و تنصيف استفاده شده است. با استفاده 

است که نشان دهنده اين است که  17/1ضريب آلفای کرونباخ بدست آمده برای اين پرسشنامه  SPSSاز نرم افزار 

 وبی برخوردار است.پرسشنامه از اعتبار خ

 8ضریب آلفای کرونباخ  9-7-4-8

 

 16N of Cases =                   31 N of Items =  

 

 8726.Alpha =  

می باشد که بيانگر  87/1همانگونه که مشاهده می شود ضريب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد نظر 

 (1387)آذر ،  باشد. پايايی خوب پرسشنامه به کار رفته شده می

 ضریب پایایی تنصیف 9-7-4-4

همانگونه که مشاهده می شود ضريب تنصيف به دست آمده برای پرسشنامه از دو روش گاتمن و اسپيرمن براون انجام 

می باشد که همچنين نشان دهنده پايايی بسيار خوب پرسشنامه به کار رفته شده  87/1و  87/1گرفته که  به ترتيب 

 .می باشد

 

Reliability Coefficients 

 

 16N of Cases =                                         31N of Items =  

 

 

Guttman Split-half =.8722 

     Unequal-length Spearman-Brown = .8706 

 

                                                           
1 Reliability Coefficients 
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  1  Items in part 1                        1 Items in part 2  

 

  1.6274                 Alpha for part 2 =.5322Alpha for part 1 = 

 

جهت سنجش پايايی  مشاور : فرمول های استفاده شده از منابع ذکر شده می باشد که با توجه به نظر استادنکته 

 پرسشنامه به کارگرفته شده اند.

 روش تجزیه و تحلیل دادها  9-1

ده از روش های آمار توصيفی و آمار استنباطی مورد تجزيه و در تحقيق حاضر اطالعات به دست آمده با استفا       

تحليل قرار خواهند گرفت ، لذا در تحليل توصيفی از جدول توزيع فراوانی ، پراکندگی و نمودارها با استفاده از نرم 

 استفاده می شود. Spssو در تحليل استنباطی از نرم افزار  Excelافزارهای 

                                                           
  1382خاکی ،  1



 

 
 

 

 فصل چهارم

 

 

 

 

 

تحلیل داده های تحقیقتجزیه و 
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 مقدمه 2-8

پژوهشگر پس از اينکه روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نياز را        

برای آزمون فرضيه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيری از تکنيك های مناسب آماری که 

ع متغيرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزيه و تحليل نمايد و در با روش تحقيق و نو

در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آنها را  نهايت فرضيه هايی را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند،

 (313، ص 1382)خاکی، مشخص کند و سرانجام بتواند پاسخی)راه حلی( برای پرسش تحقيق بيابد. 

در تحقيق حاضر برای تجزيه و تحليل داده ها، از فنون آمار توصيفی شامل جداول فراوانی و نمودار ميله ای برای       

و « گاتمن و اسپيرمن  »تجزيه و تحليل داده های جمعيت شناسی نمونه آماری و از آزمون های آماری شامل آزمون 

 ضيات تحقيق استفاده شده است.برای بررسی فر«  تی »آزمون 

 تجزیه و تحلیل داده ها 2-4

داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن بايد از روش های آماری يا غير آماری به منظـور        

ساسـی هـر   دستيابی به هدف تحقيقات يا پژوهش استفاده کرد. تجزيه و تحليل به عنوان مرحله ای علمی از پايه های ا

تحقيق است که به وسيله آن کليه فعاليت های تحقيق تا رسيدن به نتيجه کنترل هدايت می شـوند، بـه عبـارت ديگـر     

تجزيه و تحليل نتايج عبارت از روشی که به وسيله آن کل فرايند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسيدن به يـك نتيجـه   

 (217، ص 1381مورد کنترل قرار می گيرد. )سرمد، 

در اين تحقيق از فنون آمار توصيفی شامل جدول فراوانی و نمودار ميله ای برای تجزيه و تحليل داده های تحقيق 

 استفاده شده است.

