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چکیده
نظــر بــه لــزوم توســعۀ صنعــت گردشــگری در ایــران، کاهــش مخاطــرات ناشــی 
از گردشــگری از طریــق بیمــه، به منزلــۀ یکــی از ابزارهــای ایجادکننــدۀ امنیــت روانــی، 
اهمیــت وافــری دارد. هــدف پژوهــش حاضــر ارائــۀ مــدل مدیریــت ریســک مناســب 
ــه و  ــات بیم ــای خدم ــث ارتق ــه باع ــت ک ــران اس ــدگان از ای ــران دیدارکنن ــرای بیمه گ ب
ــش، از  ــن پژوه ــود. ای ــور می ش ــن کش ــگری در ای ــت گردش ــعۀ صنع ــه توس درنتیج
نظــر هــدف، کاربــردی و، از نظــر نحــوۀ گــردآوری داده هــا، توصیفــی اســت. جامعــۀ 
آمــاری شــامل خبــرگان صنعــت بیمــه و گردشــگری اســت و از روش سرشــماری، ســه 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــردآوری داده ه ــرای گ ــزار SmartPLS ب ــش نامه و نرم اف پرس
ــذاری  ــک، اثرگ ــت ریس ــی مدیری ــۀ اصل ــه مؤلف ــن س ــه، از بی ــد ک ــان دادن ــا نش یافته ه
ــعۀ  ــک در توس ــا ریس ــه ب ــب در مواجه ــرد مناس ــتفاده از رویک ــک و اس ــی ریس ارزیاب
ــذاری  ــه اثرگ ــت، درحالی ک ــادار اس ــگری معن ــت گردش ــعۀ صنع ــه و توس ــت بیم صنع
گــزارش ریســک در توســعۀ صنعــت بیمــه و توســعۀ صنعت گردشــگری معنادار نیســت. 
درنتیجــه، ایجــاد یــک زنجیــرۀ به هم پیوســته و درهم تنیــده از گــروه مشــاوران مدیریــت 
ــن  ــعۀ ای ــات توس ــه از الزام ــرکت های بیم ــی در ش ــای فن ــاوران واحده ــک و مش ریس
ــوب  ــخت گیرانۀ چارچ ــرش س ــای پذی ــت، به ج ــن، الزم اس ــت. همچنی ــت اس صنع
ــای  ــا نیازه ــب ب ــل آن متناس ــه تعدی ــک، ب ــت ریس ــفاف مدیری ــرد ش ــخص و راهب مش
ــد و فقــط فرایندهــا، دســتورالعمل ها، رویه هــا، شــاخص های اصلــی  ســازمان بپردازن
ــه  ــرکت بیم ــای ش ــک  های واحده ــۀ ادارۀ ریس ــری درزمین ــوۀ گزارش گی ــک و نح ریس

ارائــه شــوند. 
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مقدمه
صرف نظــر از بحــران اخیــر ویــروس کرونــا کــه در همــۀ 
صنایــع تأثیــر منفــی داشــته، صنعــت جهانگــردی در دهه هــای 
ــع  ــن صنای ــن و پاک تری ــن، متنوع تری ــی از بزرگ تری ــر یک اخی
در دنیــا شــده اســت کــه بیشــترین میــزان ارزش افــزوده را برای 
کشــورهایی ایجــاد می کنــد کــه بــه ایــن صنعــت توجــه و روی 
ایــن صنعــت در حوزه هــای  آن ســرمایه گذاری می کننــد. 
ــا  ــار مســتقیم ی اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی آث
غیرمســتقیم دارد. براســاس گــزارش ســالیانه، در ســال 2020، 

زمانی کــه اقتصــاد جهانــی رشــد 2/5 درصــدی داشــت، 
ســفر و گردشــگری در ایــران رشــد چشــمگیری داشــت، یعنــی 
بیــش از 3/5 درصــد رشــد کــرد )آثــار اقتصــادی گردشــگری 
در ایــران در ســال 2020(4. براســاس تعــداد گردشــگران 
بین المللــی ورودی و مبالــغ وصولــی گردشــگران در ســال 
2019، درصــد تغییــر گردشــگران بین المللــی در ایــران، طــی 
ــن  ــود. ای ــد ب ــا 49/9 درص ــر ب ــال های 2018/2017، براب س
ــورهای  ــی کش ــن تمام ــر بی ــد تغیی ــن درص ــد بزرگ تری درص
ــات  ــاس تحقیق ــه براس ــه این ک ــر ب ــود. نظ ــیه ب ــیا و اقیانوس آس

nazaninsami@yahoo.com  )1.دانشجوی دکتری مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول 

2.دانشیار دانشکدۀ گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3.دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران 

4. Economic impact reports of Iran, 2020
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)رضوانــی، 1390( کشــور ایــران جــزء کشــورهای برتــر 
درزمینــۀ جاذبه هــای گردشــگری شــناخته شــده اســت، 
ایــن کشــور بایســتی حداکثــر اســتفاده  را از منابــع خــدادادی 
ــد.  ــته باش ــگری داش ــاک گردش ــت پ ــای صنع ــور ارتق به منظ
بنابرایــن، مدیریــت گردشــگری در ایــن کشــور اهمیــت 
ــکاران  ــس و هم ــک  این ــات م ــاس تحقیق ــزایی دارد. براس بس
ــد  ــدگان از مقاص ــه بازدیدکنن ــه این ک ــه ب ــا توج )2002(، ب
گردشــگری به دلیــل نا آشــنایی بــا محیــط به حــد کافــی 
احتیــاط  نمی کننــد، در مقایســه بــا مــکان اقامــت همیشــگی 
خــود، بــا خطــرات جانــی و امنیتــی بیشــتری روبه رو هســتند. 
کاهــش ایــن مخاطــرات از طریــق مدیریــت صحیــح ریســک 
ــزار انتقــال ریســک اســت. اگــر  ــر اســت. بیمــه اب امکان پذی
کننــد،  اجــرا  به درســتی  را  ریســک  مدیریــت  بیمه گــران 
ــی  ــود و، درپ خدمــت بیمــه ای ارائه شــونده توســط آن هــا بهب
ــگری در  ــه ای، گردش ــات بیم ــگران از خدم ــت گردش رضای
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــد و درنتیج ــترش می یاب ــور گس ــن کش ای
ــع  ــور و، به تب ــود در کش ــی خ ــگاه واقع ــت در جای ــن صنع ای
آن، توســعۀ اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی می انجامــد. 
مدیریــت  مــدل  ارائــۀ  پژوهــش  ایــن  هــدف  ازایــن رو، 
ریســک مناســب بــه بیمه گــران ارائه دهنــدۀ پوشــش های 
ــن پژوهــش  ــران اســت. ای ــدگان از ای ــرای دیدارکنن بیمــه ای ب
کاربردی ـ توصیفــی اســت، جامعــۀ آمــاری شــامل خبــرگان 

ــزار  صنعــت بیمــه و گردشــگری هســتند و از سرشــماری، اب
پرســش نامه و نرم افــزار SmartPLS بــرای گــردآوری داده هــا 
اســتفاده شــده اســت. رایج تریــن خدمــات بیمــه ای بــه 
گردشــگران، در قالــب محصــوالت بیمــه ای، بیمــۀ مســئولیت 
ــافران  ــۀ مس ــگران و بیم ــال گردش ــور در قب ــران ت ــی مدی مدن
ورودی بــه ایــران اســت. بــا توجــه بــه بررســی دیدارکننــدگان 
ــد در  ــونده در مقص ــه ای ارائه ش ــات بیم ــه خدم ــران، ب از ای
ایــن تحقیــق توجــه شــده اســت. بنابرایــن، در ایــن تحقیــق، 
ــدگان از  ــل بازدیدکنن ــور در مقاب ــران ت ــئولیت مدی ــۀ مس بیم
ــران  ــه مدی ــوری ک ــود، به ط ــی می ش ــر بررس ــدگاه بیمه گ دی
تــور پیــش از ســفر اســامی شــرکت کنندگان، مــکان و زمــان 
برگــزاری اردو یــا تــور را بــه بیمه گــر اعــام می کننــد و 
الحاقیــه ای درخصــوص کلیــۀ حــوادث محتمــل، طــی مــدت 
اردو یــا تــور، شــامل فــوت یــا هزینه هــای پزشــکی، دریافــت 
می کننــد و، در صــورت احــراز مسئولیتشــان، تحــت پوشــش 

