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درانسانیمنابعهايریسکتحلیلوشناساییمدلارائه
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چکیده

بهتحلیلیوکیفیمدلیکانسانیمنابعهايریسکشناختاهمیتدرکبااستدرصددحاضرمطالعه

ازفادهاستباانسانی،منابعهايکریسابعادنخستگامدر.دهدارائهریسکمدیریتبهبودمنظور

ارشدوعالیمدیرانودانشگاهیخبرگانبایافتهساختارنیمههايمصاحبهانجامومحتواتحلیلتکنیک

دلفیروش،شدهگردآوريهايمؤلفهغربالجهتبعديگامدرشدند.ییشناسانفر20تعدادبهشرکت

شد.استفادهتفسیريريساختاسازيمدلروشازهاآنبنديسطحوتحلیلجهت،نهایتدروفازي

هايریسک.گردیدسطحچهاردرانسانیمنابعهايریسکیکپارچهمدلارائهبهمنجرحاصلنتایج

ازعدُبثیرپذیرترینأتعنوانبهرفتاريهايریسکودعُبثیرگذارترینأتومدلزیربنايعنوانبهايزمینه

راستايدرسازمانمدیرانتربیشتوجهنیازمندکهشدندمعرفیانسانیمنابعهايریسکابعادمیان

.ندباشمیانسانیمنابعهايریسکمدیریتبهبود

.تفسیريساختاريسازيمدلفازي،دلفیانسانی،منابعهايریسک:کلیديواژگان

کتول،آبادعلیاسالمی،آزاددانشگاهکتول،آبادعلیواحدمدیریت،گروهانسانیمنابعگرایشدولتیمدیریتدکترايدانشجوي1
)(ایران.

مسئول:نویسنده.ایرانکتول،آبادعلیاسالمی،آزاددانشگاهل،کتوآبادعلی2

)(ایران.کتول،آبادعلیاسالمی،آزاددانشگاهکتول،آباد
ایران.کتول،آبادعلیاسالمی،آزاددانشگاهکتول،آبادعلیواحد
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مقدمه

ازبسیاريموفقیتدرمؤثرنقشیداراياساسیعنصریکعنوانبهانسانیهايسرمایه
محسوبسازمانیکداراییترینباارزشکارکنان،کهاینبهتوجهبا.باشندمیاهسازمان

دهدمیتشکیلراسازمانیسرمایهازمهمیبخشآنانعملکردورفتاردرکشوند،می
نباشد،مساعدکارکنانبرايشرایطکهزمانی).2005(

گردد.بعديهايبحرانبهمنجرتواندمیهزینهاینوشودمیپرهزینهادارياموراتانجام
برايانگیزهباودیدهآموزشوشایستهافرادوجودهاسازماندرکهنمودتضمینتوانمی

.باشندمیبرخوردارسزاییبهاهمیتازریسکمدیریتموفقیت
هايپایهازیکیوداشتههاسازمانرداساسینقشانسانی،سرمایهبهنگرشنحوه)2016

یابیدستکهيطوربهدارد،سازمانیشکستیاموفقیتباتنگاتنگیرابطهکهاستاساسی
ازآگاهیاست.سازمانیارزشباهايسرمایهاینصحیحمدیریتگرودرسازمانیاهدافبه

هايمشیخطوهاسیاستازبسیارياساسوپایهتواندمیانسانیهايسرمایهنگرش
و(ساجديشودمنجرسازمانکاراییووريبهرهافزایشبهنهایتدرگرفته،قرارسازمان
).1396مهرابی،
وشناساییکاملطوربهانسانی،منابعریسکتأثیراتواهمیتهاسازمانازبسیاريدر
ریسکازمحدوديفتعریهاسازمانازبسیاريکهآنجاییازعالوه،به.استنشدهمطرح
هاریسکشناساییدرتنهانهسازمانرهبرانکهداردوجودامکانایندارند،انسانیمنابع

بهکمکبرايبهبودهايفرصتدرکدربلکهبخورند،شکستبنیاديواساسیشکلبه
(نمایند.عملناموفقرقبا،بامقایسهدرسازمان،عملکردارتقاء
2011(

برايانسانیمنابعریسکسازمانی،هايریسکانواعمیانازاخیرهايسالدر
مهمدالیلازیکی).2012(استشدهبرخوردارتوجهیقابلاهمیتازهاسازمان
امروزي،هايسازمانتغییراتوتوسعهبهتوجهباانسانیمنابعهايریسکبررسی
متوسط،طوربهوبودهباالبسیارکهاستانسانیمنابعهايکریسمدیریتهايهزینه
ازناشیقصوراتجبرانصرفها،سازمانعملیاتیهايهزینهازدرصد15حدود
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مدیریتازناتوانهاسازمانکهزمانیخصوصبهشود؛میانسانیمنابعهايریسک
صّحهانسانی،منابعیسکرمدیریتاهمیتبرتوانمیهستند،هاییریسکچنیناثربخش
بررسیهنگامبهکهاستذکربهالزمچنینهم.)20002 ,(گذاشت

وشودمیمحاسبههاآنمالیهايهزینهتنهامواقع،اکثردرانسانیمنابعهايریسکهزینه
شوند)میانگاشتهنادیدهکلیطوربهانسانیمنابعهايریسکاقتصاديِغیرهايهزینه

ترینمهمازیکیعنوانبهانسانیمنابعمدیریتفرایند).1395ورزشکار،واردستانی
عدممدیریتقراردارد.مختلفمنابعازناشیریسکمعرضدرکاروکسبفرایندهاي

نگاهتوانمیراآنعمدهمزایايکهشودمیمحسوبریسکمدیریتیافته،توسعهقطعیت
تهدیدات،وهافرصتریشهعنوانبهقطعیتعدمبهتوجهتهدیدات،وهافرصتبهمتوازن
نگاهبرايمناسبچارچوبایجادوسازمانیفرایندهايبهنسبتتروسیعدیدگاه

ریسک،مدیریتگفتتوانمیدیگر،عبارتبهبرشمرد.سازمانیفرایندهايبهاستراتژیک
وخطراتتاکندمیجستجوراامشخصنآیندهوبینیدمیآیندهدرونرادورترافقی

