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آسیبشناسی بهرهوری نیرویکار در صنعت بیمه با رویکرد ریسک منابع انسانی
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چکیده
امروزه دستیابی به رشد ارزش افزوده ،از جمله مهمترین اهداف سازمانها و نهادهای اقتصادی بهشمارمیرود؛ یكی از
عوامل تولید كه سهم بهسزایی در رشد دارد ،نیرویكار میباشد؛ ازاینرو ،توجه به مقوله بهرهوری نیرویكار و ارتقای آن
یكی از مهمترین انگیزهها و اهداف مدیران محسوب میگردد .هدف اصلی این پژوهش آسیبشناسی بهرهوری نیرویكار در
صنعت بیمه با رویكرد ریسک منابعانسانی است؛ مورد مطالعه هفت شركت منتخب بیمهای است.
در این پژوهش شاخص بهره وری نیروی كار با رویكرد تحلیل روندی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی از
مدل تحلیل شبكهای فازی با رویكرد برنامهریزی برای اولویتبندی عوامل مؤثر بر ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه
استفاده شده است.
با عنایت به مطالعات داخلی و خارجی و نظرات صاحب نظران صنعت بیمه 11 ،عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر ریسک
منابعانسانی شناسایی شدند كه در چهار گروه« ،ریسکهای آموزش و توسعه»؛ «ریسک عدم برخورداری از مهارتهای ادراكی،
فنی و انسانی»؛ «ریسک عوامل زمینهای درون و برونسازمانی» و «ریسک دانش ،مهارت ،توانایی و رفتاری كاركنان» دستهبندی
شدند .نتایج پژوهش نشان میدهد كه در میان چهار معیار كلی مورد بررسی ،ریسکهای آموزش و توسعه و ریسک دانش،
مهارت ،توانایی و رفتاری كاركنان دارای بیشترین اهمیت در ریسک منابعانسانی هستند.
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 -1مقدمه
در الگوهای رشد درون زا ،سرمایهانسانی در گسترش و تعمیق فعالیتهای  R&Dداخلی و جذب  R&Dبینالمللی و
پویاییهای آنها ،نقش اصلی را ایفا میكند .همچنین در بسیاری از مطالعات انجامشده همچون :جان الندن ( ،)2002هو و
خان ( ،)1991ورنر ( ،)2002سن حاجی ( ،)2000كو ،هلپمن و هافمستر ( )2002و آرورا و بوندیا ( )2002نیز اثر
سرمایهانسانی بر رشد بهرهوری بهوضوح نشان داده شده است .میتوان فرض كرد كه از محورهای اساسی رشد بهرهوری،
اهمیت و نقش دانایی است.
براساس مطالعات بسیاری از صاحب نظران بهرهوری نیرویكار و كل عوامل تولید دارای ارتباط متقابلی هستند
بهطوریكه براساس نظریههای اقتصادی و مدلهای رشد نئوكالسیک و همچنین مطالعات انجام گرفته ،بهرهوری نیرویكار
در كنار انباشت سرمایه عامل مؤثر بر بهرهوری كل عوامل تولید محسوب میشود (برنارد و جونز)1991 ،؛ ازسویدیگر طبق
مدل رشد سولو ،بهرهوری كل عوامل تولید بر بهرهوری نیرویكار تأثیر میگذارد (محمدوند و همكاران.)1290 ،
بررسیها نشان میدهد كه بهرهوری نیرویكار در صنعت بیمه از جایگاه مناسب و مطلوبی برخوردار نیست؛ حال آنكه با
افزایش تعداد شركتهای جدید بیمهای طی یک دهه اخیر ،مشكل كمبود نیروی متخصص وعدم رخداد تغییر در افزایش
ضریب نفوذ بیمهای و كیفیت خدمات و نوآوری بیش از پیش خودنمایی میكند و خود مبین نبود مدیریت صحیح
منابعانسانی و وجود ریسک منابعانسانی در صنعت مذكور میباشد كه از دالیل آن میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:
انطباق نداشتن آموزشهای دریافتی با نیازهای شغلی ،حاكم بودن دیدگاه ابزاری به نیروی انسانی ،بیتوجهی به انتظارات
كاركنان ،تبعیض درترفیع كاركنان (اعمال سلیقه و نظر شخصی سرپرست یا مدیر) ،استخدام و یا انتقال نیرو از خارج
سازمان برای تصدی مشاغل تراز باالی سازمان ،نادیده گرفتن حضور كاركنان قدیمی ،نظام پرداخت نامناسب ،پیدایش زمینه
شغلی مورد عالقه افراد در سایر سازمانها ،انتظارات نابجای مافوق از كاركنان و فرهنگ و ارزشهای حاكم بر سازمان.
باعنایت به موارد مذكور و ارائه این نكته كه بهدلیل ماهیت خدماتی صنعت بیمه و نقش مؤثر نیروی انسانی در آن ،و
لزوم توجه به ریسک منابع انسانی ،در این مطالعه هدف بر آن است كه بهرهوری نیرویكار در صنعت بیمه با رویكرد
ریسک منابعانسانی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد؛ ازاینرو ،در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم ،وضعیت بهرهوری در صنعت بیمه مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش بعدی ،وضعیت
نیرویكار و شاخصهای سرمایهانسانی در صنعت بیمه آسیب شناسی میگردد .در بخش پنجم و ششم بهترتیب روش
شناسی و یافتههای پژوهش بررسی میشود .مطالب این مطالعه با بررسی نتایج حاصلشده و ارائه پیشنهادات برگرفته از
نتایج پژوهش به اتمام میرسد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
منابع انسانی بهعنوان یكی از عوامل و نهادهای اصلی هر سازمان نقش بهسزایی در كیفیت و كمیت ستادههای آن سازمان
دارد؛ رشد و توسعه نیرویانسانی و افزایش مهارت ،خالقیت و دانش نیرویكار در تمام سطوح سازمان برای مدیران از دهه
90میالدی تاكنون یک اولویت استراتژیک محسوب میگردد؛ اهمیت مسئله فوق ،باعث شده است كه به بهرهوری منابع
انسانی و تعیین جایگاه و سهم آن در تولید كاال و خدمات بیش از پیش توجه شود .زیرا ،یكی از استراتژیهای بهرهوری نیز
توجه به نقش نیرویانسانی است (احمدی.)1229 ،
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ازطرفدیگر ،باتوجه به محدودیت و گرانقیمتبودن منابع ،لزوم كاهش قیمت تمامشده بهمنظور داشتن توان الزم در
بازار رقابتی ،اصلیترین دغدغه مدیریت در دهههای اخیر ،بهرهوری است كه عمالً بقای سازمانها را تحت تأثیر قرار داده
است .بنابراین ،در این میان بهبود بهرهوری نقش بهسزایی در كمک سازمانها ایفا خواهد كرد .مطالعات متعدد نشان میدهد،
برخالف سازمانهای صنعتی و تجاری ،سازمانهای ارائهدهنده خدمات مالی (نظیر بانکها و بیمهها) بندرت روشهای
افزایش بهرهوری را در سطح كاركنان خود بررسی نمودهاند و عموماً به بررسی كارایی شعب خود پرداختهاند .از مباحث
مطرحشده چنین استنباط میشود كه بهرهوری نیرویانسانی عامل اصلی شكلدهنده بهرهوری كل عوامل تولید در سازمان
است؛ زمانی میتوان انتظار بهرهوری در سایر عوامل تولید را داشت كه در ابتدا بهرهوری نیرویانسانی رشد كند و
بهعبارتدیگر موتور محرک بهرهوری كل عوامل تولید محسوب میگردد (كرولی و همكاران.)2010 ،
باعنایت به موارد مذكور ،براساس تحقیقات و اعتقاد صاحب نظران ،بهرهوری نیرویكار در بسیاری از سازمانها
وضعیت مطلوبی ندارد و توجه چندانی نیز به آن معطوف نشده است كه یكی از مهمترین معضالت بهرهوری نیرویكار به
مقوله ریسک منابعانسانی و عدم توجه مسئولین و متصدیان امر باز میگردد كه در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.
ریسک در تعریف عام ،احتمالی است كه یک كنش یا كنشوری (یا بیكنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و
پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد .تقریباً همه كوششهای بشری دربردارنده درجاتی از ریسک است ،با این همه برخی
از آنها ریسکهای بیشتری را به همراه دارند .در قرن هفدهم واژه ریسک از كلمه ایتالیایی « »risicareبه معنای جرأت
كردن وارد زبان انگلیسی شد و در این معنا ،مفهوم انتخاب كردن و نه شانس و سرنوشت را به همراه داشت ( Bernstein,

