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Abstract
Due to the presence of human resource in all parts of
an organization, risks related to the human resources can be extended
to all organizational activities and disrupt the implementation of the
organization’s plans. Accordingly, and considering the major research gap
in the field of human resource risk, the aim of this study is identifying and
prioritizing human resource risks in the Iranian insurance industry. After
systematic study of literature and finding 59 related articles, and through
interviewing 15 experts in the Iranian insurance industry, human resource
risks are identified, screened, and prioritized using thematic analyses,
fuzzy Delphi and network analyses. The findings demonstrate that human
resource risks in Iranian insurance industry consists of recruitment,
compensation, training, performance appraisal and nonfunctional risks;
among which the importance of recruitment risks is higher than other
risks. Thus, recruiting the right human resource will pave the way to
development of Iranian insurance industry.
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نمايه در ISC

ده :با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخشهای سازمان ،ریسکهای مرتبط با منابع
چکي 
کند و اجرای برنامهریزیهای
تواند در تمامی فعالیتهای سازمانی تسری پیدا 
انسانی نیز می 
موجود در حوزه

انجامشده سازمان را با اخالل مواجه سازد .بر اساس این و با توجه به خأل
ریسک منابع انسانی ،هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در
مند ادبیات و دستیابی به  59مقاله مرتبط با موضوع و
صنعت بیمه ایران است .با مطالعه نظام 
مصاحبه با  15نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربالگری و اولویتبندی
ریسکهای منابع انسانی با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون ،دلفی فازی ،و تحلیل شبکهای
اقدام شده است .بر اساس یافتهها ،ریسکهای منابع انسانی صنعت بیمه ایران را میتوان
شامل ریسکهای جذب و استخدام ،ریسکهای جبران خدمات خدمات ،ریسکهای آموزش،
نمود که در این
اد 
ریسکهای ارزیابی عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی منابع انسانی قلمد 
بین اهمیت ریسکهای جذب و استخدام نسبت به سایر ریسکها بیشتر است .بر اساس این،
خواهد بود.

جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینهساز ارتقای صنعت بیمه
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مقدمه
با توجه به اهمیت منابع انسانی سازمان در دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده ،میتوان بر نقاط

مثبتی همچون تاکید بر شایستگیهای کلیدی کارکنان و توسعه دانش ،مهارت و توانایی آنها تمرکز

داشت و از این طریق به دنبال بهرهگیری از مزایای چنین ویژگیهای مثبت کارکنان در سازمان بود .به

عبارت دیگر ،با مرور ادبیات مدیریت منابع انسانی میتوان طیف غالب پژوهشها را از این نوع دانست

که سازمانها باید به دنبال تامین یکسری پیشنیازهایی باشند تا یکسری پیامدهای مثبت برای
سازمان حاصل گردد .با این حال ،توجه نکردن به تامین همه پیشنیازهای الزم و غفلت از آسیبها

تواند تمامی تالشهای سازمان را در
و مسائلی که در ارتباط با منابع انسانی سازمانها وجود دارد ،می 
جهت دستیابی به اهداف دچار اخالل نماید ( .)Becker & Smidt, 2015در واقع ،با این نگاه چنین به

سال بیست و پنجم

نظر میرسد که توجه به ریسکهای مرتبط با منابع انسانی را میتوان مقدم بر دیگر حوزهها در نظر

گرفت .چرا که با توجه به حضور منابع انسانی در تمام برنامهریزیهای انجامشده برای شرایط فعلی

تواند به عنوان ترمزی در مسیر حرکت
و آتی سازمان ،مسائل و مشکالت مرتبط با منابع انسانی می 

امروز و فردای سازمان باشد .به عبارت دیگر ،با وجود تاکید بر منابع انسانی تحت عناوین مختلفی

شماره 4

همچون منبع حیاتی و راهبردی در موفقیت سازمانها ،سرمایههای مولد ارزش برای سازمانها،

عامل اساسی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها ،عامل اساسی پیشی گرفتن از رقبا

( ،)Albrecht et al., 2015; Carmona-Moreno et al., 2012; Gholipor et al., 2016میزان پژوهشهای
زمستان 1399

نبود توجه کافی نسبت به مقوله ریسک منابع انسانی و چگونگی تاثیرگذاری آن
انجامشده بیانگر 

بر دستیابی به اهداف سازمان است .در این راستا ،پژوهشهای محدود انجامشده نیز مربوط به

فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی

مراحل ابتدایی

است(;Mohamadimoghadam et al., 2017

 ،)Ebrahimi Gholipoor, 2016; Ebrahimi et al., 2017; 2015; Gholipor et al., 2016و یکی از دالیل

عدم ارائه راهکارهای مناسب به منظور مدیریت اثربخش ریسکهای منابع انسانی را میتوان در توجه

اندک به شناسایی نظاممند ریسکهای منابع انسانی دانست.

عمدهترین
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها از یکسو به عنوان یکی از 

نهادهای اقتصادی مطرح است و از سوی دیگر ،فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می 
نماید (.)Karimi, 2013

رشد و توسعه صنعت بیمه و شناسایی و مدیریت مسائل و مشکالت و ریسکهای مرتبط با
بر اساس این ،
120

فرایند مدیریت ریسک در صنعت بیمه نهتنها برای بقا و

تواند دارای اهمیت فراوان باشد .زیرا
صنعت بیمه می 

اقتصاد یک جامعه به دلیل جایگاه ویژه صنعت بیمه در

رشد و توسعه کلی
سودآوری صنعت بیمه ،بلکه برای 

مدیریت اثربخش تمامی ریسکها ازجمله ریسکهای منابع انسانی
هستند ( .)Akotey & Abor, 2013در

خود به اهمیت منابع
چنین شرایطی ،از یکسو موسسهها و شرکتهای بیمهای مختلف همواره در گزارشهای 

انسانی و مسائل و مشکالت منابع انسانی در دستیابی به اهدافشان بهطور مستقیم و غیرمستقیم اشاره

کردهاند ،و از طرف دیگر
اند و منابع انسانی را عاملی حیاتی در فرایندهای مختلف سازمانی معرفی 
داشته 
تاکید و نیاز

رسد که توجه جامعه دانشگاهی به مبحث ریسکهای منابع انسانی متناسب با
به نظر می 

سازمانها ازجمله صنعت بیمه ایران نیست و این شرایط ،نیاز به پژوهش را در این زمینه بیش از پیش

ملموستر مینماید .بر اساس این و با توجه به خأل عمده در حوزه ریسک منابع انسانی ،بهویژه در شناسایی

مند ریسکهای منابع انسانی صنعت بیمه ایران به عنوان پیشنیاز اصلی مدیریت بهینه ریسکها،
نظام 

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه ایران بر مبنای
مند ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت بیمه ایران است.
مطالعه نظام 

در اغلب موارد ،میتوان ریسک را عاملی برآمده از ناتوانی در مقابله با یک مسئله در سازمان

اد نمود .به عبارتی دیگر ،هرگونه خطر یا عوامل مرتبط با آن را میتوان زمینهساز تشکیل ریسک
قلمد 

در حوزههای مختلف سازمان در نظر گرفت که این موضوع هم به نوبه خود دارای پیامدهای منفی

یا نتایج پیشبینینشده خواهد بود ( .)Yilmaz, 2019معنای واژه ریسک در طول زمان از یک رخداد

اکبر حسنپور و همکاران

مبانی نظری پژوهش

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

نیازمند بهرهگیری از راهکارهای اجرایی به منظور

شود و شرکتهای بیمه
اقتصاد نیز عاملی مهم محسوب می 


غیرمنتظره و برنامهریزینشده به تصمیم یا عملی که مرتبط با پیامدهای نامطلوب و احتمال وقوع
ارد در استاندارد مدیریت ریسک ،31000
آنها باشد ،تغییر یافته است .سازمان بینالمللی استاند 

ریسک سازمانی را به صورت «تاثیر عدم قطعیت بر اهداف سازمان» تعریف میکند و تاکید میدارد
که تاثیر ریسک میتواند مثبت ،منفی یا انحراف از انتظارات باشد ( .)ISO, 2009به عالوه ،ریسک

بیان میکند که ریسک سازمانی اغلب به شکل رویدادهای بالقوه یا پیامدهای آنها یا ترکیبی از این

دو است ( .)Ebrahimi et al., 2017با توجه به طبقهبندیهای صورتگرفته برای ریسک منابع انسانی،
میتوان اینگونه عنوان داشت که کارکنان سازمان در معرض دو نوع ریسک انسانی و ریسک منابع

خود یا به سازمان توسط کارکنان
انسانی قرار دارند .ریسک انسانی را میتوان وارد کردن صدمه به 
دانست که این امر ممکن است سهوی یا عمدی صورت گیرد .ریسک منابع انسانی نیز مربوط

