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Abstract
Objective: This paper examines the effect of risk culture on the performance of risk
management in insurance companies providing complementary health insurance, in
terms of neoclassical economics and enterprise risk management.
Methodology: The Analytic hierarchy process (AHP) was used in this study.
Findings: The principles of risk management as well as four cultures-based theory
of multiple rationality were presented and the principles of neoclassical economics
and enterprise risk management were analyzed for insurance companies offering
complementary health insurance. The principles of "enterprise risk management"
with weight of 62.1% has gained the highest rank compared to "neoclassical
economics" with weight of 37.9% in relation to overall goal. Also, "risk appetite"
and "separate measurement and management of risk" criteria in selection of
enterprise risk management gained the highest weight compared to other criteria.
Conclusion: The principles of risk culture is best compatible with the principles of
enterprise risk management, but this does not mean that the principles of enterprise
risk management and the neoclassical economy cannot be used simultaneously in a
company. Generally, the insurance companies choose a combination of these
principles. In other words, insurance companies select a combination of four
approaches based on the theory of multiple rationality. Also, considering that the
attitude of Central Insurance Organization of Islamic Republic of Iran to the risk
strategy has the impact on the risk culture of insurance companies, it is
recommended that Central Insurance Organization adopts an optimal attitude
according to the conditions and necessities of the insurance industry.
Keywords: Insurance, Risk Culture, Enterprise Risk Management, Neo-Classical
Economics, Analytic Hierarchy Process.
JEL Classification: B13, G22, G32.
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تقابل مديريت ريسك بنگاه و اقتصاد نئوكالسيك در شركتهای بيمه با
تمركز بر بيمه درمان تکميلی
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...
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چکيده
هدف :این مقاله ،نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکتهاي بیمه
ارائهکننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد
بررسی قرار میدهد.
5
روش شناسی :فرایند تحلیل سلسله مراتبی
يافته ها :در این مقاله اصول ده گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوري عقالنیت
متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه براي شرکت هاي
بیمه ارائه کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت .یافته هاي این پژوهش نشان
می دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن  62/1درصد نسبت به «اقتصاد نئوکالسیک» با
وزن  37/9باالترین رتبه را نسبت به هدف کلی به دست آورده است .همچنین معیارهاي
«اشتهاي ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه
بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند.
نتيﺠهﮔيری :براساس یافتههاي پژوهش این نتیجه حاصل میشود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول
مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و
اقتصاد نئوکالسیک نمیتوانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند.
بلکه شرکتهاي بیمه ،ترکیبی از این دو اصل را انتخاب میکنند .به عبارت دیگر شرکتهاي بیمه
ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوري عقالنیت متکثر را انتخاب میکنند .همچنین با
توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزي نسبت به راهبرد ریسک داراي اثراتی بر فرهنگ ریسک
شرکتهاي بیمه میباشد توصیه میشود بیمه مرکزي در این زمینه نگرش بهینهاي را با توجه به
شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند.
كليد واژهها :بیمه ،فرهنگ ریسک ،مدیریت ریسک بنگاه ،اقتصاد نئوکالسیک ،فرایند سلسله مراتبی.
طبقه بندی موضوعی. B13, G22, G32 :
 .1استادیار پژوهشکده بیمه ،تهران ،ایران aalaei@irc.ac.ir
 . 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران ،معاون فنی شرکت بیمه دي ،تهران ،ایرانM.azizi54@gmail.com .
 .3دانشجوي دکتري اقتصاد سالمت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران( .نويسنده مسئول)Faramarz.khalighi@modares.ac.ir ،
 . 4دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایرانaskari72m@gmail.com .
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مقدمه
رشته بیمه درمان تکمیلی ،با توجه به هزینههاي باالي خدمات درمانیـ بهداشتی در کشور
و نیز سهم بهسزاي این رشته ،در کمک به بیمهگذاران در رویارویی با ریسکها و
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

خسارات ناشی از هزینههاي درمان ،همواره مورد توجه بوده است .اکثر افراد جامعه
ترجیح میدهند تحت پوشش این نوع بیمهنامه قرار گیرند تا در موارد لزوم رنج کمتري
متحمل شوند .در مقابل شرکتهاي بیمه در پی کاهش ضرر و زیان حاصل از ارائه
پوششهاي درمانی هستند .ایجاد توازن و تعادل بین این دو مقوله که میتوان در کل آن
را مدیریت ریسک نامید ،کمک شایانی به هر دو طرف خواهد کرد.
بیمه درمان از حیث مدیریت ریسک ،موضوعی پیچیده به حساب میآید .دیدگاههاي
مختلفی در رابطه با ریسک بیمه درمان ،چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه این
رشته ،وجود دارد .بُعد اول ،شرایطی است که بیمهگر درمان تمایل داشته باشد که
ریسکهاي پیش روي خود را به منظور تحقق اهداف تجاري خود ،همچون کسب سود
بیشتر مدیریت کند و از این منظر به ریسکهاي پیرامون خود نظر کند .بُعد دوم،
شرایطی است که نهاد ناظر الزاماتی راجع به کفایت سرمایه بیمهگر درمان براي ایفاي
تعهدات و پوشش هاي درمانی عرضه شده وضع کند که شرکت بیمه را ملزم به اعمال
مدیریت ریسک صرفاً براي یک دوره زمانی یکساله و فارغ از اهداف تجاري آن
شرکت ،کند .در بُ عد سوم ،بیمه شده و افراد وابسته به وي (تحت تکفل و یا غیر از آن)
از بیمهگر درمان انتظار دارند که در بازههاي زمانی بلندمدتی ،پوششهاي مندرج در
بیمه نامه را ارائه دهد و نسبت به ایفاي تعهدات خود پایبند و از کفایت مطلوب سرمایه
برخوردار باشد .بعد چهارم این شرایط زمانی تکمیل میشود که عرضهکنندگان خدمات
بهداشتی -درمانی مانند مراجع درمانی دولتی و خصوصی مورد توجه قرار میگیرند؛
زیرا مراجع درمانی و نحوه انعقاد قرارداد با ایشان ،ریسکهایی را متوجه بیمهگران
درمان خواهد کرد که صرفاً خاص این رشته است و از این حیث توجه به مقوله
مدیریت ریسک ،بیش از پیش اهمیت و اولویت مییابد .بنابراین رشته بیمه درمان
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تکمیلی چنین اقتضاء می کند که چارچوب جامع و گسترده مدیریت ریسک که بتواند
وجوه و جنبههاي چند منظوره ریسک افراد ذينفع را در برگیرد و منافع ایشان را محقق
کند ،براي این رشته لحاظ شود.
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

توسعه و پیشرفتهاي مداوم در حوزه مقررات گذاري و اقدامات نهادهاي ناظر و
از طرف دیگر پیچیدگیهاي تکنیکهاي تحلیل ریسک منجر به تغییر رویکرد بیمهگران
درمان در نحوه مدیریت ریسک و اتخاذ شیوه مدیریت ریسک بنگاه 1شده است و این
موضوع در کل به بیمه گران عمر و غیرعمر نیز تعمیم یافته است .در حال حاضر
«مدیریت ریسک بنگاه» به عنوان جزء ضروري هر نوع سیستم موفق بیمهگري درمان
قلمداد می شود و به عنوان جزء اصلی رژیم توانگري مالی  22براي کشورهاي اتحادیه
اروپا ،پذیرفته شده است.
آن چه که در مقابل نظریه «مدیریت ریسک بنگاه» به منظور مدیریت ریسک در
شرکتهاي بیمه و در کل موسسات مالی قرار میگیرد ،عقاید و اصول «اقتصاد
نئوکالسیک »3است؛ مقایسه بین عقاید و اصول مدیریت ریسک بنگاه و چارچوب
اقتصاد نئوکالسیک مجموعهاي از تضادها و تباینها را آشکار خواهد کرد (اینگرام و
همکاران .)2014 ،4به بیان دیگر در شرکتهاي بیمه و به خصوص براي بیمههاي
درمان تکمیلی و در بین مدیران آنها نگرشهاي متفاوتی نسبت به مدیریت ریسک
وجود دارد .برخی از آنها پیرو اصول و عقاید «مدیریت ریسک بنگاه» هستند و در
مقابل برخی دیگر پایبند به ارزشها و بایدها و نبایدهاي مکتب «اقتصاد نئوکالسیک»؛
نوع تصمیمگیري و اثرات ناشی از اتخاذ آن تصمیمها به میزان پایبندي و رعایت این
اصول در بین مدیران بیمههاي درمان بستگی دارد.

