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 منابع انسانی در صنعت بیمه  یهاسکیرشناسایی 

 (شرکت سهامی بیمه ما موردمطالعه)
   2زادهیعل یمهد دکتر، 1اعمام یبن نیرحسیام

 08/07/1400تاریخ پذیرش                         13/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

و  یمنابع انسان هایسکیر بندیتیو اولو ییشناسا یبرا یمدل یپژوهش طراح نیا هدف

 تیریاز دو دهه است که مد شیب اگرچه است.  موردمطالعهآنها در جامعه  ریثأت زانیم نییتع

 یمنابع انسان هایسکیاز مطالعات را به خود اختصاص داده، اما به ر ایبخش گسترده سکیر

وجود دارد.  یتوجهقابل خأل نهیزم نیپرداخته نشده است و در ا هاسکیانواع ر گریهمچون د

کنند؛ لذا  تیریباشند و هم آن را مد سکیمنبع ر توانندیخود هم م یدوبعد تیبا ماه یمنابع انسان

 یموردبررس مهیدر صنعت ب یمنابع انسان یهاسکیر ییه است شناساشد یپژوهش سع نیدر ا

 مقطعی هایزمانی از دسته بررسی ازلحاظو  یلیتحل-یفیتوص ایپژوهش مطالعه نی. اردیقرار گ

نظرات هفت نفر از خبرگان و کارشناسان منابع  آوریو جمع قیتحق اتیادب یو با بررس باشدمی

مرحله اول  درانجام شد.  یبا روش دلف یمنابع انسان هایسکیما در مورد ر مهیشرکت ب یانسان

 16از  تاینمودند. نها شنهادیپ سکیدو ر زیشد و خبرگان ن ینظرخواه سکیر 14 یدلف ندیفرآ

 یمیمنطبق با پژوهش ابراه هاسکیر نیکه ا دیبه اجماع خبرگان رس سکیر 12، موردبحث سکیر

نفر از کارشناسان  29پرسشنامه و از  لهوسیاطالعات به آوریجمع . باشدی( م1392و همکاران)

 لیو تحل ینمونه آمار نیانگمی آزمون از هاداده لیوتحلهیتجز منظوربهانجام شد.  یمنابع انسان

عنوان  توانیپژوهش م نیا یکل یرگیجهیو نت بندیدر جمع آنچه. دیاستفاده گرد یدأییت یعامل

-مربوط به ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت سکیر تیقابل نیشتریاست که ب نیکرد، ا

 .ارزیابی و مدیریت عملکرد است یهاسکیرمربوط به  زین سکیر تیقابل نکمتری و انسانی های

منابع  هاییاستراتژ ،یمنابع انسان سکیر سک،یر تیریسازمان، مد سکیر :کلمات کلیدی

یانسان

                                                 
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ، ایران 1
 نیام یدانشگاه علوم انتظام یعلم اتیعضو هاستادیارو 2



 ...مهیدر صنعت ب یهای منابع انسان سکیر ییشناسا                                                           

244 

 

 مقدمه -1 

-می روروبه خارجی و داخلی تأثیرگذار عوامل با آن ۀانداز و نوع از فارغ سازمانی هر

 قطعیت عدم این که کندمی غیرقطعی را اهدافش به سازمان رسیدن زمان و رسیدن که شود

 و شناسایی را هاریسک این باید هاسازمان که گویندمی «ریسک» را سازمان اهداف بر

-می خالصه طوربه(. 1393 رجبی، و لیحبیببیبیکنند ) مدیریت سپس و وتحلیلتجزیه

است  سازمان آن مختص هایریسک شناسایی سازمان، هر برای کلیدی یمسئله گفت توان

 ریسک سازمانی، هایریسک انواع میان از اخیر هایسال در (.1397 پورکیانی، و ایحمزه)

 منابع هایریسک. است شده برخوردار توجهیقابل اهمیت از هاسازمان برای انسانی منابع

 کندمی توصیف گذاریسرمایه یک مثابهبه را سازمان انسانی منابع افراد، ریسک یا انسانی

 فقط را آن اینکه نه کند؛ استفاده خود اهداف به دستیابی جهت در آن از تواندمی سازمان که

 انسانی، منابع مدیریت .(1395 امیری،) ابدی کاهش بایستمی که ببیند ایهزینه صورتبه

 سطح بردن باال و مسئله این به پرداختن در را مهمی نقش ،رشتهکی عنوانبه تواندمی

 قرار سازمان روی پیش در که انسانی منابع به مربوط هایریسک و مسائل مورد در آگاهی

 .(2015 ،1اسمیدت و بکردهد )

 دنبال به همواره هاسازمان انسانی منابع استراتژیک اهمیت دلیل بهدر ادامه باید افزود 

 محمدی و علیرضاییباشند )می بیندازد، خطر به تواندمی را مهم منبع این که هاییریسک

 باعث ،توسعهدرحال کشورهای از بسیاری در هاریسک گونهاین وجود(. 1395 شیرازی،

 مسیر در اساسی مانع و اقتصادی مولد هایفعالیت در گذاریسرمایه به عمومی اندك عالقه

 کشور در(. 1397 ای و پورکیانی،حمزه) دیآمی شمار به اقتصادی توسعه آن پی در و رشد

 بر که متزلزل محیطی عوامل و گذاریسرمایه پردامنه و متعدد هایریسک وجود نیز ما

 در توسعه تحقق اصلی موانع از ،شودمی تحمیل صنعت بخش خصوصاً تولیدی هایبخش

 منابع مدیریت هایفعالیت(. 1392 ،یدگلیب یاسالم) دیآمی شمار به کشور صنعت بخش

 بر تأثیرگذار هایمحرك از همچنین و مؤثر کارکنان، رفتار درك و عملکرد بر انسانی

 مدیریت که طورهمان وجودنیباا(. 2014 ،2و همکاران جکسوناست ) سازمانی موفقیت

 ریسک آن در باید که دارد وجود مواردی باشد، داشته مثبتی اثر تواندمی ،مؤثر انسانی منابع

                                                 
1 Becker & Smidt 
2 Jackson, S.E., Schuler, R.S., & Jiang, K 
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 نظر در را هاآن وجود عدم حتی یا و انسانی منابع مدیریت مؤثر غیر و مناسب غیر اقدامات

 در موجود هایریسک ارزیابی و شناسایی یبر رو روزافزون تمرکز به توجه با. گرفت

 و بیکراست ) شده استراتژیک، کلیدی اولویت یک به تبدیل ریسک مدیریت سازمان،

هر  هایسرمایه تریناثربخش و ترینمهم از یکی گفت باید درواقع(. 2015 سمدیت،

 مختلف مخاطرات رهگذر، این در. است آن کاردان و باتجربه آگاه، انسانی نیروی سازمان

 تهدید معرض در را سازمان انسانی نیروی هرلحظه که دارد وجود یسازمانبرون و درون

 بین ارتباطی خط انسانی، منابع ریسک مدیریت(. 1397 پورکیانی، و ایحمزهدهد )می قرار

 را شرکت داخل افراد عملکرد و( عملیاتی عملکرد و مالی عملکرد) شرکت عملکرد

. باشد شرکت کار رأس در باید پرسنل به مربوط مسائل که دارد تأکید و کندمی سازماندهی

 حمایت شرکت ایحرفه اهداف از انسانی منابع ریسک مدیریت هایاستراتژی واقع در

شود می انسانی نیروی مدیریت در شفافیت و پذیریمسئولیت افزایش باعث و کندمی

 (.2010 ییلماز، و فلوریس)

