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(تاریخ دریافت4930/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)4930/42/22 :

چکیده
علیرغم توجه فزاینده به حوزة تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایههای مولد ارزش ،مدیریت ریسکهای مرتبط با آن بهطور نظاممند
بررسی نشده است .در پژوهش حاضر رویکردی کمّی بهمنظور تحلیل و سنجش ریسکهاای مناابع انساانی ات ااه ااده اسات .در گاام
ن ست ،ابعاد چندگانة ریسکهای منابع انسانی و مؤلفههای این ابعاد از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی
از سازمانهای مطرح در صنعت برق کشور اناسایی ادند .در گام بعدی ،پنج ااخص بهمنظور تحلیل این ریسکها معرفی اد و رواباط
متقابل علّی و معلولی میان ریسکهای منابع انسانی بهعنوان یکی از این ااخصهای تحلیال ،باا باهکاارگیری تکنیاک دیمتال فاازی
اناسایی اد .در گام نهایی نیز سطوح ت مینی ریسکها با توجه به ااخصهای تحلیل مقایسه اده و ریسکهای منابع انسانی با توجاه
به این پنج ااخص و با تکنیک مشابهت فازی رتبهبندی اد .نتایج تحقیق نشان داد ریسکهای عملیاتی منابع انسانی بیشترین مجماو
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در ابکة ارتباطات متقابل میان ریسکها دارند و نسبت به سایر حوزههای اصلی چهارگانة ریسکهای مناابع
انسانی از باالترین اولویت با توجه به ااخصهای تحلیل برخوردارند.

کلیدواژگان
تحلیل ،تکنیک فازی دیمتل ،تکنیک مشابهت فازی ،ریسک منابع انسانی ،سنجش.

 نویسندة مسئول ،رایانامهelhebrahimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
مدت مدیدی است که محققان دربارة منابع انسانی بهعنوان منبع حیاتی موفقیت اکثر سازمانها،
بحث و بررسی کردهاند ) .(Pfeffer, 1994, p.6علیرغم توجه فزاینده به این حوزة تحقیقاتی ،منابع
انسانی اکثراً با عنوان سرمایههای مولد ارزش در نظر گرتفه شده و مدیریت ریسکهای مرتبط با
آن بهطور نظاممند بررسی نشده است .با وجود خأل موجود در تحقیقات آکادمیک در حوزة ریسک
منابع انسانی ،گزارش مؤسسة ارنست و یانگ در سال  8002ریسک سرمایههای انسانی را بهعنوان
یکی از پنج ریسک نخست و یکی از سه ریسک محتملالوقوع کسبوکار معرفی کرده است
) .(Ernst & Young, 2008بهعالوه ،مؤسسة سرمایههای انسانی نتایج جالبی از مطالعهای پیمایشی
در حوزة ریسکهای کسب وکار منتشر کرده است که مطابق با نتایج آن ،ریسک مرتبط با
سرمایههای انسانی مهمترین تهدید برای کسبوکار به شمار میرود .در عین حال ،پروفایل آمادگی
سازمانها در برابر ریسکهای کسبوکار نشان میدهد سازمانها آمادگی اندکی برای مواجهه با
ریسکهای مرتبط با سرمایههای انسانی دارند ).(Meyer et al., 2011
بیان مسئله

علیرغم توسعة فرایند مدیریت ریسک در حوزههای مختلف نظیر مدیریت مالی و مدیریت پروژه،
در حوزة مدیریت ریسک منابع انسانی خأل تحقیقاتی و کاربردی وجود دارد .در متون نظری
دانشگاهی ،فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی که شامل چهار گام عمدة شناسایی ،تحلیل ،سنجش
و مواجهه با ریسکهای منابع انسانی است (قلیپور و ابراهیمی ،4931 ،ص ،)441در بهترین
حالت تا گام نخست ،یعنی شناسایی ریسکهای منابع انسانی پیگیری شده است .بنابراین ،در این
پژوهش درصددیم تا رویکردی یکپارچه را بهمنظور پیگیری دو گام بعدی در فرایند مدیریت
ریسک منابع انسانی ،یعنی تحلیل و سنجش ریسکها معرفی کنیم .بدین منظور ،ریسکهای منابع
انسانی در یکی از سازمانهای مرتبط با صنعت برق کشور تجزیهوتحلیل و سنجش شده است.
مأموریت این سازمان تخصصی ،آن را بهشدت به جذب ،نگهداشت و پرورش افراد توانمند در
راستای رسیدن به اهداف استراتژیک خود نیازمند میکند.
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در این پژوهش پس از معرفی ابعاد چهارگانة ریسکهای منابع انسانی مؤلفههای این ابعاد که
از طریق مصاحبه با خبرگان منابع انسانی سازمان شناسایی شدهاند ،معرفی میشوند .در گام تحلیل
ریسکها ،نخست شاخصهای تحلیل ریسکهای منابع انسانی معرفی میشوند .سپس ،روابط و
ضرایب علی و معلولی میان ریسکهای منابع انسانی بهعنوان یکی از شاخصهای تحلیل با
بهکارگیری تکنیک دیمتل در فضای فازی محاسبه میشوند .در گام نهایی نیز سطوح تخمینی
ریسکها با توجه به شاخصهای تحلیل مقایسه شده و ریسکهای منابع انسانی با بهکارگیری
تکنیک مشابهت فازی رتبهبندی میشوند.
مباني نظری و پیشینة تحقیق
مفهوم ريسک