 تحلیل های توصیفی  2-9

هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زيادی مشاهدات است که از جامعه بدست می آيند؛ بنابراين اولين سوالی که به        

ر پژوهشگری می رسد اين است که آيا می توان اين مجموعه بزرگ از مقادير را توصيف کرد و چگونه می توان ذهن ه

 (1387مشاهدات زياد را در يك چارچوب مشخص سازماندهی نمود. )آذر، 

زارهای تجزيه و محقق در اين تجزيه و تحليل، داده هايی را که با استفاده از نمونه آماری بدست آورده را با استفاده ازاب

 تحليل توصيفی مناسب را مورد بررسی قرار داده است.
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 نتايج حاصل از تجزيه وتحليل بصورت زير می باشد:

نفر که نمونه آماری اين  31نفر از کارمندان و کارشناسان بيمه نوين شهر اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند و اين  31

 اشد.زن می ب 6مرد و  24تحقيق بوده ه اند شامل 

نفر به پرسشنامه  ای که در بخش ضمائم اين تحقيق ارائه شده پاسخ داده اند و در ادامه اين بخش پاسخ ها و  31اين 

نتايج حاصل از آن در قالب نمودار و جداول فراوانی ارائه گرديده که با استفاده از روش های آماری  به تجزيه و تحليل 

 آن ها می پردازيم.

 ودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگانجدول و نم  2-9-8 

 جدول  شماره دو مربوط به جنسيت

 % فراوانی فراوانی جنسيت

 81 24 مرد

 21 6 زن

 111 31 مجموع

 

 

 نمودار شماره يك مربوط به جنسيت

فراوانی

%فراوانی 
0
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مجموع
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%فراوانی 
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دها درصد از پاسخ دهندگان ما را مر % 81همانطور که مالحظه می شود اکثر پاسخ دهندگان مرد بوده اند. به طوريکه 

 تشکيل می دهند.

 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان 2-9-4 

 جدول شماره سه مربوط به سن پاسخ دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودارشماره دو مربوط به سن پاسخ دهندگان

فراوانی

0فراوانی% 
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فراوانی

فراوانی% 

 فراوانی % فراوانی سن

31-21 14 47 

41-31 11 33 

 21 6 41بيش از

 111 31 مجموع
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 .سال می باشند 31تا  21از پرسشنامه، اکثر پاسخ دهندگان دارای سنين  با توجه به رتبه به دست آمده

 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 2-9-9

 جدول شماره چهار مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار شماره سه مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان

از آنجايی که اکثر پاسخ دهندگان دارای سنوات خدمت متوسط می باشند، بنابراين مشاهده می شود که سنوات 

 ر دارند.خدمتی نيز در طبقه ميانی تمرکز بيشتری دارد و اکثر افراد در طبقه ميانی از نظر سنوات خدمتی قرا

فراوانی
0فراوانی% 

20

40

60

80

100

کمتر از 
5

10تا5 10تا15 بیش از 
15

مجموع

فراوانی

فراوانی% 

 فراوانی % فراوانی سابقه خدمت

 11 3 5کمتر از 

11-5 16 53 

15-11 8 27 

 11 3 15بيش از 

 111 31 وعمجم
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 نمودارمربوط به سطح تحصیالت پاسخ دهندگان  2-9-2

 جدول شماره پنج مربوط به ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان تحصيالت پاسخ دهندگاننمودار شماره چهار مربوط به 

 

درصد  51درصد فوق ديپلم ؛   13درصد پاسخ دهندگان ديپلم ،  7نتايج بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد 

 درصد دکترا دارند. 3درصد فوق ليسانس، 27ليسانس، 

فراوانی

0

20

40

60

80

100

فراوانی

فراوانی% 

 فراوانی % فراوانی تحصيالت

 7 2 ديپلم

 13 4 فوق ديپلم

 51 15 ليسانس

 27 8 فوق ليسانس

 3 1 دکترا

 111 31 مجموع
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 تجزیه و تحلیل استنباطی  2-2

از ابزارهای تجزيه و تحليل توصيفی مناسـب مـورد ارزيـابی و    بعد از اينکه محقق يافته های توصيفی را با استفاده        

آزمون قرار داد به سراغ تجزيه و تحليل استنباطی می رود و از ديگر ابزارهای تجزيه و تحليل آماری بـرای تاييـد يـا رد    

ره ها را محاسبه می فرضيات استفاده می کند. بنابراين در اين نوع تجزيه و تحليل محقق با استفاده از مقادير نمونه، آما

کند. آماره اصطالحی است که در رابطه با نمونه به کار می رود و خصوصيتی از نمونه را بررسی می کند. مثال ميـانگين،  