121
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به ریسکهایی است که برآمده از فرایندهای منابع انسانی نظیر استخدام ،ارزیابی عملکرد ،جبران

خدمات ،و آموزش در سازمان است ( .)Ebrahimi et al., 2015در این راستا پاول و میتلچر،)2008( 1

به منظور طراحی یک سیستم مدیریت ریسک منابع انسانی ،ریسکهای منابع انسانی را به سه

دسته ریسکهای محیطی ،راهبردی ،و عملیاتی طبقهبندی میکنند .ارنست و يانگ ،)2008( 2ضمن

طبقهبندی ریسکهای منابع انسانی به چهار طبقه ریسکهای عملیاتی ،تبعیت ،راهبردی ،و مالی

ريسك منابع انساني را ريسك برنامهها و فرايندهاي مربوط به كاركنان سازمان ميداند كه در صورت
مديريت مناسب ،سازمان را در زمرۀ رهبران بازار قرار میدهد .استیونس و همکاران ،)2006( 3مدیریت

ریسک منابع انسانی را مدیریت سیستماتیک ریسکهایی همچون ریسکهای افراد یا سرمایههای

انسانی ،ریسکهای عملیاتی منابع انسانی ،ریسکهای مربوط به دیدگاههای کارکنان نسبت به منابع
انسانی ،و ریسکهای فردی متخصصان منابع انسانی در نظر میگیرند .یانگ و هکستر ،)2011( 4نیز

سال بیست و پنجم
شماره 4
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ریسک سرمایه انسانی یک سازمان را به سه دسته ریسکهای سازمانی منابع انسانی ،ریسکهای

فرایندی منابع انسانی ،و سایر ریسکهای مرتبط با منابع انسانی طبقهبندی میکنند .نتایج بررسی

پیشینه ادبیات در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  :1پیشینه پژوهش

پژوهشگر(ان)

نتایج

Dandage et al.

ارائه مدل ترکیبی مدیریت پروژه با تاکید بر ریسکهای منابع انسانی.

Becker & Smidt

تاکید ویژه بر توسعه و آزمون چارچوبهای جامعتر مدیریت ریسک منابع انسانی و
تاکید بر اهمیت ریسک منابع انسانی نسبت به سایر ریسکها.

)(2021
)(2016

چند طبقه مانند ریسکهای
 شناسایی ریسک عوامل ،طبقهبندی ریسکها به اجتماعی-شغلی و ریسکهای فنی ،و شناسایی عوامل رشد ریسک.
کمی برای پوشش تاثیر ریسکها بر هدف /اهداف انتخابشده شرکت.
 - Oborilová et al.تعیین یک معیار شبه ّ
 تحلیل احتمال رخداد و اندازه تاثیر هر ریسک بر اهداف یا فعالیتهای کسبوکار.)(2015
 تعیین رتبه ریسکها و تعیین مالکیت ریسک برای ریسکهای معنادار یعنی تعیینفردی که مسئول انجام اقدامهای الزم برای حل ریسک است.
1. Paul & Mitlacher
2. Ernst & Young
3. Stevens et al.
4. Young & Hexter

ادامه جدول  :1پیشینه پژوهش

Mäenpää Vouti)lainen (2012

تحلیل چگونگی بکارگیری بیمهها در مدیریت ریسک سرمایههای انسانی و تقسیم
ریسکهای سرمایه انسانی به دو دسته بیمهشدنی و بیمهنشدنی و تعیین راهکار
بیمهای برای ریسکهای قابل بیمه شدن.

تالش در جهت درک بهتر مسائل منابع انسانی در صنعت رستوران و تحلیل تاثیر
اقدامهای منابع انسانی بر ریسک یک شرکت و تایید عدم رابطه معنادار اقدامهای
) Park et al. (2017مثبت منابع انسانی با ریسک سیستماتیک شرکت و رابطه معکوس اقدامهای منفی
منابع انسانی با ریسک سیستماتیک که مطابق با نظریههای ذینفعان ،کمیابی منابع،
و حساسیتزدایی است.
)Mehra (2012

نتایج بیانگر ارتقای اهمیت ریسک منابع انسانی و حرکت  74درصد از بانکهای
هندی به سمت شناسایی و مدیریت ریسکهای منابع انسانی است.

 Gupta & Bhaskarتاکید بر جذب و نگهداشت استعدادها به عنوان مهمترین چالشها در هند و اینکه
جبران خدمات بهتنهایی برای جذب و حفظ استعدادها کافی نیست.
)(2016
Paul & Mitlacher
)(2008

)(2005
Meyer et al.
)(2011

تاکید بر مواردی همچون میزان مشارکت منابع انسانی در برنامهریزیهای راهبردی،

توسعه سازوکارهای کنترل رفتاری ،ساختار حاکمیت شرکتی در سطح هیئتمدیره،
دستورالعملهای مدیریت ریسک ،توسعه برنامه رسمی فرهنگ ریسک شرکتی.
جلب توجه نسبت به اهمیت مدیریت ریسک منابع انسانی و ارائه نمونهها و
راهکارهای مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط مختلف.

نقد ادبیات پژوهش.
 معرفی حوزههای اصلی ریسک در مدیریت منابع انسانی بر پایه تحلیل و ) - Bombiak (2017شناسایی دیدگاه مدیران نسبت به معنای ریسک منابع انسانی در فضای کسبوکارها.
 -تاکید بر فرصت و تهدید بودن ریسک منابع انسانی.

اکبر حسنپور و همکاران

Mendoza et al.

طراحی یک سیستم مدیریت ریسک منابع انسانی و طبقهبندی ریسکها در سه
طبقه ریسکهای محیطی ،راهبردی ،و عملیاتی.

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

پژوهشگر(ان)

نتایج

کاهش معنادار در ریسکهای مرتبط با کارکنان به افزایش معنادار کیفیت کارکنان
& Kraev
) Tikhonov (2019که آن نیز به نوبه خود به کاهش ضررهای ناشی از وقوع ریسک منجر خواهد شد.
رویکرد کاهش

تاکید بر اهمیت بهینهسازی ریسک منابع انسانی و ارائه چارچوبی فراتر از

& Cascio
مانند دانش مالی.
) Bourdreau (2014ریسک با بهرهگیری از چارچوبهای سایر حوزههای دانش مدیریت 
اسدی و همکاران
()1399

Ebrahimi et al.
)(2015

استخراج الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در  5مولفه و  14شاخص و تایید تاثیر
کاهش ریسک منابع انسانی بر بهبود شاخصهای عملکرد در بانکهای دولتی ایران.
شناسایی  4مضمون اصلی و  1مضمون فرعی و  49مفهوم در ارتباط با ریسکهای
منابع انسانی سازمان مورد مطالعه.
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ادامه جدول  :1پیشینه پژوهش

پژوهشگر(ان)

نتایج

Gholipor et al.

تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط گذار از دولتی به خصوصی
عد با سه مرحله کدگذاری.
برای صنعت نفت و گاز و شناسایی  6مفهوم و  28ب ُ 

پیشنهاد چارچوبی مشتمل بر دو

شناسایی  5تم اصلی و  14تم فرعی و  60مفهوم و
& Ebrahimi
نقطه مرجع ماهیت ریسک و کانون توجه ریسک.
)Gholipoor (2016
 طراحی مدل یکپارچه ریسکهای منابع انسانی در سه سطح.Mohamadimogha شناسایی ریسکهای فردی متخصصان منابع انسانی به عنوان سنگ زیربنای مدل)dam et al. (2017
و تاثیرگذارترین بُعد ریسکهای منابع انسانی.
))(2016

& Gholipour
سال بیست و پنجم

)Ebrahimi (2016

Ebrahimi et al.
)(2017

 شناسایی  5تم اصلی 14 ،تم فرعی ،و  60مفهوم. ارائه مدل پیشنهادی برای شناسایی و دستهبندی ریسکها مشتمل بر دو نقطهمرجع ماهیت ریسک و کانون توجه ریسک.
 ریسکهای عملیاتی منابع انسانی دارای بیشترین مجموع تاثیرگذاری وتاثیرپذیری در شبکه ارتباطات متقابل میان ریسکها هستند.

شماره 4

ریسکهای عملیاتی منابع انسانی بیشترین مجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در
ارند و با توجه به شاخصهای تحلیل نسبت به
شبکه ارتباطات متقابل میان ریسکها د 
سایر حوزههای اصلی چهارگانة ریسکهای منابع انسانی از باالترین اولویت برخوردارند.

دوستی ()1396

تایید تاثیرگذاری وجود ریسک فقدان دانش و مهارت اداری ،ریسک انتخاب و
استخدام ،ریسک ارزیابی و مدیریت در عملکرد ،ریسک دانش– مهارت و توانایی
کارکنان بر مدیریت منابع انسانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان.

