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 چکیده 
تحول دیجیتالی تأثیر شدیدی بر رفتار و فرهنگ جامعه ، روند تجارت صنعت، ساختار مالی و رشد یک  
کشور دارد. فناوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه در حال افزایش است. صنعت بیمه برای حفط درآمد  

یتالی شدن  فعلی و ایجاد فرصت های جدید کسب درآمد به فناوری های دیجیتال روی آورده است. دیج
امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل می کند . دورکاری و سرویس دهی به  
کاربران، با توجه به رشد خدمات اینترنت در صنعت بیمه را تقویت می کند و مورد توجه قرار گرفته است.  

نمونه    ، این هدف  به  نیل  نمونه  50برای  از روش  استفاده  با  ابزار   نفری  انتخاب گردید.  گیری تصادفی 
بیمه   پذیرش  بررسی  به  مقاله  این  است.  بوده  شده  استاندارد  پرسشنامه  مقاله  این  در  ها  داده  گردآوری 
دیجیتال در بیمه زندگی شهر رشت قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که بیمه دیجیتال می تواند  

 شته باشد.  اثر معناداری بر روی صنعت بیمه زندگی دا
 

 تحول دیجیتال ، بیمه ، بیمه دیجیتال، بیمه زندگی. واژگان کلیدی: 
 

 مقدمه  -1
  ی اصل  تیاولو  کیبه    ندهیمفهوم مبهم مربوط به آ  کیاز    ایدن  یا  مهیب  یشرکت ها  یبرا  تالیجیتحول د

 ی کردیبا رو  دیبا  مهیب  یسفر مداوم و بلندمدت است و شرکت ها  کی  تالیجیتحول د  نیشده است. ا  لیتبد
در کل سازمان   تردهبه طور گس  دیبا  تالیجیتحول د  یبه سراغ آن بروند. برنامه ها  یتصاعد  ای  یمرحله ا

اصول   نیشود. ا  دیجد  یبر تجربه و مدل ها  دیتاک  ،ینوآور  تیریچون مد  یاعمال شده و شامل اصول اساس 
در    ییو کارا  یبهبود تجربه مشتر  نه، یرا چون کاهش هز  یملموس  ر یملموس و غ  یتواند ارزش ها  یم

شدن به    لیدر حال تبد  تالیجی د  ولکند. تح  جادیا  مهیب  یشرکت ها  نیتام  رهینامه در زنج  مهیصدور ب
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با    ق یکه قادر به تطب  ییشود شرکت ها  ی م  ی نیب  ش یسازمان ها در سراسر جهان است و پ  یموضوع اصل
و    از کسب  یاریبس  بیترت  نیخواهند شد. بد  یتالیجید  سمیدارون  انینباشند قربان  تالیجیعصر د  راتییتغ

 یدهند، باق  قیتطب  یفناور  یخود را با روندها  انندتو  یسازگار که م  یها  شوند و شرکت  یکارها محو م
  تال،یجیشود. به زبان ساده تحول د  یدر منابع مشاهده م  تالیجیاز تحول د  یادیز  فیخواهند ماند. تعار

  تیکشور با محور  کی  ایسازمان و    کیشگرف در عملکرد    یرییعصر حاضر و تغ  یالزام  یسیدگرد  ریس
ا  نیآفرتحول  یها یفناور  ، یاجتماع  یهارسانه   ل،یموبا  یهاشنیکیاپل  ،یابر  انشیرا  ا،یاش  نترنتیاست. 
تحل  یمجاز  تیواقع افزوده،  بالکچ  یداده، هوش مصنوع  یگر لیو  مهم  نیو  فناور  نیتراز    ی هایانواع 

 ( Ramezani, 2017 ).هستند نیآفرتحول

 ی دست به برنامه ها  ،یفعل  یها  یفناور  تیو محدو  یبه نوآور  ازیبه خاطر ن  مهیب  یاز شرکت ها  یاریبس
  هیاول طیکردن شرا ایمه  یها به معن یگذار هیسرما نیکسب و کار خود زده اند. ا یدر هسته مرکز یتحول

 ر یو غ  یتالیجید  درا قادر ساخته از اسنا  مهیب  یبوده است که شرکت ها  تالیجیحرکت در عصر د  یبرا
 نیاستفاده کنند. ا  یلیموبا  یوارد کرده و از نرم افزارها  نیاستفاده کنند، داده ها را به صورت آنال  یکاغذ

از هشتاد    شیدهد ب  ینشان م  انگیارنست اند    ی موسسه حسابرس  یتظرسنج  نیبوده و آخر  یاقدامات ضرور
  یو تلفن( برا  لیموبا  ل،یمی)مانند ا  تالیجیو د  راز راه دو  یدارند که از کانال ها  لیتما  انی درصد مشتر

 (Ebrahimian, 2018 ).استفاده کنند یا  مهیب ندگانیان و نماتعامل با کارگزار

 ی ا  هیپا   یها  تیفعال  یبرا  یشتریب  نهیباالتر و کاهش هز  ییکه کارا  یتر  شرفتهی پ  یها  یفناور  نیهمچن
 .است یتر  یمنعطف تر و قو یمرکز یها ستمیدر سازمان به همراه دارد مستلزم س

کسب و کار هنوز در حال انجام است. هر چند   یتحول در هسته مرکز مه، یب یاز شرکت ها یاریبس یبرا
  یبه برنامه ها  تالیجیتحول د  یرا احساس کرده اند. اتصال برنامه ها  یشتریبه اقدامات ب  ازیکه آن ها ن

کند تا از منابع خود به نحو احسن    یکمک م  ی ا  مهیب  یکسب و کار به شرکت ها  یتحول هسته مرکز
 یاریمنجر به از دست رفتن بس  تالیجیو سپس آغاز برنامه تحول د  یمام تحول هسته مرکزاستفاده کنند. ات

 (. Cappiell,2020ود.)ش یها م نهیهز شیافزا نیاز فرصت ها و همچن
به وجود آمده، به رشد خود    یجهان   یاقتصاد  یهارغم بحران   ی است که عل  یعیاز صنا  ی کی   مهیصنعت ب
 کنند یم  ینیبشیتحول را دارد و متخصصان پ  یآمادگ  مهی. بکندیرا حفظ م  شیباال  یو بازده  دهدیادامه م

 ل یکند. پتانس  یبرسال گذشته برا  50با نرخ تحول آن در طول    ندهی سال آ  5صنعت در    نیدرصد تحول ا
صنعت   نیشدن ا  یتالیجید  یتقاضا  گر،یاز سمت د  هاشرانیعوامل و پ  یسمت و برخ  کیتحول از    جادیا

 .دهدی م شیرا افزا
 جادیا  شانیبرا  یبانک و صنعت گردشگر  ،یفروشکه در خرده  یاتوقع دارند همان تجربه   انیامروزه مشتر  و
دارند خدمات مورد نظرشان را در هر زمان، هر مکان و    لیتما  انیهم داشته باشند. مشتر  مهیدر ب  شود،یم

 .ندینما افتیدارد، در یشتریسهولت ب شانیکه برا یال ارتباطهر کان
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ب  یفناور  یروندها  و تحول  ب  مهی سرعت  صرفه   شتریرا  به  مقرون  م و  بکنندیتر  تحول  کمک   مهی.  با 
تر  آن را ساده  رشیپذ  رد،یگیکه به صورت گسترده توسط افراد جامعه مورد استفاده قرار م  ییهایفناور

 (.Hassanzadeh, 2018 )خواهد کرد.
 افتینوع، امکان در نیا یاتیمال تیبه معاف توانیها مآن نیتردارد که از مهم یاریبس یایمزا یزندگ مهیب

  ایاستفاده کنندگان    نییامکان تع  ،ی زندگ  مه یامکان گرفتن وام با ب  ، ینیسود تضم  افتیسود مشارکت، در
  ت یبدون محدود  دیعمر زودتر از موعد، امکان خر  مهیب  دیامکان بازخر  گزار،مه یتوسط ب  نامهمه ینفع ب  یذ

