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 کیده مقالهچ

 اين از. میشود بررسی بیمه صنعت در انسانی منابع مديريت برکارکردهای اطالعات فناوری تأثیر مقاله اين در

 اين به رسیدن برای. است بیمه برتر درسازمانهای انسانی منابع الکترونیک مديريت بررسی مقاله اين هدف رو

( سال مالی 2131)  لسا در صنعتی مديريت سازمان بندی رتبه اساس بر  بیمه برتر سازمان21 ،عموضو

 .شد بانتخا 2131

 و محتوا تحلیل تحقیق روش از ادهفاست با و شده گرفته نظر در بیمه صنعت نماينده عنوان به سازمان21 اين

 مديريت های مقوله اساس بر سايتها و تحلیل اين. گرفت قرار تحلیل مورد سازمانها اين های سايت

 اداشپ ،الکترونیک خدمات جبران ،الکترونیکی آموزش ،ییکالکترون مانندکارمنديابی انسانی منابع ییکالکترون

 برتر سازمانهای  که است آن دهنده شان تحقیق اين نتايج. گرفت انجام آنان های مقوله زير و الکترونیک

 جبران به نسبت را کمتری توجه و بوده کزمتمر ،الکترونیکی آموزش و کارمنديابی روی بر بیشتر  ای بیمه

 تأکید الکترونیکی يابی کارمند های مقوله زير میان در همچنین. اند داشتهالکترونیکی  داشپا و خدمات

 اریزبرگ و آموزش اخبار بیانز نیالکترونیکی  آموزش های مقوله میان از و بوده فرم کردنپر روی بر بسیاری

 .بودند داده اختصاص خود به را فراوانی باالترين  آنالين آموزش

 بیان و حقوق فیش مشاهده امکان سازمانها اين الکترونیکی اداشپ و خدمات جبران های مقوله زير میان در

 صورت به بودند کرده عمل فضعیع زمینه اين در ولی. اند بوده داده قرار خود سايت بو بر را رفاهی امور

 يا و نداشته قرار مطلوبی وضعیت در انسانی منابع الکترونی مديريت نظر از سازمانها اين که تفگ میتوان کلی

 .بودند دارا را ها مقوله از اندکی تعداد تنها

 اطالعات فناوری -بیمه -برتر سازمانهای -سايتب و -انسانی منابع -الکترونیکی مديريت: کلیدواژگان
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 مقدمه

 کنونی دنیای و کرده ايجاد بنیادين تحولی بشر زندگی ابعاد تمامی در ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش

 تاثیر و دنیا در ارتباطات و اطالعات فناوری سريع پیشرفت با. است داده قرار کامل انقالب يک جريان در را

 بر روز هر هزينه و وقت در جويی صرفه و کارها تسريع و تسهیل در الکترونیکی تجهیزات و ابزار عمیق

 رونق از تجارت اينترنت، گسترش با رو، اين از. شود می افزوده ها آن کاربرد و وسايل گونه اين اهمیت

 امروزه. است يافته گسترش نامحدود طور به جهانی عرصه در آن قلمرو و حوزه و شده برخوردار روزافزون

 شمار به کشورها يافتگی توسعه های شاخص از يکی عنوان به و شود می محسوب نیاز يک الکترونیک تجارت

 مهیا آن گسترش جهت را الزم بسترهای و ها زيرساخت تا کنند می سعی مختلف های دولت و رود می

 جامعه وری بهره سطح بر فراوانی تاثیر که است الکترونیک بیمه الکترونیک، تجارت مصايق از يکی. سازند

 های هزينه دادن کاهش بر عالوه الکترونیک بیمه است، بوده سودمند بسیار مردم و ها دولت برای و دارد

 بین ای شبکه ارتباط نوعی تا شود می باعث کار، مراحل شدن مکانیزه طريق از( داخلی) مديريتی و اداری

 کمتری هزينه خريداران همچنین. کند پیدا ارتقا مديريتی اطالعات و آيد وجود به ها شرکت واحدهای

 جويی صرفه مبلغ که آورد می وجود به را امکان اين ها هزينه در جويی صرفه که اين ضمن. داشت خواهند

. آورند دست به را بیشتری خدمات ها بیمه تا يابند فرصت ها آن و شود مشتريان صرف رقابتی بازار در شده

 يک در که دارد وجود ايران در الکترونیکی بیمه استقرار در زيادی های چالش و موانع مزايا، اين وجود با اما

 اين در الزم های زيرساخت ايجاد. شود می محتوايی و ای زمینه ساختاری، موانع شامل کلی، بندی دسته

 . است الکترونیکی های بیمه ارائه در الزم های اولويت ترين مهم جمله از راستا

 

 نظری مبانیی مرور

 انسانی منابع الکترونیک مدیریت

 نیز ايران مرکزی بیمه جهان، بیمه صنعت در فناوری از گیری بهره و الکترونیکی خدمات افزون روز توسعه با

 ايشا اعالم اساس بر. دهد ارائه نزديک ای آينده در مشتريان به برخط خدمات از وسیعی طیف تا دارد نظر در
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 به که فروش شبکه و نظارت مديريت، در مرکزی بیمه سیستم جهان، در ای بیمه معتبر سايت انشورنیوز