واژة ریسک ،از کلمة عربی «رزق» 4یا کلمة التین « »iscumاتخاذ شده است (.)Kedar, 1970, p.255
واژة عربی ریسک به «هر آنچه که (از سوی خدا) به شما داده شده و از آن سود بهدست میآورید»
اشاره میکند و داللت ضمنی آن به پیامدهای اتفاقی و مطلوب است .در مقابل ،ریشة التین این
واژه به چالشی که یک گره دریایی برای دریانوردان ایجاد کرده ،اشاره میکند و داللت ضمنی آن
به پیامدهای اتفاقی ،اما نامطلوب است .در زبان یونانی ،واژة برگرفته از ریشة عربی ریسک که در
قرن دوازدهم بهکار میرفت ،به شانس پیامدها بهطور عام مربوط بوده و متضمن هیچگونه داللت
منفی یا مثبتی نبود ( .)Merna & Al-Thani, 2005, p.9در قرن هفدهم واژة ریسک از کلمة ایتالیایی
« »risicareبهمعنای جرأتکردن 8وارد زبان انگلیسی شد و در این معنا ،مفهوم انتخابکردن و نه
شانس و سرنوشت را به همراه داشت ( .)Bernstein, 1996, p.8بنابراین ،به مرور زمان ،معنای این
واژه از یک رخداد غیرمنتظره و برنامهریزینشده ،به تصمیم یا عملی که مرتبط با پیامدهای
نامطلوب و احتمال وقوع آنها باشد ،تغییر یافت .در زبان چینی عالئمی که برای نشاندادن واژة
1. Risq
2. To dare
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ریسک بهکار میروند ،دو مفهوم متضاد را به ذهن متبادر میکنند :خطر 4و فرصت( 8

& Cascio

.)Boudreau, 2014
سازمان بینالمللی استاندارد در استاندارد مدیریت ریسک  ،94000ریسک سازمانی را به
صورت «تأثیر عدم قطعیت بر اهداف سازمان» تعریف کرده و تأکید میکند تأثیر ریسک میتواند
مثبت ،منفی ،یا انحراف از انتظارات باشد .بهعالوه ،بیان میکند ریسک سازمانی اغلب به شکل
رویدادهای بالقوه یا پیامدهای آنها یا ترکیبی از این دو است ( .)ISO 31000, 2009مفهوم ریسک
در قالب تعریفهای متعددی نظیر یک رخداد نامطلوب و پیامدهای آن ()Cascio, 2012؛ احتمال
وقوع یک پیامد منفی ()Graham & Weiner, 1995؛ شانس وقوع یک رخداد ،اندازه و شدت آن،
یا ترکیبی از هر دو

(& Al-Thani, 2005, p.9

 )Mernaو پدیدهای ذهنی شامل مواجهه و عدم

قطعیت ( )Svetlozar et al., 2011عنوان شده است .مطالعة متون نظری نشان میدهد واژة ریسک
بهمنظور بیان مفاهیم متعددی از جمله ارزش مورد انتظار ،توزیع احتمال ،عدم قطعیت ،و رخداد
بهکار رفته است .با این حال ،دو دسته از مفاهیم در اکثر این تعریفها ،به چشم میخورد.4 :
احتمال و ارزش مورد انتظار؛  .8رخدادها ،پیامدها و عدم قطعیت (.)Aven & Renn, 2010, pp.2-3
ريسک منابع انساني

مؤسسة ارنست و یانگ ریسک منابع انسانی را ریسک برنامهها و فرایندهای مرتبط با کارکنان
سازمان میداند که در صورت مدیریت مناسب ،سازمان را در زمرة رهبران بازار قرار خواهد داد
( .)Ernst & Young, 2008دبیرخانة کنفرانس کانادا ریسک سرمایة انسانی را بدین مضمون تعریف
میکند« :عدم قطعیت ناشی از تغییر در طیف وسیعی از مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی ،که
بر توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک و عملیاتی آن تأثیرگذار است» (
2011

& Young

 .)Hexter,ریسک منابع انسانی به صورت «هرگونه عامل انسانی ،فرهنگی و حاکمیتی که
1. Wei
2. Gee
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سبب ایجاد عدم قطعیت در محیط کسبوکار شده و تأثیر منفی بر عملیات سازمان دارد» نیز
تعریف شده است (.)Meyer et al., 2011
در کی که در گذشته نسبت به ریسک منابع انسانی وجود داشت و امروزه نیز در بسیاری از
سازمانها وجود دارد ،ریسک ناشی از کارکنانی است که از سیاستهای شرکت تخطی میکنند .اما
ریسک منابع انسانی ابعاد گستردهای دارد و بهدلیل فرصتها و تهدیدهای معناداری که برای
سازمان به همراه خواهد داشت ،در سازمانهای امروزی ادغام شده است (

Ernst & Young,

 .)2008در متون دانشگاهی چند دستهبندی برای ریسکهای منابع انسانی مطرح شده که یکی از
جامعترین آنها توسط استیونس ( )8002مطرح شده است .وی ریسکهای منابع انسانی را به
چهار بُعدِ ریسک افراد یا سرمایههای انسانی ،4ریسکهای عملیاتی منابع انسانی ،8ریسک مربوط
به دیدگاههای کارکنان نسبت به منابع انسانی (ریسکهای مربوط به متخصصان) ،9و ریسکهای
فردی متخصصان منابع انسانی 1تقسیم میکند (.)Stevens, 2006, p.1
فرايند مديريت ريسک منابع انساني

مدیریت ریسک ،فرایند رسمی است که سازمان را قادر به شناسایی ریسکهای خاص سازمانی،
تجزیهوتحلیل و پاسخ به آنها به شیوهای مناسب و اثربخش میکند

( Merna & Al-Thani, 2005,

 .)p.2در یکی از جامعترین تعریفها ،فرایند مدیریت ریسک ،بهعنوان فرایندی نظاممند و منطقی
تعریف شده است که شامل شناسایی  ،تجزیهوتحلیل ،2سنجش (که در مجموع ارزیابی ریسک