و روش    مهیپرداخت حق ب  زانیم   نییتع  مهینوع ب  نیدر رابطه با ا  تیاز موضوعات بااهم  یکیاشاره کرد.  یسن
ب ب  مهیپرداخت حق  که قصد    یافراد  یبرا  یموضوع مهم  تواندیاست که م  گزارمه یتوسط خود شخص 

مساله   نیا  دیرا با  مهینوع ب  نی ا  یایمزا  نیتراز مهم  یکیرا دارند محسوب شود.    مهینوع ب  نیاستفاده از ا
ب مبلغ حق  که  هز  یپرداخت  مهیدانست  از کسر  بعد  سود    هانهیشخص  و  منظور شده  اندوخته  عنوان  به 

کل مبلغ    کند،ی م  نییآن را تع  خیتار  گزارمه یکه ب  دی. در زمان سررسردیگی روزشمار و مرکب به آن تعلق م
.  شودی ( پرداخت مگزارمه یبه شکل ماهانه )با توجه به انتخاب ب ایجا و    کیمربوطه،    دبا سو  یگذارهیسرما
  گذارمه ینکته که ب  نیآن به شمار رفته و ا  یاقتصاد  یای مزا  نینامه از مهمتر  مهیب  نیدر ا  یاتیمال  یهاتیمعاف

  ت یمز زیاقدام کند ن ودنامه خ مهیب دینامه نسبت به بازخر مهیماه از شروع ب ۶پس ازگذشت مدت  تواندیم
 (. Sarafizadeh, 2020 ست.)ا  یزندگ  مهیب تیقابل اهم اریبس

 نه یپر خطا، کند و پرهز  یندهای فرآ  توانندیم  کنندی خود را اصالح م  ق ی طر  نیکه به ا  یامهیب  یهاشرکت
 یفعل  اتیتوانند عمل  یها مشرکت  نیرا باال ببرند. ا  ییدقت سرعت و کارا  ق یطر  نیرا خودکار کرده و از ا

ا  یرا ساده ساز از  بادبدست آورن  یالوصول  عیسر  یدستاوردها  قیطر  نیکرده و  برا  دی.    ی توجه کرد که 
و چابک  یهات یبدست آوردن موفق  تال یجید  یها  تیبه کسب قابل  وستهیطور پبه   دیبا  شتریب  یبلندمدت 

به طور گسترده در سطح سازمان اعمال شده    تواندیم  تالیجیتحول د  یهای استراتژ  ف، یتعر  نیپرداخت. با ا
 .شودیاصول مرتبط به هم را شامل م یسر کیو 
 تشر یب  یو شخص ساز  انیحفظ ارتباط خود با مشتر  یبرا  یا  مهیب  ی: امروزه شرکت هاینوآور  تیریمد  

  کیتکن  نجایاز محصوالت را در سبد خود داشته باشند. در ا  یتر  عیوس   فیط  دیآن ها با  یمحصوالت برا
  ی . البته نوآوراست  یو نوآورانه تر محصوالت ضرور  عتریسر  یطراح  ییسبد نوآورانه و توانا  تیریمد  یها

)مانند   یبانیپشت  یندهایدر فرآ  یبه نوآور  تال یجیتحول د   ی. برنامه هاستیتنها مربوط به محصوالت ن
  یراه برا  یکیبرداشتن موانع تکنولوژ  انیدارد. با از م  ازین  زیخودکار درخواست خسارت( ن  تیریمد   یندهایفرآ

درون خودرو و ساختمان    یتر از سنسورها  کپارچهی  یمثال داده ها   یشود. برا  یفراهم م  شتریب  یها  ینوآور
از   یدتریجد  یمدل ها   جادیا  یهوشمندانه تر کمک کرده و راه را برا  ینامه ها  مهیب  جادیتواند به ا  یم

فردبه فرد با به    یها  مهیب  نی. همچنکندیفراهم م  "متناسب با مصرف  یهانامه   مه یب"محصوالت مانند  
 .آسانتر شده است یاجتماع یوجود آمدن اجتماعات در رسانه ها

بس  دیتاک   تجربه: هدف  برنامه  یاریبر  تجربه مشتر  تالیجیتحول د  یها  از  ارتباط    به   انیبهبود  واسطه 
العاده   در جهان ارزش فوق  مهیب  انیمشتر  ،یوایا  قیتر با آنها است. بر اساس تحق  میو مستق  تر  کینزد
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درصد    40که    هدد  یموسسه نشان م  نیا  یها  یقائل هستند. نظرسنج  تالیجیتجربه د  تیفیک  یبرا  یادیز
 میتصم  یهاه  میشرکت ب  کیکه کسب کرده اند، در مورد ادامه روابط خود با    یتجربه ا  یبر مبنا  انیمشتر

به حرکت به سمت ارائه دهندگان خدمات    انیمشترروزافزون    لیو تما  ی. ارتقاء تجربه مشترکنند یم  یریگ
دهند.    ش یخود را افزا  یاثربخش  و   تیشفاف  ، ییرا بر آن داشته تا پاسخگو  یا  مهیب  یها  شرکت  دتر،یجد

طر از  خوب  ا  قیتجربه  تعامالت  در  براشودیم  جادیسهولت  ا  ی.  با  نیداشتن  سازمان    تیقابل  دیتجربه، 
کانال ها به آنها ارائه    نیدر ا  ی را در چند کانال مختلف داشته باشد و خدمات همگون  انیمشتر  صیتشخ

کنند. سازمان    افت یکانال ها در  نیدر تمام ا  ینامتناقض  یها  انتظار دارند اطالعات و چارچوب  انیدهد. مشتر
 سفر را به  نیسفر خود قرار دارد و ا  یدر کجا  یدهد که مشتر  صیتشخ  ی صرفنظر از کانال ارتباط  دیبا

آموزش،    ندها،یفرآ  یبرا  یخوب  تیریقادر باشند مد  دیبا  ها  مه یامر، ب  نیتحقق ا  یکند. برا  تیریمد  یخوب
 . کنند جادیو کنترل ا یحکمران
به دنبال    یا  مهیب  یشرکت ها  شتریب  تال،یجیتحول د  ریدر مس  ی: با توجه به عقب افتادگدیجد  ی مدل ها

تصاحب    ایها شامل شراکت    نهیگز   نیخود هستند. ا  تالیجید  یها  تی بهبود قابل  ی برا  یدیجد  یها  نهیگز
و شراکت با    یو همکار  ،یرنوآو  یها  شگاهیآزما  جادیها، ا  نتکیف  یها ،توسعه داخل  نشورتکیها و ا  نتکیف

ارائه خدمات و محصوالت    یبرا   ستمیاکوس  کی  جادیا  نیشود. همچن  یخارج از صنعت م  یرهبران فناور
 یامهیب  یها شرکت  یبرا  تالی جیتحول د  کهییخلق ارزش دارد. ازآنجا  یبرا  ییباال  لیصنعت پتانس  نیدر ا

(.در این مقاله ، به  1398)امیرخانی ،باشد. درستتواند    یم  هایاستراتژ  نیتمام ا  باشد،یمختلف، متفاوت م
 شود. دلیل اهمیت موضوع دیجیتالی شدن در صنعت بیمه ، پژوهش های پیشین مرور می 

صنعت بیمه برای حفظ درآمد فعلی و ایجاد فرصتهای جدید کسب درآمد به فناوریهای دیجیتال روی آورده  
است. پلتفرم های دیجیتال امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل میکند. بیمه 

بینش    ندی بازار و کاهش تقلب، به گر نیز با تحلیل داده و اتخاذ مدلهای جدیدِ کاهش ریسک، بهبود بخشب
کند. ضمن اینکه هزینه های عملیاتی نیز به واسطه بهبود فرایندها و تعامالت    تری دست پیدا می  عمیق

 (. Schmid T.2018).داخل سازمان کاهش می یابد
مطالبه   به  سریع  پاسخگویی  منعطف،  تماس  مراکز  موبایل،  های  اپلیکیشن  خواهان  امروزی  مشتریان 