واقع،در).1391جوشقانی،حجازيورهنما(کندشناساییرابالقوههايفرصت
ودارندشیپدریانسانمنابعهايسکیرکاهشيبرایطوالنیراهامروزيهايسازمان

)2017(شود.میآغازافرادهمهتیذهنرییتغباکارنیا
ریسکپیشینهسازمانهرکهاستاینپژوهشایندراهمیتحائزواصلیمسئله

مواجهانسانینیرويریسکباکهمحورپروژههايشرکتدارد.خودبهمختصومتفاوت
دستازنیزراخودهايبرتريمتخصص،کارکناندادندستازصورتدرهستند،

ترینمهمازیکیتوانمندومتخصصنکارکناآموزشونگهداشتجذب،بنابرایندهند.می
بههايبررسیاست.شرکتبازدهیارتقاءواستراتژیکاهدافبهرسیدنبرايضروریات

حوزهدرراهاییریسکوجوداخیر،هايسالدرگازصنعتممیزينتایجازآمدهعمل
بهتاشدیمآنبرموضوعاهمیتبهتوجهبااست.دادهنشانشرکتایندرانسانیمنابع

بپردازیم.شرکتاینبهمختصانسانیمنابعهايریسکشناسایی
اجتماعیمسئولیتوشرکتیحاکمیتازاساسیبخشریسک،مدیریتکهآنجاییاز

ازپساست.گرفتهقرارتوجهموردشرکتمدیرانِسويازعملدرهاست،سازمان
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هايهزینهکاهشجهتدرهاکریسایناثرکاهشسازمان،اینهايریسکشناسایی
انسانی،نیرويدقیقریزيبرنامهریسک،ازناشیهاياسترسکاهشریسک،ازناشی

سازمانبرايافرادواقعیهايشایستگیوهاقابلیتتوسعهوانسانینیرويتوانمندسازي
انسانیمنابعهايریسکتحلیلوارزیابینیازمندکهباشدمیضروريومهمامري

قالیبافومقیمیپور،قلی(ابراهیمی،باشدمیهاآنکنترلومواجههجهتشده،شناسایی
وابعادمنسجم،چارچوبیارائهباداردسعیتحقیقایندیگر،عبارتبه).1394اصل،
یکارائهباونمودهمعرفیایرانگازملیشرکتدرراانسانیمنابعهايریسکهايمؤلفه

بهسؤالاینبهپاسخبرايسازمانعملکردارتقاءوبهبودراستايدر،تحلیلیرویکرد
که:بپردازدهاآنارزیابی

وهستندکدامایرانگازملیشرکتدرانسانیمنابعهايریسکهايمؤلفهوابعاد
هاآنکنترلومدیریتجهتمؤلفهوُبعدتأثیرپذیرترینوتأثیرگذارترینعنوانبهکدامیک

؟رودمیارشمبه
هايریسک).2003(استانسانیسرمایهکاريوکسبهردراصلیریسک

وروشنتعریفهیچوجود،اینباهستند.انسانیمنابعبهمربوطهمگیانسانی،منابع
شاملانسانیمنابعریسکدربارهایدهترینبنیادياگرچهندارد،وجودواژهاینازدقیقی
بهمنجرونمایدوقفهدچارراسازمانیعملیاتاستممکنکهشودمیییهاریسکتمامی

درکاناداکنفرانسرخانهیدب)2017.شودانسانیمنابعناکارآمدمدیریت
هیسرماسکیر،»یانسانهايهیسرماسکیرتیریمد«عنوانباخود2011سالگزارش

ازیعیوسفیطدررییتغازیناشتیقطععدم«:ندکمیفیتعرمضموننیابارایانسان
کیاستراتژاهدافتحققيبراسازمانییتوانابرکهیانسانمنابعتیریمدبامرتبطمسائل

منابعسکیرآنچه).2012(»استرگذاریثأتآنیاتیعملو
بلکه،استآنیدگیچیپتنهانهسازدمیمتفاوتکاروکسبهايسکیرریساازرایانسان

يکشورهاهايارزشویشناختتیجمععواملفرهنگ،ویانسانرفتارباآنارتباط
.باشدمیمختلف

مختلفهايسازمانوافرادبرايانسانیمنابعهايریسکفوق،توضیحاتبهتوجهبا
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وهاشرکتانسانی،ابعمنهايریسکانواعشناساییهنگامبهبنابرایندارد.متفاوتمعانی
حوزهدرمدلدوارائهبهاینجادرکرد.خواهندفهرسترامختلفیموضوعاتمختلف،افراد

ابتداپردازیم.میاند،شدهانتخابجامعیتوبودنگستردهلحاظبهکهیانسانمنابعسکیر
هايسکیریاصلحوزهچهار.پردازیممی)2006(ونسیاستتوسطشدهارائهچارچوببه

از:عبارتنداندیشمندایننظرازینانسامنابع
وییتوانادانش،ایکارکنانبامرتبطسکیرهرگونه:یانسانهايهیسرماسکیر

.آنانمهارت
فیوظاازکیهرمورددرشدهجادیاهايسکیر:یانسانمنابعیاتیعملهايسکیر

وپاداش،عملکردیابیارزتخاب،انویابیکارمندرینظسازمانیانسانمنابعواحد
.کارکنانتوسعهوآموزشخدمات،جبران

.سازمانکارکنانورانیمدادراکبامرتبطهايسکیرکارکنان:هايدگاهیدسکیر
اثرسهمونقشنبودازکههاییسکیر:یانسانمنابعمتخصصانيِ فردهايسکیر

.شوندمییناشآنانيفردوسعهتدرضعفوسازمانیانسانمنابعمتخصصانبخش
بررسیباکهپردازیممی)2016(اسمیتوبکرتوسطشدهارائهچارچوببهادامهدر
درزیرترتیببهراانسانیمنابعهايریسکعاملِهشتآنها،بنديجمعومتعددمنابع
نمودند:معرفیخودمدل