2

نامیده میشوند) و مواجهه 3با ریسک با درنظرگرفتن زمینة یا بهعبارتی محیط (داخلی و خارجی)
1. Human capital or people risks
2. Human resources operational risks
3. Professional risks
4. Individual human resource professional risks
5. Risk identification
6. Risk analysis
7. Risk evaluation
8. Risk assessment
9. Risk Treatment
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سازمان است ( .)ISO 31000, 2009; AS/NZ 4360, 1999فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی یا
بهعبارتی فرایند شناسایی ،تحلیل ،سنجش و مواجهه با ریسکهای منابع انسانی سازمان نیز ،جدا از
این فرایند نخواهد بود .سازمان قادر است فرایند یادشده را بهمنظور مدیریت همة ریسکهای خود
از جمله ریسکهای منابع انسانی بهکار گیرد (قلیپور و ابراهیمی ،4931 ،ص.)449
فرایند شناسایی ریسکها شامل تعیین نوع و منبع ریسکهای بالقوه است .پس از شناسایی نوع
و منبع ریسکها میتوان آنها را بهمنظور دستهبندی ریسکها بهکار گرفت (.)Mohammed, 2007
فرایند تحلیل ریسک های سازمان از جمله ریسک منابع انسانی شامل تعیین سطح تخمینی
ریسکها برحسب شاخصهایی نظیر احتمال و پیامدهای بالقوة وقوع ریسک است

( ISO 31010,

 .)2009سنجش ریسکهای سازمان از جمله ریسک منابع انسانی ،شامل مقایسة سطوح تخمینی
ریسکها با توجه به معیارهای تحلیل و در نهایت رتبهبندی ریسکها است (

AS/NZ 4360,

 .)1999مرحلة نهایی مواجهه با ریسکها نیز شامل اتخاذ مناسبترین تکنیک برای کنترل
ریسکهای منابع انسانی است (.)Stevens, 2006, p.39
بررسي مطالعات انجامگرفته
خأل تحقیقاتی در حوزة مطالعاتی ریسک منابع انسانی در چند مورد وجود دارد .یکی از این موارد
فقدان تحقیقات داخلی و دیگری کمبود چارچوبها و مدلهایی است که به شناسایی ابعاد
چندگانة ریسک منابع انسانی در سازمانها بپردازند .حجم وسیع منابع موجود در متون تحقیق که
به تشریح یکی از بخشهای سیستم گستردة ریسکهای مرتبط با منابع انسانی پرداختهاند ،در
قیاس با محدودبودن منابعی که به موضوع ریسک منابع انسانی به شکلی سیستماتیک و چندبعدی
نگریستهاند ،از نبود دیدگاهی کلنگر در این حوزة مطالعاتی حکایت میکند .برای مثالهایی از
گروه نخستِ تحقیقات که به صورت تکبعدی به موضوع ریسک منابع انسانی پرداختهاند ،میتوان
به ریسک غیبت کارکنان

(et al., 2011

 ،)Mousaviریسک آموزش

(2011

 ،)Rotărescu,ریسک

کالهبرداری ،تخریب ،دزدی و رفتارهای غیراخالقی ( .)Ernst & Young, 2013ریسک توسعة منابع
انسانی ( ،)Clardy, 2004ریسک ترک خدمت کارکنان ( ،)Wang et al., 2011ریسک بهداشت و

تحلیل و سنجش ريسکهای منابع انساني با بهکارگیری تکنیکهای ديمتل فازی و مشابهت فازی

ایمنی ( ،)Pandey, 2013ریسکهای روانشناختی مانند استرس ،زورگویی و آزار (

7

Langenhan et

 )al., 2013و ریسک ضعف در مدیریت استعداد ( )Li & Zhang, 2014اشاره کرد .تعداد معدودی
از تحقیقات نیز به موضوع ریسک منابع انسانی به شکلی سیستماتیک و چندبعدی پرداختهاند.
برای مثال ،پل و میچلر در راستای طراحی یک سیستم مدیریت ریسک منابع انسانی ،سه دسته
ریسکهای محیطی ،استراتژیک و عملیاتی منابع انسانی را که بانکهای سرمایهگذاری در آلمان با
آنها مواجهند ،شناسایی کردند

(& Mitlacher, 2008

 .)Paulاستم ،و کوپی و همکاران ریسک

سرمایههای فکری سازمان را به دو دستة ریسکهای داخلی و خارجی تفکیک کرده و ریسک
سرمایههای انسانی را در حوزة ریسکهای داخلی بررسی میکنند (

Stam 2009; Kupi et al.,

 .)2008مانپا و وتیلینن ریسکهای مرتبط با سرمایههای انسانی را به دو دستة بیمهشدنی و
بیمهنشدنی تقسیم و انواع بیمه در راستای مدیریت ریسکهای سرمایة انسانی را پیشنهاد کردند
( .)Mäenpää & Voutilainen, 2012کاسکیو ریسکهای مرتبط با سرمایة انسانی سازمان را به پنج
گروه ریسکهای استراتژیک ،رفتاری ،مهارتی ،تأمین ،و جبران خدمات و مشوقهای منابع انسانی
تفکیک کرده و در هر حوزه ریسکهای مرتبط را شناسایی کرد (.)Cascio, 2012
نکتة مهم این است که تحقیقات به غیر از معدودی موارد استثنا به مرحلة نخستِ مدیریت
ریسک ،یعنی شناسایی ریسکهای منابع انسانی محدود شدهاند و گامهای بعدی فرایند مدیریت
ریسک منابع انسانی را پیگیری نکردهاند .در پژوهش حاضر قصد داریم این خأل تحقیقاتی را
برطرف کرده و رویکردی برای تحلیل و سنجش ریسکهای منابع انسانی ارائه کنیم.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطالعات در حیطة
پژوهشهای توصیفی  -پیمایشی قرار میگیرد .در گام نخست با مطالعة گستردة متون نظری
تحقیق ،ابعاد اصلی مفهوم ریسک منابع انسانی شناسایی شد .سپس ،با بهرهگیری از مصاحبههای
نیمهساختاریافته با  48نفر از افراد مطلع اصلی سازمان مؤلفههای این چهار بعد شناسایی شد .در
این گام جامعة آماری همة خبرگان منابع انسانی سازمان بودند .برای نمونهگیری از این جامعة
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آماری و انتخاب افراد خبره برای برگزاری مصاحبهها ترکیب روشهای غیراحتمالی هدفمند
قضاوتی و گلوله برفی بهکار گرفته شد .در این روش ،مصاحبه با یکی از خبرگان سازمان که از
نظر تجارب کاری مرتبط با حوزة منابع انسانی ،از معیارهای الزم برخوردار بود ،بنا به قضاوت
محقق شروع شد .ضمن انجامدادن مصاحبه از نفر اول و هریک از افراد بعدی ،خواسته شد تا سایر
افراد صاحبنظر در این زمینه را معرفی کنند .بنابراین ،بهجز نفر نخست که بهطور مستقیم توسط
محقق و براساس معیارهای مورد نظر انتخاب شد (نمونهگیری قضاوتی) ،سایر خبرگان عالوه بر
معیارهای خبرگی توسط مصاحبهشوندگان پیشین انتخاب شدند (نمونهگیری گلولهبرفی) .در
گامهای دوم و سوم تحقیق نیز از نظرهای  48خبرة سازمان که در گام نخست شناسایی شده
بودند ،برای تحلیل و سنجش ریسکها بهره گرفته شد.
با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش ،در گام نخست مصاحبههای نیمهساختاریافته برای
گردآوری داده ،و روش تحلیل تم برای تحلیل دادهها بهکار گرفته شد .در گامهای دوم و سوم
پژوهش رویکرد کمی برای تحلیل دادهها بهکار گرفته شد .در ادامه ،توضیح مختصری از
تکنیکهای مورد استفاده در این تحقیق در فضای فازی بیان میشود.
تکنیک فازی ديمتل