ها، بیمه گرها    خسارات، قیمت رقابتی و برنامه هایی با کاربرد آسان هستند. برای پاسخگویی به این چالش
به زیرساخت های دیجیتال روی آورده اند که آن ها را از طریق مدل های جدید کسب و کار در فرایندها  

صی سازی، نوآوری نیروی  کند. سرمایه گذاری بر فناوری مبتنی بر شخ  بالدرنگ توانمند می   و تعامالت
ما را قادر به ارتقای درآمد در دوره   مدیریت ریسکبهینه و قابلیت های   مدیریت عملیات کسب و کارکار،  

ماند تا یک پیشگام کار را شروع کند، در این شرایط ما    ر مینماید. معموال بازار منتظ  تحول دیجیتال می
داری گیریم  فرصت  دست  در  را  بازار  رهبری  و  برده  بهره  موقعیت  کسب   ماز  پایدار  رقابتی  مزیت  و 

 .(Hassanzadeh, 2019نماییم)

https://sharifstrategy.org/operation-management/
https://sharifstrategy.org/risk-managrment/
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فعالیت ها،  تحول دیجیتال مجموعه ای از تغییرات و تحوالت عمیق سازمان ها و کسب وکارها؛ در حوزه  
فرآیندها، توانایی ها و مدل های کسب وکار است که به آنها اجازه می دهد از فرصت های ناشی از توسعه  

 .فناوری و تغییرات ناشی از آن استفاده کرده و در راستای استراتژی ها و اولویت های خود بهره بگیرند

بیش از   ۲015دری است که در سال اهمیت فناوری های دیجیتال و حرکت به سمت تحول دیجیتال به ق
درصد شرکت های بیمه روی فناوری های دیجیتال به عنوان بخشی از استراتژی کسب وکار خود   35

درصد نیز به صورت گزینشی در بخشی هایی از کسب وکار خود بر این   ۲9سرمایه گذاری کرده اند و  
ه جذابی برای مشتری ایجاد کرده و کارآترین استراتژی تمرکز داشته اند. به طور کلی تحول دیجیتال، تجرب

فرآیندهای عملیاتی را استفاده می کند و صدها فرصت برای بهبود کسب وکار با استفاده از فناوری های  
 (. Sarafizadeh, 2020 ).دیجیتال ارائه می دهد

اداره کسب   تغییر عمده ای در روش  نیاز دارند که  بیمه فرصت و همچنین  ایجاد کنند؛ شرکتهای  وکار 
انتخاب امروز تنها بر کسب وکار فعلی تاثیر نمی گذارد، بلکه پایداری درازمدت شرکت را تحت تاثیر قرار 

دیجیتالی شدن به واسطه فناوری های جدیدی میسر شده است که تبدیل به بخشی از ارزش    .دهد  می
آمد میشود. همچنین با استفاده از فناوری و از  سازمانها شده اند. فناوری با ایجاد کارایی، زمینه ساز رشد در

در قابلیتهای شرکت، نوآوری ایجاد و بستری  )Analytics (طریق مشارکت با موبایل و تجزیه وتحلیل
شود. اکنون بسیاری از خدمات را میتوان به صورت اتوماتیک   در کانالهای مختلف فراهم می  برای تعامل

های مصرف باعث تغییر در روش ساخت و تحویل خدمات شده است. در نتیجه،    تغییرات در مدل .ارائه داد
  .های بیشتر پدید آمده است   تری از مشتری و سازمان و نفوذ به بخشتوانایی به کارگیری اطالعات بیش

تحول دیجیتال  .تحول دیجیتال در زنجیره ارزش بیمه را میتوان مسیری برای بلوغ و خلق ارزش تفسیر کرد
ارزش های مشهود و غیرمشهودی را در زنجیره ارزش خدمات بیمه با منافع ویژه در شش حوزه کلیدی 

ین حوزه های کلیدی و منافع مرتبط با آن شامل کاهش هزینه ها، ارتقاء تجربه مشتری، ارائه میدهد: ا
سرعت تجاری سازی و ارائه محصوالت و خدمات جدید به مشتری، بهره وری فروش، کارایی بیمه نویسی  

 (. Harting.2019).گیرد و کارایی در مدیریت خسارات را دربرمی
چابکی از ویژگی های ضروری بیمه گران دیجیتال است. حتی نوآورترین  الزم به تأکید است که سرعت و  

شرکتها اگر قصد سرمایه گذاری تمام وکمال بر ارزش نوآوریهایشان دارند باید با سرعت حرکت نمایند.  
های مدرن تا حد ممکن است. برای نمونه،    ها و پذیرفتن فناوری  ایده قابل ارائه، راه اندازی میکرو سرویس

مقیاس و بخش    هایی از کسب وکار را قادر به افزایش  رگیری زیر ساختارهای رایانش ابری بخشبه کا
ایجاد اختالل در بخشهای دیگر کسب وکار    تر در بخشهایی دیگر، بدون  هایی را با کاهش مقیاس سریع

 .نماید که مواجه با اجراهای عمیق تر می 

ار شکن، بیشتر معطوف به نقطه تماس با مشتری است.  کارزار کسب وکارها در استفاده از فناوریهای ساخت
مشهورترین   فیسبوکترین شرکت تاکسی جهان مالک هیچ خودرویی نیست یا    برای نمونه اوبر، بزرگ

بابا علی  دیگر  مورد  نمینماید.  تولید  محتوایی  هیچ  اجتماعی،  ارزشترین(alibaba) رسانه  با  برند خرده    ، 

https://analytics.google.com/
https://fa-ir.facebook.com/
https://www.alibaba.com/
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فروشی است که هیچ موجودی ندارد و این یعنی تأثیر تحول دیجیتال در تحول مدل های کسب وکار، که 
 (. Ramazani, 2018 .)شود تغییر مهمی در جهان محسوب می

های کسب و کاری ساده هستند که روی حوزه محدودی تمرکز  هایی با مدلآپها اغلب استارت اینشورتک
ها ممکن است هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین باشد. عالوه بر آن،  اند و فناوری مورد استفاده آنکرده

هایی دیجیتال  ها سازمانای را دارا هستند. آن های بیمه ها قابلیت تجزیه و تحلیل دادهبسیاری از اینشورتک
المللی بیمه را دارند.  بزرگ و بین  هایهای بازار نسبت به شرکت تر به فرصتهستند که امکان پاسخ سریع 

ی آن است؛ این  ها از یک فرهنگ کاری چابک برخوردار هستند؛ فرهنگی که نوآوری نتیجه همچنین آن
ها را در خط مقدم تغییرات در این صنعت قرار  فرهنگ کاری در کنار ذهنیت و عادات فکری نوآورانه، آن 

 (. Sarafizadeh, 2020 ).دهدمی

های سنتی مالکیت مشتریان  عت بیمه به وسیله همکاری شکل خواهد گرفت، که در آن بیمهمدل آینده صن
اینشورتکرا حفظ می که  فناوریکنند، در حالی  توسعه  بیمه ها مسئول  ارزش  زنجیره  دیجیتال در  های 

تشخیص  زنند. بازیگرانی که ظرفیت تحول دیجیتال را زود  هستند و تحول دیجیتال در این صنعت را رقم می 
 .های دو طرف، بیشترین بهره را ببرندهای این امر با تکیه بر تواناییتوانند از مزیت دهند، میمی

این موضوع که شرکت بیمهدرک  اینشورتک  های  ها مکمل یکدیگر هستند آسان است. چالش  سنتی و 
دارد و سپس اجرایی    موجود، یافتن جایگاه مناسبی است که همگرایی این دو، بیشترین موفقیت را در پی

های ها وجود دارد. به عنوان مثال، شرکتتر شدن همکاری هایی هم برای آسانکردن این مشارکت. راه
پلت با  که  بیمه  میفرمسنتی  کار  باز  ازهای  استفاده  با  راه API کنند،  از  استفاده  دیجیتال حلها،  های 

 (. Weingarth,2019) .کنندها را تسهیل میاینشورتک
ت در مسیر بیمه گری باز به رغم تمامی فواید و ارزش افزوده ای که برای سازمان ها و مشتریان به حرک