ــد. ــرار می گیرن ــه  ق بیم

ادبیات و پیشینۀ تحقیق
 در ایــن قســمت، تحقیقــات مرتبــط بــا موضــوع مقالــه 

ــوند:  ــی می ش بررس

جدول 1: بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع

بررسی تحقیق حاضر یار )1397( دهقانی و شهر

1
-عدم مداخلۀ مستقیم شرکت های بیمه در مدیریت ریسک های 

بیمه گذاران 
-پیشنهاد سیستمی گزارشگر مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک

بررسی تحقیق حاضر دهقانی و همکاران )1397(

2
در پژوهش حاضر، آثار مدیریت ریسک در توسعۀ صنعت بیمه 

بررسی شده است. 
l

بررسی تحقیق حاضر کریم زاده )1392(
3

آثار مدیریت ریسک در توسعۀ صنعت گردشگری بررسی شده است. بررسی ریسک ادراک شدهۀ دیدارکنندگان از سفر به ایران 

بررسی تحقیق حاضر نجفی چمازکتی )1390(

درنتیجۀ مدیریت مناسب ریسک های دیدارکنندگان توسط شرکت های 4
بیمه احساس امنیت پدید می آید. در پژوهش حاضر، آثار مدیریت 

ریسک در توسعۀ صنعت گردشگری بررسی شده است.

در این پژوهش، عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری در ایران از نظر 
جامعه شناختی بررسی شده اند. 

بررسی تحقیق حاضر باروانی و َمتیوز )2012(

5
در این پژوهش، این موضوع به صورت کّمی بررسی و تأیید شد.

مدلی با هدف تشخیص ریسک و تجزیه وتحلیل آن در صنعت 
گردشگری طراحی کردند. 
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بررسی تحقیق حاضر ِکرن و همکاران )2012(

در این پژوهش، ارزیابی ریسک و تغییرات کاهش ریسک )که یکی 6
از مؤلفه های استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک است( 

تبیین شدند. 

مدل مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین را از طریق ارتباط دادن 
تشخیص، ارزیابی و کاهش ریسک به عملکرد ریسک توسعه 

دادند. همچنین، تأثیر فرایند بهبود مستمر در شناسایی، ارزیابی و 
تعدیل مدل سازی شده است.

بررسی تحقیق حاضر سای و ِچن )2011(

7
براساس مطالعات آنان، پس از شناسایی و ارزیابی ریسک، می توان 

راهکارهای پیشگیری و کاهش خطرات را ارائه کرد و، براساس آن، به 
تدوین برنامه های ایمنی پرداخت. در پژوهش حاضر، آثار ارزیابی 
ریسک در استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک بررسی 

شده است

مدلی برای ارزیابی ریسک در صنعت گردشگری را طراحی کردند. 
روش مورداستفاده در پژوهش آنان می تواند صاحبان دارایی های 

گردشگری را برای مواجهه با بدترین شرایط آماده کند که بتوانند، در 
صورت وقوع حوادث، پاسخ مناسبی ارائه کنند.

بررسی تحقیق حاضر داود و همکاران )2008(

8
یکی از نتایج پژوهش حاضر، اثرگذاری مدیریت ریسک در توسعۀ 

صنعت بیمه است.
مطالعۀ آنان درزمینۀ مدیریت ریسک در صنعت بیمه انگلستان 

بوده است. 

در برخــی از تحقیقــات بــه دو مقولــۀ مدیریــت ریســک 
ــه  ــه، ب ــت. در ادام ــده اس ــاره ش ــه اش ــه جداگان ــت بیم و صنع

ــود: ــاره می ش ــا اش ــواردی از آن ه م
در تحقیــق فــاح تفتــی و همــکاران )1397( بــا عنــوان 
»تحلیــل تأثیــرات متقابــل صنعــت بیمــه و گردشــگری در ایران 
ــن  ــاختاری«، مهم تری ــادالت س ــازی مع ــرد مدل س ــا رویک ب
گردشــگری،  خدمــات  تقاضــای  بخــش  در  شــاخص ها، 
تســهیات حمل ونقلــی و ســاختار و تشــکیات ســازمان های 
فعــال در حــوزۀ گردشــگری در نظــر گرفتــه شــدند. همچنیــن، 
ــردی  در بخــش عرضــۀ خدمــات بیمــه ای، آموزش هــای کارب
ــه فعــاالن حــوزۀ گردشــگری مهم تریــن شــاخص شناســایی  ب

شــدند.
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان »شناســایی عوامــل مؤثــر 
در تصویــر ذهنــی گردشــگران خارجــی از ایــران« توســط 
ــه  ــد ازجمل ــر مقص ــکاران )1394(، تصوی ــودی و هم محم
ــد  ــاب مقص ــگر و انتخ ــار گردش ــر در رفت ــم و مؤث ــل مه عوام

ــت.  ــده اس ــمرده ش برش
عنــوان  بــا   ،)1391( حیدرپــور  تحقیــق  نتایــج  در 
ــا  ــران ب ــگری در ته ــعۀ گردش ــزی توس ــت و برنامه ری »مدیری
ــتۀ  ــر وابس ــا متغی ــن ب ــامت«، س ــگری س ــر گردش ــد ب کی تأ
توســعۀ گردشــگری ســامت در شــهر تهــران رابطــۀ معنــاداری 
نــدارد و متغیرهــای میــزان تحصیــات، ســابقۀ کار و وضعیــت 
تأهــل بــا توســعۀ گردشــگری رابطــۀ مثبــت و معنــاداری دارنــد.
باروانــی و َمتیــوز )2012( پژوهشــی بــا هدف تشــخیص 
ــام  ــگری انج ــت گردش ــل آن در صنع ــک و تجزیه وتحلی ریس
دادنــد. براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، تضمیــن مزیــت 

ــه  ــتلزم توج ــب وکار مس ــری کس ــعۀ انعطاف پذی ــی و توس رقابت
بیشــتر بــه تشــخیص، تجزیه وتحلیــل و ارزیابــی ریســک 
ــا  ــت ت ــود اس ــب وکار خ ــای کس ــب راهبرد ه ــگام تصوی هن

واکنش دهــی بــه بحران هــا و موقعیت هــای اضطــراری. 
ــی  ــدف طراح ــا ه ــی، ب ــن )2011( پژوهش ــای و ِچ س
ــام  ــگری، انج ــت گردش ــرای صنع ــک ب ــی ریس ــدل ارزیاب م
دادنــد. براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، روش مورداســتفاده در 
ــان دارایی هــای گردشــگری را  ــد صاحب ــان می توان ــش آن پژوه
بــرای مواجهــه بــا بدتریــن شــرایط آمــاده کنــد تــا بتواننــد، در 

ــد.  صــورت وقــوع حــوادث، پاســخ مناســبی اراده کنن

مبانی نظری
انواع گردشگری

جهانــی  انجمــن  گردشــگری،  انــواع  زمینــۀ  در 
را  گردشــگری  گرایش هــای  مهم تریــن  نیــز  اکوتوریســم 
ــر  ــی ب ــگری مبتن ــم2، گردش ــدار1، اکوتوریس ــگری پای گردش
ــن5 ،  ــگری زمی ــه4، گردش ــگری ماجراجویان ــت3، گردش طبیع
ــتان7  ــرف دار تهی دس ــگری ط ــئولیت6، گردش ــگری مس گردش
و گردشــگری انبــوه یــا تــوده ای8 تعریــف کــرده اســت. عــاوه 
بــر مــوارد مذکــور، درخصــوص شــیوۀ اطاع رســانی در 