تکنیک دیمتل روشی برای نشاندادن ساختار روابط علی در یک سیستم پیچیده از روابط است که
آن را می توان برای ایجاد و تحلیل یک مدل ساختاری متشکل از روابط علی میان عوامل مدل
بهکار گرفت .مراحل تکنیک فازی دیمتل به صورت الگوریتمیک به شرح زیر است (

& Jeng

.)Tzeng, 2012
گام  :5تشکیل ماتريس روابط مستقیم فازی

ماتریس روابط مستقیم فازی

یک ماتریس زوجی  n×nاست که هر یک از عناصر آن میزان تأثیر

مستقیم عامل  iبر عامل  jرا به صورت یک عدد فازی مثلثی نشان میدهد .میزان تأثیر عوامل بر هم
طبق نظر خبرگان و با بهکارگیری اعداد فازی به شرح جدول  4تعیین شد .سپس ،میانگین
قضاوتهای خبرگان محاسبه شده و ماتریس نهایی روابط مستقیم فازی حاصل شد.

تحلیل و سنجش ريسکهای منابع انساني با بهکارگیری تکنیکهای ديمتل فازی و مشابهت فازی
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جدول  .1متغیرهای زبانی و اعداد فازی معادل آنها

تابع عضویت فازی

متغیر زبانی

(  0/8و  0/00و )0/00

بسیار کم

( 0/ 0و  0/8و )0/00

کم

(  0/و  0/ 0و )0/8

متوسط

( 4/00و

 0/و )0/ 0

( 4/00و  4/00و

زیاد
بسیار زیاد

)0/

گام  :2نرمالکردن ماتريس روابط مستقیم فازی

ماتریس روابط مستقیم فازی نرمال شده

مطابق با رابطة  4محاسبه میشود.
1

()4

1

1

گام  :3محاسبة ماتريس مجموعة روابط فازی

ماتریس مجموعة روابط فازی

مطابق با رابطة  8محاسبه میشود .در این رابطه  Iهمان ماتریس

واحد است که قطر اصلی آن  4و بقیة درایههای آن صفر میباشند.
1

()8
گام  :4تشکیل روابط علي

در این گام مجموع سطرها

و مجموع ستونها

در ماتریس مجموعة روابط فازی بهطور

جداگانه مطابق با رابطة  9محاسبه میشوند.

1

1

1

()9
1

1

1
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در ماتریس

حاصل

میدهد .در ماتریس

مجموع اثرات عامل Kام بر ( )n-4عامل باقیمانده را نشان

نیز حاصل

نشاندهندة مجموع اثرات همة ( )n-4عامل بر عامل
است که بردار اهمیت 4نامیده میشود.

Kام است .در دیاگرامِ روابط علی ،محور افقی بردار

عدد اهمیت برای هر عامل نشاندهندة مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن عامل یا اهمیت آن
عامل در شبکة روابط علی و معلولی است .محور عمودی در دیاگرام روابط علی بردار
است که بردار رابطه 8نامیده میشود و عوامل موجود در شبکه را به دو گروه علت و معلول تقسیم
میکند .اگر حاصل

مثبت باشد ،آن عامل متعلق به گروه علت است و اگر منفی باشد ،آن

عامل متعلق به گروه معلول است .بنابراین ،دیاگرام روابط علی از طریق ترسیم مقادیر دیفازیشدة
) برای هر عامل حاصل میشود .بهمنظور تبدیل مقادیر فازی به مقادیر

مجموعة (

قطعی (دیفازیکردن) میتوان رابطة  1را بهکار گرفت.
2

()1

1

تکنیک مشابهت فازی

در این بخش تکنیک مشابهت دنگ (  ،)800توسعه مییابد و به صورت الگوریتمیک در فضای
فازی ارائه میشود.
گام .5تعريف ماتريس تصمیم فازی

ماتریس تصمیم در فضای فازی

یک ماتریس

n×m

است که دادههای آن ،اعداد مثلثی فازی

هستند .میزان اهمیت هر یک از ریسکها براساس پنج شاخص تحلیل مطابق با نظر خبرگان و با
بهکارگیری اعداد فازی به شرح جدول  4تعیین شد .پس از آن میانگین قضاوتهای خبرگان
محاسبه شده و ماتریس نهایی تصمیم فازی حاصل شد.
1. Prominence
2. Relation

00
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گام  .2نرمالسازی ماتريس تصمیم به روش خطي

ماتریس نرمال خطی فازی

به شکل رابطة تعریف میشود.

( )

4

4

4

گام  .3تعیین راهحل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهآل منفي

مفهوم راهحل ایدهآل مثبت (منفی) مشتمل بر بهترین (بدترین) مقدار گزینهها در قبال
شاخصهاست .این دو مفهوم در رابطه  2نشان داده شده است.
()2
گام .4محاسبة شاخص اختالف بین گزينهها با راهحلهای ايدهآل مثبت و منفي

مفهوم بردار گرادیان گزینه ،برای محاسبة اختالف بین گزینهها با راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی
بهکار میرود .درجة اختالف بین گزینة

مطابق با رابطة محاسبه میشود.