)1. Enterprise Risk Management (ERM
2. Solvency II Regime
3. Neoclassical Economics
4. Ingram et al.
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این مقاله پس از تشریح و توضیح کامل این دو نگرش و احصاء شباهتها و
تفاوتهاي آنها ،میزان پایبندي مدیران بیمههاي درمان را در شرکتهاي منتخب بیمه
ایرانی را بررسی کند .یعنی این مقاله در پی بررسی تقابل رویکردهاي اصول و مبانی
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه در مدیریت ریسک بیمههاي درمان و این
که شرکت هاي بیمه کدامیک از این دو رویکرد را انتخاب میکنند ،است .در راستاي
دستیابی به این هدف ،ابتدا اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع را توضیح خواهیم
داد و پس از آن به بیان مبانی نظري موضوع میپردازیم .در این بخش ،مفاهیم فرهنگ
ریسک ،فرهنگ ریسک بر محوریت تئوري عقالنیت متکثر ،نگرشهاي عقاید اساسی
اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی این دو نگرش بر محوریت تئوري
عقالنیت متکثر را تشریح خواهیم کرد .در ادامه مقاله به بیان پیشینه تحقیق خواهیم
پرداخت .سپس روش شناسی تحقیق که استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1است،
توضیح خواهیم داد و یافتههاي تحقیق براساس این روش را بیان میکنیم .در نهایت ،در
بخش پایانی ،به جمعبندي ،نتیجهگیري و ارائه پیشنهاد خواهیم پرداخت.

 .1اهميت موضوع
زیادبودن سهم بیمه درمان تکمیلی از کل صنعت بیمه هم در حق بیمه تولیدي و هم در
پرداخت خسارت از جمله دالیلی است که اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به آن را
توجیه میکند .حق بیمه تولیدي بیمه درمان تکمیلی در سال  1397معادل  119250/6میلیارد
ریال و سهم آن از کل پورتفوي صنعت بیمه کشور معادل  26/2درصد بوده است .این در
حالی است که خسارت پرداخت شده در این رشته براي همان سال  95609/3ریال و سهم
آن از کل پورتفوي صنعت بیمه کشور معادل  33/1درصد بوده است (سالنامه آماري 1397
صنعت بیمه) .نمودارهاي زیر ،عملکرد صنعت بیمه کشور در رشته درمان تکمیلی براي
سالهاي  1388الی  1397را نشان میدهد .با توجه به نمودار ( )1حق بیمه عاید شده و
1. Analytic Hierarchy Process
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خسارت واقع شده در این رشته ،براي بازه زمانی مذکور ،داراي روندي صعودي است که در
سالهاي  1388الی  1392و همچنین در سال  1395میزان خسارت واقع شده از حق بیمه
عاید شده بیشتر بوده است و این منجر به بروز ضریب خسارت باالي  100درصد براي این
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

سالها شده که در نمودار ( )3به وضوح قابل مشاهده است .این در حالی است که از سال
 1393میزان خسارت واقع شده از حق بیمه عاید شده تفاوت قابل توجهی یافت و منجر به
کاهش ضریب خسارت این رشته گردید .اما ضریب خسارت در این رشته هیچگاه به کمتر از
 91درصد کاهش نیافت و این رشته همواره جزء رشتههاي پرخسارت در سالهاي اخیر بوده
است .ضریب خسارت بیمههاي درمان تکمیلی در سالهاي اخیر با نوساناتی مواجه بوده
است و از  100/49درصد در سال  1390به  117/4درصد در سال  1392افزایش یافته است.
امّا همزمان با اجراییشدن طرح تحول سالمت ،این متغیر در ابتدا روند کاهشی ،امّا سپس
روندي افزایشی را تجربه کرده است .با این اوصاف همانطور که در نمودار ( )2نیز مشاهده
میشود تعداد بیمهنامهها داراي روندي باثبات بوده است و تعداد خسارتهاي این رشته تا
سال  1396صعودي بوده است.
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نمودار  .1ميزان خسارت واقع شده و حق بيمه عايد شده بيمه درمان تکميلی به ميليارد ريال
(مأخذ :نتایج پژوهش بر اساس دادههاي مستخرج از سالنامه آماري  1397صنعت بیمه)
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نمودار  .2تعداد خسارتها و تعداد بيمهنامه بيمه درمان تکميلی
(مأخذ :نتايج پژوهش بر اساس دادههای مستخرج از سالنامه آماری  1397صنعت بيمه)
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نمودار  .3ضريب خسارت صنعت بيمه و بيمه درمان تکميلی
(مأخذ :نتایج پژوهش بر اساس دادههاي مستخرج از سالنامه آماري  1397صنعت بیمه)

با توجه به نمودار فوق ،ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی همواره بیش از ضریب
خسارت صنعت بیمه براي دوره مورد مطالعه بوده است .روند افزایشی ضریب خسارت
بیمه درمان میتواند ناشی از دو علّت باشد؛  .1عدم توجه به یافتههاي اکچوئري در تعیین
حق بیمه و  .2عدم رعایت مباحث علمی و استانداردهاي روشن و دقیق در ارزیابی
خسارتهاي مربوط به این رشته .تحقیقات نشان داده است که در سالهاي اخیر ،حق بیمه
این رشته ،متأثر از افزایش و نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادي کشور ،تغییر یافته است
(کردبچه و احمدي .)1396 ،همچنین وجود روند فزاینده ضریب خسارت این رشته متأثر
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از تعیین حق بیمه و نحوه ارزیابی خسارت است .1بنابراین رعایت اقدامات مؤثر براي
مدیریت و کنترل خسارتها از طریق اتخاذ رویکرد مناسب در ارزیابی دقیق و علمی
خسارتها در این رشته و از طرف دیگر تعیین حق بیمههاي فنی و دقیق ،از اهمیت و
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

اولویت ویژهاي در کاهش و بهبود میزان ضریب خسارت و در کل مدیریت ریسک موجود
در این رشته برخوردار است .لذا با توجه به اهمیت بیمههاي درمان تکمیلی در کنترل
ضریب خسارت در کل صنعت بیمه از یک طرف و با عنایت به افزایش چشمگیر تعداد
خسارات پرداختی براي این رشته ،میبایست به امر مدیریت ریسک در این رشته و احصاء
نقاط ضعف و قوت آن توجه و عنایت ویژهاي معطوف شود.

