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Abstract 

In addition to the important role of the 

development of NTBFs in the sustainable 

development of the country, these businesses 

have always been exposed to risks that 

threaten both the life and success of these 

companies. For this reason, the protection of 

these businesses has been considered by 

policymakers and legislators, and in the law 

to protect these companies, the insurance 

industry is obliged to support it. In this study, 

an attempt has been made with the 

assumption that the main reason for this 

failure is the lack of correct and 

comprehensive identification of risks, the 

risks faced by Iranian NTBFs, and to provide 

practical solutions to manage these risks. The 

present research is applied in terms of 

purpose and survey in terms of 

implementation method. The statistical 

population of the study is the managers of 

licensed and active companies and the 

stratified sampling method has been used by 

randomly selecting the members of the 

classes. Categories were considered the areas 

of activity of companies. The analysis of this 

study was based on 175 interviews with 

managers of NTBFs in 25 provinces in 2016. 

The result of the interviews was the 

identification of 23 risks. The results showed 

that although most of the risks faced by 

NTBFs are not insurable, to cover some of 

these risks, the capacities of the insurance 

industry can be used. For this reason, while 
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explaining the identified risks, it was 

discussed in cases where there was an 

insurance solution for each of these risks. 
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 مقاله پژوهشی

 بنیان بیمه پذیرند؟های دانشهای شرکتآیا ریسک

 *محمدصالح ترکستانی

 بازرگاني دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائياستادیار گروه مدیریت  

 

 دهيچك

اندد کده حیدا  و موفقیدت ایدن        هایي قرارداشته وکارها همواره درمعرض ریسک  پایدار کشور، این کسب  بنیان بر توسعه  های دانش  درکنار نقش مهم توسعه شرکت

و در    گدراران بدوده    وکارها، درایران نیز همچون سایر کشورها مددنرر سیاسدتگراران وقدانون     حمایت ازاین کسبهمین دلیل   . بهاست نموده  ها را تهدید مي شرکت

قانون باگرشت چندین سال از تصدویب، اقددامي اارایدي و      خالف نص  برهرچند که است.   دهشاین حمایت مکلف   بیمه به  ها، صنعت قانون حمایت از این شرکت

شناسایي صدیی  و    متوفیق، عد  فرض که علت عمده این عدم تالش شده با این پیش مقالهبیمه برای این پوشش اتفاق نیافتاده است. دراین عملي در سمت صنعت 

در کشدور و   ای راید    ند شناسایي و تا حد ممکن در چارچوب ابزارهدای بیمده  ا  بنیان ایراني با آن موااه  های دانش  هایي که شرکت  ریسکهاست،   اامع از ریسک

حاضر، ازحیث هدف کاربردی و ازحیث شیوه اادرا پیمایشدي اسدت. اامعده آمداری        ها ارائه گردد. پژوهش  راهکارهایي اارایي برای مدیریت این ریسک ،اهان

اسدتفاده شدده اسدت.     تصدادفي ه روش ها بد  ای با انتخاب اعضای طبقه گیری طبقه ل بوده و از روش نمونهبنیان دارای مجوز و فعا  های دانش تیقیق مدیران شرکت

اسدتان در   25بنیدان    مصاحبه از مدیران شرکت های داندش  175وتیلیل این پژوهش بر اساس تعداد   ها در نرر گرفته شد. تجزیه های فعالیت شرکت  ها حوزه  طبقه

بنیدان    های دانش  هایي که شرکت  ریسک اگرچه عمدهقیق نشان داد ریسک بوده است. نتای  تی 23ها، شناسایي   انجام پریرفت. نتیجه حاصل از مصاحبه 1395سال 

بیمده    هدای صدنعت   هدا میتدوان از فرفیدت    لیکن برای پوشش تعدادی از ایدن ریسدک   ،پریر نیستند  بیمه ومقررا (  قوانین  ریسک  بازار و  )مانند ریسک ندا با آن موااه

 ای بدرای هریدک از    همین دلیل درمقاله ضمن تبیین ریسکهای شناسایي شده، درمواردی که راهکار بیمده   (. بهمسئولیت  و ریسک  میصول  )مانند ریسک استفاده نمود

 ها واود داشت، مورد بیث قرارگرفت. این ریسک

 بنیان  دانش    بنیان، اقتصاد  دانش پریری ریسک، شرکت  ریسک، بیمه: هاکليدواژه

 شود:زیر به نویسندگان میترم مقاال  پیشنهاد ميبرای استنادا  بعدی به این مقاله، قالب 

Torkestani, M.S. (2020). Are the Risks of New Technology-Based Firms (NTBFs) Insurable? Journal of Science & 

Technology Policy, 14(1), 21-36. {In Persian}.  
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 1مقدمه -1

 نفوذ اوامع، سرنوشت تعیین در دانش نقش شدن تر  ادی با

 گیری  شکل اقتصاد، عرصه در وفناوری  علم بیشتر چه هر

 سوی به اقتصادی های  بنگاه حرکت و بنیان  اقتصاد دانش مفهوم

 های  قابلیت اهمیت بیشتر، افزوده  ارزش با میصوالتي تولید

 نوآورانه های  تو فعالی شده ازپیشبیش کشورها برای فناورانه

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2021.14.1.1276 

 Torkestani@atu.ac.ir :دار مكاتباتنويسنده عهده *

 .است دهیکشور به انجام رس یعلم استیس قاتیمرکز تحق تيپژوهش با حما نيا** 

 امری به اقتصادی توسعه و رشد برای فناوری بر مبتني

ل شدن به مبددر حال  دانش .[1]است  شده تبدیل ضروری

ها است، به نیوی که همه اروک  کسب ناپریر  ازء ادایي

وکارها به شکلي فزاینده بر دانش   های کسب  فعالیت

براین اساس . [2]ها استوار هستند   شده توسط سازمان  مدیریت

 دارای اقتصادی های  بنگاه توسعه و رشد به طور طبیعي

 کشورها آینده در بسیاری اهمیت دانشي، و فناورانه رویکرد

 سنگاپور، انوبي،  کره مانند کشورهایي .[3]داشت  خواهد
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 های  شرکت گراری و تقویت  سرمایه با اند  توانسته... و برزیل

 مسیر باال، افزوده  ارزش با میصوال  تولید و میور  فناوری

در . [4]کنند  طي بیشتری شتاب با را اقتصادی رشد وتوسعه

انداز   چشمکه در افق شده  بیانسند توسعه علمي کشور 

 کشورتولید ناخالص ملي از درصد  50 ستي حداقلبای ،1404

. [5]گردد بنیان، تامین   دانشها و خدما    کاالتولید  واسطه هب

های   که غالب شرکتکوچک و متوسط  در اندازههای   سازمان

بنیان را در دل خود اای مي دهند، همزمان با اایگاه   دانش

پایدار کشورها و  اقتصادی در رشد و توسعهبسیار مهمي که 

، باالترین نرخ شکست را در مقایسه با [6] دارند ایجاد اشتغال

وکاری   بهای کس  . ریسک[7]باشند  سایر انواع سازمان دارا مي

 دیاد هایوکار  % کسب40 متیده  اال یدر ااست   مواب شده

 تی، شانس موفقنیز در آلمان شوندمتوقف در سال اول 

. [8] است %60حدود  تیفعالیي سال ابتدا 5ها در  شرکت

 وتوسعه رشد برای کشورها بومي شرایط گرفتنندرنرر

 و قانوني فضای نبودن آماده و بنیان  دانش های  شرکت

 تا شده باعث فرهنگي، و ااتماعي اقتصادی، های زیرساخت

 های  فرفیت نتوانند ها از عرصهها در بسیاری   شرکت گونه این

در عمل بسیاری از . [9] کنند آشکار مؤثر شکلي به را خود

بنیان در   های نوپای حوزه دانش  های خالقانه و شرکت  ایده

شوند که   موااه ميهایي   مسیر رشد و توسعه خود با ریسک

رفتن این  بین ب مانع رشد و حتي عامل شکست و ازاغل

مطالعا  مختلفي در کشور ما انجام  .[10] شود  ها مي  شرکت

پریرفته که نشان از تائید این موضوع و اهمیت موااهه 

 باشد  صیی  با این تهدیدها در کشورمان مي

[11،12،13،14،15].  