 مورد در کرد، مشاهده توانمی انسانی، منابع ینهیدرزم اطالعات وسیع حجم به توجه با

 بیمه صنعت اخیر هایسال حوادث. دارد وجود محدودی مطالعات انسانی، منابع ریسک

 به سیستمی و جدی توجه به مختلف را هایحوزه در کنترل و نظارت انیمتصد کشورمان

از  اعالمی آمار آخرین به توجه با. است کرده معطوف شیازپشیب انسانی، هایریسک حوزه

 زیر تحصیالت دارای صنعت کارشناسی بدنه از نیمی به قریب مرکزی، بیمه سوی

 فقدان یا و نبود به توجه با امر این. باشندمی سال 15 از کمتر کاری باسابقه و کارشناسی

 به بیمه هایشرکت است، گردیده سبب بیمه هایشرکت اکثریت در کاربردی هایآموزش

. نمایند اقدام بیشتر مزایای و پیشنهادات ارائه با هاشرکت سایر متخصص نیروهای جذب

 از. است داشته نمود گذشته از بیش التاسیس جدید هایشرکت خصوص در امر این

 1390 سال از که نمود اشاره «ما بیمه» شرکت به توانمی بیمه، صنعت در فعال هایشرکت

 از گیریبهره و کارآمد انسانی نیروی کارگیریبه با است توانسته تاکنون و تأسیس

 دست بیمه هایشرکت میان در خوبی جایگاه به بیمه، صنعت در متخصص کارشناسان

 در کشور سراسر در نماینده 1000 و شعبه 40از  بیش با اکنونهم «ما» بیمه شرکت .یابد

 سرآمد و پیشتاز گربیمه یک عنوانبه «ما» بیمه شرکت. کندمی فعالیت بیمه هایرشته انواع

 را خود خدمات نحوی به جامعه، در نگریآینده فرهنگ گسترش با همگام تا است مصمم
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-بیمه سهامداران، ازجمله ذینفعان حقوق رعایت ضمن که کند عرضه مشتریان کلیه به

 دستیابی مطمئناً .شوند مندبهره آن منافع از جامعه افراد سایر نمایندگان، و کارکنان گذاران،

 فهد. شد نخواهد محقق متخصص و کارآمد انسانی نیروی داشتن با جز مأموریت این به

و در  های آنی و شاخصمنابع انسان سکیر یو کل یابعاد اصلشناسایی  ،هشوپژ ینا

 «ما بیمه شرکت» در شدهییشناسا هایریسک از هرکدام ریسک قابلیت همچنین بررسی

 .باشدمی

 نی نظری و مروری بر پیشینه پژوهشمبا -2

را  ییهاسکیآن دسته از ر ی است کهمنابع انسان سکیرسازمان،  هایریسک ازجمله

است  در سازمان مرتبط یهای منابع انسانندیها و فرآشود که به برنامهیشامل م

 ارییبس ،خود موفق عمل نکند یمنابع انسان تیرسازمانی که در مدی (.1،2015استهر)

برای خود به  دیرا با یو انتقال دانش فن نیدادن متخصص از دستخطر  همچون، داتیتهد

منابع از همین رو، نیاز به مدیریت ریسک  (.2011 ،2مونترو سانچز و سوریانوبخرد )جان 

های مختلفی پژوهش(. 2011 ،3)جاسکالینن شده است دوچنداندر عصر حاضر  یانسان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ریسک منابع انسانی انجام گرفته است که می نهیدرزم

هایی استراتژیهای منابع انسانی و ارائه شناسایی ریسک( به 1394) احمدخان کرد 

 10دهنده ، نشانمضمون وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از پرداخت.  هاآنبرای مدیریت 

. بودند موردمطالعههای منابع انسانی در شرکت اصلی بوده که انواع ریسک مضمون

نقاط مرجع  بر اساس یمنابع انسان هایریسک یشناسگونه( به 1395پور )ابراهیمی و قلی

 60و  یفرع مضمون 14 ،یاصل مضمون 5 و ی پرداختندفیک کردیکاربرد رو: کیاستراتژ

محقر و همکاران هش وپژ در شدند. ییشناسا یمنابع انسان هایریسکمفهوم مرتبط با 

 شدهارائه ریسک مدیریت چارچوب و پرداخته شد نسانیا ملاعو پیچیدگی به (1395)

 ریسک با مقابله برای را فعالی و یکپارچه رویکرد استراتژیک، انسانی منابع مدیریت برای

 باهدف ایمطالعه( 1396همکاران )صالحی کردآبادی و . کرد فراهم انسانی عامل مهم

توسط  هاآنجهت کنترل مناسب  مه،یدر صنعت ب یهای منابع انسانسکیبندی رتیاولو

                                                 
1 Staehr, E 
2 Montoro-Sánchez, A.; Soriano, D.R 
3 Jaaskelainen, A 
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 شدهگنجاندههای سکیکه ر بوداز آن  یها حاکافتهی. دادندای انجام مهیهای بسازمان رانیمد

. مایرز و گردندیمحسوب م هاریسک نیسازتربحران یو دانش یزشیانگ هایگروهدر 

پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد  یمنابع انسان سکیر تیریمد( به بررسی 2011) 1همکاران

. اکثر رندیدر نظر بگ وکارکسب یمشخطهمه افراد را در  دیبا برای مدیریت ریسک، رانیمد

 یعنصر انسان .شودمیکارکنان مربوط به  میرمستقیغ ای میمستق طوربه وکارکسبخطرات 

نقش منابع ( در پژوهش خود به بررسی 2015) 2پرویلوس است. یتجار ریسک یمنبع اصل

مدل شامل  کیخاص  هایتئوری وتحلیلتجزیه جهینت پرداخت. سکیر تیریدر مد یانسان

که  یمعن نیکه مدل معتبر است، به ا دادنشان  یتجرب جی. نتابود سکیر تیریچارچوب مد

مشارکت مردم در سازمان و  است اعتمادقابل زین افتهیتوسعهکه در آن  یاساس یهاهیفرض

است که  یرقابت تیمز نیترباارزش سکیفرهنگ ر و کندیم جادیا یفرهنگ قو کی

 3بیکر و سمدت کند.یم جادیرا ا یرهبر تیو حفظ موقع یستگورشک نیتفاوت عمده ب

 گیریجهتو  ی: بررسیمنابع انسان تیریمد نهیدر زم سکیر اندازچشم( به بررسی 2016)

و  یدر منابع انسان ( به بررسی ریسک2017) 4ی پرداختند. استفاندویتآت هایپژوهش یبرا

از  یمنابع انسان رانیکه مد دادنشان  جینتای پرداختند. سازمان سکیر تیریبا مد هاآنارتباط 

که  بداننداست که  یاتیها حسازمان یدارند. برا یآگاه یمنابع انسان ی مرتبط باهاریسک

 5. یازگندهدمیرا کاهش  وکارکسبدر  کیستماتیس ریسک یفاکتورها ترینمهم جز،کدام 

 ونقلحملدر بخش  یسازمان یداریپا یبرا یانسان ریسکعوامل  یبندطبقه( به 2018)

 یطیکار مح ستمیس یبرا یعوامل خطر انسان یبندمطالعه، طبقه نیدر ایی پرداختند. هوا

 است. افتهیتوسعه  هواپیماها یو نگهدار ریتعم نیتکنس

 ریسکتعریف  -1-2

آن  آیندهایپی نامطلوب و رخداد یک نظیر متعددی تعاریف قالب در ریسک مفهوم

 وقوع (؛ شانس1995 ،7وینر و گراهام) یمنف آیندپی یک وقوع احتمال (؛2012 ،6کاسکیو)

                                                 
1 Meyer 
2 Pîrvulescu 
3 Becker& Smidt 
4 Stefánsdóttir 
5 Yazgan 
6 .Cascio, W 
7 Graham, J. & Weiner, J 
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 ذهنی ایدهیپد (؛2005 ،1التانی مرنا و) دو هر از ترکیبی یا آن، شدت و اندازه رخداد، یک

