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Abstract
Objective
In recent years, advances in information and communication technology have led to the beginning of a
new era of public sector reform and formation of e-business. One of the consequences of the formation
of e-business is the development of good governance in society.
Methodology
As an applied sturdy, the statistical population of the present research included experts in the field of
governance, e-commerce and insurance. A combination of judgmental and snowball sampling
methods was applied as the sampling method. Initially, experts who were familiar with the field were
selected and then were asked to introduce the other experts to the researchers. Eventually, 15
interviewees were selected pool of participants. In this research, interview tools were used to gather
the views.
Findings
The obtaind esults showed that the causal conditions (i.e. increasing the Internet penetration,
developing the use of information technology, new expectations of insurance industry stakeholders,
the need to establish an integrated insurance system), the underlying conditions (i.e. main insurance
policies, information technology infrastructure and new technologies in the insurance industry, legal
considerations, limitations of digital technology development), intervention conditions (specific
features of insurance services, systematic attitude of managers, level of digital knowledge,skills, and

digital culture), the cCore category (good e-governance in the insurance industry business
environment), the strategies (improving interaction between insurance industry institutions,
developing e-insurance, effective investment in information technology, strengthening digital culture),
the consequential categories (efficient and effective interaction of insurance industry institutions,
digital transformation in the insurance industry, the increase the satisfaction insurers and promoting
justice and social welfare) are affecting the good governance of e-business in the online business
environment in the insurance industry.
Conclusion
The achieved results indicated the effect of each of the different categories on good e-governance in
the online business environment in the insurance industry. Therefore, to succeed, special attention
must be paid to these categories.
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روش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمران ی ،تج ارت الکتروني ک و بيم ه
میباشد .روش نمونهگيری پژوهش ترکيبی از نمونهگيری قضاوتی و گلولهبرفی میباشد .که تعداد  51نفر با استقاده از ای ن روش نمون هگي ری
انتخاب گردیدند .این پژوهش از ابزار مصاحبه برای جمعآوری دیدگاههای افراد استفاده نمود.
یافتهها :یافتهها نشان داد شرایط علی (افزایش ضریب نفوذ اینترنت ،توسعه کاربرد فناوری اطالعات ،انتظارات جدید ذینفع ان ص نعت بيم ه
مبتنی بر فناوری اطالعات ،ضرورت استقرار نظام یکپارچه بيمهای)؛ شرایط زمينهای (سياستگ ااریه ای بيم ه مرک زی ،زیرس اخت فن اوری
اطالعات و تکنولوژیهای نوین در بيمه ،مالحظات حقوقی و قانونی ،محدودیتهای توسعه تکنولوژی دیجيتال تحولآفرین)؛ شرایط مداخلهگر
(ویژگیهای خاص خدمات بيمهای ،نگرش سيستماتيک و بلندمدت مدیران ،سطح دانش و مهارت دیحيتال ،فرهنگ دیجيتال)؛ پدیده مح وری
(حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار بيمه)؛ راهبردها (بهبود تعامل بين نهادهای بيمه ،توسعه بيمه الکترونيک ،سرمایهگااری موثر
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رضایت بيمهگااران ،گسترش عدالت و رفاه اجتماعی) بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی در ص نعت بيم ه تأثيرگ اار
میباشند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از تأثير مقولههای ذکر شده بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی در ص نعت بيم ه
میباشد ،لاا برای موفقيت باید توجه ویژهای به این مقولهها شود.
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در فضای کسبوکار مجازی در صنعت بيمه .مدیریت بازرگانی441 -460 ،)0(53 ،
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مقدمه

امروزه ماهيت تجارت و حتی بازاریابی در این زمين ه ب ا پيش رفت معاص ر و توس عه دني ای اینترن ت ک ه رون د تج ارت
الکترونيکی را افزایش داده است ،تغيير کرده است .طی بيست سال گاشته  ،استفاده از اینترنت تا حد زیادی افزایش یافته
است .در این دوره از مدرنيزاسيون  ،اینترنت به کانال اصلی مکانيسمهای قدرتمند ارتباطی برای تس هيل پ ردازش م وثر
معامالت تجاری تبدیل شده است .امروزه  ،معامالت تجاری بيشتر به کانالهای تجارت الکترونيکی متک ی هس تند زی را
خدمات با کيفيت سریع و قابل اطمينان را به مشتری ارائه میدهند .اصطالح تج ارت الکترونيک ی ب ه ه ر ن وع معامل ه
تجاری گفته میشود که در آن طرفين به جای مبادله فيزیکی با یکدیگر به صورت الکترونيک ی تم ا