در ایران نیز با علم به اهمیت شناسایي و موااهه درست با 

های نوپا در برابر   ها و همچنین حمایت از شرکت  این ریسک

ها، موضوع حمایت دولتي و حاکمیتي از   این ریسک

د. قانون شبیني   بنیان در این حوزه پیش  های دانش  شرکت

 1389بنیان در سال   ها و موسسا  دانش  حمایت از شرکت

 1391نامه اارایي مرتبط با آن هم در سال   تصویب و آیین

پس از تصویب در هیا  دولت به نهادهای مرتبط ابالغ 

ایجاد »اشعار به  این قانون 3ماده  "هد "بند  .[16] گردید

ای مناسب برای کاهش خطرپریری میصوال    پوشش بیمه

دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، 

داشته و در آیین نامه اارایي آن  «کارگیری هعرضه و ب

مرکزی و صنعت بیمه را موفف به تهیه و ارائه این   بیمه

بالغ ها نموده است. لیکن با گرشت چندین سال از ا  پوشش

های مکرر حاکمیتي از   رغم پیگیری این قانون و علي

گامي عملیاتي  در مسیر این  ،مرکزی و صنعت بیمه کشور  بیمه

پوشش برداشته نشده است. به زعم نویسنده، علت اصلي این 

همیت مجریان در اعدم توفیق نه همانند موارد مشابه عدم 

گرار از   اارای قوانین مصوب، بلکه عدم درک صیی  قانون

 های بازرگاني در زمان تصویب بوده است.  صنعت بیمه

بنیان با آن   های دانش  هایي که شرکت  با نگاهي گررا به ریسک

هایي که   ای از ریسک  یابیم که اوالً بخش عمده  ند در مياموااه

های مالي و   ند از انس ریسکا ها با آن موااه  این شرکت

های   در بیمه گرانه هستند که عمالًو یا عملیاتي سودا راهبردی

های عملیاتي که   بازرگاني قابل پوشش نیستند و ثانیاً ریسک

ناشناخته و یا  ند غالباًاهای دانش بنیان با آن موااه  شرکت

 تالش شده مقاله. لرا در این گیری نشده هستند  حداقل اندازه

ایراني  بنیان  های دانش هایي که شرکت مند ریسک  روشي نرام با

ند شناسایي و از منرر صنعت بیمه راهکارهای اآن موااه با

 ها بررسي شوند.  پریر این ریسک  پوشش بخش بیمه

 

 پيشينه پژوهش -2

 هاي دانش بنيان هاي حمایتی از شرکت سياست 2-1

اقدام به  تازهوکارهای   کسب مقابلهای  چالش لیبه دلاوامع 

 سکی. رندینما  يها م شرکت نیاز ا يو قانون يمال های تیحما

ها در توسعه  آن تیها در کنار اهم شرکت نیا جادیباالی ا

 شیها را افزا هدفمند از آن تیها به حما دولت لیتما دار،یپا

های فناور نوپا را  از شرکت يتیحما های استیداده است. س

است( و  ي)که عمدتاً مال میدر دو قالب مستق توان يم

فناور نوپا با تواه  های  شرکت. [17] نمود میتقس میرمستقیغ

و  دیموااهه با بازارهای اد ،یيبه کوچک بودن، نوپا

 چارعمدتاً د [18] مؤسسان ودمید يبه منابع مال يوابستگ

ها به  شرکت نیا نی. همچنباشند يو بازار م يهای مال چالش

و کمبود تجربه و  يهای فن تمرکز بر تخصص لیدل

از منرر  يرساختیهای ز دچار چالش يتیریهای مد تخصص

الزاما   تیریسازمان و مد يداخل تیریمد های توانمندی

ها  چالش نیبه ا یي. در راستای پاسخگوباشند يم يطیمی
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 فیها تعر شرکت نیاز ا يتیحما يهای استیها س دولت