 .2مبانی نظری
توجه به فرهنگهاي سازمانها 2و بررسی اثرات آن بر عملکرد مدیریت ،با ظهور
بحران مالی سال  ، 2008مورد عنایت و توجه بیشتري قرار گرفت .با این وجود ،در
سالیان اخیر یک تغییر نگرش راجع به واژه فرهنگ اتفاق افتاد و به نظر میرسد که
در شرایط کنونی ،شرکت ها و رگوالتورها در کشورهاي مختلف ،بر مقوله مهمی که
نام آن را فرهنگ ریسک 3مینهند ،متمرکز شده اند .بسیاري از مطالعات ،فرهنگ
ضعیف ریسک را عامل اصلی براي شکست شرکت هاي مالی بزرگ طی دهه گذشته
می دانند .اما تبیین و تفسیر آن صرفاً به توصیف اقدامات مدیریت ریسک در یک
سازمان خاص محدود می شود و به مراتب موضوعاتی همچون باورها ،عقاید و
انگیزه ها که مقوّم و قائمه فرهنگ می باشند ،کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 .1-2فرهنگ ريسك
در تحقیقات مربوط به مدیریت ریسک بنگاه ،فرهنگ ریسک به عنوان عنصري در موفقیت
طرح و برنامه این نوع مدیریت ریسک قلمداد میشود (اینگرام و همکاران .)2014 ،با این
 . 1البته امکان تقلب و تخلف گسترده در این رشته نسبت به سایر رشتهها را نباید از نظر دور داشت.
2. Cultures of Organizations
3. Risk Culture
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وجود در برخی موارد «فرهنگ ریسک» صرفاً به یک واژه محدود میشود که آن واژه
نشاندهنده رفتارها و اقداماتی است که با وظیفه و مأموریت مدیریت ریسک 1سازگاري و
تطابق دارد .لذا فرض میکنیم که فرهنگ ریسک ،عبارت است از «شیوه نظر کردن ،انجام و
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

تعدیل مقوالت».
مفهوم «فرهنگ» همگام با بروز و ظهور بحران مالی قرن بیست و یکم بهطور معناداري
مورد توجه ویژه علم مدیریت قرار گرفت .از نگاه صاحبنظران ،علل اصلی بروز بحران
مذکور باید در مقوله فرهنگ جستجو شود؛ فرهنگ نقش مؤثري در ایجاد بحران داشته است
و تغییرات فرهنگی میتواند مانع از ایجاد مجدد چنین بحرانهایی شود(والکر.)2019 ،2
بنابراین اصطالح «فرهنگ ریسک» ظهور کرد و بحث پیرامون تغییر فرهنگ مورد توجه قرار
گرفت .تاکنون تحقیقات زیادي راجع به آن انجام شده است .به عنوان نمونه هیأت ثبات مالی

3

در سال  2014در تحقیقی راجع به فرهنگ ریسک در موسسات مالی نشان داد که «ضعف»
در فرهنگ ریسک معموالً به عنوان عاملی اصلی در ایجاد بحرانهاي مالی جهانی محسوب
میشود و چنین استدالل کرد که فرهنگ ریسک یک موسسه مالی ،نقش مهمی در اثرگذاري
بر تصمیمات و اقدامات افراد سازمان و نیز در شکلگیري ویژگیهاي سازمانی در مواجهه با
سهامداران و نهادهاي ناظر آن ایفا میکند .همچنین کمیته بیمههاي اروپایی 4تأکید کرد که امر
بیمهگري ایجاب میکند که فرهنگ سازمانی ،اطمینان ایجاد کند که آن فرهنگ قادر به انجام
و حمایت از عملیات کاراي شرکت است .این مهم توسط مدیریت ارشد شرکت که ارزشها
و اولویتهاي سازمانی مناسب را ارائه میکنند ،محقق خواهد شد .به طور مشابه ،موسسه
بینالمللی مالی ،5فرهنگ ریسک را به عنوان عامل اصلی در مدیریت مؤثر ریسک قلمداد
میکند .اگرچه چیستی «فرهنگ ریسک» و این که چه نقشی در چارچوب مدیریت ریسک
شرکتهاي بیمه ایفا میکند ،همچنان مبهم است (رچمن.)2014 ،6
1. Risk Management Mission.
2. Walker.
3. Financial Stability Board.
4. The Committee of European Insurance and Occupational Pensions and Supervisors
(CEIOPS).
5. International Institute of Finance.
6. Roschmann
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مطالعه شرکتهاي بیمه در اروپا توسط آشاریا و جانسون )2006( 1نشان داد که
سیستمهاي مدیریت ریسک کنونی بیمهگران ،دیدگاهی بیش از حد قطعی و فنی ،2بدون
توجه به مسائل ذهنی را در نظر میگیرند .در نتیجه در این قبیل شرکتها مشکالت ناشی
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

از ترکیب ارزشهاي فرهنگی با خطمشیها و سیاستهایی که براي مدیریت ریسک
طراحی شدهاند ،به چشم میخورد .بنابراین ،فرهنگ ریسک به عنوان تبیینی براي انتخابها
و نحوه رفتارها که منجر به بحران مالی در دهه اخیر شد ،قلمداد میشود .از آن جایی که
سایر عوامل مانند عوامل اقتصادي ،جمعیتی و سازمانی براي ایجاد آن بحران ناکافی
مفروض شدهاند ،لذا چنین تصور میشود که فرهنگ عامل مؤثر آن بوده است (اینگرام و
همکاران.)2014 ،
در بین رگوالتورها و شبهرگوالتورها مانند موسسات رتبهبندي که بخش مالی به
خصوص شرکتهاي بیمه را رصد میکنند ،طیف وسیعی از انواع تغییرات در فرهنگ
مد نظر است و در بحث هایی راجع به این که کدام یک از تغییرات گریزناپذیر است،
اجماع شده است .چنین اجماعی در قالب ده اصل ظهور و بروز کرده است؛ مبنی بر
این که شرکت ها باید خود را با این موارد تطابق دهند و رگوالتورها نیز باید
بررسیهاي خود را براي بقا و بهبود مدیریت ریسک بنگاهها تقویت کنند .این ده مورد را
«اقدامات توصیه شده رایج براي فرهنگ سالم ریسک »3مینامند که براساس جدول ( )1مدون
شدهاند.

1. Acharyya and Johnson
2. Deterministic and Technical View
3. Commonly Recommended Practices for Healthy Risk Culture
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جدول  .1اقدامات توصيه شده رايج برای فرهنگ سالم ريسك
1

1

حاکمیت ریسک

2

2

میزان معین و مشخص از ریسک که شرکت مایل است آن را بپذیرد.
پاداشهایی که منجر به ایجاد انگیزه در کارکنان میشود و با اهداف مدیریت

پاداش

ریسک تضاد ندارد.
3

4

فضاي اخالقی

5

پاسخگویی

افراد براي نقض محدودههاي ریسک پاسخگو میباشند.

6

چالش

اختالفات عمومی راجع به ارزیابی ریسک پذیرفتنی است.

7

سازمان ریسک

هیأتمدیره و مدیریت ارشد سازمان به عنوان حامی مدیریت ریسک اقدام میکنند.
4

5

افرادي شامل مدیر ارشد ریسک براي مسؤولیتهاي خاص منصوب میشوند تا
برنامه مدیریت ریسک را تسهیل کنند.

8

ارتباط و مشارکت

مدیریت ریسک شغل همه افراد است و هر کس میداند چه چیز اتفاق خواهد افتاد.

9

ارتباط با راهبرد و

برنامه مدیریت ریسک با راهبرد سازمان سازگار است؛ برنامهریزي با توجه به

برنامه
10

«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

3

اشتهاي ریسک

درگیر کردن هیأتمدیره در فرایند مدیریت ریسک.

