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چکیده
این تحقين با هدف اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی جهت کنترل مناسب آنها توسط
مدیران سازمانها انجام گرفته است .برای این منظور در گام اول ابعاد و شاخوهای مدل
ریسکهای منابع انسانی از ادبيات نظری استخراج و بهوسيلۀ مصاحبه با خبرگان منابع انسانی
شرکت مخابرات استان لرستان مورد تأیيد قرار گرفت .خروجی این مرحله دوازده شاخو در
قالب چهار بعد اصلی بود .در گام بعدی برای برقراری ارتباط و توالی بين ابعاد و شاخوها و ارائه
مدل ساختاریشان از روش مدلسازی ساختاری تفسيری بهره گرفته شد که در این روش بر اساس
نظرات خبرگان و تجزیهوتحليلهای صورتگرفته ،اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی برای
شرکت مخابرات استان لرستان انجام گرفت .نتایج تحقين منجر به طراحی مدل یکپارچه
ریسکهای منابع انسانی در سه سطح شده است .ریسکهای فردی متخصصين منابع انسانی به
عنوان سن زیربنای مدل و تأثيرگذارترین بعد ریسکهای منابع انسانی شناسایی شد که این
مطلب نيازمند توجه ویژه مدیران سازمان به این بعد در راستای مقابله و کنترل ریسکهای منابع
انسانی میباشد .الزم به ذکر است که ریسک دیدگاه کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی بهعنوان
تأثيرپذیرترین بعد از ميان ابعاد ریسکهای منابع انسانی شناخته شد.
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مقدمه
مدیریت منابع انسانی در هر سازمان ،کليد اصلی دستيابی به اهـداف سـازمان تلقـی مـیشـود؛
چراکه ایدههای جدید برای شکوفایی و نوآوری دستيابی بـه توليـدات جدیـد اسـت .منـابع انسـانی
عملکرد سازمان را افزایش میدهد و ضمن ایجاد مزیت رقـابتی مسـتمر ،در افـزایش بهـرهوری نيـز
نقش اساسی دارد (اردستانی و ورزشکار)1737 ،؛ اما در این رهگذر مخاطرات مختلفی وجود دارد
که هر لحظه نيروی انسانی را در معرض تهدید قرار میدهند .سازمانهای مواجه با ریسـک نيـروی
انسانی در صورت از دستدادن کارکنان خود برتریهای خود را نيـز از دسـت مـیدهنـد .درواقـع
اثرات افزایش این ریسکها هم به منابع انسانی و هم به سازمان لطمه میزند و کـاهش اثـرات ایـن
ریسکهـا در جهـت کـاهش هزینـههـای ناشـی از ریسـک ،کـاهش فشـارهـای ناشـی از ریسـک،
برنامهریزی دقين نيروی انسانی ٬توانمندسازی نيروی انسـانی و توسـعۀ قابليـتهـا و شایسـتگیهـای
واقعی افراد برای سازمانها مهم و ضروری است .با وجود توجه فراوان به منابع انسانی بهعنوان منبع
حياتی موفقيت سازمانها ،در پژوهشهای دانشگاهی حوزۀ ریسک منابع انسانی ،خأل قابـلتـوجهی
وجود دارد .بر اساس پژوهشی از سـکت 2010 1مشـخو شـد کـه از دیـدگاه خبرگـان سـازمانی،
ریسک سرمایههای انسانی در مقایسه با سایر ریسـکهـای سـازمانی در اولویـت اول قـرار داشـته و
بيشترین اهميت را دارد ،ولی از این لحـاظ کـه چقـدر سـازمان بـرای هـر کـدام از ایـن ریسـکهـا
آمادگی دارد ،ریسکهای سرمایههای انسـانی وضـعيت مطلـوبی نـدارد و در ردههـای آخـر قـرار
میگيرند (سکت .)2010 ،درگزارش متشرشده از سوی مؤسسـۀ ارنسـت و یانـ

 2در سـال ،2007

ریسکهای کسبوکار رتبهبندی و معرفی شدند و نتایج حاصل از این امـر نشـان داد کـه ریسـک
منابع انسانی در بين پنج ریسک نخست و یکی از سه ریسک محتملالوقوع کسبوکار قرار گرفتـه
است (ارنست و یان

 .)2007 ،همچنين تحقيقات انجامگرفته از سوی مؤسسۀ سـرمایههـای انسـانی

نشان داد که چرخۀ حيات سازمان بهوسيلۀ ریسکهای متفاوت تحت تأثير قرار میگيرد که از ایـن
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ميان ریسک سرمایههای انسانی مهمتـرین تهدیـد بـرای هـر سـازمان اسـت .درعـينحـال تاریخچـه
آمادگی سازمانها در برابر ریسکهای کسبوکار نشان میدهد که بهرغـم اهميـت و تأثيرپـذیری
سازمانها از ریسک منابع انسانی ،کسبوکارهای مربوطه از آمادگی کمـی جهـت مواجـهشـدن بـا
این ریسک برخوردار هستند (می یر ، 1رودت و رابينز .)2011 ،درواقع آنچه ریسـک منـابع انسـانی
را از سایر ریسکهای کسبوکار متمایز میسازد ،نهتنهـا پيچيـدگی آن اسـت بلکـه ارتبـاط آن بـا
رفتار و فرهن

 ،عوامل جمعيتشناسی و ارزشهای کشـورهای مختلـف مـیباشـد .ریسـک منـابع

انسانی ابعاد گستردهای دارد و به دليل فرصتها و تهدیدات معناداری که برای سازمانها بـه همـراه
خواهد داشت ،در کسبوکار امروزی ادغام شده است (ابراهيمی و قلیپور.)1737،
از مطالعۀ پيشينۀ تجربی پژوهش چنين بر مـیآیـد کـه خـأل پژوهشـی در دو حـوزه در زمينـه
ریسک منابع انسانی وجود دارد؛ یکی فقدان پژوهشهای داخلی و دیگری کمبود چـارچوبهـا و
مدلهایی که به شناسایی ابعاد چندگانه ریسک منابع انسانی در سازمان بپردازند .حجم وسـيع منـابع
موجود در ادبيات پژوهش که به تشریح یکی از بخشهای سامانۀ گسـترۀ ریسـکهـای مربـوط بـه
منابع انسانی پرداختهاند ،در قياس با محدودبودن منـابعی کـه بـه موضـوع ریسـک منـابع انسـانی بـه
شکلی سامانمند و چندبعدی نگریستهاند ،حکایت از نبود دیدگاهی کلنگر در این حوزه مطالعاتی
دارد .در عمل نيز ،ازآنجاکه بسياری از سازمانها تعریف محدودی از ریسک منـابع انسـانی دارنـد،
این امکان وجود دارد که رهبران سازمان نهتنها در شناسایی ریسکهـای اساسـی و بنيـادی مربـوط
شکست بخورند ،بلکه در درک فرصتهای بهبـود بـرای کمـک بـه ارتقـای عملکـرد سـازمان در
مقایسه با رقبا نيز ناموفن عمل نمایند (ابراهيمی ،قلیپور ،مقيمـی ،قاليبـاف اصـل .)1734 ،همچنـين
باتوجهبه اینکه ریسکهای منابع انسانی دربرگيرندۀ طيـف وسـيعی از مفـاهيم اعـم از ریسـکهـای
اقتصادی ،سياسی ،روانشناختی ،راهبردی ،عملياتی ،محيطی و فرهنگـی مـیباشـند ،لـذا ضـرورت
طراحــی مــدل یکپارچــه ریســکهــای منــابع انســانی در راســتای اولویــتبنــدی ابعــاد ایــن ریســک
احساس میشود .بهعبارتی این تحقين به دنبـال یـافتن پاسـخ سـؤال فـو اسـت کـه "از ميـان ابعـاد
1. Meyer, Roodt, Robbins
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ریسکهای منابع انسانی ،کدام بعد به عنوان مهـمتـرین و مـؤثرترین بعـد جهـت مواجهـه و کنتـرل
ریسک منابع انسانی بهشمار میرود؟"

