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مقدمه
امروزه كمترین تردید در مورد نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان وجود دارد (قلیپور و همکاران .)1341 ،بر
این اساس ،حیات و سودآوري سازمانها در شرایط پرتالطم امروزي به توانمندي آنها در رویارویی با تغییرات سریع محیط و
بهرهبرداري از فرصتهاي خلق شده بستگی دارد ( .), 2017Firmenichتحقق این مهم جز در سایه بهكارگیري فنون مدیریت
ریسک بنگاه 1كه یک نگاه كلنگر به مدیریت تهدیدها و فرصتها در عرصه سازمان دارد ممکن نخواهد بود .سازمان با هدف
افزایش ارزش سازمان براي ذینفعان در كوتاه مدت و بلندمدت ،ریسکهاي خود را از هر منبعی كه باشد به وسیله مدیریت
ریسک بنگاه ارزیابی ،كنترل ،بهرهبرداري ،تأمین مالی ،و نظارت میكند ( .)Gordon et al., 2009بهرغم توجه فزاینده به حوزه
منابع انسانی ،منابع انسانی اكثراً با عنوان سرمایههاي مولد ارزش درنظرگرفته شده و مدیریت ریسکهاي مرتبط با منابع انسانی به
طور نظام مند بررسی نشده است .با وجود خالء موجود در تحقیقات آكادمیک در حوزه ریسک منابع انسانی ،ریسک سرمایههاي
انسانی بهعنوان یکی از پنج ریسک نخست و یکی از سه ریسک محتملالوقوع كسب و كار معرفی شده است ( Ernst and

 .)Young, 2013عالوه بر این ،به استناد مطالعات پیمایشی صورت گرفته در حوزه ریسکهاي كسب و كار ،ریسک مرتبط با
سرمایههاي انسانی مهمترین تهدید براي كسب و كار بهشمار میرود .در عین حال ،تحقیقات بیانگر آن است كه سازمانها آمادگی
اندكی براي مواجهه با ریسکهاي مرتبط با سرمایههاي انسانی دارند ( .)Meyer et al., 2011در واقع آن چه ریسک منابع
انسانی را از سایر ریسکهاي كسب و كار متمایز میسازد ،نه تنها پیچیدگی آن است بلکه ارتباط آن با رفتار و فرهنگ ،عوامل
جمعیت شناختی و ارزشهاي جوامع مختلف است (محمدي مقدم و همکاران .)1341 ،ریسک منابع انسانی ابعاد گستردهاي دارد
و بهدلیل فرصتها و تهدیدات معناداري كه براي سازمانها به همراه خواهد داشت ،در كسب و كار امروزي ادغام شده است
(ابراهیمی و قلیپور.)1341 ،
از مطالعه پیشینه تجربی پژوهش چنین بر میآید كه خالء پژوهشی در دو حوزه در زمینه ریسک منابع انسانی وجود
دارد؛ یکی فقدان پژوهشهاي داخلی و دیگري كمبود چارچوبها و مدلهایی كه به شناسایی ابعاد چندگانه ریسک منابع
انسانی در سازمان بپردازند .حجم وسیع منابع موجود در ادبیات پژوهش كه به تشریح یکی از بخشهاي سامانهي گسترهي
ریسکهاي مربوط به منابع انسانی پرداختهاند ،در قیاس با م حدود بودن منابعی كه به موضوع ریسک منابع انسانی به شکلی
سامانمند و چند بعدي نگریستهاند ،حکایت از نبود دیدگاهی كلنگر در این حوزه مطالعاتی دارد .در عمل نیز ،از آن جا كه
بسیاري از سازمانها تعریف محدودي از ریسک منابع انسانی دارند ،این امکان وجود دارد كه رهبران سازمان نه تنها در
شناسایی ریسک هاي اساسی و بنیادي مربوط شکست بخورند ،بلکه در درک فرصتهاي بهبود براي كمک به ارتقاي
عملکرد سازمان در مقایسه با رقبا نیز ناموفق عمل نمایند (ابراهیمی و همکاران .)1341 ،از این گذشته ،به رغم توسعه
فرآیند مدیریت ریسک در حوزه هاي مختلف مدیریت مالی و مدیریت پروژه ،در حوزه مدیریت ریسک منابع انسانی خالء
تحقیقاتی و كاربردي وجود دارد .همچنین با توجه به این كه ریسکهاي منابع انسانی دربرگیرندهي طیف وسیعی از مفاهیم
اعم از ریسکهاي اقتصادي ،سیاسی ،روان شناختی ،راهبردي ،عملیاتی ،محیطی و فرهنگی است لذا ضرورت شناسایی این
ابعاد در صنعت بیمه و اولویتبندي ابعاد این ریسک احساس میشود .سازمانهاي كه با ریسک منابع انسانی مواجه هستند
و براي مدیریت كردن آن برنامهاي ندارند ،به مرور برتري خود را ازدست خواهند داد .حوادث سالهاي اخیر صنعت بیمه
كشورمان دستاندركاران نظارت و كنترل در حوزههاي مختلف را به توجه جدي وسیستمی به حوزه ریسکهاي انسانی،
)1. Enterprise Risk Management (ERM
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بیش ار پیش معطوف نموده است .كما این كه با توجه به آخرین آمار اعالمی ازسوي بیمه مركزي ،قریب به نیمی از بدنه
كارشناسی صنعت داراي تحصیالت زیر كارشناسی و با سابقه كاري كمتر از  11سال هستند .این امر با توجه به نبود و یا
فقدان آموزشهاي كاربردي در اكثریت شركتهاي بیمه سبب گردیده است شركتهاي بیمه به جذب نیروهاي متخصص
با ارایه پیشنهادات و مزایا بیشتر اقدام نمایند .شركتهاي جدیدالتأسیس بیمه سرآمد چنین رویکردي هستند و موفقیتهاي
خوبی نیز داشتهاند (مهدوينیا و رحمتی نودهی .)1349 ،با این مقدمه ا ین مطالعه به دنبال یافتن پاسخ براي این سوال است
كه «مهمترین ریسکهاي منابع انسانی در صنعت بیمه استان گیالن كدامند؟».

