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 خصوصی بیمه های شرکت در مدیران یذیرپ ریسک با سازمانی فرهنگ رابطه

 مدیران( ازنظر)
 

گروه حسابداری موسسه  علمی هیئت، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه عالمه طباطبائی ،مجید مرادی

 Email:WAW1511@yahoo.com، ساوه ناصرخسروآموزش عالی 

 

 و بقاء الزمه لذا اند قرارگرفته تحول و چالش از پر محیطی در یرناپذ اجتناب صورت به ها سازمان امروزه -چکیده

 .هاست آن به موقع به و درست پاسخ و محیط تحوالت با همگامی محیطی، چنین در سازمان زیست ادامه

 و برنامه هر اندکاران دست و مدیران جانبه همه همت که است، درست گیری تصمیم مستلزم درست پاسخگویی

 مدیریت و دهد ارزیابی می نشان سازمانی  فرهن  اهمیت مورد در قیقاتاز طرفی تح .طلبد می را تصمیم

 نشأت باور این از سازمان، رشد ســــــالمتی و حفظ در که رشدی است حال در نظر نقطه سازمانی فرهن 

 را سازمان کارایی و عملکرد مختلفی ابعاد و از است مرتبـــط آن عملکرد با سازمان یک فرهن  که گیرد می

 با طی یک پژوهش توصیفی از میان مدیران شرکت بیمه خصوصی، منظور بدین قرار می دهـــد. تأثیر تتح

 ابزار انتخاب گردیدند. موردمطالعهنمونه  عنوان بهنفر  108 تعداددر دسترس،  بندی طبقهتصادفی  گیری نمونه

از روش آلفای کرونباخ  شده ادی  امهنسنجش پایایی پرسش برای گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه بوده است.

نیز از طراحی پرسشنامه بر پایه مدل نظری و پیشینه پژوهش و توزیع ابتدایی پرسشنامه  آنو برای سنجش روایی 

بیمه خصوصی  های شرکت سازمانی فرهن این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که  های یافتهپایه  بر است. شده استفاده

 معناداری دارد. رابطه ی مدیرانپذیر ریسکبا 

 بیمه خصوصی. های شرکت ی،پذیر ریسک ،سازمانی فرهن : کلمات کلیدی

 

 مقدمه

 بقاء الزمه لذا اند قرارگرفته تحول و چالش از پر محیطی در ناپذیر اجتناب صورت به ها سازمان امروزه

 به موقع به و درست پاسخ و محیط تحوالت با همگامی محیطی، چنین در سازمان زیست ادامه و

 دست و مدیران جانبه همه همت که است، درست گیری تصمیم مستلزم درست پاسخگویی .هاست آن

 یها هزینه بتوانند تا کند می کمک مدیران به ریسک مدیریت .طلبد می را تصمیم و برنامه هر اندکاران

 یک(. 4دهند ) یاری تصمیمات بهترین اتخا  در را ها آن و کرده تعدیل را خود اقتصادی و عملیاتی
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 عوامل شناسایی در مدیران به تواند می ،شود سازی پیاده خوبی به چنانچه ریسک، مدیریت مناسب شیوه

 درنتیجه و کنند پیاده سازمان مأموریت تحقق در را الزم امنیت بتوانند تا کند کمک مناسب کنترلی

 .دنبدار مصون موجود بزرگ و ککوچ های ریسک خطر از را سازمان و کرده تضمین را سازمان بقای

یکی از  سازمانی فرهن هستند که  تأثیرگذارتصمیمات از سوی مدیران عوامل مختلفی  گونه ایندر اتخا  

 (.19) باشد می ها آن ترین مهم

با تصمیمات مدیریت  آنو تعامل بالقوه  سازمانی فرهن در هر شرایطی مستلزم درک  گیری تصمیم

 به سازمان یک در که است مشترکی های ارزش و باورها نظام ،سازمانی فرهن که ، به این دلیل باشد می

و  پذیری ریسکنقش بسیار مهمی در  تواند میو  کند می هدایت را سازمان آن افراد رفتار و آید می وجود

ریسک گریزی مدیران ارشد سازمان به ریسک داشته باشد. اگر فرهن  سازمان با اقدامات ریسک پذیرانه 

ی مدیران ارشد سازمان در تضاد باشد در فرایند عملیاتی سازمان اختالل شدیدی پیش خواهد آمد و گاهی 

به نابودی و  تواند می ها ریسکو عدم مدیریت صحیح، این  ایجادشده های ریسک درنتیجهاوقات 

امل مهم و یکی از عو عنوان بهبه حدی است که  پذیری ریسک اهمیت (.9ورشکستگی سازمان منجر شود )

 بخصو  .آید میمدیران ارشد در شرایط ریسک و عدم اطمینان به شمار  گیری تصمیماساسی موفقیت در 

یک تکنیک مهم مدیریت  توان میرا  پذیری ریسک صورت اینکه سازمان یک شرکت بیمه باشد که در 

 بیمه گری نام برد.

برای رسیدن به مقصود تعریف نمود و ی قبول خطر کردن یا پذیرفتن احتمال ضرر و زیان پذیر ریسک

اغلب راضی به وضع موجود  کار محافظهو  شخصی است که برخالف افراد محتاط پذیر ریسکبنابراین فرد 

 (.12از خطر وقوع ضرر و زیان را بپذیرد ) ای درجهنبوده و برای رسیدن به اهداف باالتر، حاضر است تا 

 

 سازمانی فرهنگ

 روی بر نظران صاحب و دانشمندان از برخی است  شده سازمانی فرهن  از متعددی بسیار تعاریف

 سازمانی اعضای مشترک ادراک نمایانگر سازمانی فرهن  .اند کرده تأکید سازمانی فرهن  های ارزش

 هایی اسطوره و مراسم نمادها، ،ها ارزش سازمان، هر در .دهد می قرار تأثیرتحت  را ها آن رفتار که است

 کارمندان که کنند می معین مشترک های ارزش این .کنند می تغییر طول زمان در دائما  که دارند وجود

 را سازمانی فرهن  اصــلی (. هستة5) دهند می پاسخ آن به کرده و درک را خود جهان چگونه
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 این اساس بر و هستند مشترک آن در باهم همگی سازمان اعضای که دهند می تشکیل یهای ارزش

 و نامحسوس های بخش روی بر دیگر (. برخی3) گیرند می شکل سازمانی درون تارهایرف ،ها ارزش

 درست، پدیدة یک عنوان به که دانند می همان چیزی را فرهن  لذا  اند متمرکزشده سازمان در نانوشته

(. 11) است سازمان نامحسوس و نانوشته دهندة بخش نشان و شود می داده آموزش وارد تازه اعضای به

 مردم شناسان، جامعه دارد، متعددی تعاریف و معانی انسانی، علوم مفاهیم از بسیاری همانند هن فر

 این از را متعددی تعاریف اند پرداخته تفحص و تحقیق به اجتماع حیطه در که نظران صاحبو  شناسان

 بزرگ یا کوچک اجتماعی نظام یک در که انسانهائی است معتقد دیویس استانلی .اند نموده ارائه مفهوم

 درمجموع که هستند مشترکی هنجارهای و ها سنت ،ها ارزش باورها، اعتقادات، دارای کنند می زندگی

که اجزا  پیوسته هم به  بستری است سازمانی فرهن (. 1) دهند می تشکیل را اجتماعی نظام آن فرهن 

کند که  ریزی جمعی  هن بیان می هرا برنام سازمانی فرهن ( 1991هافستد ). چسباند می به همسازمان را 