 .)1996بنابراین به مرور زمان با استفاده مداوم از واژه ریسک ،معنای این واژه از یک رخداد غیرمنتظره و برنامهریزینشده،
به تصمیم یا عملی كه مرتبط با پیامدهای نامطلوب و احتمال وقوع آنها باشد ،تغییر یافت .در زبان چینی عالیمی كه برای
نشاندادن واژه ریسک بهكار میروند ،دو مفهوم متضاد را به ذهن متبادر میسازند :خطر و فرصت (.)Cascio, 2014
سازمان بینالمللی استاندارد ( )ISOدر استاندارد مدیریت ریسک  ،21000ریسک سازمانی را به صورت « تأثیر عدم
قطعیت بر اهداف سازمان» تعریف میكند و بر این نكته تأكید دارد كه تأثیر ریسک میتواند مثبت ،منفی و یا انحراف از
انتظارات باشد .بهعالوه عنوان میكند كه ریسک سازمانی اغلب به شكل رویدادهای بالقوه یا پیامدهای آنها و یا تركیبی از
این دو می باشد .مفهوم ریسک در قالب تعاریف متعددی نظیر یک رخداد نامطلوب و پیامدهای آن ،احتمال وقوع یک پیامد
منفی ،شانس وقوع یک رخداد ،اندازه و شدت آن و یا تركیبی از هر دو و پدیدهای ذهنی شامل مواجهه و عدم قطعیت
عنوان شده است .مطالعه ادبیات نشان میدهد كه واژه ریسک در طیف وسیع تعاریف ارائهشده برای آن ،به منظور بیان
مفاهیم متعددی از جمله ارزش مورد انتظار ،توزیع احتمال ،عدم قطعیت ،و رخداد بهكار رفته است .بااینحال دو دسته از
مفاهیم در بیشتر این تعاریف بهطور مشترک به چشم میخورد )1( :احتمال و ارزش مورد انتظار ؛ ( )2رخدادها ،پیامدها و
قطعیت نداشتن (.)Aven, 2010
مؤسسه ارنست و یانگ در گزارش سال  2002خود با عنوان «ریسکهای جهانی منابعانسانی» ،ریسک منابعانسانی را
ریسک برنامه ها و فرایندهای مرتبط با كاركنان سازمان می داند كه در صورت مدیریت مناسب ،سازمان را در زمره رهبران
بازار قرار خواهد داد ( .)Ernst, 2008دبیرخانه كنفرانس كانادا در گزارش سال  2011خود باعنوان «مدیریت ریسک
سرمایههای انسانی» ،ریسک سرمایهانسانی را با این مضمون تعریف میكند« :عدم قطعیت ناشی از تغییر در طیف رسیعی از
مسائل مرتبط با مدیریت منابعانسانی كه بر توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک و عملیاتی آن تأثیرگذار است»
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( .)Young, 2011ریسک منابعانسانی بهعنوان «هرگونه عامل انسانی ،فرهنگی یا حاكمیتی است كه سبب ایجاد عدمقطعیت
در محیط كسبوكارشده و تأثیر منفی بر عملیات سازمان دارد» نیز تعریف شده است (.)Meyer, 2011
آنچه ریسک منابعانسانی را از سایر ریسکهای كسبوكار متفاوت میسازد نه تنها پیچیدگی آن است بلكه ارتباط آن با
رفتار انسان و فرهنگ ،عوامل جمعیت شناختی و ارزشهای كشورهای مختلف میباشد .درک عمومی كه در گذشته نسبت
به ریسک منابعانسانی وجود داشت و حتی امروزه نیز به شكل سنتی در بسیاری از سازمانها دیده میشود ،كاركنانی است
كه از سیاستهای شركت تخطی میكنند .اما درواقع ریسک منابعانسانی ابعاد گستردهای دارد و بهدلیل فرصتها و
تهدیدات معناداری كه برای سازمان به همراه خواهد داشت ،در كسبوكارهای امروزی ادغام شده است .پس دقیقتر این
است كه بگوییم كاركنان سازمان در معرض دو نوع ریسک قرار دارند:


ریسک انسانی :1ریسک وارد كردن صدمه از سوی كاركنان به خود یا به سازمان كه ممكن است بهطور سهوی (بهدلیل

دارا نبودن شایستگیهای الزم) یا بهطور عمدی (بهدلیل انحراف از قوانین تجویزشده در راستای كنترل ریسک) صورت گیرد .این
نوع ریسک از خصایص رفتارهای انسانی است و از طریق دادههای منابعانسانی قابل شناسایی و پیشبینی میباشد.