ادبیات نظري
مفهوم ريسک و انواع آن
در جامعۀ امروز تقریباً تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارنـد و اذعـان مـیکننـد کـه
زندگی با ریسک همراه است .ریسک در زبان عرف عبـارت اسـت از خطـری کـه بـه علـت عـدم
اطمينان در مورد وقوع حادثهای در آینده پيش میآید و هرچه ميزان این عدم اطمينان بيشتر باشـد،
اصــطالحاً گفتــه مــیشــود ریســک زیــادتر اســت .فرهن ـ
قــرارگــرفتن" تعریــف کــرده اســت .فرهن ـ

وبســتر ریســک را "در معــرض خطــر

لغــات ســرمایهگــذاری نيــز ریســک را زیــان بــالقوه

سرمایهگذاری که قابلمحاسبه است ،میداند .در زبان چينیها ریسک شـرایطی مرکـب از خطـر و
فرصت است ،شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین تعاریف ریسک به حسـاب آورد؛ زیـرا
نهتنها دنيای سرمایهگذاری بلکه جهان طبيعت نيز تهدیدات و فرصتهـا را در کنـار یکـدیگر قـرار
داده است و موجودات بهمقتضای سطح شعور و آگاهی خود ،در کنار شـناخت تهدیـدات ،از ایـن
فرصتها استفاده میکنند (اسماعيلنژادآهنگرانی.)1731 ،
گاليتز 1ریسک را نوسانات در هرگونه عایدی میداند .تعریف مذکور ایـن مطلـب را روشـن
میکند که تغييرات احتمالی آینده برای یک شاخو خاص ،چه م بت و چه منفی ما را بـا ریسـک
مواجه میسازد (گاليتز.)1332،
اولينبار هری مارکویتز 2بر اساس تعـاریف کمـی ارائـهشـده ،انحـراف معيـار چنـددورهای را
بهعنوان شاخو عددی برای ریسک معرفی کرد (هری مارکویتر.)1337 ،
دیدگاه دیگری نيز در خصوص ریسک وجود دارد که تنهـا بـه جنبـۀ منفـی نوسـانات توجـه
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591

اولويتبندي ابعاد ريسک منابع انساني با رويکرد مدلسازي ساختاري تفسیري

دارد .هيــوب 1ریســک را احتمــال کــاهش درآمــد یــا ازدســتدادن ســرمایه تعریــف مــیکنــد
(هيوب .)1337،بنابراین ،برای تعریف ریسک میتوان دو دیدگاه را ارائه کرد:
 دیدگاه اول :ریسک بهعنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده. دیدگاه دوم :ریسک بهعنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده.در این پژوهش ریسـک بـا رویکـرد اول مـورد توجـه قـرار مـیگيـرد .بـهعبـارتدیگـر ،هـم
ریسکهای نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسکهای مطلوب (فرصتها) مد نظر است.
به مهمترین ریسکهای کسـبوکـار تحـت عنـوان ریسـکهـای فنـاوری اطالعـات ،مـالی،
حقوقی یا قانونی ،حسابداری و گزارشدهی ،منابع انسانی ،پویاییهـای بـازار ،ادغـام و تصـاحب و
تحریم ،حاکميت ،زنجيرۀ تأمين و سرمایههای فيزیکی اشاره شده است (ارنسـت و یانـ

.)2007 ،

دبيرخانۀ کنفرانس کانادا در سال  2011اقدام به شناسایی و رتبهبنـدی انـواع ریسـکهـای مـؤثر بـر
کسبوکار در  121شرکت فعـال در حـوزۀ صـنایع مختلـف و بـا انـدازههـای متفـاوت ،مسـتقر در
امریکای شمالی ،اروپا ،آسيا و اقيانوسـيه نمـود .ریسـک سـرمایههـای انسـانی در ميـان  11ریسـک
شناساییشده برای کسبوکار ،رتبه چهارم را از نظـر ميـزان تـأثير و رتبـه دهـم را بـه لحـاظ نحـوه
مدیریت این ریسکها توسط سازمانها به دست آورد (ابراهيمی و همکاران.)1734 ،

ريسک منابع انساني
این ریسک به سياستهای مربوط به کارکنان یک شرکت مانند استخدام ،آموزش ،انگيـزش
و حفــو کارمنــدان مربــوط مــیشــود .ریســک منــابع انســانی بــه اشــکال مختلفــی ماننــد ریســک از
دســتدادن کارمنــدان ارزشــمند ،ریســک انگيــزش ناکــافی و غيــره بــروز مــینمایــد (شــيوا و
ميکائيلپور .)1772،دبيرخانۀ کنفرانس کانادا ،ریسک سـرمایۀ انسـانی را بـه ایـن صـورت تعریـف
میکند :عدم قطعيت ناشی از تغيير در طيف وسيعی از مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی که بـر

1. Hube
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توانایی سازمان برای تحقن اهداف راهبردی و عملياتی آن مؤثر اسـت (یانـ

و هکسـتر.)2011 ،1

کوپی و همکاران مصاحبههای تخصصی را در هفت شرکت فنالندی اجرا کردند تا برخـی از ایـن
ریسکهای مرتبط را شناسایی کنند .آنها سـه دسـته ریسـک را شناسـایی کردنـد :ریسـک سـرمایۀ
انسانی ،ریسک سرمایۀ ساختاری و ریسک سرمایۀ ارتباطی .بر اساس این مطالعه ریسکهای مرتبط
با سرمایههای انسانی ،از ميان سه نوع ریسک شناساییشده ،مهمترین بوده که برخـی از آنهـا بـدین
صورت است :چرخش شغلی ناخواسته ،ازدستدادن کارکنان کليدی ،شکست در جـذب مناسـب
(کوپی ،ایلمکی ،تالجا ،هانکویست .)2007،2ارنست و یان

در پژوهشـی کـه بـا هـدف شناسـایی

ریسکهای جهانی منابع انسـانی بـين مـدیران اجرایـی فورچـون  1000انجـام دادنـد ،ریسـکهـای
راهبردی ،عملياتی ،قانونی ،مالی و منابع انسانی را شناسایی کردند (ارنست و یان

 .)2007 ،یانـ

و هکستر نيز در پژوهشی با عنوان ارزیابی و مدیریت ریسک سرمایههای انسـانی کـه در ميـان 121
شرکت در صنایع مختلف امریکای شـمالی ،اروپـا ،آسـيا و اقيانوسـيه ،اجـرا کردنـد؛ ریسـکهـای
سازمانی منابع انسانی و ریسکهای فرایندی منابع انسانی را شناسایی نمودند (یان

هکستر.)2011،

همچنين کاسيو 7با تحقيـن در  120شـرکت در صـنایع مختلـف کـه بـا هـدف ارزیـابی و مـدیریت
ریسک منابع انسانی به پایان رسانيد ،مدل بهدستآمده را با معرفی ریسکهای راهبـردی ،رفتـاری،
شکاف مهارت ،تأمين منابع انسانی و جبران خدمات و مشو ها را ارائه کرد (کاسيو.)2012 ،

پیشینۀ تجربي پژوهش
پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده در زمينه ریسکهای منابع انسانی به صورت خالصه
در جدول ( )1قابل مشاهده است.