بگيرن د .تج ارت

الکترونيکی به فعاليتهای تجاری شامل توليدکنندگان  ،مصرفکنندگان  ،واسطه ها و ارائهدهندگان خدمات با اس تفاده از
اینترنت گفته میشود (نصر اصفهانی .)5336،تجارت الکترونيکی هم مصرفکنندگان و هم شرکتها را قادر میس ازد ت ا
محصوالت را خریداری یا بفروشند و انواع خدمات آنالین ،کيفيتهایی را که به راحتی قابل دسترسی هستند و خدماتی را
ارائه میدهد که نه تنها باعث صرفهجویی در وقت میشوند  ،بلکه سود یا معامله را هم برای مصرفکنندگان و هم ب رای
شرکتها به حداکثر میرسانند .در این دوره دیجيتال ،روند تجارت الکترونيکی در ميان افرادی که مایل به خرید و فروش
هرگونه محصول یا خدمات هستند ،در حال افزایش است و بنابراین ،بسياری از محقق ان عالق همن د هس تند بدانن د ک ه
موفقيت در تجارت الکترونيکی از چه راهی باعث ترغيب مصرفکنندگان به خرید و ف روش آنالی ن م یش ود .محقق ان
تشخيص دادهاند که عوامل مهم مختلف موفقيت مشاغل تجارت الکترونيکی را تقویت میکنند ،یکی از این عوامل وجود
حکمرانی خوب الکترونيک و توسعه و توجه به آن میباشد ،این در حالی است که بسياری از شرکتها یا صاحبان مشاغل
تمایل به سرمایهگااری عظيم پول در وب سایتهای تجارت الکترونيکی دارند و بسياری از شرکته ا ب ه س ختی س عی
میکنند یک وبسایت تجارت الکترونيکی طراحی کنند که مشتریان آنها را برای خرید و فروش هر محصول یا خدمات
جاب کند (چنگ و شيو .)3434 ،بنابراین یکی از مهمترین فرصتهای بهوج ودآم ده ب رای تس هيل تج اری و اف زایش
رقابتمندی در سطح جهان ،استفاده از فناوری نوین اطالعات و ارتباطات است .از ای نرو ش رکته ا رویک رد خ ود را از
کسبوکار سنتی به سوی کسبوکار نوین الکترونيک متمایل کردهاند (علیاحمدی ،جعفری ،خالقی و رشتبری.)5330 ،
فضای امروز کسبوکار از حالت فيزیکی به حالت الکترونيک ی تغيي ر ش کل یافت ه و بازاره ای س نتی و آفالی ن را
دگرگون ساختهاند (خاتمی ،عسگریمهر و مرتاض .)5331 ،توسعه سریع فناوری اطالعات ،سبب پيدایش پدیدهای با ن ام
کسبوکار الکترونيکی شده است (عسگری و حيدری .)5330 ،کسبوکار الکترونيکی به معنای بک ارگيری فن اوریه ای
جدید به منظور برقراری ارتباط زنجيرهای ميان سازندگان ،فروشندگان ،عرضهکنندگان کاال و خدمات و از س وی دیگ ر،
خریدار و مصرفکننده (مشتری) است (ایمانخان .)5331 ،کاالکوتا و وینستون ( )5336کسبوکار الکترونيک را اص طالح
معادلی برای خرید و فروش محصوالت ،خدمات و اطالعات به وسيله زیرساختهای شبکهای م یدانن د (ایگني ا.)3451 ،
همچنين کسبوکار الکترونيک ی عب ارت اس ت از ب ه اش ترا گ ااری اطالع ات تج اری و ارتباط ات بازرگ انی ،انج ام
تراکنشهای کسبوکار به وسيله تجهيزات شبکه و ارتباط از راه دور (چوشين و غفاری .)3451 ،که از آن طریق مش تری
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کاالی مورد تقاضای خود را با استفاده از شبکههای الکترونيکی و بهطور خاص اینترنت خریداری م ینماین د (ک اممی و
نژادشکوهی )5330 ،و فعاليتهای گوناگونی از قبيل مبادله الکترونيک کاالها و خدمات ،تحویل فوری مطال ب دیجيت ال،
انتقال الکترونيک وجوه ،مبادله الکترونيک سهام ،برنامههای الکترونيک ،طرحهای تجاری ،طراحی و مهندس ی مش تر ،
بازاریابی مستقيم و خدمات پس از فروش را دربرمیگيرد (توربان و همکاران)3451 ،
فراگيری کاربردها و فواید این دست فناوریها تا بدان حد است که حکومتها برای نيل به وضعيت حکمرانی خوب،
ناگزیر از استفاده از ابزارهایی نظير فناوری اطالعات و ارتباطات هستند (سلطان زاده و گودرزی .)5336 ،بنابراین یک ی از
پيامدهای شکلگيری کسبوکارهای الکترونيک ،توسعه حکمرانی خوب در جامعه است .مهور مفه وم حکمران ی خ وب،
بيانکننده نقش در حال تغيير حکومتها در اداره جوامع و تغيير نگرش نسبت به کارکرده ای حکوم ت در جه ان ام روز
است (مقدسی و همکاران .)5331 ،از حدود سال  5334به بعد ،حکمرانی خوب به طور فزایندهای به ه دف مهم ی ب رای
همکاریهای توسعه تبدیل شده است (دیجکسترا .)3454 ،حکمرانی خوب در قالب مدیریت دولتی نوین ،اشاره ب ه نق ش
مشتر و تعریف شده سه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه م دنی دارد (دقت ی ،یعق وبی ،کمالي ان و دهق انی .)5333 ،در
واقع ،بطور کلی ،حکمرانی خوب ،شامل شش گروه از ذینفعان میشود که عبارتند از :شهروندان ،س ازمانه ای داوطل ب،
کسب وکارها ،رسانهها ،سطوح باالتر دولت و پارلمان به عالوه سطوح بينالمللی و مقام ات دولت ی (اس توز و جانوس کی،
 .)3453حکمرانی خوب مجموعه فرآیندهایی است که از طریق آن ،دولت در تعامل با جامعه مدنی و بخش خصوصی و با
رعایت اصولی چون شفافيت ،پاسخ گوئی ،قانونگرایی ،برابری و جل ب مش ارکت ،هم ه من ابع کش ور را در خ دمت نف ع
همگانی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه همه مردم قرار میدهد (حشمت زاده و همکاران .)5336 ،حکمرانی خوب م یتوان د
هزینههای عدم قطعيت ،معامله ،جستجو و توليد را کاهش دهد ،و در نهایت بر عملکرد شرکته ا ت اثير گ اارد (ن اگوبو و
فودا .)3453 ،در واقع حکومت الکترونيک نوعی از به کارگيری کسبوکار الکترونيک در حکمرانی است و ب ه فرآین دها و
ساختارهای مربوط به ارائه خدمات الکترونيکی به آحاد جامعه میپردازد .به عبار ت دیگر ،استفاده از ابزارهای الکترونيک ی
جهت بهبود حکمرانی الکترونيک و جنبههای کسبوکار در آن است (محمودی و مقدسی .)5343 ،کسبوکار الکتروني ک
وسيله ای است که مسير رسيدن بنگاه ها به بازار را هموار میسازد .مسيری که مشتریان در آنجا اق دام ب ه خری د ک االو
خدمات میکند ،کسبوکار الکترونيک نه تنها شامل خرید و فروش کاالها و خ دمات م یش ود ،بلک ه ارائ ه خ دمات ب ه
مشتریان،همکاری با شرکای تجاری ،اجرای آموزش الکترونيکی و انجام تراکنشهای الکترونيکی درون سازمان را ني ز در
بر میگيرد (گلویکيوت ،)3450،مهور فناوری اطالعات منجر به تحول صنایع توليدی خدماتی شده است که صنعت بيمه
نيز به عنوان جزئی از صنایع خدماتی از این امر مستثنی نيست تاثير فزاینده ابزارهای کاربردی و علم ی در فعالي ته ای
مختلف جامعه به ویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش س نتی ب ه موض وع تج ارت و ب ازار
میشود (عباسی ،)5334 ،در این بين بيمه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی از مردم جهان به
اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکی بين افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنيای مجازی اینترنت بستری مناس ب
و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد .تجارت الکترونيکى ،ب ه دلي ل س رعت ،ک ارایى ،ک اهش
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هزینهها و بهرهبردارى از فرصتهاى زودگار عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا ک ه گفت ه م ىش ود عق ب
افتادن از این سير تحول نتيجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت .زمين هه اى ک اربرد تج ارت
الکترونيکى بسيار گستردهتر از مبادله کاال ،خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبيين سياستهاى موردنظر باید عالوه
بر کاربردهاى بالفعل به کاربردهاى بالقوه آن نيز تجوه داشت .یکى از کاربردهاى تجارت الکترونيک ،در بيمهها مىباشد و
در این راستا بيمه الکترونيک از اهميت بسيارى برخوردار است و حکمرانی خ وب م یتوان د ب ه ش کل حکمران ی خ وب
الکترونيک در در این صنعت شکل گيرد.
ساخت مفهوم حکمرانی الکترونيک نقش مهمی در شکلدادن به اهداف الکترونيکی موجود در جامعه اطالعاتی ایف ا
کرده است (دقتی و همکاران .)5334 ،حکمرانی الکترونيک ،کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در بخش عمومی ب ا
هدف بهبود ارائه اطالعات و خدمات به مردم ،ترغيب آنان به مشارکت در فرآین دهای تص ميمگي ری و ال زام دول ت ب ه
پاسخگویی بيشتر و عملکردهای کارآتر و شفافتر است (بایوکنين .)3455 ،حکمرانی الکترونيک شامل سبکه ای جدی د
رهبری ،سازماندهی ،روشهای جدید بحث و تصميمگيری پيرام ون سياس ت ،ش نيدن خواس تهه ای ش هروندان و ارائ ه
اطالعات و خدمات است (دقتيو همکاران .)5333 ،طبق تعریف یونس کو ،حکمران ی الکترونيک ی ب ه معن ای اس تفاده
بخ ش عم ومی از فن اوری ه ای اطالع ات و ارتباطات با هدف تشویق شهروندان به مشارکت در فرایند تص ميمگي ری
به منظور گسترش مردمساالری ،تس هيم اطالعات و ایج اد دول ت پاس خگو ،ش فاف و اث ربخش اس ت (نصراص فهانی،
شهسواری و هادی .)5336 ،همچنين حکمرانی الکترونيک تعهد به استفاده از فن اوریه ای مناس ب ب رای اف زایش
ارتب اط دولتی ،برای ارتقای امهار عقاید دموکراتيک ،استقالل انس انی ،حمای ت از توس عة اقتص ادی و پيش برد ارس ال
بیطرفانه و کارای خدمات است (عبادی .)5331 ،بنابراین حکمرانی خوب الکترونيک نوعی ابزار الکترونيک است ک ه ب ه
کمک فناوری اطالعات و ارتباطات برای تأمين و تقویت حکمرانی خوب به کار میرود (مقدسی و همکاران.)5331 ،
در نهایت با توجه به مطالبی که بيان گردید میتوان به این اشاره نمود که ما امروزه در جامعهای زندگی میکنيم که
مهمترین مشخصه آن تغيير میباشد و همراه شاهد تغييرات جزئی و کلی در تمامی جنب هه ای جامع ه م یباش يم ،ح ال
شرکتی میتواند در این جامعه ،موفق عمل نماید که خود را با تغييرات صورت گرفته هماهن گ نمای د ،یک ی از راهه ای
هماهنگی با تغييرات استفاده از فناوریهای نوین میباشد که میتواند شرکتهای را در جهت هماهنگی با تغييرات ی اری
بنماید و همين امر سبب میگردد تا جوامع به سوی حکمرانی خوب الکترونيک سوق داده شوند .در شرکته ای بيم های
نيز این مسائل وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به مسائل و مشکالت ناشی از فق دان ی ک رویک رد ج امع و یکپارچ ه
موضوع تجارت الکترونيک در چارچوب مباحث حکمرانی خوب الکترونيک ،کمک ب ه تص ميمس ازی و تص ميمگي ری و
سپس سياستگااری در حوزه تجارت الکترونيک در فضای کسب وکار صنعت بيمه ،شناس ایی ذینفع ان سيس تم تج ارت
الکترونيک ،شناسایی نيازهای ذینفعان سيستم تجارت الکترونيک و اولویتبندی نيازهای ذینفعان انجام پژوهشی در زمينه
حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی در صنعت بيمه ایران ضروری به نظر میرسد ،بنابراین پ ژوهش
حاضر به مدلسازی وضعيت حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی در صنعت بيمه میپردازد.
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بیانمسئلهپژوهش