. شـده است ( عنوان2011 همکاران، و 2اسوتلوزار) تیقطع عدم و شدن روروبه شامل

 خورد:مـی چشـم بـه تعـاریف، بیشتر در مفاهیم از دودسته

 انتظار مورد ارزش و احتمال- 1

 (. 2010 ،3رن و آون) قطعیت عدم و آیندهاپی رخدادها،- 2 

قلمداد  آور حادثهزیان البته و ناخوشایند و نامطلوب نتیجه مفهوم به را ریسک توانمی

 چنـین بیمـه باشـد بینـیپـیش قابـل قبل از ایی حادثهنتیجـه (. اگـر1970 ،4کدارکرد )

 ،5کاسکیونمود )صـادر  نامـهبیمـه آن بـرای تـواننمـی و نداشـته مفهـوم ایحادثـه

 کار به مقصود دو بیان برای و کرده معنا «خطر» به را کلمه این بیمه کارشناسان (.2012

 ایجادکننده عامل یا حادثه وقوع احتمال دیگری و خسارت وقوع یکـی احتمال. برنـدمـی

 ریسک .رودمی کار به باال دو مفهوم هـر بیـان برای نیز اروپایی زبان در که خسارت

ای واقعـه ریسـک، مفهـوم، این مطابق. است حادثه وقوع احتمال مفهوم به بیمه، موردتوجه

 (.1396 دوستی،بود ) خواهد خسارت ایراد منشأ که احتمالی و اتفاقی است

 پیشینه ریسک -2-2

جرات کردن وارد  یبه معنا (risicare) ایتالیایی کلمه از ریسک واژه هفدهم قرن در

 همراه به را سرنوشت و شانس نه و کردن انتخاب زبان انگلیسی شد و در این معنا، مفهوم

 این معنای ریسک واژه از مداوم استفاده با و مرورزمانبه بنابراین (.1996 برنستاین،داشت )

 پیامدهای با مرتبط که عملی یا تصمیم نشده، به ریزیبرنامه و غیرمنتظره رخداد یک از واژه

 معنای به ریسک هاسازمان در مورد .یافت تغییر باشد، هاآن وقوع احتمال و نامطلوب

 مواجهه احتمال ریسک گریدعبارتبه .شود ضرر موجب که است خطری وقوع احتمال

 ازجمله نویسندگان برخی (.1397 نظری،شاهاست ) منابعش دادن دست از ضرر با سازمان

-می (، ادعا1985) 8مامپاور و (، کوولو1983) 7کسپرسون و (، کیتس1969) 6استار چانسی

                                                 
1 Merna, T. & Al-Thani, F 
2 Svetlozar et al 
3 Aven, T. & Renn, O 
4 Kedar, B 
5 Cascio, W 
6 Chauncey Starr 
7 Kates & Kasperson 
8 Covello & Mumpower 
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 مورد استار در چانسی اصلی یمقاله با ی ریسک،سیستماتیک درباره یمطالعه که کنند

 این بر (1995کولورو ) مانند دیگربرخی ( آغاز شد. 1968) سال در اختیار، و ریسک

-برنامه که زمانی (،1950) یدهه اوایل به گرددیبرم مطالعات، این شروع تاریخ که باورند

. بود افتهیتوسعه ایمنی آنالیز و احتمال ابزارهای و بود شدهیطراح فضایی اکتشاف های

 انرژی و شیمیایی کارخانجات ریسک ارزیابی مطالعات اولین دیگری، افراد همچنین،

 هایتاریخ از هرکدام ،هرحالبه. دانندمی مرتبط ریسک، تحقیقات آغاز با را ایهسته

 در همچنان که است جدید یپدیده یک امروز، یجامعه در ریسک باشد، صحیح ذکرشده

 (.2010 ،1اون و رنشود )مهم تلقی می یمسئله یک علمی، هایوتحلیلتجزیه

 2ریسکمدیریت  -2-3

 فرهنگ، درواقع .است بالقوه تهدیدات و هافرصت مؤثر مدیریت ریسک، مدیریت

 استقرار زمان از ریسک مدیریت .هستند ریسک مدیریت ابزارهای و ساختارها، فرآیندها

(. 2011 ،3روتارسکوباشد )می رشد و توسعهدرحال و است آمده پدید انسانی جوامع

 هاییاستراتژی طرح سپس و ریسک ارزیابی یا سنجش فرآیند ریسک مدیریت کلی،طوربه

 :شامل کاررفتهبه هایاستراتژی درمجموع .است ریسک اداره برای

 دیگر هایبخش به ریسک انتقال ✓

 ریسک از اجتناب ✓

 ریسک منفی اثرات کاهش ✓

 (.2010 ،4اسپنسرپیکتهستند ) خاص ریسک یک پیامدهای یتمام یا قسمتی پذیرش

 و قانونی علل از کننده جلوگیری هایریسک روی تمرکزش سنتی، ریسک مدیریت

-دادخواهی و ریوممرگ تصادفات، ،هایسوزآتش یا حـوادث طبیعی مثـل) بـود فیزیکـی

 تواندمی که بود هاییریسـک روی تمرکـزش دیگر سوی از مالی ریسک مدیریت(. ها

 روی تمرکـزش نـاملموس، ریسـک مـدیریت. کند اداره را تجاری و مالی ابزار از استفاده

 ریسـک و روابـط ریسـک دانـش، ریسک مثل انسانی، سرمایه به هـای مربوطریسـک

                                                 
1 Aven & Renn 
2 risk management 
3 Rotarescu, E 
4 Spencer Pickett 
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 مدیریت نوع به توجه (. بدون2011 همکـاران، و مایـراسـت ) عملیـاتی فرآینـدهای

 هاو شرکت هسـتند ریسـک مـدیریت هـایتـیم دارای بـزرگ هـایشرکت تمامی ریسک،

 مدیریت آن، رسمی نوع وجود عدم صورت در غیررسمی صورتبه کوچک هایگروه و

 بندیاولویت فرآیند یک مطلوب، ریسک مدیریت در .دهندقرار می مورداستفاده را ریسک

 احتمال باالترین و دهیبیشـترین زیان بـا هـاییریسـک طریـق بـدان کـه گردیـده منظور

 مـورد ادامه در ترپایین دهیزیان و کمتر وقوع احتمال با هاییریسک و ابتدا در وقوع

 است خیلی ممکن فرآیند این عمل، در. (2010 اسپنسرپیکت،) رندیگمی رسـیدگی قرار

 احتمال که هاییریسک میان توازن اوقـات ایجاد اغلـب در همچنین و باشد مشکل

و  پـایین وقوعشـان احتمـال که هاییریسک و پایین شانزیاندهی و باال وقوعشان

-می جهیدرنت. نگیرند قرار رسیدگی مورد مناسبی طوربه است ممکن باالست، شانزیاندهی

جدول  در که کرد بندیطبقه نیز بعد دو این از را در سازمان موجـود هـایریسـک تـوان

 .اسـت شـده داده نشـان( 1)
 (2010 اسپنسرپیکت،) یدگیرسانواع ریسک و میزان اولویت در ( 1جدول )

 اداری هایریسک

 باالترین احتمال وقوع

 باالترین میزان بازدهی

 اداری هایریسک

 باالترین احتمال وقوع

 کمترین میزان بازدهی

 اداری هایریسک

 کمترین احتمال وقوع

 باالترین میزان بازدهی

 اداری هایریسک

 کمترین احتمال وقوع

 کمترین میزان بازدهی

 یسکر شناسایی هایروش -3-2

 در عجماا یک به نسیدر ایبر متخصصین و نخبرگا از ینظرسنج :1لفید تکنیک روش 

 یک روش ینا .نامندمی لفید تکنیک روش را یسکر صلیا منابع و هاكمحر صخصو

 نکنندگاکترمشا رختیاا در اول دور نتایج دوم، دور در که ستا دوری چند یا دو پیمایش

 تا نداتومی هادور. نمایند تعدیل را دخو لیهاو یابیارز تمایل در صورت تا دگیرمی ارقر

 .باشد شتهدا مهادا کلی یبندجمع یک به نسیدر

                                                 
1 Delphi method 
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 تشویق و هبنگا نکنارکا و انمدیر از یررسمیغ تجلسا اریبرگز :1مغز نطوفا روش 