همراه دارد نیازمند زیرساخت های چابک و به روز فناوری اطالعات است. اما به این نکته نیز باید توجه  
ناوری اطالعات و فرآیندهای کرد که استفاده از فرصت های بیمه گری باز، نیازمند نگاهی متفاوت به حوزه ف

صدور و خسارت است؛ به طوری که مشتری عالوه بر تجربه خرید آسان بیمه نامه بتواند در کمترین زمان 
 (. Cappiello,2020).ممکن خسارت های احتمالی را دریافت کند

ی با نابیمه  حرکت در مسیر بیمه گری باز این امکان را به بیمه گران می دهد که بتوانند از طریق همکار
گرانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، استارت آپ های حوزه های مختلف از جمله گردشگری، سفر، سالمت  

کانال های توزیع خود را متنوع کنند و بتوانند با ارائه سرویس های بیمه ای آنالین به آنها موجبات    …و
ی از کشورهای توسعه یافته و درحال تجربه ای که در بسیار .رشد و توسعه صنعت بیمه را فراهم کنند

بدون شک فناوری اطالعات یکی از مهم ترین المان های حرکت در .توسعه با موفقیت مواجه شده است 
مسیر بیمه گری باز در صنعت بیمه است و در ایران یکی از چالش های اساسی این حوزه به شمار می  

 (. Amirkhani, 2019 ).آید

بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه و توجه ویژه رهبران سازمان به آن می تواند این چالش را به یک  
فرصت تبدیل و موجبات جهش صنعت بیمه را فراهم کند. با قاطعیت می توان گفت در عصر حاضر هر  
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شرکت   توسعه ای در صنایع مالی و به خصوص بیمه در بستر فناوری اطالعات صورت خواهد گرفت و
هایی که در این زمینه پیشرو باشند می توانند به رهبران دیجیتال صنعت بیمه تبدیل شوند و از فرصت  

 (. Schmid,2018).های بی شماری که در این فضا ایجاد می شود استفاده کنند
ند که های سنتی، برندهای قابل اعتمادی هستاندرکاران امر به این حقیقت واقفند که بیمه بسیاری از دست

ها سال خدمت به مشتریان به دست آورده اند. مشتریان وفادار موجود،  اعتبار خود را به سختی و به خاطر ده 
حجم عظیمی از اطالعات را به وجود آورده اند که امکان طراحی استرانژی و درگیر کردن مشتریان در آن  

ب و کارکنان ماهر باعث شده اند که  های عملیاتی متشکل از افراد مجرکنند. همچنین تیمرا فراهم می 
های بیمه سنتی به وجود آید. عالوه بر این، امنیت مالی که در این  یک ظرفیت عملکردی عظیم در شرکت

آنشرکت دارد،  وجود  سنتی  بیمه  میهای  قادر  را  اهداف  ها  به  شوند،  وارد  جدید  بازارهای  به  تا  سازد 
 (. Vial,2018).ارائه محصوالت و خدمات جدید حمایت کنندهای استراتژیک خود دست یابند و از سیاست 

یکی از ابتکارات اصلی تحول دیجیتال در صنعت بیمه، شناسایی فرایندهای دستی و ایرادات موجود در  
گردش کار و استفاده از فناوری دیجیتالی برای خودکارسازی آنها است. با افزایش یکپارچگی سیستم ها،  

صورت    توانند بدون مداخله دستی جریان داده را از یک سیستم به سیستم دیگر به می های بیمه  شرکت
 :توانند مکانیزه شوند عبارتند ازامن انتقال دهند. برخی از عملیات و فرایندهایی که می

های هوشمند راهی طوالنی را برای اسکن اسناد مقاله و انتقال  مطالعه رسانه: خوانندگان رسانه  •
شده که  اند. مستندات زیادی در طی مسیر تولیدبه یک قالب دیجیتالی طی کردهمطالب خود  

ممکن است نیاز باشد در آینده به آنها دسترسی پیدا کرد. اگر این کار به صورت دستی انجام  
می  وقت شود،  رسانه تواند  خوانندگان  اما  باشد،  دادهگیر  استخراج  توانایی  هوشمند  های های 

 .های بیمه را دارندبه سایر سیستم مربوطه و اتصال آن

توان به پیشرفت ابزارهای نویسی: بخش بزرگی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه را می پذیره •
سیستم داد.  نسبت  جمعهوشمند  در  کارگزاران  به  کمک  برای  دادههایی  ریسک،  آوری  های 

خودکار یا ترکیبی را بر  تواند رویکرد  گذاری وجود دارد، و می بینی کیفیت ریسک و قیمتپیش
که آیا درخواست تمدید ارسال شده یا اینکه ثبت بیمه جدید با معیارهای خاصی ایجاد  اساس این 

 .شده، پیشنهاد دهد

توانند فرایند تمدید و لغو  های بیمه می های ارایه خدمت به مشتریان: شرکتمدیریت سیاست  •
های اجرایی دیگری که دارای روی روش   جویی شود وبیمه را خودکار کنند تا در زمان صرفه

توانند  ها میباتطور مشابه، برای خدمات مشتری، چتهای باالتری است، تمرکز کنند. به ارزش
آوری کنند تا  برای پاسخگویی به سواالت ساده مشتری کمک کنند یا اطالعات کافی را جمع

ودکارسازی خدمات پشتیبانی توجهی کاهش یابد. خزمان رسیدگی به درخواست تا میزان قابل 
 .دهد تا روی مسایل اصلی تمرکز کننداین امکان را به عوامل پشتیبانی می 

های بیمه در میزان زمان  ها، شرکتها و پردازش آنها: با خودکارسازی درخواستثبت درخواست •
 آوری شده های جمعکنند و همچنین از این طریق صحت دادهجویی می ای صرفهمالحظهقابل
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می روش بهبود  بکارگیری  با  بررسی یابد.  امتیازدهی،   های  سیستم  و  شده  تعریف  پیش  از 
میوکسب درخواست کارها  دارند،  توانند  نیاز  که  جزییاتی  میزان  اساس  بر  را  بیشتری  های 

 (. Harting,2019) .مسیردهی کنند

به    هامهینوع ب  نیتنها کاربرد ا  کنند ی افراد تصور م  شتریب  شودی م  یزندگ  ایعمر    یهامه یصحبت از ب  یوقت
تر بوده و  گسترده  یزندگ  یهامهی عملکرد ب  میاما الزم است بدان  شودیمرگ مربوط م   ایو    هایماریپوشش ب

دو نوع کارکرد   یزندگ  یهامهیب   یل.به طور کردیگی را در برم  شوندهمهیشخص ب یاز زندگ  یشتریب  یایزوا
در    ی کیعمر است    یهامه یاست که خود شامل دو گونه ب  هامه ینوع ب  نیا  ی نقش حفاظت  ی کیمتفاوت دارند.