امروزه دغدغه مدیران و کارشناسان صنعت بيمه رفع مشکالت کسبوکار ب ه ش يوه حض وری و س نتی در ای ن ص نعت
میباشد .در واقع میتوان گفت مدیران و مسئوالن مربوطه در تالش برای ارتقا و گسترش فضای کسبوک ار مج ازی و
بين المللی در صنعت بيمه میباشند و در این زمينه دچار چالشهایی از قبيل محدودیت خطوط ارتباطى و س رعت پ ایين
آنها در انتقال دادههاى الکترونيکى ،نبود شبکه اصلى تجارت الکترونيکى در کشور و سختافزار و نرمافزار مربوط به آن،
نبود سيستم انتقال الکترونيکى وجوه و کارتهاى اعتب اری ،فق دان زمين هه اى حق وقى الزم ب راى اس تفاده از تج ارت
الکت رونيکى از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاى الکترونيکى در قوانين و مقررات جارى کشور ،تامين امنيت الزم براى
انجام مبادالت الکترونيکى و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه و  ...میباشند .سوال اصلی مربوط به چگ ونگی رف ع ای ن
موانع و چالشها است که مسئوالن با تالش برای ایجاد زمينههای حکمرانی خوب الکترونيک درصدد از بين بردن ح دود
زیادی از این مشکالت میباشند ،الزم به ذکر است که فناوری اطالعات و ارتباطات نقش موثری در رسيدن ب ه اه داف
حکمرانی خوب دارد .همانطور که بسياری از صاحبنظران اذعان داشتهاند مسير دس تيابی ب ه توس عه پای دار ،بهب ود رش د
اقتصادی ،رفاه ،آزادی و در مجموع مطلوبات بشری از حکمرانی خوب میگارد .در ساله ای اخي ر ب ه نق ش حکمران ی
الکترونيک برای رسيدن به حکمرانی خوب و اینکه حکمرانی الکتروني ک موج ب ک ارایی و اثربخش ی بيش تر حکمران ی
میشود ،اشاره گردیده است .شاخصهای حکمرانی خوب ،پاسخگویی ،مسئوليت پ ایری ،کارآم دی و اثربخش ی دول ت،
مشارکتجویی ،حاکميت قانون ،اجماعمحوری ،شفافيت و عدالتجویی میباش د .نگ اهی ب ه ای ن ش اخصه ا مش خص
مینماید ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به گسترش روزافزون در زندگی روزمره بشر نق ش مه م و اساس ی در
دستيابی جوامع به حکمرانی خوب دارد (محمودی و اصالنی.)5333 ،
میتوان گفت با در نظر گرفتن این شرایط و ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی در
صنعت بيمه است که میتوان بر دغدغه ها و چالشهای پيش رو فائق آمد و تا حدود زیادی وضعيت و مشکالت در ای ن
صنعت را بهبود بخشيد.
ضرورتانجامپژوهش

امروزه بسياری از شرکتهای بزرگ و مشاغل متوسط دیگر بهواسطه حضور در بازارهای جهانی ،فعاليتهای ب ين الملل ی
دارند .تعداد بيشماری از آنها بازارهای خارج از کشور را توسعه میدهند ،محصوالت خ ود را ص ادر م یکنن د ،تأسيس ات
جدید توليد میکنند  ،دفاتر فروش و بازاریابی باز میکنند و مشارکتهای بين المللی ایجاد میکنند .تمامی این شرکته ا
برای انجام فعاليتهای تجاری در خارج از کشور خود به یک قرارداد بيمه بين المللی احتياج دارند .یک ی از مه مت رین و
پرکاربردترین قرادردادهای بيمه بين المللی ،در بيمه حملونقل ب ينالملل ی ک اال اس ت .درح الیک ه اس تفاده از تج ارت
الکترونيک در صنعت بيمه و همچنين توجه به حکمرانی خوب الکترونيک در صنعت بيمه از جمله م واردى اس ت ک ه در
ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به علت گستره حجم تبادل و ثبت اطالع ات در بيم ه ،نيازمن د اس تفاده بيش تر از
فناورىهاى نوین در عرصه اطالعات و اطالعرسانى مىباشد .از اهميت و فواید کليدى اس تفاده از تج ارت الکتروني ک و
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همچنين حکمرانی خوب الکترونيک ،توانایى ارتباط بيشتر و قویتر با مشتریان مىباش د .در ای ن راس تا تم ام رواله اى
کارى به صورت سيستمهاى مکانيزه پيادهسازى مىشوند .از آنجا که تبادالت مالى فردى و تجارى تحت اینترن ت انج ام
شده و کمپانى ها توسط اینترنت ارتباط دارند ،استفاده از ساختار منطقى براى عقد قراردادهاى الکترونيکى ض رورى اس ت.
به این منظور از امضاها و رکوردهاى الکترونيکى هماهنگ ،همانند ساختارهاى کاغاى براى مبادالت حسا

مانند چک،

مستندات داراى اطالعات مهم و  ...استفاده مى شود .ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی
در صنعت بيمه موجب ایجاد مزایایی در این صنعت است که اهميت استفاده از آن را مشخص میکند از این مزایا میتوان
به مواردی همچون ،جاب سازمانها ب راى عق د ق رارداد ب ا بيم ه ،تس هيل در فعالي ته اى بيم ه از جمل ه زدن س ند،
گزارش گيرى و  ،...سرعت بيشتر در فرآیند صدور بيمه و دریافت خس ارت ،امک ان اعم ال کنت رل و م دیریت بيش تر در
فعاليتهاى بيمه ،تشویق بيمهگزاران براى استفاده بيشتر از فعاليتهاى بيمه بين المللی ،یکپارچگى سيستم مکانيزه بيم ه
در تمام شعب ،سایت بيمه و ترمينالهاى خودپرداز بيمه و یکپارچگى فعاليتهاى بيمه در تمام مراکز بيمه و سازمانه اى
مربوط در کل کشور اشاره کرد ،بنابراین با در نظر گرفتن فرایند تجارت الکترونيک و حکمرانی خ وب الکتروني ک ،کلي ه
فعاليتهاى بيمه توسط پایگاه اینترنتى بيمه و کارتهاى هوشمند بيمهگزاران قابل انجام مىباشد با توجه به اینکه در کنار
این فرایند (جریان کارى) ،فعاليتهاى دستى بيمه نيز قابل اعمال و پيگيرى مىباشد و این خود یکی از مهمترین اه داف
این صنعت میباشد .چرا که با ایجاد رضایت کاربران ،موجب سودآوری و بهرهوری بيش از پيش صنعت بيمه میگردد .ب ا
توجه به اهميت موضوع در این مقاله به مدلسازی وضعيت حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی در
صنعت بيمه پرداخته میشود.
پیشینهپژوهش
حکمرانیخوب