 نبیا در نکنندگاشرکت یسکر منابع صخصو در هاهیدا و اتنظر نقطه نهآزادا نبیا به هاآن

-می یمغز نطوفا را بعد اتنظر نقطه تحلیل و یابیارز و ندآزاد دخو یهاهیدا و اتنظر

 متما از تجلسا ینا کنندگانشرکت .گرفت هداخو رتصو جلسه از تجلسا ینا در .نامند

-می باعث تجلسا ینا در نکنندگاشرکت عتنو ینابنابر .شوندمی بنتخاا نمازسا حسطو

 دد.گر شناسایی و سیربر نباجو تمامی از یسکر منابع دشو

 نمازسا رجخا و خلیدا متخصصین از سمیر تعود :2تمرکز نکانو یهاوهگر روش 

 .گویندمی تمرکز نکانو را یسکر صلیا ملاعو شناسایی صخصو در جلسه اریبرگز ایبر

 و بحث با و دهنمو تمرکز یسکر شناسایی عموضو ویبر کنندگانشرکت تجلسا ینا در

 شبیه روش ینا .نمایندمی شناسایی را یسکر صلیا ملاعو تطالعاا تحلیل و سیربر

 در سازمان فکر هاآن یبندجمع و شدهیگردآور ،اتاق یک درواقع و ستا لفید روش

 .هست

 هارویه و یندهاآفر مطالعه شامل روش ینا سیستم: تحلیل و 3رکا نجریا دارنمو روش 

 سیستم دموجو هایضعف یافتن ایبر سیستم یک درون تتعامال هنحو و هاآن دکررکا و

 کاشانی،محمودزادگان و جشفقانیاحمدی علیباشد )می شدهمشخص افهدا به دنیدررس

1395.) 

 انسانی منابعریسک  -4-2

 منظوربه همچنین و موردنظر استراتژیک رویکرد ایجاد جهت در انسانی منابع مدیران

 را الزم یخودآگاه مدیریت حوزه در موجود یهاریسک از باید خود وظایف صحیح انجام

 در آن از بسیاری انواع و است برخوردار باالیی گستردگی از ریسک مفهوم. کنند کسب

. است انسانی منابع حوزة ،هاحوزه این از یکی دارد، وجود سازمان مختلف هایحوزه

 و کندمی جلوگیری کارکنان درست عملکرد از که است رویدادی انسانی، منابع ریسک

 مارشال و الکساندر،آورد )می پایین را سازمان کارایی آن دنبال به و انسانی منابع کارایی

2011.) 

                                                 
1 Brainstorming method 
2 Focus group method  
3 work Flow Diagram method 
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 ایجاد سبب که است انسانی یا حاکمیتی فرهنگی، عامل هرگونه انسانی منابع ریسک

 مانند شرکت یک کارکنان هایسیاست به که شده وکارکسب محیط در قطعیت عدم

 منابع هایریسک ترینمهم. شودمی مربوط کارکنان حفظ و انگیزش آموزش، استخدام،

 راهبری یا مدیریت و مهارت نگهداشت کارکنان، کمبود مدیران، چالش دید از انسانی

 2008سال  گزارش در یانگ و ارنست مؤسسه (.2011 مایر و همکاران،باشد )می ضعیف

 و هابرنامه ریسک را انسانی منابع ، ریسک«انسانی منابع جهانی هایریسک»خود با عنوان 

 در را مناسب، سازمان مدیریت صورت در که داندسازمان می کارکنان با مرتبط فرآیندهای

عبارت  انسانی ریسک منابع (.2008ارنست و یانگ،داد ) خواهد قرار بازار رهبران زمره

 منابع مدیریت با مرتبط مسائل از وسیعی طیف در تغییر از ناشی قطعیت عدم از است

است  تأثیرگذار آن عملیاتی و استراتژیک اهداف تحقق برای سازمان توانایی بر که انسانی

 سه از یکی و نخست ریسک پنج از یکی انسانی (. ریسک منابع2011 یانگ و هکستر،)

 ریسک ( و2008 ارنست و یانگ،است ) شدهیمعرف وکارکسب الوقوعمحتمل ریسک

 نظری،)شاه رودمی شمار به وکارکسب برای تهدید ترینمهم انسانی، هایسرمایه به مربوط

1397). 

 نسانیا منابع یسکر مدیریت -5-2

 کارکنان با مرتبط فرآیندهای و هابرنامه هایریسک به مربوط انسانی منابع هایریسک

 ریشه نهایتاً سازمانی شکست یا و مسئله هر (.1396 پور و همکاران،قلیاست )سازمان  در

 بایستی انسانی منابع کارگزاران که است دلیل همین به. دارد سازمان آن کار نیروی در

 ،1دیلویتدهند ) گسترش استراتژیک هاینقش به اداری امور از را خویش هاینقش

 عوامل را هاآن تصمیمات که است هاییانسان از متشکل انسانی هایسرمایه(. 2008

 ذهنی هاینگرش از که ایگونهبه است وسیع بسیار عوامل این دامنه .دهدمی شکل متعددی

 موفق منابع این مدیریت در که سازمانی. گیردبرمی در را غیرسازمانی و سازمانی تعهدات تا

 دانش انتقال و متخصصین دادن دست از خطر مثالعنوانبه بسیاری تهدیدات نکند، عمل

 به نیاز رو، همین از(. 2012 دورست، و برانولدبخرد ) جان به خود برای بایستی را فنی

 تواننمی دیگر امروزه. است شده چندان دو حاضر عصر در منبع این ریسک مدیریت

                                                 
1 Deloitte 
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 و هاشرکت ارزش تولید با تنگاتنگی ارتباط چراکه گرفت نادیده را انسانی منابع هایریسک

( 2008) همکاران و کوپی یعقیده به .(1396 و همکاران، پورقلی) اندداکردهیپ هاسازمان

. است ضعیف و کم بسیار هاشرکت در فکری هایسرمایه ریسک مدیریت به توجه

 داریم: ریسک نوع دو انسانی منابع ریسک مدیریت حوزه در یطورکلبه

 ممکن است کارکنان سمت از که یرعمدیغ و عمدی صدمات انسانی: هایریسک-

 قوانین به توجه عدم یا شایستگی نبود از ناشی تواندمی هاریسک این. باشد سازمان متوجه

 .باشد مقررات و

 ارزیابی آموزش، استخدام، فرایندهای با مرتبط یهاریسک: انسانی منابع یهاریسک-

 یک (. طی2006 ،1فهیلیهستند ) انسانی منابع یهاریسک جزو جبران خدمات و عملکرد

 مدیریت و کاری نیروی روزافزون تغییرات به درواقع انسانی سرمایه ریسک ،یبندجمع

 عملکردی و استراتژیک اهداف به دنیدررس شرکت توانایی بر که گرددبرمی انسانی

 .(2011 ،2هکستر و یانگاست ) رگذاریتأث

 

 ی منابع انسانی در سازمانهاریسک بررسیضرورت  -6-2

 هم سازمان در افراد باشند.می سازمان آن انسانی منابع سازمان هر دارایی ترینحیاتی

-می ریسک مدیریت هایاستراتژی از مهمی بخش هم و هستند وکارکسب ریسک منبع

 و مهم وظایف ازجمله انسانی منابع صحیح لذا مدیریت(. 2013 همکاران، و 3کرانباشند )