1. Young, M. & Hexter
2. Kupi, Ilomäki., Talja, Lönnqvist
3. Cassio
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جدول  .5پژوهشهاي انجامشده در زمینه ريسکهاي منابع انساني
رديف

منبع

1

)Beaker& Smidt, (2016

2

McConnell. &Blacker
)(2015

7

Li & Zhang
)(2014

4

)Cascio & Boudreau (2014

7

)Pandey (2013

2

)Langenhan et al (2013

3

Ernst & Young
)(2013

عنوان

هدف

جامعۀ آماري

نشاندادن اهميت

مقاالت

چشمانداز مدیریت

ریسک منابع انسانی به

منتشرشده از

ریسک منابع انسانی

عنوان ریسکی برجستهتر

سال  2000تا

از سایر ریسکها

2012

روش پژوهش

کتابخانهای

مدیریت ریسک
افراد :رویکردی
کاربردی جهت

شناسایی ریسکهای

مدیریت عوامل

منابع انسانی بهعنوان

انسانی که میتوانند

کارکنان سازمان

-

کتابخانهای

سبب آسيبرساندن
به کسبوکار شوند
پژوهش در مدیریت
استعداد نوآورانه بر

ریسک ضعف در

اساس ریسک

مدیریت استعداد

-

کتابخانهای

نظریۀ مدیریت
نشاندادن تهدید
بهينهسازی ریسک،

تصميمات بهينه در نتيجه

بهينهسازی پاداش

کاهش بيش از اندازه

-

کتابخانهای

ریسک منابع انسانی
درک بهداشت
حرفهای و خطرات
ایمنی و بهداشتی
کسبوکارهای
کوچک

شناسایی ادراک

مدیران و

کارکنان و مدیران از

کارکنان سه

ریسکهای ایمنی و

رستوران در

بهداشت شغلی

نيوزلند

خطرات روانی و

بررسی دیدگاه افراد

اجتماعی :ایمنی و

سازمان از ریسکهای

بهداشت کار

روانشناختی

مطالعه موردی

دو اتحادیه ،سه
سياستگذار،

مصاحبه

چهار کارفرما و

نيمهساختاریافته

پنج خبره
 121شرکت در

بررسی ریسکهای
پيچيده کسبوکار

تأثير ریسکهای کسب

صنعت در

و کار بر اصول اخالقی

آمریکای

سازمانها

شمالی ،اروپا،
آسيا و اقيانوسيه
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(ادامه) جدول  .5پژوهشهاي انجامشده در زمینه ريسکهاي منابع انساني
رديف

منبع

7

)Young & Hexter (2011

3

ابراهيمی و قلیپور()1737

10

قلیپور و ابراهيمی()1737

11

ابراهيمی و همکاران ()1734

12

قلیپور و ابراهيمی()1734

عنوان

هدف

مدیریت ریسک

ارزیابی و مدیریت

منابع انسانی

ریسکهای منابع انسانی

گونه شناسی

ارائه چارچوبی دو بعدی

جامعۀ آماري

روش پژوهش

 121شرکت در
صنعت در
آمریکای

پيمایش

شمالی ،اروپا،
آسيا و اقيانوسيه

ریسکهای منابع

برای شناسایی و

انسانی بر اساس نقاط

دستهبندی ریسکهای

مرجع راهبردی

منابع انسانی

مدیریت ریسک

تحليل و سنجش

منابع انسانی

ریسکهای منابع انسانی

سه سازمان در
صنعت بر
کشور ایران

مصاحبه
نيمهساختاریافته

 170نفر از
مدیران و
کارکنان و 17
خبره مرتبط با
حوزه منابع

مصاحبه و
پيمایش

انسانی صنعت
بر کشور ابران
طراحی و تبيين

شناسایی ابعاد

چارچوبی برای
شناسایی و دستهبندی
ریسکهای منابع

وشاخوهای
ریسکهای منابع انسانی
با دیدگاه کل نگر

انسانی

سازمانی مطرح
در صنعت بر
کشور

مصاحبه
نيمهساختار یافته

شناسایی ،تجزیهوتحليل

مدیریت ریسک

و مواجهه و بهينهسازی

منابع انسانی

-

کتابخانه ای

ریسکهای منابع انسانی

با نظری دوباره بر ادبيات و پيشينۀ پژوهش مشاهده میشود که تـاکنون پژوهشـی در راسـتای
اولویتبندی ابعاد و شاخوهای ریسکهای منابع انسانی جهت شناسایی مهمتـرین ریسـک منـابع
انسانی صورت نگرفته است .لذا هدف اصلی در این پژوهش این است که با مطالعه و بررسی جامع
ادبيات نظری ،ابعاد و شاخوهای ریسک منابع انسانی استخراج و در ادامـه بـا اولویـتبنـدی آنهـا
ترتيب اهميت و تأثيرگذاری هر یک از ابعاد و شاخوها مشخو شود.
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مدل مفهومي تحقیق
بررسی ادبيات موضوع نشان میدهد که ریسک منابع انسانی یکی از مهمتـرین ریسـکهـای
متوجه هر سازمان است .هر یک از دانشمندان و محققين این حوزه ابعاد متفـاوتی را بـرای ریسـک
منابع انسانی معرفی کردهاند و یا تنها به یکی از این ابعاد پرداختهاند ،ولی تـاکنون در زمينـه روابـط
ميان این ابعاد و اولویتبندی آنها مدل جامع و عملياتی ارائـه نشـده اسـت .لـذا در ایـن تحقيـن ،بـا
بررسی ادبيات در زمينۀ ریسک منابع انسانی ،ابعاد و شاخوهای محوری شناسایی شـده و در گـام
بعد بر اساس نظرات متخصصين این حوزه مدل بهدستآمده اعتباریـابی شـده اسـت و درنهایـت بـا
استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسيری) (SIMروابط بين ابعاد و شاخوهای ریسکهای
منابع انسانی تعيين و شبکۀ تعامالت آنها ترسيم شده است.