اند که  بر این عقیده نظران صاحببسیاری از  (.15دیگر متمایز کند ) های سازمانافراد یک سازمان را از 

، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی سازمانی فرهن »

 (.5) «شود میموجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر 

 ،سازمانی فرهن » :نماید می تعریف زیر شکل به ادگاردشاین را سازمانی فرهن  تعریف ترین کامل

 که طوری به، یافته توسعه یا شده اختراع و کشف معینی گروه توسط که است اساسی مفروضات از الگویی

خوبی  کارایی زمان طی در الگو این اگر ،آموزد می ها آن به را درونی انسجام و خارجی محیط با انطباق

 درباره جدید اعضای احساس و اندیشه ادراکی، صحیح شیوة آن که طوری به یابد می اعتبار باشد، داشته

 اشاره ها آن از برخی به که دارد زیادی کارکردهای سازمانی فرهن  (.25) «دهد می شکل مشکالتشان را

 :شود می

شغلی  رضایت با و رهبری اثربخشی و شخصی اثربخشی با سازمانی فرهن  بین قوی ارتباط .1

 (14) است شده مشاهده

فراهم  را سازمان داخل در ادغام و سازمان از خارج در سازگاری ایجاد موجبات سازمانی فرهن . 2

 (.5) کند می

انطباق  و سازی هماهن  در گروه اعضای به هویت، این که سازد می گروهی هویت یک . فرهن 3

 (.3) کند می کمک سازمان های هدف و ها مأموریت ،ها باسیاست خویش
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 (.6) آورد می فراهم را گروهی تعهد موجبات سازمانی فرهن . 4

 و مشخص رفتارهای تقویت جهت اجتماعی کنندة کنترل یک عنوان به سازمانی فرهن  .5

 (.10) کند می عمل غالب های ارزش

 (.13) باشد می ذاراثرگ سازمانی تعامالت تمام روی بر سازمانی فرهن  .6

 .باشد می سازمانی فرهن  و اساسی های ارزش هدایت و دهی شکل مدیران، وظیفة ترین اصلی از یکی

دانشمندان  از برخی حتی .دانند می سازمان در ها ارزش مدیریت را سازمان رهبران اساسی نقش ،درواقع

 . همچنین،سنجند می سازمان در الیمتع های هدف و ها ارزش بودن حاکم و دستیابی با را عالی عملکرد

 توجه بدون باشد، سودآوری تنها سازمانی هدف اگر حتی که اند رسیده نتیجه این به محققان از بسیاری

و  توجه باید مدیران ،درنتیجه .یافت دست خود اهداف به توان مین سازمانی فرهن  های ارزشبه 

 .باشند داشته را سازمانی فرهن  مدیریت مورد در الزم گذاری سرمایه

 

 سازمانی  فرهنگ گیری شکل و منشأ

 در .است برابر سازمانی فرهن  دگرگونی با شده ریزی برنامه فرآیند یک عنوان به سازمان بالندگی

 همچنین، .نخواهد شد واقع مؤثر ،سازمانی فرهن  به کافی توجه بدون سازمان در تغییر هرگونه حقیقت،

 تشکیل دهندة عوامل به باید ،باشند می سازمانی عملکرد و وری رهبه افزایش درصدد مدیران اگر

 تغییر ها سازمان و مدیران نزد سازمانی فرهن  اهمیت اخیر، دهة در .باشند داشته توجه سازمانی فرهن 

توجه  وری بهره در مؤثر عامل شش به ها سازمان مدیران دور چندان نه گذشتة است. در کرده زیادی

 های مهارت و بازار اولیه، مواد کار، نیروی تکنولوژی، سرمایه، :از بودند عبارت املعو این داشتند 

 ،دهی شکل به که دارد وجود نیز تری مهم عامل که معتقدند مدیریتی محققان ،بین دراین .مدیریتی

 (.2) است «سازمانی فرهن » پردازد می یادشده عامل شش تقویت و هدایت

 :گردد می مطر  سازمانی فرهن  شأمن عنوان به زیر عامل چهار

 های بیانیه و ها برنامه ،ها مشی خط در که سازمان گذاران بنیان و مؤسسان های ارزش و باورها -1

 .یابند مینمود  رسمی

 .بردارد در را سازمان که محیطی اجتماعی هنجارهای -2
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 آن اعضای که شود می روبرو هایی چالش با خود بقای حفظ و خارجی انطباق منظور به سازمان -3

 .برآیند مشکالت این عهده از سازمان فرهن  خلق از طریق باید

 و گروه در عضویت معیارهای و قدرت توزیع اجتماعی، روابط ازجمله داخلی مشکالت حل -4

 (.17)باورهاست  و هنجارها مجموعه پذیرش و توسعه مستلزم سازمان

 :کند می بیان گونه این را فرهن  گیری شکل دالیل پژوهشگران از یکی

 تعیین طریق از مناسب( جایگاه کردن )پیدا بقا و خارجی انطباق مشکالت به گوئی پاسخ -1

 .اصال  و ارزیابی ،ها هدف راهبردها، رسالت،

 (اثربخش کاری روابط به )دستیابی داخلی مشکالت به پاسخ -2

 سازمان توسعه و بقا -3

 اجتماعی محیط آثار به پاسخ -4

 :داند می زیر عوامل از متأثر را سازمان فرهن  دیگری نظر صاحب

 حوادث و طبیعی محیط مانند هستند  سازمان کنترل از خارج که عواملی یعنی :خارجی تأثیرات 

 .زنند می رقم را جامعه سرنوشت که تاریخی

 ،رائیگ عمل ،انسانیت ستایش، فردی، آزادی مانند های ارزش :ملی فرهن  و اجتماعی های ارزش

 .ها این مانند و قدرت ، فاصلهگرایی زمان

 (.26) سازمان موردنیاز های مهارت بر وریناف سریع تغییرات :سازمان خا  عوامل

 

 سازمانی فرهنگ بندی طبقه

را به چهار دسته تقسیم  سازمانی فرهن ی و سرعت بازخور پذیر ریسکآلن کندی بر اساس دو عامل 

 (.9) کند می

o  قانون حاکم بر این فرهن ، بازخور سریع و عملی است. کارکنان کوش ختس سازمانی فرهن :

، این فرهن  شوند میترغیب  خطر کم های فعالیتبرای به دست آوردن موفقیت به انجام سطح باالیی از 

 .شود میدیده  ها رستوراندر 

o  ممکن است دباشن می سازمانی فرهن که دارای این نوع  هایی سازماندوستانه:  سازمانی فرهن ،

است. صمیمیت و دوستی بر روابط  شده گرفتهبگذرد بدون اینکه کارکنان بفهمند چه تصمیماتی  ها سال
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کارکنان حاکم است و ارتباطات روشن و سریع است و دارای محیطی با ریسک باال و بازخور آهسته 

 نفتی. های شرکتاست. میل 

o  هایی سازمان فردگرایان شهرت یافته است، وسیله به: این فرهن  پذیر ریسک سازمانی فرهن 

و بازخور سریعی را در مورد درست یا نادرست  کنند میدارای این نوع فرهن  از خطرهای بزرگ استقبال 

ساختمانی حاکم  های شرکتو  ها فروشگاه. این نوع فرهن  بیشتر بر کنند میبودن عملکردشان دریافت 

 است.

o  وجود ندارد.  اصال رهن  بازخور کمی وجود دارد یا فرآیندی: در این ف سازمانی فرهن

بازده در این سازمان کار  گیری اندازهدارند و  تأثیردقیق و مطلوب،  طور بهکارکنان برای انجام وظایف 