6

تفکیک اقدامات و
مدیریت ریسک

اطالعات ریسک است.
هیچ کس عملکرد خود را با توجه به ریسک و مدیریت ریسک ارزیابی نمیکند.

(مأخذ :اینگرام و همکاران.)2014 ،

 .2-2فرهنگ ريسك بر محوريت تئوری عقالنيت متکثر
در این مقاله چارچوب فرهنگ ریسک براساس مطالعات داگالس 7که به «تئوري
عقالنیت متکثر» مشهور است ،طراحی شده است؛ این چارچوب ،بحث فرهنگ را بر
دو بُعد مستقل و قابل اندازهگیري «سلسلهمراتب و وابستگی »8بنا نهاده است که منتج
به چهار حالت میشود که در جدول ( )2بیان شده است.

1. Risk Governance
2. Risk Appetite
3. Tone at the Top
4. Violations of Risk Limits
5. Risk Organization
6. Link to Strategy and Planning
7. Douglas, 1982.
8. Hierarchy and Attachment
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جدول  .2فرهنگ ريسك مبتنی بر تئوری عقالنيت متکثر
سلسله مراتب پايين ،وابستگی باال:
فرهنگ محافظه كار

1

سلسله مراتب پايين ،وابستگی پايين:
فرهنگ حداكثركننده

2

«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

دنیا را بسیار پرریسک قلمداد میکند ،الزام به

انتظار دارد هر نوع زیانی (خسارتی) به وسیله عواید

رویکردي بسیار محتاطانه براي پذیرش ریسک دارد

متعاقب آن جبران شود ،و هنگامی خطرها را میپذیرد که

و معموالً در پی کاهش ریسک است.

غرامت (قیمت) مناسب باشد.

سلسله مراتب باال ،وابستگی باال:

سلسله مراتب باال ،وابستگی پايين:

فرهنگ مدير

3

فرهنگ عملگرا

4

دنیا را نسبتاً پرریسک (متوسط) قلمداد میکند و

موارد غیر قابل مشاهده را در دنیا میبیند و معموالً

ریسک را مقولهاي میداند که قابل مهار است.

مواردي را انتخاب میکند که مانع از الزام و تعهد و نیز

معموالً این فرهنگ قرابت بسیار زیادي به ایدههایی

تمرکز بیش از حد بر هر نوع ریسکی شود.

دارد که از آن به عنوان «مدیریت ریسک بنگاه» یاد
میشود.
(مأخذ :داگالس)1982 ،

معموالً ترجیحهاي موسسات مالی به خصوص شرکتهاي بیمه با چهار فرهنگ
فوق الذکر سازگار و مطابق خواهد بود .اما با اتخاذ رویکرد تئوري عقالنیت متکثر،
بسیاري از سایر جنبههاي «فرهنگ ریسک» ظهور و بروز مییابند .در تحقیقی که
آندروود و همکاران )2014( 5منتشر کردند ،نمایی کلّی از جنبههاي چهار فرهنگ
فوقالذکر بیان شده است .در این میان فرهنگ «مدیر» تطابق بسیاري زیادي با مضمون
اصول مدیریت ریسک بنگاه دارد.

1. Conservator
2. Maximizer
3. Manager
4. Pragmatist
5. Underwood et al.
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 .2-3فرهنگهای تركيبی

1

از آن جایی که ترجیحات متنوع ریسک وجود دارد ،فرهنگهاي متنوع ریسک نیز

میتواند وجود داشته باشد .براساس نظریه ادوار تجاري ،2در دوران رونق اقتصادي که
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

معموالً متعاقب آن شرایط سخت مالی ایجاد میشود ،مدیران ارشد مالی قطعاً به نقش
خود در سازمان که همانا تسهیلکننده شرایط است ،پی خواهند برد .در چنین شرایطی
ایشان معموالً ترکیبی از رویکردهاي «مدیر» و «حداکثرکننده» را به عنوان برنامه
مدیریت ریسک بنگاه اتخاذ میکنند .تحقیقات انجامشده بر روي مدیران شرکت بیمه
نشان میدهد که ترکیب «مدیر /حداکثرکننده» میتواند با بیشترین تیمهاي مدیریتی
تطابق یابد .با این وجود ممکن است در شرایط مختلف و با تیمهاي مدیریتی متفاوت،
ترکیب «مدیر/محافظهکار» و یا ترکیب «مدیر /عملگرا» موفقیتآمیزتر باشند .همچنین
ممکن است در برخی موارد شرایط بهگونهاي پیش برود که مدیریت دچار عدم امکان
انتخاب در ترجیحات گردد .در چنین شرایطی آن چه که محیط بر شرکت و تیم
مدیریتی تحمیل میکند ،اتخاذ خواهد شد (آندروود و همکاران.)2014 ،

 .2عقايد اساسی اقتصاد نئوكالسيك

به دنبال فعالیت توماس سارجنت ،3نظریهپردازان انتظارات عقالیی که به اصول

نظریه پردازي تعادلی نیز وفادار بودند ،به مکتب اقتصاد کالسیک جدید معروف شدند.
مکتب کالسیک جدید به دنبال احیاي روشهاي کالسیک براي تحلیل تعادل با این
فرض بود که بازارها به طور پیوسته در چارچوب بازارهاي رقابتی تسویه میشوند.
فرضیه تسویه بازار که داللت بر انعطافپذیري کامل و آنی قیمتها دارد ،پرمجادلهترین

جنبه نظریه کالسیک جدید است (اسنودان و وین .)2005 ،4با این وجود برخی از
عقاید رایج اقتصاد نئوکالسیک که بسیاري از مکاتب اقتصادي به طور قابل توجهی در
پیتقویت آن ها هستند ،عبارتند از انتظارات عقالیی ،تئوري مطلوبیت ،بازارهاي کارا،

1. Hybrid Cultures
2. Business Cycle Theory
3. Thomas J. Sargent
4. Snowdon & Vane
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تعادل عمومی ،قانون قیمت واحد ،حداکثرسازي ارزش سهامدار( 1اینگرام و همکاران،
)2014؛ که ارزش سهامدار ،به معنی ارزشی است که در نتیجه توانایی مدیریت شرکت
در افزایش فروش ،درآمد و جریان نقدي در طی زمان به سهامدار اعطا میشود .ارزش
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

سهامدار یک شرکت ،به تصمیمات راهبردي اتخاذ شده توسط مدیریت ارشد آن
شرکت ،که شامل توانایی او در انجام سرمایهگذاريهاي عقالیی و کسب سودهاي قابل
توجه از محل این سرمایهگذاريها میشود ،بستگی دارد .اگر چنین ارزشی در بلند
مدت ایجاد شود ،قطعاً منجر به افزایش قیمت سهام شرکت در بازار بورس و اوراق
بهادار خواهد کرد و لذا سود بیشتري بین سهامداران آن تقسیم خواهد شد.

 .2-1عقايد اساسی مديريت ريسك بنگاه

2

مدیریت ریسک بنگاه به عنوان فرایندي است که توسط آن سازمانها به منظور افزایش
ارزش کوتاهمدت و بلندمدت سهام سازمان ،ریسکها را ارزیابی ،کنترل ،بهرهبرداري ،تامین
مالی و پایش میکنند .یافتههاي هویت و لیبنبرگ )2011( 3نشان میدهد که بین ارزش
شرکت و استفاده از مدیریت ریسک بنگاه رابطه مثبت وجود دارد و استدالل کردند که
مدیریت ریسک بنگاه آگاهی راجع به ریسک افزایش میدهد و باعث تسهیل عملیات بهتر،
تصمیمگیري استراتژیک و تخصیص بهتر منابع در یک محیط ریسکی را میشود.