بندی   دستهبه  ای  مقاله زاده و نامداریان در  نقي. ندکن يم

 های فناور نوپا ها از شرکت دولت يتیحما های استیس

 يدسته اصل 4 البدر ق ها را پرداخته و این حمایت

مرتبط با  يتیحما های استیکه شامل س اند  بندی نموده  تقسیم

و توانمندسازی  يقانون های تیتوسعه بازار، معاف ،يمال نیتأم

 .[19] باشند مي يو سازمان يتیریمد

 های استیخود بر روی سدر مطالعه نیز  1استوری و تتر 

اروپا،  هیدر اتیاد انیبن  های دانش ها برای شرکت دولت يتیحما

شده   ارائه های استی. سکنند ياشاره م استیبه پن  نوع س

ارتباط  ،يانسان رویین ،يمال های  نهیها در زم توسط آن

ای و  ها و خدما  مشاوره با دانشگاه انیبن  های دانش شرکت

 ياستیآنان عالوه بر پن  دسته س. [20] است وباتوریانک

 يتیحما های استیاز س يمنابع، برخ يذکرشده، با بررس

 نیاند. ا  گردآوری کرده زیرا ن انیبن  های دانش مرتبط با شرکت

 "يرمالیغ"و  "يمال" های استیس يدر دو دسته کل ها استیس

 .[11] اند  ارائه شده

 بنيانهاي دانش  شرکت سکیربيمه و مدیریت  2-2

ور  های دانش بنیان به ص کارها به طور عام و شرکت و کسب

ها  متنوعي روبرو هستند که این ریسک های ویژه با ریسک

پریر نیستند. ساختار  ، بیمههای بازرگاني در صنعت بیمه الزاماً

صنعت بیمه در بخش بازرگاني در همه دنیا تسهیم و تقسیم 

گیری بین گروهي   قابل اندازهپریر و  همگن، بیمه ریسکي نسبتاً

در فرآیند  عمالً .[21] های مشابه است  از دارندگان ریسک

ریسکي مشخص که بر اساس  ،های بیمه  گری شرکت  بیمه

ر زیادی برای تعداد بزرگ نتیجه آن تا حد بسیا قانون اعداد

گراران روشن است را پریرفته و از میل  کافي از بیمه

بیمه است،   کننده که همان حق  عضویت اعضای مشارکت  حق

ای  که با حادثههای وارده به تعدادی از اعضا   خسار 

های   نماید. ریسک  اند را پرداخت مي  میتوم موااه شده  غیر

شده و قابل   پریر در این چارچوب ادای از شناخته  بیمه

باشند. ریسک و عملیاتي  2بایستي خالص  مي ،گیری بودن  اندازه

شامل  4و سوداگرانه 3های پویا رابر ریسکخالص در ب

شان ها و وقوع هایي هستند که فراام موااهه با آن ریسک

                                                 
1 Storey & Tether 
2 Pure risks 
3 Dynamic  
4 Speculative  

تر   گرار نباشد. به بیان ساده  سود مورد انتراری برای بیمه

هایي که صاحب آن در سودای سودی اقدام به پریرش   ریسک

پریر   بیمهد، اساساً  در قالب عقد بیمه بازرگاني کن  ها مي آن

و  های مالي  های عملیاتي نیز در برابر ریسک  نیستند. ریسک

های وااد شرایط   شوند. در خصوص ریسک  معنا مي راهبردی

اخیر نیز چنانچه فرآیند شناسایي و مدیریت ریسک در سمت 

گریز   ریسک به درستي انجام نپریرد، ماهیت ریسک  صاحب

ه را فاقد توایه اقتصادی شد های بیمه ارائه  گران پوشش  بیمه

گراران مي نماید. باید دانست که بیمه تنها یکي از   برای بیمه

های عملیاتي )انتقال ریسک( است و   ابزارهای مدیریت ریسک

گر   را به بیمه 5خام  در عمل صاحبان ریسک هیچگاه ریسک

با  ،منتقل نمیکنند بلکه پس از شناسایي دقیق و مدیریت آن

مانده( را   )باقي  6رسوبي   زارهای معمول، ریسکاستفاده از اب

 . [22] نمایند  گر منتقل مي  در قالب قرارداد بیمه به بیمه

 بنيان در مطالعات پيشين    هاي دانش  هاي شرکت  ریسک 2-3

های اامع   و همکاران از معدود گزارش 7مطالعه اوهمن

 های سایي و موااه با ریسکالمللي با میوریت شنا  بین

در پژوهش خود به مرور اامع  ویست. ا کارها و  کسب

های  شده در خصوص شناسایي ریسک ممطالعا  انجا

کارها در مراحل طراحي و معرفي  و روی کسب پیش

یتي، ها را در چهار گروه مدیر میصوال  ادید پرداخته و آن

. اگر چه [23] بندی نموده است فناوری، بازار و سایر تقسیم

ها مدنرر نبوده ولي از  بنیاني شرکت  دانش ، ر این مطالعاد

که موضوع توسعه میصول/خدمت ادید در اغلب اا  آن

بندی  نیان موضوعي کلیدی است، این طبقههای دانش ب شرکت

 بنیان نیز باشد. های دانش تواند راهنمای خوبي برای شرکتمي

و سرحدی ازو معدود  8های باورز و خوراکیان پژوهش

ای  هبا بررسي مقایس است کههای مرتبط با این مقاله   پژوهش

ایراني و بریتانیایي، مدلي های نوآورانه چند شرکت  پروژه

کرده ها احصا  های این پروژه یکپارچه برای مدیریت ریسک

 4های مورد مطالعه ) در کنار میدود بودن سازمان آنان. است

انیایي( تمرکز بیشتر بر ساختار مدیریتي بریت 1شرکت ایراني و 

  [24] کاوانه بوده است.ها با نگاهي  مورد این ریسک

                                                 
5 Raw risks 
6 Residual risks 
7 Oehmen 

8 Bowers & Khorakian 
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در پایان نامه خود با استفاده از ابزار تیلیل  [25] سرحدی

ه از سمت عواقب ب 2گرد  با رویکردی عقب 1درخت نقائص

های  های شرکت سمت عوامل، تالش نموده تا ریسک

پژوهش اوالً میدود به یک  آنبنیان را تبیین نماید لیکن  دانش

های  ها و میدودیت یاً به علت پیچیدگيصنعت بوده و ثان

شتر بر عوامل فني و عملیاتي بی ،روش مورد استفاده

 .است های صنعت فناوری اطالعا  متمرکز گردیده شرکت

اغلب مطالعا  مرتبط از انس  های داخلي در پژوهش

روی این  های پیش شناسایي چالش شناسي و آسیب

های  مرکز پژوهش ،ها کارها بوده که در مهمترین آن و کسب

 نانیشکست کارآفر»با عنوان  يدر گزارش [26]مجلس 

رتبه بندی »در  [27] گرانیو د يعیرب ،«ها شهیر يرانیباتجربه ا

در  [28]ي عیو سم یيرضا ،«دیمیصول اد وسعههای ت چالش

 انییو طباطبا «انیدانش بن یها يشرکت تعاون یيموانع اارا»

 «سازی فناوری نانو  تجاری های  بیآس»در  [29] گرانیو د

 نیا روی  شیپ های  بیآسها و  ریسکاز  عوامل متعددی

 های بیآساین اند.  قرار داده يها را مورد بررس شرکت

حوزه اقتصادی،  5در مقاله کاشیان و بیا  به شده  یيشناسا

. [12] ندا شده بندی تقسیم يو ااتماع يحقوق ،يفن ساختاری،

های ذکرشده رویکرد پژوهشگران به  در اغلب پژوهش

ها نگاهي از بیرون به درون سازمان و  ها و آسیب ریسک

های  ه و با هدف حرف و تقلیل این آسیبموضعي منفعالن

 بالقوه بوده است.

پورعز  و حیدری با شده، های ذکر عالوه بر پژوهش

سازی دانش،   ها و موانع تجاری بندی چالش  شناسایي و دسته

بدا استفاده از روش کیو، برخي از مهمترین موانع 

هدای ارتبداطي بین دولت،   فقدان حلقده زی دانش راسا  تجاری

سازی،   تواهي دولت به مقولة تجاری  صنعت و دانشگاه، کم

ای عدم واود فضدای رقدابتي در صنعت و حاکم بودن فض

همچنین  .[30] اندمعرفي کردهانیصاری   سنتي و نیمه

زاده بددا بررسددي نقددش دولددت در   اکبددرزاده و شددفیع

بنیان   وکارهای دانش  کسب هددود رونددد ایجدداد و توسددعبهب

های   اند که حمایت مالي و تأمین بخشي از هزینه  نتیجه گرفته

بنیان توسط دولت   های دانش شرکت هتیقیدق و توسع

                                                 
1 Fault Tree Analysis (FTA) 
2 Backward 

هدای عمومي برای  مشدي  ضرور  دارد و اصدالح خدط

ایجداد  برایکنندده   و تسدهیلبرقراری ساختارهای حقوقي ویژه

 . [31] ها الزامي است اندازی این شرکت  انگیدزه بدرای راه

با مروری بر مطالعا  پیشین شاهدیم در گرشته تیقیقا  

های  های شرکت ریسک ر میدودی با میوریت شناسایيبسیا

شود، انجام  بنیان به شکلي که در این پژوهش دنبال مي دانش

های مرتبط قبلي با هدف   است. اغلب پژوهش شده

سازی و ارائه   های تجاری شناسي، شناسایي چالش  آسیب

بنیان انجام شده اند.   های دانش  راهکارهای حمایتي از شرکت

مایانگر توانند ن وی ميهای بالقوه به نی  این آسیبالبته 

بنیان ایراني با آن  های دانش هایي باشد که شرکت  ریسک

 که دهد ها نشان مي مروری بر این پژوهش . [32] ندا موااه

رضه های مرتبط با بازار و ع در پیشینه پژوهش، ریسک

های مالي، اعتباری و  میصوال /خدما  و همچنین ریسک

 اند.هالب کردمطالعا  پیشین در را  تواهقانوني بیشترین 

 