 انسانی منابع اهمیت درك معنای به انسانی منابع مدیریت. باشدمی سازمان هر برای حیاتی

 آن نظایر و کیفیت کارآفرینی، مشتری، به توجه سازمان، برتری به که باشدمی سازمان یک

 .بخشدمی شکل

 انسانی نیروی به دادن مشاوره و کردن توصیه شامل، انسانی منابع مدیران هایمسئولیت

 راستای در هاسیاست سازیپیاده و گذاریسیاست افراد، به مناسب دهیسرویس سازمان،

 و مهارت دانش، شامل، انسانی سرمایه. باشدمی کارکنان از حمایت و انسانی نیروی منافع

 و اسنل) باشدمی هستند، سازمان برای اقتصادی ارزش دارای که است افرادی توانایی

 .(2012 ،4بوهلندر

                                                 
1 Fheili, M. I 
2 Young, M., & Hexter, E 
3 Crane et al 
4 Snell. S & Bohlander. G 
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 از یکی که دانست افراد بر مدیریت رویکرد نوعی توانمی را انسانی منابع مدیریت

 و آیندمی حساببه سازمان دارایی ترینمهم کارکنان»: شودمی تشریح گونهاین آن اصول

 .(1394 نسب، حکمی) «باشدمی هاآن اثربخش مدیریتی اعمال درگرو سازمان موفقیت

 منابع انسانی هایریسک پیامدهایها و ریشه -7-2

 عواملی کنند،می ایجاد را آن عواملی .است هاییمعلول و علل از متشکل ایپدیده هر

 منابع هایریسک برای قضیه این .آمد خواهند به وجود نیز نتایجی و کنندمی تقویت آن را

 نتایجی و کندمی تقویت آن را عللی آورد،می به وجود آن را عللی .دارد مصداق نیز انسانی

 این خوبیبه زیر نمودارهای. داشت خواهد همراه به منفی چه و مثبت چه سازمان برای نیز

 (.1395 محمدی و همکاران،دهد )مینشان  را موارد

  
 (1393 نریمانی،) :منبعمنابع انسانی  هایریسکآورنده  به وجودعوامل  (1شکل )

 

 ایجادکننده مهم بسیار عوامل ازجمله شودمی مشاهده فوق نمودار در که گونههمان

 ˓نامناسب سازمانی ساختار ناکافی، آموزش :به توانمی انسانی منابع حوزه در ریسک

 کرد اشاره...  و نامناسب شغلی مسیر نامناسب ˓ پرداخت ˓نامناسب جذب ˓ضعیف ارتباطات

 این از هرکدام و شوندمی ˓تضعیف یا و تقویت عواملی تحت عوامل این از هرکدام که

نشان  (2( و )1)های شکل قالب در که شودسازمان می برای پیامدهایی به منجر هاریسک

 همان منبع(.است )داده شده 

عوامل ایجاد کننده
ریسک های منابع 

انسانی

جذب  نامناسب

فرایندهای 
مستند نشده

پرداخت  
نامناسب

آموزش  ناکافی
ساختار سازمانی

نامناسب

مسیر شغلی  
نامناسب

ارتباطات  
ضعیف
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 (.1393، یمانینر) منابع انسانی منبع: هایریسککننده عوامل محیطی و تقویت( 2شکل )

 

 (1395، یمانینر) منابع انسانی منبع: هایریسکنتایج و پیامدهای ( 3شکل )

 های بیمهدر شرکت ریسکاهمیت  -8-2

 و خود سهامداران سهام ارزش سهام، بازار در قرضه اوراق خرید با بیمه هایشرکت

-بدهی و هادارایی گرفتن نظر در با همچنین. اندازندمی مخاطره به را خود منابع بهره نرخ

 استاندارد و چارچوب هایبدهی پرداخت مالی توانگری منظوربه و بیمه هایشرکت های

 مطمئن گذاریسرمایه است. شده ارائه بازار عادالنه ارزیابی منظوربه 1حسابداری المللیبین

 ریسک، آن از دستیافت قابل بهره نرخ و ریسک عمر طول بررسی با مناسب، اوراق خرید و

 طول حرکتند، در جمعیت شدن پیر سمت به که جوامعی در مثال، برای. باشدمی پذیرامکان

                                                 
1 International Accounting Standard 

پیامدهای ریسکهای
منابع انسانی

کاهش بهره وری

ادجابجایی شغلی زی

تمایل به ترک کار

افزایش هزینههای 
عملیاتی

کاهش رضایت 
شغلی و تعهد 

سازمانی

افزایش صدمات 
کاری
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 منفعت جهیدرنت و باال کم، زمانمدت در بدهی پرداخت ریسک و کوتاه ریسک عمر

 جدول در تغییرات ایجاد و مناسب ارزیابی با بنابراین. بود خواهد پایین بیمه هایشرکت

 26 تنها دهدمی نشان اخیر مطالعات. کرد خواهند تعدیل را خود توانگری زندگی، هایبیمه

 مسئولیت گذاریسرمایه استراتژی از نوعی بازنشستگی هایصندوق مدیران از درصد

 یک است الزم بیمه، هایشرکت ریسک صحیح ارزیابی منظوربه. اندکاربردهبه را 1محور

 ردیپذ انجام مالی و جمعیتی هایجنبه از ها،بدهی و هادارایی پیرامون خطرات به جامع نگاه

یکی از  یانسان هیسرماریسک مرتبط با  باید گفت درواقع (.2012 و همکاران، 2برنبلک)

از پژوهشگران  یبسیار کهیطوربه شود،میصنعت بیمه محسوب  یتهدیدها برا ترینمهم

ها آمادگی اندکی هایی است که در اکثر سازمانکه ریسک مذکور یکی از ریسک اعتقاددارند

 .(1396 زارعی و ولی نیا،دارد )با آن وجود  شدنمواجهی برا

 روش تحقیق -3

آوری هدف پژوهشی کاربردی است که با توجه به روش جمع ازلحاظپژوهش حاضر 

 29پژوهش شامل  نیا یجامعه آمار. شودمیپیمایشی محسوب  –ها پژوهشی توصیفی داده

ما است که به علت  مهیدر شرکت ب ینفر از خبرگان، متخصصان و کارشناسان منابع انسان

حجم  عنوانبهافراد  نیا هیدر دسترس کل یریگبا روش نمونه یمحدود بودن جامعه آمار

فهرستی از  نظریمبانی  بامطالعهدر این پژوهش، ابتدا  .3شودمینمونه در نظر گرفته 

دسته  5بودند. سپس این  دسته 5شامل آمد که  دقتبه منابع انسانی هایریسک ترینمهم

های های اولیه پس از بازخوانیهای تفضیلی شدند. گزارهکلی تبدیل به گزاره هایریسک

محقق ساخته یک پرسشنامه  قالبشدند. این سؤاالت در  بیترک سؤال 10مکرر، در قالب 

ین گروه دلفی قرار گرفت. فرآیند دلفی در ا نظرانصاحبدر اختیار هفت تن از خبرگان و 

ای . در مرحله اول دلفی، پرسشنامه با طیف سه گزینهانجام شدپژوهش در دو مرحله 

افزار های حاصل با استفاده از نرمموافق، ممتنع و مخالف در اختیار اعضا قرار گرفت. داده

SPSS ها نشان داده وتحلیلتجزیهها استخراج شوند. نتایج حاصل از تحلیل شد تا فراوانی

                                                 
1 Liability Driven Investment 
2 Blackburn et al 

باشد. اما با توجه به عدم آشنایی کافی دیگر کارشناسان با موضوع ریسک تعداد کارشناسان منابع انسانی شرکت مذکور بیش از تعداد گفته شده می 3

 در شرکت، پرسشنامه پژوهش در اختیار این تعداد مطلع قرار گرفت.