1. Sustainable tourism
2. Ecotourism
3. Nature-based tourism
4. Adventure tourism
5. Geo tourism
6. Responsible tourism
7. Pro-poor tourism
8. Mass tourism
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گردشــگری و توســعۀ خدمــات گردشــگری مــوارد ذیــل 
ــری  ــی بهره گی ــگری الکترونیک ــت. گردش ــت اس ــز اهمی حائ
از دنیــای دیجیتالــی اطاعــات و ارتباطــات و شــبکۀ جهانــی 
وب اســت کــه امــکان مشــاهدۀ اطاعــات صوتــی، تصویــری 
ــد.  ــان می ده ــه انس ــون ب ــی پیرام ــای فیزیک ــی را از دنی و متن
عــاوه بــر گردشــگری های یادشــده، انــواع دیگــر 
ــگری  ــهری، گردش ــگری ش ــد از گردش ــگری عبارت ان گردش
کارخانــه، گردشــگری گلــف، گردشــگری جنگل، گردشــگری 
متناســب1، گردشــگری آســان و بی دردســر2، گردشــگری 
ســخت و مضــر3، گردشــگری غیرمســتقیم، گردشــگری ادبــی 
ــگری  ــی، گردش ــگری صنعت ــات(4، گردش ــه ادبی ــته ب )وابس
جوانــان، گردشــگری جنــگ، گردشــگری برتــر5، گردشــگری 

اتوبوس ســواری و گردشــگری درون بــوم6.

بیمه و انواع رشته های بیمه ای
بیمــه، از دیــدگاه نویســندۀ ایــن مقالــه، ســازوکار انتقــال 
ــه  ــورت ک ــت. بدین ص ــر اس ــه بیمه گ ــذار ب ــک از بیمه گ ریس
ــارت های  ــروز خس ــورت ب ــود، در ص ــد می ش ــر متعه بیمه گ
ــع  ــت به موق ــرط پرداخ ــه ش ــه، ب ــورد بیم ــی م ــی و مال جان
ــه  ــا وج ــران ی ــارت را جب ــذار، خس ــط بیمه گ ــه توس ــق  بیم ح

معینــی پرداخــت کنــد.
در عــرف جهانــی بیمــه، رشــته های گوناگــون بیمه هــای 
 برحســب طبیعــت و فاکتورهــای مؤثــر در 

ً
بازرگانــی را معمــوال

ــد.  ــیم بندی می کنن ــا تقس ــوع آن ه ــا موض ــک ی ــی ریس ارزیاب
و  بیمه هــای زندگــی  بیمه هــا شــامل  انــواع  تقســیم بندی 
غیرزندگــی اســت )ســالنامۀ آمــاری صنعــت بیمــه، 1388(. 
بیمــۀ مســئولیت  بیمه هــا،  تقســیم بندی  مثــال، در  بــرای 
مدنــی مدیــران تــور در مقابــل بازدیدکننــدگان در دســتۀ 
بیمه هــای غیرزندگــی و انــواع بیمه هــای مســئولیت قــرار 

می گیــرد. 
ــد،  ــان ش ــه بی ــوص بیم ــه درخص ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه مفهــوم بیمــه همــواره بــا 
ــازوکار  ــه س ــی، بیم ــه عبارت ــت. ب ــوده اس ــن ب ــک عجی ریس

ــت.  ــده اس ــی ش ــک تلق ــال ریس انتق

مدیریت ریسک
در ایــن بخــش، مبانــی نظــری مدیریــت ریســک ارائــه 
شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ابتــدا مفهــوم ریســک بررســی 

شــده اســت.

1. Appropriate tourism
2. Soft tourism
3. Hard tourism
4. Literacy tourism
5. Senior tourism
6. Enclave tourism

مفهوم ریسک
در  ریســک  دربــارۀ  ارائه شــده  گوناگــون  تعاریــف 

جــدول ذیــل آورده شــده اســت.

جدول 2: تعاریف ریسک

یسکسالنامردیف یف واژۀ ر تعر

1
گرین و 

تریچمن7
1981

ریسک یعنی عدم اطمینان از 
ورود خسارت.

1989رجدا28
ریسک یعنی عدم اطمینان از 

وقوع خسارت.

1981اثرن39

ریسک عبارت است از حالتی 
که امکان ورود خسارت وجود 

دارد. ریسک جز مضر بودن 
پیشامد هیچ معنایی ندارد. 

1989ویلیامز410

ریسک یعنی تفاوت در نتایجی 
که در دوره ای معین می تواند 

رخ دهد. اگر فقط امکان 
وقوع یک پیشامد وجود داشته 
باشد، ریسک آن صفر است. 
اگر امکان وقوع پیشامدهای 
بسیاری وجود داشته باشد، 

ریسک صفر نیست. 

مراحل مدیریت ریسک
همان طــور کــه در تعریــف مدیریــت ریســك بیــان 
ــایی  ــه گام شناس ــامل س ــك ش ــت ریس ــد مدیری ــد، فراین ش
ریســك، کاهــش آن تــا ســطحی قابل قبــول و درنهایــت 

ارزیابــی آن اســت. 
ــر  ــا جزئی ت ــن گام ه ــك، ای ــت ریس ــرای مدیری در اج
ــد را در 4  ــن فراین ــع، ای ــی از مناب ــوند. در برخ ــی می ش بررس

ــد. ــرا می کنن ــر، در 6 گام اج ــی دیگ ــا 5 گام و، در برخ ی

روش شناسی
روش پژوهــش )جامعۀ آمــاری، روش های 

جمــع آوری و تحلیــل داده ها(
جامعــۀ آمــاری بــه خبــرگان دفاتــر مرکــزی شــرکت های 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرگان ادارات می ــتاد( و خب ــه )س بیم

ــود. ــدود می ش ــران مح ــتان ته ــگری در اس ــتی و گردش دس

7 . Greene & Trieschman
8. Rejda
9 . Athearn
10.  Williams
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ــردآوری  ــرای گ ــش نامه ب ــزار پرس ــش، اب ــن پژوه در ای
ــت.  ــده اس ــه ش ــه  کار گرفت ــا ب داده ه

در ایــن تحقیــق، پــس از گــردآوری داده هــا، بــا اســتفاده 
از پرســش نامه، یــک مــدل مفهومــی علمــی و کاربــردی 
به منظــور ارتقــای فراینــد مدیریــت ریســک بــه بیمه گــران 
ارائه دهنــدۀ پوشــش بیمــه ای بــرای دیدارکننــدگان از ایــران 
ــت  ــدن اهمی ــخص ش ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ارائ
صنعــت گردشــگری در کل جهــان و، به تبــع آن، در ســطح 
ایــران،  وافــر موجــود در  و  بالقــوه  قابلیت هــای  و  کشــور 
ــت  ــز اهمی ــگران نی ــرای گردش ــونده ب ــه ای ارائه ش ــت بیم خدم
ــه اســت. در گذشــته، شــرکت های بیمــۀ داخلــی  ــی یافت فراوان
مقیاســی بــرای بــرآورد میــزان ریســک در زمــان صــدور 
ــا امــروزه اســتفاده از ابزارهــای علمــی  بیمه نامــه نداشــتند، ام
ــزایی دارد.  ــت  بس ــه اهمی ــازار بیم ــک ب ــی ریس ــرای ارزیاب ب

ــی  ــر بررس ــای زی ــش از روش ه ــی پژوه ــی و پایای روای
ــت: ــده اس ش

- روایــی در بخــش کّمــی: اعتبــار پرســش نامه بــا 
اســتفاده از روش روایــی محتــوا ســنجیده شــده اســت. بــر ایــن 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــار CVI و CVR اس ــاس، از دو معی اس
- پایایــی در بخــش کّمــی: در تحقیــق حاضــر، بــا 
پرســش نامه  ابــزار  پایایــی  کرونبــاخ،  آلفــای  از  اســتفاده 