است.کارکنانبهداشتوسالمتعامل،اولین
تأثیروريبهرهبرهاسازماندرناکارآمدانسانیِمنابعاست.وريبهرهامل،عدومین

گذارند.می
وانسانیعواملمالی،قصوربرايمهمدالیلاست.مالیریسکعامل،سومین

رضایتوکارکنانبهمربوطخاصموضوعاتباشد.میشانغیرفنیهايمهارت
باشد.میسازمانمالیدعملکربرمستقیمتأثیردارايشانشغلی

یککار،نیرويجاییجابهوخدمتترکاست.کارنیرويجاییجابهعامل،چهارمین
بگذارد.مثبتتأثیرسازمانرشدوثباتبرتواندمیکهاستریسکعامل

درمحلنبایدکارکنانکهزمانیاست.کارمحلدرحضورنرخیاالگوعامل،پنجمین
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بگذارد.سازمانوریبهرهبرمنفیتأثیرتواندمیبیماری،انندمشوند،کارحاضر
منفیومثبتتأثیرسازمانیکبرتواندمیشهرتاست.شهرتعامل،ششمین

باشد.داشته
کند،فعالیتقانونبراساسبخواهدکهسازمانیاست.قانونیریسکعامل،هفتمین

انسانیمنابعمدیریتبهمربوطکهنمایدرعایتراقانونیملزوماتبرخیباید
شود.می

جاییجابهافزایشکهاستاینبرباور.استنوآوریریسکعامل،آخرینوهشتمین
قرارریسکمعرضدرراهاآنوداردمنفیتأثیرسازماننوآوریبرکارنیروی

.دهدمی
اشارهزیردمواربهتوانمیپژوهشاینباهمراستاگرفتهصورتتحقیقاتخصوصدر

د:نمو
تیریمدمدلیطراحبهیپژوهشدر)1396(نریمانیونقویسیدحیدری،پور،یقل

دادهپردازیهینظریمبنابریخصوصبهیدولتازگذارطیشرادریانسانمنابعسکیر
یطهامصاحبهازآمدهدستبههایدادهلیتحلجینتاپرداختند.نفتصنعتدرانیبن
بریانسانمنابعسکیرتیریمدمدلجادیابه،یابانتخویمحورباز،اریگذکدندایفر

.دیگردارائهعدُب28ومفهومششقالبدرانیبندادهپردازیهینظریمبنا
ویانسانمنابعسکیرتیریمدیبررسبهیپژوهشدر)1395(یمیابراهوپوریقل

هایسکیرآنان،پیشنهادیمدل.ندپرداختکشوربرقصنعتدرختهیآمکردیروکاربرد
هایسکیرکهدادشانننتایجونمودبندیطبقهدستهچهارقالبدررایانسانمنابع

شبکهدریریرپذیتأثویرگذاریتأثمجموعترینبیشیدارایانسانمنابعیِاتیعمل
منابعهایسکیریِاصلهایحوزهریسابهنسبتوبودههاسکیرانیممتقابلارتباطات

برخوردارند.مواجههیبراتیاولونیباالترازی،انسان
تیریمدباآنرابطهویانسانمنابعسکیربهیپژوهشدر)2017(یراستفانسدوت

رانیمداکثرکهدادنشانقاتیتحقنیاجینتاپرداخت.سلندیاکشوردریسازمانسکیر
یانسانمنابعهایسکیرازدفتنگرقرارمصاحبهموردقیتحقنیادرکهیانسانمنابع
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.کردندنمیتیریمدراهاآنیرسمطوربهامابودند،مطلع
یانسانمنابعسکیرتیریمداندازچشمنییتببهیپژوهشدر)2016(تیاسموکرب

ابعادیانسانمنابعسکیرکهدادنشانآنانقاتیتحقجینتاپرداختند.ایاسترالکشوردر
همراهبههاسازمانیبراکهیمعنادارداتِ یتهدوهافرصتدلیلبهوداردایگسترده
ریساازتربرجستهیسکیرعنوانبهوشدهادغامیامروزکاروکسبدرداشت،خواهد

باشد.میهاسکیر
سه،یانسانمنابعسکیرتیریمدستمیسکییطراحیراستادر)2008(چلریموپل
کهیانسانمنابعیِاتیعملهایسکیروکیاستراتژهایکسیر،یطیمحهایسکیردسته
کردند.شناساییرابودندمواجهآنباآلماندریگذارسرمایههایبانک

خالءآید،میبرانسانیمنابعریسکدرحوزهتحقیقاتنتایجمطالعهازکهگونههمان
بررسیخصوصدرخلیداتحقیقاتحوزهدریکیشود؛میمشاهدهزمینهدودرتحقیقاتی

هاییمدلوهاچارچوبکمبوددیگریوانسانیمنابعهایریسکچندگانهابعادتوسعهو
بپردازند.هاسازماندرانسانیمنابعهایریسکهایمؤلفهوابعادسنجشوارزیابیبهکه
ریسکموضوعبهُبعدیچندوشدهدهیسامانشکلیبهکهمحدودیمنابعازغیربه
منابعهایریسکگستردههایبخشازیکیتشریحبهمنابعسایراند،پرداختهانسانینابعم

).1394همکاران،و(ابراهیمیاندپرداختهانسانی
بهحوزه،ایندرتحقیقاتدیگرازمجزانگاهیباکهشدآنبرپژوهشاینراستادراین

شاخگیسهمدلازبرگرفتهیقتحقایناولیهمدلبپردازد.خودمطلوبمدلارائه
جهتبهاست.بودهباشدمیایزمینهورفتاریساختاری،ُبعدسهدارایکهاهرنجانی

ُبعدمنتخبِخبرگان،بامصاحبهانجامازپسمدل،توسعهخصوصدرموضوعاهمیت
فوقهگانسهابعادبهباشد،میاکتشافیکامالً علمیلحاظازکهارزشیُبعدیعنیچهارم،
منابعهایریسکهایمؤلفهوابعادشناساییازپسپژوهشایناصلیهدفِ گردید.اضافه

شدهشناساییهایمؤلفهوابعادازهریکتأثیرگذاریاهمیتتاآنهاستبندیسطحانسانی،
شود.مشخصنظرموردشرکتِ در
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شناسیروش