ریسک منابعانسانی :2ریسکهایی كه از سیستم منابعانسانی سازمان (یعنی انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملكرد ،و

جبران خدمات) منتج میشوند .از جمله این ریسکها میتوان به ازدستدادن كاركنان كلیدی ،عدموجود برنامههای جانشین
پروری ،وابستگی بیش از حد به كاركنان كلیدی خاص و امثال آن اشاره كرد(.)Fheili, 2006
تاكنون تعریف مشروح ،صریح و دقیقی از ریسکهای منابعانسانی نشده است .علیرغم وجود مدلهای تستشده برای
ریسکهای مالی نظیر ریسک قیمت ،نرخ بهره و هزینه ،هنوز مطالعات تجربی و تئوریک در حوزه سیستمهای ریسک
منابعانسانی در ادبیاتِ این حوزه به چشم نمیخورد .اما آنچه میتوان استنباط كرد این است كه ریسک منابعانسانی طیف
وسیعی از مفاهیم اعم از ریسکهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،استراتژیک ،محیطی ،فرایندی ،روان شناختی و عملیاتی را
دربردارد و ازاینرو ،معرفی مبنایی برای دستهبندی این ریسکها و سپس شناسایی ریسکهای موجود در هر دسته ضروری
میباشد .ارائه چارچوبی كه از طریق آن بتوان به شكلی سیستماتیک به دستهبندی ریسکهای منابعانسانی پرداخت ،دو
مزیت عمده دارد .ن خست آنكه از پراكندگی مباحث جلوگیری كرده و دیگر اینكه امكان ارائه چارچوبی كلنگر و چندبعدی
از ریسکهای منابعانسانی را فراهم میسازد (قلیپور .)1294 ،شایان ذكر است ،در ادامه خالصهای از تحقیقات موجود در
حوزه ریسک منابعانسانی را نشان میدهد.

1. Human Risk
)2. Human Resource Risk (HR risk
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جدول ( -)1خالصهای از تحقیقات موجود در حوزه ریسک منابع انسانی
جامعه آماری

ابعاد مدل ریسک شناساییشده

هدف پژوهش

منبع

طراحی و تبیین
---

 4مضمون اصلی

چارچوبی برای

 12مضمون فرعی

شناسایی و دستهبندی

 49مفهوم مرتبط با ریسک منابع انسانی

ریسک های منابع

ابراهیمی و همكاران
()1294

انسانی
شركت مخابرات استان لرستان

ریسکهای فردی متخصصین منابع

اولویتبندی ابعاد

محمدی مقدم و

انسانی

ریسک منابع انسانی

همكاران ()1295

 ریسک افراد با سرمایههای انسانی ریسکهای عملیایت منابع انسانی-

 -ریسک دیدگاههای كاركنان نسبت به

شناسایی انواع

واحد منابع انسانی

ریسکهای منابعانسانی

)Stevens J. (2006

 ریسکهای فردی متخصصانمنابعانسانی
هفت شركت فنالندی در حوزه مشاوره،
صنایع شیمیایی ،بانكداری و بیمه

 -ریسک سرمایههای انسانی

شناسایی و مدیریت

 -ریسک سرمایههای ساختاری

ریسک سرمایههای

 -ریسک سرمایههای رابطه ای

ناملموس سازمان

 ریسکهای استراتژیکمنابع انسانیمدیران ارشد اجرایی فورچون 1000

 ریسکهای عملیاتی منابع انسانی ریسک الزامهای قانونی منابع انسانی -ریسکهای مالی منابع انسانی

هفت بانک
سرمایهگذاری در كشور آلمان

ارائه گزارش جامعی از
ریسکهای جهانی

Kupi E., Ilomäki SK, Talja H,
Lönnqvist A.,
)Sillanpaa V. (2008

Young & Ernst
)(2008

منابع انسانی

 -ریسکهای محیطی منابع انسانی

طراحی سیستم

 -ریسکهای استراتژیک منابع انسانی

مدیریت ریسک

 -ریسکهای عملیاتی منابع انسانی

منابع انسانی

Paul C. Mitlacher
)L. (2008

 رهبری ریسک عوامل انسانیمدیران منابعانسانی شركتهای آفریقای
جنوبی آشنا با الزامهای گزارش حاكمیت
شركتی كینگ III

 افراد سیاست و استراتژی فرایندهای مدیریت ریسک عوامل انسانی -اداره ریسک عوامل انسانی

ارائه چارچوب
مفهومی برای مدیریت
ریسک منابع انسانی

Meyer M., Roodt
G. Robbins M.
)(2011

 نتایج ریسک سرمایههای انسانی قابلیک شركت فنالندی فعال در صنعت بیمه

بیمهشدن
 ریسک سرمایه های انسانی غیرقابلبیمه شدن

 111شركت در صنایع مختلف آمریكای
شمالی ،اروپا ،آسیا و اقیانوسیه

تعیین كاربرد بیمه در
مدیریت ریسک
سرمایه های انسانی

 -ریسکهای سازمانی منابع انسانی

ارزیابی و مدیریت

 -ریسکهای فرایندی منابع انسانی

ریسک سرمایه های

 -سایر ریسک ها

انسانی
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Maenpaa I,
Woutilainen R.
)(2012

Young M., Hexter
)E. (2011
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جامعه آماری