و) (
4

4 8

8

8

4

4

( )
4
4 8

8

8
4

4

گام  .1محاسبة درجة مشابهت گزينهها با راهحلهای ايدهآل مثبت و منفي

درجة مشابهت گزینة

به راهحل ایدهآل مثبت

و

نیز درجة مشابهت گزینة

ایدهآل منفی را نشان میدهد که مطابق با رابطة  2محاسبه میشود.

به راهحل
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()2

گام  .6محاسبة شاخص عملکرد کلی برای هر گزینه در قبال هر یک از معیارها

شاخص عملکرد کلی

براساس مفهوم درجة مشابهت هر گزینه به راهحلهای ایدهآل مطابق

با رابطة  3در فضای فازی محاسبه میشود.
()3
گام  .7رتبهبندی گزينهها بهطور نزولي بر مبنای شاخص عملکرد کلي

در این گام

n

عدد مثلثی فازی خواهیم داشت

منظور این احتمال را که هر عدد فازی

), i=1,2,…,n

(

که باید رتبهبندی شوند .بدین

بزرگتر یا مساوی ) (n-1عدد فازی دیگر باشد ،محاسبه

میکنیم .لی ( )8040رابطة  40را در این شرایط پیشنهاد میکند.
)

≥

( ) =minV

که در آن احتمال
()40

≥

( ) and… andV

≥

( ) andV

≥

≥

( )=V

(V

≥ :
اگر

4

اگر

0

=

( )=hgt

≥

(V

در غیر این صورت

نتیجة محاسبة رابطة  40برای هر گزینه ،یک عدد قطعی خواهد بود که میتواند مبنای
رتبهبندی گزینهها باشد.
يافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش طی سه گام به شرح زیر بیان میشود.
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گام اول :شناسايي مؤلفههای ريسک منابع انساني

در مصاحبههای نیمهساختاریافته ،چارچوب کلی پرسشها با توجه به دستهبندی استیونس ()8002
تعیین شد و سپس با نظر مطلعان سازمان مؤلفههای این چهار بعد شناسایی شدند .پس از
انجامدادن  48مصاحبه ،کدها به حد اشباع نظری رسید و مصاحبهها متوقف شد .چهار تم اصلی
مدل استیونس ( )8002که بهعنوان ریسکهای منابع انسانی سازمان در نظر گرفته شدند و تمهای
فرعی حاصل از تحلیل مصاحبهها در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .2ابعاد و مؤلفههای ریسکهای منابع انسانی

مؤلفه (تم فرعی)

نشانگر

بُعد (تم اصلی)

ریسک دانش ،مهارت و توانایی کارکنان

R4

ریسک سالمت و ایمنی شغلی

R8

ریسکهای رفتاری

R9

ریسکهای انتخاب و استخدام

R1

ریسکهای آموزش و توسعه

R

ریسکهای ارزیابی و مدیریت عملکرد

R2

ریسکهای پاداش و جبران خدمات

R

ریسک دیدگاههای کارکنان نسبت

نقش غیر استراتژیک واحد منابع انسانی

R2

به واحد منابع انسانی

عملکرد غیر اثربخش واحد منابع انسانی

R3

ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارتهای ادراکی

R40

ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارتهای انسانی

R44

ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارتهای فنی

R48

ریسک سرمایههای انسانی

ریسکهای عملیاتی منابع انسانی

ریسکهای فردی متخصصان منابع
انسانی

تحلیل مصاحبهها با خبرگان منابع انسانی سازمان مورد مطالعه نشان داد که سه «ریسک دانش،
مهارت و توانایی کارکنان»« ،ریسک سالمت و ایمنی شغلی» و «ریسکهای رفتاری» را میتوان با
عنوان «ریسک سرمایههای انسانی» طبقهبندی کرد .برخی مصادیق این سه مؤلفة ریسک در سازمان
عبارت بودند از منسوخشدن مهارتها ،استرس شغلی ،خطرهای ایمنی در کارگاهها ،صدمات
جسمی ناشی از سفرهای شغلی ،عدم تعادل کار و زندگی در سازمان مورد مطالعه زیرسیستمهای
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منابع انسانی به چهار دستة انتخاب و استخدام ،آموزش و توسعه ،مدیریت عملکرد و در نهایت،
پاداش و جبران خدمات طبقهبندی شده و بهعنوان حوزههای اصلی «ریسکهای عملیاتی منابع
انسانی» در نظر گرفته شدند .برخی مصادیق این سه مؤلفة ریسک در سازمان عبارت بودند از
دشواری فرایند اخذ مجوز استخدام ،عدم بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ،نارضایتی کارکنان
از سیستم ارزیابی عملکرد و عدم کفایت سیستم پاداش و جبران خدمات کارکنان پروژهای.
تحلیل مصاحبه با متخصصان منابع انسانی سازمان مورد مطالعه وجود ادراک و دیدگاههایی
نظیر دیدگاههای زیر را دربارة کارکرد این واحد مشخص کرد« :واحد منابع انسانی دارای کارکردی
اداری است و انتظار ایفای نقش اثربخشتری از سوی این واحد وجود ندارد»« ،فعالیتهای این
واحد به نظر بعضی همکاران شفاف نیست یا پراکنده است» .این ادراک در قالب دو تم فرعی
«دیدگاه کارکنان مبنی بر نقش غیراستراتژیک واحد منابع انسانی» و «دیدگاه کارکنان مبنی بر
عملکرد غیراثربخش واحد منابع انسانی» دستهبندی شدند.
در نهایت ،با تحلیل نتایج مصاحبه با متخصصان منابع انسانی سازمان «ریسکهای فردی
متخصصان منابع انسانی» تحت سه عنوان کلی ریسک «عدم برخورداری از دانش و مهارتهای
فنی ،انسانی و ادراکی» دستهبندی شد .برخی مصادیق این سه مؤلفة ریسک در سازمان عبارت
بودند از عدم برخورداری از مهارت درک سیستمی ،عدم برخورداری از مهارت تأثیرگذاری بر
افراد و ناآشنایی با تئوریها و نرمافزارهای نوین مدیریت منابع انسانی.
گام دوم :تحلیل ريسکهای منابع انساني