بهوکاربردیهایپژوهشزمرهدرپژوهشیگیریجهتوهدفلحاظبهحاضرپژوهش
کیفینوعازتحقیقروشپروژه،کلیهدفبهتوجهبااست.اکتشافیماهیت،لحاظ

چارچوبساختبهاقدامهادادهگردآوریازپسکهآنجاییازچنینهمشد.انتخاب
بهکنندهمشارکتتیمباشد.میاستقرائیرویکردیدارایتحقیقایناست،شدهپژوهش

مدیریتدکتریتحصیالتباهادانشگاهعلمیهیاتاعضایازنفر9کهبودندنفر20تعداد
تحصیالتباایرانگازملیشرکتانسانیمنابعارشدکارشناسانومدیرانازنفر11و

ازمنتخبمدیریتیهایسمتدرسالدهازبیشسابقهبالیسانسفوقودکتری
رامرکزیوایالمکردستان،اصفهان،یزد،ضوی،رخراسانگیالن،گلستان،هایاستان
تکنیکازاستفادهباوقضاوتیغیراحتمالیِ گیرینمونهروشباافراداینگردید.میشامل
نظربرمنطبقکنندهمشارکتتیمانتخابپژوهشایندرگردیدند.انتخاببرفیگلوله

کهتفسیریساختاریِسازیمدلدعمُب)،1392جاللی،وخسروانیآذر،ازنقل(بهوارفیلد
مصاحبهاطالعات،گردآوریِابزارگرفت.صورتداند،میمناسبراخبره20تا15انتخاب

باشد.مینامهپرسشوخبرگانبایافتهساختارنیمه
نظریمتونگستردهمطالعهباپژوهش،اکتشافیرویکردبهتوجهبانخستدرگام

ودانشگاهیانسانیمنابعمدیریت،باخبرگانیافتهساختارمهنیمصاحبهانجاموتحقیق
منابعهایریسکُبعدِ چهارکیفی،محتوایتحلیلتکنیکازگیریبهرهوگازصنعت
استپیامیکهایویژگیتوصیفمحتواتحلیلکاربردترینمهمگردید.شناساییانسانی
انتخابوغربالبرایفازیلفیدروشازَبعدی،گامدر).1380همکاران،و(سرمد
فازی،دلفیروشازاستفادهاصلیهدفشد.استفادهانسانیمنابعهایریسکهایمؤلفه

ازسرییکواسطهبهخبرگاننظراتازگروهیاجماعتریناطمینانقابلبهدستیابی
منابعانخبرگازگروهیاجماعکسبباکهباشدمیبازخوردهمراهمتمرکزهاینامهپرسش
جهتآخرگامدرگردید.نهاییمؤلفه15انتخاببهمنجرایرانگازملیشرکتانسانیِ
تفسیریساختاریسازیمدلروشازحاصلهایمؤلفهوابعادارزیابیووتحلیلتجزیه

(شدارائه1973سالدروارفیلدتوسطباراولینروشاینشد.استفاده
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یامسئلهیکازساختاریآید،میدستبهمتدولوژیاینازاستفادهباکهمدلی).2005
دقتبهالگوییودادهنشانرامطالعاتیحوزهیاسیستمیککهاستپیچیدهموضوع
وبررسیبهروشاینازاستفادهباتحقیقایندر.)2006(باشدمیشدهطراحی
وشدپرداختهانسانیمنابعهایریسکهایمؤلفهودابعاپذیریاثرواثرگذاریارزیابی
مؤثرعواملگرافیکیمدلشده،مشخصهاآنمعلولیوعلتروابطتعاملمیزانسپس،

گردید.ارائه

هایافته

محافظهارزشِبیانبراینامهپرسشیکازخبره،تیمتشکیلازپستحقیقایندر
مجموعهدرمعیارهراهمیتبهمربوطحداکثر)(بینانهخوشارزشو(حداقل)کارانه

شدهآوریجمعهاینامهپرسشاساسبرشد.استفاده10تا1بازهدراحتمالیمعیارهای
نشانگردید.تبدیل1مثلثیفازیاعددبهکالمیمتغیرهای،درجدول

کارانهمحافظهشارزحداکثردهندهنشانوکارانهمحافظهارزشحداقلدهنده
است.معیارهایبرایارزشترینکارانهمحافظههندسیِمیانگینوخبرگان

��� )1(
��� × ��� × …× ���)

�/� )2(
��� )3(


(شاخصترینکارانهمحافظهبرایمحاسبهبعد،مرحلهدر� = (�
�, �
�, �
�

��شاخصترینبینانهخوشو = (���, ��� , شد.انجامماندهباقیهایراهبردبرای(���
�� , � ∈ �.
هربرای��داری،معنیمقدارمحاسبهوخبرگاننظراتهمسانیِبررسیسپس
بررسیبرای)1(شکلدر��و�
شانیپوهمبخشخاکستریمنطقهشد.معیارانجام

شد.استفاده��کلداریمعنیارزشمحاسبهومعیارهردرخبرگاناجماع
هیچونداشتهپوشانیهمجفتکهصورتیدر)2010

3
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حدیکبهمعیارخصوصدرخبرگاندیدگاهباشد،نداشتهوجودخاکستریمنطقهگونه
شد.استفاده4فرمولازاجماعداریمعنیارزشورسیدهاجماع

��
�������

�
)4(

6و5هایفرمولاساسبرهامؤلفهازیکهربرای��داریمعنیارزشمرحلهایندر
آمد.دستبه

(5)

��
	��×�������×���

(	������) � (�������)
)6(

,Hsiaoفازي(منبعمثلثیعضویتتابعدرخاکستريمنطقه-1شکل 2006; Lee, Wang& Lin,

2010:(

گردیدتکرارخبرگاننظراتاشباعوهمگراییبهیابیدستزمانتاقبلمراحل
), 1993.(

مقداروداریمعنیمقدارباکهاستمنتخبفهرستازمعیارهااستخراجآخر،مرحله
طبق)،1(جدولاساسبرگردد.میمعیارهابرخیحذفبهمنجروشدهمقایسهآستانه