 بخش سنهاب توسعه معتقدند کارشناسان. میدهد ارائه برخط خدمات برای زيرساختی دارد، شهرت سنهاب

 اثر اطالعات، به دسترسی و دقیق اطالعات. کند می حل را خدمات و نظارت بخش مشکالت از ای عمده

 می تعلل زيرا بخشیم سرعت را فناوری حوزه در تحول بايد ما. است داشته کشور بیمه صنعت بر ای عمده

 اما گرفت شکل اجباری بیمه عملیات کنترل برای ابتدا در سنهاب سامانه. دارد نگه عقب جهان از را ما تواند

 قرار برداری بهره مورد بیمه صنعت فروش شبکه و بیمه های شرکت عملکرد بر آنالين نظارت برای تدريج به

 هدايت و نظارت امکان آوردن فراهم و اطالعات تجمیع هدف با سنهاب سیستم سازی پیاده و طراحی. گرفت

 اطالعات و آمار وضعیت بهبود برداری بهره اين حاصل و گرفت قرار مدنظر بیمه صنعت و بیمه های شرکت

 حلقه تکمیل و بیشتر نظارت برای بیمه صنعت عملکردی اطالعات دسترسی سهولت و بیمه هایشرکت

 بیمه الکترونیک، تجارت توسعه جامع برنامه اساس بر.  بود دارايی و اقتصادی امور وزارت در الکترونیک دولت

 مطالعه بررسی، به نسبت الکترونیکی، بیمه عملیات انجام در تسهیل منظور به ايران اسالمی جمهوری مرکزی

 راه به اقدام الکترونیکی تجارت استانداردهای چارچوب در ای بیمه نوين خدمات ارائه روش سیاستگذاری و

 اطالعات های سامانه سازی يکپارچه و ايجاد. کرد بیمه الکترونیکی هدايت و نظارت سامانه) سنهاب اندازی

 تسهیل منظور همین به.  بود دارايی و اقتصادی امور وزارت راهبردی های اولويت از يکی عملیاتی و مديريت

 و اداری فرآيندهای مکانیزاسیون و مرتبط های دستگاه ارتباطی های سامانه به اتصال با اطالعات تبادل

 برای مرکزی بیمه قانونی تکالیف انجام.  گرفت قرار سامانه اين راهبردی اهداف جمله از سازمان عملیاتی

 اشراف و بیمه های شرکت عملکردی اطالعات و آمار به دسترسی سهولت جهت به نظارتی جامع سامانه تهیه

 به افزوده ارزش خدمات ارائه امکان سازمانی برون نظر از سامانه اين. گرفت صورت بیمه صنعت به اطالعاتی

 هاگزارش ارائه و مرکزی بیمه در بیمه صنعت اساسی و مهم اطالعات تمرکز بیمه، های شرکت و گذاران بیمه

 اطالعات يکپارچه سامانه اطالعاتی تغذيه همچنین و دارايی و اقتصادی امور وزارت به نیاز مورد هایداده و

 تغییرات نیز سازمانی درون نظر از سامانه اين.  است کرده میسر را بیمه صنعت های داده با کشور اقتصادی

 حذف: شامل مواردی به توان می تغییرات اين جمله از که است کرده ايجاد مرکزی بیمه عملکرد در اساسی
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 های صورتحساب صدور فرآيند کردن مکانیزه مرکزی، بیمه و بیمه های شرکت بین اطالعات کاغذی تبادل

 کد ايجاد اختیاری، اتکايی فرايندهای شدن مکانیزه اجباری، اتکايی فرايندهای کردن مکانیزه اتکايی،

 بیمه، صنعت سطح در شده پرداخت خسارت و خسارتی پرونده الحاقیه، نامه، بیمه هر برای فردمنحصربه

 و شفاف اطالعات و آمار به دسترسی سهولت سازمان،درون و بیمه صنعت سطح در ها داده استانداردسازی

 مدير به بیمه شرکت هر وضعیت ارائه اجرايی، های نامه آيین و مقررات تنظیم ها، گذاری سیاست در صحیح

 برای مديريتی داشبورد تعبیه ها،شرکت ساير به نسبت شرکت آن عملیاتی های داده بر مبتنی شرکت عامل

 پرتال طريق از مردم برای نامه بیمه صحت استعالم امکان برقراری و بیمه صنعت وضعیت از ارشد، مديران

 صنعت اطالعات به نیاز نوعی به که را سازمان از هايی بخش همه سنهاب سامانه.  کرد اشاره مرکزی بیمه

 اندازی راه از پس. است قرارداده اطالعاتی پوشش تحت دارند، خود وظايف و ها فعالیت انجام برای بیمه

 صورتحساب صدور و دور بر کنترل بردور، دريافت فرايند انجام برای اجباری، اتکايی کل اداره سنهاب، سامانه

 به. کندمی استفاده سامانه اين از بیمه هایشرکت کلیه برای مختلف هایرشته در اجباری اتکايی های