دو گونه در    نیاست.در اشده    مهیکه در صورت فوت ب  یزندگ  یهامهیب  یگریشده و د  مهیب  اتیصورت ح
اما عالوه بر نقش    شودیمبلغ مشخص شده پرداخت م  وضامن ا  ایبه فرد    کجایقرارداد به صورت    انیپا

د  کی  یزندگ   مه یب  شونده، مه یب  یبرا  یحفاظت مهم  ن  گر یعملکرد  م  زیرا  موضوع   شودیشامل  آن هم  و 
و تاکنون در خصوص    شودیمطرح م  یزندگ  مهیکه در رابطه با ب  یاست. مساله مهم  مهیب  نیا  یگذارهیسرما

است.به طور   یزندگ مهیب یگذارهیمردم قرار گرفته است بخش سرما مومکمتر مورد توجه ع مهینوع ب نیا
 گذارمه یب  یبرا  هیسرما  ی نوع  نامهمه یب  نیاست که ا  نیا  ی زندگ  مهیموضوع مغفول مانده در خصوص ب  یکل

 ,Ebrahimian ).شودیبه او پرداخت م  مهیفوت از جانب شرکت ب  ای  اتیمحسوب شده و در صورت ح

توان به معافیت مالیاتی این نوع، امکان  ها میترین آن بیمه زندگی مزایای بسیاری دارد که از مهم (. 2018
استفاده   تعیین  امکان  زندگی،  بیمه  با  وام  گرفتن  امکان  تضمینی،  سود  دریافت  مشارکت،  سود  دریافت 

موعد، امکان خرید بدون    گزار، امکان بازخرید بیمه عمر زودتر ازنامه توسط بیمهکنندگان یا ذی نفع بیمه
محدودیت سنی اشاره کرد.یکی از موضوعات بااهمیت در رابطه با این نوع بیمه تعیین میزان پرداخت حق  

تواند موضوع مهمی برای افرادی  گزار است که می بیمه و روش پرداخت حق بیمه توسط خود شخص بیمه 
ترین مزایای این نوع بیمه را باید این  کی از مهمرا دارند محسوب شود. ی  که قصد استفاده از این نوع بیمه 

ها به عنوان اندوخته منظور شده و سود  مساله دانست که مبلغ حق بیمه پرداختی شخص بعد از کسر هزینه 
کند، کل مبلغ  گزار تاریخ آن را تعیین می گیرد. در زمان سررسید که بیمه روزشمار و مرکب به آن تعلق می 

شود.  گزار( پرداخت می د مربوطه، یک جا و یا به شکل ماهانه )با توجه به انتخاب بیمه گذاری با سوسرمایه
گذار  های مالیاتی در این بیمه نامه از مهمترین مزایای اقتصادی آن به شمار رفته و این نکته که بیمه معافیت

ود اقدام کند نیز مزیت  ماه از شروع بیمه نامه نسبت به بازخرید بیمه نامه خ ۶تواند پس ازگذشت مدت می
 (. Amirkhani, 2019 )بسیار قابل اهمیت بیمه زندگی است.

 

 نامه زندگیساختار بیمه -2
بینی وجود دارد  دانیم که در زندگی هر یک از ما خطرات و پیشامدهای غیرقابل پیشهمگی به خوبی می 

بیمه زندگی بر اساس رفع    که ممکن است زندگی ما را با مخاطراتی همراه است به همین دلیل ساختار
نامه با دارا بودن ضریب افزایش حق بیمه و سرمایه به صورت  هایی شکل گرفته است.این بیمه چنین ریسک

دارد و نامه در برابر افزایش نرخ تورم مصون نگه می نامه را در طول مدت بیمهساالنه، ارزش مبالغ بیمه
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نیاز مالی  تواند از بیمه می نامه بدون ضامن و در اسرع وقت  با پرداخت وام از محل بیمه گذاران در زمان 
حمایت کند.ساختار کلی بیمه زندگی برای دو منظور پوشش پیشامدهایی نظیر بیماری خاص، فوت طبیعی  

 یا بر اثر حادثه، نقص عضو و غیره بنا شده است. 

 انواع مختلف بیمه زندگی چیست؟
ب جمله  از  زندگی  بیمه  از  گوناگونی  سرمایهز یمه  انواع  انداز  پس   ، زمانی  مستمری، ندگی  بیمه  گذاری، 

گذاری و بیمه زندگی گروهی را  بازنشستگی بیمه زندگی، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه زندگی و سرمایه 

 در.بگیرد  نظر   در تواند افراد مختلف با سطح توقع و توان مالی متفاوت را  شود که به نوعی می شامل می 
 پردازیم:ها میع این بیمه انوا معرفی به  ادامه

 بیمه زندگی زمانی 
شود. این مدت اعتبار معین  بیمه عمر زمانی برای جبران خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار صادر می

بیمه  در  که  است  موعدی  به  بنا  بیمه و  اگر  است.  شده  ذکر  مبلغ  نامه  شود،  فوت  مذکور  مدت  در  گزار 
اخت است. بیمه عمر زمانی اغلب در کنار بیمه تکمیلی درمان گروهی  گذاری توافق شده قابل پردسرمایه

شود، به منظور برخورداری بیمه گزاران از پوشش خسارت فوت در ها و موسسات صادر میبرای شرکت 
گزار،  گیرد.در صورت عمر باقی بیمه زمان معین اشتغال در شرکت یا مؤسسه مذکور مورد استفاده قرار می 

کند. انواع مختلفی از بیمه زندگی زمانی وجود دارد که بیمه ای به او پرداخت نمیرمایهای سشرکت بیمه 
عمر)زندگی( زمانی با سرمایه نزولی )مانده بدهکار(، بیمه عمر زمانی قابل تمدید و بیمه عمر زمانی قابل  

 شوند. تبدیل از این نوع محسوب می 

 بیمه مختلط پس انداز-
 بیمه حق دریافت ازای در گربیمه. رسدمی  نظر به تر مناسب زمانی بیمه به نوع این نوع بیمه قطعا نسبت 

 مبلغ سررسید، موعد در بودنش  زنده یا بیمه قرارداد  مدت طول در شده بیمه فوت صورت در  که دارد تعهد
انداز از  پس   مختلط  بیمه .  است  شده  اشاره  او   به   نامهبیمه   در  که  کند  پرداخت   نفعی  ذی  به   را  گذاریسرمایه

بیمه محسوب میترین و پرفروشرایج نوع  این  نیز  ترین  انداز  بیمه مختلط پس  شود.از اشکال گوناگون 
گذاری، بیمه پس انداز با دو برابر سرمایه در صورت فوت، بیمه پس انداز  انداز سرمایه توان به بیمه پس می

حق انتخاب و بیمه پس انداز با دو برابر سرمایه در    های اول، بیمه پس انداز بابا کاهش حق بیمه در سال
صورت حیات اشاره کرد به طور کلی با بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه شده با پرداخت حق بیمه پس از 

 شود.مند میمدت مشخصی از خدمات موجود در بیمه نامه بهره 

 بیمه مستمری 
بیمه  باشد در سالاگر  داشته  تمایل  بیمه، مستمری شونده  قرارداد  تعیین شده در  زمان  از مدت  بعد  های 

تواند طی مدت معین یا تا پایان عمر  دریافت کند، این نوع برای او مناسب است. این دریافت مستمری می
خواهند در دوران حیات و فعالیت خود از  شود که میشخص تداوم یابد. این بیمه به کسانی پیشنهاد می

خواهند ه اندوخته خود بهره ببرند.این افراد از روحیه زندگی در لحظه برخوردارند و نمی انداز و سرمایپس
دریافت مستمری خود را به دوران پیری و ازکارافتادگی به تعویق بیاندازند. انواع بیمه مستمری نیز شامل  
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ری با فاصله  بیمه مستمری با برگشت حق بیمه، بیمه مستمری متغیر، بیمه مستمری مضاعف، بیمه مستم
 شود. و بیمه مستمری بالفاصله می

 بیمه بازنشستگی بیمه زندگی
بیمه بازنشستگی نیز یکی از انواع بیمه زندگی است این نوع بیمه برای بازنشستگی با پوشش اقتصادی 

  های پیر و از کارافتاده مناسب است. بیمه بازنشستگی تکمیلی نیز یکی دیگر از انواع این بیمه است انسان
گذاری مطمئن برای کارمندان و کارفرمایان محسوب ای، یک سرمایههای بیمهکه عالوه بر ارائه پوشش 

 شود. می

 بیمه عمر مانده بدهکار 
ها دارفانی را وداع بگوید،در صورت های بانکی باشد و قبل از اتمام قسطشونده فردی با واماگر شخص بیمه 

ه پرداخت باقی وام خواهد بود در حقیقت گیرنده وام با پرداخت  تهیه این نوع بیمه، شرکت بیمه متعهد ب
 کند.حق بیمه، وام خود را مقابل حوادثی که موجب عدم پرداخت اقساط وام بیمه می شود بیمه می 

 گذاری بیمه عمر و سرمایه 
خانه دار، بیمه  گذاری بیمه زنان های بیمه عمر و سرمایه این دسته بیمه دو بعد را شامل شده است: پوشش 