واريانس، يا نسبت نمونه، آماره می باشند. آماره از نمونه ای به نمونه ديگر تغييـر مـی کنـد. پـارامتر عـددی اسـت کـه        

واريـانس و ميانـه جامعـه کـه پـارامتر مـی باشـند. بـا اينکـه           بيان می کند، مانند ميانگين،خصوصيتی از يك جامعه را 

پارامترها در يك جامعه ثابت می باشند، ولی مجهول هستند و به کمك آماره ها بايستی پارامترها را بر طبق روش های 

 (1381تاج آماری گويند. )صدقيانی، آماری براورد کرد که به آن استنباط يا استن

در اين بخش به منظور آزمون هر يك از فرضيه ها، جامعه آماری را از طريق آزمون تی يك نمونه ای مورد بررسی قرار 

 می دهيم.

 آزمون فرضیه ها  2-5

دراين تحقيق از آزمون های آماری پارامتريك جهت تحليل داده ها استفاده می گردد. در اين تحقيق ما جهت بررسی 

 ا از آزمون تی يك نمونه ای استفاده می کنيم.هر يك از فرضيه ه

سوال موجود در پرسشنامه سواالت يك تا چهار، مربوط به فرضيه اول، يعنی عوامل  16نظر گرفتن اينکه از  با در

، سواالت پنج تا هشت مربوط به فرضيه دوم، يعنی عوامل سازمانی  بيمه صنعتانسانی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

، سواالت نه تا دوازده مربوط به فرضيه سوم، يعنی عوامل فرهنگی بر تحقق  بيمه صنعتجارت الکترونيك در بر تحقق ت

و سواالت سيزده تا شانزده مربوط به فرضيه چهارم يعنی عوامل فنی بر تحقق تجارت  بيمه صنعتتجارت الکترونيك در 

 ه ها با استفاده داده های آماری موجود می پردازيم.می باشد که به آزمون هر يك از فرضي بيمه صنعتالکترونيك در 

 کلی فرضيات اين تحقيق عبارتند از: بطور

 تاثيرگذار می باشد.  بيمه صنعت تحقق تجارت الکترونيك در عوامل انسانی بر .1

 موثر است. بيمه صنعتعوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در  .2

 تاثير دارد. بيمه صنعتر عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك د .3

 تاثير دارد. بيمه صنعتعوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در  .4
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مشاورجهت مشخص نمودن سطوح  : فرمول های استفاده شده از منابع ذکرشده می باشد که با توجه به نظر استادنکته

 معناداری به کارگرفته شده اند.

 آزمون فرضیه اول  2-5-8

 آزمون کنيم.را يم تأثير عوامل انسانی بر تحقق تجارت الکترونيك در اين آزمون ميخواه

 تاثيرگذار می باشد. بيمه صنعتفرضيه اول پژوهش عبارت است از اينکه عوامل انسانی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

 تاثير عوامل انسانی بر تحقق تجارت الکترونيك -جدول شماره شش

 داردانحراف استان ميانگين تعداد افراد 
انحراف استاندارد 

 ميانگين

 71,062 42131677 4112871 91 عوامل انسانی

  

 

 
 11 Test Value = 

 t تفاوت ميانگين سطح معناداری درجه آزادی 
95% 

 سطح اطمينان تفاوت

 حداکثر حداقل     

عوامل 

 انسانی
61715 91 0/008 8913416 8411932 4511879 

 

بدست آمده است. بنـابراين بـه   0/008 ، درسطح معناداری t مقدار 6,715 ده می شود همانطورکه درجدول فوق مشاه

فرضيه مربوطه تاييد می شود يعنی عوامل انسـانی بـر    می باشد، 15/1علت اينکه سطح معناداری در اين يافته کمتر از 

 تاثيرگذار است. بيمه صنعتتحقق تجارت الکترونيك در 
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 آزمون فرضیه دوم  2-5-4

 آزمون کنيم.را ن آزمون ميخواهيم تأثير عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در اي

 موثر است. بيمه صنعت فرضيه دوم پژوهش عبارت است از اينکه عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در

 تاثير عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك -جدول شماره هفت

 راف استانداردانح ميانگين تعداد افراد 
انحراف استاندارد 

 ميانگين

 191352 82173771 4715587 91 عوامل سازمانی

  

 
11 Test Value = 

 t 
درجه 

 آزادی
 تفاوت ميانگين سطح معناداری

95% 

 سطح اطمينان تفاوت

 حداکثر حداقل     

 4718853 8213157 711587 0/067 91 11717 عوامل سازمانی

 