 .باشد میدشواری 

 
 

 

 ریسک ماهیت و مفهوم

 است آمده عمل هب متفاوتی تعبیرات مختلف های هزمان در اش استفاده موارد برحسب ریسک کلمه از

 لغت که رسد می نظر به چنین امر بدو در .اند آورده به دست ا ر آناز  متعددی تعاریف مؤلفین و

 وضعیت یا و عمل در یک که شود می گفته که زمانی .کند می القا  هن به روشنی مفهوم« ریسک»

1اطمینانی عدم که یابد درمی دارد، شنونده وجود ریسک خا 
 عمل آن از حاصل نتایج با در رابطه که 

                                                           

1
. Uncertainty 

 .1369لطیفی،  منبع:، تقسیم بندی آلن کندی از فرهن  سازمانی -2 شکل
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 گوینده دیگر عبارت بهباشد،  نامطلوب نتایج محتمل از یکی حداقل که رود می امکان این و داشته وجود

 به .دارد آتی نتایج بودن بینی پیش غیرقابل و بودن نامعلوم بر اشاره ضمنی طور به لغت این استعمال با

 مواجه کمتری ریسک هستیم، با برخوردار آینده بینی پیش در توانایی بیشتری از زمانی که نیز علت همین

 درک .شود می بیشتر ما برای آینده، ریسک بینی پیش در ما توانایی شدن کاسته بالعکس با یا و باشیم می

مفید  روزمره محاورات در شنونده به گوینده منظور کامل انتقال علت به فوق صورت به مفهوم ریسک

 از تری دقیقو  جامع تعریف تا داریم سعی آن بسط با و قرار داده مبنا را معنا همین نیز ما .شود می واقع

 داده ریسک با اطمینان عدم ارتباط با رابطه در توضیحی است الزم ابتدا در .آوریم دست به را ریسک

 شخص که است تردیدی از عبارت و دهد می تشکیل را ریسک مضمون اطمینان عدم طورکلی به .شود

یقین  با آتی نتایج از ما تخمین اگر .(24) دارد ممکن نتایج میان از ممکن نتیجه یک وقوع با در ارتباط

 ما مشخص بر نیز اطمینانی عدم باشیم، مطمئن ها آن وقوع عدم یا وقوع حتمیت از و بوده همراه

 .ندارد نیز وجود اصوال  ریسکی آینده بودن معلوم علت به حالت دو از هریک در درنتیجه .گردد مین

 نظر به ناپذیر تفکیکو  درآمیخته یکدیگر با کامال  اطمینان عدم و ریسک مفاهیم که شود می مالحظه

 هر وقوع عدم یا وقوع میزان احتمال بدانیم نیز احتمال از تابعی یمتوان می را اطمینان عدم .رسند می

 صفر برابر احتمال که زمانی .ددهن می درصد نشان با را آن و است نوسان در یک صفرتا مابین ای حادثه

 احتمال، عدم افزایش با تدریج به و  بود خواهد فوق صفر مطالب به توجه با نیز اطمینان عدم عمال  است

 شانس زمانی که دیگر عبارت به  رسد می خود حداکیر به 0.5 در نهایتا  و پیداکرده افزایش نیز اطمینان

 و افزایش با .بود خواهیم مواجه اطمینان عدم بیشترین اب شود تخمین زده درصد 50 ای واقعه وقوع

 صد با )یک( 1 وقوع با احتمال در .گذارد می کاهش به رو اطمینان عدم درصد، 50 از احتمال کاهش

 نتیجه بنابراین  بود خواهد صفر با برابر اطمینان عدم نیز است حادثه وقوع بیانگر حتمیت صد در

 شده و حتمیت به تبدیل آینده باشد  نامعلومی یک یا صفر برابر ای واقعه عوقو احتمال ، چنانچهگیریم می

 .است مطلب این گویای 1 شماره نمودار .داشت نخواهد وجود اطمینانی عدم
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 احتمالعدم اطمینان  ی رابطه -3 شکل

 

1 هنی ریسک را اطمینان عدم موارد از ای پاره در
 را 2یعین های ریسک آن مقابل در و اند خوانده 

 انحراف نسبی را دومی و دانند می اشخا  روانی تمایالت از ناشی را اول مورد .دهند می قرار

 با رابطه و در است آماری ریسک عینی، ریسک .کنند می انتظار( فرض )مورد محتمل های خسارت

 که دارد انحرافی اشاره به و کند می پیدا مفهوم اند قرارگرفته خسارات معرض در که مواردی مجموعه

 از ریسک تعریف بنابراین  کند می بروز منتظره خسارت از واقعی خسارت بودن متفاوت صورت در

 بوده انتظار مورد ازآنچه نامطلوب واقعیات انحراف امکان» از است عبارت ریسک مدیریت دیدگاه

3است
 موقعیت از اصلح نتایج در است ممکن که نامطلوبی تغییرات از است عبارت دیگر بیانی به یا و «

 (.21آید ) پدید مشخصی

 

 ها ریسک انواع
 بندی تقسیم  یل های دسته به ،کند می مواجه آن با را بانک سیستم که هایی ریسک ترین مهم

 :شوند می

 یا اصل تأخیر با بازپرداخت یا بازپرداخت عدم از ناشی یها نزیا به مربوط ریسک :اعتباری ریسک

 (.7) مشتری طرف از وام فرع

                                                           

1 .Subjective Risk 

2 .Objective Risk 

3 .G.M.Elliot & E.I.Vaughan 
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 نوسانات و تغییرات بر اساس بانک یها دارایی بر محتمل های زیان به مربوط ریسک  :بازار ریسک

 (سهام قیمت بهره، نرخ ارز، نرخ مانند) بازار عوامل

 این .شود می تعریف تکنیکی خطای و اتفاقات یا انسانی اشتباهات از ناشی عموما   :عملیاتی ریسک

 فرایندهای و مدیریتی اشتباهات (دهند می غلط اطالعات گرها لهمعام که موقعیتی) تقلب شامل ریسک

 اطالعات، در نقص از ناشی ممکن است تکنیکی خطای .باشد می سازمان داخل ناصحیح یا ناکافی

 روی می سازمان سطح در دیگری مشکل هر طورکلی به یا ییجا بهجا های سیستم معامالت، پردازش

 .شوند بازار و اعتباری های ریسک به منجر است نممک عملیاتی های ریسک باشد. دهد،

 قانونی نباشد. ریسک انجام قابل قانونی ازنظر معامله یک که شود می مطر  زمانی  :قانونی ریسک

 بستر دنبال به معامله یک در زیان صورت در معامله طرفین زیرا است مرتبط اعتباری ریسک با کل در

 .گردند می معامله اعتبار بردن سؤال زیر برای قانونی

 یا مستقیم طور به مالی های شرکت در ریسک مختلف ابعاد عموما  : سرمایه کفایت ریسک

 میزان تعیین در کلیدی عوامل از یکی سرمایه است. سرمایه میزان و سرمایه هزینه تأثیر تحت غیرمستقیم

 ابزار یک عنوان به مالی های شرکت در کافی سرمایه است. اعتباری و مالی مؤسسات و ها بانک امنیت

 نقاط سرمایه است. مؤسسات و ها بانک تجاری فعالیت دوره در طول ریسک ابعاد سایر برای امنیتی

 کنندگان تأمین حفظ برای مبنایی سرمایه لذا، .کند می جذب را شرکت مالی ابعاد سایر محتمل در ضعف

 (.23) آید می حساب به شرکت مالی منابع

 از ناشی قرضه اوراق ارزش در که تغییری از است عبارت بازده نرخ یسکر : بازده نرخ ریسک

 فروش از حاصل آتی های دریافت در تغییر احتمال دیگر طرف از .افتد می اتفاق آن بازده نرخ در تغییر

 تولید توان دارد. بازده اشاره ریسک به آن در سود پرداخت توان عدم چنین هم و بهادار اوراق یک

 همه سیاسی، ریسک اقتصادی، ساختار و ملی ریسک تغییر در رقابتی، شرایط و تقاضا در رتغیی شرکت،

 قرار تأثیر تحت را بهادار اوراق به بیشتر سود پرداخت توان آن تبع به و ها شرکت سود تواند میهمه  و

 سهام یسکر در را خود تأثیر درنهایت بازرگانی، وقایع احتمالی در تغییرات تمامی که نوعی به دهد.