مباني نظري و پيشينه پژوهش
ريسک و مديريت ريسک
واژه ریسک از كلمه التین  riscareبه معناي جرات داشتن وارد زبان انگلیسی شده است .اصل و اساس یک كار در واقع
ریسک كردن براي دست یافتن به پاداش است ( .)Zulu, 2010مفهوم استاندارد ایزو  31333در سازمان ملی استاندارد این است
كه ریسک در واقع تأثیر عدم اطمینان و عدم یقین بر اهداف است ( .)Airmic, 2010تأثیر ریسک میتواند مثبت ،منفی ،یا
انحراف از انتظارات باشد .بهعالوه بیان میشود ریسک سازمانی اغلب به شکل رویدادهاي بالقوه یا پیامدهاي آنها یا تركیبی از این
دو است ( .)Gupta, 2011مفهوم ریسک در قالب تعریفهاي متعددي نظیر یک رخداد نامطلوب و پیامدهاي آن ،احتمال وقوع
یک پیامد منفی ،شانس وقوع یک رخداد ،اندازه و شدت آن ،یا تركیب از هر دو و پدیدهاي ذهنی شامل مواجهه و عدم قطعیت
عنوان شده است (ابراهیمی و همکاران .)1341 ،مطالعه متون نظري نشان میدهد واژه ریسک به منظور بیان مفاهیم متعددي از
جمله ارزش مورد انتظار ،توزیع احتمال ،عدم قطعیت ،و رخداد بهكار رفته است .با این حال ،دو دسته از مفاهیم در اكثر این
تعاریف به چشم میخورد )1 :احتمال و ارزش مورد انتظار؛  )2رخدادها ،پیامدها و عدم قطعیت ) .(Reim et al, 2016مدیریت
ریسک نیز عبارت از فرآیند مستندسازي تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و بهكارگیري معیارهایی كه میتوان از آنها
جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده كرد )(Faupel and Michels, 2014