یکی از مباحث بسيار مهم و جدید که از دهة  5344به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده است ،موض وع حکمران ی خ وب
است .این مسئله بهویژه در کشورهای درحال توسعه در راستای استقرار و نهادینه ک ردن جامع ه م دنی در سياس ته ای
مربوط به اعطای کمکها از جایگاه ویژهای برخوردار شده است (رستمزاده ،افش اری ،عل م و قرب انی .)5334 ،حکمران ی
خوب یکی از مدلهای مدیریتی در بخش دولتی است و به دولت در انجام ومایف قانونی خود کمک مینماید (کليم ا و
همکاران )3454 ،و میتواند نظریهای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئوليتهای جدی د باش د (مول وی ،حس ينی و
جعفری .)5336 ،حکمرانی خوب بهعنوان یک عنصر مهم در گفتمان توس عه ،ب ا ف راهمآوردن ش رایطی موج ب تقوی ت
پایههای نظام سياسی و باالبردن مش روعيت و س المتی نظ ام سياس ی م یش ود (قل یپ ور ،حم داللهی ،س يدجوادین و
قربانیزاده )5333 ،که بهعنوان یک عامل حياتی برای ثروت ملتها تلقی میشود ،تا آنج ا ک ه ب ه نهاده ای سياس ی و
اقتصادی شکل میدهد و بر عملکرد کلی اقتصادی تأثير میگاارد (رین درمان و همک اران .)3451 ،همچن ين حکمران ی
خوب در قالب مدیریت دولتی نوین ،اشاره به نقش مشتر و تعریفشده سه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه م دنی دارد
(دقتی ،یعقوبی ،کماليان و دهقانی .)5333 ،در یک تعریف ابتدایی حکمرانی بهعنوان مجموعهای از سنتها و نهاده ا ک ه
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حاکمان در چارچوب آنها عمل میکنند یا بهعنوان روش پيادهسازی قدرت در نهادهای اقتص ادی ،سياس ی و اجتم اعی
کشورها یا تصدیگری اقتصادی ،سياسی و اجرایی برای مدیریت کليه مناسب کشور در کليه سطوح تعری ف ش ده اس ت
(یگانگی و بيگلی .)5333 ،در تعریف بانک جهانی ،حکمرانی خوب به عنوان شيوهای که در آن قدرت به منظور م دیریت
منابع اقتصادی و اجتماعی جهت رشد و توسعه کشور به ک ار گرفت ه م یش ود ،آم ده اس ت (پ اکروان .)5333 ،بن ابراین
حکمرانی خوب ،مدیریت اثربخش منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور میباشد بهگونهای ک ه چن ين م دیریتی ش فاف،
پاسخگو ،عدالتجو و باز باشد (یعقوبی .)5336 ،اندول و اکونل ( )5333استدالل میکنند که حکمران ی خ وب منج ر ب ه
نهادهای کارآمد میشود که برای مقابله با فساد و ارتقای حاکميت قانون و ثبات سياسی در کشور ب ه ش کل مجهزت ری
عمل میکنند (پاکروان .)5333 ،درواقع حکمرانی خوب بي انگر مي زان مش ارکت یکس ان تم امی ش هروندان در ام ورات
تصميمگيری است (صادقيان ،رسولی ،طبرسا و قربانی .)5333 ،لاا حاميان نظریه حکمرانی خوب اعتقاد دارند که اس تقرار
حکمرانی خوب موجب پيدایش چابکی ساختار دولت ،هوشمند شدن دولت ،ارتباط دولت با جامعه جه انی و ارتق ای تولي د
ملی و افزایش سرمایهگااریهای داخلی و بينالمللی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود (اورانگزب و آسيف.)3450 ،
حکمرانیالکترونیک

یکی از رویکردهای نوین به توسعه ،الگوی حکمرانی خوب است که از رهگار فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ک ه تح ت
عنوان حکمرانی الکترونيک ناميده میشود ،میتوان بدان دست یاف ت (دقت ی ،یعق وبی ،کمالي ان و دهق انی .)5333 ،ب ا
پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات ،حکمرانی الکترونيکی مورد توجه بسياری از دولتها قرار گرفت ه اس ت (جعف ری و
عبداهللزاده .)5334 ،بهکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف سادهسازی امور و حمایت از دول ت در بخ شه ای
مختلف که شامل سازمانهای دولتی ،کسبوکارها و شهروندان میشود را حکمرانی الکترونيک ی م یگوین د (جعف ری و
عبداهللزاده .)5334 ،حکمران ی الکتروني ک ش امل س بکه ای جدی د رهب ری ،س ازماندهی ،روشه ای جدی د بح ث و
تصميمگيری پيرامون سياست ،شنيدن خواستههای شهروندان و ارائه اطالعات و خدمات است (دقتی ،یعق وبی ،کمالي ان،
دهقانی و مرادی .)5334 ،یونسکو ،حکمرانی الکترونيکی را به معنای استفاده بخش عمومی از فن اوریه ای اطالع ات و
ارتباطات با هدف تشویق شهروندان جامعه به مشارکت در فرایند تصميمگيری ،در جهت گسترش مردمس االری ،تس هيم
اطالعات و ایجاد دولت پاسخگو ،شفاف و اثربخش تعریف مینماید (وینودکومار .)3451 ،لاا حکمرانی الکتروني ک ش امل
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توسط دولت برای تحق ق ش اخصه ایی نظي ر پاس خگ ویی ،مس ئوليتپ ایری،
عدالتجویی و مانند اینهاست که منجر به بهبود شاخصهایی نظير درآمد سرانه ،توليد ناخ الص داخل ی ،توزی ع درآم د،
تورم ،اشتغال و در نهایت بهبود زندگی بشر میگردد (فرزانهکندری و محمودی .)5334 ،ابتک ارات حکمران ی الکتروني ک
بهعنوان بخشی از برنامه عمومی اصالحات دولتی در نظر گرفته میش ود (دقت ی ،یعق وبی ،کمالي ان ،دهق انی و م رادی،
 .)5334برنامههای اجرایی دولت الکترونيک ،دموکراسی الکترونيک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونيک ن ه فق ط ب ه
منظور ارائه هرچه مطلوب تر خدمات ب ه شهروندان ،بلکه برای بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی ،افزایش مشارکت
مردم در امور عمومی و سياسی و ایجاد شفافيت و پاسخگویی در امور دولتی طراحی شده است (نصراصفهانی ،شهس واری
و پيکانی .)5336 ،در مجم وع ،ه دف از حکمران ی خ وب الکتروني ک ،اف زایش س ادگی ،اخ القم داری ،پاس خگ ویی،
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مسئوليتپایری و شفافکردن حکمرانی خوب است (رستمزاده ،افشاری ،علم و قربانی.)5334 ،
پیشینهتجربی

دقتی و همکاران ( )5333پژوهشی با عنوان طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمران ی خ وب الکتروني ک ب ا اس تفاده از
رویکرد فراترکيب انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفههای فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ،من ابع انس انی
دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،محرمانه بودن اطالعات ،امنيت شبکه ،اعتبار و اطمين ان از
اطالعات ،ميزان واقعی بودن قوانين امنيتی ،اعتبار اطالعات ارائهشده ،ورود رویههای قانونی و نظ ارت جامع ه م دنی ب ر
عملکرد دولت الکترونيک ،راحتی و سهولت بيشتر شهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس ی ب ه اطالع ات دولت ی و
کاهش هزینههای دولت ،بيشترین ضریب اهميت را در بين ابعاد  53گانه استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک ب ه
دست آوردند .قلیپور و همکاران ( )5334پژوهشی با عنوان طراحی مدل دولت الکترونيک در چارچوب اخالقی حکمران ی
خوب انجام دادند .که  54مقوله شامل ارزیابی و نظارت ،اعتماد و امنيت عم ومی ،تعام ل و ارتباط ات ،توس عه انس انی و
اجتماعی ،رضایتمندی ،زیرساختها ،سالمت اداری و سازمانی ،سياستگااری ،شفافيت و پاسخگویی ،ع دالت مح وری،
عزم و تعهد سازمانی ،عوامل مالی ،فناوری اطالعات ،ک ارایی و اثربخش ی ،کيفي ت ق وانين و مق ررات ،کيفي ت خ دمات
الکترونيک ،مدیریت روند و بستر اجرا ،مشارکتجویی به دست آمد .رستمزاده و همکاران ( )5334در پژوهشی ب ا عن وان
ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت ورزش وجوانان به این نتایج دستیافتند که راهبردهای منتج از م دل ک ه
تحت تاثير شرایط زمينهای و مداخلهگر قرار گرفتهاند شامل :طراحی مک انيزم اص الح فاکتوره ای دول ت الکتروني ک در
وزارت ورزش ،ایجاد سند راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت ورزش ،مهندسی مجدد فرایندها ،م دیریت من ابع
انسانی و مدیریت تغيير میباشد .مولوی و همکاران ( )5336پژوهشی با عنوان ارتقای اعتماد عمومی ش هروندان :بررس ی
نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونيکی انجام دادند .نتایج این پژوهش بيانگر این بود که اعتماد ش هروندان ب ه
سازمانها و نهادهای عمومی از طریق بهبود کيفيت خدمات دولت الکترونيکی و حکمرانی خوب ارتقا مییابد و حکمران ی
خوب در رابطه خدمات دولت الکترونيکی و اعتماد عمومی نقش ميانجی دارد .مقدسی و همکاران ( )5331در پژوهشی ب ا
عنوان طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونيک در حوزه آموزش الکترونيک ایران به این نتایج رسيدند که مدل پيشنهادی
پژوهش ضمن برطرفکردن کمبودهای تحقيقات گاشته ،این امکان را برای بخشه ای دولت ی ،خصوص ی و نهاده ای
مدنی فراهم میکند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونيک را بهعن وان فراین دی پوی ا در نظ ر بگيرن د .دی از ()3434
پژوهشی با عنوان توسعه دولت الکترونيک جهانی انجام داد .نت ایج ای ن پ ژوهش نش ان داد ک ه وج ود اس تراتژیه ا و
برنامههای دولت الکترونيکی رسمی و مرفيت اجرای آنها میتواند تفاوتهای عمده ایجاد کند و به کشورها اج ازه ده د
نتایج بهتری از آنچه مورد انتظار است ،بدست آورند .از طرف دیگر در غياب این استراتژیهای دولت الکترونيک ،کشورها
عملکرد نامناسبی خواهند داشت .سالم ( )3453پژوهشی با عنوان تأثير حکمرانی الکترونيک ی ب رای حکمران ی خ وب از
طریق ارائه خدمات عمومی انجام داد .نتایجی که از این پژوهش به دست آمد نشان داد که حکمرانی الکترونيکی میتواند
خدمات عمومی را به بهترین شکل ارائه دهد که همين امر تأثير مثبتی بر رضایت شهروندان به جای خواهد گااش ت ،ب ه
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عبارتی حکمرانی الکترونيکی میتواند پایهگاار حکمرانی خوب باشد .بيکينگ و همکاران ( )3446پژوهشی با عنوان نگ اه
به آینده :سناریوهای دولت الکترونيکی در سال  3434انجام دادند .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که دولت
الکترونيکی به اعتماد سازی دولتها و شهروندان کمک م یکن د .ی ک عام ل اساس ی در حکمران ی خ وب ،اس تفاده از
استراتژیهای مبتنی بر اینترنت برای مشارکت شهروندان در روند سياست است که نشاندهن ده ش فافيت و پاس خگویی
دولت است.
روششناسیپژوهش