 شود. مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه آتیه کودکان و غیره از انواع این بیمه محسوب می

 بیمه عمر گروهی
  این   حقیقت  در  و   شود  می  یکسان  همگان   برای  بیمه  نرخ   شود،  تقسیم  افراد  میان   در اگر هزینه حق بیمه  

برای شرکت گرو  عمر  بیمه.دهدمی   قرار  خود  پوشش   تحت  را   افراد  گروهی   شکل  به   بیمه  نوع های هی 
 (. 139۶)رمضانی،های کارگری مناسب است.ها، تشکل ها، انجمنتجاری، ادارات و موسسات دولتی، گروه

 دهد؟بیمه زندگی چه اتفاقاتی را پوشش می

 فوت طبیعی و فوت بر اثر حادثه

تواند  بیمه فوت قرار بگیرد می   ها تحت پوشش نامه اگر شخص بیمه گزار طبق شرایط موجود در این بیمه 
خود را در برابر مرگ بیمه کرده و پس از آن مستمری و یا سرمایه مذکور به شخص یا اشخاصی که از  

تواند در صورت تمایل به دریافت سرمایه فوت بیشتر، یک، شود برسد. میگذار تعیین میسمت خود بیمه
ت بر اثر حادثه انتخاب کند. اگر در این بازه زمانی، مرگ  دو یا سه برابر سرمایه فوت را به عنوان پوشش فو

گر سرمایه به اضافه اندوخته گرداوری شده تا زمان فوت را به ذی نفع  بیمه گزار فرا برسد، شرکت بیمه 
اند. سرمایه فوت های بیمه معموال سقفی برای پوشش فوت تعیین کردهبیمه پرداخت خواهد کرد. شرکت

 شود. های خاص به بیمه شده پرداخت نمی های ورزشه درمان خسارات صدمه دیدگیبراثر حادثه و هزین

 های خاص بیماری

های خاص از جمله سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی  شونده را در بیماریبیمه عمر شخص بیمه 
  نکته   دهد البتهعروق قلبی)کرونر( و پیوند اعضای اصلی بدن که تحت پوشش این بیمه است پوشش می 

نامه و سن بیمه شده جزو مواردی است که در این  مهم این است که ابتال به بیماری در مدت اعتبار بیمه 
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های خاص هر یک از  ها مدنظر است همچنین سقف پوشش و شرایط پرداخت خسارت بیمارینامه بیمه
 گر با دیگری تفاوت دارد.های بیمهشرکت

 های پزشکیپوشش تکمیلی هزینه 
های از این دست است. البته  های بسیاری از بیمههای پزشکی ناشی از حوادث یکی از پوشش هزینه پوشش  

های  های هزینهگر نیز سقفی برای پرداخت خسارتهای بیمهها شرکتبا توجه به گزاف بودن این هزینه 

کرده تعیین  هزینهپزشکی  تکمیلی  پوشش  پوشش اند.  جزو  پزشکی  وهای  اضافی    این   اختیاری   های 
 (.139۶)رمضانی،ای است که با پرداخت حق بیمه بیشتر ارائه خواهد شد.بیمه  گذاریسرمایه

 دهد؟بیمه زندگی چه اتفاقاتی را پوشش نمی 
دهد؟در شونده را تحت پوشش خود قرار نمی آید که بیمه عمر در چه مواردی بیمهحال این سوال پیش می

  در    دگی در مواردی مانند خودکشی، اعمال مجرمانه و مغایر با قانون، فوتپاسخ این سوال باید گفت بیمه زن
 )گیرد.نمی  عهده  بر  را  تعهدی  جنگ  نظیر  دیگری  مواردی  و  خطرناک  مشاغل  عمدی،  حوادث  اثر

Ramezani, 2017 .) 

 

 پیشینه پژوهش: -3
 .شوند های پیشین در زمینه دیجیتالی شدن در صنعت بیمه مرور می در این بخش، پژوهش

 الف(پیشینه پژوهش داخلی:
اند.    را بررسی نموده(، شناسایی مولفه های توسعه بیمه الکترونیک در ایران  1397(ابراهیمان، محمد )1

بحران مالی جهانی موجب ایجاد تغییراتی عظیم در شرایط اقتصادی جوامع و افراد گردیده است. همزمانی  
فرهنگی از یک سو و از سوی دیگر، نفوذ همهجانبه فناوری در تمامی  این رخداد با تغییرات بین نسلی و  

منطق   گردند.  فراگیر  مشارکتی،  اقتصاد  فناورانه، همچون  نوین کسبوکار  مدلهای  تا  گردید  موجب  ابعاد؛ 
اقتصاد مشارکتی که بر پایه استفاده از ظرفیت داراییهای باالستفاده افراد بهجای مالکیت داراییها است، به  

میلیارد دالر تخمین و پیشبینی میگردد که   ۶.57مورد استقبال قرار گرفته و ارزش فعلی آن در حدود  شدت
میلیارد دالر فزونی یابد. این رشد در حالی است که طبق پژوهشهای به   335،این رقم به    ۲0۲5تا سال  

شد این مفهوم، موجب  عمل آمده، ورود صنعت بیمه به این حوزه، عالوه بر ایجاد نقش کاتالیزوری در ر
پیامدهایی همچون   و  نیاز مشتریان گردیده  با  بیمهای منطبق  نوین  ارائه محصوالت و خدمات  و  تدوین 
افزایش ضریب نفوذ در این صنعت را با خود به ارمغان خواهد داشت. لذا هدف از پژوهش ذکر شده، بررسی  

 . م فناورانه در صنعت بیمه بوده استو تبیین مفهوم اقتصاد مشارکتی، فرصتها و چالشهای این مفهو
و   یه اعوامل رفتاری، ساختاری و زمین؛گی  ص،با الهام از مدل سه شاخ(  1398)میرخانی و متقی ثابت  ا  (۲

سازی بیمه الکترونیک را در    با افزودن بعد چهارم به این مدل عوامل ماهیتی موانع و راهکارهای پیاده
های اصلی پژوهش ذکر شده، وجود ارتباط بین عوامل ساختاری،    یهاند. فرض  شرکت بیمه آسیا بررسی کرده

های الکترونیکی در بیمه آسیا بررسی کرده است. برای    ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمهه  رفتاری، زمینه
جمله دو  عالمت  آزمونهای  از  نیز  آن  روش    تحلیل  و  فریدمن  واریانس  تحلیل  پیرسون،  همبستگی  ای، 
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این    های مرتبط با فرضیه  فاده شده است. آزمونها و تحلیلرگرسیون خطی است های تحقیق ذکر شده، 
سازی و توسعه بیمه الکترونیک در بیمه آسیا    اند که تمامی عوامل یاد شده، موانع پیاده  نتیجه را تأیید کرده

بتا به  بوده است و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تأثیرگذاری عوامل اصلی بر اساس ضرایب  
 .ای و درنهایت ساختاری بوده است ترتیب ماهیتی، رفتاری، زمینه

اند که   ،هوشمندسازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه را بررسی نموده( 1398)حسن زاده و همکاران  (3
های مالی تعدادی    ای است. حاکمیت شرکتی پس از وقوع بحران  راهی برای ارتقای نظارت هوشمند بیمه

های مالی دیگر در سایر نقاط جهان از جمله بحران    بزرگ در سطح جهان، وقوع بحرانهای    از شرکت
کشورهای آسیای شرقی و بحث جهانی شدن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی حاکمیت 

های انگیزشی، از جمله   شرکتی، بررسی چگونگی انگیزش و اعمال مدیریت در شرکتها به وسیله مکانیسم
و دانش مناسب    العات های سازمانی و قانونگذاری است که این امر نیازمند داشتن اط   دها، طراحی قراردا

شوند، عمدتاً    آوری می  های مختلف سازمان جمع  که از بخش  العاتهای گوناگون است. این اط   در زمینه
باشند تا بتوانند مورد    سازی می  دارای حجم بسیار زیادی هستند و از این رو، نیازمند مدیریت و خالص 