 بیمه توسط اتکائی ای بیمه عملیات با مرتبط گوناگون اطالعات که بیمه موسسه يک عملیات وضعیت صورت

 امور انجام برای فنی نظارت. شود می گفته بردرو گردد، می ارسال اتکائی گربیمه برای و تنظیم واگذارنده گر

 آيین و ها بخشنامه و ای بیمه مقررات و قوانین رعايت بر نظارت و بیمه هایشرکت عملکرد بر فنی نظارت

 اختیاری، اتکايی کل اداره. گیردمی صورت سنهاب طريق از بیمه هایشرکت سوی از مرکزی بیمه های نامه

 انواع مديريت و نگهداری ريسک، سبد تشکیل ريسک، مديريت فرايندهای سامانه، اين از استفاده با

 به مربوط های صورتحساب صدور و واصله هایصورتحساب کنترل قبولی، و واگذاری اتکايی قراردادهای

 جهت بیمه کارگزاران و نمايندگان بر نظارت کل اداره همچنین. دهد می انجام را اتکايی قراردادهای

 با. کندمی استفاده سامانه اين از آنها عملکرد کنترل و کارگزاران و نمايندگان شعب، اطالعات به دسترسی

 رنج نادرست گاه و ناقص اطالعات و آمار مشکل با از  گذشته های دهه در بیمه صنعت که اين به توجه

 و کند می حرکت گذاران بیمه به شفاف رسانیاطالع مسیر در سنهاب سامانه تکمیل و اندازیراه.  بردمی

 نامه بیمه تمديد و ثبت خريداری، مراحل تمامی. برند می سود اطالعات شفافیت اين از نیز بیمه هایشرکت
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 به مربوط اطالعات آخرين سامانه اين طريق از توانندمی گذاران بیمه و شود می انجام الکترونیکی طريق از ها

 خود ای بیمه سبد تکمیل و قرارداد فسخ تمديد، خصوص در و کنند رصد آسانی به را خود های نامه بیمه

 .کنند اقدام و گیری تصمیم

. است يافته ايشزاف انسانی منابع مديريت در اطالعات فناوری از ادهاستف انتو می  اطالعات عصر درلذا 

 و سرويسسلف  های ويژگی با انسانی منابع  ییکالکترون مديريت عصر وارد انسانی منابع مديريت امروزه

 و ذيرفتهپ را انسانی منابع  الکترونیکی مديريت که سازمانهايی تعدادو  شده محور اينترانت کارکردهای

 منابع ديريتم  هک است دلیل آن به ،عموضو اين. است يافته ايشزاف سازمانها در آن از ادهفاست متقاضیان

 و محورتر مشتری تر صرفهبه  مقرون ترف منعط همزمان میتواند اطالعات فناوری کارگیری به با انسانی

 مديريت با مترادف  یفمختل های واژه که داشت توجه ،عموضو اين به بايد همچنین. شود تر استراتژی

 الکترونیکی مديريت با مشابهی معانی دارای که واژههايی یلک صورت به. هستند انسانی منابع الکترونیکی

 :از عبارتند هستند انسانی منابع

 مجازی انسانی منابع- 

 اينترانتی انسانی منابع- 

  بو بر مبتنی انسانی منابع- 

 کامپیوتر بر مبتنی انسانی منابع مديريت سیستم-

 انسانی منابع های بلتاپر - 

 متس به سرعت با دنیا که زمانی 2331 لسا اواخر در بار اولین برای انسانی منابع الکترونیکی مديريت واژه

 نسخه عنوان به  انسانی منابع الکترونیکی مديريت همچنینشد  داده تاس کردمی  کتحر الکترونیک ارتتج

 است انسانی منابع مديريت فعالیتهای انجام برای رويکردی و شده شناخته انسانی منابع مديريت ويایپ

 . اند داده ارائه انسانی منابع الکترونیکی مديريت از را گوناگونی فتعاري فمختل محققان
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 میشود گرفته نظر در چتری عنوان به انسانی منابع الکترونیکی مديريت  که تفگ میتوان کلی صورت به ولی

 هدف و میدهد اوشش را اطالعات فناوری و انسانی منابع مديريت ماهیم و موجود های مکانیسم همه که

 . است مديران و کارکنان برای ارزش ايجاد انسانی منابع الکترونیک مديريت

 از ادهفاست  آنان نظر از و میدانند نینچن اي را فتعري اين  نظران صاحب برخی  است مشخص که گونه همان

  الکترونیک مديريت  میتوان را  انسانی منابع فعالیتهای از حمايت و ارائه منظور به  اطالعاتی فناوريهای

 و وياپ ارشهایزگ  شده بر زمان فوظاي حذف سبب انسانی منابع الکترونیکی مديريت نامید انسانی منابع

 مهیا را انسانی منابع فرايند بهبود و مجدد تدکر برای فرصتی  ساخته فراهم گیری تصمیم برای را روزی به

 . دمی کن حرکت انسانی منابع مديريت سازی بهینه سمت به و کرده

 اجرای از را اوتیمتف هدفهای سازمانها که داشت توجه ،عموضو اين به بايد شده بیانزايای م به توجه با