زمستان 1399

 Hoseini Dehshiriشناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی و تاکید بر اهمیت باالی ریسکهای
جانشینپروری و کارمندیابی ،جبران خدمات ،و نگهداشت کارکنان.
)& Aghaei (2020

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آمیخته است .برای مرور پیشینه ادبیات از روش مرور سیستماتیک

پیشنهادی هایگینز و گرین )2011( 1استفاده شده است .در این راستا با انتخاب کلیدواژههای

مدیریت ریسک ،مدیریت ریسک منابع انسانی ،چالشهای منابع انسانی ،مسائل منابع انسانی ،و
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تایید تاثیرگذاری وجود ریسک فقدان دانش و مهارت اداری ،ریسک انتخاب و استخدام ،ریسک ارزیابی و مدیریت در عملکرد،
ریسک دانش– مهارت و توانایی کارکنان بر مدیریت منابع انسانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان.

دوستی ()1352

Hoseini Dehshir
Aghaei (2020

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی و تاکید بر اهمیت باالی ریسکهای جانشینپروری و کارمندیابی ،جبران
خدمات ،و نگهداشت کارکنان.

وششناسی پژوهش
وهش حاضر از نوع آمیخته است .برای مرور پیشینه ادبیات از روش مرور سیستماتیک پیشنهادی هایگینز و گرین ( )2311استفاده
ده است .در این راستا با انتخاب کلیدواژههای مدیریت ریسک ،مدیریت ریسک منابع انسانی ،چالشهای منابع انسانی ،مسائل منابع
سانی ،و
در پایگاههای فارسی
جستجو
Human
Resource
Risk Management
،Risk Management
،Risk
sid.ir
،magiran
،ensani.ir
،noormags
،emeraldو ،Sciencedirect
 HRو التین شامل
فارسی
Managementهای
پایگاه
شدهوو با تکیه بر مراحل
انجام
شامل،SAGE
،emerald
Sciencedirect
،noormags
،magiran
التین شامل  ،SAGE،sid.irو
گری،
Wileyغربال
شناساییو منابع،
روش ،پریزما
تکیه بر مراحل
،ensani.irشده و با
 Wileyانجام
مناسب (
Green,اب منابع
( 2011و انتخ
غربالگری،
منابع،
ش پریزما شامل شناسا
شناسایی&  ،); Higginsدر
 2011ازGreen,
Goshtasebi
et al., 2015
مجموع پس
 ،)Goshtasebiدر
et al.,
2015; Higgins
مناسب
انتخابییمنابع
نظریی نظری پژوهش و
مبانین مبان
ت تدوی
جهتدرتدجه
شده و
 21مقاله
مقاله،
التین والتین
فارسی و
مقاله مقاله
یی 95
وین
انتخاب در
انتخاب شده و
مقاله
21 32
گریمقاله،
غربال38
غربا ولگری
فارسی و
جموع پس از شناسا59
ناسایی ریسکهای منابع انسانی اقدام شده است (شکل .)1
پژوهش و شناسایی ریسکهای منابع انسانی اقدام شده است (شکل .)1
1

مقاالت خارجشده از
بررسی بنا به دالیلی
همچون عدم ارتباط
موضوعی و تکراری
بودن = 13

مقاالت دارای عناوین مرتبط با موضوع مقاله = 45

غربالگری

مقاالت دارای عناوین مرتبط پس از حذف موارد تکراری = 35

واجد شرایط
بودن مقاالت
بررسیشده

مقاالت دارای چکیده مناسب = 32
مقاالت دارای متن کامل مناسب = 21
مقاالت منتخب برای ورود به مطالعه به منظور بررسی عمیقتر = 21

انتخاب

اکبر حسنپور و همکاران

مقاالت حذفشده بنا
به دالیلی همچون عدم
دسترسی به متن کامل
یا زبان غیرانگلیسی در
پایگاههای انگلیسی و
عدم احراز معیارهای
اولیه با توجه به بررسی
چکیدهها = 19

شناسایی

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

مقاالت شناساییشده از سایر منابع = صفر

مقاالت شناساییشده از بانکهای
اطالعاتی = 95

مند ادبیات
شکل  :1روند پریزما برای مرور نظام 

شکل  :1روند پریزما برای مرور نظاممند ادبیات

به منظور جمعآوری ریسکهای منابع انسانی ،عالوه بر مرور ادبیات موضوع ،ضمن انتخاب  15نفر
منظور جمعآوری ریسکهای منابع انسانی ،عالوه بر مرور ادبیات موضوع ،ضمن انتخاب  19نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران بر اساس
از خبرگان صنعت بیمه ایران بر اساس روش نمونهگیری گلوله برفی ،از روش مصاحبه نیز استفاده شده
ش نمونهگیری گلوله برفی ،از روش مصاحبه نیز استفاده شده است .در حین انجام مصاحبه با یکی از مدیران ارشد یکی از شرکتهای
ارشد یکی از شرکتهای بیمهای ،مصاحبهشوندۀ بعدی بر
است .در حین انجام مصاحبه با یکی از مدیران 
مهای ،مصاحبه شوندۀ بعدی بر مبنای معرفی خبرگان انتخاب شده است .مصاحبهها به صورت مکاتبه کتبی از سوی دانشگاه و مراجعه
مبنای معرفی خبرگان انتخاب شده است .مصاحبهها به صورت مکاتبه کتبی از سوی دانشگاه و مراجعه
حضوری پژوهشگران انجام شده است .پس از تبدیل فایلهای صوتی ضبطشده به متن ،کدهای مورد
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ند و پس از جمعبندی شاخصهای جمعآوریشده از ادبیات
نظر با روش تحلیل مضمون استخراج شد 

و نتایج تحلیل مضمون ،نسبت به حذف شاخصهای (ریسکها) با درجه تاثیر پایین از طریق تکنیک
دلفی فازی اقدام شده و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهای فازی به اولویتبندی شاخصها

فرایند تحلیل شبکهای هر موضوع و مسئلهای را به مثابۀ شبکهای از

(ریسکها) اقدام گردیده است.

گیرد که تمامی
شدهاند ،در نظر می 
معیارها ،زیرمعیارها ،و گزینههایی که با یکدیگر در خوشههایی جمع 

توانند به هر شکل دارای ارتباط با یکدیگر باشند .در این پژوهش ،به
موجود در شبکه نیز می 

این عناصر
منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و صوری ،و برای بررسی پایایی در بخش کیفی از روش

کمی از آلفای کرونباخ استفاده
توافق درونموضوعی از طریق بررسی پایایی بین دو کدگذار و در بخش ّ

شده است .همچنین ،نرخ ناسازگاری در روش تحلیل شبکهای بیانگر مقدار  0/018است که با توجه به

پایین بودن از مقدار آستانه  0/1قابلقبول است (.)Mehri Charvdeh et al., 2016
سال بیست و پنجم

در این پژوهش ،شاخصهای (ریسکها) مدل مفهومی پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان

شماره 4

انجامشده ،اقدام به کدگذاری مصاحبهها گردیده و با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون در مجموع 31

یافتههای پژوهش
مورد نظر از مصاحبههای
دانشگاهی و سازمانی استخراج میشوند .به منظور استخراج شاخصهای 
کد استخراج شده است .در این راستا ،پرسش کلی پژوهش برای انجام مصاحبهها به این صورت بود:

زمستان 1399

به نظر شما صنعت بیمه ایران در حوزه مدیریت منابع انسانی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی با

چه ریسکهایی مواجه است؟ در پاسخ به این پرسش مواردی از این قبیل مطرح شده است« :مدیران
ارشد سازمان مسئوالن منابع انسانی را در تصمیمهای راهبردی مشارکت نمیدهند» .از این عبارت

کد عدم نگاه راهبردی مدیران نسبت به جایگاه منابع انسانی استخراج شده است .پس از جمعبندی
شاخصهای حاصل از مطالعه ادبیات و کدگذاری مصاحبههای انجامشده ،مدل مفهومی پژوهش

استخراج گردید .بر اساس این ،ریسک منابع انسانی شامل ریسک جذب و استخدام ،ریسک جبران

خدمات ،ریسک آموزش ،ریسک ارزیابی عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی میشوند .در گام بعد،

ابعاد پنجگانه مدل مفهومی ،پرسشنامهای بر
به منظور آگاهی از میزان اجماع در مورد شاخصهای 

اساس طیف متغیرهای کالمی موافقت خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،و خیلی کم تهیه و به خبرگان

126

ارسال گردیده و پس از گردآوری ،اعداد فازی مثلثی مطابق با جدول ( )2در خصوص نظر خبرگان
بکار گرفته شده است.

