بررسی صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان یک سازمان الکترونیکی

قاسم مهرانی راد
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده مقاله:
در این مقاله سعی شده تعریف سازمان الکترونیک و شاخص های یک سازمان الکترونیکی مورد بررسی
قرارگیرد همچنین پشرفت صندوق تامین خسارتهای بدنی در این شاخها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و
با بررسی های انجام شده وضعیت صندوق تامین خسارتهای بدنی از نظر الکترونیکی بودن مرود نتیجه گیری
قرار گرفته است.

مقدمه:
در دنیای امروز که سازمانها دائماً در حال تغییر هستند با مشاهده انقالب اینترنتی می بینیم که اینترنت
چگونه روابط بازرگانی و دنیای سازمانی را دچار تحوالت و تغییرات بسیاری کرده است .به عنوان مثال تجارت
الکترونیکی ٬بانکداری الکترونیکی ٬آموزش مجازی ٬کتابخانه مجازی نمونه های هستند که ضرورت باز نویسی
در نحوه فروش تولیدات سازمانها اعم از کاال و خدمات  ٬ضرورت تغییر در ارائه سرویس به مشتریان را بیان می
دارد و اینترنت و فناوری های وابسته نیز بر رفتار سازمانی اثر خود را گذاشته و خواهد گذاشت( .نوری)1395 ,
هر اندازه که فناورى روز به افق هاى جدیدى دست مى یابد ،دگردیسى جدیدى در فرایند شکل گیرى
سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ایجاد مى شود .سازمان هاى الکترونیکى ،یکى از پدیده
هاى اخیر سرزمین هاى دیجیتالى محلى و بین المللى است که دولت هاى الکترونیکى جالبى را پدید آورده
اند .دولت هایى که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت هاى غیرحضورى ،با توجیه سهولت و تسریع در امر
ارتباطات و اطالع رسانى و خدمات رسانى بهینه دارند

سازمان الکترونیکی چیست؟

آیا با به کارگیری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای و اتصال به شبکه های ارتباطی میتوان گفت سازمانی
به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شده است؟ چه چیزی یک سازمان الکترونیکی را از یک سازمان غیر
الکترونیکی متمایز میکند؟
سازمان ها را از منظر میزان تطابق با مفاهیم سازمان الکترونیکی میتوان به دو بخش تقسیم کرد:


سازمان هایی که رویکرد الکترونیکی در آن ها در مرکز و هسته سازمان قرار دارد.



سازمان هایی که رویکرد الکترونیکی در آن ها در پوسته سازمان قرار دارد.

 6ویژگی سازمانهای الکترونیکی :
 )1درگروه اول ،استفاده از فناوری های دیجیتال ،شبکه های ارتباطی و سیستم های رایانه ای به صورت
فرهنگ سازمانی نهادینه شده است .اما در گروه دوم کارکنان همچنان در برابر استفاده از فناوری های نوین
مقاومت میکنند.
 )2در سازمان های گروه اول ،تمامی فعالیتهای روزمره و وظایف سازمان از کانال های مبتنی بر فناوری و
شبکه های ارتباطی انجام میگیرد به صورتیکه چنانچه به دالیل فنی دسترسی سازمان به شبکه های ارتباطی
قطع شود ادامه فعالیت سازمان با بحران جدی مواجه خواهد بود( .مانند بانک ها و یا شرکت های بیمه)؛ در
گروه دوم به دلیل عدم استفاده جدی از فناوری ،فعالیت های روزمره از طریق ابزارهای سنتی انجام شده و
وابستگی حیاتی به سیستم های الکترونیکی وجود ندارد.
 )3ارائه خدمات به ارباب رجوع در سازمان های گروه اول به صورت تماما الکترونیکی و راه دور انجام
میپذیرد .سرعت رسیدگی به درخواست های مشتری و ارباب رجوع باال و به تبع آن میزان بهره وری در این
سازمان ها به مراتب باالتر است .در سازمان های گروه دوم میزان مراجعات حضوری ارباب رجوع بسیار باالست.
به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و در عین حال اجبار به استفاده از آن و در عین
حال عدم وجود دانش استفاده ،بهره وری حتی از زمان ماقبل الکترونیکی سازی پایین تر است.
 )4بودجه های فناوری در سازمان های گروه اول بیشتر صرف آموزش ،خرید نرم افزارهای کاربردی و جاری
سازی فرآیندهای کاری الکترونیکی میشود ،در حالیکه در سازمان های گروه دوم بودجه های فناوری صرف
خرید تجهیزات و سخت افزارهای گران قیمت خواهد شد.
 )5سازمان های گروه اول دارای واحد فناوری اطالعات مستقل هستند و به صورت مستقیم زیر نظر باالترین
مرجع سازمان فعالیت میکنند .واحدهای فناوری اطالعات در این سازمان ها به صورت مستقل نسبت به جذب
نیرو ،صرف بودجه ،سیاستگذاری و … اقدام میکنند .در سازمان های گروه دوم واحدهای فناوری اطالعات
عمدتا زیرمجموعه واحدهای دیگر بوده و نقشی در سیاستگداری سازمان ندارند .در این سازمان ها واحد
فناوری اطالعات بیشتر نقش پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کارمندان را دارد.