ابعاد مدل ریسک شناساییشده

هدف پژوهش

منبع

 ریسکهای استراتژیک 111شركت در صنایع مختلف آمریكای
شمالی ،اروپا ،آسیا و اقیانوسیه

 -ریسکهای رفتاری

ارزیابی و مدیریت

 -شكاف مهارت

ریسک

 -تأمین منابع انسانی

سرمایه های انسانی

)Cascio W. (2012

 جبران خدمات و مشوق هاشناسایی ریسکهای
افسران پلیس شهری در رومانی

ریسک آموزش

-

ریسک توسعه منابعانسانی

مرتبط با آموزش

Rotărescu E.
)(2011

منابعانسانی
شناسایی ریسکهای
بالقوه توسعه

)Clardy A. (2004

منابعانسانی
برقراری پیوند میان
مدیریت منابعانسانی

-

استراتژیک و ممیزی
ریسکهای استراتژیک منابعانسانی

منابعانسانی
ارائه مدلی برای ایجاد

 1200مدیر ارشد سر ممیز

Werreault D.,
)Hyland M. (2005

ارزش در فرایند

Hyland M.,
)Verreault D. (2003

ممیزی منابعانسانی
ارائه گزارشی از روند

كاركنان و مدیران سازمانهای اروپا،

ریسک كمبود استعداد

آمریكای شمالی و آسیا

شاخص ریسک كسب

)Lloyd's (2011

و كار جهانی
شناسایی و تحلیل
ریسکهای مرتبط با

ریسک ضعف در مدیریت استعداد
ارائه گزارش جامعی از مطالعه جهانی در

مدیریت استعداد
ارائه گزارش جامعی از
مطالعه جهانی در حوزه

حوزه مدیریت استعداد

Li Y., Zhang X
)(2014

Tower Watson
)(2010

مدیریت استعداد

 -3بررسی وضعیت بهرهوری صنعت بیمه
 -1-3محاسبه شاخص های بهرهوری
در برنامهریزی كالن كشور ایران ،موضوع بهرهوری در كنار شاخصهای كالن دیگر اهمیت دارد .مطابق سند چشمانداز
ج.ا.ا در افق  1404هجری شمسی ،ایران كشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه،
ترسیم شده است .بهمنظور دستیابی به اهداف این سند ،مصادیق و راهكارهای ارتقای بهرهوری در سیاستهای كلی و
قوانین برنامه ششم كشور به طور صریح و ضمنی مد نظر قرار گرفته است .در قانون برنامه ششم توسعه كشور ،موضوع
بهرهوری بهطور مشخص در ماده  4مطرح شده است .در این ماده ،تأكید شده است كه جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم
( )2/2%واحد درصد از رشد هشت درصد ( )2%اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری كل عوامل تولید و بهمنظور برنامهریزی،
1
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سیاستگذاری ،راهبری ،پایش و ارزیابی بهرهوری تمام عوامل تولید از جمله نیرویكار ،سرمایه ،انرژی و آب و خاک،
برنامه جامع بهرهوری كشور شامل شاخصهای استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقای بهرهوری ،برای تمامی
بخشهاییادشده ،تدوین شود .این رویكرد ،ضرورت هدفگذاری مناسبتر شاخصهای بهرهوری و ارزیابی دقیقتر
عملكرد آن را بازگو كرده و میتواند تصویر مناسبتری را برای برنامهریزان و سیاستگذاران فراهم نماید.
 بهرهوری نیروی كار :از تقسیم ارزش افزوده صنعت بیمه به قیمت ثابت  1222بر تعداد شاغالن(مشتمل بر كاركنانشركت های بیمه و بیمه مركزی ،نمایندگان و كارگزاران) بهدست میآید.

 -2-3بررسی جایگاه بهرهوری نیرویکار صنعت بیمه با رویکرد سرمایه انسانی طی دوره 1331-1331
بهرهوری بهعنوان یكی از شاخصهای مهم كارآمدی كالن اقتصاد و همچنین بخشها و فعالیتهای اقتصادی
محسوبشده و معیار مناسبی برای ارزیابی عملكرد بنگاهها ،سازمان ها و كل اقتصاد و تعیین مقدار موفقیت آنها در رسیدن به
اهداف پیشبینیشده است .اگرچه امروزه مفهوم بهرهوری فراتر از یک معیار ،بهعنوان یک فرهنگ و نگرش به كار و زندگی
مطرحشده ،ولی هنوز اهمیت اندازهگیری كمی بهرهوری به قوت خود باقی است .امروزه بهرهوری بهعنوان مهمترین
شاخص در ارزیابی اقتصادی ،كاربرد فراوانی در مطالعات تجربی داشته و از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بهرغم این كه
در مطالعات و برنامهریزیهای بخشی و كالن اقتصادی ،موضوع اندازهگیری بهرهوری مرسوم است ،ولی در بیشتر موارد با
محدودیتهای فراوانی از جمله آمار و اطالعات و نبود تفصیل محاسبات برای زیربخشها ،مواجه است .بر این اساس ،هر
نوع مطالعهای كه به تعمیم بیشتر مدلهای اندازهگیری بهرهوری به بخشها و زیربخشها و نهادههای بهكار گرفته شده در
تولید منجر شود ،گامی فراتر برای هدفگذاری بهتر و منطقیتر و همچنین ارزیابی مناسبتر عملكردها خواهد بود.
همانطوركه در جدول ( )1مشاهده میگردد ،بهرهوری نیرویكار صنعت بیمه طی دوره  1221-1294عموما روند نزولی
را طی كرده است بهطوریكه ،متوسط رشد طی دوره -2/2درصد را نشان میدهد؛ از دالیل اصلی كاهشی بودن روند
بهرهوری نیرویكار و به تبع آن بهرهوری كل عوامل تولید میتوان به موارد ذیل اشاره داشت :عدم تناسب دانش ،مهارت،
توانایی یا ویژگیهای شخصیتی با شغل؛ بی ثباتی مناصب مدیریت ارشد؛ عدم تناسب آموزش با نیازهای شغلی كاركنان؛
عدم وجود فرآیند رسمی شناسایی ،توسعه و نگه داشت استعدادها؛ عدم وجود فرآیندهای رسمی جانشین پروری؛ عدم
برخورداری از دانش تخصصی.
كیفیت نیرویانسانی ،مهمترین عامل مؤثر در بهبود بهرهوری است .در بررسیهای اقتصادی میتوان گفت كه سرمایه
انسانی یک مفهوم كامالً اقتصادی است .درواقع ،ویژگیهای كیفی انسان نوعی سرمایه است ،زیرا این ویژگیها میتواند
باعث بهرهوری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر شود.
معموالً رابطه بین رشد و سرمایه انسانی در دو چارچوب اصلی مورد بررسی قرار میگیرد .روش اول از كار لوكاس
( )1922نشأت میگیرد .لوكاس بهطور خاص بین دو منبع انباشت سرمایه انسانی ،یعنی آموزش و یادگیری از طریق انجام كار

1

تمایز قائل میشود .چون در این دیدگاه ،رشد ابتدا از انباشت سرمایه انسانی ناشی میشود؛ لذا اختالف در نرخهای رشد بین
كشورها ،در بیشتر موارد به تفاوت در نرخهای انباشت سرمایه انسانی در طی زمان در این كشورها نسبت داده میشود.