کهبقیماوحذفاند،کردهکسبراآستانهحدازکمترعددکههاییمؤلفهخبرگاننظر
گردیدند.انتخابداشتند،راآستانهحدازتربیشاهمیتدرجه
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هايیافته(منبع:فازيدلفیروشبراساسانسانیمنابعهايریسکهايمؤلفهوابعاد-1جدول

)51/7=حدآستانه*(پژوهش)

ابعاد
بینانهخوشمقداربدبینانهمقدار

میانگین 

یهندس

مقدار

معنی

داري ��ترینبیشکمترینترینبیشکمترین
�

��
�

هاي ساختاري منابع انسانیریسک

استراتژیکهايریسک
انسانیمنابع

2881099/497/833/10

عملیاتیهايریسک
انسانیمنابع

387992/596/736/11

454718/442/693/2تکنولوژيهايریسک
مدیریتهايریسک

استعدادها
354812/441/613/3

منابعمالیهايریسک
انسانی

2881056/417/972/9

وفرایندهاهايریسک
هاروش

354712/437/671/3

ساختارهايریسک
سازمانی

3881046/558/821/10

وبهداشتهايریسک
ایمنی

465897/465/628/4

هاي رفتاري منابع انسانیریسک

سرمایههايریسک
انسانی

3881039/563/809/10

نگرشیهايریسک
کارکنان

387992/506/828/11

تضادهايریسک
سازمانی

254895/346/675/3

هايریسک
منابعشناختی روان

انسانی
2881028/558/596/10

387983/506/812/11هايسبکهايریسک
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ابعاد
بینانهخوشمقداربدبینانهمقدار

میانگین 

یهندس

مقدار

معنی

داري ��ترینبیشکمترینترینبیشکمترین
�

��
�

مدیرانرهبري
هايشکافهايریسک

مهارتی
387992/511/824/11

فرهنگهايریسک
سازمانی

364966/400/782/3

اي منابع انسانیهاي زمینهریسک

ارتباطاتهايریسک
محیطی

244826/372/553/2

397951/596/738/12سیاسیهايریسک
565914/565/658/2اجتماعیايهریسک
254768/364/520/4فرهنگیهايریسک
297960/501/882/13اقتصاديهايریسک

397977/596/796/12قانونیهايریسک
جهانیهايریسک

انسانیمنابع
454723/437/690/2

هاي ارزشی منابع انسانیریسک

هايارزشهايریسک
شغلی

3881062/403/911/9

هايارشهايریسک
دینی

454918/459/619/2

هايارزشهايریسک
اخالقی

387983/506/812/11

هايارزشهايریسک
فرهنگی

387992/511/824/11

سرمایههايریسک
ارزشی

3641062/426/744/3

مدیریتهايریسک
اخالقی

364966/400/782/3
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میاناز)،51/7(داريمعنیمقدارستونمیانگینازحاصلحدآستانهمقداربهتوجهبا
ایمنی،وبهداشتها،استعدادمدیریتتکنولوژي،هايریسکهايمؤلفهموجود،مؤلفه28

فرهنگی،محیطی،ارتباطاتاجتماعی،سازمان،فرهنگسازمانی،تضادها،روشوهافرایند
درکهاخالقیمدیریتوارزشیسرمایههايریسکدینی،هايارزشانسانی،منابعجهانی
شدند.حذفبودند،)51/7(آستانهحدازکمترهاآنداريمعنیمقدارابعادسایربامقایسه
هايریسکهايمؤلفهانسانی،منابعساختاريهايریسکیعنیاولُبعددربنابراین

منابعرفتاريهايریسکیعنیدومُبعددرسازمانی،ساختارمالی،تی،عملیااستراتژیک،
انسانی،منابعشناختیروانکارکنان،نگرشیِانسانی،سرمایههايریسکهايمؤلفهانسانی،
ايزمینههايریسکیعنیسومُبعددرمهارتی،هايشکافمدیران،رهبريهايسبک
یعنیچهارمبعددروقانونیاقتصادي،سیاسی،هايریسکهايمؤلفهانسانی،منابع

اخالقیهايارزششغلی،هايارزشهايریسکمولفههايانسانی،منابعارزشیهايریسک
بود)،آستانهحدازتربیشهاآنداريمعنیمقدارکهاینتوجه(بافرهنگیهايارزشو

گردید.انتخاب
حاصلنتایجوتفسیريساختاريِ سازيمدلتکنیکازمختصريتوضیحبهادامه،در

پردازیم.می
درهامؤلفهاینکردنواردبهنوبتها،مؤلفهشناساییازپسنخست،مرحلهدر

متغیرهاابعادبهماتریسیکماتریساینرسد.میمتغیرهادرونیروابطساختاريماتریس
بهدوروابطگاهآنشود.یمذکرترتیببهمتغیرهاآناولستونوسطردرکهباشدمی

نمادهااین).2005(شودمیمشخصنمادهاییکمکبهمتغیرهادوي
از:عبارتند

باشد.داشتهتأثیربرمتغیراگر:
باشد.داشتهتأثیربرمتغیراگر:
بالعکس.وباشندداشتهسویهدوتأثیرومتغیراگر:
باشد.نداشتهوجودايبطهرااگر:

ابعادازماتریساینداد.تشکیلراساختاريتعاملیخودماتریسبایدبعدي،مرحلهدر
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انسانیمنابعهايریسکابعادساختاريتعاملیخودماتریس-2جدول

یارزشايزمینهيرفتاريساختارردیف

يساختارهايریسک1
يرفتارهايریسک2
ايزمینههايریسک3
یارزشهايریسک4

هايیافته(منبع:انسانیمنابعهايریسکابعادسازگارشدهدستیابیماتریس-3جدول

پژوهش)

ارزشیايزمینهرفتاريساختاريابعاد

1101ساختاري
0100رفتاري

1111ايزمینه
0101ارزشی

هاآنمقایسهوانسانیمنابعمتخصصانوخبرگانتوسطانسانیمنابعیسکرهايمؤلفهو
ابعادمیانروابط)2(جدولدراست.شدهتشکیلمفهومیروابطحالتچهارازاستفادهبا

