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 های نوظهورتوانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک

 3، فرزاد اکبری2، هاجر امین پور1سجاد مظفری

 

 چکیده

های توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسکدر این پژوهش ما به به دنبال  سنجش 

.با  plsو دیگری تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار swotبه دو روش بودیم.یکی از طریق مدل  نوظهور

داخلی و خارجی  اید شرایط محیطتوجه به یافته های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که ابتدا با توجه به سوات ب

صنعت بیمه را در نظر داشت .برای شناسایی هر عواملی و کسب آگاهی از آن باید به محیط و سیستم توجه 

کرد. و در بخش دوم تحلیل ما اینکه رابطه مثبت و معنا داری بین توانمند سازی نیروی انسانی صنعت بیمه و 

تمامی فرضیات که  %59در سطح اطمینان دهد که ضیات نشان مینتایج فر ریسک های نو ظهور وجود دارد.

 .دنباشیم دییتا مورد تحقیق

 های نوظهور، اثربخشیتوانمندسازی، صنعت بیمه، ریسک واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

 ایه سریع در فناوری کسب و کار ،افزایش رقابت ،نوآوریهم چون تغییر در محیط  در حال حاضرعواملی

 و کیفیت بالاتر و قیمت بهتر ،افزایش مشکلات زیست محیطی برای دائمی ها ،تقاضای مورد کاربرد سازمان

ک توانمند نیاز دارندتا با کم کارکنان ضرورت توجه به این مقوله را افزایش داده است. سازمانها به افرادی

ها با استفاده این سازمان پیشرفته را ارائه دهند. همینطور ت پیروز شده و بهترین استفاده از فناوریآنها در رقاب

توانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. منابع  می ها را یافته و توانمند ،نوآوری انسانی ازنیروی

توان خرید  ا در مواقع لزوم میکارگران غیر ماهر( ر موادخام ،تکنولوژی ،حتی-زمین)ثروت مرسوم و سنتی

ین شرایط به بهتر دستیابی هستند که از این همه منابع برای توان کارکرد ،افرادی نمی که بدون آن ،عاملی

به  افراد را مانند بازوانشان درسازمانها این است که مغزهای هدف توانمندسازی بطورکلی .کنند استفاده می

ناسب م ارتقاء افراد به جایگاه شغلی موفق شوند. زیرا توانمندسازی کسب و کار کار اندازد تا درعرصه

زمانی که از متخصصین بیمه در مورد ( 1331،. )اسمیتآورد می ودرنتیجه افزایش انگیزه درآنها را به ارمغان

ع اشود، اکثراً این افراد بر نوعی از انوترین ریسک صنعت بیمه و بالأخص بیمه اموال و حوادث سؤال میمهم

خصاً فضای که مشگیرد، اجماع دارند. با وجود اینشکل می هایی که بر بستر فضای سایبریریسک

از ریسک  های دیگریسایبری بستری مستعد برای ریسک است، برخی متخصصین در خصوص ظهور گونه

 چین، بلاکهای بیمه و دولتهای ذاتی در سیاستها شامل ریسکاند. این ریسکصنعت بیمه هم هشدار داده

(blockchain)ونقل شهری، املاک ساحلی، ارسال محصول فروش خرد و تفریح هم ، حمل

 (1351)خارزی،.شودمی

 

  . بیان مسئله2

 ارهایهایی در انجام ک و به پیشرفت باشند تر هارا قادر می سازد که منعطف سازی کارمندان ، سازمانتوانمند 

دست یابند. بـا توجـه به فضای رقابتی امروز که آگاهی کارکنان  کارکنان شخصی سازمانی وهمچنین

د ،توانمند پیش می رون فراگیرتر شده و سازمانها بـه سـمت سـاختارهای سازمانی یکپارچه تر و تمرکز زدایی

 تغییرات برای سازمانهای امروزی مهم است که باسرعت بیشتری به.سازی کارمنـد بیشـتر مطـرح می شود 

 نـین هـدفی را ارائـه میچمحیط پاسـخ دهند و توانمنـد سـازی کارمنـد یـک روش منطقـی دسـتیابی بـه 

در اختیار مدیریت می گـذارد تـا برنامه های وسیع تر توانمند سازی کارکنان زمان بیشتری را  دهد.از سویی