 .گذارد می جا به

شناخته  هم محصول بازار نقدینگی ریسک بانام که دارایی نقدینگی ریسک  :نقدینگی ریسک

 وضعیت تغییر دلیل به) نباشد انجام قابل شده بینی پیش با قیمت معامله که شود می ظاهر زمانی ،شود می
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 بازار شرایط به وابسته در زمان و ها دارایی های گونه بین در ریسک این( عادی معامله زمان به نسبت

 اغلب در و دارند عمیقی بازارهای قرضه، اوراق یا اصلی ارزهای مانند ها دارایی (. بعضی8) کند می تغییر

 .نیست صادق ها دارایی همه مورد در امر این اما شوند می نقد قیمت، در کمی نوسان با راحتی به مواقع

 ایجاد بانک نقدینگی میزان در اطمینان عدم و دلیل کمبود به نقدینگی ریسک ،ها بانک مورد در

 منابع که که بازارهایی است این شود می نقدینگی ریسک افزایش باعث که دیگری حالت .شود می

 مختلط مالی های ریسک سایر با نقدینگی ریسک .شوند نقدینگی کمبود دچار دارد قرار ها آن در بانک

 نرخ ریسک :ارز نرخ یا پول ریسک .است روبرو دشواری با آن کنترل و سنجش دلیل به همین و است

 از تورم پول. خرید قدرت کاهش دلیل به سرمایه وفرع اصل دادن دست از احتمال از است عبارت ارز

 بهادار اوراق ارزش کاهش موجب خود نوبه به امر این دهد. می افزایش نیز را بهره نرخ دیگر طرف

 .(4) شد خواهد
 

 نه تحقیقپیشی

زیر  های پژوهشاست در مورد این موضوع  شده مشخصدر منابع موجود  شده انجام های بررسیبا 

 صورت گرفته است:

با  های سازماندر  سازمانی فرهن مطالعه و مقایسه »، تحقیقی تحت عنوان 1377خسرو عباسی در سال 

بررسی ارتباط بین متغیرهای  میزان  دنبالبه ، انجام داد. تحقیق فوق «ساختار سازمانی مکانیکی و ارگانیک

ی، سیستم پاداش مبتنی بر کارآمدی، میزان سازش با پذیر ریسکتشویق کارکنان به خالقیت فردی، میزان 

، گرایش به اعمال غیرمستقیمرهبری، میزان یکپارچگی، میزان کنترل  های شیوهتعارض، میزان اعمال 

ارگانیکی و  های سازمان  در سازمانی هویترایش افراد به حفظ غیررسمی ارتباطات سازمانی، گ های شیوه

با ساختار مکانیکی و  های سازمان سازمانی فرهن تحقیق نشان داد که بین  این نتیجهمکانیکی بوده است. 

 است. تر قویارگانیک  های سازمان سازمانی فرهن وجود دارد و  داری معنیارگانیک اختالف 

نفر از مدیران صنایع ایرانی را نسبت به  200عقاید »، در تحقیق خود 1374محسن شریعتی در سال 

 از: اند عبارت. فرضیات اصلی این تحقیق قرارداد موردبررسی« ریسک

 مدیران صنایع ایرانی ریسک ناپذیرند.-1

متضمن ریسک باشد تفاوت  که آنسود و زی های موقعیتمدیران صنایع ایرانی در  گیری تصمیم -2

 دارد.
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و مشخص گردید که مدیران صنایع ایرانی از روحیه  فرضیات این تحقیق بودند مؤیدیج حاصل نتا

 مدیران خالق و کارآفرین است، برخوردار نیستند. های ویژگیی که از پذیر ریسک

داده  انجام سازمان اثربخشی و سازمانی فرهن  زمینه در تحقیقاتی دنیسون دانیل همچنین پروفسور

 تعیین را عملیات چگونگی و کردن عمل نحوه که داند می قدرتمند نیروی را زمانیسا فرهن است که 

 که شود می ارجاع اصولی باورها و اساسی، های ارزش به سازمانی فرهن  دارد، عقیده او .کند می

 نظام و هم باورها و ها ارزش هم ،آن بر عالوه .کنند می خدمت مدیریتی نظام به محکم ای شالوده همچون

 اعضای برای زیرا ماندگارند  ها ارزش و ها اصول. این گردند می اولیه اصول آن تقویت باعث یریتی،مد

 طور به سازمانی فرهن  برداشت پیام و که است معتقد وی .هستند خاصی مفاهیم و معانی سازمان، حاوی

 کار در سازمان هک افرادی بر زیادی بسیار تأثیر و هستند مرتبط سازمانی های استراتژی با نزدیکی

 سازمان افراد اما نیست  تماس و رؤیت قابل آسانی به فرهن  ،دارد می بیان دنیسون .دارند ،کنند می

 نتیجه است. تر قوی دیگری قانون از هر فرهن  قانون و شناسند می خوبی به را آن ،بااهمیت ای گونه به

 مجدد تعریف و تغییر علت به نیز و زمانسا مأموریتدرک  ازنظر نیز پایین رتبه با های سازمان آنکه

 توانند نمی کارکنان، اکیریت سازمان برای بلندمدت اهداف و مأموریت نمودن درک قابل نیز قوانین و

 گرایش سه شاخص با رسالت مدل این در . دهند نشان خود از رقبا به امیدبخش نسبت و صحیح واکنش

 (.18) گیرد می قرار ارزیابی مورد انداز چشم و مقاصد و اهداف استراتژیک، گیری جهت و
 

 
 

 

 

 (2004: مدل فرهن  سازمانی دنیسون )1-1 شکل
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ی مدیران ارشد پذیر ریسکبا  سازمانی فرهن ( به بررسی رابطه 2006) 1کیمبراو، لین، رابرت

مکانیکی و امتیاز حاصل از  –پرداخت. وی رابطه بین جایگاه سازمانی مستقر بر پیوستار فرهنگی ارگانیک 

مدیریت ریسک بنگاه آزمون کرد.  های برنامه کارگیری بهدرجه  کننده منعکساستانداردهای  بر رویرا  آن

مدیریت  های برنامهارگانیک برای کمک به اجرای  های فرهن که کسب کرد این بود که  ای نتیجه

که یک همبستگی  کند می تأیید. شواهد حاصل این نکته را باشند می تر اثربخشو  تر مناسبریسک بنگاه 

مدیریت ریسک بنگاه وجود  های برنامهاجرای  در روندارگانیک و پیشرفت  بافرهن  یها سازمانقوی بین 

 دارد.