شبکه تعامالت

تعيين روابط ميان ابعاد و شاخوهای

شناسایی ابعاد و

ریسک منابع

ریسک منابع انسانی (نظر خبرگان منابع

شاخو های

انسانی

انسانی)

ریسک منابع
انسانی

شکل  .5مدل مفهومي تحقیق

روششناسي تحقیق
هدف اصلی این تحقين اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی اسـت بـهطـوری کـه منجـر بـه
گسترش و توسعه ادبيات موجود شـود .بنـابراین ایـن تحقيـن بـر اسـاس هـدف از نـوع توسـعهای-
کاربردی و بر اساس روش ،توصيفی -همبستگی است .رویکرد انجام تحقيـن حاضـر کمـی اسـت.
این تحقين در دو مرحلۀ اصلی انجام شده است .در مرحله شناخت از طرین بررسی و مطالعه ادبيات
موضوعی نسبت به درک و شناخت مسئله اقدام شد که در این مرحلـه از مقـاالت و منـابع مهـم در
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این حـوزه از جملـه مقـاالت کاسـيو و بـادرو ،)2014(1پانـدی ،)2017(2ارنسـت و یانـ

(،)2017

ابراهيمی و قلیپور( ،)1737ابراهيمی و همکاران( )1734و کتاب قلیپور و ابراهيمی ( )1734بـرای
استخراج متغيرهای مدل ریسک منابع انسانی ،استفاده شد .درادامه جهت بومیسازی مـدل و توجـه
به مقتضيات و شرایط سازمان موردبررسی از طرین تشـکيل جلسـات و انجـام مصـاحبه بـا خبرگـان
منابع انسانی شرکت مخابرات استان لرستان ،متغيرهای استخراجشده تأیيـد شـد .درآخـر در مرحلـه
طراحی ،برای برقراری ارتباط بين عناصر مدل ریسک منابع انسانی و دستيابی به مدل سـاختاری آن
از روش مدلسازی ساختاری تفسيری استفاده ) (ISMشده است .این روش یـک فراینـد یـادگيری
تعاملی است که در آن مجموعهای از عناصر مختلف و بههممـرتبط در یـک مـدل نظـاممنـد جـامع
ساختاردهی میشوند (وارفيلد .)1334،7این روششناسی به ایجاد و جهـتدادن بـه روابـط پيچيـده
ميان عناصر یـک سيسـتم کمـک مـیکنـد(فایسـال ،بانوت،شـانکر .)2002، 4یکـی از اصـلیتـرین
منطنهای این روش آن است که همواره عناصری را که در یک سيستم اثرگذاری بيشتری بر سـایر
عناصر دارند ،از اهميت باالتری برخوردارند .مدلی که بـا اسـتفاده از ایـن روش بـهدسـت مـیآیـد
ساختاری از یک مسئله یا موضوع پيچيده ،یک سيسـتم یـا حـوزه مطالعـاتی را نشـان مـیدهـد کـه
الگویی بهدقت طراحیشده است (فایسال و همکاران .)2002 ،لـذا مـیتـوان گفـت کـه ایـن روش
نهتنها بينشی را در خصوص روابط ميان عناصر یک سيستم فراهم میکند ،بلکه ساختاری را مبتنـی
بر اهميت و یا تأثيرگذاری عناصر بر هم فراهم میکند .این روش تفسـيری 7اسـت؛ چـون قضـاوت
گروهی از افراد تعيين میکند کـه آیـا روابطـی ميـان ایـن عناصـر وجـود دارد یـا خيـر .ایـن روش
ساختاری است؛ چون اساس روابط ،یـک سـاختار سرتاسـری اسـت کـه از مجموعـهای پيچيـده از
متغيرها استخراج شده است .همچنين یک فن مدلسازی است؛ زیرا روابط مشخو و ساختار کلی
در یک مدل دیاگراف ،نشان داده میشود (فيروزجائيـان ،فيروزجائيـان ،پطـرودی وغالمرضـازاده،
1. Cascio & Boudreau
2 .Pandey
3. Warfield
4. Faisal & Banwet & Shankar
5. Interpretive
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 .)1732این تحقين با بررسی ادبيات موضوع ،ابعاد و شاخوهای ریسک منـابع انسـانی شناسـایی و
مدلسازی ساختاری -تفسيری ) (SIMبرای تفسير روابط بين ابعاد و شاخوهای آن بـه کـار رفتـه
است .مطابن با روش  ISMمعيار تعيين رابطه بين هر زوج مرتب دلخواه از مؤلفـههـا ،کسـب توافـن
اک ریت خبرگان بوده ومعياری است که نمایانگر وجود یا عدم وجود ارتبـاط بـين آنهـا مـیباشـد؛
بنابراین اگر  nتعداد افراد خبره در نظر گرفته شـود ،کسـب حـداقل تعـداد ) (n/2+1رای از طریـن
پرسشــنامه زوجــی بــر وجــود رابطــه بــين دو عنصــر مــورد بررســی اشــاره دارد (تقــیزاده و ضــيایی
حاجیپيرلو .)1737 ،برای اجرای مدل ،سه گام اصلی زیر ضروری است کـه در ادامـه هـر یـک از
آنها تشریح میشود.
 .1شناسایی ابعاد و شاخوهای ریسک منابع انسانی
 .2تعيين رابطه مفهومی بين ابعـاد و شـاخوهـا بـا اسـتفاده از ( .ISMتشـکيل مـاتریس خـود
تعاملی ساختاری ،(SSIM)1تشـکيل مـاتریس دسـتيابی و تعيـين روابـط و سـطحبنـدی بـين ابعـاد و
شاخو ها)
 .7ترسيم شبکه تعامالت ابعاد و شاخوهای ریسک منابع انسانی(آذر.)2010 ،
گام  .5شناسايي ابعاد و شاخصها
همانطور که در باال ذکر شد ،در این تحقين ابتدا با بررسی و مطالعه ادبيات نظری و مقـاالت
مرتبط ،ابعاد و شاخوهای ریسک منابع انسانی در سازمان شناسایی شد .سپس ابعاد و شاخوهای
حاصله توسط  11نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت مخابرات اسـتان لرسـتان ،بـا اسـتفاده از روش
دلفی مورد ارزیابی و تأیيد قرار گرفت .فن دلفی ،روشـی بـرای سـاختاردهی یـک فراینـد در یـک
ارتباط گروهی است .بهطوری که این فرایند به گروهی از افراد ،بهعنوان یک کل ،امکان حل یک
مسئله پيچيده را میدهد .هدف اصلی روش دلفی دستيابی به قابلاطمينـانتـرین اجمـاع گروهـی از
نظرات خبرگان بهواسطه یکسری از پرسشنامههای متمرکز همراه با بازخورد کنترلشده است .لذا

1. Structural Self-Interaction Matrix
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بــا کســب اجمــاع گروهــی از خبرگــان منــابع انســانی ســازمان مخــابرات اســتان لرســتان ،ابعــاد و
شاخوهای ریسک منابع انسانی در چهار بعد و دوازده شاخو نهایی شد که در جـدول ( )2قابـل
مشاهدهاند.
جدول  .6ابعاد و شاخصهاي ريسک منابع انساني
شاخو

ابعاد

منبع

 .1ریسک دانش ،مهارت و توانایی

ابراهيمی و قلیپور (،)1737

کارکنان

قلیپور ر و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

 .2ریسک سالمت و ایمنی شغلی

) Pandey (2013ابراهيمی
قلیپور ( ،)1737قلیپور و

ریسک درونداد منابع انسانی

ابراهيمی( ،)1734ابراهيمی و
همکاران(،)1734
 .7ریسکهای رفتاری

)Ernst & Young(2013

ابراهيمی و قلیپور (،)1737
قلیپور ر و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