ريسک منابع انساني
ریسک منابع انسانی آن دسته از ریسکهایی را شامل میشود كه به برنامهها و فرآیندهاي منابع انسانی در سازمان مرتبط
است ) .(Staehr 2015ریسک منابع انسانی بهصورت «هرگونه عامل انسانی ،فرهنگی و حاكمیتی كه سبب ایجاد عدم
قطعیت در محیط كسبوكار شده و تأثیر منفی بر عملیات سازمان دارد» نیز تعریف شده است (.)Huang 2009
سرمایههاي انسانی از جمله استراتژیکترین سرمایه ها محسوب شده و توفیق و شکست سازمانی ارتباطی تنگاتنگ با نحوه
عملکرد منابع انسانی در سازمان دارد و براي اساس است كه مدیران منابع انسانی باید نقشهاي خود را از امور اداري به
نقشهاي استراتژیک گسترش دهند) )Mäenpää and Voutilainen, 2012دركی كه در گذشته نسبت به ریسک منابع
انسانی وجود داشت و امروزه نیز در بسیاري از سازمانها وجود دارد ریسک ناشی از كاركنانی است كه از سیاستهاي
شركت تخطی میكنند اما ریسک منابع انسانی ابعاد گستردهاي دارد و به دلیل فرصتها و تهدیدهاي معناداري كه براي
سازمان به همراه خواهد داشت ،در سازمانهاي امروزي ادغام شده است (محمدي مقدم و همکاران .)1341 ،سازمانی كه در
مدیریت منابع انسانی خود موفق عمل نکند تهدیدات بسیاري – بهعنوان مثال خطر ازدستدادن متخصصین و انتقال دانش
فنی  -را باید براي خود به جان بخرد ( .) Montoro-Sánchez and Soriano, 2011ازهمینرو ،نیاز به مدیریت ریسک
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منابع انسانی در عصر حاضر دو چندان شده است .امروزه دیگر نمیتوان ریسکهاي منابع انسانی را نادیده گرفت چرا كه
ارتباط تنگاتنگی با تولید ارزش براي سازمانها پیدا كرده است ( .)Jaaskelainen, 2011به عقیده كوپی 1و همکاران
( )2332توجه به مدیریت ریسک سرمایههاي فکري در سازمانها بسیار كم و ضعیف است .یکی از دالیل این موضوع
فقدان آگاهی در خصوص ضرورت مدیریت ریسک سرمایههاي فکري است .بهطوركلی در حوزه مدیریت ریسک منابع
انسانی دو نوع ریسک داریم:
 )1ریسکهاي انسانی :شامل صدمات عمدي و غیرعمدي است كه از سمت كاركنان ممکن است متوجه سازمان باشد.
این ریسکها ناشی از نبود شایستگی یا عدم توجه به قوانین و مقررات است.
 )2ریسکهاي منابع انسانی :ریسک هاي مرتبط با فرآیندهاي استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات جزء
ریسکهاي منابع انسانی هستند (.)Kupi et al., 2008
طی یک جمعبندي ،ریسک منابع انسانی در واقع به تغییرات روز افزون نیروي كار و مدیریت منابع انسانی بر میگردد كه
بر توانایی شركت در رسیدن به اهداف استراتژیک و عملکردي تاثیرگذار است ( .)Kujansivu and Lönnqvist, 2007بر
این اساس مدیریت ریسک منابع انسانی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است .در فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی سازمانها
میتوانند با شناسایی ،تحلیل ،سنجش و مواجهه با ریسکهاي منابع انسانی بر این تهدید غلبه كنند .فرآیند شناسایی ریسکها
شامل تعیین نوع و منبع ریسکهاي بالقوه است .پس از شناسایی نوع و منبع ریسکها میتوان آن را به منظور دستهبندي
ریسکها بهكار گرفت .فرآیند تحلیل ریسکهاي سازمان از جمله ریسک منابع انسانی شامل تعیین سطح تخمین ریسکها بر
حسب شاخصهایی نظیر احتمال و پیامدهاي بالقوه وقوع ریسک است .سنجش ریسکهاي سازمان از جمله ریسک منابع
انسانی نیز شامل مقایسه سطوح تخمینی ریسکها با توجه به معیارهاي تحلیل و در نهایت رتبهبندي ریسکها است .مرحله
نهایی مواجه به ریسکها نیز شامل اتخاذ مناسبترین تکنیک براي كنترل ریسکهاي منابع انسانی است.