پنج شاخص برای تحلیل ریسکهای منابع انسانی با مرور مبانی نظری تحقیق و نیز مصاحبه با
خبرگان سازمان که در گام اول انجام گرفت ،بهدست آمدند .این شاخصها عبارتاند از «احتمال
وقوع ریسک»« ،پیامد ریسک»« ،درجة وابستگی متقابل با سایر ریسکها»« ،توان مواجهه با
ریسک» ،و «فرصت بهبود» .در این مرحله از دو پرسشنامه برای گردآوری داده بهره گرفته شد .این
دو پرسشنامه بین متخصصا ن منابع انسانی سازمان که در گام اول تحقیق با آنها مصاحبه شد،
توزیع شدند .یکی از این دو پرسشنامه برای گردآوری اطالعات برای محاسبة شاخص «درجة

تحلیل و سنجش ريسکهای منابع انساني با بهکارگیری تکنیکهای ديمتل فازی و مشابهت فازی
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وابستگی متقابل با سایر ریسکها» بهکار گرفته شد .پرسشنامة دیگر نیز برای تعیین سطوح تخمینی
ریسکهای منابع انسانی با توجه به چهار شاخص دیگر بهکار گرفته شد .برای محاسبة درجة
وابستگی متقابل ریسکهای منابع انسانی مطابق با پاسخهای متخصصان منابع انسانی ،روش دیمتل
فازی بهکار گرفته شد .مجموع سطرها ،مجموع ستونها و نیز بردار اهمیت و بردار روابط در
حالت فازی و مقادیر قطعی یا دیفازیشدة آنها مطابق با رابطههای  9و  1محاسبه و در جدول 9
نشان داده شدهاند.
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دیاگرام روابط علی که بر حسب مقادیر قطعی دو بردار اهمیت و رابطه ترسیم میشود ،در
شکل  4نشان داده شده است .در این دیاگرام ،محور افقی ( )R+Cنشاندهندة مجموع تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری یک ریسک در کل شبکة روابط یا میزان اهمیت یک ریسک است .همانطور که
دیاگرام نشان میدهد «ریسکهای انتخاب و استخدام» بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
در شبکة ارتباطات بین ریسکها و بهعبارتی بیشترین اهمیت را دارد .بر عکس« ،ریسک سالمت و
ایمنی شغلی» کمترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شبکة ارتباطات یا بهعبارتی کمترین
اهمیت را دارد .محور عمودی دیاگرام ( )R-Cنیز ریسکها را به دو گروه علت و معلول تقسیم
میکند .زمانی که ( )R-Cمثبت باشد (باالی محور افقی) ،ریسک متعلق به گروه علت و زمانی که
( )R-Cمنفی باشد (زیر محور افقی) ،ریسک متعلق به گروه معلول است .همانطور که دیده
میشود «ریسکهای پاداش و جبران خدمات» در باالترین نقطة نمودار قرار دارد ،یعنی تأثیر علی
(تأثیرگذاری) این ریسک بیشتر از سایر ریسکهاست .برعکس ،ریسک «دیدگاه مبتنی بر عملکرد
غیراثربخش واحد منابع انسانی» در پایینترین نقطه قرار دارد ،یعنی تأثیر علی (تأثیرگذاری) این
ریسک کمتر از سایر ریسکها بوده و بیشتر از سایر ریسکها تأثیر میپذیرد .سایر ریسکها بین
این دو حالت قرار میگیرند ،یعنی بر برخی ریسکها تأثیر میگذارند و از برخی دیگر تأثیر
میپذیرند.
][CELLRANGE,

][CELLRANGE,
][ Y VALUE], [X VALUE

][CELLRANGE,
][ Y VALUE], [X VALUE

][ Y VALUE], [X VALUE
][CELLRANGE ,

0.8

][CELLRANGE ,
][Y VALUE], [X VALUE
][Y VALUE], [X VALUE
][CELLRANGE,
][CELLRANGE,
][ Y VALUE], [X VALUE
][ Y VALUE], [X VALUE

2
2.2 2.4
][CELLRANGE,

1.8

1.6

][ Y VALUE], [X VALUE
][CELLRANGE,

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.6
0.4
0.2
0.2

][CELLRANGE ,

بردار اهمیت

-0.4

]-0.6 [Y VALUE], [X VALUE
][CELLRANGE ,

][ Y VALUE], [X VALUE

0
-0.2 0

-0.8
-1

][Y VALUE], [X VALUE
] [CELLRANGE

-1.2

[ ,Y VALUE], [X

-1.4

]VALUE

شکل  .1دیاگرام روابط علی و معلولی میان ریسکهای منابع انسانی

-1.6

بردار رابطه

3.2

3

2.8

2.6

1

07

تحلیل و سنجش ريسکهای منابع انساني با بهکارگیری تکنیکهای ديمتل فازی و مشابهت فازی

گام سوم :سنجش ريسکهای منابع انساني

همانطور که بیان شد ،منظور از سنجش ریسکهای منابع انسانی ،مقایسة سطوح تخمینی ریسکها
با توجه به شاخصهای تحلیل و رتبهبندی آنها با توجه به این پنج شاخص است .دادههای مربوط
به چهار شاخص «احتمال وقوع ریسک»« ،پیامد ریسک»« ،توان مواجهه با ریسک» و «فرصت
بهبود» از طریق پرسشنامه جمعآوری شدند .این پرسشنامه بین متخصصان منابع انسانی سازمان که
در گام اول با آنها مصاحبه کردیم ،توزیع شد .دادههای مربوط به شاخص «درجة وابستگی متقابل
در جدول  9که میزان وابستگی متقابل ریسکها را در