بررســی شــده اســت.
بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا از روش هــای تحلیــل 
ــای  ــت. از روش ه ــده اس ــتفاده ش ــتنباطی اس ــی و اس توصیف
درصدگیــری،  فراوانــی،  توزیــع  نمایــش  بــرای  توصیفــی 
شــاخص های پراکندگــی مربــوط بــه داده هــا و اطاعــات 
به دســت آمده از اقدامــات میدانــی و کتابخانــه ای اســتفاده 
شــده و از روش هــای اســتنباطی بــرای تحلیــل، تفســیر و 

تعمیــم نتایــج حاصــل از داده هــای پژوهــش بهــره گرفتــه شــده 
ــت.  اس

نتایج تجزیه وتحلیل داده ها
در ایــن تحقیــق، مــدل مدیریــت ریســک بــرای بیمه گران 
ــران  ــدگان از ای ــدۀ پوشــش بیمــه ای به منظــور دیدارکنن ارائه دهن
براســاس دیدگاه هــای خبــرگان صنعــت بیمــه و صنعــت 
گردشــگری و بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاری مبتنــی 
ــی  ــد. بررس ــوده ش ــیPLS( 1( آزم ــات جزئ ــل مربع ــر حداق ب

مــدل پژوهــش طــی ســه مرحلــه انجــام شــد:
در  شــد.  بررســی  بیرونــی  مــدل  اول،  مرحلــۀ  در 
ــای  ــان و متغیره ــای پنه ــن متغیره ــط بی ــه، رواب ــن مرحل ای
اندازه گیری شــده از طریــق ارزیابــی بــار عاملــی ســؤاالت 

شــد.  بررســی  ســازه ها  روایــی  و  پایایــی  پرســش نامه، 
ــن  ــد. در ای ــی ش ــی بررس ــدل درون ــۀ دوم، م در مرحل
مرحلــه، روابــط بیــن متغیرهــای پنهــان ســنجیده شــد. آزمــون 
ــذاری  ــزان تأثیرگ ــام و می ــارۀ t انج ــاس آم ــی براس ــدل درون م
ــب رگرســیونی مشــخص  ســازه ها در یکدیگــر براســاس ضرای
شــد. بــرازش مــدل ســاختاری براســاس آمــارۀ t انجــام 
می شــود. ایــن ضرایــب بایــد از 1/96 بیشــتر باشــند تــا 
بتــوان، در ســطح اطمینــان 95 درصــد، معنــادار بــودن آن هــا را 
تأییــد کــرد. میــزان تأثیرگــذاری ســازه ها در یکدیگــر براســاس 
ضرایــب رگرســیونی مشــخص می شــود. نتایــج حاکــی از 
 t پذیــرش 14 رابطــه و رد 3 رابطــه هســتند. مقادیــر آمــارۀ
ــک  ــزارش ریس ــک و گ ــی ریس ــذاری ارزیاب ــون تأثیرگ در آزم
ــزارش  ــذاری گ ــن تأثیرگ ــه و همچنی ــت بیم ــعۀ صنع در توس
ــر از 1/96  ــگری کوچک ت ــت گردش ــعۀ صنع ــک در توس ریس

ــت.  ــادار نیس ــور معن ــط مذک ــن، رواب ــت. بنابرای اس

1. Partial Least Squares )PLS(

t جدول 3: ضرایب رگرسیونی و مقادیر آمارۀ

یب رگرسیونیمسیر نتیجهآمارۀ t ضر

پذیرش0/85423/583ارزیابی ریسک ← ارزشیابی ریسک

پذیرش0/966156/132ارزیابی ریسک ← استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک

پذیرش0/987275/120ارزیابی ریسک ← تجزیه وتحلیل ریسک

رد0/2541/585ارزیابی ریسک ← توسعۀ صنعت بیمه

پذیرش0/7602/823ارزیابی ریسک ← توسعۀ صنعت گردشگری

پذیرش0/7056/318استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک← توسعۀ صنعت بیمه

پذیرش0/4252/959استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک← توسعۀ صنعت گردشگری 

پذیرش0/91854/824استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک← پذیرش ریسک

پذیرش0/994621/172استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک← کاهش ریسک
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یب رگرسیونیمسیر نتیجهآمارۀ t ضر

پذیرش0/974209/662استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک← گزارش ریسک

پذیرش0/92153/808تجزیه وتحلیل ریسک← تخمین ریسک

پذیرش0/93074/769تجزیه وتحلیل ریسک← شناسایی ریسک

پذیرش0/82010/190تجزیه وتحلیل ریسک← طبقه بندی ریسک

پذیرش0/83622/704کاهش ریسک← انتقال ریسک

پذیرش0/86619/847کاهش ریسک← برنامه ریزی ریسک

پذیرش0/92662/800کاهش ریسک← حذف ریسک

پذیرش0/92253/418کاهش ریسک← محدود کردن ریسک

رد0/0370/184گزارش ریسک← توسعۀ صنعت بیمه

رد0/2040/794گزارش ریسک← توسعۀ صنعت گردشگری

ــه  ــیرهایی ک ــذف مس ــا ح ــش، ب ــی پژوه ــدل نهای م
 بــرازش داده شــد. مقادیــر قابلیــت 

ً
معنــادار نبودنــد، مجــددا

پیش بینــی شــاخص های مربــوط بــه ســازه های درون زای 
مــدل و همچنیــن مقادیــر تغییرپذیــری شــاخص های هریــک 
ــاختاری را  ــدل س ــرازش م ــی ب ــازه های درون زا چگونگ از س

نشــان می دهنــد. 
ــا اســتفاده از  ــی پژوهــش ب ــۀ ســوم، مــدل کل در مرحل
معیــار GOF بررســی شــد. مقــدار حاصــل قــوت یــا ضعــف 

ــی پژوهــش را نشــان می دهــد. ــرازش مــدل کل ب

یافته ها
فرضیــات  آزمــون  از  حاصــل  نتایــج  براســاس 
ــک،  ــت ریس ــی مدیری ــۀ اصل ــه مؤلف ــن س ــش، از بی پژوه
ــب  ــرد مناس ــتفاده از رویک ــک و اس ــی ریس ــذاری ارزیاب اثرگ

ــعۀ  ــه و توس ــت بیم ــعۀ صنع ــک در توس ــا ریس ــه ب در مواجه
ــادار اســت، درحالی کــه اثرگــذاری  صنعــت گردشــگری معن
گــزارش ریســک در توســعۀ صنعــت بیمــه و توســعۀ صنعــت 

ــت. ــادار نیس ــگری معن گردش
ســؤال اصلــی: مــدل مدیریــت ریســک مناســب 
به منظــور  بیمــه ای  پوشــش  ارائه دهنــدۀ  بیمه گــران  بــرای 

ایــران چیســت؟ از  دیدارکننــدگان 
معنــادار  کلــی  به طــور  کــه  روابطــی  حــذف  بــا 
ــت  ــعۀ صنع ــک در توس ــزارش ریس ــذاری گ ــد )اثرگ نبوده ان
بیمــه و توســعۀ صنعــت گردشــگری(، مــدل پیشــنهادی 
 بــرازش داده شــد. اثرگــذاری مســتقیم 

ً
پژوهــش مجــددا

ــدل  ــه در م ــه، ک ــت بیم ــعۀ صنع ــک در توس ــی ریس ارزیاب
اولیــه معنــادار نیســت، در مــدل اصاح شــده معنــادار اســت. 