ایرانگازملیشرکتودانشگاهیخبرگانازتن20نظرمبنايبرانسانیمنابعریسک
هايمؤلفهمیانروابطجدولدرجازصفحات،تمحدودیدلیلبهاست.مشاهدهقابل

است.شدهنظرصرفانسانیمنابعریسک
برايشود.میتبدیلیکوصفرماتریسبهساختاريخودتعاملیماتریسسپس
ووهايعالمتجایگزینرایکعددسطرهردربایددستیابی،ماتریساستخراج

ازپسکرد.ساختاريخودتعاملیماتریسردوهايعالمتجایگزینراصفرعدد
نمودنسازگارازپسباشد.برقرارآندرونیسازگاريبایداولیه،دستیابیماتریستشکیل
خبرگانِنظرمبنايبرکهانسانیمنابعریسکهايشاخصوابعاداولیه،دستیابیماتریس

منابعریسکابعادنهاییدستیابیماتریسآمد.دستبهبود،شدهتشکیلانسانیمنابع
جدولدرانسانیمنابعریسکهايمؤلفهنهاییدستیابیماتریسو)3(جدولدرانسانی

است.شدهارائه)4(



....ایرانگازملیشرکتدرانسانیمنابعهايریسکتحلیلوشناساییمدلارائه

.......9139تابستان /44شماره/یازدهمسال

137

هايیافته(منبع:انسانیمنابعریسکهايمؤلفهسازگارشدهدستیابیماتریس-4جدول

پژوهش)

هامؤلفه

111111110000111استراتژیک

011011101000111عملیاتی

منابعمالی
انسانی

001011101000111

ساختار
سازمانی

011111111000100

سرمایه
انسانی

000011101000111

نگرشی
کارکنان

000001111000111

روان
ناختیش

000000100000100

سبک
رهبري
مدیران

011000110000111

هايشکاف
مهارتی

100010111000111

110011010111111سیاسی

111101111010111قانونی

111001110011111اقتصادي

هايارزش
شغلی

000010100000100
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هامؤلفه

هايارزش
اخالقی

000000100000111

ارزش
فرهنگی

000000100000111

پژوهش)هايیافته(منبع:انسانیمنابعهايریسکابعادسطوحتعیین-5جدول

سطحمشترکمجموعهوروديمجموعهخروجیمجموعهابعاد

سوم31-41-2-1ساختاريهايریسک

اول42-3-2-21رفتاريهايریسک

چهارم33-2-41-3-2-1ايزمینههايکریس

دوم44-3-41-2ارزشیهايریسک

هربراينیازپیشمجموعهودستابیمجموعهمتغیرها،اولویتوسطحتعیینبراي

ماتریسازاستفادهباکاراین.)1994(شودمیتعیینمتغیر

بود،یکیشاندستیابیمجموعهبامشترکشانمجموعهکهمتغیرهاییشد.انجامدستیابی

جدولازراهاآنمتغیرها،اینتعیینازپسدادند.اختصاصخودبهرااولویتاولسطح

.دادیمتشکیلرابعديجدولمانده،باقیمتغیرهايبقیهباوکردهحذف

کارنایوکنیممیمشخصرادومسطحمتغیرقبل،جدولهمانندهمبعديجدولدر

).2007(دهیممیادامهمتغیرهاهمهسطحتعیینتارا

.استآمده)6(و)5(جداولدرمراحلایننهایینتیجه
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پژوهش)هايیافته(منبع:انسانیمنابعهايریسکهايمؤلفهسطوحتعیین-6جدول

وروديمجموعهخروجیمجموعهابعاد
مجموعه

مشترک
سطح

هايریسک
استراتژیک

2-3-4-5-6-7-11-12-
13-15

1-4-8-9-10-11-14-
15

پنجم4-11-15

عملیاتیهايریسک
انسانیمنابع

2-3-4-5-6-7-13-14
1-2-3-4-5-8-9-10-

11-12-13-14
2-3-4-5-

13-14
سوم

مالیهايریسک
انسانیمنابع

2-3-6-7-11-12
1-2-3-4-8-9-10-

11-12-14-15
سوم2-3-11-12

ساختارهايریسک
سازمانی

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
11-13

1-2-4-8-9-10-11-
12-14-15

1-2-4-8-9-
11

پنجم

سرمایههايریسک
انسانی

2-3-5-6-7-9-13-14-
15

1-2-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15

2-5-6-7-9-
13-14

چهارم

نگرشیهايریسک
کارکنان

5-6-7-9-13
1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-14-15

5-6-7-9-
13

اول

هايریسک
شناختیروان

5-6-7-9-13-14-15
1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-14-15

5-6-7-9-
14-15

دوم

سبکهايریسک
مدیرانرهبري

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
13-14-15

4-8-9-10-11-12-
13-14-15

4-8-9-13-
14-15

هفتم

هايریسک

مهارتیهايشکاف

1-2-3-4-5-6-7-8-9-

13-14-15

4-5-6-7-8-9-11-

12-13

4-5-6-7-8-

9-13
هفتم

سیاسیهايریسک
1-2-3-4-5-6-7-8-
10-11-12-13-14-15

هشتم10-11-1210-11-12

قانونیهايریسک
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14-15
1-3-4-10-11-12

1-3-4-10-
11-12

هشتم
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وروديمجموعهخروجیمجموعهابعاد
مجموعه

مشترک
سطح

اقتصاديهايریسک
2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14-15
1-3-10-11-12