 .دارند انسانی منابع الکترونیکی مديريت

 منابع  الکترونیکی مديريت  موردنیاز افراد تعداد و عملیاتی ایبهینه ه کاهش دلیل به سازمانها از برخی

 ايشزاف را انسانی منابع الکترونیکی مديريت ایزايم سازمانها از ديگر برخی درحالیکه. ينندزگ برمی را انسانی

 سوی زا میدانند انسانی منابع فعالیتهای روی بر بیشتر لکنتر و ديابیر بهبود خطاها کاهش عملیات سرعت

 بین در مدرن کارفرمای مثبت تصويری ايجاد انسانی منابع  الکترونیکی مديريت هدف  که فتگ میتوان ديگر

  شده بیان موارد است انسانی منابع برای جديدی نقش ايجاد و کارکنان بیشتر لاستقال ايجاد بالقوه کارکنان

 که داشت توجه ،عموضو اين به بايد ولی بوده انسانی منابع الکترونیکی مديريت اجرای اهداف جمله از همگی

 :از است عبارت هدف سه ايکن. اند کرده بیان انسانی منابع الکترونیکی مديريت برای را اصلی هدف محققان

 انسانی منابع استراتژی جنبه هبودب -

 کارايی ينهزه کاهش -

  کارکنان رضايت بهبود و مديريت تسهیل خدمات بهبود  -

می  ادهفاست  کارکنان به طمربو های داده تحلیل و خیره ثبت برای اطالعات فناوری از رگزب سازمانهای اکثر

 اهشک ها داده ردازشپ  اطالعات آوری جمع دلیل به انسانی منابع الکترونیکی مديريت از ازمانهاس ناي دننک
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 می ادهفاست  انسانی منابع درباره درست اطالعات کردن فراهم و انسانی منابع های داده نگهداشت ينهزه

 کاهش را تراکنشی هزينه های %57تا  میتوانند کنند می ادهفاست سرويسف سل از که سازمانهايی. کنند

 سازمانها. کنند می ادهاستف اثربخشی و کارايی ايشزاف برای اطالعات فناوری از وکارها کسب از بعضی. دهند

 %75 و یشودم کارکنان به انسانی منابع خدمات ارائه زمان و یتفکی بهبود به منجر فنّاوری که باورند براين

 مديريت شود می سازمان وریره هب به منجر انیانس منابع الکترونیکی مديريت که هستند معتقد زنی سازمانها

 منابع های حوزه تمام در را کارکردهايی میتواند ودهب یفمختل تمهایسیس زير املش انیانس ابعمن الکترونیکی

 : شود می خالصه ناحیه شش در اثرات اين خالصه ورتص به. دباش داشته انسانی

 داده یتکیف و صحت و دارند را ودخ اتاطالع انیرس بروز فرصت کارکنان انسانی منابع یزري برنامه  -2

 . يابد می ايشزاف ها

 بو در خالی ایپسته اعالن ،الکترونیکی کارمنديابی  :(بانتخا و کارمنديابی) انسانی منابع بجذ -1

 از يکی آنالين کارمنديابی است متقاضیان توسط میلاي طريق از رزومه لارسا اجازه و سازمان سايت

 .شد خواهد بحث ادامه در که استالکترونیکی  انسانی منابع عمده عملکردهای

 آنالين صورت به را عملکرد ارزيابی الکترونیکی انسانی منابع :(عملکرد ارزيابی) انسانی منابع ارزيابی  -1

 اطالعات میتوانند کارمند و مدير که است معنا آن به ،عموضو اين. کند می ارزبرگ اينترنت طريق از و

 وجودب مکتو شواهد که است اين روش اينل اشکا .کنند وارد الکترونیک ورتص هب را عملکردی

 را انسانی منابع واحد و هزينه  زمان و میدهد کاهش را کاغذی کارهای حجم وجود اين با اما ندارد

  میدهد اهشک

  کنند می ادهفاست آن از سازمانها%57  و یشودم اسکتداده کارکنان با ارتباب برای میل از: ارتباطات -4

 برتريهای و ايازم اتاطالع کردن وارد اجازه کارکنان به سرويسف سل سیستم: انسانی منابع اداشپ -7

 تغییر  حقوق تطبیق اجازه مديران به مديريت سرويسف سل. میدهد الکترونیکی صورت به را خود

 .میدهد را سهام مديريت و داشهاپا  حقوق
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 مديريت ایه جنبه از يکی توسعه و آموزش فرايند در اينترنت از ادهفاست: انسانی منابع توسعه -7

 در تواند می اينترنت. رادارد سهم یشترينب هزينه کاهش نظر از و است انسانی منابع الکترونیکی

  شود ادهاستف راهه کار مديريت و الکترونیکی يادگیری فعالیتهای در و آموزشی نیازهای ارزيابی

 

 پیشینه بررسی

 اين وجود اين با ولی .است شده انجام خارجی سازمانهای در الکترونیکی مديريت روی بر بسیاری تحقیقات