هدف کلی پژوهش حاضر مدلسازی وضعيت حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار مج ازی در ص نعت بيم ه
است .از لحاظ هدف پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی میباشد .همچنين پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای کيف ی
به شمار میرود ،که در آن به گردآوری دادههای کيفی پرداخته میشود .به دليل ماهيت ،نوع و هدف تحقيق ماکور برای
ساخت تئوری و سپس طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيم ه ای ران از روش
تحقيق کيفی و راهبرد نظریه برخاسته از دادهها استفاده خواهد شد .جامعه آماری این تحقيق برای تدوین و طراحی م دل
اوليه تحقيق ،شامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمرانی ،تجارت الکترونيک ،فناوری اطالعات و بيمه (با حداقل م در
کارشناسی و حداقل هفت سال سابقه کاری در ای ن زمين ه) م یباش د .روش نمون هگي ری در ای ن پ ژوهش ترکيب ی از
نمونهگيری قضاوتی و گلوله برفی میباشد .به این صورت که در ابتدای کار خبرگانی که ب ا ای ن ح وزه آش نایی داش تند
انتخاب شده و سپس از آنها برای معرفی نفرات بعدی کمک گرفته شد .در این مطالعه محقق مص احبهه ا را ت ا زم انی
ادامه داد که اشباع نظری حاصل شد به گونهای که هر چه به مصاحبههای آخر نزدیکتر میشد اطالعات جدی د اض افی
مرتبط با موضوع کمتر به چشم میخورد ،لاا محقق پس از انجام  51مصاحبه به اشباع نظری رسيد ،از اینرو حجم نمونه
شامل  51مدیر و متخصص فعال در حوزه حکمران ی ،تج ارت الکتروني ک ،فن اوری اطالع ات و بيم ه در داخ ل کش ور
میباشد .پروتکل مصاحبه شامل  6سؤال کلی بود که در قالب مصاحبههای بدون ساختار و باز بوده است .تجزیه و تحليل
دادهها بر اسا

رهيافت سيستماتيک انجام گرفت که شامل سه مرحله کدگااری باز ،محوری و انتخابی اس ت .ب ه ای ن

منظور ،در مرحله کدگااری باز ،پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبهها ،کدها یا مفاهيم اولي ه شناس ایی و در ادام ه
کدهای مشابه در طبقههای خاصی قرار گرفتند .سپس ،برای هر یک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن
طبقه باشند ،انتخاب شد و در نتيجه مؤلفههای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مج ازی در ص نعت بيم ه
شناسایی شدند .در مرحله کدگااری محوری ،ارتباط بين پدیده محوری و سایر مقوالت و مفاهيم بر اسا

مدل پ ارادایم

مشخص و ارائه شد؛ در ادامه و در مرحله کدگااری انتخابی ،متغير اصلی یا فراین د اساس ی نهفت ه در دادهه ا ،چگ ونگی،
مراحل وقوع و پيامدهای آن نمودار میشود .برای بررسی روایی از نظرات متخصصانی که در این زمينه صاحبنظر بودند،
استفاده گردید و بر حسب پيشنهادها و نظرات افراد ماکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گردید
همچنين جهت اطمينان از ثقه و قابل اتکا بودن مصاحبه ،اعتبار هر کدام از مراح ل مص احبه (ش امل انتخ اب موض وع،
طراحی ،موقعيت مصاحبه ،نسخه برداری ،تحليل ،تأیيد و گزارش دهی) مورد توجه قرار گرفت .برای محاس به پای ایی ب ا
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روش توافق درون موضوعی دو کدگاار (ارزیاب) ،از یک همکار دانشگاهی که تسلط خوبی داشت ،درخواست ش د ت ا ب ه
عنوان همکار (کدگاار) در پژوهش مشارکت کند ،سپس محققان به همراه این همک ار پ ژوهش ،تع داد س ه مص احبه را
کدگااری کردند ،و از طریق فرمول درصد توافق درون موضوعی بين دو کدگاار شاخص پایایی بررس ی گردی د .فرم ول
محاسبه درصد توافق بين دو کدگاار به صورت زیر است.

جدول  .0درصد توافق درون موضوعی کدگذران
مصاحبه
اول
چهارم
هفتم
جمع

تعداد کدها
34
33
33
41

تعداد توافقات
53
53
4
33

درصد پایایی
4/44
4/45
4/63
4/14

در درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحليل به کار میرود با استفاده از فرمول ماکور  14درصد
حاصل شد.
افتهها
ی 

در این پژوهش سه مرحله کدگااری که برای تکوین منسجم ،منظم و مشروح نظریه به کار رفته بودند .عب ارت بودن د از
کدگااری باز ،محوری و انتخابی .کدگااری باز ،جزئی از فرایند تجزیه و تحليل اطالعات است که از طریق تحليل دقي ق
دادهها ،نامگااری (برچسب گااری) دادهها و سپس طبقهبندی کردن دادهها انجام میشود .برای طبقهبندی دقيق مف اهيم
در مقولهها ،باید هر مفهوم ،بعد از تفکيک شدن ،برچسب بخورد و دادههای خام به وس يله بررس ی دقي ق مفه ومس ازی
شوند .دادههایی که از مصاحبهها به دست میآید بر اسا

قواعد کدگااری در قالب جداولی قرار میگيرند .در مرحل ه دوم

طبقات با یکدیگر متصل گشته و مجموعهای از قضایا را ساختند .اصوالً سوال مطرح در کدگااری محوری این است ک ه
طبقات چگونه به یکدیگر متصل میشوند؟ در این مرحله کدها و طبقات مقایسه شده و روابط بين طبقات و زیر طبق هه ا
مشخص شد تا تفسيری دقيق تر از پدیده مورد نظر ب ه دس ت آی د .اش تراو

و ک وربين از واژهه ایی ب ه ن ام پ ارادایم

کدگااری استفاده کردهاند که به منظور توصيف مجموعه مفاهيمی به کار میرود که زمينهس از ارتب اط و اتص االت ب ين
موضوعات مورد نظر فرایند تحقيق میباشد .این پارادایم بر مواردی از قبيل شرایط علی ،زمين های ،مداخل های ،مح وری،
راهبردها و پيامدها متمرکز میباشد .در نهایت کدگااری انتخابی فرایندی انسجام بخش است که در آن مقول ه مح وری/
پدیده اصلی انتخاب میشود و ارتباط منظم آن با سایر مقولهها و افزایش اعتبار این روابط انجام میشود و مرحل ه اص لی
نظریهپردازی بحساب میآید .در این مرحله مقوله محوری به شکل نظاممند به دیگر مقولهها ربط داده ش ده و آن رواب ط
در چارچوب یک روایت ارائه میشود و مقولههایی که به بهبود و توسعه بيشتری نياز دارند اص الح م یکن د .ب ا ترتيب ات
یادشده و در این تحقيق ،ابعاد شش گانه الگوى پارادایمى تحقيق به شرح ذیل بود.
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الف-شرایطعلی