پيشينه پژوهش
تعداد پژوهشهاي انجام شده در حوزه مدیریت ریسک منابع انسانی بسیار محدود بوده و اغلب به یک جزء خاصی از
مدیریت ریسک منابع انسانی پرداختهاند .در این راستا به برخی از منابع اشاره میشود:
* ابراهیمی و همکاران ( )1341در مطالعهاي تحت عنوان «تحلیل و سنجش ریسکهاي منابع انسانی با به
كارگیري تکنیک هاي دیمتل فازي و مشابهت فازي» بیان داشتند كه علی رغم توجه فزاینده به حوزه
تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایههاي مولد ارزش ،مدیریت ریسکهاي مرتبط با آن به طور نظام مند
بررسی نشده است .در پژوهش حاضر رویکردي كمی بهمنظور تحلیل و سنجش ریسکهاي منابع انسانی
اتخاذ شده است .در گام نخست ،ابعاد چندگانه ریسکهاي منابع انسانی و مولفههاي این ابعاد از طریق
مصاحبههاي نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمانهاي مطرح در صنعت برق كشور
شناسایی شدند .در گام بعدي ،پنج شاخص به منظور تحلیل این ریسکها معرفی شد و روابط متقابل علی
و معلولی میان ریسکهاي منابع انسانی بهعنوان یکی از این شاخصهاي تحلیل ،با بهكارگیري تکنیک
دیمتل فازي شناسایی شد .در گام نهایی نیز سطوح تخمینی ریسکها با توجه به شاخصهاي تحلیل
مقایسه شده و ریسکهاي منابع انسانی با توجه به این پنج شاخص و با تکنیک مشابهت فازي رتبهبندي
1. Kupi
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شد .نتایج تحقیق نشان داد ریسکهاي عملیاتی منابع انسانی بیشترین مجموع تأثیرگذاري و تأثیرپذیري را
در شبکه ارتباطات متقابل میان ریسکها دارند و نسبت به سایر حوزههاي اصلی چهارگانه ریسکهاي
منابع انسانی از باالترین اولویت با توجه به شاخصهاي تحلیل برخوردارند.
* قلیپور و همکاران ( )1341به «طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایطگذار از دولتی به
خصوصی بر مبناي نظریهپردازي داده بنیاد مورد مطالعه :صنعت نفت و گاز» پرداختند .روش تحقیق به
صورت كیفی و مبتنی بر نظریهپردازي داده بنیاد است .براي گردآوري اطالعات از مصاحبههاي نیمه
ساختاریافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطالعات به روش استراوس و كوربین و مدل پارادایمی انجام
گرفت .نمونهگیري به روش نمونهگیري نظري بود و با بهرهمندي از تکنیکهاي هدفمند (قضاوتی) و گلوله
برفی (زنجیرهاي) انجام شد كه بر مبناي آن  11مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و
كارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز كه درگیر در فرآیند خصوصیسازي بودهاند ،صورت گرفت.
نتایج تحلیل دادههاي به دست آمده از مصاحبهها طی فرایند كدگذاري باز ،محوري و انتخابی ،به ایجاد
مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبناي نظریه پردازي داده بنیاد شامل  1مفهوم و  42بعد منجر شد.
* محمديمقدم و همکاران ( )1341در مطالعهاي به «اولویتبندي ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد
مدلسازي ساختاري تفسیري» اقدام نمودند .این تحقیق با هدف اولویتبندي ریسکهاي منابع انسانی
جهت برخورد و كنترل مناسب آنها توسط مدیران سازمانها انجام گرفته است .ابتدا ابعاد و شاخصهاي
مدل ریسکهاي منابع انسانی از ادبیات نظري استخراج و بهوسیله مصاحبه با خبرگان منابع انسانی شركت
مخابرات استان لرستان تأیید شد .خروجی این مرحله دوازده شاخص در قالب چهار بعد اصلی بود .سپس
جهت برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و شاخصها و ارائه مدل ساختاريشان از روش مدلسازي
ساختاري تفسیري بهره گرفته شد كه در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیلهاي صورت
گرفته ،اولویتبندي ریسک هاي منابع انسانی براي شركت مخابرات استان لرستان انجام گرفت .نتایج تحقیق
منجر به طراحی مدل یکپارچه ریسکهاي منابع انسانی در سه سطح شده است .ریسکهاي فردي
متخصصین منابع انسانی بهعنوان سنگ زیربناي مدل و تأثیرگذارترین بعد ریسکهاي منابع انسانی شناسایی
شد ك ه این مطلب نیازمند توجه ویژه مدیران سازمان به این بعد در راستاي مقابله و كنترل ریسکهاي منابع
انسانی است .الزم بهذكر است كه ریسک دیدگاه كاركنان نسبت به واحد منابع انسانی به عنوان
تأثیرپذیرترین بعد از میان ابعاد ریسکهاي منابع انسانی شناخته شد.
* استیر )2311( 1در مطالعه خود تحت عنوان «ریسک منابع انسانی و برنامهریزي جانشینی :پیادهسازي
مدلی مالی در ایالت نیویورک» بیان داشت كه هدف از این مطالعه نشان دادن مزایاي استفاده از تیمهاي
مشاوره كاري و مالی در مورد مسائل مربوط به بهبود كسب و كار است .جامعه آماري این مطالعه
كشاورزان ایالت نیوریورک است .استفاده از این روش نتایج مثبتی مانند رشد كسب و كار ،بهبود سودآوري
و كاهش اختالفات بین فردي در مزارع نیویورک است .كشاورزان از ابزارهاي مدیریت ریسک مانند بیمه
محصوالت كشاورزي استفاده میكنند تا انواع مختلف ریسک را تحت تأثیر قرار دهند و در نتیجه ریسک
1. Staehr
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منبعث از كم و كاستیهاي انسانی را كاهش دهند .اما نکتهاي كه اغلب در مدیریت ریسک منابع انسانی
توسط كشاورزان نادیده گرفته میشود ،ریسک جانشینی است .همانطوركه سن متوسط كشاورزان در
ایاالت متحده آمریکا افزایش مییابد ،استفاده از ابزارها و استراتژيهاي جدید براي ایجاد یک طرح
موفقیت آمیز كسب و كار براي كشاورزان ضروري است.
* كازكیو 1و بودریو )2319( 2در مطالعه خود با عنوان «استراتژي منابع انسانی :بهینه سازي ریسکها و
بهینهسازي پاداشها» بیان نمودند هدف اصلی این مطالعه در عرصه مدیریت ریسک منابع انسانی ،كاهش
ریسک است كه میتواند بر تصمیمات بهینهسازي ریسک ها اثر بگذارد .بر اساس نتایج این پژوهش،
سازمانها باید در بحث مدیریت ریسک منابع انسانی ،بهصورت آگاهانهاي ارتباطات میان سرمایههاي
انسانی و استراتژي رقابتی را برقرار كنند و اگر غیر از این عمل كنند فرصتهاي استراتژیک كلیدي را از
دس ت خواهند داد .به این منظور آنها رویکرد مبتنی بر شواهد را ابزار مناسبی در این حوزه میبینند .در این
مطالعه تصریح شد كه افزایش توجه به مدیریت ریسک منابع انسانی تصادفی نبوده و ناشی از نیازي است
كه سازمانها و مدیران آنها دریافتهاند.
* مینپا 3و واتیلینن )2312( 4با مطالعهاي تحت عنوان «بیمهها در مدیریت ریسک سرمایههاي انسانی» بیان
داشتند كه ریسکهاي منابع انسانی به دو دسته تقسیم میشوند :ریسکهاي قابل بیمه شدن و ریسکهایی
كه قابل بیمه شدن نیستند .بر اساس این مطالعه ،بازنشستگی ،خطرات كاري ،سالمتی و مسئولیتهاي كاري
از عمدهترین مواردي است كه در بحث ریسک منابع انسانی بیمه میشوند .از سوي دیگر ،آموزش ناكافی
نیروي كار ،تبعیض میان كاركنان ،مسائل مرتبط با شایستگیهاي كاركنان ،جذب ناموفق و رقابتهاي
درونی از عمدهترین مواردي است كه قابل بیمه شدن نیستند.
* مهرا )2312( 5مطالعه را عنوان «مدیریت ریسکهاي عملیاتی در بانکهاي هندي» را ارائه نمود .هدف
اصلی این مطالعه بررسی وضعیت ریسکهاي عملیاتی در بانکهاي هندي است .این مطالعه در پی بررسی
این موضوع است كه آیا بعد از این كه توصیههاي متعددي در خصوص ریسکهاي عملیاتی ارائه شده آیا
بانکها به این سمت حركت كردهاند كه ریسک هاي عملیاتی خود از جمله ریسک منابع انسانی را شناسایی
و مدیریت كنند یا خیر؟ به منظور رسیدن به پاسخ این پرسش ،پرسشنامه به مدیران اجرایی بانکهاي هندي
داده شد .نتایج بیانگر آن بود كه سیاستها و رویههاي منابع انسانی باید مورد بازبینی جدي قرار گیرد تا
بتوان از عهده مدیریت ریسکهاي منابع انسانی برآمد .بر اساس نتایج 29 ،درصد از بانکها فرآیند شناسایی
ریسکهاي عملیاتی در تولید را شروع كردهاند و هم چنین  19درصد از آنها به سمت شناسایی و مدیریت
ریسکهاي منابع انسانی خود گام برداشتهاند.