بدست آمده است. بنابراين به  0/067 ، درسطح معناداریt مقدار  8,717فوق مشاهده می شود همانطورکه درجدول 

يعنی عوامل سازمانی بر تحقق است، اين فرضيه رد می شود  0/05علت اينکه سطح معناداری در اين يافته بيشتر از 

 تاثيرگذار نيست. بيمه صنعتتجارت الکترونيك در 

 آزمون فرضیه سوم  2-5-9

 آزمون کنيم.را ين آزمون ميخواهيم تأثير عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك در ا

 تاثير دارد. بيمه صنعتعوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك در  فرضيه سوم پژوهش عبارت است از اينکه

 تاثير عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك -جدول شماره هشت

 راف استانداردانح ميانگين تعداد افراد 
انحراف استاندارد 

 ميانگين

 66,4322 14,56847 21,5223 31 عوامل فرهنگی
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  11 Test Value = 

 t 
درجه 

 آزادی
 تفاوت ميانگين سطح معناداری

95% 

 سطح اطمينان تفاوت

 حداکثر حداقل     

 4114144 8912176 511221 0/005 91 71783 عوامل فرهنگی

 

بدست آمده است. بنابراين بـه    0/005، درسطح معناداریt مقدار   7,719وق مشاهده می شود همانطورکه درجدول ف

می باشد فرضيه مربوطه تاييد می شود يعنی عوامـل فرهنگـی بـر     15/1علت اينکه سطح معناداری دراين يافته کمتراز 

 تاثيرگذار است. بيمه صنعتدرتحقق تجارت الکترونيك 

 آزمون فرضیه چهارم  2-5-2

 دراين آزمون می خواهيم ميزان تاثير عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك را آزمون کنيم.

 تاثير دارد. صنعت بيمهفرضيه چهارم پژوهش عبارت است از اينکه عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

 تاثير عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك -جدول شماره نه

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد 
انحراف استاندارد 

 ميانگين

 61,5451 15,95443 27,1143 31 عوامل فنی

  

 

 11 Test Value = 

t 
درجه 

 آزادی
 تفاوت ميانگين سطح معناداری

95% 

 سطح اطمينان تفاوت

 حداکثر حداقل

 6712133 8813771 8416192 0/007 91 51657 عوامل فنی
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بدست آمده است. بنـابراين بـه   0/007 ، درسطح معناداری t مقدار  5,657ق مشاهده می شود همانطورکه درجدول فو

می باشد، فرضيه مربوطه تاييد می شـود يعنـی عوامـل فنـی بـر       15/1علت اينکه سطح معناداری دراين يافته کمتر از 

 تاثيرگذار است. بيمه صنعتتحقق تجارت الکترونيك در 

 چهارم فصل خالصه  2-6

 تدای اين فصل، نخست به تجزيه و تحليل يافته های توصيفی با استفاده از جداول و نمودارها که از نرم افزاردر اب

Excel   استفاده و داده های آن از طريق پرسشنامه جمع آوری شده بودپرداختيم. سپس داده های تحقيق با استفاده

ليل از آزمونهايی نظير آزمون آلفای کرونباخ و تصنيف و از فنون آمار استنباطی مورد تحليل قرار گرفت و در اين تح

 آزمون تی استفاده شده است.

در آزمون فرضيه های تحقيق، چهار فرضيه تحقيق مورد بررسی قرار گرفتند، که به جز فرضيه دوم، بقيه فرضيات تاييد 

 .تاثيرگذار می باشد بيمه صنعت تجارت الکترونيك برشدند. اين بدين معنی است که 

 

 



 

 
 

 فصل پنجم
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 مقدمه  5-8

در اين فصل ، با توجه  به در نظر گرفتن تمام جوانب و کسب تجربه های به دست آمده در اين تحقيق، به کار نتيجه 

م ذکر خواهي بيمه صنعتگيری خواهم پرداخت و راه حل ها و پبشنهاد های الزم را جهت توسعه تجارت الکترونيك در 

 کرد.