1-3-10-

11-12
هشتم

هايریسک
شغلیهايارزش

2-5-8-9-13-14
1-2-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15

2-5-8-9-
13-14

اول

هايریسک
اخالقیهايارزش

1-2-3-4-5-6-7-13-
14-15

2-5-7-8-9-10-11-
12-13-14-15

2-5-13-
14-15

ششم

ارزشهايریسک

فرهنگی

1-2-3-4-5-6-7-8-

13-14-15

1-5-7-8-9-10-11-

12-14-15

5-7-8-14-

15
ششم

شکلبهراهاآنتوانمیمتغیرهابینحوسطوروابطتعیینازپسآخر،مرحلهدر

ابعادبنديسطحهدهندننشاکه)5(جدولازهحاصلجینتابهباتوجهکرد.ترسیمیمدل

پایینبهباالازهاآنسطحبحسبرمتغیرهاابتدا،استانسانیمنابعهايریسک

ترسیمیانسانمنابعهايسکیرابعادمدلعنوانبایاگرامیدسپس،وندشدبنديسطح

،استشدهشناختهاولسطحعنوانبهکهيرفتارهايریسکعدُبکهصورتنیابه.شد

اگرامیدگریدسطوحدرابعادریسا،ترتیبهمینبهوگرفتقراراگرامیدسطحاولیندر

.استشدهارائه)2(شکلدراگرامیدنیا.گرفتندقرار

هايریسکهايمؤلفهبنديسطحهدهندننشاکه)6(جدولازهحاصلجینتابهتوجهبا

منابعهايریسکهايمؤلفهتعامالتشبکهومدلعنوانبایاگرامید،استانسانیمنابع

وشغلیهايارزشهايریسکُبعدکهتصورنیابهشد؛ترسیم)3(شکلقمطابانسانی

اولسطحهايمؤلفهعنوانبهگرفتند،قراراگرامیدسطحاولیندرکهکارکناننگرشی

بهالزمگرفتند.قراراگرامیدگریدسطوحدرهامؤلفهریساترتیبهمینبهوشدندشناخته

میزانازکنیم،میحرکتترینیپاسطوحسمتبهییباالسطوحازچههرکهاستتوضیح

گفتتوانمیلذا.شودمیافزودههاآنيتأثیرگذارمیزانبروکاستههامؤلفهيریتأثیرپذ
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پژوهش)هايیافته(منبع:انسانیمنابعهايریسکابعادتعامالتشبکهومدل-2شکل

نگرشیايهریسکهايمؤلفه)3(شکلدر)6(جدولازآمدهدستبهجینتاباقمطاب

هايریسکهايمؤلفهويریتأثیرپذمیزانترینبیشيداراشغلیهايارزشوکارکنان

ارائهصشاخ15بینازيتأثیرگذارمیزانترینبیشيدارااجتماعیواقتصاديسیاسی،

شدند.معرفی،شده

گیرينتیجهوبحث

کنونیچالشکهانسانیمنابعهايریسکزمینهدرشدهانجامتحقیقاتبررسی

درجامعدیدگاهیبااندکیبسیارمطالعاتکهدادنشاناست،انسانیمنابعمدیریت

باشد،هاریسکارزیابیوتحلیلشناسایی،شاملکهانسانیمنابعهايریسکخصوص

گردد:میمرورادامهدرکهگرفتهصورتجامعیتحقیقاتخصوصایندراست.شدهانجام

درکهکرداشاره)1395(ابراهیمیوپورقلیکاربهتوانمیداخلیتحقیقاتجملهاز

وبودنددادهقراراستفادهموردراانسانیمنابعهايریسکچهارُبعديالگويخود،پژوهش

ریسکدستهدرچهارراهاریسککه)2006(استیونسکاربهتوانمیخارجیتحقیقاتاز
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پژوهش)هايیافته(منبع:انسانیمنابعهايریسکهايفهمؤلتعامالتهشبکومدل-3شکل

و انسانیمنابعواحدبهنسبتکارکنانهايدیدگاهعملیاتی،انسانی،هايسرمایهیاافراد

که)2006(میچلروپلیاونمودتقسیمانسانیمنابعمتخصصانفرديریسک

عملیاتیواستراتژیک،محیطیهايریسکدستهسهدرراانسانیمنابعهايریسک
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قرارگرفتند.حاضرتحقیقمبنايتحقیقاتاینکرد.اشارهنمودند،بنديدسته
باایران،گازملیشرکتدرانسانیمنابعهايریسکشناساییازپستحقیقدراین

معلولیوعلتروابطازايشبکهدرانسانیمنابعهايریسککهنکتهایندرنظرگرفتن
بینتوالیوارتباطتحلیلوتجزیهجهتهاآنتأثیرمیزانبنديسطحبهداشته،وجود
گامازکهنتایجیشد.پرداختهتفسیريساختاريسازيمدلروشباهامؤلفهوابعاد

است:شرحاینبهشود،میحاصلانسانیمنابعهايریسکتحلیل
نتایجشاملکهشدهبنديدستهسطحچهاربهحاضرتحقیقدرشدهشناساییابعاد

باشد:میزیر

قانونی،هايریسکسیاسی،هايریسک(شاملانسانیمنابعايزمینههايریسک-
ارتباطاتشبکهدرُبعدتأثیرگذارترینومدلزیربنايعنوانبهاقتصادي)هايریسک

ِعلّیهايریسکگروهدرهمگیهاریسکاینگردید.شناساییهاریسکمیان
درسزاییبهتأثیرايزمینههايریسککهاستآندهندهنشانامراینکهاشتهقرارد
دارند.ایرانگازملیشرکتدرشدهشناساییهايریسکسایرتقویتیاگیريشکل

عملیاتیِ هايریسکاستراتژیک،هايریسک(شاملانسانیمنابعساختاريِ هايریسک-
اي،زمینههايریسکازپساهمیتلحاظبه)ساختارسازمانیومالیانسانی،منابع
گروهدروداشتهشدهشناساییابعادمیاندرراتأثیرگذاريترینبیشدومِ رتبه

اند.گرفتهقرارِعّلیهايریسک

سطحدرفرهنگی)واخالقیشغلی،هايارزش(شاملانسانیمنابعارزشیهايریسک-
پذیرد.میتأثیرهاریسکابعادسایرازوتهداشقرارانسانیمنابعهايریسکدومِ

کارکنان،نگرشیانسانی،سرمایههايریسک(شاملانسانیمنابعرفتاريهايریسک-
ُبعدتأثیرپذیرترینعنوانبهمهارتی)هايشکافومدیرانرهبريسبک،شناختیروان