 اکثر و داشته وجود زمینه اين در محدودی تحقیقات شده جدر کمتر داخلی تحقیقات در ،عموضو اين اهمیت

 .شود می بیان خارجی و داخلی تحقیقات از برخی خالصه ادامه در. هستند مروری  زمینه ايکن در تحقیقات

. شد نوشته الکترونیکی انسانی منابع اثربخشی نام بازسحرخی توسط 2133  سا در مروری مقاله لمثا برای

 .است اثربخشی با آن طارتبا و انسانی ابعمن  الکترونیک ديريتم ومفهم اففش بیان مقاله اين هدف

 مديريت اجرای بر ثروم عوامل بندی رتبه نام با را ای مقالهنیز 2131فارسیجانی و عرف نژاد در سال 

 از برخی بررسی به ژوهشپ اين در. دان نگاشته  جهانی کالس به دستیابی جهت انسانی منابع الکترونیکی

  کاری عوامل شامل عوامل اين. است شده رداختهپ انسانی منابع الکترونیک ديريتم اجرای بر ثروم عوامل

 .هستند انسانی منابع  الکترونیکی مديريت نوآوری و سازمانی عوامل  محیطی عوامل  فردی عوامل

 نظر از ژوهشپ اين. دادند انجام سازمانی نوآوری بر الکترونیکی انسانی منابع يريتمد نقش امن با را ژوهشپ

  بانک یزمرک ادارات ارشد مديران یکیف بخش در ژوهشپ اين آماری هجامع. است آمیخته تحقیق رويکرد

 یفکی بخش در داده آوری جمع ارزاب. هستند ادارات اين در شاغل کارکنان کلیه  کمی بخش در و صادرات

 مورد211  درنهايت که شد توزيع رسشنامهپ کمی بخش در. است بوده رسشنامهپ کمی بخش در و مصاحبه

 اساس بر اداشپ و رداختپ الکترونیکی های سیستم زير که میدهد نشان تحقیق های يافته. بود ادهفاست قابل

 .دارند نوآوری به کارکنان تشويق در را تأثیر بیشترين  آموزش مديريت و عملکرد مديريت عملکرد

 الکترونیکی انسانی ابعمن ديريتم نام با را ای مقاله (2134) فرد دانش و بیگی فنج،  زاده خان، عرفانیان

 با ژوهشیپ مقاله اين. دادند قرار نگارش وردم( کیو روش به لمد هارائ) سازمان وری بهره در لتحو ارزاب
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. است کرده انسانی منابع الکترونیکی تيمدير استقرار بر ثروم عوامل يیشناسا به اقدام آمیخته رويکردی

  الکترونیک انسانی منابع مديريت استقرار هومیفم  لمد  است ییفک کمی روشی که "کیو" روش با همچنین

 .است گرديده ارائه دولتی سازمانهای در

 مطالعه. ناراحتی يا نوآوری: انسانی منابع الکترونیکی مديريت مقاله زنی (1114)  زلوي و  کبوندار  روئل

 به تحقیق اين نتايج. اند نوشته را بو بر مبتنی انسانی منابع مديريت روی بر رگزب سازمان 7 در اکتشافی

 بین شکافی و است ينهزه کاهش و کارايی بهبود انسانی منابع الکترونیک مديريت هدف که است صورت اين

  ککم کارکنان های شايستگی بهبود به انسانی منابع الکترونیکی مديريت و دارد وجود واقعیت و تحقیقات

 .کند می

 را انسانی منابع کارکردهای تکامل روی بر اطالعات فناوری تأثیر نام با را  ز پايان نامه اینی( 1113)لونگ

 يانپا اين و بوده انسانی منابع کارکردهای روی بر اطالعات فناوری تأثیر بررسی  نامه ايانپ اين هدف. نوشت

 .است فراتحلیل و تئوری بخش دو شامل نامه

 درمان و بهداشت بخش در انسانی ابعمن  الکترونیک مديريت اجرای نام با را ای نامه ايان( پ1121) انگبرسون

 .است انسانی منابع  الکترونیکی مديريت ثروم اجرای برای مواردی بیان  نامه ايانپ اين هدف. نوشت

 

 تحقیق روش

. دارد سروکار یکیف های داده با ها داده نظر از و یفتوصی هدف نظر از کاربردی؛ نتیجه نظر از تحقیق اين

 الکترونیکی مديريت منظر از برتر ای بیمه سساتوم سايت بو و است محتوا تحلیل تحقیق اين انجام روش

 تحقیق استراتژی يا روش  ی عنوان به تحقیق روش کتب برخی در محتوا تحلیل. شدند بررسی انسانی منابع

 است شده گرفته نظر در ها داده تحلیل و گردآوری ارزاب  کي عنوان به ديگر کتب برخی در و است شده بیان

 روش. است ارتباطی های ايام آشکار محتوای کمی و منظم عینی تشريح برای ژوهشیپ یوهش کي رويکرد ينا
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  ها واژه  کلمات بیان و بررسی برای که است اریزاب و سیاسی مباحث آماری معناشناسی محتوا تحلیل