 )6فرآیندهای درون سازمانی در سازمان های گروه اول به صورت کامال الکترونیکی پیاده سازی شده و
عمدتا از طریق پورتال های اینترانتی و یا سیستم های اتوماسیون مدیریت میشود .در سازمان های گروه دوم
فرآیندهای درون سازمانی مبتنی بر کاغذ اداره میشود (نوری)1395 ,

تاریخچه صندوق:
صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده  10قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23هجری شمسی تأسیس و آییننامه آن در
تاریخ 1348/4/21به تصویب هیأت وزیران رسید .در آغاز اداره آن به عهده شرکت بیمه ایران بود ولی متعاقباً
به موجب بند  6ماده  5قانون تأسیس بیمه و بیمهگری مصوب  1350/3/30اداره صندوق به بیمه مرکزی واگذار
گردید .در ادامه با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث در1378/05/16مقررات موضوعه قبلی با هدف گسترش حمایت از قربانیان حوادث رانندگی مورد
بازنگری قرارگرفت و نهایتاً به موجب بند  94قانون بودجه سال  1390کل کشور ،صندوق به عنوان نهاد عمومی
غیردولتی مستقلی شناختهشده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب
1373/04/19الحاق گردید( .بدنی)1398 ,
تاریخچه الکترونیک شدن صندوق:
در سال  1394بمنظورتحقق سیاستهای کلی صندوق در بخش فاوا ،با رویکرد صندوق نگر ،فراگیر و
یکپارچه ،نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات صندوق تهیه و تدوین گردید  .سند نظام جامع فاوا ،بیانگر
رویکرد جدید صندوق در کاربری و توسعه صحیح فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای ایجاد تحول جامع
و بهبود نظام خدمت رسانی در صندوق می باشد و تدوین وچشم اندازه  5ساله برای تحقق آن در نظر گرفته
شد .با اجرای شدن نظام جامع فاوا تحول مناسب در سطح صندوق ایجادگردیده ،موفقیت و حصول اهداف آن
را تضمین نمود.
نقش فناوری اطالعات در صندوق تأمین خسارتهای بدنی بهصورت کالن از سه منظر اساسی زیر حائز
توجه و عنایت ویژه است:
تسریع در فرایند انجام عملیات و باز مهندسی فرایندهای جاری
برقراری ارتباط با سازمانهای مرتبط با حوادث جاده ای
افزایش کیفیت خدمات رسانی صندوق تأمین خسارتهای بدنی
در حال حاضر صندوق تامین خسارتهای بدنی بعد از گذشت چهار سال تبدیل به یک سازمان تمام
الکترونیک گردیده است.
بررسی شاخص های الکترونیکی شدن صندوق :