امـا بـرای دستیابی به توانمند سازی باید عوامل .را مـورد رسـیدگی قـرار دهـد  و هدفهای دراز مدت سازمان

معینی که بـه سـطوح بـالاتر توانمنـد سـازی منجـر می شود ، شناسایی گردد.البته این امر بسیار مشکل بوده و 

https://mkd.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
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( مدیریت ریسک فرایند شناسایی، Baird&Wang,2212 .)رایط محیطـی و سـازمانی وابسته استبه ش

ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی بالقوهای است که مشخصا پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در 

ر اقتصادی بخاط(نوسانان شدید قیمت نفت و کند شدن رشد 1339استویلیامز و هاینز، ) .باشد  وضع موجود می

وجود تحریم ها و تورم در چندسال اخیر،سقوط بازار بورس ریسک های نوظهوری هستند که در کشور 

نعت توانمندسازی نیروی انسانی ص شاهد آن هستیم.حال بانوجه به آنچه بیان شد سوال این است که آیا

وانمند می انسانی تمی تواند اثربخش باشد،آیا نیروی  های نوظهوربیمه در مواجهه با ریسک

 توانند تهدید ریسک های نو ظهور را به فرصت تبدیل کنند؟

 

 SWOTهای نوظهور و توانمندسازی افراد با تحلیل . ریسک3

هنگامی که ریسکها شناسایی و ارزیابی شدند، مدیر ریسک باید بهترین ترکیب از ابزارهایی که در مقابله با 

ازاجتناب از ریسک، کاهش :این ابزارها عمدتا عبارتند .مشکلات ناشی از آنها کاربرد دارند را انتخاب نماید 

وه از توسعه دامنه آن، انتقال خسارت بالقدادن احتمال وقوع خسارت یا در صورتی که اتفاق افتاد جلوگیری 

هداری و تحمل ،نگ (شرکتهای بیمه یا شرکتهایی که در زمینه پذیرش ریسک فعالیت میکنند(به طرف دیگر 

دود به باشد اگرچه مح گزینه انتقال شامل خرید بیمه میگری(  خود بیمه )این خسارات توسط خود شرکت

ترین ترکیب از این ابزارها باید هزینه ها و سایر جنبه های استفاده از مدیر ریسک در انتخاب مناسب.آن نیست 

بایست وضعیت مالی فعلی شرکت و اهداف مدیریت ریسک  هر ترکیب را مورد توجه قرار دهد همچنین می

بعد از تصمیم گیری در خصوص ابزارهای انتخابی مدیریت ریسک، مدیر  .آن را مورد ملاحظه قرار دهد 

بعنوان مثال در صورتی که بیمه خریداری گردد، تعیین کردن .صمیمات اتخاذ شده را اجرا نماید ریسک باید ت

 ,WEF ).اشدب گر قسمتی از فرآیند اجرا می ترین نرخ و انتخاب بیمه منطقی یافتنمناسب ترین پوشش، 

2212) 
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 های نوظهورریسکتوانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با تحلیل سوات . 1جدول

 SWOTماتریس 

 

 عوامل داخلی

 

 

 (S)نقاط قوت 

S1مجهز شدن نیروی انسانی به علم ریسک . 

S2 شناسایی ریسک های نو ظهور . 

S3 توجه ویژه به مقوله آموزش . 

S4 تامین کلیه امکانات سخت افزاری واحدهای .

 ستادی شرکت بیمه.

S5 نصب نرم افزارهای قوی در جهت استفاده .

 نیروی انسانی در سیستم بیمه ای بعد از آموزش.

 

 (w)نقاط ضعف 

W1عدم آگاهی از ریسک های موجود 

  

W2عدم آموزش تخصصی پرسنل در حوزه خبر . 

W3عدم آگاهی از رویدادهای بیمه ای . 

W4 بی انگیزه بودن کارکنان با توجه به پایین بودن .

 ءسطح پایه سمت های سازمانی،با لحاظ نمودن ارتقا

 تحصیلی اکثر پرسنل در سال های اخیر

 

 

ی
ج

ار
خ

ل 
وام

ع
 

 (O)فرصت ها 

O1 پیشرفت فناوری و .