منظور از شرایط علی ،حوادث ،رویدادها و اتفاقاتی هستند که منجر به رخداد یا توسعه پدیده حکمرانی خ وب الکتروني ک
در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيمه میشوند .در واقع میتوان امهار داشت شرایط علّی ،عوامل ترغي بکنن ده و ی ا
الزامآور برای ایجاد انگيزه در نهادهای صنعت بيمه به منظور ایجاد پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار
مجازی این صنعت میباشد .جدول زیر ارتباط ميان کدهای مستخرج و مفاهيم علی را عنوان میدارد.
جدول  .8کدها و مفاهیم علی در مدل تحقیق
شرایط علی
افزایش ضریب نفوذ اینترنت
توسعه کاربرد فناوری
اطالعات

کدهای باز
افزایش دسترسی فردی به اینترنت  -افزایش دسترسی کسبوکارها به اینترنت
کمک به توسعه تجارت الکترونيک  -کمک به بهبود تجارت الکترونيک
دسترسی آسان به اطالعات  -تسهيل در انجام امور بيمهای -تسریع در انجام امور بيمهای  -دقت در انجام امور بيمهای

انتظارات جدید بيمهگااران

ارتباط بر خط و چندجانبه بين ذینفعان صنعت بيمه  -ایجاد هسته مرکزی بيمه  -راهبری متمرکز خدامت الکترونيک
بيمهای

ضرورت استقرار نظام
یکپارچه بيمهای

چهار مقوله افزایش ضریب نفوذ اینترنت ،توسعه کاربرد فناوری اطالعات ،انتظارات جدید ذینفعان صنعت بيمه مبتنی ب ر
فناوری اطالعات و ضرورت استقرار نظام یکپارچه بيمهای در زمره مهمترین شرایط علی این مدل انتخاب شدند.
شرایطزمینهای

ب-

برای پيادهسازی پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيمه ،نياز است تا از مناسب ب ودن
یکسری شرایط زمينهای موثر بر این پدیده اطمينان حاصل گردد .شرایط زمينهای ،عوامل ویژهای هستند ک ه در کنت رل
کامل سازمانها (واحدهای کسبوکار) نبوده ولی آگاهی از آنها میتواند منجر به واکنش مناسب بخشه ای مختل ف و
در چرایی برخی رویدادهای مرتبط با پدیده مورد بررسی گردد .جدول زیر گویای نحوه انتخاب این مقول هه ا در م دل
پژوهش است.
جدول  :1کدها و مفاهیم زمینهای در مدل تحقیق
شرایط زمینهای

کدهای باز
سياستهای راهبردی – سياستهای حمایتی – سياستهای مالی – سياستهای حقوقی – سياستهای
نظارتی
اهميت زیرساختهای فناوری اطالعات  -تامين زیرساختهای فناوری اطالعات – کاستیهای
زیرساختهای فناوری اطالعات

زیرساخت فناوری اطالعات و تکنولوژیهای
نوین در صنعت بيمه

قوانين حوزه تجارت الکترونيک  -قوانين حوزه بيمه الکترونيک

مالحظات حقوقی و قانونی

محدودیت داخلی  -محدودیت خارجی

محدودیتهای توسعه تکنولوژی دیجيتال
تحولآفرین

سياستگااریهای بيمه مرکزی
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چهار مقوله سياستگااریهای بيمه مرک زی ،زیرس اخت فن اوری اطالع ات و تکنول وژیه ای ن وین در ص نعت بيم ه،
مالحظات حقوقی و قانونی و محدودیتهای توسعه تکنولوژی دیجيتال تحول آفرین در زمره مهمترین ش رایط زمين های
این مدل انتخاب شدند.
شرایطمداخلهگر

پ-

شرایط مداخلهگر شرایط عمومی هستند که بر نحوه تاثيرگااری راهبردها اثر میگاارند و آنها را در زمينه خاصی سهولت
داده یا تخفيف و یا به نحوی تغيير میدهند ،آنها تسهيلگر یا محدودکننده راهبرده ایی هس تند ک ه درون ی ک زمين ه
خاص قرار دارند .پاسخ به سواالتی همچون اینکه محدودیتهای ایجاد حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کس بوک ار
مجازی صنعت بيمه کدامند ناشی از شرایط مداخلهگری است که برای پيادهسازی پدیده مورد نظر الزم است .جدول زی ر
گویای نحوه انتخاب این مقولهها در مدل پژوهش است.
جدول  .0کدها و مفاهیم مداخلهگر در مدل تحقیق
کدهای باز
ماهيت خدمات بيمهای  -فرایند ارائه خدمات بيمهای
نگرش استراتژیک  -نگرش سيستماتيک
دانش دیجيتال  -مهارت دیجيتال
فرهنگ دیجيتال

شرایط مداخلهگر
ویژگیهای خاص خدمات بيمهای
نگرش سيستماتيک و بلند مدت مدیران
سطح دانش و مهارت دیحيتال
فرهنگ دیجيتال

چهار مقوله ویژگیهای خاص خدمات بيمه ای ،نگرش سيستماتيک و بلندمدت مدیران ،سطح دانش و مهارت دیحيتال و
فرهنگ دیجيتال در زمره مهمترین مقولههای مداخلهگر این مدل انتخاب شدند.
ت-پدیدهاصلی/محوری

پدیده اصلی /محوری مورد مطالعه ،پدیده مورد نظر ،ایده و فکر محوری حادثه ،اتفاق یا واقعهای است که جریان کنشها
و واکنشها به سوی آن رهنمون میشوند تا آن را اداره ،کنترل و یا به آن پاسخ دهند .پدیده محوری همان عنوانی اس ت
که پژوهش بر مبنای آن شکل گرفته است ،در واقع عنوانی است که می توان آن را به پاس خ س وال « چ ه فراین دی در
حال شکل گرفتن است؟» نسبت داد.
مصاحبهشدگان در پاسخ به سواالت مطرح شده همواره موضوع حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوک ار ص نعت
بيمه را مدنظر داشتند و تمام صحبتها و اعالم نظرها حول این محور ارائه شد ،لاا مقوله پدی ده مح وری ای ن پ ژوهش
حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار صنعت بيمه میباشد.
ث-اقدامات/راهبردها

اقدامات  /راهبردها در واقع ،طرحها و کنشهایی است که سياستگااران ،متوليان و مجریان به منظور پيادهس ازی م دل
حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيمه بهکار میبندند .منظور از اق دامات در ای ن پ ژوهش
راهحلهایی است که برای پيادهسازی حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيم ه بای د اجرای ی
شوند .جدول زیر گویای نحوه انتخاب اقدامات  /راهبردها در مدل پژوهش است.
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جدول  .8کدها و مفاهیم اقدامات  /راهبردها در مدل تحقیق
کدهای باز

اقدامات  /راهبردها

تحول و اصالح در قوانين  -تحول در فرایندها  -تحول در شيوه انجام امور

بهبود تعامل بين نهادهای صنعت بيمه

حمایت از ارائه خدمات بيمهای الکترونيک  -ضعف در ارائه خدمات بيمهای الکترونيک
 ضرورت ارائه خدمات بيمهای الکترونيکافزایش سرمایهگااری در حوزه فناوری اطالعات  -اهميت سرمایهگااری در حوزه
فناوری اطالعات

توسعه بيمه الکترونيک
سرمایهگااری موثر در فناوری اطالعات

ضرورت انجام آموزش  -فرهنگ سازی  -انجام آموزش

تقویت فرهنگ دیجيتال

چهار مقوله بهبود تعامل بين نهادهای صنعت بيمه ،توسعه بيمه الکترونيک ،سرمایهگااری م وثر در فن اوری اطالع ات و
تقویت فرهنگ دیجيتال در زمره مهمترین مقولههای راهبردی این مدل انتخاب شدند.
ج-پیامدها

پيامدها ،بروندادها یا نتایج کنش و واکنش هستند؛ در واقع منظور از شناسایی پيامدها یافتن نتایج ناش ی از ب هک ارگيری
اقدامات مربوط به استقرار حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی صنعت بيمه است .جدول زی ر گوی ای
نحوه انتخاب مقوله پيامدی در مدل پژوهش است.
جدول  .6کدها و مفاهیم پیامدی در مدل تحقیق
کدهای باز

مقولههای پیامدی

تسهيل ارتباطات  -انسجام ارتباطات  -بهبود ارتباطات

تعامل کارا و اثربخش نهادهای صنعت
بيمه

پيشنياز تحول دیجيتال  -شواهد تحول دیجيتال  -دستاورد تحول دیجيتال  -الزامات تحول دیجيتال

تحول دیجيتال در صنعت بيمه

رضایت از خدمات ارائه شده  -تقویت حس رضایت

افزایش رضایت شهروندان  /بيمه گااران

ایجاد دسترسی یکسان به فناوری اطالعات  -تقویت حس اعتماد  -تقویت نقش ذینفعان در تصميمسازی -
تقویت مشارکت  -تقویت پاسخگویی  -تقویت نقش ذینفعان در تصميمسازی

گسترش عدالت و رفاه اجتماعی

مطابق با نتایج مربوط به جدول فوق ،تعامل کارا و اثربخش نهادهای ص نعت بيم ه ،تح ول دیجيت ال در ص نعت بيم ه،
افزایش رضایت شهروندان  /بيمهگااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مفاهيم پيامدی در م دل تحقي ق در
نظر گرفته میشود.
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کدگذاریانتخابى(مرحلهنظریهپردازی)

در این مرحله مقوله محوری را به طور روشمند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقوله ه ا ب ه نگ ارش نظری ه اق دام
میکند که شرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه شده است ،ارائه میدهد .ج دول زی ر الگ وی کدگ ااری
انتخابی منتج از کدگااری محوری مندرج در سطور باال را عنوان میدارد.