 1400 زپایی، 2، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

 

257 

 

 (2جدول ). در افتیدستدرصد  60داد که در مرحله اول تعداد ده گزاره به اجماع باالی 

 های مرحله اول دلفی نشان داده شده است.گزاره زیر
 های مرحله اول دلفی( زیر گزاره2جدول )

شماره 

 گزاره

 گزاره

 ریسک دانش، مهارت و توانایی کارکنان 4

 ریسک سالمت و ایمنی شغلی 3

 توسعه و آموزش هایریسک 12

 رفتاری هایریسک 13

 ارزیابی و مدیریت عملکرد هایریسک 5

 نقش غیر راهبردی واحد منابع انسانی 2

 عملکرد غیر اثربخش واحد منابع انسانی 6

 هایمهارتریسک عدم برخورداری از دانش و  14

 ادراکی

 هایمهارتریسک عدم برخورداری از دانش و  7

 انسانی

 فنی هایمهارتریسک عدم برخورداری از دانش و  1

 فشارهای سیاسی ناشی از بیرون صنعت بیمه 9

 تمایل شدید کارکنان به کار در بخش دولتی 11

 سودمحورتفکر غیر  8

 عدم شفافیت در عملکرد 10

(، 14، 13، 12، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1که ده گزاره ) دهدمیتحلیل نتایج مرحله اول نشان 

اند؛ بنابراین تعداد ده گزاره از دهندگان را کسب کردهدرصد پاسخ 60حداقل توافق 

به دور دوم دلفی راه  11و  10، 9، 8پرسشنامه مرحله دوم حذف شدند و چهار گزاره 

گیری در برای تصمیم همچنین باید افزود ضریب کندال نیز معیار دیگری است کهیافتند. 

شتر باشد یا بی 0.7ضریب همبستگی کندال  که یزمانارتباط با دورهای دلفی وجود دارد. 

قوی، ثابت ماندن این  نظراتفاقنبود  در صورتوجود دارد.  نظراتفاقشود که گفته می

که توافق اعضا افزایشی نداشته است  دهدمیضریب یا رشد ناچیز آن در دور متوالی نشان 

 11و  10، 9، 8برای چهار گزاره  دست آمدهو فرآیند دلفی باید پایان یابد. ضریب کندال به

این چهار گزاره به همراه دو گزاره جدید که توسط خبرگان در بود. لذا  0.7از مقدار  کمتر
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در دور دوم دلفی مورد  سؤالیبود، در قالب یک پرسشنامه شش  شنهادشدهیپمرحله اول 

 پرسش قرار گرفتند.

 گزاره دور دوم دلفی نشان داده شده است.( 3)در جدول 
 ( گزاره دور دوم دلفی3جدول )

شماره 

 گزاره

 گزاره

 ریسک انتخاب و استخدام 20

 خدمات جبران و پاداش هایریسک 15

 فشارهای سیاسی ناشی از بیرون صنعت بیمه 9

 تمایل شدید کارکنان به کار در بخش دولتی 19

 سودمحورتفکر غیر  18

 عدم شفافیت در عملکرد 8

 

 هاآنهایی اختصاص یافت که هنوز اجماعی روی در مرحله دوم دلفی به که به ایده 

بود، نظر تمامی اعضای گروه دلفی در مورد هر گزاره و نظر اولیه هر فرد در  انجام نشده

ای بر اساس طیف سه گزینه مجدداً هاآنمورد هر گزاره به اطالع فرد رسید و نظر اصالحی 

قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که در مرحله دوم  سؤالموافق، ممتنع و مخالف، مورد 

دهندگان را کسب کرده است و درصد پاسخ 60(، حداقل توافق 15و  20تعداد دو گزاره )

دوازده  درمجموعرا به دست بیاورد؛ بنابراین  نظرانصاحبچهار گزاره نتوانسته اجماع 

آورده و چهار گزاره این اجماع را کسب نکردند. در  دقتبهرا  نظرانصاحبگزاره اجماع 

قرار گرفت. ضریب کندال چهار ریسک  یموردبررسدور دوم دلفی نیز ضرایب کندال 

ی، کارکنان به کار در بخش دولت دیشد لیتما، مهیصنعت ب رونیاز ب یناش یاسیس یفشارها

در دور متوالی رشدی نداشته و ثابت مانده  در عملکرد تیشفاف عدمو  سودمحور ریغ تفکر

های با دو مرحله انجام شده شاخص نهایتاً. شوداست، فرایند دلفی در دور دوم متوقف می

ریسک منابع انسانی در شرکت بیمه ما استخراج گردید و پرسشنامه الزم طراحی و در 

 گویان قرار گرفت.اختیار پاسخ
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 یابیارز یبرا .پردازدمی سکیهر ر تیقابل زانیم یبررسبه  در بخش دوم،این پژوهش 

. بر شودمیاستفاده  سکیر زیدر آنال نیفا امیلیو فن و   RFMEAفن آن از  لیو تحل سکیر

 محاسبه خواهد شد: ریز صورتبه هاریسکاز  کیهر یبرا سکیاساس نمره ر نیا

R شدت پیامد ریسک*احتمال وقوع ریسک=نمره ریسک   

به دست  RPNبا عنوان  یدیمقدار جد ن،ییتع بیو ضر سکیضرب کردن نمره ر از

برخوردار است.  یباالتر سکیر تیداشته باشد از قابل یباالتر RPNکه  یسکیر هر .آیدمی

  .آیدمیبه دست  6و  5و  4جدول  هایپرسشنامه قیمحاسبات، از طر یالزم برا ریمقاد
 ( مبنای طیف لیکرت برای پرسشنامه شدت پیامد ریسک4) شماره جدول 

 شدت پیامد طیف لیکرت

 اصلی شرکت تیمأمورتوقف کامل و اختالل بلندمدت در  5

 اصلی شرکت مأموریتاختالل موقت در  4

 های فرعی و پشتیبان شرکتاختالل اساسی در فعالیت 3

 های شرکتجزئی در فعالیتاختالل موقت و  2

 های عادی و معمول شرکتعدم اختالل در فعالیت 1

 

 ی طیف لیکرت برای پرسشنامه احتمال وقوع ریسکمبنا( 5)شماره جدول 
 احتمال وقوع طیف لیکرت

 بسیار محتمل 5

 محتمل 4

 گاهگه 3

 نامحتمل 2

 نامحتمل اریبس 1

 
پرسشنامه ضریب کشف ریسکی طیف لیکرت برای مبنا( 6جدول )  

طیف 

 لیکرت
 ضریب تعیین

 بروش کشفی برای ریسک وجود ندارد. 5

 روش کشف ریسک با زمان پاسخ به ریسک نامشخص و نامطمئن است. 4

 روش کشف ریسک اثربخشی متوسطی دارد. 3

 روش کشف ریسک اثربخشی باالیی دارد. 2
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1 
مشخص و ممکن بوده و زمان برای پاسخگویی کافی  کامالًروش کشف ریسک 

 است.