ــت: ــر اس ــکل زی ــه ش ــش ب ــدل پژوه ــت، م درنهای

شکل 1: مدل نهایی پژوهش
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در ایــن پژوهــش، مدلــی مفهومــی بــرای بیمه گــران 
ایــران  از  دیدارکننــدگان  بــه  بیمــه ای  پوشــش  ارائه دهنــدۀ 
ــك در  ــت ریس ــش مدیری ــدل، نق ــن م ــد. در ای ــی ش طراح
توســعۀ صنعــت بیمــه و توســعۀ صنعــت گردشــگری بررســی 
ــی  ــدف طراح ــا ه ــه ب ــن زمین ــین در ای ــات پیش ــد. مطالع ش
مدیریــت ریســک در صنعــت بیمــه یــا صنعــت گردشــگری و 
بــه روش کیفــی انجــام شــده اند. در پژوهــش حاضــر، دربــارۀ 
ــده  ــث ش ــی بح ــای کّم ــتفاده از روش ه ــا اس ــوع ب ــن موض ای
ــت  ــۀ مدیری ــه مؤلف ــذاری س ــش، اثرگ ــن پژوه ــت. در ای اس
ریســک شــامل ارزیابــی ریســک، اســتفاده از رویکــرد مناســب 
در مواجهــه بــا ریســک و گــزارش ریســک در توســعۀ صنعــت 
بیمــه و صنعــت گردشــگری بررســی شــد. از بیــن ســه مؤلفــۀ 
اصلــی مدیریــت ریســک، اثرگــذاری ارزیابــی ریســک و 
اســتفاده از رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ریســک در توســعۀ 
صنعــت بیمــه معنــادار اســت، درحالی کــه اثرگــذاری گــزارش 
ــن،  ــادار نیســت. بنابرای ریســک در توســعۀ صنعــت بیمــه معن
ــعۀ  ــک در توس ــت ریس ــذاری مدیری ــه اثرگ ــت ک ــوان گف می ت
ــا  ــوان ب ــه را می ت ــن نتیج ــت. ای ــادار اس ــه معن ــت بیم صنع
نتایــج مطالعــات داود و همــکاران )2008(، کــه درزمینــۀ 
ــده  ــام ش ــتان انج ــۀ انگلس ــت بیم ــک در صنع ــت ریس مدیری
اســت، مقایســه کــرد. براســاس نتایــج پژوهــش یادشــده، ارائــۀ 
ــت  ــرد مدیری ــت عملک ــق از وضعی ــترده و دقی ــری گس تصوی
ــت  ــعۀ صنع ــۀ توس ــد زمین ــا می توان ــران بریتانی ــك بیمه گ ریس

ــم آورد. ــه را فراه بیم
بنابرایــن، پذیرفتــن اثرگــذاری مدیریــت ریســک در 
ــی پژوهــش اســت.  ــج کل توســعۀ صنعــت بیمــه یکــی از نتای
ــا مطالعــات دهقانــی و شــهریار )1397( و داود  ایــن نتیجــه ب
و همــکاران )2008(، کــه بــا هــدف طراحــی الگوهایــی 
انجــام  بیمــه  صنعــت  در  ریســک  مدیریــت  به منظــور 
ــا  ــور ب ــۀ مذک ــال، نتیج ــت. بااین ح ــتا اس ــده اند، هم راس ش
مطالعــات دهقانــی و همــکاران )1396(، کــه با هدف بررســی 
ــرکت های  ــرد ش ــک و عملک ــت ریس ــری مدیری ــۀ به کارگی رابط
ــدف  ــه ه ــدارد. اگرچ ــی ن ــت، هم خوان ــده اس ــام ش ــه انج بیم
ــوده  ــه ب ــرکت های بیم ــرد ش ــی عملک ــور بررس ــش مذک پژوه
اســت، بــا نتایــج پژوهــش حاضــر قابل مقایســه اســت. نتایــج 
اســت کــه  آن  از  آنــان حاکــی  پژوهــش  از  به دســت آمده 
مدیریــت ریســک ارتبــاط معنــاداری بــا عملکــرد شــرکت های 
بیــن  از  حاضــر،  پژوهــش  در  درحالی کــه  نــدارد.  بیمــه 
ــب  ــرد مناس ــتفاده از رویک ــک، اس ــت ریس ــای مدیری مؤلفه ه
ــادار و اســتفاده از  ــر مســتقیم و معن ــا ریســک اث ــه ب در مواجه
ــتقیم  ــر غیرمس ــک اث ــا ریس ــه ب ــب در مواجه ــرد مناس رویک
ــض  ــن تناق ــد. ای ــه دارن ــت بیم ــعۀ صنع ــاداری در توس و معن
می توانــد بــه شــاخص های مورداســتفاده بــرای ســنجش 

و  دهقانــی  باشــد.  مربــوط  بیمــه  شــرکت های  عملکــرد 
ــۀ  ــان ســهام به مثاب ــازده حقــوق صاحب همــکاران )1396( از ب
ــد،  ــتفاده کرده ان ــرکت اس ــرد ش ــری عملک ــاخص اندازه گی ش
درحالی کــه، در پژوهــش حاضــر، شــاخص هایی ازجملــه 
ــای  ــق بیمه ه ــهم از ح ــدی، س ــۀ تولی ــق بیم ــد ح ــرخ رش ن
ــۀ  ــق بیم ــور و ح ــه در کش ــق بیم ــوذ ح ــب نف ــی، ضری زندگ
ــر  ــه در نظ ــت بیم ــعۀ صنع ــاخص های توس ــۀ ش ــرانه به مثاب س

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــوان  ــک، به عن ــزارش ریس ــه گ ــه ک ــن نتیج ــن، ای همچنی
یکــی از مؤلفه هــای مدیریــت ریســک، تأثیــر معنــاداری 
در توســعۀ صنعــت بیمــه نــدارد بــا مطالعــات دهقانــی و 
شــهریار )1397( هم راســتا اســت. براســاس مطالعــات آنــان، 
بســیاری از وظایــف واحــد مدیریــت ریســک، درصورتــی کــه 
ــب  ــد موج ــوند، می توانن ــن نش ــت تبیی ــا ظراف ــتی و ب به درس
ــی  ــی حسابرس ــی و حت ــای فن ــا واحده ــف ب ــل وظای تداخ
ــود  ــث بهب  باع

ً
ــا ــک لزوم ــگری ریس ــن، گزارش ــوند. بنابرای ش
ــود. ــه نمی ش ــت بیم ــعۀ صنع ــرد و توس عملک

از بیــن ســه مؤلفــۀ اصلــی مدیریــت ریســک، اثرگــذاری 
ــه  ــب در مواجه ــرد مناس ــتفاده از رویک ــک و اس ــی ریس ارزیاب
ــت.  ــادار اس ــگری معن ــت گردش ــعۀ صنع ــک در توس ــا ریس ب
بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه اثرگــذاری مدیریــت ریســک در 

ــت. ــادار اس توســعۀ صنعــت گردشــگری معن
ــی  ــش مبن ــی پژوه ــج کل ــر از نتای ــی دیگ ــن رو، یک ازای
بــر پذیرفتــن اثرگــذاری مدیریــت ریســک در توســعۀ صنعــت 
ــای  ــوز )2012(، س ــی و متی ــات باروان ــا مطالع ــگری ب گردش
و چــن )2011( و کریــم زاده )1392( هم راســتا اســت. در 
مطالعــات مذکــور، مدیریــت ریســک در صنعــت گردشــگری 

بررســی شــده اســت.