 .2-2عقايد و اصول اقتصاد نئوكالسيك و مديريت ريسك بنگاه و تئوری
عقالنيت متکثر
مقایسه بین عقاید و اصول مدیریت ریسک بنگاه و چارچوب اقتصاد نئوکالسیک مجموعهاي
از تضادها و تباینها را آشکار خواهد کرد .به طور مصداقی ،اقتصاد نئوکالسیک چنین پیشنهاد
نمیکند که شرکتها باید براي مدیریت ریسک منابع خود را هزینه کنند؛ بلکه بر این عقیده
است که سرمایهگذاران میتوانند ریسکهاي سرمایهگذاريشان در سطح پرتفو را به صورت
1. Shareholder Value
)2. Enterprise Risk Management (ERM
3. Hoyt and Liebenberg
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مؤثرتري مدیریت کنند .در چارچوب اقتصاد نئوکالسیک ،شکست یک بنگاه ،بالذات
مشکل آفرین نیست؛ زیرا براي سیستم ،بهتر است که بنگاه ناکارآمد دچار شکست شود
تا از این طریق ،منابع آن براي سایر فعالیتها مورد بهرهبرداري قرار گیرد .زیرا از آن
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جایی که سرمایهگذاران پیرو اقتصاد نئوکالسیک ریسکهاي ذاتی سرمایهگذاريهاي
فردي در پرتفو را متنوع میکنند ،لذا در انتها هزینههاي شکست تعدادي از بنگاهها،
کمتر از هزینه عملکرد تکتک بنگاهها براي از بینبردن ریسک ،به منظور کاهش
احتمال شکست ایشان ،خواهد بود .به عبارت دیگر از نظر ایشان ،هزینه شکست بنگاه،
کمتر از هزینه اقدام براي تخفیف ریسک خواهد بود (اینگرام و همکاران .)2014 ،در
جدول ( )3مقایسه ده اقدام توصیه شده فرهنگ ریسک که در جدول ( )1تشریح شده
است ،در قالب اصول و عقاید مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک ارائه میشود.
جدول  .3مقايسه ده اصل فرهنگ ريسك با مبانی مديريت ريسك بنگاه و اقتصاد نئوكالسيك
مبانی فرهنگ ريسك

1

2

3

اصول مديريت ريسك
بنگاه

اصول اقتصاد نئوكالسيك

بقاي شرکت باید اولویت
هیأت مدیره باید اقدام به نمایندگی
اصلی هیأت مدیره باشد؛
از منافع سهامداران ،در کل ارائه
درگیر کردن هیأت مدیره در
حاكميت ريسك
درگیري هیأت مدیره در
بهترین خدمات بدون هزینههاي
مدیریت ریسک.
فرایند مدیریت ریسک ،این
مدیریت ریسک کند.
هدف را پشتیبانی می کند.
بهرهبرداري و مدیریت
بهتر است این تمایل ایجاد شود که
میزان معین و مشخص از سیستماتیک ریسک با ارزش
هر نوع ریسکی که منجر به تقویت
اشتهای ريسك ریسک که شرکت مایل است است؛ ترجیحات براي
ارزش سهامدار میشود ،پذیرفته
ریسک براي پاداش متقارن
آن را بپذیرد.
شود.
هستند.
محرکها باید منافع مدیریت به
محرکهاي ایجاد شده
پاداشهایی که منجر به ایجاد
غیرعقالیی 1میتواند بدون عنوان عامالن عقالیی را با منافع
انگیزه در کارکنان میشود با
پاداش
سهامداران به عنوان عامالن عقالیی،
توجه به بقاي شرکت یا
اهداف مدیریت ریسک تضاد
ترجیحات متقارن ریسک و به عنوان مثال به منظور افزایش
ندارد.
پاداش (بازده) ،منجر به تهییج ارزش ،سازگار کنند.
1. Unwisely Constructed Incentives
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4

5

6

7

8

اصول مديريت ريسك
بنگاه

اصول اقتصاد نئوكالسيك

ریسکپذیري فزاینده شود.
هیأتمدیره و مدیریت ارشد باید
بقاي شرکت باید اولویت
اقدام به نمایندگی از منافع
هیأت مدیره و مدیریت ارشد
اصلی هیأتمدیره باشد؛
سهامداران ،در کل ارائه بهترین
سازمان به عنوان حامی
درگیر شدن هیأتمدیره در
فضای اخالقی
خدمات بدون هزینههاي مدیریت
مدیریت ریسک اقدام می
فرایند مدیریت ریسک ،این
ریسک کنند؛ رهبري شرکت و
کنند.
هدف را پشتیبانی میکند.
کارکنان آن باید عقالیی رفتار کنند.
بهتر است این تمایل ایجاد شود که
الزام به توجه بیشتر به
هر نوع ریسکی که منجر به تقویت
ریسک؛ اتخاذ تصمیمات
ارزش سهامدار میشود ،پذیرفته
افراد براي نقض
راجع به ریسکهاي با
1
شود .ریسکهایی که به بازار
پاسخگويی محدودیتهاي ریسک
اهمیت بیشتر باید داراي
نزدیکتر هستند ،میتوانند بهترین
پاسخگو میباشند.
مصوبهاي از سطوح عالی
قضاوت را راجع به ارزشها انجام
سازمان باشد.
دهند.
بحثها پیرامون ریسک باید
بازار ریسکها را ارزیابی میکند و
مناسب باشد به این منظور
بازار مجموعهاي از قیمتها را که
اختالفات عمومی راجع به
که راجع استفاده از بهترین
با تمامی اطالعات در دسترس
ارزیابی ریسک پذیرفتنی
چالش
نظرات و سنجشهاي ریسک
ممزوج شدهاند ،تنظیم خواهد کرد؛
است.
توسط کارشناسان زبده،
الزامی به بحث وجود ندارد.
اطمینان حاصل شود.
الزام به توجه بیشتر به
معموالً مدیریت ریسک در یک
افرادي شامل مدیر ارشد
ریسک؛ اتخاذ تصمیمات
بنگاه ،جزء عالیق و منافع
ریسک براي مسؤولیتهاي
راجع به ریسکهاي با
سهامداران نیست؛ چگونه این افراد
سازمان ريسك خاص منصوب میشوند تا
اهمیت بیشتر باید داراي
و فعالیتها به ارزش سهامدار اضافه
برنامه مدیریت ریسک را
مصوبهاي از سطوح عالی
خواهند شد؟
تسهیل کنند.
سازمان باشد.
این که مدیریت ریسک شغل مدیریت ریسک باید به فعالیتهایی
و دغدغه تمامی افراد شود ،که به وضوح منجر به افزایش
مدیریت ریسک شغل همه
ارتباط و
ارزش سهامدار میشود و نیز
بهترین تضمین براي این
افراد است و هر کس میداند
موضوع است که ریسک به فعالیتهایی که بهطور ویژه توسط
مشاركت
چه چیز اتفاق میافتد.
بهترین حالت تحت کنترل رگوالتورها الزامی شده است،
است؛ شفافیت در این زمینه محدود شوند؛ ارتباط باید بر مبناي
1. Violations of Risk Limits
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مبانی فرهنگ ريسك

اصول مديريت ريسك
بنگاه

اطالعات مورد نیاز باشد.
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باعث افزایش احتمال این
میشود که سیاستهاي
مدیریت ریسک مورد اقبال
قرار خواهد گرفت.