تکنولوژیو فراهم آوردن 

 بستر مناسب

O2 وجود مراکز مجهز به  .

امکانات خاص در جهت 

شناسایی ریسک های نو 

 ظهور

O3 استفاده از نیروی  .

جوان و با تحصیلات عالیه و 

 مرتبط

O4 ه افراد علاقه ب.   شناسایی

صنعت بیمه و ریسک های نو 

ظهور  که در سایر واحدها 

 مشغول کارند.

 

 SOاسترتژی های 

ST1- توسعه منابع انسانی در زمینه بیمه از شرکت 

ST2-  توانمند سازی افراد  سازمان 

ST3-  یکپارچه در زمینه رسالت  مدیریت تحقق

 سازمان

ST4-   م شرکت و همنسجم کردن فرآینده اطلاعاتی

 پایانی در رابطه با عملکرد بیمه ای

 

 Wo استراتژی های

-ST9  از گیری بهره ه نحو و نوع به بازنگری 

 اجرای و تهیه و توسعه در های کارکنان مشارکت

 و توانمندسازی  ها طرح

ST0- رسانی کارکنان  در جهت  اطلاع و آموزش

 شناسایی ریسک های نو ظهور

ST11-   جذب انگیزه کارکنان در جهت

ه و رسیدن ب توانمندسازی کارکنان صنعت بیمه

 بهروری بالا

 

https://mkd.science-journals.ir/
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 (T)تهدیدها 

 T1 .  مشخص نشدن وضعیت

رویدادهای صنعتی و 

یازرگانی و احداث تاسیسات 

 و پروژه ها وصنعت

T2 عدم پرورش نیروی  .

متخصص با توجه به حرکت 

به سمت الکترونیک شدن 

 اتحفاظت از تاسیس

T3 اتکا به دانش سنتی بیمه  .

و عدم پذیرش اطلاعات 

جدید متناسب با 

 رویدادهای جدید.

 STاسترتژی های 

ST5-    تهیه بروشور های اطلاعاتی در زمینه بیمه و

ریسک های نو ظهور شرکت  و ایجاد کتابخانه دیتای 

 مورد نیاز

-ST6   . استفاده صحیح از افراد در سازمان 

ST7- مسیرهای ارتباطی  تجهیز و امنیت تامین 

ST8-    نگاه ریسک پذیری به بیمه  و خلق اطلاعات

 کافی

 

 WT استرتژی های

-ST12  تعیین رسالت بیمه واطلاعات لازم با استفاده از

 برنامه ریزی های منسجم .

ST13- کارکنان جوان و پر انرژی  ترغیب و تشویق

 در جهت کسب آگاهی از ریسک های نو ظهور در

 سطح جهانی

ST14-  انجام یکسری کارها در جهت بهبود و توانمند

 سازی افراد 

T15-   مشخص کردن ماموریت افراد در رابطه با

 شناسایی عوامل داخلی و خارجی ریسک

 

گذاری متناسب  است قیمت .امروزه، راهبردهای گوناگونی برای سازگاری با ریسکهای نوظهور ارائه شده 

ضروری است برنامههای جانبی شامل  .با ریسک براساس روش ها و مدل های خسارتی علمی بسیار 

، بهبود رسیدگی به خسارات، بیمه اتکایی، (deductibles)محدودکردن پوشش ها، به کارگیری کاستنیها 

ود مات خصوصی و همگانی جهت بهباوراق بهادار بیمه ای که ریسک ها را به بازار سرمایه منتقل میکنند، اقدا

طرحهای بیمه خرد در  )وساز و اقدامات دفاعی در حال توسعه و پیشرفت هستند مانند ضوابط ساخت

، در بخش زمینه دارایی هایی خاص باید به ریسکهای ها و فرصت ی که (کشورهای هادر  توسعه درحال

.)دقیقی اصل ه شودیابند، توج م مقرراتی افزایش میدلیل تغییر در محیط فیزیکی و سیاستهای تنظی احتمالاً به

 (1335و همکاران،

https://mkd.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


              ISSN: 7272-7722 Online                          فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
 journals.ir-https://mkd.science                                      journals.ir-https://science 

 

 
 

71 

 
 . مدل پژوهش1شکل

 

 

  های آماری پژوهش. یافته4

 ریساختا نانیاطم تیقابل بیضر. 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایایی ترکیبی ابعاد تحقیق

 528.0 توانمندسازی

 428.0 صنعت بیمه

 52700 ریسک های نو ظهور

 42800 اثربخشی

https://mkd.science-journals.ir/
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بوده و بنابراین سازگاری  2.1توجه به جدول فوق، در تمام ابعاد مورد بررسی میزان پایایی ترکیبی بیشتر از  با

 درونی مدل قابل تایید است.