کاری پرهیز شود و سیستم حاکمیت شرکتی بتواند به سرمنزل مقصود   استفاده قرار بگیرند، از انجام دوباره
و دانش مورد نیاز حاکمیت شرکتی   العاتخود برسد. در مطالعه ذکر شده، سعی شده است که به موضوع اط 

 .و نحوه هوشمندسازی آن توجه شود
بررسی چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور در شرایط  ،به شناسایی    (139۶)ان  و همکار  (رمضانی4

اند. به منظور اجرای پژوهش    پرداخته  بحرانی؛مطالعه موردی رشته بیمه آتش سوزی در شرکت بیمه آسیا
ذکر شده، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با استفاده از روش میدانی و روش پرسشنامه مورد بررسی 

گرفتهاندق مدل  .رار  در  استراتژیک  ذینفعان  رویکرد  مؤلفههای  دادن  قرار  مبنا  با  شده  ذکر  پژوهش  در 
بر اثربخشی شرکتهای بیمه    دیجیتالیاثربخشی سازمان، شاخصهای مناسب جهت ارزیابی نقش استقرار  

ی شده از میان  های طراح  اند و بر اساس آن، دو پرسشنامه تهیه و تدوین شده است. پرسشنامه  تعریف شده
و مشتریان آن، تکمیل شده است. از دیدگاه مشتریان، آسیا  مدیران و کارشناسان عملیاتی در شرکت بیمه  

ابزارهای    به و    دیجیتالی  کارگیری  مدیران  همچنین  است؛  شده  آنها  رضایتمندی  میزان  بهبود  سبب 
و    العاتبر انتقال سریع و صحیح اط  دیجیتالی بودناند که استقرار    کارشناسان شرکت بیمه نیز معتقد بوده

های بیمه، نقش داشته است. در نتیجه، استقرار دولت الکترونیک منجر به    های شرکت  بر کاهش هزینه
ا انتقال  با  طالعابهبود روشهای سنتی  از فروش  ارائه خدمات، بهبود خدمات پس  افزایش سرعت در  ت، 

عرفی خدمات جدید، افزایش درجه اطمینان در بررسی  ای، م رسانی خدمات بیمهاطالع هزینه کمتر، بهبود 
ای، سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش    ها و ارائه خدمات، سهولت خرید خدمات بیمه  درخواست

 های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه   سهم بازار، افزایش درآمد خالص شرکت بیمه، کاهش هزینه
سازمانی، سهولت در دریافت و   تر ارتباط درون چنین منجر به برقراری راحتهای عملیاتی شده است. هم

گردد. در    های وجوه مربوطه با صحت و سرعت ، دسترسی سریع به آمار و گزارشهای دقیق می  پرداخت
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و توسعه آن    دیجیتالیهای بیمه، استفاده از خدمات    نهایت، در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت
 . های بیمه، یک ضرورت است برای شرکت

ای موجود به صورت الکترونیک    بیمه  التسنجی ارائه محصو  امکان(،  1399)صرافی زاده و علی پور    (5
تجاری بین افراد،   التاند. مباد  های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم پرداخته   در شرکت

ها به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله   ها و دولت   افراد با شرکت  ها با یکدیگر و  شرکت
های   گیری از سیستم  ت از طریق بهرهالاسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مباد

های تجاری   الکترونیکی در حرکت است. صنعت بیمه به عنوان یکی از پویاترین فعالیت  اطالعاتمبتنی بر  
های مختلف   تأثیرات متفاوت و گوناگونی را بر فعالیت  اطالعات این فرایند مستثنا نبوده است. فنّاوری  از  

ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن    اطالعات وکاری در صنعت بیمه داشته است. فناوری  
وری جدید نموده است. یکی  را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فنا

و ارتباطات در صنعت بیمه، موضوع بیمه الکترونیک است. بیمه الکترونیکی،    العاتاز کاربردهای فناوری اط
های    ای با استفاده از واسط   درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه

الت  سنجی ارائه محصو  اصلی پژوهش ذکر شده، امکان ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. موضوع  
های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم   ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت بیمه

ای موجود به صورت الکترونیک از    بیمه  التبوده است و به این مسئله پرداخته است که آیا ارائه محصو
نگی و قانونی امکانپذیر است یا خیر؟ فرضیات پژوهش ذکر شده، بر اساس آزمون  ابعاد عملیاتی، فنی، فره

های تحقیق    اند. یافته  و آزمون ویلکاکسن) مورد آزمون قرار گرفته T student میانگین یک جامعه (آزمون
داده ارائه محصو  نشان  امکان  از    بیمه  التاند که در حال حاضر  الکترونیک  به صورت  ابعاد  ای موجود 

 .مختلف عملیاتی، فنی، فرهنگی و قانونی ضعیف بوده است

 ب(پیشینه پژوهش خارجی:

بندی چند   ،استراتژی ارتباطات و توزیع شرکتهای بیمه را بر اساس تقسیم  )۲0۲1(و همکاران    1تلآل (1
از نظرسنجی  اند. این مطالعه،   اند و بر روی نقاط تماس دیجیتال با مشتری تمرکز نموده  کاناله تنظیم کرده

آوری شده است.   پرسشنامه از طریق نمونهای از جمعیت رومانی جمع  4۲۲استفاده کرده است. در مجموع،  
کننده آنالین در مقابل آفالین، ترجیح کانال خرید آفالین توسط   دادهها بر اساس نقاط تماس اطالعاتی مصرف

و خصوصیات شخصی سن، وضعیت تأهل  عامل استاندارد   ای در مقابل آنالین توسط یک سیستم یک حرفه
،  طالعاتوتحلیل تقسیم کانال، نشان داده است که تنظیمات کانال ا اند. تجزیه بندی شده و فرزندان تقسیم

بندی هستند و به دنبال آن، تنظیمات کانال خرید، وضعیت تأهل، داشتن فرزند    ترین متغیرهای خوشه  مهم
  کامالً   (،افراد  7.۲3٪)و سن است. چهار بخش مجزا مشخص شده است که شامل جوانان کامالً آفالین  

 اول،   مرحله  در.  هستند(  ۶.۲٪)  آنالین   مسافران  و(  ۲.۲3٪)آنالین متعهد    (،جستجوی  5.31٪)  آفالین  بالغ
 های خرده   اند. در مرحله دوم، کانال  نشان داده  زندگی  بیمه  برای  را  ترکیبی  و  کاناله  چند  م بندیتقسی

اند. ثالثاً، متغیرهای رفتاری    ها، گسترش داده  های شرکت  فروشی را با موتورهای جستجو و وب سایت

 
1 Alt 
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عمر، نگرش نسبت  تقسیم کانال با رفتار پذیرش فناوری، نگرش نسبت به بیمه عمر، دانش در مورد بیمه  
 .اند آنالین را گسترش دادهالعات به فروش شخصی و ارزیابی کیفیت منابع اط

قرار می  (،۲0۲0) 1کاپیلو   (۲ تأثیر  را تحت  بیمه  است که صنعت  تحول دیجیتال متمرکز شده  و    بر  دهد 
تغییرات اساسی را بر فرهنگ شرکتها، محصوالت و فرآیندها، ارتباط با مشتری و روابط با رقبای مختلف  

پاسخ به سه سؤال تحقیقاتی، مشارکت در بحث دانشگاهی   1بخش تحمیل میکند. پژوهش ذکر شده، با  
أمل در مدیریت بیمه های مفیدی برای ت  را پیشنهاد داده است و همچنین پیشنهاد کرده است که نشانه

روز شده دارد؛    های تجاری مداوم به  های جدید نیاز به حرکت به سمت مدل  ارائه دهد، زیرا انتشار فناوری
های جدید دیجیتالی   بنابراین کمبود فزاینده روابط انسانی ناشی از انتشار توزیع دیجیتال باید به سمت مدل

 . تحقیقات مستمر بازار دارند، پیش رودای که نیاز به مشتری مداری و  های بیمه واسط
بررسی نموده است. توسعه راه  (،۲0۲0)  ۲داس(3 را  بیمه  های   حل  پذیرش فناوری دیجیتال در تجارت 