 

 مدل نظری تحقیق

 گیری تصمیمدر تحقیق حاضر با توجه به اینکه مدیران ارشد سازمان از باالترین قدرت اجرایی و  

 ها آن گیری صمیمتمدیران و نحوه  پذیری ریسکبا  سازمانی فرهن برخوردار هستند، بررسی رابطه 

فرهن  از مدل  بندی تقسیم. در این تحقیق جهت دستیابی به مدل نظری برای گیرد میقرار  موردبررسی

 است. شده تقسیم عامل 7به  سازمانی فرهن  آنبر اساس  گردد که می( استفاده 2011) همکارانچیون  و 

 های شرکتو به فعالیت  تر کاملمشابه  های پژوهشدر  شده استفاده های مدلنسبت به  رسد میبه نظر  چون

ریسکی نیز مدلی را که  های موقعیتمدیران در  پذیری ریسکجهت تعیین  چنین هماست.  تر نزدیکبیمه 

 گیری اندازه( در تحقیق خود استفاده کرده بود، به کار گرفته شد که در این نوع مدل برای 2010کالوت )

 نظر درشخصیتی را باهم  های ویژگیشرایط مالی شرکت و  شانهای گیری تصمیمی مدیران در پذیر ریسک

بر مبنای توضیحات فوق، مدل نظری تحقیق در  (.20) (.Laurent E. Calvet,2010) است شده گرفته

 است. شده ارائه 1-2قالب شکل 

 

                                                           

1 .Robert Lane Kimbrough-2006 
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 (Cheung, Wong, Wu, 2011 & Laurent E. Calvet,2010مدل نظری تحقیق ) 2-1 شکل

 

 سازمانی فرهنگعوامل مؤثر 
. باشد می، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف سازمانی در موفقیت عامل ترین مهم :1گذاری هدف

هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و  ها هدفعامل حرکت و خلق آینده است،  ترین مهم گذاری هدف

 (.26) کنند میسازمانی را روشن 

یک  دهنده تشکیل های بخش همه آناست که طی  فرا گردیهماهنگی  :2سازی یکپارچههماهنگی و 

 (.18) شوند میترکیب  کل برای کسب هدف مشترک

                                                           

1. Goal settings 
2 Coordination and integration 
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واضح و مشخص از سوی کارکنانی که انتظار انجام  کامال  صورت بهعملکرد باید  :1بر عملکرد تأکید

 یچندبعدهای کاری عملکرد  رود، تعریف و درک شود. در بسیاری از زمینه می ها آنمطلوب کار از 

ست که نقشی اساسی برای رسیدن ا و رفتارهایی ها مهارتاست. هر شغل ویژه در سازمان نیازمند تعریف 

 به عملکرد آرمانی دارند.

های راهبردی/تاکتیکی سازمان  مشارکت فرایند درگیری کارکنان در تصمیم :2مشارکت کارکنان

درجه، سطح و حدود مشخصی  رسمی/غیررسمی، در شکل مستقیم/غیرمستقیم و با صورت بهاست که 

گیری، از  از طریق دخالت دادن کارکنان در تصمیماز مشارکت کارکنان  مشارکت هدف .افتد اتفاق می

 (.26) شود میتعارضات و برخوردهای میان مدیران و کارکنان کاسته 
ازی به  اتی حل مشکل است. اگر در سازمان مشکالتی نبود، نی طور بهمدیر کار  :3نوآوری گیری جهت

سخت است.  مدیر موفق یک عنوان بهتصور یک حالل مشکالت فاقد صالحیت  بنابراین،  مدیران هم نبود

 :دارد دو روش حل مشکل وجود

 حل عقالیی مشکل 

 حل خالقانه مشکل 

 های مهارتآنکه  رغم بهخالقانه هستند،  عقالیی و صورت بهمدیران اثربخش قادر به حل مشکل 

نوآوری هم برای حل  گیری جهتنوع  درنتیجه (.16) است موردنیاز ها مشکلاز این  متفاوتی برای هر نوع

 مسئله سازمان هم توسعه خالقت در راستای اثربخشی سازمان بر فرهن  سازمان اثر خواهد گذاشت.

که تمامی شرایط یک تیم واقعی را داراست  شود میبه یک گروه کاری گفته  درواقعتیم  :4کار تیمی

منجر به رشد تیم  معموال به شکوفایی و موفقیت یکدیگر متعهد هستند. این تعهد  کامال  آنو اعضای 

دیگر انجام  های تیمگردد. تیمی که دارای قدرت اجرایی باال است، مشخصا  تمامی کارها را بهتر از  می

 (.24) سازد دهد و تمام انتظارات منطقی اعضا را برآورده می می

                                                           

1 Performance emphasis 
2 Members’ participation 
3 Innovation orientation 
4 Team orientation 
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 تشویق و پاداش مجموعه یا بخشی از عواملی است که احتمال تکرار یک :1نتشویق و پاداش کارکنا

تشویق عامل انگیزنده قوی  بنابراین  از عوامل انگیزشی در سازمان است و دهد میرفتار پسندیده را افزایش 

 توان میکه رفتار قبلی مجددا  بروز کند به این جهت  شود میسبب  پاداش .و نیروی محرکه سازمان است

 و تشویقپاداش  گیری جهتنوع و (. 22) باشدمدیریت سازمان  موردنظروسیله مهمی برای انجام کارهای 

 اثرگذار خواهد بود. سازمانی فرهن کارمندان هم بر 

 

 ی مدیرانپذیر ریسک گیری اندازهمعیار 
ر حوزه منطق جا افتاده د یک اینبر مبنای سن فرق دارد.  افراد مختلفی پذیر ریسکمیزان  :2سن 

تحمل باالتری برای پذیرش ریسک دارند و به  معموال  ترها جواناست که  ی افرادپذیر ریسکتعیین درجه 

خود بیشتر از سهام و کمتر از اوراق مشارکت و قرضه دولتی یا شرکتی  های داراییهمین علت در سبد 

 بودکمتر خواهد  وی یذیرپ ریسکاه است میزان ـافق زمانی وی کوتکل فردی که  طور به. گنجانند می

(23.) 

 ریسکو پذیرش  گذاری سرمایهدر حوزه  مدیری تجربه پذیر ریسکهنگام تعیین میزان  :مدیر 3تجربه

در شرکت بیمه چه مدت است به فعالیت  اینکه مدیرقرار بگیرد.  موردتوجهنیز باید  در شرکت بیمه()

شناسایی و  رای بیمه کردن داشته است آیا تجربه مواجهه با موردهای پرخطر را ب است ومشغول 

نرخ بیمه و مواردی  تعیین ،آمیز فاجعه های ریسکقابل بیمه شدن و  های ریسکدر مورد  گیری تصمیم

 راحتی بهمدیری که دارای تجربه در امور بیمه است  درنتیجه .گردد برمیتنها به تجربه مدیر  دست ازاین

 هد که برای شرکت زیان ده است یا خیر تشخیص د تواند می ای بیمهبرای هر مورد 

ی مدیران و پذیر ریسکمیزان نقدینگی شرکت بر ریسک گریزی و در مقابل  :4نقدینگی

مدیر از جهت نقدینگی سازمان آسوده باشد بالطبع ریسک بیشتری  هراندازه مؤثر است. گیرندگان تصمیم

 محاسبه کرد. توان میلی ما های نسبتو  ها صورتنقدینگی را از  میزان خواهد پذیرفت.

                                                           

1 Reward orientation 
2 Age 
3 Experience 
4 Cash flow 
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گذاری در بانک و بازار سهام  اگر فردی بخواهد بین سرمایه :1میزان بازدهی پذیرش ریسک

زمانی  مدیران طبیعتا خواهد بود.  «نرخ برگشت»یا « مقایسه بازدهی»وی  موردتوجهگیری کند، معیار  تصمیم

فعالیت و بازدهی  جام یک فعالیتانگرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی  یپذیر ریسک به سمت

باال باشد که  قدر آنپذیرفتن ریسک و نپذیرفتن ریسک  تفاوت .تفاوت معناداری وجود داشته باشد دیگری

 مدیر به ریسک روی آورد.