  گیری نتیجه  5-4

در تحقيق حاضر در مجموع چهار فرضيه با استفاده از روش های آمار توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار  

 گرفت. نتايج آزمون فرضيات به شرح زير بيان می گردد :

 نتیجه گیری از فرضیه اول  5-4-8

 تاثيرگذار می باشد.  بيمه صنعتی بر تحقق تجارت الکترونيك در فرضيه اول پژوهش عبارت است از اينکه عوامل انسان

به منظور سنجش اين فرضيه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتايج بدست آمده از فرضيه اول مشاهده می 

 صنعتنيك در می باشد. اين بدين معنی است عوامل انسانی بر تحقق تجارت الکترو 6,715برابر  tشود که مقدار آماره 

 . تاثيرگذار می باشد بيمه

 نتیجه گیری از فرضیه دوم  5-4-4

 موثر است. بيمه صنعتفرضيه دوم پژوهش عبارت است از اينکه عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

لی مشاهده به منظور سنجش اين فرضيه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتايج بدست آمده از فرضيه اص

می باشد. اين بدين معنی است که نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می دهد   11717برابر  tمی شود که مقدار آماره 

عوامل پاسخ دهندگان بر اين باور بودندکه  موثر نيست. بيمه صنعتکه عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

 ندارد. نيك تجارت الکتروارتباط معناداری با سازمانی 

 نتیجه گیری از فرضیه سوم  5-4-9

 تاثير دارد. بيمه صنعتفرضيه پژوهشی سوم عبارت است از اينکه عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

به منظور سنجش اين فرضيه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتايج بدست آمده از فرضيه اصلی مشاهده 

می باشد. اين بدين معنی است که عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الکترونيك  71783برابر  tار آماره می شود که مقد
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از جمله مهمترين فاکتورهايی است در هر سازمان به عقيده پاسخ دهندگان عوامل فرهنگی . تاثير دارد بيمه صنعتدر 

مهم بشمارد. در غير اينصورت شرکت بيمه که هر شرکت بيمه ای می بايست در راه دستيابی به يك عملکرد مناسب 

 براحتی در مقابل هر تهديد و يا بحران ممکن است با آشوب و اختالل مواجه شود.

 نتیجه گیری از فرضیه چهارم  5-4-2

 تاثير دارد. بيمه صنعتفرضيه چهارم پژوهش عبارت است از اينکه عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

فرضيه از آزمون تی استفاده شده است و نتايج حاصل از اين آزمون حاکی از  تاييد اين فرضيه  به منظور سنجش اين

می باشد. اين   5,657برابر  tمی باشد. با توجه به نتايج بدست آمده از اين فرضيه مشاهده می شود که مقدار آماره 

ير دارد. به عقيده پاسخ دهندگان عوامل تاث بيمه صنعتبدين معنی است عوامل فنی بر تحقق تجارت الکترونيك در 

 فنی از فاکتورهای حياتی در محيط کار برای هر شرکت بيمه ای است که رابطه قوی با تجارت الکترونيك دارد.

 نتیجه گیری کلی تحقیق  5-9

 و است گسترش حال در روز به روز الکترونيك با توجه به نتايج حاصل شده از تحقيق ؛ نشان می دهد که تجارت

 تغييرات اين از بيمه صنعت .است گذارده انسان ها زندگی آن بر تبع به و صنايع تمامی برروی توجهی قابل تأثيرات

 اقتصاد در الکترونيك تجارت نفوذ ضريب سريع رشد به توجه با بود. و خواهد بوده جديد علوم از متأثر و نيست، مصون

 توسعه روند به توجه با بيمه های شرکت .گرفت نظر در بيمه صنعت ویر بر را آن تأثير گذاری ميزان است الزم جهانی

 نيازمند رقابت عرصه در ماندن برای قبل شدن رقبای تر قوی و جديد رقبای حضور و اطالعات فناوری پيشرفت و

ت بپردازد و تا با به بکارگيری ازين فناوری پيشرفته بتواند به رقاب .باشد می خود صنعت در نوآوری اين به شدن مجهز

 به اهداف بلندمدت خود برسد.