1. Cascio
2. Boudreau
3. Maenpaa
4. Voutilainen
5. Mehra
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روش تحقيق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات كاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطالعات در حیطه پژوهشهاي توصیفی-
پیمایشی قرار میگیرد .جامعه آماري تحقیق شامل مدیران فعلی و سابق و همچنین خبرگان و متخصصان منابع انسانی
صنعت بیمه استان گیالن بوده كه تعداد آنان  99نفر بود .دادههاي مطالعه طی سه مرحله و هر بار  99پرسشنامه به روش
تصادفی بین جامعه آماري توزیع و در نهایت  34نفر ،پرسشنامههاي تکمیل شده را برگشت دادند .در مجموع 132 ،سول
طی سه پرسشنامه  31سوالی بر مبناي طیف نقطه اي لیکرت به هر یک از افراد نمونه ارائه گردید .در مرحله شناسایی
ریسکهاي محتمل با روش مطالعات میدانی و كتابخانه اي ،مراجعه به متون و سوابق و مصاحبه با خبرگان ،مدیران و
كاركنان صنعت بیمه در مجموع  93ریسک منابع انسانی شناسایی گردید .طبق نظر خبرگان  1ریسک فاقد موضوعیت و
قابل اغماض تشخیص داده شدند و  31ریسک بهطور اجماع براي بررسیهاي بیشتر باقی ماندند و ریسک جدیدي
پیشنهاد نگردید .همانگونه كه گفته شد در این مطالعه از سه پرسشنامه استفاده گردید كه در ادامه به شرح آن میپردازیم.
در پرسشنامه اول از شركت كنندگان در مطالعه خواسته شد تا شدت پیامد هر یک از این  31ریسک را بر تداوم فعالیت
و ماموریت اصلی شركت بیمه مشخص نمایند.
جدول شماره  )1مبناي طیف لیکرت براي پرسشنامه شدت پیامد ریسک
طیف لیکرت

شدت پیامد

1

توقف كامل و اختالل بلندمدت در ماموریت اصلی شركت

9

اختالل موقت در ماموریت اصلی شركت

3

اختالل اساسی در فعالیتهاي فرعی و پشتیبانی شركت

2

اختالل موقت و جزئی در فعالیتهاي فرعی شركت

1

عدم اختالل در فعالیتهاي عادي و معمول شركت

در پرسشنامه دوم خواسته شد تا احتمال وقوع هر یک از  31ریسک را تعیین نمایند.
جدول شماره  )2مبناي طیف لیکرت براي پرسشنامه احتمال وقوع ریسک
طیف لیکرت

احتمال وقوع

1

بسیار محتمل

9

محتمل

3

گهگاه

2

نا محتمل

1

بسیار نامحتمل
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در پرسشنامه سوم ضریب تعیین ریسک گویههاي  31گانه مدنظر قرار گرفت.
جدول شماره  )3مبناي طیف لیکرت براي پرسشنامه ضریب كشف ریسک
طیف لیکرت

ضریب تعیین

1

روش كشفی براي ریسک وجود ندارد.

9

روش كشف ریسک یا زمان پاسخ به ریسک نامشخص و نامطمئن است.

3

روش كشف ریسک اثربخشی متوسطی دارد.

2

روش كشف ریسک اثربخشی باالیی دارد.

1

روش كشف ریسک كامالً مشخص و ممکن بوده و زمان براي پاسخگویی كافیاست.