 ها بدهیاز  ها دارایییعنی میزانی که  ها داراییارزش خالص مجموع دارایی یا  :2ها داراییمجموع  

، آنبدون نگرانی از میان رفتن  تواند می گذار سرمایهدارایی که یک فرد یا شرکت  بیشتر است و نیز حجم

از مواردی هستند که هنگام تعیین میزان تحمل ریسک موردتوجه قرار  و کند گذاری سرمایهصرف 

ریسک بیشتری را  تواند می ش باالست،های داراییکه ارزش خالص  مدیر شرکتی ترتیب این به. گیرند می

باشد، توان  تر پایینوی  های دارایید. هرچه سهم این میزان دارایی قابل هدر رفتن از کل بپذیر

 .(23) ی وی باالتر استپذیر ریسک

 

 فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی

 رابطه معناداری دارد. خصوصی بیمه های شرکت دری مدیران پذیر ریسک با سازمانی فرهن 
 

 فرعی های فرضیه

 از: اند عبارتاز فرضیه اصلی تحقیق هستند  استخراج قابلر اساس متغیرهایی فرضیات فرعی تحقیق که ب

 بیمه خصوصی رابطه معناداری دارد. های شرکتی مدیران در پذیر ریسکدر سازمان با  گذاری هدف

بیمه خصوصی رابطه  های شرکتی مدیران در پذیر ریسکدر سازمان با  سازی یکپارچههماهنگی و 

 معناداری دارد.

بیمه خصوصی رابطه معناداری  های شرکتی مدیران در پذیر ریسکبر عملکرد در سازمان با  یدتأک

 دارد.

                                                           

1 Acceptance rate of return risk 
2 Total assets 
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بیمه خصوصی رابطه معناداری  های شرکتی مدیران در پذیر ریسکمشارکت کارکنان در سازمان با 

 دارد.

بیمه خصوصی رابطه  های شرکتی مدیران در پذیر ریسکنوآوری در سازمان با  گیری جهت

 ناداری دارد.مع

 بیمه خصوصی رابطه معناداری دارد. های شرکتی مدیران در پذیر ریسککار تیمی در سازمان با 

بیمه خصوصی رابطه  های شرکتی مدیران در پذیر ریسکتشویق و پاداش کارکنان در سازمان با 

 معناداری دارد.

 

 روش تحقیق

نیز، این تحقیق  ها دادهردآوری و تحلیل شیوه گ ازنظرو  هدف، تحقیق کاربردی ازنظر پژوهش حاضر،

 از شد سعی ابتدا در ها پرسشنامه روایی سنجش جهت تحقیق این در توصیفی و از نوع همبستگی است.

 تدوین از پس. گردید تدوین ابتدایی  پرسشنامه ها آن از  استفاده با و شده استفاده پرسشنامه استاندارد

  جمع نظرات اخذ از پس و قرار داده نظران صاحب و اساتید از عدادیت اختیار در را آن محقق ، پرسشنامه

گیری قابلیت اعتماد، از روش  اندازه منظور به. گرفت انجام ها، پرسشنامه در اصالحی اقدامات مذکور،

انجام گردیده است. در این تحقیق برای سنجش پایایی  SPSSافزار  آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم

  پرسشنامه در جامعه 30که ابتدا تعداد  صورت بدینانجام گرفت.  آزمون پیشها، یک مرحله  پرسشنامه

ها، ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه  داده واردکردنآوری گردید و پس از  توزیع و جمع موردنظر

ی پایائی پرسشنامه تعیین گردید و بیانگر میزان باال 0.91تقریبا    گردید که ضریب موردنظر برای پرسشنامه

این تحقیق ما حجم نمونه را از فرمول زیر  در بیمه خصوصی وجود دارد. شرکت 15در کل  .باشد می

 :کنیم میمحاسبه 

 
 :آنکه در 

150N= حجم جامعه آماری 

100n=حجم نمونه 

=0.1є مقدار خطای مجاز 
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 Zα/2=1.96 درصد 95حد متناظر با سطح اطمینان ار متغیر نرمال وامقد 

 
 آزمون فرضیات -1 جدول

پاداش و 

 تشویق

کار 

 تیمی
 نوآوری

مشارکت 

 کارکنان
 هماهنگی عملکرد

  هدف

 یگذار

  سکیر

 یریپذ

 مدیران

نوع 

 فرهن 

 سازمانی 

  

       .419(**) 1 
 همبستگی

 پیرسون
 نوع

ساز فرهن 

 مانی
       .000  

سطح 

داری  یمعن
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد 108 108       

.323 

(**) 

.436 

(**) 

.23 

9(*) 

.401 

(**) 

.278 

(**) 

.535 

(**) 

.564 

(**) 
1 

.419 

(**) 

 همبستگی

 پیرسون

 یریپذ سکیر

 مدیران
.001 .000 .013 .000 .004 .000 .000  .000 

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 
 تعداد 108 108 108 108 108 108 108 108 108

      1 .564(**)  
همبستگی 

 پیرسون

 گذاری هدف
       .000  

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108 108      

     1  .535(**)  
همبستگی 

 پیرسون

 هماهنگی
       .000  

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108  108     

    1   .278(**)  
همبستگی 

 پیرسون
 عملکرد
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P=0.5برآورد نسبت صفت متغیر : 
 

بیمه خصوصی شهر تهران  های شرکتنفر از مدیران  100 بر اساس این فرمول تعداد نمونه ما برابر با

از آزمون  .است شده استفاده تصادفی ساده گیری نمونه روش از فوق تحقیق . همچنین درباشد می

       .004  

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108   108    

   1    .401(**)  
همبستگی 

 پیرسون

مشارکت 

  000.        کارکنان

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108    108   

  1     .239(*)  
همبستگی 

 پیرسون

 نوآوری
       .013  

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108     108  

 1      .436(**)  
همبستگی 

 پیرسون

 کار تیمی
       .000  

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108      108 

1       .323(**)  
همبستگی 

 پیرسون

پاداش و 

  001.        تشویق

سطح 

داری  معنی
Sig. (2-

tailed) 

 تعداد  108       108
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متغیرهای تحقیق استفاده شد که نتیجه نرمال بودن  بودن نرمال میرنوف نیز برای بررسیاس کولموگروف

 .مورد تائید واقع شد ها آنبرای تمامی 

 

 ها فرضیهآزمون 

 طور به آنفرضیات تحقیق بکار برده شده و نتایج  زمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسیآ

بدین معنی  شوند میکلیه فرضیات تحقیق تائید  1جدول با توجه به  .آورده شده است 1خالصه در جدول 

 که:

  419/0 یضریب پیرسون با میبت دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکو  سازمانی فرهن بین ،

 .وجود دارد

  وجود  564/0ی ضریب پیرسون بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکو  گذاری هدفبین

 .دارد

  وجود دارد 535/0 یضریب پیرسون با میبت دار معنیی مدیران همبستگی ذیرپ ریسکبین هماهنگی و. 

  وجود دارد 278/0ی ضریب پیرسون بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکبین عملکرد و. 