 راهکار ها و پیشنهادات  5-2

 مشاوره .بکند را خدمات اين از استفاده هنگام در بودن مفيد ادراک و احساس بايد مشتری سودمندی، خصوص در .1

 پذيرش ويتو تق جلب ابتدايی های راه جز بيمه حق گيری نرخ امکان ، مشتريان به بيمه باب در اطالعات دريافت و

 است. مشتری سوی از خدمات

و  الکترونيك بيمه حوزه در گذاری سرمايه با بيمه های شرکت استفاده، به تمايل و نگرش عامل خصوص در .2

 بيمه و بيشتر شناخت در توانند می جوانان خصوصا مردم آحاد به الکترونيك بيمه شناساندن خصوص در تبليغات

 .باشد داشته موثری نقش آن زا استفاده به تمايل و نگرش ايجاد



 پنجم: نتيجه گيری و پيشنهاداتفصل 
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 جهت جذب در توان می کنند می استفاده خدمات اين از که مشتريانی برای تخفيفات برخی يا و امتيازات ايجاد با .3

 داد. انجام بهتری اقدامات مشتری پذيرش و

کنند مي پيدا گرايش های محيط به کنندگان مصرف که دارند اعتقاد محققان برخی استفاده، سهولت خصوص در .4

 .کنند تسهيل آنها برای را محصول خريد و گزينش فرايند بتوانند که

امنيتی  امکانات ذکر با صريحاخ تواند می موضوع اين .است مهم بسيار خط بر امنيت تضمين اعتماد، ايجاد برای .5

 کارت يلتر کننده،ف روترهای آتش، های ديواره مانند اينترنت امنيتی امکانات .پذيرد صورت سايت وب در شده استفاده

 بيانيه دادن قرار .باشد موثر مشتری اعتماد درک افزايش در تواند می سنديت و ديجيتال نامه گواهی هوشمند، های

 .است راه اين در اول گام کابران ديد معرض در 3 خصوصی حريم و 2 امنيت
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 1391 "در صنعت بيمه

مهدی عليپور حافظی، تجارت الکترونيکی در مراکز اطالع رسانی، سخنرانی، همايش جهانی شهرهای  .41
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 پرسشنامه

 به نام خدا

تهيه و تدوين شده است. از  بیمه صنعتبررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیك بر پرسشنامه حاضر به منظور 

وان يکی از ذينفعان اين طرح درخواست می شود با ارائۀ پاسخ های صحيح به سواالت مطرح شده ، جنابعالی به عن

محقق را در انجام هر چه بهتر اين تحقيق ياری فرماييد. دقت نظر شما در تکميل پرسشنامه ما را در تحقق اهداف آن 

 ياری می نمايد. 

 م.پيشاپيش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را داري

 مشخصات پاسخگو:
  

 جنسیت:                 

 زن         مرد 

 سن: 

  41بيشتر از        41تا          31 31تا  21

 :سابقه خدمت

 سال  15بيش از      سال  15تا           11سال  11تا        5سال  5کمتر از  

 :میزان تحصیالت

  ديپلم           فوق ديپلم         سانس لي         فوق ليسانس       دکتری

 بوط به تحقیقسواالت مر بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

 ميزان استخدام نيروی انسانی متخصص در شرکت  -1     

افراد در شرکت به سرعت خود را با فرايندهای  -2     

 کاری الکترونيکی تطبيق می دهند.

 ميزان دسترسی به اينترنت  پرسنل از رضايت -3     

ميزان دسترسی به نرم افزارهای محصوالت بيمه  -4     
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 ای تحت وب در کشور

 امکان پرداخت الکترونيکی حق بيمه برای بيمه گر  -5     

متخصصان فنی جهت پشتيبانی از طرح بيمه  -6     

 .الکترونيك در شرکت حضور دارند

شی مناسب جهت آموزش برگزاری دوره های آموز -7     

 پرسنل 

پويايی مشتری و تحقق تجارت الکترونيك در بيمه  -8     

 تاثير گذار است.

 فناوری پيشرفته درون سازمان  -9     

شرکت از شيوه های افزايش اعتماد بيمه گر  -11     

 .برای مبادله الکترونيکی داده ها استفاده می کند

ت در انجام امور بيمه ای به کار گيری اينترن -11     

 .شرکت بيمه به وفور انجام می پذيرد

مديران از تجارت الکترونيك در بيمه استقبال و  -12     

 حمايت می کنند.

بيمه گذاران با سيستم بيمه الکترونيك آشنايی  -13     

 دارند.

ميزان اعتماد مردم به انجام کارهای بيمه ای از  -14     

 ضايت بخش است.طريق اينترنت ر

پرسنل از تجارت الکترونيك در بيمه استقبال و  -15     

 حمايت می کنند.

مردم به وجود انواع محصوالت بيمه ای در  -16     

 زندگی اعتقاد پيدا کرده اند.

 با تشکر                                                                                                                                            

 

 