 روش تحقيق -3

 و ها  شرکت یرو  شیپ یها  سکیر یيشناسا مقاله، يکل هدف

 ارائه و ها  سکیر نیا یبند  طبقه ،يرانیا انیبن  دانش یها  بنگاه

 ضمن ابتدا منرور نیبد. ستا ها آن تیریمد یبرا شنهادیپ

 نوع نیا از تیحما در ياهان تجربه مواود، پیشینه مطالعه

 به مرااعه با سپس و قرارگرفت يبررس مورد ها  شرکت

 دیگرد تالش مصاحبه ابزار از استفاده و ادشدهی یها  شرکت

 نیا رانیمد که يمخاطرات و ها  ينگران مند  روش يچارچوب در

 و یيشناسا ابتدا ،اند  نموده درک ای تجربه را ها آن ها شرکت

 یياارا یيراهکارها زین تینها در. گردند یبند  طبقه سپس

 .است  دهیگرد ارائه یا  مهیب منرر از ها سکیر نیا تیریمد یبرا

های کاربردی است.   این پژوهش از منرر هدف ازو پژوهش

توسعه دانش کاربردی در  کاربردی های  هدف پژوهش

پژوهش حاضر از منرر روش، کیفي مي باشد. خاص  ای  زمینه

هدف پژوهش  است.بوده و از نوع پدیدارشناسي 

ست به شکلي که ا ها دارشناسي، شناسایي و توصیف پدیدهپدی

به  .[33] شوند در موقعیتي خاص از سوی افراد درک مي

عبار  دیگر پدیدارشناسي به توصیف معاني یک مفهوم از 

ایشان در آن  3زیسته  دید گروهي از مردم و براساس تجربه

                                                 
3 Lived experience 
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ای از مردم  تجارب مشترک عدهدنبال فهم   و بهپردازد   مورد مي

ارشد  یرانمد حاضر، ی پژوهشاامعه آمار .[34] است

 است. 1ریسک  صاحبانبه عنوان  یرانيا  یانبن  دانش یها  شرکت

( تعداد کل 1395های پژوهش )سال   در زمان امع آوری داده

وفناوری   بنیان مورد تائید معاونت علمي  های دانش  شرکت

شرکت بود.  2466 ،نوان متولي این حوزهع هامهوری ب  ریاست

میور  های نوپا و فناوری های شرکت پیشینه حوزه ریسک

هایي که  رکت در ریسکهای ش داد که حوزه فعالیت نشان مي

، لرا در این [7] موثر است ،کار با آن موااه است و کسب

ای و تصادفي در   گیری ترکیبي از طبقه  پژوهش، نیوه نمونه

دسته شرکت  14و هر طبقه هریک از  نرر گرفته شد

وفناوری درنرر   علمي  بنیان تعریف شده از سوی معاونت  دانش

است. )الزم به ذکر است به علت تعداد اندک و   گرفته شده

سازی   های فعال در حوزه خدما  تجاری  همکاری شرکت  عدم

از دسته  12گیری برای   تیلیل و نتیجه  و  نو، تجزیه  های  و انرژی

با عنایت به دسترسي فراهم آمده  ها انجام پریرفت(.  شرکت

بنیان،   های دانش به لیست و مشخصا  تماس شرکت

 گیری در هر طبقه به صور  تصادفي انجام و مجموعاً  نمونه

شرکت تماس برقرار و درخواست وقت برای مصاحبه  250با 

ر های مکر  با مدیرعامل شرکت گردید. در نهایت با پیگیری

ها انجام و مورد   مصاحبه با مدیران این شرکت 175

های مورد مصاحبه بر  تیلیل قرارگرفت. ترکیب شرکت  و  تجزیه

و توزیع  1اساس مرحله رشد و دسته فناوری در ادول 

آورده شده  2های مورد مصاحبه در ادول   اغرافیایي شرکت

افته ساختاری  های نیمه  ابزار گردآوری اطالعا  مصاحبهاست. 

بوده که بر اساس پروتکل مصاحبه به صور  حضوری و 

بنیان در سراسر   شرکت دانش 175تلفني از مدیران ارشد 

 آوری گردید.  کشور امع

 یفيتوص يشناسیدارروش، پد ینکهبا تواه به ا مقاله یندر ا

 گردید.[ استفاده 35] 2یزیکال یا از روش هفت مرحله ،است

مرحله پژوهشگر  به روشني مرحله  به است روش کالیزی قادر

. در این روش نمایدرا در رسیدن به اوهره تجارب هدایت 

شده   ضبط های سازی مصاحبه پیادهها و   پس از انجام مصاحبه

ندگان و کسب شو مصاحبهاهت درک عقاید  ،روی کاغر

                                                 
1 Risk owners 
2 Colaizzi 

دقت   مطالب به تمامي، ایشانتری از تجارب   مفاهیم عمیق

مهم حاوی مفاهیم غني  های  عبار  خوانده شد )مرحله اول(،

 گردیداستخراج  مدیران از موااهه با ریسکدر تجربیا  

با روش و  استخراج)مرحله دوم(. سپس معنای هر عبار  

کد یادداشت شدند )مرحله سوم(،  545کدگراری باز در قالب 

شده و با  هایي سازماندهي  صور  دسته  کدها به ،در ادامه کار

کنندگان در مصاحبه مقایسه شدند   شرکتتوصیفا  اصلي 

 صور  توصیف کامل از  )مرحله چهارم(، سپس نتای  به

 

 هاي مورد مصاحبه ( ترکيب شرکت1جدول 
 جمع نوپا صنعتی توليدي حوزه فناوري

 3 2 0 1 اپتیک

 9 5 1 3 پزشکي

 27 17 1 9 پیشرفته

 19 12 1 6 تجهیزا 

 6 5 0 1 دارو

 20 19 0 1 زیستي

 32 16 0 16 افزار  سخت

 6 2 0 4 مواد

 8 5 0 3 نانو

 27 14 6 7 نرم افزار

 12 6 2 4 نفت

 6 3 0 3 هوافضا

 175 106 11 58 جمع کل

 هاي مورد مصاحبه ( ترکيب شرکت2جدول 
 تعداد استان تعداد استان

 1 وبلوچستان  سیستان 3 شرقی  آذربایجان

 6 فارس 1 غربی  آذربایجان

 3 قم 1 اردبيل

 7 کرمانشاه 21 اصفهان

 3 مانرک 10 البرز

 3 گلستان 1 بوشهر

 5 گیالن 68 تهران

 1 لرستان 1 چهارمحال

 5 مازندران 4 جنوبی  خراسان

 3 مرکزی 14 رضوي  خراسان

 1 همدان 3 خوزستان

 5 یزد 1 زنجان

   4 سمنان

 175 مجموع
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موااه با ریسک با پیشینه رای  از از  زیسته مدیرانتجربه 