ر حوزه مدیریت منابع انسانی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی با چه ریسکهایی مواجه است؟ در پاسخ به این
ین قبیل مطرح شده است« :مدیران ارشد سازمان مسئوالن منابع انسانی را در تصمیمهای راهبردی مشارکت
ارت کد عدم نگاه راهبردی مدیران نسبت به جایگاه منابع انسانی استخراج شده است .پس از جمعبندی شاخصهای
ات و کدگذاری مصاحبههای انجامشده ،مدل مفهومی پژوهش استخراج گردید .بر اساس این ،ریسک منابع انسانی
و استخدام ،ریسک جبران خدمات ،ریسک آموزش ،ریسک ارزیابی عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی میشوند .در
اهی از میزان اجماع در مورد شاخصهای ابعاد پنجگانه مدل مفهومی ،پرسشنامهای بر اساس طیف متغیرهای کالمی
یاد ،متوسط ،کم ،و خیلی کم تهیه و به خبرگان ارسال گردیده و پس از گردآوری ،اعداد فازی مثلثی مطابق با جدول
خبرگان بکار گرفته شده است.
جدول  :2اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

ی

متغیرهای کالمی عدد فازی مثلثی
)0/75متغیرهای کالمی
فازی،1مثلثی
جدول
0/75
زیاد  :2اعداد (،1
خیلی
0/5Mjحد وسط
L
ین
پای
حد
j
)0/5 ،0/75
(،1
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عملکرد معیار jام .در

مقدار ارزیابیها برای معیار jام ،و  :Mjمیانگین هندسی مقدار ارزیابی خبرگان از

مرحله بعدی ،میتوان از روشهای متنوعی برای فازیزدایی و محاسبه اعداد کریسپ 2که نشاندهنده
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ک مقدار آستانه برای در گام بعدی ،باید یک مقدار آستانه برای غربال عوامل نامناسب انتخاب گردد که در این زمینه
ذهنی 23/پارتو
قانون 23
پیروی از
آستانه
پژوهشگران
بسیاری از
ی پژوهشگر تعیین می
عواملیاز
آورند وبسیاری
میشود.
دست می
پژوهشگربهتعیین
استنباط
اغلبرا باتوسط
ارد و
کلی وجود ند
شود .یا قانون
هیچ راه
از  23درصد از نمره را آورده باشند ،حذف میکنند (; Habibi et al., 2015; Wu & Fang, 2011
پژوهشگران آستانه را با پیروی از قانون 20/80 2پارتو بهدست میآورند و عواملی را که برابر یا کمتر از
 .)Hassangholهمچنین مطابق با دیدگاه چن و وانگ ( ،)2313میتوان عدد  3را به عنوان مقدار آستانه انتخاب
رصد از نمره را آورده باشند ،حذف میکنند (�Wu & Fang, 2011; Habibi et al., 2015; Hassang
 800د 
ارای میانگین هندسی کمتر از مقدار  3غربال را کرد .در این پژوهش دیدگاه چن و وانگ ( )2313مورد استفاده قرار
1. Hsu & Yang
ول ( )2شاخصهای دارای میانگین هندسی کمتر از  3غربال شدند.
2. Crisp Numbers
سایی ریسکهای منابع انسانی از طریق مرور پیشینه ادبیات و مصاحبه با خبرگان ،در مرحله بعد مطابق با فرایند
ی روش دلفی فازی ،به استخراج مدل نهایی از طریق حذف شاخصهایی با درجه تاثیر پایین اقدام میشود .در این
راحل روش دلفی فازی ،پرسشنامههای طراحیشده بر مبنای شاخصهای استخراجشده در میان خبرگان منتخب
ده است .مطابق با جدول ( ،)3نتایج حاصل بیانگر عدم اجماع خبرگان در خصوص شاخصهایی مانند فقدان مهارت
افراد مناسب و ماهر ،فرایندهای شفاف کارمندیابی به منظور انتخاب بر مبنای بهترین تناسب ،و تغییرات
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 .)holipour et al., 2013همچنین مطابق با دیدگاه چن و وانگ ،)2010( 1میتوان عدد  3را به عنوان
نمود و شاخصهای دارای میانگین هندسی کمتر از مقدار  3غربال را کرد .در
مقدار آستانه انتخاب 
مورد استفاده قرار گرفته و مطابق با جدول ( )2شاخصهای
این پژوهش دیدگاه چن و وانگ ( )2010

دارای میانگین هندسی کمتر از  3غربال شدند.

در واقع ،پس از شناسایی ریسکهای منابع انسانی از طریق مرور پیشینه ادبیات و مصاحبه با

خبرگان ،در مرحله بعد مطابق با فرایند توضیح دادهشده برای روش دلفی فازی ،به استخراج مدل

نهایی از طریق حذف شاخصهایی با درجه تاثیر پایین اقدام میشود .در این مرحله و بر مبنای مراحل

روش دلفی فازی ،پرسشنامههای طراحیشده بر مبنای شاخصهای استخراجشده در میان خبرگان

منتخب صنعت بیمه توزیع شده است .مطابق با جدول ( ،)3نتایج حاصل بیانگر عدم اجماع خبرگان
در خصوص شاخصهایی مانند فقدان مهارت مدیران برای انتخاب افراد مناسب و ماهر ،فرایندهای

سال بیست و پنجم
شماره 4
زمستان 1399
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شفاف کارمندیابی به منظور انتخاب بر مبنای بهترین تناسب ،و تغییرات جمعیتشناختی منابع

انسانی عرضهشده در دسته ریسکهای جذب و استخدام؛ ریسکپذیری بیش از حد ،جبران خدمات

مدیران ارشد ،و انتخاب مشوقهای نامناسب در دسته ریسکهای جبران خدمات؛ فقدان شفافیت نظام

ارزیابی عملکرد ،و بیتوجهی به دیدگاه مشتریان در ارزیابی عملکرد در دسته ریسکهای مربوط به

ارزیابی عملکرد؛ نبود رویههای رسمی پایش و مربیگری ،و نبود رویههای رسمی جانشینپروری در
دسته ریسکهای آموزش؛ و افزایش فاصله انتظارات بازار کار جوان با انتظارات صنعت بیمه ،و فضای

رقابتی بین شرکتها در جذب نخبگان صنعت در دسته ریسکهای غیرکارکردی هستند .جدول (،)3

بیانگر نتایج حاصل از غربالگری ریسکها با روش دلفی فازی بهطور کامل است.

1. Chen & Wang

منبع

)(Stevens et al., 2006

جدول  :3نتایج دلفی فازی

ریسکها /شاخصها
انتخاب فرد نامتناسب با شغل

)(Paul & Mitlacher, 2008
;(Gholipour & Ebrahimi, 2016

)Ebrahimi & Gholipoor, 2016

بیتوجهی به شایستگیهای مورد نیاز برای سازمان در روشهای انتخاب
دشواری فرایند اخذ مجوزهای استخدام و طوالنی شدن فرایند استخدام

و مضامین مصاحبهها

ریسک استفاده از ابزارهای خاص گزینش و انتخاب

)(Paul & Mitlacher, 2008

فرایندهای انتخاب غیراثربخش که به استخدام افراد ضعیف منجر میشوند

)(Cascio, 2012

)(Cascio, 2012

ترک خدمت و جابهجایی بیش از حد یا ناتوانی در نگهداشت استعدادهای کلیدی

مضامین مصاحبهها

)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016

استفاده از کارکنان با شرایط استخدامی مختلف

نبود فرایند نظاممند برنامهریزی منابع انسانی


فقدان مهارت مدیران برای انتخاب افراد مناسب و ماهر

تغیرات جمعیتشناختی منابع انسانی عرضهشده

فرایندهای شفاف کارمندیابی به منظور انتخاب بر مبنای بهترین تناسب
انتخاب فردی که به لحاظ قانونی دارای شرایط استخدام نیست
مند افراد به مشاغل
ضعف در انتصاب نظام 

ابعاد

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

4/62

3/31

2/54

)(Stevens et al., 2006

)(Young & Hexter, 2011

)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016

)(Stevens et al., 2006

)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016

اکبر حسنپور و همکاران

دلفی فازی

نتیجه میانگین هندسی

تایید

تایید

تایید

3/54

4/13

4/56

تایید

تایید

تایید

تایید

3/34

3/43

4/28

تایید

رد

رد

رد

2/59

رد

2/09

2/12

رد

رد

2/19

2/91

)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016

کمبود منابع انسانی دارای شرایط
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رد
رد