1. Learning by doing

1

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

روش دوم كه به مقاله نلسون و فلپس )1911( 1بر میگردد ،رشد را ناشی از موجودی سرمایه انسانی 2میداند كه به
نوبه خود توانایی یک كشور در نوآوری و رسیدن به پای كشورهای پیشرفتهتر را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،تفاوت
در نرخهای رشد بین كشورها ،ناشی از تفاوت در موجودی سرمایه انسانی و بهدنبال آن تفاوت در توانایی آنها در ایجاد
رشد تكنولوژیكی است .نلسون و فلپس سعی نمودند این ایده را كه نقش اصلی آموزش ،افزایش ظرفیت افراد است،
مدلسازی كنند .فرد آموزشدیده ،از یک سوی ابداع میكند و از سوی دیگر ،با فناوری جدید تطبیق مییابد و از این طریق،
نشر فناوری در اقتصاد را تسریع میكند .نلسون و فلپس سطح دستیابی به تحصیل را عامل رشد بهرهوری دانسته و بهرهوری
نهایی دستیابی به تحصیل را تابعی افزایشی از نرخ پیشرفت فناورانه میدانند.
بررسی اطالعات آماری ارائه شده در جدول( )2نشان میدهد كه طی دوره  1221-1294كل شاغلین مستقیم (كاركنان
ستاد و شعب) و غیرمستقیم (نمایندگان و كارگزاران) صنعت بیمه بهترتیب بهطور متوسط ساالنه 2/1درصد و 15/2درصد
رشد داشته است كه با افزایش تعداد شركت های بیمه و به تبع آنها توسعه شبكه فروش مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه
طبیعی بهنظرمیرسد؛ ازدیگرسو ،شاغلین دارای آموزشعالی با رشد حدود 12درصدی طی دوره  ،1221-1294آهنگ رشد
سریعتری نسبت به شاغلین دارای سابقه 20سال و بیشتر داشته اند .ازدیگرسو ،متوسط رشد ساالنه نسبت شاغلین دارای
آموزشعالی به كل شاغلین و متوسط رشد ساالنه نسبت شاغلین دارای سابقه 20سال و بیشتر به كل شاغلین به ترتیب 2/0
و  -2/1درصد بوده است كه نشان دهنده آن است كه طی دوره مذكور صنعت بیمه اقبال مناسبی نسبت به شاغلین دارای
آموزشعالی نشان داده است.
حال باتوجه به تفاسیر فوق این سوال پیش میآید كه آیا رشد نسبت شاغلین دارای آموزشعالی به كل شاغلین طی
دوره مذكور به رشد بهرهوری نیرویكار منتج شده است یا خیر؟
پاسخ به سوال مذكور را میتوان در نتایج نمودارهای (2و )2جستجو كرد .نتایج نمودارهای مذكور نشاندهنده آن است
كه افزایش نسبت شاغلین دارای آموزشعالی به كل شاغلین منجر به افت بهرهوری نیرویكار در صنعت بیمه گشته است
بطوریكه متغیر نسبت شاغلین دارای آموزشعالی به كل شاغلین در مجموع براساس معیار 22 ، R 2درصد از تغییرات
بهرهوری نیرویكار را توضیح می دهد و با استناد به نمودار مذكور میتوان انتظار داشت كه ارتباط معكوسی میان نسبت
شاغلین دارای آموزشعالی به كل شاغلین و بهرهوری نیرویكار وجود دارد.
شایان ذكر است ،متغیر نسبت شاغلین دارای سابقه 20سال و بیشتر در مجموع براساس معیار 24 ، R 2درصد از تغییرات
بهرهوری نیرویكار را توضیح میدهد و با استناد به نمودار مذكور میتوان انتظار داشت كه ارتباط مستقیم میان نسبت
شاغلین دارای سابقه 20سال و بیشتر و بهرهوری نیرویكار وجود دارد.
نتایج فوق را می توان از منظر ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه مورد بررسی و واكاوی قرار داد؛ باید بیان داشت كه
ریسک مرتبط با سرمایهانسانی یكی از مهم ترین تهدیدها برای صنعت بیمه محسوب میگردد بهطوریكه بسیاری از
پژوهشگران اعتقاد دارند كه ریسک مذكور یكی از ریسکهایی است كه در اكثر سازمانها آمادگی اندكی برای مواجه با آن
وجود دارد .با عنایت به موارد مذكور ،در ادامه تالش میشود ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه را براساس گونههای آن
مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل تحلیل شبكهای فازی با رویكرد برنامهریزی غیر خطی اولویتبندی نماییم.
1. Nelson & Phelps
2. Stock of Human Capital
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جدول( -)2بررسی شاخص بهرهوری نیروی کار و مؤلفههای سرمایه انسانی
ارزش

سال

ارزش

افزوده

افزوده

صنعت

شاغلین

شاغلین

صنعت

بیمه به

مستقیم

غیرمستقیم

بیمه به

قیمت

صنعت

صنعت

قیمت

ثابت

بیمه

بیمه

جاری

سال

نسبت شاغلین
بهرهوری
تعداد کل شاغالن

نیروی

شاغلین دارای سابقه
22سال و بیشتر

کار

شاغلین دارای آموزشعالی

نسبت شاغلین

دارای

دارای سابقه

آموزشعالی به

22سال و بیشتر

کل

به کل

شاغلین(درصد)

شاغلین(درصد)

1333
1331

14042

14915

14212

14021

124224

0/110

14024

24921

41

11

1332

14192

24210

14500

14111

124211

0/119

14021

24192

49

11

1333

24102

24102

14221

14201

124124

0/192

924

24511

51

14

1331

24594

24295

14211

14214

144522

0/199

920

24219

52

12

1331

44152

24112

94125

24021

114211

0/114

922

44129

42

9

1331

14912

24119

14119

24121

194555

0/112

14252

54121

52

12

1331

24214

24121

124119

114191

254415

0/125

14221

14151

42

9

1333

114911

24491

144124

154509

204142

0/111

14191

14212

50

2

1333

124941

24911

154422

194212

224211

0/112

14452

14954

51

9

1332

224254

44521

114402

254122

424091

0/102

14155

24929

54

10

1331

254224

54222

114512

214291

424915

0/101

14250

104010

51

10

1332

254492

54552

124402

224442

514241

0/101

24222

114055

10

12

1333

294152

54219

124929

294511

524501

0/100

24525

124194

14

12

1331

414599

54921

124112

224422

514045

0/104

24211

124591

11

12

متوسط
نرخ
رشد
ساالنه

33/31

3/31

3/11

11/33

12/11

1/31

-3/21

11/31

طی
دوره

منبع :سالنامه آماری صنعت بیمه و سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا
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مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

نمودار( -)1بررسی روند بهرهوری نیروی کار طی دوره 1331-1331

نمودار ( -)2پراکنش نسبت شاغلین دارای سابقه 22سال و بیشتر به کل شاغلین و بهرهوری نیروی کار

نمودار( -)3پراکنش نسبت شاغلین دارای آموزشعالی به کل شاغلین و بهرهوری نیروی کار
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 -1روششناسی پژوهش
مرور مدلهای ارائه شده در بخش پیش نشان میدهد كه برخی از آنها تنها یک طبقه بندی ازریسک منابعانسانی ارائه
میكنند .بر پایهی این كاستیها ،مدل پیشنهادی پژوهشگران طر ریزی شده است .در مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر ریسک
منابعانسانی تالش شده است كه عوامل بصورت جامعی متناسب با فضا و بسترهای صنعت بیمه مورد بحث و بررسی قرار
گیرد؛ از اینرو ،شكل شماره ی ( )1این مدل پیشنهادی را نشان میدهد.
به منظور شناسایی عوامل مؤثر برریسک منابعانسانی ،باید معیارهای اصلی و زیر معیارها مشخص گردند .در این
پژوهش از چهار معیار اصلی استفاده شده است.