 

 لیاز تحل هر سه پرسشنامه سؤاالت ییروا دیجهت تست و تائ الزم به توضیح است

 26 هیگو جزمربوط )بهاستاندارد  بیضرا یکه تمام دیمرتبه دوم استفاده گرد یدیتائ یعامل

 هیگو یو سطح معنادار 0.3از  شی( بدر پرسشنامه اول که حذف و اصالح مدل انجام شد

بودند. پایایی خوب برخوردار  یاز سطح معنادار 26 هیگو جزبهپژوهش  یرهایمتغ

ها نیز با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گفت که نتایج حاصل از این پرسشنامه

تست نرمالیته جهت  برای هر سه پرسشنامه بود. سؤاالت از پایایی خوبآزمون حاکی 

بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، آزمون کولموگروف اسمیرنوف بود که نتایج حاکی 

از نرمال نبودن متغیرهای پژوهش بود. لذا جهت بررسی وضعیت شدت پیامد، احتمال 

استفاده شد. در این  اسکوئرناپارامتریک کای از آزمونوقوع و ضریب تعیین هر ریسک 

ها از روش توصیفی و استنباطی و همچنین جهت تحلیل ریسک پژوهش جهت تحلیل داده

 و فن ویلیام فاین استفاده شد. RFMEAکه گفته شد از فن  گونههمان

   های پژوهشیافته -4

خبرگان طی سه  ازنظرمنابع انسانی با استفاده  هایریسکریسک از  12 در این پژوهش،

صورت مرحله و با استفاده از ادبیات تحقیق و روش دلفی در شرکت بیمه ما شناسایی و به

سه پرسشنامه جداگانه در اختیار افراد نمونه آماری گذاشته شد تا مقادیر شدت پیامد، 

 .شوداحتمال وقوع و ضریب کشف هر ریسک مشخص 

ها دارای همه ریسکدر بررسی احتمال وقوع هر ریسک نتایج حاکی از این بود که  

ریسک ارزیابی و مربوط به احتمال وقوع باال هستند و در این میان بیشترین احتمال وقوع، 

 باشد.رفتاری می هایریسکو کمترین احتمال وقوع نیز مربوط به  مدیریت عملکرد

ها همه ریسکاین بود که  ازها حاکی همچنین در بررسی ضریب کشف هر ریسک نیز یافته

دارای ضریب کشف باال هستند و در این میان بیشترین ضریب کشف ریسک، مربوط به 

و کمترین ضریب کشف نیز مربوط  انسانی هایمهارتریسک عدم برخورداری از دانش و 

محاسبه نمرات مربوط به  منظوربه. در ادامه باشدمی ارزیابی و مدیریت عملکرد به ریسک
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مقادیر شدت و احتمال وقوع هر ریسک ادغام گردید که نتایج حاصل از  سکیهر ر

ریسک عدم برخورداری از دانش محاسبه نمره هر ریسک نشان داد بیشترین نمره مربوط به 

باشد. می سالمت و ایمنی شغلی و کمترین نمره نیز مربوط به ریسک انسانی هایمهارتو 

خص شدن قابلیت هر ریسک نمرات هر ریسک و ها نیز برای مشوتحلیلتجزیهدر پایان 

هر ریسک مشخص گردید.  RPNضرایب کشف مربوط به آن ریسک ادغام شده و مقدار 

ریسک عدم برخورداری از دانش و نتایج نشان داد که بیشترین قابلیت ریسک مربوط به 

ریت ارزیابی و مدی هایریسکو کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط به  های انسانیمهارت

برای هر ریسک با استفاده از میانگین  RPNنتایج حاصل از محاسبه باشد. می عملکرد

 ارائه شده است. (7) جدول.امتیازات حاصل از هر پرسشنامه نیز در 
 برای هر ریسک RPN( نتایج حاصل از محاسبه 7جدول )

شدت  ریسک

 پیامد

احتمال 

 وقوع

نمره 

 ریسک

 14.970 4.004 3.739 توانایی کارکنانریسک دانش، مهارت و 

 14.063 3.984 3.530 ریسک سالمت و ایمنی شغلی

 14.996 3.936 3.810 های رفتاریریسک

 14.507 4.139 3.505 های انتخاب و استخدامریسک

 14.394 4.209 3.420 های آموزش و توسعهریسک

 14.617 4.488 3.257 های ارزیابی و مدیریت عملکردریسک

 17.946 4.428 4.053 های پاداش و جبران خدماتریسک

 18.270 4.309 4.240 نقش غیر راهبردی واحد منابع انسانی

 17.786 4.245 4.190 عملکرد غیر اثربخش واحد منابع انسانی

 17.423 4.009 4.3464 های ادراکیریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

 19.156 4240 4.518 های انسانیبرخورداری از دانش و مهارتریسک عدم 

 18.641 4.231 4.406 های فنیریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

ریسک عدم نتایج حاصل از محاسبه نمره هر ریسک نشان داد بیشترین نمره مربوط به 

سالمت و  و کمترین نمره نیز مربوط به ریسک انسانی هایمهارتبرخورداری از دانش و 

 باشد.می ایمنی شغلی
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 هاریسک چهارگانهعوامل  RPNمحاسبه  -1-4

که از ادغام نمره هر  باشدهر ریسک می RPNمحاسبه  مربوط بهبخش پایانی محاسبات 

شود. الزم به توضیح است هر ریسکی که ریسک و ضریب تعیین آن ریسک حاصل می

RPN داشته باشد از قابلیت ریسک باالتری برخوردار است. جدول زیر نتایج  یتربزرگ

 .دهدمیها را نشان ریسک RPNمحاسبات 
 هاریسک RPN (8) جدول

ضریب کشف  نمره ریسک ریسک

 ریسک

RPN 
 ریسک

 62.290 3.495 14.970 ریسک دانش، مهارت و توانایی کارکنان

 47.954 3.410 14.063 ریسک سالمت و ایمنی شغلی

 54.465 3.632 14.996 های رفتاریریسک

 48.409 3.337 14.507 های انتخاب و استخدامریسک

 47.816 3.322 14.394 های آموزش و توسعهریسک

 45.137 3.088 14.617 ارزیابی و مدیریت عملکردهای ریسک

 63.798 3.555 17.946 های پاداش و جبران خدماتریسک

 71.508 3.914 18.270 نقش غیر راهبردی واحد منابع انسانی

 70.539 3.966 17.786 عملکرد غیر اثربخش واحد منابع انسانی

 74.100 4.253 17.423 ادراکیهای ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

 84.707 4.422 19.156 های انسانیریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

 80.398 4.313 18.641 های فنیریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

ریسک عدم شود بیشترین قابلیت ریسک مربوط به طور که در جدول باال مشاهده میهمان

 هایریسکو کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط به  های انسانیبرخورداری از دانش و مهارت

 باشد.می ارزیابی و مدیریت عملکرد

 و پیشنهادات گیریبحث و نتیجه -5

: موردی مطالعه) بیمه صنعت در انسانی منابع ریسک شناسایی پژوهش این از هدف

 هر سازمان یهاسرمایه نیتراثربخش و ترینمهم از یکی. است بوده (ما بیمه سهامی شرکت

 و درون مختلف اتمخاطر رهگذر ینا در .ستا آن ردانکا و باتجربه ه،گاآ نسانیا وینیر

-می ارقر تهدید ضمعر در را نمازسا نسانیا وینیر هرلحظه که دارد دجوو یسازمانبرون
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 آن دنکر مدیریت ایبر و هستند جهامو دخو نسانیا وینیر یسکر با که هایینمازسا. هدد

 زهتا یهاشرکت لنحالا رماآ .داد هنداخو ستد از را دخو یبرتر مروربه ،ندارند ایبرنامه

 به سیستمی و یجد توجه به را مختلف یهازهحو در لکنتر و رتنظا انیمتصد ،تأسیس

 بخش یک ،یسکر مدیریت .ستا دهنمو فمعطو شیازپشیب ،نسانیا هایریسک زهحو

 به هانمازسا آن طریق از که ستا ییندآفر و نمازسا هر در تژیکاسترا مدیریت از صلیا

 نندابتو تا شوندمی روبهرو ،ستا نیشاا فعالیت به طمربو که یبا خطرات روشمند تیرصو

 مدرآکا یسکر مدیریت یک تمرکز نقطه .کنند کسب دخو فعالیت در ارپاید منافعی

 ب،مجر نسانیا وینیر شتندا رختیاا در .ستا اتخطر ینا دنکر فبرطر و شناسایی

 قابتیر یفضا در که ستا مانیزسا هر ایبر هیژو مزیت یک روز نشدا به مسلح و ردانکا

 نیروا و دیما مسائل به هاسازمان نشد قائل همیتا و شتندا نظر در .کندمی فعالیت

 ،کیفیت ،ییراکا یشافزا ش،نگیزا و رکا محیط از یضایتمندر قبیل از نسانیا منابع به طمربو