رد

رد

نابرابری داخلی و خارجی جبران خدمات کارکنان مختلف

تبعیت از قوانین متغیر ابالغی در حوزه جبران خدمات
عملکرد و با اهداف سازمان

عدم همراستایی پرداخت با
عدم برقراری تعادل میان مشوقهای کوتاهمدت و بلندمدت
عدم بهرهگیری از سازوکارهای جبران خدمات رفتارهای نوآورانه و
فرانقش کارکنان
ریسکپذیری بیش از حد
ارشد
جبران خدمات مدیران 
حد نیروی کار
هزینههای بیش از 
الگوبرداری از سیستم پاداش در صنعت
انتخاب مشوقهای نامناسب
عدم آگاهی یا تبعیت از قوانین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
ضعف سیستمهای داخلی در محاسبه دقیق پاداش کارکنان
فقدان رویهها و سیاستهای مناسب و مدون برای ارائه مزایا
مولد بیاعتمادی کارکنان به کارکرد
اتخاذ سیاستهای پرداخت نامناسب 
واحدمنابعانسانی


ابعاد

فصلنامه علمی -پژوهشی

سال بیست و پنجم

شماره 4

زمستان 1399

نتیجه

دلفی فازی

ادامه جدول  :3نتایج دلفی فازی

میانگین هندسی

منبع

تایید

2/72
2/65
1/11

2/77

عدم رضايت كاركنان از سامانههاي پرداخت

ریسکها /شاخصها

3/65

)(Stevens et al., 2006
)(Stevens et al., 2006
)(Stevens et al., 2006
)(Stevens et al., 2006

و مضامین مصاحبهها

و مضامین مصاحبهها

و مضامین مصاحبهها

;(Stevens et al., 2006; Paul & Mitlacher, 2008
;Gholipour & Ebrahimi, 2016
)Ebrahimi & Gholipoor, 2016

و مضامین مصاحبهها

)(Ebrahimi et al., 2015

و مضامین مصاحبهها

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

رد
رد
رد

رد

رد

(Paul & Mitlacher, 2008; Gholipour & Ebrahimi,
)2016; Ebrahimi & Gholipoor, 2016

4/21

3/37

4/23

3/43
3/58

3/65

2/61
2/34
2/54
2/21

2/07

انعطافناپذیری نظام جبران خدمات

& (Gholipour & Ebrahimi, 2016; Ebrahimi
)Gholipoor, 2016; Ebrahimi et al., 2015
)(Stevens et al., 2006
)(Paul & Mitlacher, 2008
)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016
)(Cascio, 2012
)(Cascio, 2012
)(Cascio, 2012
)(Young & Hexter, 2011
)(Paul & Mitlacher, 2008
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دلفی فازی

نتیجه میانگین هندسی

ادامه جدول  :3نتایج دلفی فازی

تایید

منبع

ریسکها /شاخصها

3/32

تایید

)(Paul & Mitlacher, 2008

3/56

تایید

عملکرد کارکنان بر اساس میزان نیل

عدم کفایت سیستم سنجش
به اهداف راهبردی سازمان

;(Gholipour & Ebrahimi, 2016
)Ebrahimi & Gholipoor, 2016

4/32

تایید

و مضامین مصاحبهها

و مضامین مصاحبهها

عملکرد به ارزیابی عملکرد

تقلیل فرایند مدیریت

(Stevens et al., 2006; Gholipour & Ebra)himi, 2016 ; Ebrahimi & Gholipoor, 2016

3/32

تایید

عملکرد

نگاه توام با رفع تکلیف به نظام ارزیابی

فقدان شفافیت و نبود قابلیت ردیابی و کنترل در سیستمهای
سنجش عملکرد

عملکرد با اهداف

ملموس نبودن چگونگی ارتباط سیستم ارزیابی
بلندمدت فردی و سازمانی
نبود فرايند نظاممند بازنگري و اصالح سامانه مديريت عملكرد


عملکرد با رویکرد تخصیص جبران خدمات

ارزیابی

مضامین مصاحبهها

3/52

تایید

فقدان رویه مدون و مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان
بیتوجهی به دیدگاه مشتریان در ارزیابی عملکرد

ابعاد

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

و مضامین مصاحبهها

)(Stevens et al., 2006

و مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

فقدان شفافیت نظام ارزیابی عملکرد

)(Young Hexter, 2011
فرایندهای هدفگذاری با شاخصها ،مسئولیتها و چارچوب زمانی مشخص
(Gholipour & Ebrahimi, 2016; Ebrahimi
)& Gholipoor, 2016; Ebrahimi et al., 2015

مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

3/77

اکبر حسنپور و همکاران

تایید

رد

رد

رد

رد

رد

)(Ebrahimi & Gholipoor, 2016
& (Paul & Mitlacher, 2008; Gholipour
)Ebrahimi, 2016; Ebrahimi et al., 2015

4/44
2/71

2/43

2/55

2/68

2/21

;(Ebrahimi & Gholipoor, 2016
)Ebrahimi et al., 2015

عدم رضایت از نظام ارزیابی عملکرد

ریسکهای ارزیابی عملکرد
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مورد نیاز سازمان
ترک خدمت کارکنان پس از فراگیری آموزشهای 
نبود سیستم مدیریت دانش متناسب با سیستم آموزش به منظور
بهرهگیری از تجارب اندوخته
عدم ارتباط طرحهای توسعه و برنامههای آموزش با کارراهه
شغلی و برنامهریزی جانشینپروری

عدم نگرش مطلوب مدیران و کارکنان نسبت به اثربخشی برنامههای
آموزش و توسعه

ابعاد

فصلنامه علمی -پژوهشی

سال بیست و پنجم

شماره 4

ادامه جدول  :3نتایج دلفی فازی

زمستان 1399

نتیجه

دلفی فازی

میانگین هندسی

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

منبع

4/43

3/57

4/29

3/43

4/57

3/33

تایید

ریسکها /شاخصها

;(Ernst & Young, 2008; Gholipour & Ebrahimi, 2016
)Ebrahimi & Gholipoor, 2016; Ebrahimi et al., 2015
مضامین مصاحبهها
)(Stevens et al., 2006

مضامین مصاحبهها
)(Ernst & Young, 2008
)(Ernst & Young, 2008
;(Gholipour & Ebrahimi, 2016
)Ebrahimi & Gholipoor, 2016
مضامین مصاحبهها

4/13

تایید

رد

رد

رد

رد

عدم تناسب آموزش با نيازهاي شغلي كاركنان

عدم هماهنگی میان آموزشهای اولیه و آموزشهای مستمر
ارائهشده به کارکنان در مراحل بعدی حرفهای آنها
ضعف نظام سنجش اثربخشی آموزشها

)(Ernst & Young, 2008

4/11

2/13

2/11

2/22

2/02

رد

نبود فرایندهای رسمی جانشینپروری

نگاه توام با رفع تکلیف به برنامههای آموزشی
مضامین مصاحبهها
عدم کفایت یا عدم مطابقت در آموزش دانش ،مهارت ،و رفتارهای
)(Ernst & Young, 2008
شغلی
فرد مناسب با مهارتهای مناسب و آموزش مناسب برای انجام
نبود 

)(Ernst & Young, 2008
کار در سِ مت مناسب
;(Stevens et al., 2006; Paul & Mitlacher, 2008
) Ebrahimi & Gholipoor, 2016; Ebrahimi et al., 2015مشارکت اندک واحدهای سازمان در طرح نیازسنجی آموزشی
و مضامین مصاحبهها
;(Ebrahimi & Gholipoor, 2016
نبود رویههای رسمی پایش و مربیگری

)Ebrahimi et al., 2015
)(Ebrahimi et al., 2015

و مضامین مصاحبهها

2/05
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ریسکهای آموزش

دلفی فازی

دلفی فازی

منبع
منبع

ادامه جدول  :3نتایج دلفی فازی
ابعاد

ریسکها /شاخصها

تایید

تایید

ریسکها /شاخصها

3/33

4/32

ابعاد

مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

عدم نگاه راهبردی مدیران سازمان به جایگاه منابع انسانی

شعار توام با نگاه سرمایه انسانی و عمل توام با نگاه نیروی تولیدی از سوی مدیران
نسبت به منابع انسانی سازمان

تایید

تایید

تایید

3/11

3/13

3/98

مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

مضامین مصاحبهها

تنوع فرهنگی در بین کارکنان

سبک رهبری مدیران

د مرتبط با حوزه منابع انسانی و کارکنان صنعت بیمه
قوانین متعد 

نگاه باال به پایین واحدهای تخصصی صنعت بیمه نسبت به جایگاه واحدهای امور
اداری

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

اکبر حسنپور و همکاران

رد

رد

رد

2/32

2/22

رد

رد

2/05

مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

2/02

2/05
مضامین مصاحبهها

سرمایه دانشی متخصصان منابع انسانی صنعت بیمه

نوع نقشآفرینی واحدهای منابع انسانی در صنعت بیمه

مضامین مصاحبهها
مضامین مصاحبهها

فضای رقابتی بین شرکتها در جذب نخبگان صنعت

افزایش فاصله انتظارات بازار کار جوان با انتظارات صنعت بیمه

ریسکهای غیرکارکردی منابع انسانی
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به عبارت دیگر ،پس از غربال شاخصهای دارای درجه تاثیر پایینتر از مقدار  ،3مطابق با نظرهای

خبرگان و بر اساس ماهیت ریسکهای شناساییشده و مطابق با ادبیات مدیریت منابع انسانی ،نسبت

به طبقهبندی ریسکهای شناساییشده در پنچ طبقه ریسکهای جبران خدمات ،ریسکهای ارزیابی

عملکرد ،ریسکهای آموزش و توسعه ،ریسکهای انتخاب و استخدام ،و ریسکهای غیرکارکردی
منابع انسانی اقدام میشود که در مرحله بعدی و با تکنیک تحلیل شبکهای مورد تحلیل قرار میگیرد.