نتیجه گیری
امــروزه، صنعــت گردشــگری در جهــان توســعۀ فراوانــی 
یافتــه و بســیاری از کشــورها از ایــن رهیافــت توانســته اند 
وضعیــت خویــش را بهبــود بخشــند و بــر مشــکات اقتصــادی 
و  درآمــد ســرانه  بــودن ســطح  پاییــن  قبیــل  از  خویــش 
ــد. در  ــق آین ــای ارزی فائ ــود درآمده ــکاری و کمب ــی بی فراوان
ــکات  ــا مش ــه ب ــرای مواجه ــازوکاری ب ــر س ــان، اگ ــن می ای
بــه  می توانــد  نشــود،  اندیشــیده  ایــن حــوزه  و خطــرات 
ــطوح  ــورها، در س ــی کش ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــد و توس رش
ــه  ــت بیم ــد. صنع ــی وارد کن ــات اساس ــرد و کان، صدم خ
ســازوکار کارآمــدی را بــرای برطــرف کــردن بی ثباتی هــا و 
ــق  ــن طری ــه از ای ــن این ک ــی آورد، ضم ــم م ــا فراه اختال ه
می توانــد نقــش بســیار تعیین کننــده ای  در تجهیــز منابــع 
ــت  ــد. مدیری ــا کن ــورها ایف ــاد کش ــرای اقتص ــرمایه گذاری ب س
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ریســک یکــی از ارکان نه گانــۀ مدیریــت پــروژه اســت کــه بــا 
هــدف کاســتن وقایــع احتمالــی و وقایــع ناگــوار در پروژه هــا 
ــه  کار مــی رود. مدیریــت ریســک شــاخۀ جدیــدی از علــم  ب
ــودن، به ســرعت در  مدیریــت اســت کــه، علی رغــم جــوان ب
ــورد  ــا م ــواع گرایش ه ــت و در ان ــد اس ــترش و رش ــال گس ح
ــه اســت. امــروزه  ــرار گرفت ــران ق اســتقبال متخصصــان و مدی
ریســک و انــواع گرایش هــای مرتبــط بــا آن ماننــد مطالعــات 
ریســک، ارزیابــی ریســک، تحلیــل ریســک در گســترۀ متنــوع 
موضوعاتــی نظیــر امــور مالــی و اعتبــاری و ســرمایه گذاری، 
ــای  ــان، پروژه ه ــت و درم ــی، بهداش ــه، ایمن ــارت، بیم تج
ــی و  ــی و اجتماع ــائل سیاس ــی مس ــی و حت ــی و عمران صنعت

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــود را پی ــگاه خ ــی جای نظام
ــۀ طراحــی مــدل مدیریــت  مطالعــات بســیاری درزمین
ریســک و همچنیــن نقــش مدیریــت ریســک در صنایــع 
گوناگــون انجــام شــده اســت. بــا وجــود مطالعــات بســیاری 
ــان  ــده، همچن ــام ش ــک انج ــت ریس ــوص مدیری ــه درخص ک
ایــن  در  پژوهــش  و  تحقیــق  بــرای  فراوانــی  مقوله هــای 
ــتفاده  ــا اس ــگران، ب ــیاری از پژوهش ــود دارد. بس ــه وج زمین
ــه  ــت بیم ــک در صنع ــای ریس ــی، مدل ه ــای کیف از روش ه
و همچنیــن در صنعــت گردشــگری را طراحــی و بررســی 

ــا  ــرازش مدلــی ب ــه ب ــن پژوهــش، ب ــد. ازایــن رو، در ای کرده ان
هــدف بررســی نقــش مدیریــت ریســک در توســعۀ صنعــت 
بیمــه و گردشــگری بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاری 
ــای  ــذاری مؤلفه ه ــده اثرگ ــدل برازش داده ش ــد. م ــه ش پرداخت
اثرگــذاری  همچنیــن  و  یکدیگــر  در  ریســک  مدیریــت 
ــگری را  ــه و گردش ــت بیم ــعۀ صنع ــک در توس ــت ریس مدیری
ــل  ــج حاص ــت. نتای ــرده اس ــری ک ــی اندازه گی ــورت کّم به ص
ــه  ــرای پژوهش هــای کیفــی در ایــن زمین ــد مکملــی ب می توان
ــل  ــک از عوام ــت ریس ــدل، مدیری ــن م ــاس ای ــد. براس باش
مؤثــر در توســعۀ صنعــت بیمــه و صنعــت گردشــگری اســت. 
ارزیابــی ریســک و اســتفاده از رویکــرد مناســب در مواجهــه 
ــه  ــتند ک ــک هس ــت ریس ــی از مدیری ــک مؤلفه های ــا ریس ب
موجــب توســعۀ صنعــت بیمــه و گردشــگری می شــوند. 
ــه، بخشــی  ــن مرحل ــۀ آخری اگرچــه گــزارش ریســک، به منزل
ــعۀ  ــی در توس ــر محسوس ــت، تأثی ــک اس ــت ریس از مدیری

ــت.  ــد داش ــگری نخواه ــه و گردش ــت بیم صنع

نتایج
در ادامــه، تطبیــق نتایــج بــا ســایر پژوهش هــا در قالــب 

جــدول 4 ارائــه شــده اســت.

جدول 4: مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین

مقایسۀ نتایج پژوهش های پیشین با پژوهش حاضر موضوع و نتایج پژوهش های پیشین نام پژوهشگر ردیف

براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش، واحدهــای 
ــۀ  ــتی از مداخل ــه بایس ــرکت های بیم ــک ش ــت ریس مدیری
بپرهیزنــد.  بیمه گــذاران  ریســک های  ادارۀ  در  مســتقیم 
ــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر، درزمینــۀ  نتایــج ایــن تحقیــق ب
ــعۀ  ــک در توس ــزارش ریس ــذاری گ ــودن اثرگ ــادار نب معن

ــت.  ــق اس ــه، منطب ــت بیم صنع

بــرای  بنــگاه  ریســک  مدیریــت  الگــوی  در 
نظــام  اســتقرار  به منظــور  بیمــه  مؤسســات 
حاکمیــت شــرکتی، ضمــن بیــان شــیوه ای تعاملی 
واحــد  بیــن  دوجانبــه  همــکاری  بــر  مبتنــی 
مدیریــت ریســک و واحدهــای گوناگــون شــرکت 
ــی  ــر نوع ــی ب ــگر مبتن ــتمی گزارش ــه، سیس بیم
خوداظهــاری ریســک پیشــنهاد شــده اســت.

دهقانی و شهریار 
)1397(

1

ــه  ــر قابل مقایس ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ــل ب ــج حاص نتای
اســت. در پژوهــش حاضــر، مدیریــت ریســک در توســعۀ 
صنعــت بیمــه اثرگــذار اســت. بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن 
ــض  ــن تناق ــه، ای ــت بیم ــرد صنع ــعه و عملک ــم توس مفاهی
ــنجش  ــرای س ــتفاده ب ــاخص های مورداس ــه ش ــد ب می توان
عملکــرد شــرکت های بیمــه در دو پژوهــش مربــوط باشــد.

ــا  ــگاه ب ــک بن ــت ریس ــری مدیری ــۀ به کارگی رابط
عملکــرد شــرکت های بیمــه بررســی شــده اســت. 
براســاس نتایــج حاصــل، شــاخص بــازده حقــوق 
ــردی  ــاخص عملک ــۀ ش ــهام به مثاب ــان س صاحب
شــرکت ارتبــاط معنــاداری بــا شــاخص مدیریــت 

ریســک بنــگاه نــدارد.

دهقانی و همکاران 
)1396(

2

وجــود رابطــۀ ریســک ادراک شــده و تمایــل بــه ســفر 
ــگری  ــت گردش ــعۀ صنع ــانه های توس ــه از نش ــدد، ک مج
ــذاری  ــر اثرگ ــی ب ــر مبن ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ــت، ب اس
گردشــگری  صنعــت  توســعۀ  در  ریســک  مدیریــت 

دارد. هم خوانــی 

ــه  ــفر ب ــدگان از س ــدۀ دیدارکنن ــک ادراک ش ریس
ایــران بررســی شــده اســت. براســاس نتایــج 
ــل  ــا تمای ــده ب ــک  ادراک ش ــۀ ریس ــل، رابط حاص
ــده  ــال آین ــه س ــران در س ــه ای ــفر ب ــم س و تصمی

ــت. ــوس اس معک

کریم زاده )1392( 3
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مقایسۀ نتایج پژوهش های پیشین با پژوهش حاضر موضوع و نتایج پژوهش های پیشین نام پژوهشگر ردیف

بــا توجــه بــه این کــه احســاس امنیــت می توانــد در نتیجــۀ 
مدیریــت مناســب ریســک های دیدارکننــدگان توســط 
شــرکت های بیمــه ایجــاد شــود، پژوهــش مذکــور بــا 
نتایــج حاصــل از پژوهــش، مبنــی بــر اثرگــذاری مدیریــت 
ریســک در توســعۀ صنعــت گردشــگری، هم راســتا اســت.