شکل( - )1مدل پیشنهادی  ANPبرای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک منابعانسانی

این پژوهش به لحاظ مبانی فلسفی در دستهی پارادایم اثبات گرا قرار می گیرد .از حیث جهت گیری پژوهش ،یک
پژوهش كاربردی است .شیوهی انجام پژوهش نیز كمی است .این پژوهش از حیث مكانی جزء پژوهشهای میدانی
دستهبندی میشود .از لحاظ استراتژی های پژوهش این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده می كند .شیوههای گردآوری
دادهها در این پژوهش ،انجام مصاحبه و پرسش نامه بوده است .پرسش نامه ها توسط مدیران ارشد شركت های منتخب
بیمهای تكمیل شده است.
برای اولویتبندی عوامل مؤثر بر ریسک منابعانسانی از فرایند تحلیل شبكه ای فازی استفاده شده است .مبتنی بودن
تصمیم برمعیارهای مختلف ،یک اصل اساسی درفنون تصمیم گیری چندمعیاره است .روش فرآیند تحلیل شبكه ای برای
حل مسائلی كه معیارهای ارزیابی مستقل نیستند مورد استفاده قرارمی گیرد.
به كارگیری فرآیند تحلیل شبكه ای ،تصمیم گیرندگان را قادر میسازد تا بر كاستیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی غلبه
كنند .درحالیكه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روابط یک سوی هرابین سطوح به كار میگیرد ،فرآیند تحلیل شبكه ای با
لحاظ نمودن روابط متقابل میان سطوح تصمیم ،معیارهای تصمیم را به شكل كلیتری مورد بررسی قرار می دهد.
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ازسویدیگر مجموعهی فازی ابتدا در سال  1921توسط ماكس بلک در مقالهای راجع به آنالیز منطق به نام «ابهام» مطرح
شد .در سال  1915لطفیزاده از منطق چند مقداری لوكاسیه ویچ برای مجموعه استفاده كرد .او نام فازی را برای این
مجموعه ها در نظر گرفت تا مفهوم فازی را از منطق دو دویی دور كند (آذر و فرجی.)2001 ،
در این پژوهش از منطق فازی و اعداد مربوط به آن برای بیان مقایسات زوجی میان زیر معیارها و معیارها استفاده شده
است .همانگونه كه در جدول شماره ی دو مالحظه میشود مقیاس های فازی مثلثی در مقابل مقیاس های فازی مثلثی
معكوس قرار دارند.
جدول ( -)3مقیاسهای زبانی برای مقایسات زوجی
مقیاسهای فازی مثلثی معکوس

مقیاسهای فازی مثلثی

مقادیر زبانی برای مقایسات زوجی

(1و1و)1

(1و1و)1

ترجیح یکسان

(2و1و)0/111

(1/5و1و)0/5

نسبتا مرجح

(1و0/111و)0/5

(5و1/2و)1

ترجیح قوی

(0/111و0/5و)0/4

(2/5و2و)1/5

قویا مرجح

(0/5و0/4و)0/222

(5و2/2و)2

ارجحیت بسیار قوی

(0/4و0/222و)0/225

(2/5و2و)2/5

بی اندازه قوی

استفاده از جدول شمارهی دو بدین صورت است كه اگر عاملی در مقایسه با عامل دیگر ،یكی از مقادیر زبانی به آن
تعلق گیرد در جدول مقایسات زوجی ،مقیاسهای فازی مثلثی مربوطه به آن داده میشود و اگر در مقایسهی زوجی یكی از
مقادیر زبانی به عامل مقابل داده شود در جدول مقایسات زوجی یكی از مقیاسهای فازی مثلثی معكوس مربوطه به آن
تعلق م یگیرد .بهعنوان مثال اگر عامل الف در مقایسه با عامل ب ترجیح قوی داشته باشد ،مقیاس فازی مثلثی مربوطه
(5و1/2و )1است و اگر عامل ب نسبت به عامل الف ترجیحاً قوی باشد ،به عامل الف مقیاس فازی مثلثی معكوس مربوط
(1و0/111و )0/5داده می شود.
هم چنین در این پژوهش از متغیرهای زبانی كه معموالً در دنیای ما نادقیق هستند نیز استفاده می شود از این رو الزم است از
اعداد فازی در تبیین ترجیحات افراد و نظرسنجی آنان استفاده شود كه این مهم در این پژوهش صورت پذیرفته است.
جدول ( -)1متغیرهای زبانی برای زیر معیارهای مثبت و منفی
مقادیر

متغیرهای زبانی برای زیر

متغیرهای زبانی برای زیر

1

خیلی زیاد ()VH

خیلی كم ()VL

0/15

زیاد ()H

كم ()L

0/5

متوسط ()M

متوسط ()M

0/25

كم ()L

زیاد ()H

0

خیلی كم ()VL

خیلی زیاد ()VH

در این پژوهش برای تعیین شدت ارتباط بین معیارها از متغیرهای زبانی استفاده می شود .در ابتدا باید مشخص شود كه
ماهیت معیا رها مثبت یا منفی است .سپس باتوجه به شدت اثرگذاری معیارها از طیفی كه در جدول شماره ی سه نشان داده
شده است استفاده می شود .متغیرهای زبانی برای محاسبه ی وزن نهایی زیر معیار ها در مراحل پایانی مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
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 -1یافتههای پژوهش
همانطوركه پیشتر بیان شد ،مدل تحلیل شبکهای پژوهش دارای چهار معیار اصلی است كه هر كدام از این معیارها
دارای زیر معیاری هستند .حال پرسش آن است كه میزان اهمیت این معیارها و زیرمعیارها در ریسک منابعانسانی صنعت
بیمه كدام است؟
در این پژوهش برای تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها ،از تلفیق مدل ریاضی غیرخطی و اعداد فازی مثلثی استفاده شده
است .اعداد فازی مثلثی دارای  2حد باال ،متوسط و پایین هستند كه این حدها در مدل ریاضی غیرخطی قرار داده و وزنها
را محاسبه میكند .فرمول مدل ریاضی غیرخطی فازی كه وزن معیارها و زیرمعیارها با آن محاسب شده ،به شرح زیر است:
Max
St : (mij  lij )w j  wi  lij w j  0
(uij  mij )w j  wi  uij w j  0
 1, wk  0, k  1,2,..., n

n

w

k

k 1

i  1,2,..., n  1 , j  2,3,..., n j  i

برای اجرایی كردن این روش ،پرسشنامهای در زمینه ی معیارها و زیرمعیارها تنظیم ،گردید و از مدیران خواسته شد تا
مقایسات زوجی میان معیارها و زیرمعیارها انجام شود .اعداد بدست آمده در جدول شماره ی چهار حاصل تركیب نظرهای
مدیران است.
جدول ( -)1مقایسات زوجی مربوط به سطح هدف
وزن