  401/0ی ضریب پیرسون بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکبین مشارکت کارکنان و 

 .وجود دارد

 وجود  239/0ی مقدار ضریب پیرسون بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکی و بین نوآور

 .دارد

 وجود  436/0ی مقدار ضریب پیرسون بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکتیمی و  بین کار

 .دارد

  ضریب مقدار  بامیبت  دار معنیی مدیران همبستگی پذیر ریسکدر سازمان و  و تشویقبین پاداش

 .وجود دارد 323/0ی پیرسون
 

 بررسی برازش مدل و روابط علَی

 کارکنان، بر عملکرد، مشارکت تأکید، هماهنگی، گذاری هدفمتغیرهای مستقل ) تأثیربررسی 

 .ی مدیرانپذیر ریسکبر متغیر وابسته  (تیمی ، کارو پاداشتشویق  نوآوری،
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Model Summary 

Model 
ضریب همبستگی 

 Rچندگانه 

 Rیب تعیین ضر

Square 

 شده یلضریب تعیین تعد

Adjusted R Square 

 خطای معیار تخمین

Std. Error of the Estimate 

 1 .678
a

 .460 .422 2.86762 

a. Predictors: (Constant), هماهنگی، گذاری، هدف و تشویق،_پاداش کارکنان،_مشارکت عملکرد، تیمی، کار 

 نوآوری
 

 R. مقدار شود میارتباط بین متغیر وابسته و مدل خطی نمایش داده  میزانفوق مدل  در جدول

و متغیر  وابسته یرمتغمحاسبه کرده است که نشان از ارتباط خطی شدید بین  678/0همبستگی را به میزان 

. شود میت متغیر وابسته که توسط مدل برآورد ادرصدی از تغییر R squareمستقل دارد. همچنین مقدار 

 مناسب بودن مدل است. دهنده نشانکه  شود میتغییرات را شامل  %46حدود  این میزان

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 699.344 7 99.906 12.149 .000a 
Residual 822.322 100 8.223   

Total 1521.667 107    

a. Predictors: (Constant), هماهنگی ،گذاری هدف ،و تشویق_پاداش ،کارکنان_مشارکت ،عملکرد ،تیمی کار، 

 نوآوری

b. Dependent Variable: ی مدیرانپذیر ریسک 

 

( regressionاست ) محاسبه قابلوابسته که توسط مدل  متغیرنیز میزان تغییراتی از  anovaدر جدول 

آورده  sum of squareا( در ستون خط Residualتصادفی وابسته ) متغیرو میزان تغییرات تصادفی 

 مقدار هرچقدراست.  آمده دست به fدر ستون  (mean squareسبت میانگین این دو مقدار )ن .شده است

f  وابسته است. این نسبت با توجه به آزمون  متغیرسهم بیشتر مدل در بیان تغییرات  دهنده نشانبیشتر باشدf 

تصادفی بودن ارتباط بین متغیر وابسته و ) صفررد فرض  گریانب sig =000/0 مقدارو  شود میسنجیده 

بنابراین مدل ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را پوشش داده و عامل تصادفی را از   شود میمستقل( 

 .مدل خارج کرده است
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Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 

(Constant) 5.188 1.085  4.781 .000 

 002. 3.136 336. 176. 552. گذاری هدف

 007. 2.741 320. 170. 467. هماهنگی

 067 . 1.391- 158.- 177. 246.- عملکرد

 035. 2.142 207. 178. 381. کارکنان_مشارکت

 012. 2.571- 303.- 174. 447.- نوآوری

 047 . 764. 079. 202. 155. و تشویق_اشپاد

 015. 2.487 245. 160. 398. کارتیمی

a. Dependent Variable: ی مدیرانپذیر ریسک 

 

 Constant=  5.188. در ستون اول مقدار اند شده نوشتهنیز ضرایب مدل  Coefficients در جدول

 خط شیب 398.و 155.و 447.-و 381.و 246.-و 467.و 552.خط رگرسیون و مقادیر مبدأعرض از 

 رگرسیون را برآورده کرده است.

 

 ها پیشنهادگیری و  نتیجه

 های شرکتمدیران در  گیری تصمیمآماری و بحث  به جامعهبا توجه  تحقیق ما نشان می دهد های یافته

رسیدن به اهداف  های راهاهداف از سوی مدیران کالن و مشخص کردن  تعیین بیمه در این پژوهش،

در قبول یا رد ریسک رابطه دارد و منجر به  تر پایینی مدیران سطو  پذیر ریسکبا میزان  شرکت بیمه

 سازمان های قسمتهمه هراندازه  آمده دست به. بر اساس نتایج شود می گیری تصمیمافزایش اطمینان در 

آمدن به اهداف  نائل برای ها گروهو تخصص همه کارکنان و  ها فعالیتکه تصمیمات، وظایف،  ای گونه به

 سازمانی فرهن همان اندازه بر نوع  به ،در حداکیر مطلوبیت ممکن ترکیب و همسو گردد شده تعییناز قبل 

چنین بیان نمود که هرچه میزان دخالت  توان میی مدیران اثرگذار است. پذیر ریسکبر  درنهایتو 

تعارضات و برخوردهای میان مدیران و همان میزان  به مدیران بیشتر شود، گیری تصمیمکارکنان در 
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. همچنین هرچه فرهن  سازمان به شوند میتر پذیر ریسک گیری تصمیمکارکنان کاسته و مدیران در امر 

نیز به سمت شکوفایی و  کارمندان میان سازمانی و کار تیمی سوق پیدا کند، های سیستمسمت تشکیل 

خود منافع بیشتری  گیری تصمیمشده و با  پذیرتر ریسکحرکت کرده و مدیر در این شرایط  افزایی هم

 :گردند میزیر ارائه  ها پیشنهاد درنهایتنصیب شرکت خواهد کرد. 

o  مشخص کردن اهداف  آنبیمه و در سایه  های شرکتتدوین و مشخص کردن اهداف کالن در

 .شرکت بیمه انداز چشمبرای رسیدن به  مدت کوتاهخرد و 

o بیمه در راستای معرفی اهداف  های شرکت وارد تازهمدیران  برگزاری جلسات توجیهی برای

 .شرکت بیمه

o  و شفاف واضح مستمر، طور به گذاری هدفدخالت تمامی مدیران در. 

o  بیمه های شرکتجلوگیری از البی کردن تعدادی از مدیران در تدوین اهداف. 

o تقسیم درست وظایف از مدیران تا کارمندان. 

o های برنامهبرای پیشبرد  غیررسمی های گروهفاده از ظرفیت بالقوه کاهش رسمیت سازمانی و است 

 .مدیران گیری تصمیمدر راستای بهبود  سازمانی فرهن تغییر در 

o  در واحد مدیریت برای تعیین هدفی مشترک در جهت ایجاد  خودگردان های تیماستفاده از

 .هماهنگی درونی میان تمامی مدیران

o چگونگی انجام  سازی روشنبردی و مبتنی بردانش در جهت مکانیزم های کار کارگیری به

 .وظایف به مدیران و کارمندان

o  بیمه های شرکتدر  ای بیمهطراحی سیستم ارزیابی عملکرد متناسب با نوع فعالیت. 

o  مدیران  گیری تصمیمکارمندان در  غیرمستقیمطراحی مکانیسم شرکت دادن مستقیم و

 .بیمه های شرکت

o  صصی و اتاق فکر برای ترویج فرهن  تفکر خالق شامل مدیران و کارکنانتخ های تیمتشکیل. 

o  بیمه از  های شرکت مندی بهرهبیمه برای  های شرکتکاری میان شرکتی میان  های سیستمتشکیل

 .گیری تصمیممنابع و پخش ریسک در هنگام 

o  کاری متخصص درون شرکتی های تیمتشکیل. 

o  شده تعریفشفاف و  ورتص بهبسترسازی فرهن  تشویق کارکنان. 
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o سازمانی فرهن این مورد در  طراحی سیستم پاداش کارمندان در جهت نهادینه کردن. 
 