 )1استفاده از فناوری های دیجیتال ،شبکه های ارتباطی و سیستم های رایانه ای به صورت فرهنگ سازمانی
در صندوق تامین خسارتهای بدنی نهادینه شده است .به شکلی که حتی کوچکترین فرایندهای سازمانی
به صورت الکترونیک می باشد .و هیچ کارشناسی بدون دسترسی به منابع اطالعاتی قادر به ارائه خدمات
در سازمان نیست .ضریب نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در این خصوص بشتر از  98درصد می باشد
که در جالی خود قابل توجه است.
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)2در صندوق تامین خسارتای بدنی  ،تمامی فعالیتهای روزمره و وظایف سازمان از کانال های مبتنی بر
فناوری و شبکه های ارتباطی انجام میگیرد این سازمان جز سازمانهایی می باشد که با تعامات انجام داده
در چند سال اخیر توانسته از خدمات مورد نیاز خود در بخش ارتباط میان سازمانی بهره برداری زیادی
انجام دهد در این خصوص می توان سرویسهای (سنهاب ،ثبت احوال ،پیامک ،ثنا قوه قضائیه ،پیام دولت،
اورژانس تهران ،بانک ملی سامانه ماده  ،32دیوان محاسبات ،و سامانه های وزارت اقتصاد) را نام برد .در
نمودار زیر شاخت ارتباط میان سازمانی و استفاده از سرویسهای در سازمانها مشاهده می گردد.
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)3ارائه خدمات به ارباب رجوع صندوق تامین خسارتهای بدنی به صورت تماما الکترونیکی انجام میپذیرد.
سرعت رسیدگی به درخواست های مشتری و ارباب رجوع باال و به تبع آن میزان بهره وری در این سازمان
باالتر است .همانطورکه گفته شد صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به استراتژیهای درون و برون
سازمانی خود توانسته با ایجاد  30نمایندگی در کل کشور و ثبت اطالعات ارباب رجوعان آنها زمان رسیدگی
به پرونده ها را از مدت زمان  40روز کاری به کمتر از  10روز کاری کاهش دهد
 )4بودجه های فناوری صندوق تامین خسارتهای بدنی بیشتر صرف آموزش ،طراحی و تولید نرم افزارهای
کاربردی و جاری سازی فرآیندهای کاری الکترونیکی گردیده است در این خصوص میتوان گفت با توجه
منحصر به فرد بودن فرایندهای صندوق همچین تغییرات سریع در برخی فرایندها صندوق تامین
خسارتهای بدنی طرحی و تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی خود با استفاده از نیروهای درون سازمانی انجام
داده است.

در این خصوص صندوق تامین خسارتهای بدنی بودجه زیادی صرف آموزش کارشناسان فناوری خود نموده
و با برگزاری دورهای متعددی حین خدمت توانسته شاخص بهروه وری در این قسمت نسبت به سال قبل
از  1394به حدود  90درصد برساند.
 )5صندوق تامین خسارتهای بدنی دارای واحد فناوری اطالعات مستقل می باشد و به صورت مستقیم زیر
نظر باالترین مرجع سازمان فعالیت میکنند.
 )6فرآیندهای درون سازمانی در صندوق تامین خسارتهای بدنی به صورت کامال الکترونیکی پیاده سازی
شده و عمدتا از سیستم های اتوماسیون مدیریت میشود .صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به
استراتژیهای سازمانی در سال  1395فرایندهای درون سازمانی را به صورت الکترونیک تدوین نموده و با
توجه به چشم انداز فناوری اطالعات در سال  1397کلیه فرایندهای دورن سازمانی به صورت الکترونیک
انجام می پذیرد.
نتیجه:
همانگونه که از شاخصای ارائه شده در این مقاله مشخص است صندوق تامین خسارتهای بدنی توانسته
تمامی مسیرهای الکترونیکی شدن را در زمان کمی با برنامه ریزیهای دقیق به پایان برساند .صندوق به
عنوان یکی از سازمانهای تمام الکترونیک توانسته با استفاده از فناوری اطالعات به شفاف سازی فرایندها
و سرعت بخشی در انجام امورد درون سازمانیو برون سازمانی دست یافته که این امر باعث دسترسی سریع
به اطالعات و در نهایت رضایت ارباب رجوعان صندوق گردیده است .همچنین با ایجاد زیر ساختهای و
گسترش ها و ایجاد تعامل میان سازمانی با دیگر سازمانها توانسته سرعت زیادی در ارائه خدمات ایجاد
نماید.
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