راتأثیرپذیريترینبیشکهشدندشناساییانسانیمنابعهايریسکابعادمیاناز
ریسکایناند.قرارگرفتهمعلولهايریسکدرگروهوداشتهابعادسایربهنسبت

منابعهايریسکمدیریتبهبودراستايدرسازمانمدیرانتربیشتوجهنیازمند
باشند.میانسانی
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شاملکهشدهبنديدستهسطحهشتبهحاضرتحقیقدرشدهشناساییهايمؤلفه-
باشد:میزیرنتایج

درمؤلفهتأثیرگذارترینعنوانبهانسانیمنابعسیاسیِ وقانونیاقتصادي،هايریسک-
قرارشدهِعّلیهايریسکگروهدروشدهشناساییهايریسکمیانارتباطاتشبکه
هايریسکگیريشکلدرفوقهايریسککهاستایندهندهنشانامراینکهگرفته
دارند.سزاییبهتأثیرایرانگازملیشرکتدرانسانیمنابع

تأثیرگذارياهمیتِلحاظبهمهارتیهايشکافومدیرانرهبريهايسبکهايریسک-
باشد.میمدیرانتوجهحائزکهداشتهقرارِعّلیهايریسکدردستهودومرتبهدر

ولمعلهايریسکدستهدروهفتمسطحدرانسانیمنابعشناختیروانهايریسک-
هايمؤلفهمهمعواملجملهازوهاریسکاینبااليتأثیرپذیرينشانهکهگرفتهقرار

باشند.میفوقشرکتدرشدهشناسایی

تأثیرپذیرترینعنوانبهشغلیهايارزشهايریسکوکارکناننگرشیهايریسک-
تربیشهتوجحائزکهگیرندمیقرارمعلولهايریسکدرگروهوشدهشناساییمؤلفه،

باشد.میانسانیمنابعمدیران
بهکهگرددمیپیشنهادمدیرانبهتحقیق،اینازآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا

توجهباشند،میاقتصاديوقانونیسیاسی،هايریسکشاملکهايزمینههايریسک
وردنظرمسازماندرانسانیمنابعهايریسکتاثیرگذارترینزیرانمایند،تريبیش
هايریسکنظیرهاریسکسایروقوعوایجادبرايعاملیتوانندمیهاریسکاینباشند.می

ومقرراتوقوانیننتایج،ایناساسبرگردند.انسانیمنابعرفتاريوارزشیساختاري،
ایفاانسانیمنابعمدیریتوریسکمدیریتدررامهمیبسیارنقشهاآنازپیروي

کنند.می
تحلیلگري،غربالشناسایی،شاملکهانسانیمنابعهايریسکايمرحلهچندبررسی

خودسازمانانسانیمنابعهايریسکازتاکندمیکمکمدیرانبهباشد،میارزیابیو
ازپیشآنان،بامرتبطهايریسکوانسانیمنابعدربارهراگیريتصمیموگشتهمطلع
درامراینتحقق.نمایدترآسانعملیاتیهايگامبرداشتنبراينامطلوبرخدادوقوع
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انسانیمنابعهايریسکمدیریتبهبودراستايدرمدیرانتربیشتوجهنیازمندهاسازمان
ارائهاماگیرد،نمیقرارتحقیقاینقلمرودرهاریسکبامواجههیعنیآخرمرحله.باشدمی

تواندمیهاآنبنديسطحوشدهشناساییهايسکریبهتوجهبامناسبهاياستراتژي
انسانیِمنابعمتخصصانِ شودمیتوصیهاینبرعالوهباشد.آتیتحقیقاتبرايپیشنهادي

موردنیزراهاریسکسازيبهینهومثبتپیامداحتمالبهتوجهلزومهموارهها،سازمان
سازيمدلروشترکیبشودمیپیشنهادآتیتحقیقاتبرايچنینهم.دهندقرارتوجه

دواینتأثیرپذیريواثرگذاريمیزانمقایسهوتحلیلودیمتلروشباتفسیريساختاري
شود.بررسیهاسازمانسایردریکدیگرباروش

ویژهبهایرانگازملیشرکتانسانیِمنابعمتخصصانِومدیرانکلیهازپایاندر
منتخبهاياستانازهادادهگردآوريجهتدراريهمکجهتگلستاناستانگازشرکت
.داریمراقدردانیوتشکرکمالپژوهشدراین

منابع

وطراحی).1394(حسناصل،قالیبافومقیمی،سیدمحمدآرین،پور،قلیالهام،ابراهیمی،
رویکردکاربردانسانی:منابعهايریسکشناساییوبنديدستهبرايچارچوبیتبیین
.،کیفی
.1-24صص،2شماره،7سال

چاپ،.)1392(فرزانهخسروانی،وعادلآذر،
.صنعتیمدیریتسازمانانتشاراتتهران:اول،
بازدهیافزایشدرانسانیسرمایهنقش).1395(هاديورزشکار،وصالحعباساردستانی،

شاخکی،سهمدلپایهبرگذاريسرمایه
.209-231صص،8شماره

کاربردضرورتوریسکمدیریت).1391(محسنجوشقانی،حجازيومحمدرحیمرهنما،
دانشگاهتبریز،پروژه،مدیریتدرآن

تبریز.
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انسانیهايسرمایهسازمانینگرشسنجشِ ).1396(روزامهرابی،وحامدساجدي،
-84صص،190شمارهجسورانه.گذاريسرمایههايشرکت

78.
،).1380(الههحجازي،وعباسبازرگان،،زهرهسرمد،

.اگهنشرتهران:
رویکردکاربردانسانی:منابعریسکمدیریت.)1395(الهامابراهیمی،وآرینپور،قلی

.73-96صص،32شماره،9سال.آمیخته.
طراحی).1396(مهدينریمانی،ومیرعلینقوي،سید،علیحیدري،،اهللارحمتپور،قلی

مبنايبرخصوصیبهدولتیازگذارشرایطدرانسانیمنابعریسکمدیریتمدل
،8سال،بنیاد.دادهپردازينظریه
.33-58صص،29شماره

.36 443 457.
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