نتایج تحلیل شبکهای
کردهاند .از میان این روشها،
روشهای ارزیابی چندمعیاره کاربرد وسیعی در همه علوم پیدا 

مورد توجه قرار گرفته است .یکی از محدودیتهای
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی 1یا  AHPبیشتر 

سال بیست و پنجم

نماید که در آن ساختار شبکهای جایگزین ساختار سلسلهمراتبی میشود .به عبارت دیگر ،فرایند

شماره 4

جدی روش  AHPاین است که وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم یعنی معیارها ،زیرمعیارها ،و

فرایند تحلیل شبکهای در مقایسه با فرایند

موضوعات را میتوان با وابستگی متقابل در نظر گرفت.

گیرد و ارتباط بین این عناصر را سلسلهمراتبی و یکطرفه فرض میکند .این
گزینهها را در نظر نمی 

محدودیت عمده  AHPباعث شد که ابداعکننده آن ،روش فرایند تحلیل شبکهای یا  ANPرا معرفی

شود که در آن
تحلیل شبکهای حالت عمومی و گسترشیافته تحلیل سلسلهمراتبی محسوب می 
تحلیل سلسلهمراتبی قادر به توضیح روابط درونی بین سطوح تصمیم و شاخصها با بهدست آوردن

زمستان 1399

اوزان مرکب از طریق تشکیل سوپرماتریس است.

فرایند تحلیل شبکهای ،در گام نخست باید موضوع را به یک سیستم

بهطور کلی ،به منظور انجام

منطقی مثل یک شبکه تبدیل نمود .در این راستا ،میتوان از روشهایی همچون طوفان مغزی یا گروه

اسمی بهره گرفت .عناصر درون خوشههای تشکیلشده در درون یک ساختار شبکهای ممکن است با
یک یا تمام عناصر خوشههای دیگر ارتباط داشته باشند .همچنین ،عناصر درون یک حوزه نیز ممکن

است دارای ارتباط باشند .به عبارت دیگر برخالف روش تحلیل سلسلهمراتبی ،میتوان از وابستگی

بیرونی و درونی در تحلیل شبکهای بحث کرد.

باید نسبت به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و تعیین بردارهای اولویت اقدام
در گام بعدی ،

نمود .در این راستا ،عالوه بر اینکه عناصر تصمیم در هر یک از خوشهها بر اساس میزان اهمیت آنها
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خود خوشهها نیز بر اساس میزان نقش
مورد مقایسه قرار میگیرند ،
در ارتباط با معیارهای کنترلی 

1. Analytical Hierarchy Process

آنها در دستیابی به هدف دو به دو مورد مقایسه قرار میگیرند و تصمیمگیران باید در مورد مقایسه
ماتریسهای مقایسه دودویی عوامل اصلی نسبت به هدف ،مقایسه دودویی وابستگیهای درونی

معیارهای اصلی ،و مقایسه دودویی زیرمعیارها نسبت به معیار اصلی اقدام شده است .نتایج مقایسه

دودویی عوامل اصلی نسبت به هدف که همان ماتریس  W21است ،در جدول ( )4بیانگر آن است که
ریسک جذب و استخدام با وزن  0/4364بیشترین اهمیت را در مقایسه ریسکهای جبران خدمات،

آموزش ،ارزیابی عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی منابع انسانی داراست.

جدول  :4مقایسه دودویی عوامل اصلی نسبت هدف (ماتریس )W21

جذب و استخدام
جبران خدمات
آموزش

0/303

1

1

0/263158

3/3

0/454

2/2

1/8

3/8
1

0/920048 0/555556 0/344828

ریسکهای غیرکارکردی 0/606061 0/377358

2/9

1/0869
1

0/850051 1/0416

2/65

1/65

0/960

1/176
1

0/437

0/199

0/113
0/126

0/125

توضیح :ضریب ناسازگاری0/018 :

همچنین ،نتایج مقایسه دودویی وابستگیهای درونی معیارهای اصلی با کنترل عامل ریسکهای

باید به منظور تشکیل
جذب و استخدام در جدول ( )5آورده شده است .در این راستا ،

اکبر حسنپور و همکاران

ارزیابی عملکرد

جذب و
استخدام

جبران
خدمات

آموزش

ارزیابی
عملکرد

ریسکهای بردار ویژه
()w
غیرکارکردی

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

خود خوشهها به صورت زوجی تصمیمگیری نمایند .در این راستا ،نسبت به محاسبه
زوجی عناصر یا 

ماتریس W22

و محاسبه ضریب اهمیت هر یک از معیارهای اصلی با توجه به وابستگی متقابل بین آنها ،مقایسه

زوجی معیارهای اصلی چهار معیار با کنترل معیار پنجم صورت میگیرد .برای مثال ،با کنترل
شود که اهمیت نسبی ریسکهای جبران
ریسکهای جذب و استخدام ،پرسش بدین صورت مطرح می 

خدمات با ریسکهای آموزش وقتی که ریسکهای جذب و استخدام کنترل شود ،چقدر است؟
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جدول  :5مقایسه دودویی وابستگی درونی معیارهای اصلی با کنترل عامل جذب و استخدام

جبران خدمات

آموزش

جبران خدمات

1

1/6

ارزیابی
عملکرد

ارزیابی عملکرد

0/454545

1

2/2

ریسکهای
غیرکارکردی

بردار ویژه
()w

0/735294

1/36
1

2/26

0/26646985

1

0/12172033

آموزش

ریسکهای غیرکارکردی

0/625

0/537234

0/306748 0/423729

1/86

3/26

0/37186876
0/23994106

توضیح :نرخ ناسازگاری0/065 :

بدین ترتیب ،پنج ماتریس مقایسه زوجی مرتبه چهار ساخته میشود .ضریب سازگاری این

سال بیست و پنجم

به محاسبه ماتریس  W32اقدام نمود .در این راستا ،باید ضریب اهمیت هر یک از زیرمعیارهاي مربوط

شماره 4

ماتریسها باید کنترل شود .از کنار هم قرار دادن بردارهای حاصل از این چهار ماتریس ،ماتریس W22

ماتریس  W32را تشکیل خواهند داد .نتیجۀ مقایسه زیرمعیارهای معیار اصلی جذب و استخدام با نرخ

ساخته میشود .مقایسات دودویی وابستگی درونی عوامل اصلی با سایر عوامل نیز انجام شده و نتایج

در جدول (1پ) آورده شده است (نگاه 
کنید به پیوست) .پس از محاسبه ماتریس  W22باید نسبت

به معیارهاي اصلی پنجگانه از طریق مقایسه دودویی آنها بهدست آید .این ضرایب ،عناصر ستونی

ناسازگاری  0/089در جدول (2پ) آورده شده است (نگاه کنید به پیوست) .به منظور محاسبه ماتریس

زمستان 1399

مربوط به وابستگیهای متقابل زیرمعیارهای اصلی ( )W32به چهار ماتریس مقایسه دودویی دیگر،
عالوه بر جدول (2پ) برای چهار عامل اصلی دیگر یعنی ریسکهای جبران خدمات ،آموزش ،ارزیابی

عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی نیاز است که با انجام محاسبه ،مقایسات دودویی زیرمعیارها برای
تمامی معیارهای اصلی انجامشده ماتریس  W32تشکیل شود.