 هنگا عنو یسکر مدیریت بحث در .شتدا هداخو بر در را هاسازمان ثربخشیا و وریهبهر

 ستا هاییسیبآ و حتمالیا اتخطر رو، پیش در اتخطر منظر از نسانیا وینیر مسائل به

 یهایسکر به توجه ینابنابر .دبو هداخو تأثیرگذار نمازسا ادندوبر کیفیت و کمیت بر که

 در هاآن مدیریت و لکنتر ،فعر ایبر مهتماا و هاسازمان در نسانیا وینیر هتهدیدکنند

 در داشت. هداخو پی در را هاسازمان وریهبهر و ثربخشیا ،ییراکا تبلندمد و مدتکوتاه

از آنالیز ریسک نشان داد بیشترین قابلیت ریسک مربوط به  حاصل نتایج پژوهش، این

و کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط  های انسانیریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت

 باشد.می ارزیابی و مدیریت عملکرد هایریسکبه 

 الزامات از یکی خود کار، نیروی وریبهره بخصوص و وریبهره اینکه به با توجه

 ارتقای در زیر پیشنهادهای به توجه است، بیمه صنعت توسعه و رشد مسیر در حرکت

 :است ضروری انسانی منابع ریسک تقلیل و کار نیروی وریبهره

 بیمه صنعت حوزه در دانشگاهی آموزشی نظام بازنگری لزوم •

 بیمه هایشرکت انسانی منابع استراتژیک ریزیبرنامه تدوین •

 بیمه هایشرکت در انجام شده هایآموزش اثربخشی بررسی و پیگیری •

 ایحرفه )صالحیت90شماره  نامهآیین صحیح اجرای بر پایبندی و نظارت •

 (بیمه مؤسسات عملیاتی و کلیدی کارکنان
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 طریق از باتجربه و متخصص کار نیروی میان دانش سرریز به هاشرکت اهتمام •

 عملیاتی. و تئوری هایحوزه در ایبیمه مبانی اشاعه رویکرد با هاییکارگاه برگزاری

 نظیرفنی ) واحدهای تفکیک به انسانی منابع ریسک مستمر پایش و گیریاندازه •

پشتیبانی  و( هاشرکت توسط شده پذیرفته هایریسک با پیشنهادی هاینرخ انحراف

 .هاشرکت توسط (گذاریسرمایه عملیات در مالی انحرافات نظیر)
 

 منابع

تحلیل و »(، 1396) ،حسن ،بافیقال ؛محمد ی،میمق ؛نیآر پور،یقل ؛الهام ابراهیمی، .1

های دیمتل فازی و مشابهت کارگیری تکنیکهای منابع انسانی با بهسنجش ریسک

 .23-1(، 1)15 ،یسازمانفرهنگ تیریمد ،«فازی

 ارائه و انسانی منابع هایریسک شناسایی»(، 1394) ،الدیم کرد،احمدخان .2

 پیوند یکشاورز گسترش شرکت: موردمطالعه) آن مدیریت برای یهایاستراتژ

 کارشناسی ارشد. نامهانیپا ،«(پارس فردوس

 .47تجارت فردا،  ،«رانیدر ا یگذارهیسرما سکیر» ،(1392) دیسع ،یدگلیب یاسالم .3

 بر انسانی منابع استراتژیک اقدامات یبندتیاولو و ارزیابی»(، 1395) ،نیپرو امیری، .4

 نامه کارشناسی ارشد،انیپا ،«انسانی منابع هایریسک و سازمان هایریسک اساس

 و علوم اداری دانشگاه سمنان. تیریمد اقتصاد، دانشکده

 ،«یمنابع انسان سکیر تیریمد ندیفرا»(، 1393) ،الهام ی،رجب ،رامیبا حبیب لی، یبیب .5

 .همایش علوم مدیریت نوین نیسوم

های مدیریت منابع انسانی در ها و ریسکبررسی چالش»(، 1394) ،دیسع نسب،حکمی .6

 ،گرگان سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، شیهما ،«اجرای پروژه

و  آموزش علمی مرکز آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، گروه

 استان گلستان. احمرهاللکاربردی 

حوزه  یهاسکیانواع ر نیرابطه ب یبررس»(، 1397) ،مسعود ی،انیپورک ،آرزو ی،احمزه .7

 فصلنامه ،«ییدارو انیبندانش یهاشرکت در کیبا نوآوری تکنولوژ یمنابع انسان

 .130-105(، 35)9 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،
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 بیمه شرکت در انسانی منابع مدیریت در ریسک بررسی» (،1396) ،، خسرودوستی .8

 شهید دانشگاه اهواز، حسابداری، و تیریمد اقتصاد، ساالنه کنفرانس دومین ،«ایران

 خوزستان. تجارت ومعدن  صنعت،سازمان  چمران،

کار در صنعت  یرویوری نبهره یشناسبیآس»(، 1396) ،آرش ی نیا،ول ،نیحس زارعی، .9

 .و توسعه مهیب یمل شیهما نیو چهارم ستیب ،«یمنابع انسان سکیر کردیبا رو مهیب

 بررسی» ،1397 براتلو، مرضیه و جهانشاهی بهاره ؛انییکچو ،نهیآرم پریسا؛، نظریشاه .10

 بویین مهندسی و فنی دانشگاه: موردی مطالعه انسانی، منابع ریسک مدیریت اجرای

 توسعه شرکت تهران، صنایع، مهندسی و حسابداری مدیریت، کنفرانس دومین ،«زهرا

 فرزانگان. دانش

(، 1396) ی،دمصطفیس ی،خیشاداب گورابزرم ،رضایعل ،رسا ،سجاد صالحی کردآبادی، .11

و  ستیمجموعه مقاالت ب ،«هابعاد ریسک منابع انسانی در صنعت بیم یبندتیاولو»

 .و توسعه مهیب یمل شیهما نیچهارم

 بر درآمدی»(، 1395) ،دیدامیس کاشانی، محمودزادگان) ،نیحس جشفقانی، احمدیعلی .12

 کنفرانس نیاول ،«فقهی قواعد و جهادی مدیریت پرتو در انسانی منابع ریسک مدیریت

 .پیشرفت مهندسی و مدیریت ملی

 یمتلد تکنیک دبررکا یابیارز»(، 1395) ،پژمان ی شیرازی،محمدشاه ،حامد علیرضایی، .13

المللی کنفرانس بین نیچهارم ،«انسانی منابع یهاسکیر ارزیابی و تحلیلدر 

 های کاربردی در مدیریت و حسابداری.پژوهش

 رویکرد کاربرد: انسانی منابع ریسک تیریمد» (.1395ابراهیمی، الهام. ) پور، آرین؛ قلی .14

 .96-73(، 32)9 ، مدیریت عمومی،«آمیخته

 و شناسایی»(، 1395) الدین،دجاللیس دهشیری،ینیحس ؛رضایعل ،عرب ی؛عل محقر، .15

کنفرانس  ،«زیفا یمتلد روش بر مبتنی نسانیا منابع یهاسکیر یبندتیاولو

 مدیریت. و صنایع مهندسی المللیبین

 مدیریت نقش ارزیابی»، (1395) ،الدیم زاده،یحرب اله؛روح عسگری،اسفندیار  محمدی، .16

 نخبگان المللیبینکنفرانس  ،«هاسازمان انسانی نیروی کارایی ارتقای در ریسک

 .مدیریت

 «.انسانی منابع ریسک مدیریت»،(1393) ی،مهد نریمانی، .17
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