 .4ریسک انتخاب و استخدام

ابراهيمی و قلیپور ( )1737قلیپور
و ابراهيمی( ،)1734ابراهيمی و
همکاران(،)1734

 .7ریسک آموزش و توسعه

)،Cascio & Boudreau (2014
ابراهيمی و قلیپور (،)1737
قلیپور و ابراهيمی((1734

ریسک برون داد منابع انسانی

 .2ریسک ارزیابی و مدیریت عملکرد

ابراهيمی و قلیپور (،)1737
قلیپور و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

 .3ریسک پاداش و جبران خدمت

)،Cascio & Boudreau (2014
ابراهيمی و قلیپور (،)1737
قلیپور و ابراهيمی()1734ابراهيمی
و همکاران(،)1734
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(ادامه) جدول  .5ابعاد و شاخصهاي ريسک منابع انساني
شاخو

ابعاد

منبع

 .7نقش غيرراهبردی واحد منابع انسانی

ابراهيمی و قلیپور (،)1737
ابراهيمی و همکاران(،)1734
قلیپور و ابراهيمی()1734

ریسک دیدگاه کارکنان
نسبت به واحد منابع انسانی

 .3عملکرد غيراثربخش واحد منابع

ابراهيمی و قلیپور (،)1737

انسانی

ابراهيمی و همکاران(،)1734
قلیپور و ابراهيمی()1734

 .10عدم برخورداری از دانش و مهارت

ابراهيمی و قلیپور (،)1737

ادراکی

قلیپور و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

ریسک فردی متخصصين
منابع انسانی

 .11عدم برخورداری از دانش و مهارت

ابراهيمی و قلیپور (،)1737

انسانی

قلیپور و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

 .12عدم برخورداری از دانش و مهارت

ابراهيمی و قلیپور (،)1737

فنی

قلیپور و ابراهيمی(،)1734
ابراهيمی و همکاران(،)1734

ریسک درون داد منابع انسانی :این ریسک در واقـع ریسـک مربـوط بـه کارکنـان سـازمان یـا
دانش ،مهارت و توانایی آنان است (قلیپور و ابراهيمی. )1734،
ریسک برونداد منابع انسانی :ریسکهای بهوجودآمده از طرین مـدیریت عمليـات در مـورد
هر یک از وظایف واحد منابع انسانی سازمان ،تحت عنوان ریسکهای برونداد منـابع انسـانی قـرار
میگيرند .بهعبارتدیگر ریسکهای برونداد منـابع انسـانی ،در هـر یـک از زیرسـامانههـای منـابع
انسانی از جمله کارمندیابی و انتخاب ،ارزیابی عملکرد ،پاداش و جبران خدمات ،آموزش و توسعه
کارکنان میتواند وجود داشته باشد(قلیپور و ابراهيمی.)1734،
ریسک دیدگاه کارکنان نسـبت بـه واحـد منـابع انسـانی :ایـن ریسـک تـابع درک مـدیران و
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کارکنان سازمان از نقش ،سهم و مشارکتی که کارکردهای منابع انسانی در حال حاضر در سازمان
دارند یا میتوانند داشته باشند(ابراهيمی و همکاران.)1734،
ریسک فردی متخصصين منابع انسانی :ایـن ریسـک ناشـی از فقـدان نقـش و سـهم اثـربخش
متخصصين منابع انسانی سازمان ناشی میشود(ابراهيمی و همکاران.)1734 ،
گام  .6تعیین رابطه بین ابعاد و شاخصها
پس از شناسایی مؤلفهها نوبت به واردکردن این مؤلفهها در ماتریس ساختاری روابط درونی
متغيرها میشود .این ماتریس یک ماتریس ،به ابعاد متغيرها میباشد کـه در سـطر و سـتون اول آن
متغيرها بهترتيب ذکر میشود .آنگاه روابط دوبهدوی متغيرها بهوسيله نمادهایی مشخو مـیشـود
1

(روی و شنکر  .)2007 ،این نمادها عبارتند از:

 :Vیعنی  iبه  jمنجر میشود
 :Xبرای نشاندادن تأثير دوطرفه (بعد iبه  jو بعد  jبه )i
 :Aیعنی  jمنجر به  iمیشود
 :Oبرای نشاندادن عدم وجود رابطه بين دو بعد
تشکیل ماتريس خود تعاملي ساختاري
ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخوهای ریسک منـابع انسـانی و مقایسـه آنهـا بـا
استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکيل شده است .این ماتریس توسط خبرگان و متخصصين
منابع انسانی تکميل شده است .اطالعات حاصـله بـر اسـاس روش مـدلسـازی سـاختاری تفسـيری
جمعبندی شـده و مـاتریس خودتعـاملی سـاختاری نهـایی تشـکيل شـده اسـت .منطـن مـدلسـازی
ساختاری تفسيری ) (ISMمنطبن بـر روشهـای ناپارامتریـک و بـر مبنـای مـد در فراوانـیهـا عمـل
میکند به این شکل که عالمتی به صورت نهایی در جدول وارد میشود که توسط بيشـترین تعـداد
1. Ravi and Shankar
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متخصصين مورد تأیيد قرار گرفته باشد .لذا در جدول ( )7روابط ميان ابعاد ریسک منـابع انسـانی و
در جدول ( )4روابط ميان شاخوهای ریسک منابع انسانی بر مبنای نظـر  11تـن از خبرگـان منـابع
انسانی شرکت مخابرات استان لرستان ،قابل مشاهده است.
جدول  .9ماتريس خودتعاملي ساختاري ابعاد ريسک منابع انساني

جدول  .4ماتريس خودتعاملي ساختاري شاخصهاي ريسک منابع انساني
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تشکیل ماتريس دستیابي
در این مرحله ماتریس خودتعاملی ساختاری به ماتریس صفر و یک تبدیل مـیشـود .در ایـن
ماتریس فقط اعداد صفر و یک وجود دارند .برای اسـتخراج مـاتریس دسـتيابی ،بایـد در هـر سـطر
عدد یک را جایگزین عالمتهای  Xو  Vو عدد صفر را جایگزین عالمتهای  Aو  Oدر ماتریس
خودتعاملی ساختاری کرد .پس از تبدیل تمام سطرها ،نتيجۀ حاصله ماتریس دسـتيابی اوليـه اسـت.
پس از تشکيل ماتریس دستيابی اوليه ،باید سازگاری درونی آن برقرار باشـد .بـهعنـوان نمونـه اگـر
متغير  1منجر به متغير  2شود و متغير  2منجر به متغير  7شود ،پس متغير  1باید منجر به متغير  7شـود
و اگر در ماتریس دستيابی این حالت برقرار نبود باید مـاتریس اصـالح شـود و روابطـی کـه از قلـم
افتاده جایگزین شود .برای سازگارکردن مـاتریس ،روشهـای مختلفـی پيشـنهاد شـده کـه در ایـن
پژوهش سازگاری در ماتریس دستيابی بـا اسـتفاده از قـوانين ریاضـی حاصـل شـده اسـت .بـه ایـن
صورت که ماتریس دستيابی را به توان ) (K+1میرسانيم .البته عمليات بهتوانرساندن ماتریس باید
طبن قاعدۀ بولن باشـد .طبـن ایـن قاعـده  1+1=1و  1×1=1مـیباشـد(آذر  ،تيـزرو ،نقبـل بـاعرض،
انواری رستمی .)1773،پس از سازگارنمودن ماتریس دستيابی اوليه ابعـاد و شـاخوهـای ریسـک
منابع انسانی که بر مبنای نظر خبرگان منابع انسانی شرکت مخابرات استان لرستان تشکيل شده بـود،
مــاتریس دســتيابی نهــایی ابعــاد ریســک منــابع انســانی در جــدول ( )7و مــاتریس دســتيابی نهــایی
شاخوهای ریسک منابع انسانی در جدول ( )2ارائه شده است .الزم به توضيح است کـه اعـدادی
که عالمت * گرفتهانـد ،نشـان مـی دهنـد کـه در مـاتریس دسـتيابی اوليـه صـفر بـودهانـد و پـس از
سازگاری عدد یک گرفتهاند.
جدول  .1ماتريس دستیابي سازگارشده ابعاد ريسک منابع انساني
J