جدول  .8مقوالت محوری و منتخب در مدل تحقیق
کدهای محوری (مقوالت)

مقولههاى منتخب

افزایش ضریب نفوذ اینترنت
توسعه کاربرد فناوری اطالعات
شرایط علی

انتظارات جدید بيمهگااران

عوامل ترغيب کننده ایجاد انگيزه در جهت
شکلگيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در
فضای کسبوکار مجازی در صنعت بيمه

ضرورت استقرار نظام یکپارچه بيمهای
سياستگااریهای بيمه مرکزی
شرایط
زمينهای

زیرساخت فناوری اطالعات و تکنولوژیهای نوین در صنعت بيمه
مالحظات حقوقی و قانونی

عوامل زمينهای در
شکلگيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در
فضای کسبوکار مجازی

محدودیتهای توسعه تکنولوژی دیجيتال تحولآفرین
ویژگیهای خاص خدمات بيمهای
شرایط
مداخلهگر

نگرش سيستماتيک و بلند مدت مدیران
سطح دانش و مهارت دیحيتال

عوامل مداخلهگر در
شکلگيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در
فضای کسبوکار مجازی

فرهنگ دیجيتال
پدیده اصلی/
محوری

حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار صنعت بيمه

شاخصهای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای
کسبوکار مجازی

بهبود تعامل بين نهادهای صنعت بيمه
اقدامات /
راهيردها

توسعه بيمه الکترونيک
سرمایهگااری موثر در فناوری اطالعات

استراتژیهای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای
کسبوکار مجازی

تقویت فرهنگ دیجيتال
تعامل کارا و اثربخش نهادهای صنعت بيمه
تحول دیجيتال در صنعت بيمه
پيامدها

افزایش رضایت شهروندان  /بيمه گااران
گسترش عدالت و رفاه اجتماعی

پيامدهای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای
کسبوکار مجازی

585

مدلسازی وضعیت حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسبوکار مجازی  /...آبدارزاده و همکاران

شرایطمداخلهگر:
ویژگی ای خوا

خود ات

بیمه ای

شرایطعلی:

نگوورد سیسووتماتیک و ب نوود

افزایش ضریب نفوذ اینترنت

دت دیران

توسعه کاربرد فناوری اطالعات

سووودا دانوووش و هوووارت

انتظارات جدید بیمه گذاران

دیحیتال

ضرورت استقرار نظام یکپارچه

فر نگ دیجیتال

پیامد:

راهبرد:

تعا ن کارا و اثربخش

بهبووود تعا وون بوویه نهاد ووای

بیمه ای

نهاد ای صنعت بیمه

صنعت بیمه

تحووول دیجیتووال در

توسعه بیمه الکترونیک به عنای

صنعت بیمه

واقعی

حکمرانی خوب الکترونیک در

افووووزایش رضووووایت

سر ایه گذاری وثر در فناوری

کسب و و کار صنعت بیمه

ذینفعان صنعت بیمه

اطالعات

گسوووترد عووودالت

تقویت فر نگ دیجیتال

پدیدهاصلی(طبقهمحوری):

اجتماعی

زمینهحاکم:
سیاسووتگووذاری ووای بیمووه
رکزی
زیرساخت فنواوری اطالعوات و
تکنولوژی ای نویه در صنعت
بیمه
الحظات حقوقی و قانونی
حووودودیت وووای توسوووعه
تکنولوووژی دیجیتووال تحووول
آفریه

شکل  .0مدل نهایی مرحله کدگذاری انتخابی





فضای
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نتیجهگیری


پژوهش حاضر درصدد تبيين مدل وضعيت حکمرانی خوب الکترونيک در فض ای کس بوک ار مج ازی در ص نعت بيم ه
میباشد .در ادامه پژوهش ،در این قسمت به توضيح و تبيين هر یک از مقولههای تأثيرگاار بر حکمرانی خوب الکترونيک
در فضای کسبوکار مجازی حاصل از یافتههای پژوهش پرداخته میشود.
با توجه به نتایج پژوهش:
مقولههای علی حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی (افزایش ضریب نف وذ اینترن ت ،توس عه ک اربرد
فناوری اطالعات ،انتظارات جدید ذینفعان صنعت بيمه مبتنی بر فن اوری اطالع ات و ض رورت اس تقرار نظ ام یکپارچ ه
بيمهای) میباشد.
همراستا با این یافته نصر اصفهانی ( )5336در مطالعه حکمرانی الکترونيک ،چالشهای دموکراسی بيان میکن د ب ا
گسترش و نفوذ الکترونيسم ،گاار بسياری از حکومتها از وضعيت سنتی به حکومت الکترونيکی غيرقاب ل اجتن اب اس ت.
ولی در عمل ،به نظر ميرسد که دموکراسی الکترونيک به یک شيوه و روش ثابت و هماهن گ در زمين ه ه ای نه ادی و
سياسی متفاوت مورد استفاده قرار نگرفته است .همچن ين دقت ی ( )5333در مطالع ه طراح ی الگ وی اس تقرار و توس عه
حکمرانی خوب الکترونيک با استفاده از رویکرد فراترکيب بيان داشت ب ر اس ا