براي بررسی روایی محتوایی ،پرسشنامه ها به اعضاي خبرگان ارائه شد كه در نهایت پس از تأیید پرسشنامهها توزیع
گردید .بهمنظور سنجش پایاي پرسشنامهها ،از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد .براي پرسشنامه اول  ،3/42پرسشنامه دوم
 3/49و براي پرسشنامه سوم  3/24بهدست آمد كه بیانگر پایایی مناسبی است .بر این اساس روایی و پایاي پرسشنامهها تأیید
گردید .روش تحلیل دادهها توصیفی ،استباطی و در مرحله ارزیابی و تحلیل ریسک از فن  RFMEAو فن ویلیام فاین در
آنالیز ریسک استفاده شد .بر این اساس نمره ریسک براي هر یک از ریسکها بهصورت رابطه زیر محاسبه میشود:
نمره ریسک  = Rشدت پیامد ریسک  * Xاحتمال وقوع ریسک  Y

از ضرب كردن نمره ریسک و ضریب تعیین ،مقدار جدیدي با عنوان  RPNبه دست میآید.
Z*Z=R*Y*RPN=X

هر ریسکی كه  RPNبزرگتري داشته باشد از قابلیت ریسک باالتري برخوردار است.

يافتههاي پژوهش
همانگونه كه اشاره شد فهرست ریسکهاي  31گانه با استفاده از نظر خبرگان طی سه مرحله و در سه پرسشنامه مجزا
تهیه و به اعضاي نمونه ي آماري ارائه گردید تا سه مقدار احتمال وقوع ،شدت تاثیر و ضریب كشف ریسک براي تمامی
ریسکها به دست آید .براي بررسی نرمال بودن نتایج هم از كولموگروف – اسمیرنف استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون
همه متغیرهاي تحقیق نرمال هستند .همچنین براي بررسی وضعیت شدت پیامد ،احتمال وقوع و ضریب تعیین ریسکها از
آزمون میانگین یک جامعه آماري 1استفاده شد .در ادامه نیز در قالب جدول شماره  RPN ،9با استفاده از میانگین امتیازات
حاصل از هر پرسشنامه محاسبه شده و ارائه میشود.

1. One Sample Test

2

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
شدت

احتمال

نمره

ضریب

ریسک

وقوع

ریسک R

تعیین

3/21

12/41

3/4

12/4

11/11

9/3

13/9

3/1

11/2
13/9

ردیف

حوزه

ریسک

1

عوامل دانشی

كمبود مهارت نمایندگیهاي بیمه

9/41

2

عوامل دانشی

كمبود مهارتهاي كارگزاران

9/12

3/41

3

عوامل قانونی

نیاز به شفافیت

9/1

3/42

11/31

9

جو سازمانی

تفکر غیر سود محور

9/2

3/42

11/31

3/1

1

جو سازمانی

تمایل شدید كاركنان به كار در بخش دولتی

9/21

2/31

12/11

9

14/43

1

جو سازمانی

عدم توجه به علمی بودن مدیریت

3/43

3

11/14

3/3

32/4

1

عوامل اقتصادي

ركود اقتصادي و نرخ بیکاري

3

9

12

3/2

32/9

2

عوامل محیطی

فشارهاي سیاسی ناشی از بیرون صنعت بیمه

2/41

9

11/22

9/2

94/91

4

عوامل قانونی

روشن نبودن بساري از تکالیف قانونی

2/41

9/32

11/21

2/4

39/9

13

عوامل دانشی

نبودآگاهی در خصوص مدیریت ریسک

3/41

2/21

11/31

3

39/1

11

جو سازمانی

سکوت سازمانی حاكم

3/32

3/32

4/3

3/1

32/1

12

جو سازمانی

نبود نگاه سیستمی

3/41

2/39

1/41

3/2

33/3

13

جو سازمانی

اولویت چندم بودن منابع انسانی

9/23

1/42

4/11

3/1

24/1

19

جو سازمانی

نگاه ابزاري به منابع انسانی

3

2/22

2/19

3/9

24/9

11

عوامل اقتصادي

هزینه انجام مدیریت ریسک

3/39

3

4/12

3/2

24/2

11

عوامل دانشی

بی تجربگی

3/32

3/21

11/11

2/1

24/1

11

جو سازمانی

فقدان سیاست یکپارچه منابع انسانی

3/41

2/31

2/11

3/9

21/2

12

عوامل قانونی

ریسکهاي مرتبط با استخدام و جذب

2/43

3/31

2/41

3/31

21/3

14

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با آموزش و پژوهش

2/41

2/1

1/23

9/3

21/2

23

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با ارزیابی عملکرد

9

2/11

2/19

3/1

21/1

21

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با جانشینپروري و مدیریت استعداد