یک ساختار و اهت دستیابي به توصیف این تجارب تهیه 

 بندی دستهاستاندارد  مقوال ها در قالب  این مقوله بنیادین،

ها اهت تعیین   یافته ،در پایان (شد )مراحل پنجم و ششم

و دو تن از اساتید حوزه کنندگان   شرکتنفر از  10اعتبار به 

ارااع داده شده و موثق بودن نتای  ه ریسک و بیم

 (.آمده به تأیید آنان رسید )مرحله هفتم  دست  به

انتخاب یک رویکرد مناسب در سنجش صیت تیقیق 

. روایي و پایایي [36] پدیدارشناسي بسیار حیاتي است

آوری داده و تجزیه  های کیفي در هر دو مرحله امع پژوهش

این پژوهش پروتکل . در [37] و تیلیل حائز اهمیت است

 مدون مصاحبه شامل بخشي استاندارد برای درمیان گراشتن

شوندگان و اخر  اهداف و چارچوب پژوهش با مصاحبه

همچنین مصاحبه با طیف  ها در آن خصوص و نررا  آن

 بنیان با  وکارهای دانش  های کسب وسیعي از صاحبان ریسک

فت. در ها انجام پریر آوری داده هدف باالبردن صیت امع

استفاده از دو روش رای  در مرحله تجزیه و تیلیل نیز با 

یعني بازبیني توسط اعضا و  [38] های پدیدار شناسي پژوهش

شده  امهای انج زبیني توسط همکاران، صیت کدگراریبا

آوری اطالعا   بازه زماني امعبررسي و تائید گردید. 

 .است دهبو 1395پژوهش نیز از ابتدای اردیبهشت تا مهرماه 

ین شده بود. در پروتکل مصاحبه این پژوهش در سه گام تدو

کردن فهم  شونده و یکي سازی ذهني مصاحبه گام اول که آماده

کننده  صاحبهبررسي بود، ابتدا مدو طرف از موضوع مورد

توضییاتي در مورد پروژه در دست انجام و ضرور  اارای 

علوم، آن و نیز توضییاتي در خصوص شورای عالي 

گردید.  از   تیقیقا  و فناوری و نیز بیمه مرکزی ارائه مي

بنیان گاهاً برداشت   های دانش  که در بین مدیران شرکت اا آن

تالش  پریری واود نداشت در ابتدای السه  درستي از ریسک

های   حمایتاعم از  ،ها  شد مشکال  ااری این شرکت مي

تفکیک گردد و با ذکر ... از موضوع مورد بیث بانکي و وام و

وکارها برای   های عملیاتي تهدید کننده کسب  هایي ریسک مثال

ت. همچنین توضییاتي در گرف  ادامه بیث مورد تواه قرار مي

های   ها و نیوه فعالیت شرکت  پریری ریسک خصوص بیمه

شونده  شد. در نهایت از مصاحبه  رائه ميبیمه بازرگاني ا

تمالي خود در خصوص کلیت شد سواال  اح  خواسته مي

 20پروژه را مطرح نماید.  برای این بخش از مصاحبه حدود 

 شد.  دقیقه زمان در نرر گرفته مي 30تا 

دگان بر شون دهي ذهني به مصاحبه در گام دوم برای چارچوب

از  ،بود دست آمده ای که از پیشینه به مرحله 4اساس مدلي 

مرحله طراحي،  4ل هایي که در طو شد ریسک افراد خواسته 

رو  هکارگیری میصول/خدمتشان با آن روب هتولید، عرضه و ب

سوم از مصاحبه شوندگان  شده بودند را بیان نمایند. در گام

-واع ریسک داشتهاز موااهه با ان که  ای شد هر تجربه خواسته 

شرح دهند.  متوسط  ،گنجید در چارچوب قبلي نمي واند 

 دقیقه بود.  45شده برای این دو مرحله از مصاحبه  زمان صرف

 

 مراحل اجرا و نتایج حاصله -4
ها در   وتیلیل داده  همانطور که قبال هم اشاره شد روش تجزیه

ای   مرحله 7پژوهش حاضر، تیلیل پدیدارشناسي و روش 

گانه اارا و تجزیه  7های   کالیزی بوده است. لرا در ادامه گام

 ا شرح داده شده است.ه  و تیلیل داده

 گام نخست 4-1

شده مدیران  گوهای ضبط و در گام نخست ابتدا گفت

شد و افهارا    بنیان به طور مکرر گوش داده  های دانش شرکت

ایشان به طور کامل پیاده گردید و سپس مورد تیلیل و 

 بررسي قرارگرفت.

 گام دوم  4-2

 اطالعا  با ها،  در دومین گام، پس از مطالعه تمامي مصاحبه

و عبارا   شد مرتبط با پدیده مورد بررسي، احصامعني و 

های   وکار شرکت  های مرتبط با کسب  دار مربوط به ریسک  معني

 3ها استخراج گردید. در ادول   بنیان از متن مصاحبه  دانش

 های استخراج شده آورده شده استای از متن  نمونه

 گام سوم  4-3

بندی شدند. در واقع   دار صور   های معني  در گام سوم، عبار 

کننده معني و   تالش گردید تا از هر عبار ، یک مفهوم که بیان

بنیان پیرامون   های دانش  تفکر اساسي مدیران شرکت

های مورد موااهه است، استخراج شود. هر مفهوم در   ریسک

کد از عبارا   545قالب یک کد قرارگرفت و در نهایت 

ای از کدهای   نمونه 4خراج گردید. در ادول معنادار است

 شناسایي شده آورده شده است.
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 گام چهارم 4-4

در چهارمین گام، پس از انجام توافق در خصوص تمامي 

هیم به بندی این مفا  بندی شده، خوشه  مفاهیم صور 

فردی از   صربهکننده ساختار منی هایي که خود منعکس  مقوله

گردد. در این مرحله طبق آن چه که   مي ها هستند، شروع  تم

کالیزی پیشنهاد کرده است، هنگامي که برای هر عبار  

ه شد، آن عبار  در ای یافت  بندی شده  دار، مفاهیم صور   معني

توان در این گام  گردد. مي  بندی مي  شده طبقهقالب خوشه یاد

کننده دیدگاهي  ها را که منعکس  هایي از این خوشه  گروه

ختاری اص هستند نیز با هم ادغام نمود تا بدین ترتیب ساخ

واود آید. در این پژوهش  هشده ب های استخراج  متمایز از تم

هایي  گراری مقوله متمایز شناسایي گردید. برای نام مقوله 23

که در پیشینه مسبوق به سابقه بودند از پیشینه و برای سایر 

سنجي  برای صیتپژوهشگران استفاده شد.  موارد از نرر

ها در این مرحله از نرر دو تن از خبرگان  گراری مقوله  نام

ای از  نمونه 5حوزه ریسک و بیمه استفاده گردید. ادول 

 دهد.  مقوله نمونه نشان مي دومرحله چهارم را برای 

 گام پنجم 4-5

شامل است شده  نجم، شرح اامعي از پدیده شناسایيگام پ

بنیان که توسط مدیران   های دانش  شرکتهای   روایتي از ریسک

وه عال شدهاند. در این تشری ، تالش ها درک شده  این شرکت

شوندگان  شده توسط مصاحبه بیان   بر وفاداری به تجربه زیسته

. تبیین بهتر هر مقوله استفاده شوداز پیشینه هر حوزه نیز برای 

 23های  اه به اداول و مراحل فوق و مقولهاین مرحله با تو

 شده به صور  زیر قابل توصیف است:گانه احصا

 