با سایر ریسکها» نیز اعداد فازی

شبکة ارتباطات نشان میدهند ،میباشند .اولویت ریسکهای منابع انسانی در سطح ابعاد اصلی و
مؤلفهها براساس احتمال بزرگتربودن شاخص عملکرد کلی (مطابق با رابطة  )40محاسبه شده و در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .3اولویت ریسکهای منابع انسانی در سطح بُعد و مؤلفه بر اساس شاخص عملکرد کلی

ریسکهای منابع

احتمال بزرگتربودن

انسانی در سطح بُعد شاخص عملکرد کلی
ریسک سرمایههای
انسانی

ریسکهای عملیاتی
منابع انسانی

رتبه ریسکهای منابع انسانی در سطح مؤلفه

7/0267

8

7/7828

4

7/0666

9

ریسک دیدگاههای
کارکنان نسبت به
واحد منابع انسانی

ریسک دانش ،مهارت و توانایی کارکنان
ریسک سالمت و ایمنی شغلی

7/0706

ریسکهای رفتاری

7/7660

1

ریسکهای انتخاب و استخدام

7/7866

9

ریسکهای آموزش و توسعه

7/7886

8

ریسکهای ارزیابی و مدیریت عملکرد

7/0266

ریسکهای پاداش و جبران خدمات

7/8677

4

نقش غیراستراتژیک واحد منابع انسانی

7/0788

2

عملکرد غیراثربخش واحد منابع انسانی
مهارتهای ادراکی

متخصصان منابع
انسانی

7/2227

1

شاخص عملکرد کلی

رتبه

7/2266

ریسک عدم برخورداری از دانش و
ریسکهای فردی

احتمال بزرگتربودن

ریسک عدم برخورداری از دانش و
مهارتهای انسانی
ریسک عدم برخورداری از دانش و
مهارتهای فنی