 های برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش. شاخص3جدول

 R COMMUNALITY. ابعاد تحقیق

 52000 235.0 توانمندسازی

 42000 --- صنعت بیمه

های نو ظهورریسک   23520 52000 

 42000 23550 اثربخشی

 03550 035.0 میانگین معیارها

𝑮𝑶𝑭 = √𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥ı𝐭𝐲 ×  𝑹𝟐𝟐
 = √𝟎. 𝟐𝟗𝟏

𝟐  = 0350 

 

 2.29، 2.21باشد. سه مقدار نشان دهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می Communalityبه طور کلی 

،(. 1351معرفی شده است )صدر، انصاری،  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای معیار  2.30و 

دهنده باشد که نشانمی 2.91برای مدل پژوهش، برابر با  GOFدهد مقدار همانطور که جدول فوق نشان می

 برازش بسیار قوی مدل پژوهش است.

 درصد 95در سطح اطمینان های آزمون فرضیات تحقیق . یافته 4جدول

 نتیجه T Β فرضیات 

 1فرضیه 
توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه بین 

 رابطه وجود دارد های نوظهوربا ریسک
 یهفرض تایید 23200 003.22

      2فرضیه 
بین صنعت بیمه و ریسک های نو ظهور رابطه وجود 

 دارد.
 یهفرض تایید .2300 38.0.

https://mkd.science-journals.ir/
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 نتیجه T Β فرضیات 

 .فرضیه 
بین ریسک های های نو ظهور و اثربخشی رابطه وجود 

 دارد.
 یهفرض تایید .2320 03003.

 یهفرض تایید 23000 3020. بین اثربخشی و توانمند سازی کارکنان رابطه وجود دارد. 0فرضیه 

     

 

استخراج شده، نتیجه آزمون فرضیات در جدول فوق آورده شده است. در  tبا توجه به ضرایب معناداری و 

دهد که تمامی فرضیات تحقیق، تایید می باشند که در زیر به تشریح نتایج تحقیق نشان می %59سطح اطمینان 

 بیان شده است:

 

 

 گیرینتیجه. 5

در جهان امروزی که دانش بشر از سه موج کشاورزی و صنعتی و الکترونیکی در حال عبور کرده استریال 

باید تخصص و علم و آگاهی بیشتری کسب شود.نیروی انسانی بزرگترین سرمایه در جهان هستی شناخته شده 

ه ر جهان شناخته شده کاست.مغز انسان اهرم تمام علم ها و کارها است.صنعت بیمه یکی از مهترین صنعت د

دارایی قانون و رویه خاصی می باشد.و این صنعت مانند سایر صنعتها با یک سری خطرات و تهدیدها روبرو 

می باشد.ریسک های نو ظهور یک تهدیدی است که با توانمندسازی افراد موجود در این صنعت می توان 

 ای موفق بودن با ریسک های نو ظهور باید اولیناین تهدید را به فرصت تبدیل کرد.سازمان های بیمه ای بر

گام به افراد سازمان علم و آگاهی و انگیزه لازم را تزریق کنند و در گام بعدی این افراد را در جهت شناسایی 

عوامل داخلی و خارجی سوق دهند.کسب مزیت در هر صنعت در گرو نیروی توانمند و خلاق است.دانش به 

حیطه کاری فرصتی مناسب در جهت اثربخشی سازمان است.در هر حال ریسک روز و بکارگیری آن در 

های نو ظهور وجود دارند و این چیزی است که در طبیعت کاری وجود دارد بنابراین می توان گفت شرکت 
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بیمه ای موفق است که با توجه به نیروی انسانی قوی و کسب اطلاعات جدید به تحلیل ریسک های نو ظهور 

 نتایج حاصل از آن را به صورت کاربردی در شرکت به کار گیرد. دست زند و
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