I

II

III

IV

قدرت هدايت

. Iریسک درونداد منابع انسانی

1

0

1

0

2

. IIریسک برونداد منابع انسانی

0

1

1

0

2

 .IIIریسک دیدگاه کارکنان به واحد منابع انسانی

0

0

1

0

1

. IVریسک فردی متخصصين منابع انسانی

0

1

1

1

7

قدرت وابستگی

1

2

4

1

i
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جدول  .2ماتريس دستیابي سازگارشده شاخصهاي ريسک منابع انساني
قدرت

5

6

9

4

1

2

7

8

3

51

55

56

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

2

7

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

7

2

*

هدايت

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

7

3

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

7

7

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

7

3

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

7

10

*

1

*

*

1

11

*

12
قدرت
وابستگی

1

1

1

1

1

1

*

3

0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

0
1

0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

12

7

2

4

7

10

10

2

1

1

10
3
11

تعیین روابط و سطحبندي بین ابعاد و شاخصها
برای تعيين سطح و اولویت متغيرها ،مجموعۀ دستابی و مجموعۀ پيشنياز برای هر متغير تعيين
میشود (مندل و دشماک .)1334 ،1مجموعۀ دستيابی هر متغيـر شـامل متغيرهـایی مـیشـود کـه از
طرین این متغير میتوان به آنها رسيد و مجموعۀ پيشنياز شامل متغيرهایی میشود که از طرین آنها
میتوان به این متغير رسيد .این کار با اسـتفاده از مـاتریس دسـتيابی انجـام مـیشـود .پـس از تعيـين
مجموعۀ دستيابی و پيشنياز برای هر متغير ،عناصر مشترک بـين دو مجموعـه شناسـایی مـیشـوند.
متغيرهایی که مجموعۀ مشترکشان با مجموعۀ دستيابیشان یکی باشد ،سطح اول اولویت را به خود
اختصاص می دهند .پس از تعيين این متغيـر یـا متغيرهـا ،آنهـا را از جـدول حـذف کـرده و بـا بقيـه

1. Mandal, Deshmukh
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متغيرهای باقيمانده جدول بعدی را تشکيل میدهيم .در جدول دوم هـم هماننـد جـدول اول ،متغيـر
سطح دوم را مشخو میکنيم و این کار را تا تعيين سطح همه متغيرهـا ادامـه مـیدهـيم (آگـروال،
شنکر و تيوری .)2003 ،1بدینترتيب در این تحقين طی سه مرحله سـطوح سـهگانـۀ ابعـاد ریسـک
منابع انسانی و طی نه مرحله ابعاد نهگانۀ شاخوهای ریسک منابع انسانی حاصـل شـد کـه بـهدليـل
اختصار ،نتيجۀ نهایی این مراحل در جداول ( )3و ( )7آمده است.
جدول  .7تعیین سطح ابعاد مدل ريسک منابع انساني
ابعاد

مجموعۀ دستیابي

مجموعۀ پیشنیاز

مجموعۀ مشترک

سطح

I

 1و7

1

1

دوم

II

 2و7

 2و4

2

دوم

III

7

1و2و7و4

7

اول

IV

2و7و4

4

4

سوم

جدول  .8تعیین سطح شاخصهاي مدل ريسک منابع انساني
ابعاد

مجموعۀ دستیابي

مجموعۀ پیشنیاز

مجموعۀ مشترک

سطح

1

1و7و7و3

1و4و7و2و10و11و12

1

پنجم

2

2و7

2و2و3و10و11و12

2

سوم

7

7

1و2و7و4و7و2و3و7و10و3و11و12

7

اول

4

1و7و4و7و7و3

4و10و12

4

هفتم

7

1و7و7و7و3

4و7و2و10و11و12

7

ششم

2

1و2و7و7و2و3و7و3

2و10و11و12

2

هفتم

3

2و7و3و7و3

2و3و10و11و12

3

چهارم

7

7و7و3

1و4و7و2و3و7و3و10و11و12

7و3

دوم

3

7و7و3

1و2و7و4و7و2و3و7و3و10و11و12

7و3

دوم

10

1و2و7و4و7و2و3و7و3و10

10و12

10

هشتم

11

1و2و7و7و2و3و7و3و11

11

11

هشتم

12

1و2و7و4و7و2و3و7و3و10و12

12

12

نهم

1. Agarwal, Shanker ,Tiwari
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ترسیم شبکۀ تعامالت ابعاد و شاخصهاي ريسک منابع انساني
پس از تعيين روابط و سطح متغيرها میتوان آ نهـا را بـه شـکل مـدلی ترسـيم کـرد .بـه همـين
منظور ابتدا متغيرها بر حسب سطح آنها از باال به پایين تنظيم میشـوند و بـا اسـتفاده از سـطحبنـدی
انجامشده ،دیاگرامی با عنوان مدل ریسک منابع انسانی ترسيم میشود .به این صـورت کـه بعـد III

که بهعنوان سطح اول شناخته شده است ،در اولينسطح دیاگرام قرار میگيـرد و بـه همـين ترتيـب
سایر ابعاد در سطوح دیگر دیاگرام قرار میگيرند .این دیاگرام در شکل ( )2ارائه شده است

شکل  .6مدل يکپارچه ابعاد ريسک منابع انساني
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شکل  .9مدل يکپارچه شاخصهاي ريسک منابع انساني

باتوجهبه نتایج حاصلشده از جدول ( )7که نشاندهندۀ سطحبندی شاخوهای ریسک منـابع
انسانی است؛ متغيرها بر حسب سطح آنها از باال به پایين تنظيم میشوند و با اسـتفاده از سـطحبنـدی
انجامشده دیاگرامی با عنـوان مـدل شـاخوهـای ریسـک منـابع انسـانی مطـابن شـکل ( )7ترسـيم
میشود .به این صورت که شاخو ریسکهای رفتاری که بهعنوان سطح اول شناخته شـده اسـت،
در اولينسطح دیاگرام قرار میگيرد و به همين ترتيب سـایر ابعـاد در سـطوح دیگـر دیـاگرام قـرار
میگيرند .الزم به توضيح است که هـر چـه از سـطوح بـاالیی بـه سـمت سـطوح پـایينتـر حرکـت
میکنيم ،از ميزان تأثيرپذیری شاخوها کاسته و بر ميزان تأثيرگذاری آنها افزوده میشـود ،لـذامی
توان گفت مطابن با نتایج بـهدسـتآمـده در شـکل  7ریسـکهـای رفتـاری دارای بيشـترین ميـزان
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تأثيرپذیری و ریسک عـدم برخـورداری از دانـش و مهـارت فنـی متخصصـان منـابع انسـانی دارای
بيشترین ميزان تأثيرگذاری از بين  12شاخو ارائهشده میباشند.