3

2/39

1/12

9/2

21/1

22

عوامل اقتصادي

ریسکهاي مرتبط با حقوق و دستمزد

9/24

1/32

1/21

9/1

29/2

23

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با مسیرشغلی و كاریابی

3/39

3/32

4/12

2/1

29/1

29

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با نگهداشت منابع انسانی

9/31

1/42

2/33

3

29/1

21

جو سازمانی

ریسکهاي مرتبط با روابط كاري

3/41

2

1/49

3

23/2

21

عوامل قانونی

ریسکهاي مرتبط با ترک خدمت ،تعدیل ،بازنشستگی

2/41

1/4

1/19

9/2

23/1

21

عوامل انگیزشی

ریسکهاي مرتبط با پاداش

9

1/4

1/19

9/2

23/4

22

عوامل دانشی

ریسک دانش ،مهارت و توانایی كاركنان

9/2

1/12

9/1

9/2

22/1

24

عوامل بهداشتی

سالمت و امنیت شغلی

9/19

1/22

1/13

3

29/2

4
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شدت

احتمال

نمره

ضریب

ریسک

وقوع

ریسک R

تعیین

33

عوامل دانشی

عدم برخورداري از مهارت ادراكی

2/41

2/32

1/44

3/1

22/2

31

عوامل دانشی

عدم برخورداري از مهارت انسانی

3

2/19

1/92

2/2

19/31

32

عوامل دانشی

عدم برخورداري از مهارت فنی

2/32

2/39

9/29

3

12/1

33

عوامل اخالقی

ریسک كالهبرداري

2/11

1/29

2/11

9/1

12/1

39

عوامل اخالقی

ریسک دزدي

2/32

2/39

9/12

3/3

13/1

31

عوامل اخالقی

ریسک رفتار خالف اخالقیات

3/41

3

1/21

2/31

12

31

جو سازمانی

ریسک تعارض در منابع انسانی

3

1/12

3/19

2/2
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ریسک

ردیف

RPN

مطابق با فن ویلیام فاین و  RFMEAاز میانگین امتیازات ایتفاده گردید و نتایج حاصل از آزمون میانگین نمونه آماري
براي هر یک از حوزههاي هشتگانه پرسشنامه بعد از وزن دهی به نسبت تعداد مؤلفههاي هر عامل محاسبه گردید .نتایج
مربوط به پرسشنامه اول (شدت ریسک) بیانگر آن است كه  22ریسک داراي شدت پیامد باال و  4ریسک داراس شدت
پیامد پایین و  1ریسک داراي شدت پیامد متوسط هستند .قابلیت رتبهبندي مؤلفهها از طریق آزمون فریدمن 1مورد بررسی
قرار گرفت .بر این اساس ،آماره كاي اسکوئر برابر  2221/2با درجه آزادي  31و سطح معناداري  3/333به دست آمد.
بنابراین اولویتبندي حاصل بر اساس میانگین رتبهاي فریدمن بهطوركامل با اولویت بندي مؤلفهها بر اساس میانگین
امتیازات هماهنک و منطبق بود .یافتهها حاكی از آن بود كه در زمینه شدت ریسک گروه عوامل انگیزشی با ضریب اولویت
 11درصد بیشترین میانگین را دارد و كمترین ضریب اهمیت شدت ریسک مربوط به عوامل بهداشتی با ضریب  13درصد
است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت كه ریسکهاي زیر گروه عوامل انگیزشی در صورت وقوع بیشترین شدت اثر
منفی را بر تداوم فعالیت سازمان و مأموریت آن دارد و ریسکهاي مرتبط با عوامل بهداشتی كمتر از سایر حوزهها اثر
مخرب و منفی بر جاي میگذارند .سایر ضرایب اهمیت عبارتند از :عوامل دانشی  11درصد ،عوامل اقتصادي  11درصد،
جو سازمانی  12درصد ،عوامل قانونی  12درصد ،عوامل اخالقی  13درصد ،عوامل محیطی  2درصد.
نتایج مربوط به پرسشنامه دوم (احتمال وقوع ریسک) حاكی از آن است كه  2ریسک داراي احتمال وقوع باال 14 ،ریسک
داراي احتمال وقوع پایین و  4ریسک داراي احتمال وقوع متوسط است .قابلیت رتبهبندي مؤلفهها از طریق آزمون فریدمن
مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس آماره كاي اسکوئر برابر  2334/1با درجه آزادي  31و سطح معناداري  3/3333به دست
آمد .بنابراین اولویتبنديها بر اساس میانگین رتبهاي فریدمن بهطوركامل با اولویتبندي مؤلفهها بر اساس میانگین امتیازات
هماهنگ و منطبق بود .در زمینه احتمال وقوع ریسک ،بیشترین احتمال وقوع ریسک متعلق به حوزه عوامل دانشی با ضریب
اهمیت  11درصد و كمترین احتمال وقوع متعلق به حوزه عوامل محیطی با ضریب اهمیت  2درصد است .به عبارتی
ریسکهاي حوزه عوامل دانشی از سایر ریسکها تکرار پذیرترند اما در حوزه عوامل محیطی احتمال وقوع ریسکها از سایر
حوزهها كمتر است .سایر ضرایب اولویت عبارتند از :عوامل اقتصادي  19درصد ،عوامل انگیزشی  19درصد ،جو سازمانی 13
درصد ،عوامل قانونی  12درصد ،عوامل اخالقی  12درصد و عوامل بهداشتی  11درصد.
نتایج حاصل از پرسشنامه سوم (ضریب تعیین ریسک) بیانگر این است كه تعداد  13ریسک داراي ضریب تعیین باال2 ،
ریسک داراي ضریب تعیین پایین و  21ریسک نیز داراي ضریب تعیین متوسط است .بیان این نکته ضروري است كه هر