 شده  هاي استخراج  اي از متن  ( نمونه3جدول 

 کد

 مصاحبه  

حوزه و 

 مرحله
 شده از مصاحبه  نمونه متن استخراج
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فناوری 

-زیستي 

 نوپا

استفاده  مورد های دستگاه و تولید مسیر طراحي در شهمي تولید بار نخستین برای میصوال  این ایران توی  چون

 لرا میشه انجام دستي مراحل از برخي و داریم تولید کم بسیار فرفیت با حاضر حال باشه. در تغییراتي نیازبه ممکنه

 یهانهیهزبرسه.  حداقل به تغییرا  ریسک تا بشه طراحي تولید خط کم فرفیت با اینه که بر تصمیم اول مرحله در

 دیبا. هبر زمان خیلي ما میصوال  از يبرخ یبرا دیتول یها مجوز اخر مراحل و کارگاه اااره د،یتول خط یانداز راه

 با فروش وغا یتبل یهانهیهز. دارد بازار چقدر قایدق که ستین مشخص ما میصول هنوز و میکن استخدام را یافراد

 نمونه هباش ادیز وتقاضا هنش بازار وارد يکاف اندازه به ما میصوال  هاگ..ه.ندار ينیتضم اونا وصول که یيهاچک

 ه.شیم موااه يمنف غا یتبل با شده دیتول میصول اصل ينوع به و هشیم ادیز ریتاث يب و يتقلب یها

211 
 –نانو 

 کنندهتولید

 شرکت کوچک ابعاد به تواه با کهه دار واود میمستق واردا  به ازین رانیا در هیاول مواد يبرخ دیتول عدم لیدل به

 براساس میصول دیتول میور، متیق بازار لیدل بهه. تو مرحله عرضه هم دا واود مرحله نیا تو یيباال اریبس سکیر

 يول ارزان میصوال  حضور در میصول نیا فروش و هشیم باالتر متیق به منجر ياهان شده رفتهیپر یارهایمع

ه... توی استفاده از میصوال  ما هم کنيم وارد فشار شرکت به مسئله نیا که هدار ازین یشتریب زمان به تیفیکيب

 ،مصرف یالگو تیرعا عدم لیدل به یمشتر. همشکالت از يکی یمشتر توسط  یصی مصرف یالگو تیرعاعدم

. دهيم نسبت میصول نییپا تیفیک به را شده جادیا مشکال  تینها در يول هکنيم وارد صدمه میصول به شخود

 ه... بر زمان هم مصرف فرهنگ ارتقاء

 
 شده مونه اي از کدهاي نشانگر شناسایی( ن 4جدول 

کد 

 نشانگر
 شده بندی مفاهیم صورت

49P1 انبوه مي شود. دیتولدر  بزرگبسیار  یخطاها به منجر آنها اشتباها  و کارکنانعدم آشنایي  شود.يم منجر يمیوخی  نتا به يطراح مرحله در ارتکاب خطا 

49P2  قابتي عرضه شود در مد  کوتاهي پس ار عرضه میصوالتي که با تفکر و تالش و خالقیت کارکنان ایراني ما تولید رچنانچه میصول عرضه شده در بازار

 گردد.بازار عرضه ميسازی و به صور  انبوه به شده، توسط چین شبیه

220P1 واود یک میصول ادید در بازار و ارب یک بازار دائمي برای آن کار دشواری است و نیاز به زمان و فرهنگ سازی دارد. 

220P2 بنیان است .مرحله عرضه پرریسک ترین مرحله شرکت دانش 

220P3 شود.هاست که وضع شده اما اارا نمياین قانون سال 
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220P4 
افته و در مرحله طراحي تنها ریسک مواود رشد سریع علم الکترونیک در ایران مي باشد که پس از طراحي صور  گرفته نیاز است بارها طراحي تغییر ی

 میصول مجددا طراحي شود .

101P1 کنند.خاصي تبعیبت نمي قاعده از اغلب که دستمزد نهیهز اولیه و موادهای متیق نوسانا  در 

101P2 
و بعد از تولید میصول نهایي و در  ستین صیتشخ قابل در زمان تولید موارد اغلب دراولیه و گاها عرضه مواداولیه تقلبي که موادناکافي و ضعیف  تیفیک

 دهد.زمان مصرف خودش را نشان مي

101P3 
های خرید از تامینمانند تغییر مسئول خرید شرکت یا ارابیت های سازماني گاها به دالیلي خارج از اراده شرکتعدم توفیق در فروش میصول در فروش

 کاری، حق ماموریت های دالری و ...-کننده خاراي مثل سفر تفرییي

101P4 
عالوه بر گردد. این مشکل  یينها کنندهاستفاده یبراخسار   بروز مواب میتواند اولیهمواد بودن يتقلب ای میصول در يفن ازئیا  برخي گرفتن دهیناد

 تبعا  حقوقي و مالي به لیاظ اعتباری نیز میتواند ضربه ابران ناپریری به شرکت وارد کند.

102P1 
فناوری عدم استقبال کارفرمایان دولتي )به طور مشخص شرکت های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مانند شرکت های آب منطقه ای( در استفاده از

 بنیان نوینهای دانش

102P2 سنجي آنها از طرف کارفرمایانبنیان برای صداقتنیاز به انجام مطالعا  پژوهشي طوالني مد  درخصوص کاالهای دانش 

213P1 
های تامین قطعا  در این بخش بزرگترین ریسک میباشد. در واقع با تواه به آنکه بسیاری از قطعا  مورد استفاده در تجهیزا  این شرکت از کشور

 امین میشود لرا نوسانا  قیمت و یا واود یا عدم واود این قطعا  در بازار میتواند مشکالتي را در راه تولید ایجاد نمایدخاراي ت

213P2 ترین مرحله مرحل فروش یا عرضه میباشدپرریسک 

213P3 تر نسبت به دستگاه های ما ترای  میدهنددقت پایینهای خاراي را با واود قیمت بسیار باالتر و حتي کیفیت و ها استفاده از نمونهاین شرکت 

 شده ( نمونه اي از مقوله هاي شناسایی5جدول 
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161P1 گرار بسیار پرریسک است  ارب سرمایه 

185P2  میتواند منجربه کاهش کیفیت، تیویل نشدن به هنگام و افزایش هزینه گرددسرمایه ناکافي در تولید 

186P1 باالبودن هزینه های فرموالسیون اولیه و مواد اولیه 

191P3 باریسک تامین بوداه ساخت نمونه اولیه موااهیم 

210P1 افزار مناسب  افزار و نرم  ضعف بنیه مالي اولیه ودر نتیجه نداشتن سخت 

221P1 صنعتي با مشکل ادی تامین اعتبار موااهیم   برای مطالعا  تولید نیمه 

240P1 باال ضروری است  گراری اولیه سرمایه در گردش باحجم  در این صنعت داشتن حجم باالیي از سرمایه 

242P2  احداث کارخانه نیاز به تامین مالي دارد 

246P1 گاه برنگرددگراری اولیه ممکن است هیچ   سرمایه 

84P3 اولیه سرمایه ریسک باالی ارب 

159P1 اولیه مجبور به شراکت شدیم  طراحي مرحله ریسک کاهش برای 

161P2 گراری اولیه مان هستیم  نگران برگشت سرمایه 

208P1 شبیه به ماستگراری اولیه وعدم اطمینان از بازگشت سرمایه از مشکال  اصلي اغلب شرکتهای   های سرمایه  هزینه 