ر،  التها، قدرت محاسبات با  فنآوری عصر جدید همراه با تغییر عمده در انتظارات مشتری، افزایش حجم داده
فناوری ابری،  رایانش  لزوم    ظرفیت حافظه،  بر  و غیره،  اشیاء  اینترنت  و  اتصال جهانی  داده،  بزرگ  های 

گذاری    های بیمه در حال سرمایه  اند. شرکت   فناوری دیجیتال در تجارت بیمه صنعت بیمه تأکید کرده
راه زمینه  ت  زیادی در  و در  فناوری هستند  انداندازی  راه  الش  نوآورانه    عامل  ها و سیستم  حل  تا  های 

های عصر جدید مانند   توسعه دهند. در پژوهش ذکر شده، کاربردهای این فناوری  محصول را در داخل
فناوری ابری،  رایانش  بلوکی،  زنجیره  اشیاء و هوش    فناوری  اینترنت  و  اتصال جهانی  داده،  بزرگ  های 

را در تجارت بیمه مورد بحث قرار داده از جمله یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و غیره  اند.    مصنوعی 
های   حل  و راه  التهای بیمه برای تولید محصو  ها شرکت  بر این، در مورد چگونگی این فنآوری  الوهع

شوند و در مورد    ها با آن روبرو می  های بیمه در هنگام اجرای این برنامه  هایی که شرکت  نوآورانه و چالش
 .اند نیاز است، بحث کرده دیجیتال در صنعت بیمه مورد اختاللاینکه چه تغییرات نظارتی با توجه به این 

یکی  INSUR . اند  پرداخته INSUR ،به بررسی دیجیتالی شدن شرکت(  ۲019)  3و همکاران   نگارتیو (4
،بر رشد خارجی از    ۲015و    ۲000های    از پانزده شرکت برتر بیمه در آلمان است. این شرکت بین سال

در سازمان    العاتنداز مربوط به فناوری اطا  طریق چندین خرید و همچنین ادغام این خریدها از جمله چشم
به بعد، به سمت دیجیتالی شدن از   2016از سال   INSUR اصلی، تمرکز نموده است. تمرکز استراتژیک

جمله ایجاد قابلیتهای دیجیتالی جدید برای تحقق چابکی و نیازهای نوآوری واحدهای تجاری، سوق یافته  
  وری از طریق تحول دیجیتالی و همچنین تقویت نوآوری در راه   بر رشد و بهره INSUR است. استراتژی

 .ها و خدمات دیجیتالی توسعه یافته متمرکز بوده است حل

 

 روش پژوهش -4
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میدانی می باشد. همچنین از    –تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش تحقیق ، پیمایشی  
زمینه   در  اطالعات  آوری  برای جمع  ای  کتابخانه  است.  روش  گردیده  استفاده  تحقیق  پیشینه  و  ادبیات 

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، همچون بسیاری از مطالعات پیمایشی مشابه برای جمع آوری 
   spssاطالعات مورد نظر در آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین استفاده از نرم افزار  

رگرسیون خطی اثبات فرضیات پژوهش انجام شده است. جامعه آماری و آزمون های همبستگی پیرسون و  
پژوهش حاضر، شامل مشتریان بیمه زندگی بیمه ایران در شهر رشت می باشد که با استفاده از فرمول  

 نفر به عنوان نمونه آماری محاسبه شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. 50کوکران تعداد 

 

 یافته ها تجزیه و تحلیل -5
از آنجایی که تمامی متغیرهایی که در پژوهش انجام شد از جمله؛ افزایش فروش بیمه زندگی، تسهیل 
ارتباطات ، بهبود چهره تجاری ، کاهش هزینه ها ، مزیت رقابتی ، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  

ریب همبستگی میان افزایش درصد احتمال معنادار بوده و ض  33استفاده گردید. مقدار ضریب معناداری با  
ارتباطات) تسهیل  و  زندگی  بیمه  تجاری  78303فروش  چهره  بهبود  و  زندگی  بیمه  فروش  افزایش   ،)

( ، افزایش فروش بیمه زندگی و مزیت  78310(، افزایش فروش بیمه زندگی و کاهش هزینه ها)78037)
ت و معنادار میان کلیه متغیرهای ذکر  ( بدست آمده است. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثب7833۲رقابتی )

 شده با افزایش فروش بیمه زندگی می باشد و در این میان بهبود چهره تجاری بیش از سایر روابط است. 
درصد اطمینان معنادار و مدل دارای    33مدل رگرسیونی بر اساس مقدار معناداری بدست آمده در سطح  

که به طور قطعی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه    برازش می باشد معنادار بودن به این معناست
 خطی مستقیمی وجود دارد. 

 معادله خطی رگرسیونی به شرح زیر است:  
ارتباطات) تسهیل  زندگی=  بیمه  فروش  تجاری)78303افزایش  چهره  هزینه 78037(+بهبود  (+کاهش 

 ( 7833۲(+مزیت رقابتی)78310ها)

 

 نتیجه گیری-6
یتال در صنعت بیمه با تغییرات افسارگسیخته شروع می شود. تغییرات در فضای کسب خط سیر تحول دیج

وکار، در محیط فعالیت بیمه گران و نیز در انتظارات روز افزون مشتریان از یک طرف و رقبای تازه وارد،  
  ؛ همگی باعثاستاینشورتک ها و دیگر تغییرات که تحت عنوان افسارگسیختگی تغییرات مقوله بندی  

شود که بیمه گران برای استفاده از فرصتها و دفع تهدیدات ناشی از دنیای دیجیتال به تحول دیجیتال    می
مطالعه و تفسیر محققان بیانگر این است که تم تحول دیجیتال از جنس نوآوری، تغییر نگاه،  .روی آورند

ست که به منظور تبیین ماهیت  گرایانه نامی ا   خلق ارزش و ارتقاء تجربه مشتری است؛ لذا نو اندیشی عمل
نیازمند  برگزیده شده است. پیاده سازی و اجرای فرآیند تحول دیجیتال  بیمه  تحول دیجیتال در صنعت 
ساختار، تدوین استراتژی، بسترسازی، مدیریت تغییر و مقوالتی از این دست است که تحت عنوان حکمرانی  
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متغیرها  گردید.  بندی  طبقه  و  ریزی  برنامه  به  دیجیتال  نگرش  مدیریت،  ادراک  شامل  گری  مداخله  ی 
اینشورتک ها، فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان که ذیل مقوله استاندازهای ذهنی قرار گرفته اند بر حکمرانی  
دیجیتالی تأثیر میگذارند. حاصل و پیامد اجرای تحول دیجیتال کنشگری هوشمندانه و تعامل ارزش آفرین 

نتیجه  دهد.  برای بیمه گران است و هم ابتکار عمل مشتریان را ارتقاء می مزیت رقابتیاست که هم واجد 
 .این نوع ارتباطات و تعامالت بین بیمه گر و بیمه گذار، ایجاد و خلق ارزش است
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Subject: Study of acceptance of digital insurance in life insurance 

industry (Case study: Iran Insurance, Rasht) 

 
Fatemeh Sedghi Sabet1 

 
Abstract 

Digital transformation has a strong impact on the behavior and culture 

of society, the trade process of industry, financial structure and growth 

of a country. Technology and digital transformation in the insurance 

industry is increasing. The insurance industry has turned to digital 

technologies to preserve current revenue and create new revenue 

opportunities. Digitalization makes it possible to strengthen 

communication and provide new services to customers. Telecommuting 

and service to users, due to the growth of Internet services in the 

insurance industry is strengthened and has been considered . 
To achieve this goal, a sample of 50 people was selected using random 

sampling method. The data collection tool in this article was a 

standardized questionnaire. This article examines the acceptance of 

digital insurance in life insurance in Rasht and the results showed that 

digital insurance can have a significant effect on the life insurance 

industry. 

 
Keywords   : Digital transformation, insurance, digital insurance, life 

insurance. 
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