یافت هه ای تحقي ق ،ک دهای فن اوری

اطالعات و ارتباطات ،منابع انسانی دارای دان ش و مه ارت اس تفاده از فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ،محرمان ه ب ودن
اطالعات ،امنيت شبکه ،اعتبار و اطمينان از اطالعات ،ميزان واقعی بودن قوانين امنيتی ،اعتبار اطالعات ارائ هش ده ،ورود
رویههای قانونی و نظارت جامعه مدنی بر عملکرد دولت الکترونيک ،راحت ی و س هولت بيش تر ش هروندان در اس تفاده از
خدمات و دسترسی به اطالعات دولتی و کاهش هزینههای دولت ،بيشترین ضریب اهميت را در بين ابعاد  53گانه استقرار
و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک بهدست آوردند .درنهایت پس از طی گ امه ای پ ژوهش ،الگ وی اس تقرار و توس عه
حکمرانی خوب الکترونيک در سه مرحله بررسی و شناسایی الزامات ،استقرار و توسعه حکمران ی خ وب الکتروني ک ارائ ه
گردید.
با توجه به نتایج پژوهش:
شرایط زمينهای مؤثر بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مج ازی (سياس تگ ااریه ای بيم ه مرک زی،
زیرساخت فناوری اطالعات و تکنولوژیهای نوین در صنعت بيمه ،مالحظات حقوقی و قانونی و مح دودیته ای توس عه
تکنولوژی دیجيتال تحول آفرین) میباشند.
همراستا با نتایج پژوهش قلی پور ( )5334در مطالعه طراحی مدل دولت الکترونيک در چارچوب اخالق ی حکمران ی
خوب نشان داد زمينه حکمرانی خوب در چارچوب اخالق ،همکاری فعال و سازنده بين دولت و ش هروندان اس ت و کلي د
موفقيت آن در رفتار اخالقی قدرت های شرکت کننده در مدیریت سياسی نهفته است و مقولههای بدس ت آم ده ش امل
ارزیابی و نظارت ،اعتماد و امنيت عمومی ،تعامل و ارتباط ات ،توس عه انس انی و اجتم اعی ،رض ایتمندی ،زیرس اخت ه ا،
سالمت اداری و سازمانی ،سياست گااری ،شفافيت و پاسخگویی ،عدالت محوری ،عزم و تعه د س ازمانی ،عوام ل م الی،
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فناوری اطالعات ،کارایی و اثربخشی ،کيفيت قوانين و مقررات ،کيفيت خدمات الکترونيک ،م دیریت رون د و بس تر اج را،
مشارکت جویی می باشد .نتيجه گيری نتایج نشان داد پایه ریزی ارزش های اخالقی در مولفه های حکمرانی خ وب م ی
تواند عاملی مهم برای موفقيت دولت الکترونيک باشد.
با توجه به نتایج پژوهش:
شرایط مداخلهگر مؤثر بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی (ویژگیهای خ اص خ دمات بيم های،
نگرش سيستماتيک و بلند مدت مدیران ،سطح دانش و مهارت دیحيتال و فرهنگ دیجيتال) میباشند .همراستا ب ا نت ایج
پژوهش شرایط راهبردی مؤثر بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی (بهب ود تعام ل ب ين نهاده ای
صنعت بيمه ،توسعه بيمه الکترونيک ،سرمایه گااری موثر در فناوری اطالعات و تقویت فرهنگ دیجيتال) میباشند.
همراستا با یافته پژوهش نوری ( )5334در مطالعه طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجيتال در سازمانهای
ایرانی بيان میکن د چ ارچوب رهب ری تح ول دیجيت ال ت دوین و تبي ين گردی د و رهب ری تح ول دیجيت ال بهعن وان
"مجموعهای از تصميمات ،اقدامات و الزامات مدیریتی عبارتست از طراح ی نقش ه راه ،تخص يص من ابع ،س ازماندهی و
همچنين انتخاب و پياده سازی چارچوب مناس ب حکمران ی ب ا ه دف کس ب منفع ت ح داکثری از پ ایرش فناوریه ای
تحوآلفرین در سازمان" مفهومسازی گردید .چارچوب ماکور مشتمل بر  314عنصر مفهومی است که در قالب  0مقوله یا
بعد 53 ،نوع یا دسته و  365جزء یا کد ،ساماندهی شدهاند .مقولههای شناسایی شده عبارت از نقشه راه دیجيت ال (ش امل
چشم انداز دیجيتال ،استراتژی دیجيتال ،طرحگاار دیجيتال) ،حکمرانی دیجيتال (شامل برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت
و کنترل) ،سازماندهی دیجيتال (شامل رهبران دیجيتال ،ساختار سازمانی ،شرکاء دیجيتال ،فرهنگ دیجيتال و محيط ک ار
دیجيتال) و منابع دیجيتال (شامل زیرساخت دیجيتال ،استعداد دیجيتال و سرمایه گ ااری دیجيت ال) ميباش ند .همچن ين
مفهوم رهبری تحول دیجيتال در طول مراحل مختلف پژوهش به طور عمده توس ط "س ازماندهی دیجيت ال" بازنم ایی
ميشود و بيشترین تأکيد متوجه این بعد بوده است .به همين ترتيب من ابع دیجيت ال ،حکمران ی دیجيت ال و نقش ه راه در
جایگاه بعدی قرار دارند .اسدامرجی ( )5334در مطالعه ارائه مدل بلوغ قابليت تحول دیجيتال با استفاده از روش فراترکيب
بيان میکند در این مقاله از روش فراترکيب جهت بررسی مدلها و مراحل مختلف بل وغ تح ول دیجيت ال در پایگاهه ای
علمی مختلف در اینترنت و ارائه یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفادهشده است .درمجموع ب ه  334مقال ه
اوليه دست یافته ایم از این تعداد پس از ارزیابی و پاالیشهای صورت گرفته درنهایت  34مقاله انتخاب گردید .با تحليل و
تفسير ابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقاالت قبلی مدل بلوغ ارائه شده در این مقاله شامل پنج مرحله و  54بعد اس ت.
این ابعاد عبارت اند از رهبری ،فناوری اطالعات ،کارمندان ،عملي ات و فرآین دها ،فرهن گ ،س اختار س ازمانی ،ن وآوری و
تغييرات ،استراتژی ،محصوالت و خدمات هوشمند و مشتری .در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارائه ش ده ،مي زان بل وغ 34
شرکت دارویی موردسنجش قرار گرفت و یافته ها نشان داد بيشتر شرکتهای دارویی در سطح دو و سه از مدل بلوغ ق رار
دارند
با توجه به نتایج پژوهش:
شرایط راهبردی مؤثر بر حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی (بهب ود تعام ل ب ين نهاده ای ص نعت
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بيمه ،توسعه بيمه الکترونيک ،سرمایه گااری موثر در فناوری اطالعات و تقویت فرهنگ دیجيتال) میباشند.
بر اسا

این نتيجه دقتی ( )5333در مطالعه طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک ب ا اس تفاده

از رویکرد فراترکيب بيان میکند بر اسا

یافتههای تحقيق ،کدهای فناوری اطالعات و ارتباط ات ،من ابع انس انی دارای

دانش و مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،محرمانه ب ودن اطالع ات ،امني ت ش بکه ،اعتب ار و اطمين ان از
اطالعات ،ميزان واقعی بودن قوانين امنيتی ،اعتبار اطالعات ارائهشده ،ورود رویههای قانونی و نظ ارت جامع ه م دنی ب ر
عملکرد دولت الکترونيک ،راحتی و سهولت بيشتر شهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس ی ب ه اطالع ات دولت ی و
کاهش هزینههای دولت ،بيشترین ضریب اهميت را در بين ابعاد  53گانه استقرار و توس عه حکمران ی خ وب الکتروني ک
بهدست آوردند .درنهایت پس از طی گامهای پژوهش ،الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک در س ه مرحل ه
بررسی و شناسایی الزامات ،استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک ارائه گردید .همچنين مقيم ی ( )5334در مطالع ه
سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونيک بيان میکند بر پایه این تحليلها ،تمام فرضيه های اص لی و
فرع ی مورد قبول واقع شده اند .به گونه ای که نتایج پژوهش نشان ميده د ،اس تقرار دول ت الکتروني ک ب ه ارتق ای
پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و ومایف ،مرفيت سازی ،شفاف س ازی ،نتيج ه گرای ی و ارتق ای ارزشه ا ب ه عن وان
شاخصهای حکمرانی خوب منجر ميشود.
با توجه به نتایج پژوهش:
پيامدهای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای کسبوکار مجازی (تعامل کارا و اثربخش نهادهای صنعت بيم ه ،تح ول
دیجيتال در صنعت بيمه ،افزایش رضایت شهروندان  /بيمه گااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی) میباشند.
همراستا با این یافته ها ابراهيم پور ( )5331در مطالعه بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولتها بيان میکند
با توجه به ویژگيهایی که حکمرانی خوب دارد ميتواند روابط دولت،بخش خصوصی ونهادهای مدنی را به گونه ای تنظ يم
کند تا باضمن کارایی و اثربخشی باال وهمکاری تعاملی واستفاده از توان ومرفيتهای موجود ِبخش دولت ی رشدوتوس عه
اجتماعی واقتصادی تأثير ایده آل بگاارد .هرقدر که دولتها پاسخگوتر وکارآمدتر باشند ثبات سياسی بيشتر ،حاکميت قانون
گسترده تر وفساد محدودتر شده باشد ،حکمرانی خوب برقرار ميشود .همچن ين حش مت زاده ( )5336در مطالع ه بررس ی
موانع تحقق حکمرانی خوب نشان ميدهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران ،در برخورد آن بافرهن گ سياس ی ح اکم
ميباشد به طوریکه در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب ،مؤلفه هایی از فرهنگ سياسی قرار دارد ک ه م انع از تحق ق آن
شاخصها ميشوند و برای رفع این موانع ،باید به مقوله فرهنگ سياسی بيش از گاش ته توج ه ش ده واق داماتی عمل ی در
راستای اصالح فرهنگ سياسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گيرد.
در نهایت میتوان بيان داشت که امروزه با توجه ب ه تغيي رات بس يار س ریع و گس تردهای ک ه در جوام ع در ح ال
شکلگيری میباشد تمامی شرکتها و سازمانهای موجود در جامعه از این تغييرات در امان نمیباش ند و الزم اس ت ک ه
حتماً خود را با این تغييرات هماهنگ نمایند .شرکتها بيمهای نيز برای هماهنگ شدن با این تغييرات الزم است ک ه ب ه
فناوریهای اطالعاتی توجه نمایند و در جهت توسعه کسبوکارهای مجازی اقدام نمایند و هرچ ه در ای ن زمين ه بيش تر
فعال باشند زمينه برای توسعه حکمرانی خوب الکترونيک مهيا میشود.
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