 میگیرد قرار ادهفاست مورد متنها از ای مجموعه يا متن کي درون از خاص های جمله و عبارات  مضامین

 .( ص123 ،  نیکروش يادآور و اسکويی دوست حق  -نسامی -باقری -ضیغمی)

 سايت بو و شده گرفته نظر در بیمه صنعت نماينده عنوان به  بیمه صنعت برتر سازمان 21 ژوهشپ اين در

 اساس بر بندی رتبه اين شده؛ بانتخا برتر سازمان 411  نبی از سازمانها اين. گرفتند قرار تحلیل مورد آنها

 (2131)  لسا در صنعتی مديريت سازمان

 نظرات از روايی سنجش برای تحقیق اين در. بود شده انجام سازمانها درآمد اساس برو  (2131مالیسال 

 اين انجام برای. شدند نهايی ها مقوله ناي  سنجش مرحله چندين از بعد و شد ادهفاست صاحبنظر اساتید

 نیز تحقیق اين ايايیپ بررسی برای. شدند بررسی آبان در ديگر بار و مهر در بار کي بار دو ها داده ژوهشپ

 اين از کدام هر همچنین. شد حاصل مشابهی نتايج و شده بررسی ديگری محقق توسط سازماندو  سايت بو

 تحلیلها اين بازآزمون اعتبار و شدند کدگذاری محقق وسیله به دوماهه زمانی فاصله  کي در بار دو سازمان

 .است31%

 الکترونیکی مديريت نظر از ای بیمه برتر سازمانهای سايتهای و بررسی مقاله اين هدف شد بیان که همانگونه

 همین به. شود انجام خاصی بچارچو اساس بر بايد سايتها بو ابیارزي که است بديهی و بوده انسانی منابع

 از ای امانهس انسانی منابع الکترونیکی مديريت سیستم. آمد دست به چارچوبی و شده بررسی ادبیات منظور

 سه دارای سیستم اين. است آمده وجود به مجازی دنیای در خدمات ارائه برای که است انسانی منابع  بتجار

 از بعد. است سیستم اين گام اولین انسانی منابع ريزی برنامه. است راجاخ و نگهداشت بجذ اصلی بخش

 برای متقاضی طرف از درخواست دادن. شود می انجام شغل آگهی و انیالع رساط  نیازها ناي شدن مشخص

 مرحله. میشود بانتخا مناسب فردی  متقاضیان میان از زنی درنهايت. است سیستم اين ديگر گام زنی شغل

 نشانگرهای و ها مقوله ينا است بااليی اهمیت دارای عملکرد مديريت مرحله اين در. است نگهداشت بعدی

  محققان و بود نداده ارائه يکپارچه را آن کسی تاکنون و داشت وجود ادبیات در اکندهپر طور هب آن به مربوط

 .اند کرده استخراج ادبیات از را ها مقوله اين
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 ایران در بیمه صنعت بر مروری

 را خود ادارات روسی، بیمه شرکت دو که گردد برمی پیش سال 31 به ايران کشور در بیمه صنعت تاريخچه

 تاسیس صنعت اين در فعال ايرانی شرکت اولین عنوان به ايران بیمه شرکت آن از بعد و کردند باز ايران در

 31 سال از کشور، بیمه صنعت کردن الکترونیکی برای ها فعالیت ايران، مرکزی بیمه مسئوالن گفته به. شد

 فعالیت اولويت شود، می شامل را بیمه بازار از ای عمده حجم خودرو که آنجايی از و شد آغاز جدی صورت به

 های شرکت به و بخشیده بیمه صنعت به متحول و منعطف شکلی فناوری اين و گرفت قرار خودرو بیمه روی

 های شبکه اندازی راه مدت طوالنی و پرهزينه فرآيند از تا داد امکان اند، شده بازار وارد تازگی به که ای بیمه

 .کنند پرهیز سنتی

 

 الکترونیک تجارت

 رسانه و تجارت و بازرگانی متون و مقاالت در و هاست زبان سر بر امروزه که است ای واژه الکترونیک تجارت

 های زمینه و کاربردها علت به هم و بودن جديد علت به هم فناوری اين. شود می شنیده بسیار عمومی های

 انجام توان می را الکترونیک تجارت. دارد مختلفی تعاريف گوناگون مراجع نزد آن، فعالیت متنوع بسیار

 تواند می امور اين. کرد بیان اينترنت جهانی شبکه طريق از و آنالين صورت به بازرگانی و تجاری امور هرگونه

 و مشتريان به مختلف خدمات ارائه غیرفیزيکی، و فیزيکی کاالهای در فروشی خرده فروشی، عمده شامل

 کاال اطالعات، مبادله که اين برای است ای وسیله الکترونیک تجارت ديگر، عبارت به. باشد تجاری موارد ديگر

 اسناد از استفاده بدون تجارت اين. شود انجام الکترونیکی صورت به ها آن مشتريان و ها بنگاه بین خدمات و

 خدمات ارائه و محصوالت تبلیغ کاالها، مبادله برای اينترنت و مخابرات رايانه، فناوری و شود يم انجام کاغذی