E

O

B

هدف

P

0/22

1/11

1/05

0/41

2/11

1/11

0/29

2/05

1/54

1/22

1

1

1

P

0/11

0/91

0/12

0/11

1/2

1/12

1/54

1

1

1

0/21

0/15

0/42

O

0/22

1/91

1/02

0/11

1

1

1

0/15

0/51

0/41

1/12

0/1

0/41

B

0/22

1

1

1

1/14

0/92

0/52

1/51

1/21

1/09

2/42

0/95

0/52

E

ازآنجاییكه در این پژوهش از نظرهای مدیران كه بر اساس متغیرهای زبانی ارائه گردیده؛ استفاده شده است ،از اعداد
فازی برای رسیدن به مكنونات ذهنی متخصصین استفاده شد .اگر  نشاندهنده ی سازگاری میان مقایسات زوجی هر
ماتریس باشد ،هرچه مقدار  بیش تر باشد سازگاری میان مقایسات زوجی بیشتر خواهد بود و این میتواند هدف
مناسبی باشد .هم چنین نشاندهنده ی وزن های به دست آمده از مقایسات زوجی است .حال اگر از اطالعات جدول شماره
ی پنج استفاده شود ،ماهیت تابع هدف و محدودیت ها به شكلی زیر خواهد بود:
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Max  
St :
0.31 *  * w2  w1  1.23 * w2  0
0.51 *  * w2  w1  2.05 * w2  0
0.77 *  * w3  w1  0.89 * w3  0
0.44 *  * w3  w1  2.11 * w3  0
0.64 *  * w4  w1  0.41 * w4  0
0.66 *  * w4  w1  1.71 * w4  0
0.19 *  * w3  w2  1.54 * w3  0
0.37 *  * w3  w2  2.1 * w3  0
0.07 *  * w4  w2  0.66 * w4  0
0.18 *  * w4  w2  0.91 * w4  0
0.39 *  * w4  w3  0.69 * w4  0
0.82 *  * w4  w3  1.90 * w4  0
w1  w2  w3  w4  1

هم چنان كه دیده شد فقط از اعداد باالمثلثی جدول شماره ی چهار استفاده شده است و برای هر درایه دو محدودیت
نوشته میشود .برای مثال برای درایه ی سطر  Pو ستون  Oاین طور عمل می شود كه عدد  0/21در محدودیت اول از
تفاوت حدود وسط و پایین اعداد فازی ( )m-1به دست می آید؛ ( )1/54-1/22=0/21و عدد  1/22همان حد پایین فازی
درایه ی موردنظر است .برای محدودیت دوم همان درایه ی ابتدا تفاوت حدود باال و وسط ( )u-mرا به دست می
آوریم( )2/05-1/54=0/51و عدد ( )2/05همان حد باالی درایه ی موردنظر است .برای سایر درایه های باالمثلثی به همین
روش عمل می شود .دقت شود كه در عناصری كه اعداد فازی آن ،هر سه دارای مقدار هستند در محاسبه وارد نمی شوند و
هم چنین جمع وزن های محاسبهشده برای هر جدول باید یک باشد .نكته ای دیگری كه باید مورد توجه قرار داد این است
كه فقط اعداد باالمثلثی ماتریس وارد فرمول می شوند .با حل این مسأله غیرخطی توسط نرم افزار لینگو وزن های جدول به
دست می آید .جواب حاصل از حل این مسأله عبارت است:
  0.62 , w1  0.22 , w2  0.17 , w3  0.23 , w4  0.38

برای هركدام از زیرمعیارها نیز ابتدا مقایسات زوجی انجام ،و مانند رویه های باال وزن هر كدام از زیرمعیارها تعیین می
شود .بدیهی است كه نوشتن محاسبات به دست آوردن وزن های مربوط به زیرمعیارها خارج از حوصله ی این نوشتار
است .لذا ،خالصه ی محاسبه زیرمعیارها در جدول شماره ی پنج آورده شده است.
جدول ( -)1وزن زیرمعیارهای به دست آمده از مقایسات
wj

Aj

wj

Aj

wj

Aj

wj

Aj

0/12

E1
E2

0/21
0/22

B1
B2

0/20
0/21

O1
O2

0/21
0/29

P1
P2

0/24

E3

0/25

B3

0/21

O3

0/21

P3

0/22

E4

0/21

B4

0/11

O4

0/12

P4

0/21

 w jوزن های زیرمعیارها و  A jمعیارها می باشند.
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در مرحله ی بعد ،از فرمول مدل ریاضی غیرخطی فازی به منظور به دست آوردن وزن ها استفاده می شود .در این
پژوهش ،معیارهایی كه وزن آن پایین باشد حذف می شوند .نگارندگان به طور قراردادی ،وزن معیارهایی كه كمتر از 0/1
می باشد را حذف كرده اند و وزن كسر شده را به وزن معیاری كه ستون وزن ها ،مربوط با آن می باشد را اضافه كرده اند.
بنابراین در جدول شماره ی شش ستون مربوط  Oبه این سه عامل و خود عامل  Oاختصاص داده می شود .هم چنین
مشاهده می شود كه هیچ عاملی بر  Eتاثیر نمی گذارد؛ بنابراین در ستون مربوط به  Eهمه ی عوامل ،مقدار صفر خواهند
گرفت و خود عامل  ،Eیک است .بقیه ی محاسبات نیز به همین ترتیب است .بنابراین عامل هایی كه برهم تاثیر نمی
گذارند  ،اثرات آن در جدول شماره ی شش با مقدار صفر نشان داده شده اند.
جدول ( -)1وزن عاملهای اصلی بر همدیگر
E

B

O

P

0

0/125

0/111

0/245

P

0

0/201

0/221

0/211

O

0

0/221

0/214

0/215

B

1

0/212

0/214

0/119

E

پس از این كه وزن های روابط درونی(جدول شماره ی شش) به دست آمد ،ماتریس این وزن ها در وزن مقایسات
زوجی به دست آمده از جدول شماره ی چهار ضرب می شود .این وزن ها بهعنوان وزن كلی ،معیارهای هدف معرفی می
شوند كه در ستون راست جدول شماره ی هفت وارد می شوند .همان گونه كه دیده می شود جمع وزن های به دست آمده
برابر با یک است.
0
 0.22   0.22 


 

0
 0.17   0.17 
*
=
0
0.23   0.23 


 

 0.38   0.38 
1 

 