231P1 گرار از نگراني های اصلي ماست  تامین مالي و پیداکردن سرمایه 

تغییر 

کیفی 

مواد 

 اولیه

156P1 
همیشه یکسان بودن مواداولیه، به نوعي، غیرممکن است. بنابراین، شرایط عملیاتي تغییر خواهد کرد. بر این اساس، ممکن 

 بیني نکرده بودیم  که قبال، پیش است با اشکاالتي در خط تولید روبرو شویم

217P4 نواختي کیفیت مواد اولیه و طراحي  عدم یک 

261P1 
گیری اولیه   پس از تولید و نتیجه. کیفیت قطعا  سفارش شده در مرحله تولید انبوه مشابه سفارش تولید نمونه نباشد

 قطعا  مورد استفاده تغییر کرده و قابل سفارش نمي باشد

288P2 تغیرا  کیفي قطعا  در بازار 

89P2 تغییر کیفیت قطعا  بصور  مستقیم بر تولید تاثیرگرار است 

103P2 وارداتي قطعا  نامناسب کیفیت 

101P2 
و  ستین صیتشخ قابل در زمان تولید موارد اغلب دراولیه و گاها عرضه مواد اولیه تقلبي که  موادناکافي و ضعیف  تیفیک

 میصول نهایي و در زمان مصرف خودش را نشان مي دهد.بعد از تولید 



 1400 بهار، 1، شماره چهاردهمسال محمدصالح ترکستانی؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، 

29 

ال قطعیت پیرامون استقب  شامل ابهام و عدم ریسک بازار:. 1

بیني میزان فروش   شده و پیشبازار از خدمت یا میصول تولید

های   های مدیران شرکت ، نقطه عطف اغلب دغدغهآن

تواند ناشي از   بنیان است. شکست در این مرحله مي  دانش

ها با  موارد متعددی مانند: آشنایي ناکافي مدیران این شرکت

سنجي و نیازسنجي   مقوله بازاریابي و تبلیغا ، اشتباه در امکان

پردازی و طراحي میصول/خدمت باشد. این   در مراحل ایده

مختلف متواترترین ی ها حبهبار تکرار در مصا 102ریسک با 

. خیاطیان و شده در پژوهش حاضر بوده است ریسک شناسایي

 ، اوهمن و همکاران[12] ، کاشیان  و بیا  [11] همکاران

 و همچنین آزاد و همکاران [13] بیگي  ، اعفری و علي[23]

چه در قالب مستقیم و چه ، های خود همگي در پژوهش [14]

بنیان و یا  کارهای دانش و کسبروی  های پیش با عنوان چالش

کر به این ریسک اشاره داشته اند. الزم به ذ موفقیت عوامل عدم

های سوداگرانه و پویا بوده  است ریسک بازار از انواع ریسک

تجربه صنعت بیمه در مدیریت  پریر نیست لیکن بیمه و اساساً

ای  یاتي به خصوص از طریق انتقال غیربیمههای غیرعمل ریسک

 ند در مدیریت این ریسک راهگشا باشد.توا ریسک مي

این ریسک شامل ابهام  سياسی: و ریسک قوانين دولتی. 2

های مواود، اارایي نشدن برخي   وعدم شفافیت دستورالعمل

شده، تغییرا  سریع قوانین مرتبط،   از قوانین تصویب

و نیز  ربط های ذی  های معمول در سازمان  بوروکراسي

های  متناقض و چندگانه برخي از سازمانناهماهنگي و عمل 

بنیان را   دانش  شود. این عوامل مدیران شرکت مي دولتي

بیني و نامطمئن قرار   پیش  درنهایت در شرایطي بسیار غیرقابل

ریزی اصولي در خصوص   امکان برنامه و عمالً دهد مي

ها  ها سلب نموده و وضعیت آن اقداما  آتي شرکت را از آن

دهد. این ریسک از  مستمر در حالت ابهام قرار مي طور هرا ب

های غیرقابل بیمه بوده و در مطالعا  پیشین نیز  انس ریسک

مورد شناسایي و بررسي قرار گرفته بود. اگرچه در گزارش 

هم به آن به نیوی اشاره شده، لیکن  [23] اوهمن و همکاران

در اغلب مطالعا  داخلي مستقیماً مورد اشاره قرار گرفته 

، پوررضا و [12] های کاشیان و بیا  امله در پژوهش من

 ، آزاد وهمکاران[13] بیگي  ، اعفری و علي[30] حیدری

های شکست  و گزارش ریشه [15] ، یوسفي و همکاران[14]

 48. این ریسک در پژوهش حاضر در [26]کارآفرینان ایراني

 کد مستقل مورد اشاره قرار گرفته بود.

دادن  دست شامل ریسک از: اوليه ریسک دسترسی به مواد. 3

شدن   و یا قطع اولیه   یا قطعا   اولیه دسترسي به موقع به مواد

به  تولید  اندازی عملیاتي خط  اولیه بعد از راه دسترسي به مواد

و  اولیه   نوسانا  قیمت مواد ،باشد. عالوه بر این  هر دلیلي مي

روز و   افزارهای به  نرم مجوز قانونيدسترسي به   نیز عدم

شوند. این   بندی مي  در این گروه دسته های مواود  یفناور

قابل بیمه است و در غیر های غالباً ریسک از انواع ریسک

ریسک  ای به کد تکرار شده بود. اشاره 43ر در پژوهش حاض

 شده در مطالعا  پیشین مشاهده نشد. یاد

شامل عدم تسویه  :ریسک دریافت وجوه قراردادها. 4

از طرف کارفرمایان  شده  تعهدا  مالي قراردادهای منعقد

. بر است های الزم  رغم انجام کامل کار و اخر تاییدیه علي

پرداخت مبالغ قراردادها   اساس تجربه کاری گرشته، عدم

ها   و تعویق طوالني در پرداخت های دولتي انتوسط سازم

خصوص   بنیان و به  های دانش  نگراني بسیاری از مدیران شرکت

تکرار در زمره  35شده با تواتر پا بوده است. ریسک یادنو

تجربه و  ،رغم ماهیت غیرعملیاتي هایي است که علي ریسک

 سابقه ارائه پوشش برای آن در صنعت بیمه دنیا واود دارد.

شده موقع مبلغ قراردادهای منعقد  نامه تضمین دریافت به  بیمه

در بازار بیمه دنیا معمول بوده و با حمایت قانوني نهادهای 

های   ربط امکان ارائه آن در صنعت بیمه برای شرکت ذی

باشد. این ریسک نیز در مطالعا  قبلي   بنیان ممکن مي  دانش

بود و در برخي  هشدعنوان یک ریسک مستقل شناسایي ن هب

های مالي مورد اشاره  در قالب کلي ریسک [14] ها پژوهش

 قرار گرفته بود.