باید نسبت به تشکیل سوپرماتریس
پس از محاسبه ماتریسهای  ،W11، W22و  W32در گام بعدی 

و تبدیل آن به سوپرماتریس حدی اقدام نمود .در این راستا ،بیان این نکته ضروری است که برای

دستیابی به اولویتهای کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل ،بردارهای اولویتهای داخلی در
ستونهای مناسب یک ماتریس وارد میشوند .در نتیجه ،یک سوپرماتریس که هر بخش از این
ماتریس ارتباط بین دو خوشه را در یک سیستم نشان میدهد ،بهدست میآید .حال با جایگزینی
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بردار اولویتهای داخلی عناصر و خوشهها در سوپرماتریس اولیه حاصلشده ،سوپرماتریس ناموزون

موجود در ساختار ابرماتریس ناموزون

بهدست میآید .با توجه به آنکه کلیه ماتریسهاي مقایسهاي

( )W21، W22، W32محاسبه شده و ناسازگاریشان نیز کنترل شده است ،میتوان با جایگزین نمودن

خوشهای که بیانگر میزان تاثیرگذاری هر یک از خوشهها بر اهداف پژوهش است ،به ابر ماتریس
موزون که جمع عناصر ستونی آن معادل یک است ،دست یافت.

پس از تبدیل سوپرماتریس ناموزون به موزون ،سوپرماتریس حدی با به توان رساندن تمامی

عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل شود ،یا به عبارت دیگر ،تمامی عناصر

همانند هم شوند ،محاسبه میشود .هدف از به حد رساندن ابرماتریس موزون این است

سوپرماتریس

که تاثیر نسبی درازمدت هر یک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شود .براي واگرایی ضریب اهمیت هر

یک از عناصر ماتریس موزون ،الزم است آنها را به توان  Kکه یک عدد اختیاری بزرگ است ،رساند.

شود و نتایج وزنهای
در این پژوهش ،سوپرماتریس موزون به وسیله نرمافزار سوپر دیسیژن همگرا می 

نهایی عوامل در جدول ( )6نمایش داده میشود.

جدول  :6نتایج تحلیل شبکهای ()ANP

0/029305

5

0/026389

6

کارمند غیربهرهور

فرد نامتناسب با شغل و متعاقباً تبدیل شدن به یک
 -انتخاب 

0/037889

فرایند استخدام

فرایند اخذ مجوزهای استخدام و طوالنی شدن

 -دشواری

0/033096

مورد نیاز برای سازمان در روشهای انتخاب
 بیتوجهی به شایستگیهای  -ریسک استفاده از ابزارهای خاص گزینش و انتخاب

افراد ضعیف منجر
جذب و  -فرایندهای انتخاب غیراثربخش که به استخدام 
استخدام شوند
 ترک خدمت و جابهجایی بیش از حد یا ناتوانی در نگهداشتاستعدادهای کلیدی

 -استفاده از کارکنان با شرایط استخدامی مختلف

نبود فرایند نظاممند برنامهریزی منابع انسانی
 -

1

3

0/01715

12

0/016803

13

0/01651

15

0/012194

اکبر حسنپور و همکاران

معیارهای
اصلی

معیارهای فرعی

وزن
محدودشده

رتبه
نهایی

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

این ماتریسها در ابرماتریس اولیه ،ابرماتریس ناموزون را بهدست آورد و با ضرب آن در ماتریس

22
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ادامه جدول  :6نتایج تحلیل شبکهای ()ANP

معیارهای
اصلی

معیارهای فرعی

وزن
محدودشده

رتبه
نهایی

 -عدم رضايت كاركنان از سامانههاي پرداخت

0/017365

11

0/016595

14

 -انعطافناپذیری نظام جبران خدمات

 -نابرابری داخلی و خارجی جبران خدمات کارکنان مختلف

جبران  -تبعیت از قوانین متغیر ابالغی در حوزه جبران خدمات
خدمات  -عدم همراستایی پرداخت با عملکرد و با اهداف سازمان

 -عدم برقراری تعادل میان مشوقهای کوتاهمدت و بلندمدت

 عدم بهرهگیری از سازوکارهای جبران خدمات رفتارهای نوآورانه وفرانقش کارکنان
سال بیست و پنجم

 عدم تناسب آموزش با نيازهاي شغلي كاركنان -ضعف نظام سنجش اثربخشی آموزشها

 -نگاه توام با رفع تکلیف به برنامههای آموزشی

 عدم ارتباط طرحهای توسعه و برنامههای آموزش با کارراهه شغلی وبرنامهریزی جانشینپروری

شماره 4

 عدم هماهنگی میان آموزشهای اولیه و آموزشهای مستمر ارائهشدهآموزش
به کارکنان در مراحل بعدی حرفهای آنها
 -ترک خدمت کارکنان پس از فراگیری آموزشهای مورد نیاز سازمان

زمستان 1399

 عدم نگرش مطلوب مدیران و کارکنان نسبت به اثربخشی برنامههایآموزش و توسعه
 نبود سیستم مدیریت دانش متناسب با سیستم آموزش به منظوربهرهگیری از تجارب اندوخته

عملکرد کارکنان بر اساس میزان نیل به

 عدم کفایت سیستم سنجشاهداف راهبردی سازمان

عملکرد به ارزیابی عملکرد

 -تقلیل فرایند مدیریت

عملکرد با رویکرد تخصیص جبران خدمات

 -ارزیابی

ارزیابی
 ملموس نبودن چگونگی ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با اهداف
عملکرد
بلندمدت فردی و سازمانی
نبود فرايند سامانمند بازنگري و اصالح سامانه مديريت عملكرد
 -
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نبود قابلیت ردیابی و کنترل در سیستمهای سنجش عملکرد
 -فقدان شفافیت و 

 -نگاه توام با رفع تکلیف به نظام ارزیابی عملکرد

0/0318

0/013693

0/011138

4

17

24

0/013454

18

0/013222

19

0/013203

20

0/011405

23

0/012849

21

0/009627

27

0/007657

32

0/004073

35

0/005105

34

0/003782

36

0/22264

9

0/017449

10

0/008905

29

0/010074

26

0/006825

3

0/010984

0/007996

25

31

ادامه جدول  :6نتایج تحلیل شبکهای ()ANP

ریسکهای
غیرکارکردی

 -عدم نگاه راهبردی مدیران سازمان به جایگاه منابع انسانی

 شعار توام با نگاه سرمایه انسانی و عمل توام با نگاه نیروی تولیدی ازسوی مدیران نسبت به منابع انسانی سازمان

 تنوع فرهنگی در میان کارکنان -سبک رهبری مدیران

د مرتبط با حوزه منابع انسانی و کارکنان صنعت بیمه
 قوانین متعد  -سرمایه دانشی متخصصان منابع انسانی صنعت بیمه

0/022412

8

0/022746

7

0/037606

0/014654

0/009152

0/008175

2

16

28

30

بحث و نتیجهگیری

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

معیارهای
اصلی

معیارهای فرعی

وزن
محدودشده

رتبه
نهایی

فضای حرکت صنعت بیمه در ایران ،با توجه به متغیرهای محیطی حاکم بر این صنعت بهنحوی

گیرد و نگاه ویژهای به چالشها و ریسکهای پیشارو شود.
دستاندرکاران این صنعت قرار 

در این پژوهش ،پس از شناسایی ریسکهای منابع انسانی صنعت بیمه از طریق روش دلفی فازی

به رتبهبندی ریسکهای غربالشده از طریق روش تحلیل شبکهای اقدام شده است .نتایج گویای آن
است که ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه ایران بهطور عمده در حوزههای جذب و استخدام،

اکبر حسنپور و همکاران

باید مورد توجه
است که ضرورت تجهیز صنعت بیمه از نظر منابع و سرمایههای در دسترس داخلی 

هستند و پارهای از ریسکهای غیرکارکردی

جبران خدمات ،آموزش ،و ارزیابی عملکرد کارکنان مطرح

توانند به عنوان ریسکهای منابع انسانی صنعت بیمه ایران در نظرگرفته شوند .همچنین،
نیز می 
نتایج گویای آن است که در بین پنج طبقه اصلی ریسکهای منابع انسانی ،ریسکهای حوزه جذب
هستند و ریسکهای جبران خدمات و

و استخدام دارای اهمیت باالیی در مقایسه با سایر ریسکها

آموزش ،ارزیابی عملکرد ،و ریسکهای غیرکارکردی بهترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند .به

عبارت دیگر ،یکی از دغدغههای مدیران و دستاندرکاران صنعت بیمه ایران را میتوان در زمینه جذب
و استخدام منابع انسانی مورد نیاز صنعت دانست که در این زمینه ،صنعت بیمه با ریسکهایی همچون

مورد نیاز برای سازمان در روشهای

انتخاب فرد نامتناسب با شغل ،بیتوجهی به شایستگیهای
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فرایند استخدام مواجه است .مطابق

فرایند اخذ مجوزهای استخدام و طوالنی شدن

انتخاب ،و دشواری

افراد نامتناسب با شغل دارای اهمیت باالتری نسبت به سایر ریسکهای
با نتایج پژوهش ،انتخاب 

جذب و استخدام است .به عبارت دیگر ،همانند بسیاری از سازمانهای دولتی ایران و با توجه به شرایط

رقابتی موجود ،صنعت بیمه در زمینه جذب افراد الیق دارای محدودیتهایی است و سیستم جذب و
استخدام موجود قادر به شناسایی و جذب افراد متناسب با مشاغل بیمهای نیست .بر اساس این ،توجه
باید نسبت به وضعیت صنعت در حوزه سیستم جذب
دستاندرکاران صنعت بیمه ایران در درجه اول 
و استخدام منابع انسانی معطوف گردد.