 . گیرد می قرار استفاده مورد جهانی بازارهای به
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 الکترونیک بیمه

 مورد شدت به که است صنعتی الکترونیکی تجارت های بخش ترين مهم از يکی عنوان به الکترونیکی بیمه

 فروش، حجم افزايش نرخ، کاهش مکانی، و زمانی های محدوديت رفتن بین از. است گرفته قرار توجه

 تغییر و ها فعالیت شدن تخصصی مداری، مشتری معامالتی، های هزينه کاهش اطالعات، به آسان دسترسی

 اعتباری های کارت انتشار و تولید. است الکترونیک بیمه از استفاده مزايای جمله از فروش شبکه ساختار

 ساختار نقدی و اعتباری های کارت ديگر پای به پا که است صنعت اين نوين ابزارهای جمله از نیز ای بیمه

 ترين مهم الکترونیک، بیمه در. کرد خواهد اساسی تغییرات دستخوش را بیمه های تعرفه و نامه بیمه فروش

 برای ارتباطی و اطالعاتی فناوری از گیری بهره الکترونیک بیمه بهتر، عبارت به. است ارتباط و اطالعات ابزار

 بیمه رو، اين از. دارد همخوانی ای شبکه و اطالعاتی جامعه با که است بیمه از جديدی فرآيند ايجاد

 سیاست اجرای و تدوين و تهیه همچنین و اطالعاتی های زيرساخت کارگیری به و توسعه شامل الکترونیک

 الکترونیکی بیمه. است بیمه صنعت در ديجیتالی يا اطالعاتی جامعه عملکرد برای الزم مقررات و قوانین ها،

 در و شود می گفته ای بیمه خدمات توزيع و تولید در اطالعات فناوری و اينترنت کاربرد به عام معنای در

 صورت به که دانست ای نامه بیمه طريق از ای بیمه پوشش يک تامین عنوان به را آن توان می خاص معنای

 . شود می منعقد آن قرارداد و مذاکره پیشنهاد، درخواست، آنالين

 

 بیمه بر الکترونیک تجارت تاثیر

 قرن در پیشرفته کشورهای فعالیت زمینه ترين مهم الکترونیک تجارت که دهد می نشان جهانی تحوالت

. کند می حرکت آن از استفاده و دستیابی سمت به سرعت به نیز توسعه درحال کشورهای. است شده اخیر

 ابزارهای طريق از کار و سکب انجام مختلف های شکل انواع دربرگیرنده الکترونیک تجارت کلی، طور به

 مشتريان برای هم و موسسه برای هم که است هايی فعالیت کار و کسب از منظور آن در که است الکترونیکی

 وجو، جست: کرد تفکیک بخش پنج به توان می را الکترونیک تجارت در تعامل. کند تولید ارزش نفعان ذی و

 بیمه خريد در گام اولین ديگر، عبارت به. فروش از پس خدمات و( پرداخت) معامله تحول، و توزيع ارزيابی،
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 ارزيابی مرحله آن، از بعد و شود می آغاز نامه بیمه برای هايی سايت وجوی جست با اينترنت طريق از نامه

 می شروع خريدار نیازهای ارضای برای...  و مربوطه خدمات مزايا، و قیمت نظر از ها نامه بیمه از هريک

 پرداخت نحوه با توام نامه بیمه تحويل و ارائه گذار، بیمه و گر بیمه توافق از پس بعدی، های گام در. گردد

 فروش از پس خدمات هرچند. است بیمه صنعت در الکترونیک تجارت در مرتبط مباحث جمله از بیمه حق

 به تاثیر ترين مهم بنابراين،. است برخوردار صنايع ساير با مقايسه در کمتری اهمیت از بیمه صنعت در

 اطالعاتی و ارتباطی جديد فناوری. است ارزش زنجیره فروپاشی بیمه صنعت در الکترونیک تجارت کارگیری

 امور نامهف بیمه صدور مراحل از هريک. کند می تر آسان گران بیمه توسط را ارزش زنجیره گسیختن هم از

 تقسیم مختلف ییفک های بخش میان در توانند می گذاری سرمايه مديريت و خسارات مديريت اجرايی،

 حال در حاضر حال در تعدادشان که شوند واگذار خارجی متخصصان خدمات کنندگان ارائه به يا و شوند

 . است افزايش

 

 الکترونیک بیمه روی پیش های چالش و موانع

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

 و قوانین در الکترونیکی امضاهای و اسناد مقبولیت قبول از الکترونیکی تجارت از استفاده برای الزم قانونی

 خطوط محدوديت اعتباری، های کارت و وجوه الکترونیکی انتقال سیستم بودن نوپا کشور، جاری مقررات

 کشور در الکترونیکی تجارت اصلی شبکه نبود الکترونیکی، های داده انتقال در ها آن پايین سرعت و ارتباطی

 آن، مزايای و الکترونیکی تجارت زا استفاده فرهنگ نبودن فراگیر آن، به مربوط افزار نرم و افزار سخت و

 در الکترونیکی تجارت از استفاده دانش کمبود ها، شرکت در الکترونیکی تجارت مراکز ايجاد اولیه هزينه