توســعۀ  در  مؤثــر  عوامــل  پژوهــش،  ایــن  در 
گردشــگری در ایــران از نظــر جامعه شــناختی 
ــل،  ــج حاص ــاس نتای ــت. براس ــده اس ــی ش بررس
ــل  ــر در تمای ــای مؤث ــت از مؤلفه ه ــاس امنی احس
ــران و توســعۀ  ــه ای ــه ســفر مجــدد ب گردشــگران ب

ــت. ــگری اس ــت گردش صنع

نجفی چمازکتی 
)1390(

4

ــت  ــدل مدیری ــی، م ــای کیف ــتفاده از روش ه ــا اس ــان، ب آن
ریســک را طراحــی کردنــد. بــه ایــن صــورت کــه اســتفاده 
از رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ریســک درپــی ارزیابــی 
ریســک و گــزارش ریســک قــرار دارد. در پژوهــش حاضــر، 

ــد شــد. ــی بررســی و تأیی ایــن موضــوع به صــورت کّم

و  ریســک  تشــخیص  هــدف  بــا  مدلــی 
گردشــگری  صنعــت  در  آن  تجزیه وتحلیــل 
بــرای  چارچوبــی  آنــان  کردنــد.  طراحــی 
ــازمان های  ــی در س ــک های اصل ــایی ریس شناس
ــد مدیریــت  گردشــگری و مدلــی عمومــی از رون

ریســک ارائــه دادنــد.

باروانی و متیوز 
)2012(

5

تغییــرات  و  ریســک  ارزیابــی  یادشــده،  پژوهــش  در 
کاهــش ریســک، کــه یکــی از مؤلفه هــای اســتفاده از 
ــن  ــت، تبیی ــک اس ــا ریس ــه ب ــب در مواجه ــرد مناس رویک
ــی  ــج پژوهــش حاضــر مبن ــا نتای ــن موضــوع ب شــده اند. ای
ــرد  ــتفاده از رویک ــک در اس ــی ریس ــذاری ارزیاب ــر اثرگ ب

ــت دارد. ــک مطابق ــا ریس ــه ب ــب در مواجه مناس

مــدل مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن از طریــق 
کاهــش  و  ارزیابــی  تشــخیص،  دادن  ارتبــاط 
ــد.  ــعه دادن ــک را توس ــرد ریس ــه عملک ــک ب ریس
در  مســتمر  بهبــود  فراینــد  تأثیــر  همچنیــن، 
ــده  ــازی ش ــل مدل س ــی و تعدی ــایی، ارزیاب شناس

ــت. اس

کرن و همکاران 
)2012(

6

ــی  ــایی و ارزیاب ــس از شناس ــان، پ ــات آن ــاس مطالع براس
کاهــش  و  پیشــگیری  راهکارهــای  می تــوان  ریســک، 
خطــرات را ارائــه و، براســاس آن، برنامه هــای ایمنــی را 
تدویــن کــرد. ایــن موضــوع بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش 
حاضــر، مبنــی بــر اثرگــذاری ارزیابــی ریســک در اســتفاده 
از رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ریســک، منطبــق 

ــت. اس

ــت  ــک در صنع ــی ریس ــور ارزیاب ــی به منظ مدل
ــد. روش مورداســتفاده  گردشــگری طراحــی کردن
صاحبــان  می توانــد  آنــان  پژوهــش  در 
دارایی هــای گردشــگری را بــرای مواجهــه بــا 
بدتریــن شــرایط آمــاده کنــد تــا بتواننــد، در 
ــه  ــبی ارائ ــخ مناس ــوادث، پاس ــوع ح ــورت وق ص

ــد. کنن

سای و چن
)2011( 

7

پیشنهادهای کاربردی پژوهش
ــۀ  ــی ریســک به منزل ــادار شــدن ارزیاب ــه معن ــا توجــه ب ب
ــه  ــت بیم ــعۀ صنع ــک در توس ــت ریس ــذار مدیری ــۀ اثرگ مؤلف
ارائــه  پیشــنهادهای زیــر  و توســعۀ صنعــت گردشــگری، 

می شــوند:
الزم اســت، در زمــان ارائۀ خدمــات گردشــگری، عوامل 
ــاه، از گردشــگران  جمعیت شــناختی، طــی پرســش نامه ای کوت
بــه دســت آیــد و، در زمــان تعییــن حــق  بیمــه، دانشــی عمیــق 
درخصــوص مقاصــدی کــه، در آن هــا، خدمــات گردشــگری از 
طریــق مدیــران تــور ارائــه می شــود و ریســک های مربــوط بــه 
ــات  ــدۀ خدم ــد ارائه کنن ــون مقص ــط پیرام ــا و محی آن و بازاره
گردشــگری وجــود داشــته باشــد و نــرخ حــق  بیمــه، براســاس 

عوامــل مؤثــر، بــرای هــر فــرد جداگانــه محاســبه شــود. 
ــروه  ــده از گ ــته و درهم تنی ــره ای به هم پیوس ــاد زنجی ایج

ــی در  ــای فن ــاوران واحده ــک و مش ــت ریس ــاوران مدیری مش
ــت.  ــت اس ــن صنع ــعۀ ای ــات توس ــه از الزام ــرکت های بیم ش
پیشــنهاد می شــود جلســات مشــاوران مدیریــت ریســک 
ــم  ــورت دوره ای و منظ ــی به ص ــای فن ــان واحده ــا کارشناس ب
برگــزار شــود. بــه ایــن منظــور، مشــاوران می تواننــد ریســک ها 
ــت  ــورت وضعی ــا در کل ص ــر آن ه ــه و اث ــای مربوط و بازده ه
ریســک شــرکت را ارزیابــی، سیاســت ها و خط مشــی های 
ریســک را اســتخراج و به صــورت پیش نویــس تهیــه و در 
ــای  ــان واحده ــن، از کارشناس ــد. همچنی ــرح کنن ــه مط جلس
ــاس  ــود را براس ــای خ ــه دیدگاه ه ــود ک ــت ش ــی درخواس فن
شــرایط موجــود و بــا توجــه بــه چشــم انداز و دورنمــای 
ســازمان، به صــورت مکتــوب، پیــش از جلســات ارائــه کننــد و 
طــی جلســات بــه نتایــج مطلــوب برســند. بازطراحــی ســاختار 
شــرکت های بیمــه ای مبتنــی بــر تــوان رقابتــی و هم ســویی بــا 
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ــداف کان و  ــدۀ اه ــه تبیین کنن ــه، ک ــی بیم ــای اصل کارکرده
راهبــردی صنعــت بیمــه هســتند، از نتایــج جلســات مشــاوره 

ــود.  خواهــد ب
ــتفاده از  ــذاری اس ــدن اثرگ ــادار ش ــه معن ــه ب ــا توج ب
رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ریســک، به مثابــۀ مؤلفــه ای 
از مدیریــت ریســک، در توســعۀ صنعــت بیمــه و توســعۀ 