1. Friedman Test
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چقدر ضریب تعیین یک مؤلفه باالتر باشد ،شناسایی و پاسخگویی مناسب به ریسک دشوارتر و غیرممکنتر خواهد بود.
قابلیت رتبهبندي مؤلفه ها از طریفق آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس ،آماره كاي اسکوئر برابر 2232/1
با درجه آزادي  31و سطح معناداري  3/333به دستآمد كه بر این اساس اولویتبندي بر اساس میانگین رتبهاي فریدمن در
این پرسشنامه نیز با اولویتبندي مؤلفه ها بر اساس میانگین امتیازات هماهنگ بود .از نظر اولویتبندي ضریب تعیین
ریسک ،باالترین ضرایب مربوط به حوزه عوامل اقتصادي با ضریب  19درصد و كمترین ضرایب مربوط به عوامل قانونی با
 11درصد بود .به عبارت دیگر كشف و شناسایی ریسکهاي عوامل اقتصادي دشوارتر از سایر حوزهها بوده و زمان عامل
مهمی در ارائه پاسخ به آنها است در حالی كه ریسکهاي حوزه عوامل قانونی روش كشف و شناسایی مؤثرتر و سادهتري
داشته و زمان كافی براي ارائه پاسخ مقتضی به آنها نیز در دسترس است .سایر ضرایب عبارتند از :حوزه عوامل انگیزشی 13
درصد ،عوامل دانشی 13 ،درصد ،جو سازمانی  13درصد ،عوامل اخالقی  12درصد ،عوامل محیطی  12درصد و و عوامل
بهداشتی  12درصد.
نمره ریسک  Rاز ادغام ضرایب مربوط به شدت ریسک و احتمال وقوع ریسک بهدست میآید .بعد از ادغام ضرایب
مربوط و مشخص شدن نمره هر ریسک ،اولویتبندي عوامل هشتگانه بر اساس نمره ریسک بهدست آمد :بر این اساس
حوزه عوامل انگیزشی با ضریب  12درصد داراي باالترین قابلیت ریسک و گروه عوامل قانونی با ضریب  2درصد كمترین
قابلیت ریسک را دارا هستند.
در نهایت از نظر  RPNدر سطح عوامل هشتگانه ریسکهاي منابع انسانی در صنعت بیمه استان گیالن این نتیجه استنباط
میشود كه حوزه عوامل انگیزشی با ضریب اولویت  23درصد بحران سازترین حوزه در تداوم فعالیت شركتهاي بیمهاي
است؛ سپس عوامل دانشی با ضریب  11درصد و عوامل اقتصادي با ضریب  19درصد قرار دارند .جو سازمانی  12درصد،
عوامل اخالقی  11درصد ،عوامل قانونی  13درصد در حد متوسط و عوامل محیطی و عوامل بهداشتی با ضریب اولویت 4
درصد كمبحرانترین ریسکها را به خود اختصاص دادهاند .این اولویتبندي در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول شماره  )1اولویت بندي ریسک گروهها بر حسب  RPNریسک
گروهها

RPN

تعدادگویه

ضریب اولویت

عوامل انگیزشی

91/13

1

3/23

عوامل دانشی

31/31

2

3/11

عوامل اقتصادي

22/21

3

3/19

جو سازمانی

21/23

13

3/12

عوامل اخالقی

22/21

3

3/11

عوامل قانونی

23/39

9

3/13

عوامل محیطی

14/12

1

3/34

عوامل بهداشتی

12/21

1

3/34
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همچنین در شکل شماره  1نیز ریسکهاي بحرانی منبعث از  RPNبه نمایش درآمده است.

شكل شماره ( )1ريسکهاي بحراني

نتيجهگيري
این مطالعه با هدف شناسایی و اولویتبندي ریسکهاي منابع انسانی در صنعت بیمه استان گیالن صورت گرفت.
اهمیت صنعت بیمه در عصر حاضر بر كسی پوشیده نیست و رقابت نیز در این صنعت به شدت افزایش یافته است .به
خصوص آنکه با ظهور و مقبولیت شركت هاي بیمه خصوصی این رقابت اهمیت جديتري به خود گرفته است و
سازمانهاي بیمه باید براي حضور در این عرصه بهطور مداوم ریسکها و مخاطراتی كه پرونده و بقاي سازمانی آنها را
تهدید میكند شناسایی نموده و درصد فائق آمدن بر آن برآیند .در این پژوهش  31ریسک كه داراي تاثیر بالقوه بر فعالیت
شركتهاي بیمه بود با استفاده از فن  RFMEAو فن ویلیام فاین مورد شناسایی ،ارزیابی و اولویتبندي قرار گرفتند31 .
ریسک شناسایی در قالب  2گروه انگیزشی ،دانشی ،اقتصادي ،سازمانی ،اخالقی ،قانونی ،محیطی ،و بهداشتی دستهبندي
گردید و در نهایت نیز مشخص شد كه گروههاي انگیزشی و دانشی بحرانسازترن ریسکها محسوب میگردند و لزوم
توجه بیش از پیش صنعت بیمه به این دو مقوله اهمیت وافري دارد.
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