 مبادالت انجام برای الزم امنیت تامین آن، اندرکاران دست و مديران و بیمه با مرتبط های سازمان از برخی

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

 های کالهبرداری همچون مشکالتی وجود سويی، از. است رو روبه ای بیمه های سايت وب در اينترنتی

 و است آورده وجود به ای بیمه الکترونیک تجارت سر بر نیز را موانعی جهان کشورهای اکثر در اينترنتی
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 الزم فشار نامه بیمه الکترونیکی فروش بنابراين،. خريدنی نه است، فروختنی بیمه که شود می عنوان معموال

 ارزش دارای و ای بیمه پیچیده های رشته در الکترونیک بیمه کارگیری به و ندارد مشتری جذب برای را

 صنعت اين که است الزاماتی از يکی ای بیمه مدارک تحويل و فیزيکی ارائه و نیست مناسب معامالتی باالی

 مهم همه از و کشور بانکی و پولی نظام شدن هماهنگ الزامات ترين مهم از ديگر يکی. کند می وقفه دچار را

 . است الکترونیکی پول و بانیک بین شبکه برقراری تر

 

 پژوهش های یافته

 بررسی اين. شدند بررسی انسانی منابع ییکالکترون مديريت منظر از برتر ای بیمه سسات وم ژوهشپ اين در

 اداشپ و خدمات جبران الکترونیکی آموزش  الکترونیک کارمنديابی مانند هايی هزينگ سری کي به توجه با

 انسانی منابع الکترونیکی مديريت فرايند که داشت توجه ،عموضو اين به بايد البته. شد انجام الکترونیکی

 .شدند بانتخا ها مقوله اين  سازمانها خاص شرايط به توجه با ولی  بوده موارد اين از فراتر  کامل

 گیری نتیجه و بندی جمع

 می یشینپ های ديدهپ ينزجايگ جديدی های ديدهپ اينترنت ظهور خصوص به و فناوريها رشد به توجه با

 است آن های مقوله و انسانی منابع الکترونیکی مديريت الکترونیک بیمه جديد های ديدهپ اين از يکی. شود

 .اند شده سنتی روشهای ينزجايگ که

 از ايران اقتصاد که داشت توجه بايد و است برخوردار زيادی اهمیت از بیمه صنعت ايران در  ديگر طرفی از

 شدن ررنگترپ  لحا در سازمانها اين نقش و است حرکت در محوری خدمات سمت به محوری کاال حالت

 . هستند

 اين و بوده مهم بسیار سازمانها اين در انسانی منابع مديريت نقش که داشت توجه ،عموضو اين به بايد البته

  مقاله اين هدف ،عموضو ناي به توجه با بنابراين. دهند انجام زمینه اين در را خاصی تالشهای بايد سازمانها

 ساير به نسبت بهتری وضعیت دارای که برتر ای بیمه سساتوم در انسانی منابع ییکالکترون مديريت بررسی
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 بانتخا بیمه های بهترين از مورد21 از متشکل نمونهای منظور اين به رسیدن برای. است  بوده سساتوم

 .گرفت قرار تحلیل مورد آنان یايتهاس بو و شدند

 جهات برخی در انسانی منابع  الکترونیک مديريت زمینه در سازمانها اين که میکند بیان را ،عموضو اين نتايج

 آموزش آن از سپ و الکترونیکی کارمنديابی نظر از سازمانها اين. اند کرده عمل ضعیف جهات برخی از و قوی

 اين بايد و دان کرده عمل فضعی ،داشپا و خدمات جبران بیان نظر از اما  اند کرده عمل خوبی به الکترونیکی

 لمثا برای. اند داده انجام را تالشهايی الکترونیکی کارمنديابی زمینه در  سازمانها اين. کنند تقويت را هافضع

 ،جنسیت، شغل نو، تحلیل به آنجا در و کردهپرداخت  شغلی فرصتهای بیان به خود سايت بو در  ايران بیمه

 .بود رداختهپ هفوظی نظام وضعیت و شهر ک،مدر حداقل

 بو در را آن و دانسته مهم بسیار را ارسیانپ بیمه شرکت در استخدام مقررات و قوانین زنی ارسیانپ بیمه

 در ،عموضو اين و کرده بیان را همکاری درخواست فرم و شرايط زنی اسارگادپ بیمه. بود کرده بیان خود سايت

 های آگهی و کرده عمل اسارگادپ بیمه همانند   زنی ملت بیمه. بود برخوردار بااليی اهمیت از  ازمانس آن

 . میدهد قرار خود سايت بو در را استخدامی

 انیع،رساطال سايت بو راه از  خود استخدامی آزمونهای درباره که بود ای سسهوم تنهاز نی نوين بیمه شرکت

 بسیاری ايایزم دارای  الکترونیک کارمنديابی که دان رسیده هنتیج اين به خود محققان در مقاالت.   ردکمی

  ها يافته اين که. میکنند ادهفاست الکترونیکی کارمنديابی  لاکاش از برخی از سازمانها %51 از بیشتر و بوده

 .است تحقیق اين های يافته مشابه
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