همچنین ،مطابق با نتایج پژوهش ،صنعت بیمه ایران در حوزه جبران خدمات با ریسکهایی

همچون انعطافناپذیری نظام جبران خدمات ،عدم رضايت كاركنان از سامانههاي پرداخت ،و نابرابری

داخلی و خارجی جبران خدمات کارکنان مختلف مواجه است .نتایج بیانگر آن است که مدیران و
سال بیست و پنجم

دستاندرکاران صنعت بیمه ایران در درجه اول باید به دنبال استفاده از سیستم جبران خدمات دارای

رسد که همانند شرایط موجود در
انعطاف باالتری نسبت به شرایط موجود باشند .همچنین ،به نظر می 

بسیاری از سازمانهای ایرانی ،در میان کارکنان صنعت بیمه ایران نیز مقایسات درون و برون سازمانی
ستمزد با کارکنان همسطح رایج است و این امر در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند

حقوق و د

شماره 4

زمینههای ادراک نابرابری درونی و بیرونی را در میان کارکنان ایجاد کند و در حد انتهایی نیز در برخی
موارد میتواند زمینههای کوچ نیروی خبره به دیگر شرکتهای بیمهای یا از صنعت بیمه ایران به سایر

زمستان 1399

سازمانها را فراهم نماید و سرمایهگذاری صنعت بیمه را در زمینه منابع انسانی با زیان مواجه سازد.

همچنین ،نتایج گویای آن است که صنعت بیمه ایران در حوزه آموزش منابع انسانی با ریسکهایی

مانند عدم تناسب آموزش با نيازهاي شغلي كاركنان ،ضعف سیستم سنجش اثربخشی دورههای
باید در درجه اول ،ضمن شناسایی
آموزشی ،و نگاه توام با رفع تکلیف به آموزش مواجه است که 

دقیق نیازهای آموزشی کارکنان ،به برگزاری و ارائه آموزشهای متناسب با نیازهای کارکنان اقدام
نماید .همچنین ،پس از برگزاری آموزشها سنجش اثربخشی دورههای آموزشی برگزارشده به منظور
باید بهگونهای عمل شود که نگاه توام با
اطمینان از مفید بودن آموزشهای دادهشده ضروری است و 

رفع تکلیف نسبت به موضوع آموزش که به طرق مختلف در بسیاری از حوزههای منابع انسانی نمود

پیدا میکند ،از جانب مدیران و دستاندرکاران و کارکنان کنار گذاشته شود و آموزش نیازهای شغلی

و آموزشهای عمومی به عنوان راهی برای رقابت موثر و پیشرفت در نظرگرفته شود .در این راستا،
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ارشد صنعت بیمه نسبت به اهمیت آموزش اقدامی موثرتر خواهد بود.
اقدامهای عملی مدیران 

از طرف دیگر ،نتایج بیانگر آن است که در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان ،صنعت بیمه با چالشها

فرایند مدیریت عملکرد به ارزیابی عملکرد ،و ارزیابی عملکرد با رویکرد

راهبردی سازمان ،تقلیل

باید نوع نگاه در درجه اول نسبت به سیستم ارزیابی عملکرد
تخصیص جبران خدمات مواجه است که 

نزد مدیران و دستاندرکاران و کارکنان صنعت بیمه تغییر یابد .به عبارت دیگر همانند نظام آموزش،

در ارتباط با زیرسیستم ارزیابی عملکرد نیز نوعی نگاه توام با رفع تکلیف حاکم است و به نظر میرسد

وجود دارد و بیتوجهی به

که غفلت قابلتوجهی نسبت به اهمیت باالی ارزیابی عملکرد کارکنان
ید مدیریت عملکرد کارکنان ،به عنوان یکی از ریسکهای مهم
ارزیابی عملکرد در قالب رویکرد جد 
منابع انسانی صنعت بیمه شناسایی میشود.

ریسکهایی همچون عدم نگاه راهبردی مدیران سازمان به جایگاه منابع انسانی ،مغایرت شعار و

عمل مدیران و دستاندرکاران صنعت بیمه نسبت به جایگاه منابع انسانی ،تنوع فرهنگی کارکنان ،و
سبک رهبری مدیران به عنوان ریسکهای غیرکارکردی منابع انسانی در صنعت بیمه ایران شناسایی

همانند بسیاری از سازمانها ،بهویژه سازمانهای دولتی ایران ،با وجود

میشوند .به عبارت دیگر

و شعار در این زمینه قابلمشاهده است و در صنعت بیمه ایران نیز ضمن مشاهده این نوع نگاه به

عنوان یکی از ریسکهای اصلی منابع انسانی ،جایگاه منابع انسانی در صنعت نیز به صورت راهبردی
در نظرگرفته نمیشود .همچنین ،با توجه به شرایط محیطی حاکم بر سازمانهای ایرانی ،صنعت بیمه

ایران نیز با تنوع فرهنگی باالیی در میان کارکنان مواجه است و این امر در صورت مدیریت صحیح

اکبر حسنپور و همکاران

شعارهایی که در زمینه توجه به جایگاه واالی منابع انسانی در سازمانها داده میشود ،مغایرت عمل

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی در صنعت بیمه...

مانند عدم کفایت سیستم سنجش عملکرد کارکنان بر اساس میزان نیل به اهداف

و ریسکهایی

دارای قابلیت باالیی به منظور ارتقای صنعت بیمه است ،و از سوی دیگر ،در صورت عدم مدیریت
شاهد تنزل صنعت بیمه بود.

مطلوب تنوع فرهنگی میتوان

مند ریسکهای منابع انسانی مبتنی بر تلفیق
این پژوهش ضمن ارائه روشی برای شناسایی نظام 

ادبیات و نظرهای خبرگان و معرفی ریسک جذب و استخدام به عنوان یکی از حوزههای اصلی ریسک
منابع انسانی در صنعت بیمه ایران و سازمانهای مشابه ،دربردارندۀ رهنمودهایی برای پژوهشگران

آتی و دستاندرکاران حوزه بیمهای ایران است.

یکی از ریسکهای مهم شناساییشده را میتوان مرتبط با سبک مدیریتی مدیران صنعت بیمه

عنوان نمود که در صورت احاطه کامل مدیران به متغیرهای محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه،

که با سرعت باالیی به سمت رقابتی شدن در حرکت است ،میتوان شاهد آثار مثبت سبک مدیریتی
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مناسب بکارگیریشده توسط مدیران شرکتهای بیمهای در فضای صنعت بیمه ایران بود .با توجه به

نتایج پژوهش ،ریسک جذب و استخدام به عنوان مهمترین ریسک کلی شناسایی شده است .بر اساس

این ،پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی با توجه به اولویتبندی بهعملآمده ،به صورت جداگانه

نسبت به مدلسازی ریسکهای جذب و استخدام در صنعتهای مختلف اقدام گردد .همچنین ،با
توجه به گستردگی حوزه مدیریت منابع انسانی پیشنهاد میگردد با روشهای متفاوتی همچون نظریه

بنیاد یا روش فراتحلیل نسبت به بررسی ادبیات و مدلسازی در این زمینه اقدام گردد.
داده 

با توجه به پراکندگی جغرافیایی شرکتهای بیمهای و لزوم مراجعه حضوری به منظور گردآوری

دادهها ،انجام هماهنگی در برخی از شرکتها با طی دیوانساالری اداری خستهکنندهای همراه بوده

است .با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،واژۀ ریسک در گام اول دارای مفهومی ناشناخته برای برخی

از مصاحبهشوندگان بوده و گاه در برخی از مصاحبهها ،نگاه توام با احتیاط خبرگان صنعت بیمه نسبت

سال بیست و پنجم

به مقوله ریسک منابع انسانی و تمایل در جهت پاسخهای محتاطانه نیاز به صرف انرژی و زمان بیشتر
در فضای انجام مصاحبهها برای دستیابی به دادههایی با کیفیت باالتر بوده است .همچنین ،با توجه
به اینکه نمونه خبره اغلب شامل مدیران صنعت بیمه ایران هستند و با توجه به شرایط کاری توام با

شماره 4

روز انجام مصاحبه را نیز میتوان از عوامل موثر بر گردآوری مطلوب و نامطلوب دادهها قلمداد نمود.
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حجم کاری باالی خبرگان مشارکتکننده در گردآوری دادهها ،وضعیت خلقی مشارکتکنندگان در
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