اصول اقتصاد نئوكالسيك

برنامه مدیریت ریسک با
ارتباط با راهبرد و راهبرد سازمان سازگار است؛ از عدم شکست بنگاه
9
پشتیبانی خواهد کرد.
برنامهریزي با توجه به
برنامه
اطالعات ریسک است.
ریسک میتواند و باید
هیچ کس عملکرد خود را با اندازهگیري شود؛ این
افزایش در ارزش سهامدار تنها
سنجش یک عمل فنی است
تفکيك اقدامات توجه به ریسک و
سنجش مهم براي اثربخشی
10
که به کارشناسان زبده نیازمند
و مديريت ريسك مدیریتریسک ارزیابی
تصمیمات مدیریت است.
است و باید به طور مستقل و
نمیکند.
بیطرفانه انجام شود.

راهبردها و برنامههاي اصلی شرکت
باید بر افزایش ارزش سهامدار
متمرکز باشد؛

(مأخذ :اینگرام و همکاران.)2014 ،

این مقایسه به این معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد
نئوکالسیک نمیتوانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند.
بهعنوان مثال بسیاري از شرکتها راهبردهاي قیمتگذاري و تکنیکهاي حسابداري
ارزش منصفانه را که با اصول اقتصاد نئوکالسیک مطابق است ،در کنار اقدامات
مدیریت ریسک که با اصول مدیریت ریسک بنگاه مطابق و سازگار است ،به کار
میگیرند .با وجود آن که تئوري عقالنیت متکثر 1چهار گروه اصلی از عقاید ریسک که
در جدول  4آمده است را تشریح و تبیین میکند ،اما در عالم واقع سازمانها ترکیبی از
این عقاید و باورها را به کار میگیرند.

1. Plural Rationality Theory
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جدول  .4عقايد ريسك و راهبرد مرجح بر اساس تئوری عقالنيت متکثر
ﮔروه
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حداكثركننده

مدير

محافظه كار

عمل ﮔرا

عقايد ريسك

راهبرد مُرجّح

دنیا تمایل به حرکت به سوي تعادل

تجارت ریسک :1پذیرش ریسکهایی که به طرز

پایدار دارد و لذا ریسک یک مقوله

صحیح و خوب قیمتگذاري شدهاند ،حتی

موقت و بی اهمیت است.

ریسکهاي بسیار بزرگ ،به منظور حداکثرسازي سود.
2

ریسک در طی یک محدوده معین قابل

هدایت ریسک  :توازن دقیق بین ریسک و پاداش

پیشبینی است اما خارج از آن بسیار

در یک محدوده معین ،با استفاده از کارشناسان

خطرناک است.

فنی.

دنیا خطرناک است و تعادل متزلزل

کنترل زیان :کاهش ریسک به منظور پرهیز از

است.

نتایج ویرانگر.

دنیا به طور ذاتی غیر قابل پیشبینی

تنوع :گزینهها باز و آزاد باشند؛ در جستجوي

است و ریسک به خوبی نمیتواند

آزادي به منظور واکنش به تغییرات شرایط.

فهمیده شود.
(مأخذ :اینگرام و همکاران)2014 ،

با توجه به چارچوب تئوري عقالنیت متکثر ،مالحظه میشود که اصول و عقاید
اقتصاد نئوکالسیک با نگرش «حداکثرکننده» در تطابق و سازگاري است و همچنین
اصول و عقاید مدیریت ریسک بنگاه با نگرش «مدیر» در تطابق است.

 .3مروری بر پيشينه تحقيق
دهقانی و شهریار ( )1397در مقالهاي با عنوان « الگوي پیشنهادي مدیریت ریسک
بنگاه در شرکتهاي بیمه» به ارائه الگویی براي مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهاي
بیمه در راستاي استقرار نظام حاکمیت شرکتی با مالحظات نظارتی پرداختند .در این
مقاله ،پس از بیان مبانی نظري استانداردها و چارچوبهاي بینالمللی مدیریت ریسک
بنگاه ،به ارائه یک الگوي نظري براي استقرار مدیریت ریسک بنگاه پرداخته شده است.
1. Risk Trading
2. Risk Steering
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همچنین پیامدهاي فقدان الگوي مدون مدیریت ریسک شرکتهاي بیمه ایرانی تشریح
شده و نقش و جایگاه ساختار پیشنهادي مدیریت ریسک در اداره شرکتهاي بیمه با
مالحظات نظارتی بیان شده است.
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شهریار و صیادزاده ( )1396در طرح پژوهشی خود با عنوان «طراحی الگوي
راهنماي استقرار مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهاي بیمه» به طراحی این الگو در
راستاي استقرار سیستم حاکمیت شرکتی موضوع آییننامه شماره  93شوراي عالی بیمه
با مالحظات نظارتی پرداختهاند .این طرح ،پس از مطالعه و بررسی استانداردهاي
عمومی و نظارتی بیمهاي و همچنین مطالعه وضعیت موجود و الزامات و پیششرطهاي
استقرار مدیریت ریسک بنگاه در صنعت بیمه ایران در راستاي استقرار نظام مدیریت
ریسک بنگاه ،اقدام به استخراج الگوي مناسب در این زمینه نموده است.
لکنر و گاتزرت )2018( +-1در تحقیقی به بررسی عوامل تعیینکننده و ارزش مدیریت
ریسک بنگاه با مطالعه موردي کشور آلمان پرداختند .هدف این مقاله ،تجزیه و تحلیل
تجربی ویژگیهاي شرکت که تعیینکننده کاربرد یک سیستم  ERM2هستند و بررسی
تاثیر  ERMبر ارزش بنگاه است .این مقاله روي شرکتهایی که در بورس سهام آلمان
قرار دارند تمرکز کرده است و با استفاده از روش رگرسیون نشان میدهد که اندازه،
تنوع بینالمللی و بخش صنعت بر اجراي یک سیستم  ERMتاثیر مثبت میگذارند و
اهرم مالی با  ERMرابطه منفی دارد .عالوه بر این ،نتایج این مقاله تاثیر مثبت قابل
توجه  ERMبر ارزش سهامدار را تأیید میکند.
کمیته حامی سازمانهاي کمیسیون تردوي ( ،)2017در کتابی تحت عنوان «اقتصاد
کالن نوین (منشأ ،سیر تحول و وضعیت فعلی)» که توسط فروغنژاد و احمدي ترجمه
شده است به ارائه مفاهیم و کاربردهاي جاري و در حال تکامل تدریجی مدیریت
ریسک بنگاه میپردازد و چارچوبی براي بهبود راهبردها و تصمیمگیري ارائه میدهد.
1. Lechner and Gatzert
2. Enterprise Risk Management
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کاردگر و مظهري موسوي ( )1396در مقالهاي تحت عنوان «بررسی تاثیر مدیریت
ریسک شرکتی بر عملکرد عملیاتی در شرکتهاي بیمهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران» به تجزیه و تحلیل اطالعات شرکتهاي بیمه پذیرفته شده در بورس
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اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهاي  1390تا  1395با استفاده از روش دادههاي
تابلویی پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که مدیریت ریسک شرکتی تاثیر مثبت
و معناداري بر عملکرد عملیاتی شرکتهاي بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران داشته است .همچنین از بین عوامل تاثیرگذار مدیریت ریسک شرکتی دو عامل
اندازه شرکت و نظارت هیأت مدیره داراي تاثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد عملیاتی
بوده است.
اینگرام و همکاران ( )2014در مقالهاي با عنوان «فرهنگ ریسک ،اقتصاد
نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه» در مورد چگونگی برخورد عقاید اساسی اقتصاد
نئوکالسیک با رویههاي توصیه شده ریسک بحث میکند و چگونگی تطابق اعتقاداتی
که زیربناي مدیریت ریسک بنگاه هستند با رویههاي ریسک پیشنهادي و تفاوت زیاد
آن با عقاید اقتصاد نئوکالسیک را بررسی میکند.
آندروود و همکاران ( )2014در مقالهاي تحت عنوان «نگرش ریسک در مدیریت
شرکتهاي بیمه و کاربرد آن در تشکیل فرهنگ ریسک» به بررسی تشخیص میزان
همسویی نگرش مدیران شرکتهاي بیمه با چهار نوع فرهنگ ریسک میپردازد و نشان
می دهد که تیم مدیریتی شرکت حاوي ترکیبی از اعتقادات است ولی همیشه این ترکیب
یکسان نیست.
بررسی ادبیات پیشین حاکی از آن است که عمده مطالعات صورت گرفته در مورد
صنعت بیمه کشور ،پیرامون بررسی مفاهیم و کلیات فرهنگ ریسک ،مدیریت ریسک
بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک به صورت مجزا بوده و تحقیق جامعی که در برگیرنده کل
این مفاهیم باشد انجام نشده است .همچنین تاکنون تحقیق منسجمی در خصوص تقابل
دو دیدگاه مدیریت ریسک از منظر اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه بر روي
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شرکتهاي بیمه به طور عام و در رشته بیمه درمان بهطور خاص انجام نشده است .در
این مقاله تالش میکنیم با استفاده از معیارهاي مشخصی ،تاثیر فرهنگ بر عملکرد
مدیریت ریسک را از دو منظر ذکر شده بررسی کنیم .این ویژگیها باعث تمایز این
«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