0.176 0.185
0.336 0.207
0.214 0.336
0.274 0.273

 0.245

 0.371
 0.215

 0.169


برای محاسبه ی وزن نهایی ،باید ابتدا وزن های كلی زیرمعیار ها محاسبه شود .وزن های كلی زیرمعیارها از ضرب وزن
معیار در وزن زیرمعیار در عدد متغیر زیانی به دست می آید .بسته به شدت اثرگذاری و هم چنین ماهیت خود زیرمعیارها،
متغیرهای زبانی به آنها تعلق می گیرد .متغیرهای زبانی دو مشخصه دارند؛ شدت آن كه توسط كارشناسان مشخص می شود
و ماهیت اثر زیرمعیار كه می تواند مثبت یا منفی باشد .اگر شدت معیاری باال باشد و این معیار اثر مثبت داشته باشد ،عدد
 0/15به آن اختصاص داده می شود و اگر اثرگذاری این زیرمعیار منفی باشد عدد  0/25را در جدول شماره ی هفت وارد
می كنیم .این محاسبات در جدول شماره ی هفت نشان داده است.
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جدول ( -)3محاسبه وزن زیر معیارها
وزن کلی

وزن کلی

متغیرهای زبانی

وزن اهداف

وزن زیرمعیارها

2/22

0/042

0/15

H

0/21

9/25

0/042

0/15

H

0/20

P1
P2

1/11

0/02

0/5

M

0/21

P3

2/04

0/01

0/25

L

0/12

1/21

0/022

0/15

H

0/20

1/02

0/024

0/15

H

0/21

P4
O1
O2

4/12

0/022

0/5

M

0/21

O3

4/2

0/02

0/15

H

0/11

1/45

0/021

0/15

H

0/21

2/21

0/011

0/25

L

0/22

O4
B1
B2

2/21

0/042

0/15

H

0/25

B3

2/02

0/015

0/25

L

0/21

10/51

0/051

0/15

H

0/12

1/04

0/024

0/25

L

0/21

B4
E1
E2

4/19

0/022

0/25

L

0/24

E3

4/2

0/021

0/25

L

0/22

E4

011

1/444

)P(0. 22

)O(0. 17

)B(0. 23

)E(0. 38

جمع

متغیرهای زبانی*وزن زیرمعیارها*وزن اهداف=وزن کلی معیارها

وزن درصدی هر معیار از تقسیم وزن كلی هر زیرمعیار بر جمع كل همه زیر معیارها به دست می آید .بهعنوان مثال عدد
 2/22از تقسیم عدد  0/042بر جمع كل همه وزن ها ( )0/455حاصل شده است .همان گونه كه مالحظه می شود  E1دارای
باالترین وزن است؛ بنابراین تغییرات در  E1مهم ترین زیر معیار محسوب می شود .از سوی دیگر با حاصل جمع هر دسته
از زیر معیارها مشخص می شود كه وزن عوامل «ریسکهای آموزش و توسعه»؛ «ریسک عدم برخورداری از مهارت های
ادراكی ،فنی و انسانی»؛ «ریسک عوامل زمینه ای درون و برون سازمانی» و «ریسک دانش ،مهارت ،توانایی و رفتاری
كاركنان» به ترتیب  22/11 ،22/21 ،21/22و  21/59است .واضح است كه تغییر در ریسکهای آموزش و توسعه باعث
ایجاد بیش ترین نقش در ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه خواهد شد .هم چنین عامل ریسک دانش ،مهارت ،توانایی و
رفتاری كاركنان نیز از نظر تأثیرگذاری بر پدیده ی ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه با اختالف بسیار كمی در ردیف دوم
اثرگذاری قرار دارد.
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شکل( - )2ضریب اهمیت معیارها و رتبه ی زیرمعیارها در مدل

 -1نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهرهوری نیرویكار در صنعت بیمه و علل پایین بودن شاخص بهرهوری شكل
گرفت كه در ادامه و پس از شناسایی وضعیت نامطلوب بهرهوری نیرویكار به دنبال بررسی ریسکهای منابعانسانی در
صنعت بیمه بوده است كه عوامل موثر بر آن در 4معیار اصلی طبقه بندی نمود .نتایج این مطالعه نشان داد بهرهوری
نیرویكار صنعت بیمه طی یک دهه اخیر عموما روند نزولی را طی كرده است كه افت آن را می توان چنین تعبیر كرد كه
صنعت بیمه همزمان با رشد بخش خصوصی ،پتانسیل بالقوه(زیرساخت منابعانسانی) برای توسعه را نداشته است .شایان
ذكر است ،نتایج این مطالعه نشان داد كه تغییر در ریسکهای آموزش و توسعه باعث ایجاد بیش ترین نقش در ریسک
منابعانسانی در صنعت بیمه خواهد شد .هم چنین عامل ریسک دانش ،مهارت ،توانایی و رفتاری كاركنان نیز از نظر
تأثیرگذاری بر پدیده ی ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه با اختالف بسیار كمی در ردیف دوم اثرگذاری قرار دارد.
الزم به ذكر است ،نتایج حاصل شده نشان داد كه 5رتبه برتر زیرمعیارها از منظر عوامل موثر بر ریسک منابعانسانی
عبارت است از-1 :عدم تناسب دانش ،توانایی و ویژگی های شخصیتی با شغل؛ -2ضعف نظام بخش اثربخشی آموزش ها؛
 -2وارداتی بودن مناصب مدیریت ارشد؛ -4عدم وجود فرآیندهای رسمی جانشین پروری و -5عدم كاربست عملی دانش
تخصصی.
باتوجه به اینكه بهرهوری و بخصوص بهرهوری نیروی كار ،خود یكی از الزامات حركت در مسیر رشد و توسعه صنعت
بیمه است ،توجه به پیشنهادهای زیر در ارتقای بهرهوری نیروی كار و تقلیل ریسک منابع انسانی ضروری است:
لزوم بازنگری نظام آموزشی دانشگاهی در حوزه صنعت بیمه؛
تدوین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شركت های بیمه؛
11
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پیگیری و بررسی اثربخشی آموزش های صورت گرفته در شركت های بیمه؛
نظارت و پایبندی بر اجرای صحیح آیین نامه شماره ( 90صالحیت حرفه ای كاركنان كلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه)؛
اهتمام شركتها به سرریز دانش میان نیروی كار متخصص و باتجربه از طریق برگزاری كارگاه هایی با رویكرد
اشاعه مبانی بیمه ای در حوزههای تئوری و عملیاتی؛
اندازه گیری و پایش مستمر ریسک منابع انسانی به تفكیک واحدهای فنی(نظیر انحراف نرخهای پیشنهادی با
ریسک های پذیرفتهشده توسط شركتها) و پشتیبانی(نظیر انحرافات مالی در عملیات سرمایهگذاری) توسط شركت ها.
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