ــود: ــه می ش ــر ارائ ــنهادهای زی ــگری پیش ــت گردش صنع
قابلیت هــا  ریســک،  مدیریــت  فرایندهــای  اگرچــه 
ــۀ  ــتند، مرحل ــعه هس ــال  توس ــته در ح ــا پیوس و چارچوب ه
ــعۀ  ــوآوری و توس ــع ن ــد مان ــده می توان ــرای استانداردش اج
ــود.  ــازمان ش ــا س ــب ب ــک متناس ــت ریس ــای مدیری رویه ه
ســازمان های  هیئت مدیــرۀ  و  مدیریــت  بــه  ازایــن رو، 
بیمــه پیشــنهاد می شــود، به جــای پذیــرش ســخت گیرانۀ 
ــک،  ــت ریس ــفاف مدیری ــرد ش ــخص و راهب ــی مش چارچوب
آن را متناســب بــا نیازهــای ســازمان تعدیــل کننــد. الزم 
اســت افــراد متخصــص درزمینــۀ شناســایی رویکــرد مناســب 
ــورت  ــوند و به ص ــه ش ــه  کار گرفت ــک ب ــا ریس ــه ب در مواجه
دوره ای راهبردهــای مناســب در مواجهــه بــا انــواع ریســک را 

ــد. ــه دهن ارائ
بــا توجــه بــه معنــادار نشــدن اثرگــذاری گزارش ریســک 
در توســعۀ صنعــت بیمــه و توســعۀ صنعــت گردشــگری 
پیشــنهادهای ارائه شــده بــه واحدهــای مدیریــت ریســک 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــرکت های بیم ش
ریســک های  ادارۀ  در  مســتقیم  مداخلــۀ  از   -
فرایندهــا،  ارائــۀ  بــه  تنهــا  و  بپرهیزنــد  بیمه گــذاران 
دســتورالعمل ها، رویه هــا، شــاخص های اصلــی ریســک 
ــای  ــک های واحده ــۀ ادارۀ ریس ــگری درزمین ــوۀ گزارش و نح

شــرکت بیمــه بپردازنــد.
- واحــد مدیریــت ریســک بایــد یک سیســتم گزارشــگر 
ریســک مبتنــی بــر تعامــل ســازنده و خودگزارشــگری واحدها 

را پایه گــذاری کنــد.
بــا توجــه بــه معنــادار شــدن اثرگــذاری مدیریــت 
ریســک در توســعۀ صنعــت بیمــه پیشــنهادهای ارائه شــده بــه 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــرکت های بیم ش
- اجــرای آزمایشــی مــدل و بررســی امکان ســنجی 
اجــرای آن برحســب مؤلفه هــای مــدل )پــس از تدویــن مــدل 

کّمــی(.
- ملــزم کــردن بیمه گــران شــرکت های بیمــه بــرای 
طــی کــردن مراحــل مدیریــت ریســک براســاس مــدل 
مفهومــی تحقیــق در کلیــۀ محصــوالت بیمــه ای ارائه شــونده.
ــوزۀ  ــه ای در ح ــرایط زمین ــی از ش ــه یک ــه این ک ــر ب نظ
مدیریــت ریســک شــرکت های بیمــه توجــه بــه ارزیابــی 
ریســک محصــوالت بیمــه ای اســت و بخشــی از معضــات 

فعلــی صنعــت بیمــه مربــوط بــه نرخ گــذاری نامناســب 
عدم ارزیابــی  به دلیــل  بیمــه ای  گوناگــون  محصــوالت 
ــه آن هــا اســت، بــر رویکــرد  صحیــح ریســک های مربــوط ب
اصاحــی و ارزیابــی صحیــح ریســک های مربــوط بــه 
کیــد می شــود.   تأ

ً
محصــوالت گوناگــون بیمــه ای شــدیدا

      پیشنهادهای پژوهشی برای پژوهش های آتی 
ازآنجاکــه مدیریــت ریســک همچنــان در حــال تکامــل 
ــدی و  ــدی در حــال صورت بن ــن دانــش فراین ــۀ ای اســت، بدن
تدویــن اســت. ایــن بدنــه دربرگیرنــدۀ اصطاحــات، عناصــر 
اصلــی پذیرفتــه، روش عمــل پیــش رو و چارچوب هــای 
ــِک  ــت ریس ــه مدیری ــم این ک ــت. به رغ ــی اس ــی کل مفهوم
ــدی در حــال توســعه دانســت،  ــد فراین ــان بای ــگاه را همچن بن
ــرای  ــودمندی ب ــزار س ــد اب ــی می توانن ــای مفهوم چارچوب ه
ــوآوری مدیریــت ریســک بنــگاه  ــا ارتقــای ن تدویــن، اجــرا ی
ــت  ــدل مدیری ــش، از م ــن پژوه ــند. در ای ــازمان باش در س
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــوز )2012( اس ــی و متی ــک باروان ریس
بــا توجــه بــه این کــه هــر چارچــوب مدیریــت ریســک نقــاط 
ــش  ــوع پژوه ــود موض ــنهاد می ش ــی دارد، پیش ــوت و مزایای ق
ــک  ــت ریس ــای مدیری ــایر مدل ه ــتفاده از س ــا اس ــر ب حاض

بررســی شــود.
بــا توجــه بــه این کــه میــزان پرتفــوی محصــوالت 
ــدگان  ــرای دیدارکنن ــه ای ب ــات بیم ــدۀ خدم ــه ای ارائه دهن بیم
از ایــران بــاال نیســت، پیشــنهاد می شــود طراحــی مــدل 
مدیریــت ریســک بــرای ســایر محصــوالت بیمــه ای نیــز کــه 
ــه  ــد، ازجمل ــه دارن ــت بیم ــعۀ صنع ــمگیری در توس ــر چش اث
بیمــۀ مســئولیت شــخص ثالــث و بیمــۀ درمــان، انجــام شــود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت شناســایی و ارزیابــی ریســک های 
ارائه دهنــدۀ خدمــات  بیمــه ای  بــه محصــوالت  مربــوط 
ــوان  ــا عن ــی ب ــود تحقیق ــنهاد می ش ــران، پیش ــه ای در ای بیم
ــران  ــه بیمه گ ــوط ب ــک های مرب ــی ریس ــایی و ارزیاب »شناس
ــده از  ــگران دیدارکنن ــه گردش ــه ای ب ــات بیم ــدۀ خدم ارائه دهن

ــران« انجــام شــود. ای
نظــر بــه لــزوم شناســایی ریســک ها و مخاطــرات 
پیــش روی دیدارکننــدگان از ایــران و بــا توجــه بــه حیاتــی بودن 
توســعۀ صنعــت گردشــگری، پیشــنهاد می شــود تحقیقــی بــا 
عنــوان »طراحــی مــدل مدیریــت ریســک بــرای ارائه کننــدگان 

خدمــات گردشــگری در ایــران« ارائــه شــود.
ــی  ــورای عال ــۀ 94 ش ــق آیین نام ــه، طب ــه این ک ــر ب نظ
ــور  ــران ت ــئولیت مدی ــۀ مس ــق بیم ــن ح ــررات تعیی ــه، مق بیم
ــت  ــروری اس ــت، ض ــده اس ــب نش ــخ تصوی ــن تاری ــا ای ت
عوامــل مؤثــر در تعییــن ایــن نــوع حــق بیمــه شــامل عوامــل 
جمیت شــناختی ازجملــه ســن، جنســیت، وضعیــت تأهــل، 
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شــغل و ســایر عوامــل ازجملــه نــوع فعالیــت در مقصــد 
ارائه دهنــدۀ خدمــات گردشــگری بررســی شــود تــا ارائــۀ نــرخ 

ــد.  ــر باش ــر و دقیق ت ــه منطقی ت ــق بیم ح
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  عوامــل  می شــود  پیشــنهاد 
ــای  ــۀ متغیره ــگری، به منزل ــعۀ گردش ــر در توس ــی مؤث فرهنگ
ــوند  ــر وارد ش ــش حاض ــی پژوه ــدل مفهوم ــر، در م تعدیلگ
ارائه دهنــدۀ  بیمه گــران  بــرای  ریســک  مدیریــت  مــدل  و 
پوشــش بیمــه ای بــه دیدارکننــدگان از ایــران، بــا در نظــر گرفتــن 

ــود. ــرازش داده ش ــور، ب ــای مذک متغیره
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