44

7/2862

3

7/2088

40

7/0660
7/7866

2
48
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بحث و نتیجه
تحقیقات اندکی به ریسک منابع انسانی به شکلی سیستماتیک و چندبُعدی نگریستهاند .از میان این
پژوهشها ،استیونس ( )8002جامعترین دستهبندی را بیان کرده ،که چهار تم اصلی تحقیق نیز از
آنها اتخاذ شده است .اما خأل چارچوب طراحیشده توسط وی این است که به ارائة مبنایی کلی
اکتفا کرده و اقدام به شناسایی ریسکهای موجود در هر دسته نکرده است .در این تحقیق در گام
نخست با الهام از دستهبندی کلی ارائهشده توسط وی به شناسایی تمهای فرعی زیرمجموعة چهار
تم اصلی ریسک منابع انسانی اقدام شد .بدین ترتیب  40مؤلفه برای ابعاد اصلی چهارگانة
ریسکهای منابع انسانی شناسایی شد.
خأل دیگر تحقیقات حوزة ریسک منابع انسانی این است که این تحقیقات به مبحث مدیریت
ریسک منابع انسانی نپرداختهاند .مطالعة مییر و همکاران ( )8044تنها منبعی است که صرفاً
چارچوبی مفهومی و سیستماتیک برای مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای مدل مدیریت کیفیت
اروپایی طراحی کرده است .در سایر تحقیقات فقط مرحلة نخست فرایند مدیریت ریسک منابع
انسانی ،یعنی شناسایی ریسکها انجام گرفته است .برای رفع این خأل در تحقیق حاضر با رویکرد
کمی و بهکارگیری روش تصمیمگیری چندشاخصه به دو گام بعدی مدیریت ریسک منابع انسانی
یعنی تحلیل و سنجش ریسکها نیز پرداخته شد .علت اهمیت این دو گام این است که در همة
حوزههای ریسک و از جمله ریسک منابع انسانی ،به دالیلی از جمله کمبود منابع ،سازمان قادر
نخواهد بود که همة ریسکها را حذف کند .سازمانها در فرایند مدیریت ریسک ،گزینههای
دیگری نیز برای مواجهه با ریسکها دارند .به عالوه ،منطق ایجاب میکند که در بحث مواجهه با
ریسکها ،نخست به ریسکهایی پرداخته شود که احتمال وقوع و پیامدهای بیشتری داشته باشند،
توان مواجهة سازمان با آنها بیشتر باشد ،در صورت مدیریت صحیح فرصتهای بهبود بیشتری را
برای سازمان به ارمغان آورند و در نهایت ،اینکه تأثیرگذاری آنها در ایجاد یا گسترش سایر
ریسکها یا تأثیرپذیری آنها از سایر ریسکها بیشتر باشد .بنابراین ،سازمان بهمنظور اتخاذ تصمیم
مناسب در مواجهه با هر یک از ریسکهای منابع انسانی و ترتیب مدیریت آنها ،ناگزیر از
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اولویتبندی ریسکها با توجه به شاخصهایی از پیش تعیین شده است .نکتة مهم در این
اولویتبندی درنظرگرفتن اثر متقابل ریسکهای منابع انسانی بهعنوان یکی از شاخصهای تحلیل
بود .بهعبارت دیگر ،با درنظرگرفتن این نکته که ریسکهای منابع انسانی سازمان در خأل وجود
ندارند و میان آنها شبکهای از ارتباطات متقابل وجود دارد ،به اولویتبندی آنها در شبکهای از
روابط متقابل پرداخته شد .نتایجی که از گام تحلیل ریسکهای منابع انسانی حاصل میشود ،به
این شرح است:
ریسکهای عملیاتی منابع انسانی (به ترتیب ریسکهای انتخاب و استخدام ،ریسکهای
آموزش و توسعه ،ریسکهای پاداش و جبران خدمات ،و ریسکهای ارزیابی و مدیریت عملکرد)
بیشترین اهمیت یا بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شبکة ارتباطات میان ریسکها را
دارند .به عالوه ،این ریسکها همگی در گروه ریسکهای علّی قرار دارند .این امر نشاندهندة این
است که کارکردهای واحد منابع انسانی سازمان تأثیر بسزایی در شکلگیری یا تقویت سایر
ریسکهای منابع انسانی دارند.
 ریسکهای فردی متخصصان منابع انسانی سازمان (به ترتیب ریسکهای عدم برخورداریاز دانش و مهارتهای انسانی ،ریسکهای عدم برخورداری از دانش و مهارتهای ادراکی،
و ریسکهای عدم برخورداری از دانش و مهارتهای فنی) رتبههای بعدی را به لحاظ
اهمیت یا بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شبکة ارتباطات متقابل میان
ریسکها دارند .این دسته از ریسکها نیز در گروه ریسکهای علّی قرار میگیرند .یعنی
بیشتر علت ایجاد سایر ریسکهای منابع انسانی به شمار میروند ،تا معلول آنها.
 ریسک سرمایههای انسانی (به ترتیب ریسک دانش ،مهارت و توانایی کارکنان ،ریسکهایرفتاری و ریسکهای سالمت و ایمنی شغلی) به لحاظ اهمیت در میانة سایر ریسکها قرار
دارند ،اما همانطور که در شکل  4دیده میشود ،این دسته از ریسکها در گروه
ریسکهای معلول قرار میگیرند .بهعبارت دیگر ،از سایر ریسکهای منابع انسانی تأثیر
میپذیرند.
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 ریسک دیدگاههای کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی (به ترتیب دیدگاه مبتنی بر عملکردغیراثربخش و دیدگاه مبتنی بر نقش غیراستراتژیک واحد منابع انسانی) نیز به لحاظ اهمیت
یا درجة وابستگی متقابل در میانة ریسکها قرار دارند .اما این دسته از ریسکها بیشترین
تأثیرپذیری از سایر ریسکها دارند .این امر به لحاظ منطقی نیز درکشدنی است .عواملی
نظیر نحوة انجامدادن کارکردهای منابع انسانی و دانش و مهارت متخصصان واحد منابع
انسانی میتوانند شکلدهندة ادراک و دیدگاه کارکنان سازمان نسبت نقش واحد منابع
انسانی و اثربخشی عملکرد آن باشند.
نتایجی که از گام سنجش ریسکهای منابع انسانی حاصل میشود ،نیز به شرح زیر است:
 ریسکهای عملیاتی منابع انسانی نسبت به سایر حوزههای اصلی چهارگانة ریسکهایمنابع انسانی از باالترین اولویت با توجه به شاخصهای تحلیل برخوردارند .به عالوه،
همانطور که در گام تحلیل دیدیم ،این دسته از ریسکها از بیشترین مجموع تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری در شبکة ارتباطات متقابل میان ریسکها برخوردارند و همگی در گروه
ریسکهای علّی قرار داشتند .بین این دسته از ریسکها نیز اولویت ریسکهای پاداش و
جبران خدمات بیشتر است و پس از آن به ترتیب ریسکهای آموزش و توسعه،
ریسکهای انتخاب و استخدام و ریسکهای مدیریت و ارزیابی عملکرد باالترین اولویت
را دارند.
 ریسک سرمایههای انسانی با توجه به شاخصهای تحلیل از اولویت بعدی برخوردارند.بین این دسته از ریسکها اولویت ریسکهای رفتاری بیشتر است و پس از آن ،به ترتیب،
ریسکهای سالمت و ایمنی شغلی ،و ریسکهای دانش ،مهارت و توانایی کارکنان باالترین
اولویت را دارند.
 ریسک دیدگاههای کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی از اولویت سوم برای مواجههبرخوردارند .در بین این دسته از ریسکها نیز ابتدا ریسک نقش غیراستراتژیک و سپس
ریسک عملکرد غیراثربخش واحد منابع انسانی باالترین اولویت را دارند.
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در نهایت ،ریسکهای فردی متخصصان منابع انسانی از کمترین اولویت با توجه به
شاخصهای تحلیل برخوردارند .در میان این دسته از ریسکها نیز اولویت ریسکهای عدم
برخورداری از دانش و مهارتهای انسانی از سایر ریسک بیشتر بوده و پس از آن به ترتیب
ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارتهای ادراکی و ریسک عدم برخورداری از دانش و
مهارتهای فنی از باالترین اولویت برخوردارند .همانطور که مالحظه میشود ،برخورداری از
دانش و مهارتهای انسانی برای متخصصان منابع انسانی سازمان با توجه به ماهیت خاص شغل
آنان و ارتباط وسیع با افراد سازمان بسیار حیاتی است .نکتة شایان ذکر این است که هر چند این
دسته از ریسکها از اهمیت یا بهعبارتی مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی در شبکة
ارتباطات متقابل میان ریسکها برخوردارند ،با این حال ،درنظرگرفتن توأم پنج شاخص سبب شده
است که این ریسک از دید متخصصان منابع انسانی سازمان در اولویت پایینتری قرار گیرد .این
نتیجه ،لزوم توجه همزمان به همة شاخصهای تحلیل (و نه صرفاً تأکید بر یک شاخص
منحصربهفرد) را نشان میدهد ،مگر اینکه برخی شاخصها از دید خبرگان سازمان از اهمیت یا
وزن بیشتری برخوردار باشند که در این صورت میتوان اولویت ریسکهای منابع انسانی را با
توجه به اوزان نسبی شاخصهای تحلیل تعیین کرد.
معرفی دیدگاه چندمرحلهای مدیریت ریسک منابع انسانی شامل شناسایی ،تحلیل ،سنجش و
مواجهه به متخصصان کمک میکند که تصمیمگیری دربارة ریسکهای منابع انسانی را تا زمان
وقوع رخداد توأم با ریسک و حادثشدن پیامدهای آن به تعویق نیندازند .این امر مستلزم آن است
که متخصصان منابع انسانی و ریسک از منطقة اطمینان یا سیلوی خود خارج شوند و با دیدگاهی
سیستمی فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی را پیگیری کنند .مرحلة آخر این فرایند مدیریت
ریسک منابع انسانی ،یعنی مواجهه با ریسکها در قلمرو این تحقیق قرار نمیگیرد اما ارائة
استراتژیهای مناسب برای مواجهه با ریسکها با توجه به اولویت آنها بهعنوان پیشنهادی برای
تحقیقات آتی مطرح میشود.

5316  بهار،5  شمارة،51  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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