تحقیق با سایر تحقیقها شده است.

 .4روششناسی تحقيق
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیري است که میتوان با
طرح معیارهاي متعدد نسبت به اولویتبندي گزینهها اقدام نمود و جهت تصمیمگیري
از دیدگاههاي افراد خبره بهره جست .علت کاربرد بیشتر این تکنیک ،سهولت تحلیل،
دقت باال و قابلیت کاربرد در بسیاري از موضوعات است .در مواردي که تعداد معیارها
زیاد نباشد میتوان از روش  AHPاستفاده کرد .در این تکنیک ممکن است نیازي به
تعداد زیاد خبرگان نباشد و با تعداد افراد خبره کم نیز بتوان به جواب مناسب دست
پیدا کرد .در این مقاله با توجه به اینکه تعداد معیارها زیاد نیست و همچنین با توجه
اینکه موضوع تحت بررسی خاص است و تعداد خبرگان این موضوع زیاد نیست ،به
این نتیجه رسیدیم که روش  AHPرا به کار بگیریم .در این روش ،اولویتبندي
گزینهها بر مبناي معیارها و وزن آنها انجام می گیرد .میان گزینهها نسبت به هم در هر
معیار مقایسه زوجی صورت میگیرد و با تلفیق وزنهاي عناصر سطوح مختلف در
سلسله مراتب ،وزن شاخص و گزینهها به دست میآید .در نهایت گزینهاي که بیشترین
وزن را دارد باالترین اولویت را به دست خواهد آورد .تعیین وزن و اهمیت هر معیار
در ارتباط با سایر معیارها از ویژگیهاي روش  AHPاست که باعث میشود این روش
نسبت به روشهایی که وزن معیارها به صورت متمایز و بدون انجام مقایسه زوجی با
سایر معیارها محاسبه میشود ،از دقت و اطمینان باالتري برخوردار باشد.
در این مطالعه ،ابتدا براساس مدل «اقدامات توصیه شده رایج براي فرهنگ سالم
ریسک» در جدول ( )1اطالعات مربوطه گردآوري و سپس معیارهاي مؤثر در قالب یک
پرسشنامه توسط گروه خبرگان و مدیران بیمه درمان تکمیلی در شرکتهاي بیمه تکمیل

149
149

گردید .جامعه آماري عبارتند از تمامی مدیران و کارکنان بیمههاي اشخاص شرکتهاي بیمه
که از این بین از  13مدیر 4 ،معاون و  16رییس اداره صدور و یا خسارت پرسش شده
است و براساس روش تحلیل سلسله مراتبی نتایج تحقیق حاصل شد.
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نحوه امتیازدهی به پارامترها در ماتریسهاي مقایسه زوجی به این صورت است که
در این ماتریسها پارامترها به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند و طبق
جدول  5امتیازدهی میشوند.
جدول  .5مقياس اهميتهای نسبی
توضيح

ارزش

اولويت

1

ترجیح یکسان

3

کمی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهم تر است.

5

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهم تر است.

7

خیلی زیاد مرجح

9

کامال مرجح

2و4و6و8

بینابین

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به
هم ندارند.

گزینه یا شاخص  iداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  jاست.
گزینه  iاز  jمطلقا مهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهاي ،بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد.

(مأخذ :حبیبی و همکاران.)1393 ،

پس از تکمیل پرسشنامه توسط گروه خبرگان ،میانگین هندسی نظرات کارشناسان
به عنوان وزن هر پارامتر شناخته و در مرحله بعد سلسله مراتب مقایسهها ساخته
میشود که در باالترین سطح هدف تصمیمگیري قرار میگیرد که در اینجا نحوه تأثیر
فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک شرکتهاي بیمه در حوزه بیمه درمان
تکمیلی از منظر اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه است .در سطح بعد معیارها
قرار میگیرند که این معیارها در جدول ( )1بیان شد.
در این مرحله ،پس از رتبهبندي گزینهها و قبل از انتخاب گزینه نهایی ،تحلیل
حساسیت بر روي مسأله صورت می گیرد تا درجه اطمینان نتایج سنجیده شود .عالوه
بر این ،براي تهیه پرسشنامه و استانداردسازي آن جهت آزمون فرضیات تحقیق از
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نظرات خبرگان استفاده شده است و پس از اعمال تغییرات مدنظر خبرگان ،پرسشنامه
در بین جامعه مورد نظر توزیع شد .همچنین از روش آلفاي کرونباخ براي سنجش
پایایی استفاده شده است و جهت محاسبه آن از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و عدد
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 0/809براي پرسشنامه بهدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.

افتههای تحقيق
 .5ي 
در این بخش گزینهها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندي شدهاند .اصول
«مدیریت ریسک بنگاه» با وزن  62.1درصد باالترین رتبه را نسبت به هدف کلی
بهدست آورده و به عنوان بهترین شاخص مشخص شد و داراي اولویت بیشتري نسبت
به اصول اقتصاد نئوکالسیک است .همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود معیارها
نیز براساس برترین گزینه یعنی اصول مدیریت ریسک بنگاه با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی رتبهبندي شدهاند .معیارهاي «اشتهاي ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت
ریسک» نسبت به دیگر معیارها به عنوان بهترین شاخص مشخص شد و داراي بیشترین
وزن است.
جدول  .6رتبهبندی شاخص نسبت به ﮔزينه برتر
شماره معيار در جدول ()1

معيار

وزن (درصد)

2

اشتهاي ریسک

20

10

تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک

20

3

پاداش

10

6

چالش

10

7

سازمان ریسک

10

9

ارتباط با راهبرد و برنامه

10

5

پاسخگویی

5

1

حاکمیت ریسک

5

4

فضاي اخالقی

5

8

ارتباط و مشارکت

5

(مأخذ :یافتههاي پژوهش)
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نمودار ( )4تحلیل حساسیت براساس کارایی نسبت به هدف کلی را نشان میدهد .در
این تحلیل رتبهبندي شاخصهاي مختلف براساس دو گزینه مدنظر پژوهش نشان داده
شده است.
0.80
0.60

اقتصاد نئوکالسیک

0.40

مدیریت ریسک بنگاه

0.20
کل

ده

نه

هشت

هفت

شش

پنج

چهار

سه

دو

یک

«دکتر محبوبه اعالیی و همکاران؛ تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک » ...