 منابع

   . ترجمه ناصر میرسپاسی. انتشارات مروارید. چاپ دوم.سازمانی فرهن مدیریت (. 1376) یویسد. استانلی، 1

229. 

 و پنجاه شمارة نهم، سال ،روش فصلنامهنمودها.  و پیدایش های هزمان ،سازمانی فرهن  (.1379) حسین . بیدختی،2

 .6 صص هشتم،

 اجتماعی پذیری مسئولیت ارتقای در آن نقش و انسانی منابع توسعه .(1383) عباسعلی کریمی، . حاجی3

 .115   دهم، و نهم شمارة ،مدیریت پیام اخالقیات، و ها ارزش فرهن ، ،ها سازمان

 و آمار . انتشارات ادارهبانکی سیستم در ریسک مدیریت بر اجمالی نگاهی (.1388.  اکری و اسالمیان )4

 .2   سینا. بانک ریزی برنامه

، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، «و کاربرها ها یهنظرمفاهیم، »رفتار سازمانی (. 1384) یپ. رابینز، استیفن 5

 .280و  201     فرهنگی، جلداول. یها پژوهشدفتر 

 .30-37.   127شماره  ر.تدبی .«سازمانی فرهن تغییر »(. 1381) یدمحمدسزاهدی،  .6

 دانشکده علوم اقتصادی. انتشارات .مدیریت ریسک و بیمه اعتبار تجاری (.1389پژمان ) ،یزند .یدسع . صحت،7

 .29   .انتشارات پژوهه .اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران (.1388) معصوم. ضمیری 8

 .20   .10شماره  مجله تدبیر. ی.پذیر ریسک(. ریسک و 1369. لطیفی، فریبا )9

 ها سازمانو مسئولیت اجتماعی  سازمانی فرهن بررسی رابطه  (.1380) وهاب شجاعی، خلیلی .اصغر . مشبکی،10

(CSR). 65   .27 شماره انسانی. ماهنامه منابع دو. 

 در سازمان نوآوری و مولد سازمانی فرهن  رابطة بررسی .(1383) ابوالحسن حسینی، اکرم. مقدم، . هادی زاده11

 .9   دهم. و نهم شمارة ،مدیریت پیام کوثر، اقتصادی

 با) سالمیمالی ا مؤسسات و ها بانک در (. ریسک1388فرد، حمزه ) قوچی و  جوادی، محمدحسین . مشرف12

 .85   .38 شماره .بازرگانی های بررسیقانونی(.  ریسک بر رویکردی

کتابخانه  .«مدیران گیری تصمیمبر الگوهای  آن تأثیربررسی عوامل فرهنگی و » (.1389) اهلل حجت ،یبلویی. 13

 .106   .دانشگاه تربیت مدرس

 در خصو  پژوهشی (.1380) هایده ا،کی ترابی و  حسن محمد پرداختچی، محمد. سرخابی، دوزی . یمنی14

 .الزهراء دانشگاه انسانی علوم فصلنامه تهران. دانشگاه علمی هیئت اعضای شغلی رضایت و سازمانی فرهن  ارتباط

 .30   نهم. و سی شمارة

http://drshojaei.persianblog.ir/post/6/
http://drshojaei.persianblog.ir/post/6/


 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

96 

 

ای رابطه فرهن  با مدیریت منابع انسانی و رفتاره (.1379میراحمد ) ،امیرشاهی .منیر ،طیب .شهرناز ،مرتضوی. 15
 .25   نشر نخل.. سازمانی

16. Atkinson, R., Crawford, L., Ward, S., (2006). Fundamental uncertainties in 
projects and the scope of project management. Int. J. Pros. Manage. 24, p687. 

17. Charles D.H. Parry, Petal Petersen, Tara Carney, Richard Needle. 

(2010).Opportunities for enhancing and Risk taking in South Africa  Original 

Research Article International Journal of Insurance Management, Volume 21, 

Issue 4, P.291. 

18. DANIEL R. Denison, STEPHANIE HAALAND, PAULO GOELZER. 

(2004)«Corporate culture and Organizational Effectiveness: Is Asia Different 

From the Rest of the World?  Original Research Article Organizational 

Dynamics, Volume 33, Issue 1, p102. 

19. Dickson, G.C.A, (1995).Risk management, the chartered Insurance 

Institute.P121. 

20. Dickson, G.C.A(2009), Risk management, the chartered Insurance Institute. 

Organizational outcomes..p 432. 
21. Evan Mills. (2003).Risk transfer via energy-savings insurance. International 

Energy Agency, 27–28 October.p324. 
22. John P. Meyer, Tracy D. Hecht, Harjinder Gill, Laryssa 

Toplonytsky(2010).“Person–organization (culture) fit and employee 

commitment under conditions of organizational change: A longitudinal 

study  Original Research Article”. Journal of Vocational Behavior, Volume 76, 

Issue 3, p.467. 

23. Laurent Calvet E. (2010). Strategic Risk Management. National Bureau of 

Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, 

Massachusetts.p138. 

24. Michele J. Gelfand, Beng-Chong Lim, Jana L. Raver (2004).”Culture and 

accountability in organizations: Variations in forms of social control across 

cultures” Original Research Article Human Resource Management Review, 

Volume 14, Issue 1, Pp 135-160. 

25. Olivier Serrat.A Primer on Organizational Culture. (2009). European Journal of 

Operational Research;.p.2. 
26. Sai on Cheung *, Peter S.P. Wong, Ada W.Y. Wu (2011).«Towards an 

organizational culture framework in construction. Journal of Project 

Management 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VJX-4Y1W8K5-1&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F2010&_alid=1583797766&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6106&_st=13&_docanchor=&_ct=12&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f6564c8cf0d9dbac1b72dec49b814fbb&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6S-4B535H3-3&_user=10&_coverDate=02%2F29%2F2004&_alid=1584793243&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6606&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=39fb5a7df2ecf65bab633b3dd8406eab&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6S-4B535H3-3&_user=10&_coverDate=02%2F29%2F2004&_alid=1584793243&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6606&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=39fb5a7df2ecf65bab633b3dd8406eab&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6S-4B535H3-3&_user=10&_coverDate=02%2F29%2F2004&_alid=1584793243&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6606&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=39fb5a7df2ecf65bab633b3dd8406eab&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMN-4Y646N4-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2010&_alid=1583820436&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6939&_st=13&_docanchor=&_ct=25944&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=973409a0a841e3365407e470dcbcaa73&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMN-4Y646N4-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2010&_alid=1583820436&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6939&_st=13&_docanchor=&_ct=25944&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=973409a0a841e3365407e470dcbcaa73&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMN-4Y646N4-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2010&_alid=1583820436&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6939&_st=13&_docanchor=&_ct=25944&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=973409a0a841e3365407e470dcbcaa73&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4C81WJ9-5&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2004&_alid=1583816122&_rdoc=46&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6544&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=286082&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=621e020eacfaf458ad2f26125eac0b0f&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4C81WJ9-5&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2004&_alid=1583816122&_rdoc=46&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6544&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=286082&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=621e020eacfaf458ad2f26125eac0b0f&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4C81WJ9-5&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2004&_alid=1583816122&_rdoc=46&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6544&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=286082&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=621e020eacfaf458ad2f26125eac0b0f&searchtype=a

	ketab0
	_à_é_»_à_ç9
	9-2