خوشهبندي ابعاد

1

برای بخشبندی معيارها در ماتریس دستيابی نهـایی بایـد بـرای هـر یـک از معيارهـا ،قـدرت
هدایت 2و وابستگی 7محاسبه شود .قدرت هدایت یک معيار ،تعـداد معيارهـایی اسـت کـه متـأثر از
معيار مربوطه میشوند از جمله خود آن معيار .قدرت وابستگی نيز تعـداد معيارهـایی اسـت کـه بـر
معيار مربوطه تأثير میگذارند و منجر به دستيابی به آن میشوند .قدرتهای هدایت و وابسـتگی در
تحليل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی) (MICMACدستهبندی و استفاده مـیشـوند کـه
در آن ،معيارها به چهارگروه خودمختار ،وابسته ،پيوندی و مستقل دستهبندی میشوند(آذر ،تيزرو،
نقبل باعرض ،انواری رستمی .)1773،لذا باتوجهبه جدول  7و با جمع تعداد  1هـای موجـود در هـر
سطر ،قدرت هدایت یانفوذ هر شاخو و با جمع تعداد  1های موجود در هر ستون قدرت وابستگی
هر شاخو محاسبه شده که مقادیر بهدستآمده در جدول ( )3قابل مشاهده است.
جدول  .3قدرت هدايت -وابستگي شاخصهاي ريسک منابع انساني
شاخو

1

2

7

4

7

2

3

7

3

10

11

12

قدرت هدایت

4

2

1

2

2

7

7

7

7

10

3

11

قدرت وابستگی

3

2

12

7

7

4

7

10

10

2

1

1

حال مطابن اعداد بهدسـتآمـده بـرای قـدرت هـدایت و وابسـتگی هـر یـک از شـاخوهـا،
شاخوهای مذکور در چهار خوشه؛ خودمختار ،وابسته ،پيونـدی ومسـتقل دسـتهبنـدی و مـاتریس
هدایت -وابستگی برای ریسک منابع انسانی شرکت مخابرات استان لرستان مطابن شکل ( )4ترسيم
میشود.
1. Clustering
2. Driving power
3. Dependence power
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شکل  .4ماتريس قدرت هدايت -وابستگي

باتوجهبه شکل ( )4مشاهده میشود که خوشۀ اول شامل معيارهـایی اسـت کـه دارای قـدرت
هدایت و وابستگی ضعيف هستند .این متغيرها تقریباً از سيستم جدا میشوند؛ زیرا دارای اتصـاالت
ضعيف با سيستم هستند که باتوجهبه جدول  7مشاهده میشودکه در تحقين حاضر ریسک سـالمت
و ایمنی شغلی(شاخو  )2با کسب قدرت هدایت  2و قدرت وابستگی  2در این خوشه قرار گرفتـه
است .همچنين شکل ( )4گویای این مطلب است که ریسـک انتخـاب و اسـتخدام (شـاخو  ،4بـا
قــدرت هــدایت  2و وابســتگی  ،)7ریســک آمــوزش و توســعه (شــاخو  7بــا قــدرت هــدایت  2و
وابستگی  )7و ریسک پاداش و جبران خدمت (شاخو  3با قدرت هدایت  7و وابستگی  )7نيز در
خوشۀ اول یعنی خوشۀ خودمختار جای گرفتهاند.
متغيرهای وابسته در خوشۀ دوم قرار میگيرند که قدرت هدایت ضعيف اما قـدرت وابسـتگی
باالیی دارند .ریسک دانـش و مهـارت کارکنـان (شـاخو  1بـا قـدرت هـدایت  4و وابسـتگی ،)3
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ریســـکهـــای نقـــش غيرراهبـ ـردی واحـــد منـــابع انســـانی و نقـــش غيراثـــربخش واحـــد منـــابع
انسانی(شاخوهای  3و  7با قدرت هدایت  7و وابستگی  )10و ریسک رفتاری کارکنان (شـاخو
 7با قدرت هدایت  1و وابستگی  )12در خوشۀ وابسته قرار گرفتند .این مطلب بدین معنـا سـت کـه
تغيير در سایر شاخوها ریسک منابع انسانی سبب تغيير در این شاخوها میشـود .در ميـان چهـار
شاخو ذکرشـده ،شـاخو ریسـکهـای رفتـاری کارکنـان بـا ميـزان وابسـتگی دوازده ،بيشـترین
تأثيرپذیری را به خود اختصاص دادهاند که این امر در راستای تأیيد نتایج حاصلشده از سطحبندی
شاخوها بهدست آمد.
خوشۀ سوم شامل معيارهای پيوندی است که هم قدرت هدایت و هم قدرت وابستگی باالیی
دارند .این شاخوها غيرایستا هستند؛ زیرا بهدليل قدرت هدایت و وابستگی باالیی کـه دارنـد ،هـر
نوع تغيير در آنها میتواند سيستم را تحت تأثير قرار دهـد .در تحقيـن حاضـر از بـين شـاخوهـای
ریسک منابع انسانی و باتوجهبه قدرت هدایت و وابستگی حاصلشده برای آنها ،مشـاهده مـیشـود
که هيچکدام از شاخوها در این خوشه قرار نگرفتهاند.
خوشۀ چهارم شامل معيارهای مستقل است که قدرت هدایت باال به همـراه قـدرت وابسـتگی
پایينی دارند .ریسـک ارزیـابی و مـدیریت عملکرد(شـاخو 2بـا قـدرت هـدایت 7و وابسـتگی،)4
ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت ادراکی (شاخو  10با قـدرت هـدایت 10و وابسـتگی
 ،)2ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت انسانی (شاخو  11با قدرت هدایت  3و وابستگی
 )1و ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت فنی (شاخو  12با قدرت هدایت  11و وابستگی
 )1در این خوشه جا دارند که بهعنـوان شـاخوهـای کليـدی و بنيـادی اثـر قابـلتـوجهی بـر سـایر
شاخوها دارند.الزم به ذکـر اسـت کـه از بـين  12شـاخو ریسـک منـابع انسـانی ،ریسـک عـدم
برخورداری از دانش و مهارت فنی متخصصان منابع انسانی (شاخو )12بهعنوان تأثيرگـذارترین و
درنتيجه بنيادیترینشاخو شناخته شد.