1.00

0.00

نمودار .4تحليل حساسيت بر اساس كارايی نسبت به هدف كلی
(مأخذ :یافتههاي پژوهش)

همانطور که در شکل تحلیل حساسیت سربهسري دو گزینه اقتصاد نئوکالسیک و
مدیریت ریسک بنگاه مشاهده میشود« ،مدیریت ریسک بنگاه» بیشترین وزن را به خود
اختصاص داده است و به عنوان مؤثرترین گزینه در مقایسه ده اصل فرهنگ ریسک
مشخص شده است .مدیریت ریسک بنگاه از نظر اشتهاي ریسک و و تفکیک اقدامات
و مدیریت ریسک بیشترین وزن را بهدست آورده است و معیارهاي پاداش و ارتباط با
راهبرد و برنامه داراي بیشترین تاثیر در گزینه اقتصاد نئوکالسیک میباشند.
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ده
هشت
شش
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چهار
دو
کل
۱۰

٥

۰

-٥

اقتصاد نئوکالسیک

-۱۰

-۱٥

-۲۰

-۲٥

مدیریت ریسک بنگاه

نمودار  .5تحليل حساسيت سر به سری دو ﮔزينه اقتصاد نئوكالسيکی و مديريت ريسك بنگاه
(مأخذ :یافتههاي پژوهش)

سنجش دیدگاههاي فوق ،نشان میدهد که مدیران شرکتهاي بیمه ارائهکننده بیمه
درمان تکمیلی ،رویکرد اصول «مدیریت ریسک بنگاه» را انتخاب میکنند .با توجه به
تحلیل دادههاي خبرگان در نرم افزار  SPSSبراساس شاخصهاي مدل فرهنگ ریسک
مبتنی بر تئوري عقالنیت متکثر شرکت بیمه به کار میگیرند.
با توجه به نمودار ( ، )6نتایج تحقیق ترکیب مختلفی از چهار فرهنگ قید شده در
جدول ( )5را نشان می دهد و به طور کلی شرکت بیمه ترکیبی از هر چهار فرهنگ را
استفاده میکند .فرهنگ حداکثرکننده از بیشترین فراوانی و فرهنگ محافظهکار از
کمترین فراوانی برخوردار است.
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محافظه کار;
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عملگرا; %24 ;35.24
مدیر; %27 ;39.72

%20 ;29.54

حداکثر کننده;
%29 ;42.53

محافظه کار

حداکثر کننده

مدیر

عملگرا

نمودار  .6فرهنگ ريسك مبتنی بر تئوری عقالنيت متکثر
(مأخذ :یافتههاي پژوهش)

با توجه به نمودار ( ،)7کمتر از نیمی از پاسخدهندگان یک فرهنگ را انتخاب کردهاند و
سایر افراد ترکیبی از دو فرهنگ را از بین چهار فرهنگ مورد بررسی ،انتخاب کردهاند.
این نمودار نشان میدهد که مدیریت ریسک بنگاه ،یعنی انتخاب فرهنگ «مدیر» در
ایدهآلترین حالت تنها  12درصد از پاسخدهندگان را به خود جذب کرده است .با این
حال ،ترکیبی از انتخابها که شامل «مدیر» میشود (مانند مدیر /محافظهکار) ،مجموعاً
به  33درصد میرسد و در کل انتخاب مدیر و انتخابهاي شامل مدیر نزدیک به نیمی
از نتایج را تشکیل میدهند .این ،بدین مفهوم است که تمایل به حرکت به سوي
«مدیریت ریسک بنگاه» وجود دارد و این نشاندهنده تطابق نتایج دو مدل «توزیع
ترجیحات ریسک در شرکتهاي بیمه ارائهکننده بیمه درمان تکمیلی» و «اقدامات
توصیه شده رایج براي فرهنگ سالم ریسک» در این شرکتها است .همچنین نتایج
پژوهش تفاوت دو مکتب اقتصاد نئوکالسیکی و مدیریت ریسک بنگاه در تصمیمگیري
بیانگر این است که تفاوت اندکی بین این دو مکتب با توجه به انواع فرهنگ ریسک در
صنعت بیمه وجود دارد.
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عملگرا; %10

مدیر/محافظه کار;
 %10محافظه کار/حداکثر

مدیر; %12

کننده; %11
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حداکثر

حداکثر کننده; %13

کننده/عملگرا; %12

مجافظه کار; %9

مدیر/محافظه کار;
مدیر/عملگرا; %11

%12

نمودار  .7توزيع ترجيحات ريسك
(مأخذ :یافتههاي پژوهش)

 .6جمعبندی و پيشنهادها
در این مقاله اصول دهگانه توصیه شده مدیریت ریسک و نیز چهار فرهنگ مبتنی بر
تئوري عقالنیت متکثر ارائه شد و اصول اقتصاد نئوکالسیک و مدیریت ریسک بنگاه
براي شرکتهاي بیمه ارائهکننده بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت .یافتههاي
این پژوهش نشان میدهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن  62/1درصد نسبت
به «اقتصاد نئوکالسیک» با وزن  37/9درصد باالترین رتبه را نسبت به هدف کلی
بهدست آورده است .بنابراین این مقایسه نشان میدهد که مبانی فرهنگ ریسک با اصول
و عقاید مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است و این بدان معنا نیست که اصول مدیریت
ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکالسیک نمیتوانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد
استفاده کارا قرار گیرند .بسیاري از شرکتها راهبردهاي و تکنیکهایی را که با اصول
اقتصاد نئوکالسیک مطابق است ،در کنار اقدامات مدیریت ریسک که با اصول مدیریت
ریسک بنگاه مطابق و سازگار است ،به کار میگیرند .سنجش نگرشهاي مذکور در بین
شرکتهاي بیمه نشان میدهد که شرکت هاي بیمه ترکیبی از دو رویکرد اقتصاد
نئوکالسیک و اصول مدیریت ریسک بنگاه را انتخاب میکنند .به عبارت دیگر
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شرکت هاي بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوري عقالنیت متکثر را
انتخاب میکنند.
با توجه به اینکه مفاهیم فرهنگ ریسک در شرکتهاي بیمه مغفول مانده است،
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توصیه میشود مدیران شرکتهاي بیمه در این راستا گام بردارند و ترکیبی از
فرهنگهایی که در این مقاله بحث شد ،متناسب با محیط و اندازه سازمان خود ،انتخاب
کنند .همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزي نسبت به راهبرد ریسک بر فرهنگ
ریسک شرکتهاي بیمه اثرگذار میباشد توصیه میشود بیمه مرکزي با توجه به شرایط
و اقتضائات صنعت بیمه کشور نگرش بهینهاي را در این زمینه اتخاذ کند .این مسئله
داراي اهمیت باالیی است و نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر میباشد.

منابع
ایزدپناهی ،ساره .)1388( .رابطه فنون مدیریت ریسک بنگاه در حوزه ریسکهاي مالی
و عملیاتی با خلق ارزش در شرکتهاي بیمه ایرانی .پایاننامه کارشناسی ارشد
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