نتیجهگیري
بررسی تحقيقات انجامشده درزمينۀ شناسایی ریسکهـای منـابع انسـانی نشـان داد کـه طيـف
وسيعی از تحقيقات انجامشده در این زمينه تنها بـه یکـی از ابعـاد ریسـکهـای منـابع انسـانی ماننـد
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ریسکهای آمـوزش ،بهداشـت و ایمنـی شـغلی ،تـرک خـدمت و نظـایر آن پرداختـهانـد .از ميـان
پژوهشهـای انجـامشـده ابراهيمـی و قلـیپـور( ،)1737قلـیپـور و ابراهيمـی( )1734و ابراهيمـی و
همکاران( )1734جامعترین دستهبندی را در راستای شناسـایی ریسـکهـای منـابع انسـانی را ارائـه
دادهاندکه این تحقيقات مبنای اصلی استخراج ابعاد و شـاخوهـای ریسـکهـای منـابع انسـانی در
تحقين حاضر قرار گرفتهاند .خأل مهمی که در بررسی پيشـينۀ ریسـکهـای منـابع انسـانی بـه چشـم
میخورد ،تعداد بسياراندک تحقيقاتی است که مدلی جـامع از ریسـکهـای منـابع انسـانی را ارائـه
دهند .از طرفی سازمانها بهمنظور اتخاذ تصميمات مناسب در مواجهه بـا هـر یـک از ریسـکهـای
منابع انسانی و ترتيب مدیریت آنها نيازمند به شناخت مهمتـرین و مـؤثرترین ریسـک منـابع انسـانی
میباشند؛ چراکه منطن ایجاب میکند در بح

مواجهه بـا ریسـکهـای منـابع انسـانی ،نخسـت بـه

ریسکهایی پرداخته شـود کـه احتمـال وقـوع و پيامـدهای بيشـتری دارنـد .لـذا در تحقيـن حاضـر
باتوجهبه این نکته که ریسکهای منابع انسانی سازمان در خأل وجود ندارند و ميان ایـن ریسـکهـا
شبکهای از ارتباطات علی و معلولی وجود دارد .مدل یکپارچه ریسکهای منابع انسـانی و پيـرو آن
تأثيرگذارترین و تأثيرپذیرترین ابعاد ریسکهای منابع انسانی را ارائه کردهایم.
عناصر تشکيلدهندۀ مدل ریسک منابع انسانی از ادبيات نظری استخراج و بهوسيلۀ مصاحبه بـا
خبرگان منابع انسانی شرکت مخابرات استان لرستان مورد تأیيد واقـع شـدند .خروجـی ایـن مرحلـه
شناسایی دوازده شاخو در قالب چهار بعد اصلی بود .در گام بعدی برای برقراری ارتباط و تـوالی
بين ابعاد و ارائه مدل ساختاریشان از روش مدلسازی ساختاری تفسيری بهـره گرفتـه شـد کـه در
این روش بر اساس مدل نظرات خبرگان و تجزیهوتحليلهای صـورتگرفتـه ،مـدل ریسـک منـابع
انسانی برای سازمان مخـابرات اسـتان لرسـتان احصـا شـد .نتـایج تحقيـن بيـانگر ایـن اسـت کـه در
چارچوب ابعاد ،ریسک فردی متخصصـين منـابع انسـانی ،پایـههـای بنيـادین ریسـک منـابع انسـانی
سازمان را تشکيل میدهد ،بهطوری که میتوان گفت ریسک منابع انسانی متوجه سـازمان از عامـل
مذکور نشئت میگيرد .الزم به یادآوری است که این بعد بـا قـدرت هـدایت ، 7مـؤثرترین بعـد در
ميان ابعاد ریسک منابع انسانی است؛ بدین معنی که برای متعـادلسـاختن ریسـک منـابع انسـانی در
شرکتهای مخابرات استان لرستان انجام تغييرات و تعدیالت باید از این بعد شـروع شـود .در ایـن
تحقين این ریسک تحت سه عنوان ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارتهای فنی ،انسـانی و
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ادراکی دستهبندی شد که ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت فنی متخصصان منابع انسانی
بهعنوان سطح بنيادی ریسکهای منـابع انسـانی در مـدل شـاخوهـای ریسـکهـای منـابع انسـانی
شناسایی شد که این مطلب نيازمند توجه ویژه مدیران سـازمان بـه ریسـکهـای فـردی متخصصـين
منابع انسانی است .درمجمـوع مـی تـوان گفـت افـرادی کـه جـذب نقـش متخصـو منـابع انسـانی
میشـوند ،مـیبایسـت عـالوه بـر مهـارتهـای فنـی ،مهـارتهـای انسـانی ضـروری نظيـر مهـارت
اعنمادسازی ،انگيزش ،ارتباطات بـينفـردی اثـربخش و  ...را نيـز دارا باشـند .همچنـين مـیبایسـت
دیدگاهی بلندمدت داشته و دارای رابطهای عمين و مستحکم با سازمان باشند که این امر ،ضرورت
برخــورداری از مهــارت ادراکــی ماننــد درک ســامانهای و مهــارت تصــميمگيــری را بــرای ایــن
متخصصين نشان میدهد .الزم به ذکر است که در مدل حاصـلشـده ،بعـد ریسـک بـرونداد منـابع
انسانی در سطح دوم و متأثر از ریسک فردی متخصصين منابع انسانی قرار گرفت .همچنين ریسک
درونداد منابع انسانی با ميزان وابستگی کمتر نسبت به ریسک برونداد منـابع انسـانی در سـطح دوم
جای گرفت و ریسک دیدگاه کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی در سطح اول و متأثر از سه بعـد
موجود در دو سطح پایينتر بهعنـوان تأثيرپـذیرترین بعـد قـرار گرفـت .نتـایج حاصـلشـده از ایـن
اولویــتبنــدی بــا انــدکی تفــاوت مؤیــد نتــایج حاصــلشــده از تنهــاپژوهش انجــامگرفتــه در زمينـۀ
اولویتبندی ریسکهای منابع انسانی توسط قلیپور و ابراهيمی( ،)1737است کـه ایـن تفـاوت در
جابهجایی اولویـت دو ریسـک فـردی متخصصـان منـابع انسـانی و ریسـک بـرونداد منـابع انسـانی
بهعنوان مؤثرترین ریسک ،مـیتوانـد باتوجـهبـه تفـاوت در مأموریـت و شـرایط زمينـهای متفـاوت
سازمانهای موردبررسی و یا تفاوت در روشهای مورداستفاده قابل توجيه باشد.
ازجمله نتایج دیگر تحقين میتوان بر نتایج ماتریس هدایت -وابستگی شـاخوهـای ریسـک
منابع انسانی(شکل  )4اشاره کرد .در این ماتریس شاخوهای ریسک منابع انسانی باتوجهبه قدرت
هدایت و نفوذ هر شاخو در شاخوهای دیگر و ميـزان وابسـتگی هـر شـاخو بـه شـاخوهـای
دیگر ،در چهار سطح تقسيمبندی شدند .سطحبندی موجود نشان میدهد که ریسکهای رفتاری با
ميزان وابستگی دوازده خود ،بيشترین تأثيرپذیری و ریسک عـدم برخـورداری از دانـش و مهـارت
فنی ،بيشترین قدرت هدایت و تأثيرگذاری را دارند.
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یافتههای این تحقين مـی توانـد در هـر سـازمان توليـدی و خـدماتی بـرای شناسـایی و کنتـرل
مناسب ریسک منابع انسانی بهکار گرفته شود .دیگر محققين میتوانند با بهکارگيری فرایند تحليـل
شبکهای ) (ANPنسبت به محاسبۀ ضرایب اهميت ابعاد و شاخوها اقـدام کننـد .بنـابراین یکـی از
تحقيقات نو و جذاب برای دیگر محققين ترکيب  ISMو  ANPدر بررسـی ریسـک منـابع انسـانی
است.
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