های   تفاو  عمده شرکت وتوسعه:  ریسک تحقيق. 5

وتوسعه پدیدار   ها در فاز تیقیق بنیان با دیگر شرکت  دانش

ای صرف   های مالي و غیرمالي عمده  که در آن هزینه شود  مي

موفقیت در آن فاز به راحتي   موفقیت یا عدمبیني   شده و پیش

های نوپا که غالب   میسر نیست. این ریسک برای شرکت

گراریشان در این فاز است به مراتب   ها و سرمایه  هزینه

باشد و در صور  شکست یا عدم توفیق   تر مي  تر و مهم  شدید

عالوه بر ضرر فراوان ممکن است مواودیتشان  ،در این فاز

های   ر سوال برود. البته این ریسک در خصوص شرکتنیز زی



 بنیان بیمه پذيرند؟های دانششرکتهای آيا ريسک

30 

فعال درکنار دیگر  وتوسعه  تر نیز که واحدهای تیقیق  بالغ

ست. این ا قو  خود باقي  های سازماني دارند نیز به بخش

 [14] آزاد وهمکارانهای  تکرار در پژوهش 34ریسک با تواتر 

این بود.  نیز گزارش شده [12] کاشیان و بیا وهمچنین 

 های غیرقابل بیمه است. ریسک از انواع ریسک

واردا   ریسک ورود کاالي مشابه خارجی ارزان:. 6

کاالهای مشابه ارزان قیمت خاراي و اکثراً چیني که گاهاً 

تری هم نسبت به میصوال  تولیدی   کیفیت بسیار پایین

بنیان دارد، یکي از تهدیدهای اصلي   های دانش شرکت

بنیان داخلي هستند که عالوه بر   ی دانشها میصوال  شرکت

ها به دلیل کیفیت پایین کاالی  کاهش سهم از بازار این شرکت

اانشین گاهاً نگاه مشتری نسبت به کاالی مورد نرر را 

ین نماید. ا وش کاال را با چالش ادی موااه ميتخریب و فر

های غیرقابل بیمه بوده  تکرار از ریسک 30ریسک نیز با تواتر 

به این شکل و به صور  یک ریسک مستقل در سایر و 

 مطالعا  پیشین مشاهده نگردیده.

این ریسک دربرگیرنده کارایي یا  محصول: ریسک. 7

بنیان در مد  زماني مشخص   کارایي میصول دانش  عدم

بنیان   باشد. باعنایت به ماهیت میصوال /خدما  دانش  مي

ریسک  ،باشد که میصول دارای مشابه خاراي هم درصورتي

. این ریسک گردد  پریرش میصول به این ریسک اضافه مي

پریر است و در  بیمه های غالباً تکرار ازو ریسک 30با تواتر 

نیز مورد اشاره قرار گرفته  [23] پژوهش اوهمن و همکاران

ای  برای پوشش این ریسک راهکار بیمه است. در صنعت بیمه

صور  میدود برای اکنون به   واود دارد. این پوشش هم

برخي های سبز،   لولههایي از میصوال  خاص همچون     گروه

شود. ارائه این پوشش   و... ارائه مي های رطوبتي  عایق از

تواند کمک شایاني به پریرش عمومي و مقبولیت   ميای   بیمه

بنیان باالخص در مراحل اولیه   وخدما  دانش  میصوال 

نایت به اینکه عملکرد و کیفیت با ع معرفي به بازار نماید.

میصوال  تولید داخل برای اغلب مشتریان شناخته 

است، ترای  این مشتریان استفاده از کاالهای مشابه و   نشده

ها(  دارای برند خاراي )فارغ از تفاو  قیمت احتمالي آن

است. در چنین شرایطي ارائه پوشش بیمه میصوال /خدما  

های  گارانتي و تضمین کیفیت، برای شرکتتواند با ماهیت   مي

تواهي را به همراه آورد. به   بنیان مزیت رقابتي قابل  دانش

بنیان با استفاده از این امکان   های دانش  عبارتي شرکت

شده مشتریان،   توانند همزمان عالوه بر کاهش ریسک ادراک مي

اایگاه متمایزی برای این نوع از کاالها/خدما  در ذهن 

 .[40]تریان ایجاد نمایند شم

افتادن  خطر : نگراني از بهفكري  مالكيت   ریسک حقوق. 8

برای بسیاری از  شده فکری میصول یا خدمت عرضهمالکیت 

طور   آید. این نگراني به  حساب مي  ای مهم به  کارآفرینان دغدغه

بنیان دسته فناوری نانو افهار   های دانش ویژه توسط شرکت

های نهایي میصول تبلور   به زعم ایشان فرموالسیونگردید.   مي

تمام دسترن  و تجربیا  ایشان است و در صورتي که به 

   برداری گردد متیمل زیان قابل  هردلیلي از روی آن کپي

کد نزدیک به هم  25این مقوله از تجمیع تواهي خواهند شد. 

و پوررضا و  [12] کاشیان و بیا در پژوهش  تشکیل و قبالً

سک در خارج از به آن اشاره شده بود. این ری [30] حیدری

و  1های مسئولیت تجاری عمومي نامه کشور در قالب بیمه

د لیکن در امکان پوشش دار 2یفکرهمچنین بیمه مالکیت 

 ای از ارائه آن دیده نشده است. کشور ما تاکنون سابقه

: هرگونه ریسک ناشي از خسار  مالي و ریسک مسئوليت. 9

علت آن  کننده یا اشخاص ثالث که  وارد به مصرف ااني

شده بوده و طبق قوانین مدني  کارکرد میصول/خدمت ارائه

گرچه در . دانش بنیان است  مسئولیت آن به عهده شرکت

این  اماپیشینه اشاره مستقیمي به این ریسک مشاهده نشده، 

پریر  های بیمه ازو ریسک تکرار 24ریسک با تواتر 

 ها ای از این ریسک بخش عمده .استبنیان  نشهای دا شرکت

  .های مسئولیت قابل تهیه هستند در قالب انواع بیمه االن هم

های   : ماهیت شرکتکليدي و متخصص ریسک پرسنل. 10

خصوص در مراحل اولیه رشد و دوران   بنیان به  دانش

ه معموالً هسته اصلي شرکت از شکلي است ک  به آپي  استار 

رفتن هریک از   کوچک کاری تشکیل شده و ازدستهای  تیم

بنیان   وکار دانش  ای مهلک به شرکت و کسب  این افراد ضربه

میور بودن   دلیل ذا  دانش  نماید. عالوه براین به  وارد مي

بنیان، نقش نیروهای کلیدی و   های دانش  های شرکت  فعالیت

اتي های ااافتاده و بزرگ هم بسیار حی  متخصص در شرکت

و  شخصيصد اقم است و خروج این افراد از سازمان چه با

                                                 
1 commercial general liability (CGL) 
2 IP Insurance 
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 تبعا  سنگیني برای شرکت خواهد ،اثر بیماری یا مرگ چه بر

و باتجربه بسیار  صکردن آن افراد متخص  داشت و اایگزین

کد مشابه از امله  24مشکل خواهدبود. این مقوله با 

بیمه  هایي است که قابلیت پوشش دادن توسط صنعت ریسک

رفتن غیرارادی پرسنل کلیدی( و  دست را دارند )برای بخش از

  در پژوهش خود به آن اشاره داشته [13] بیگي  اعفری و علي

شود و   ای که در بازارهای اهاني عرضه مي نامه  در بیمه اند.

موضوع بیمه سالمت شود،  به آن اطالق مي 1عنوان کي.پي.آی

باشد. چنانچه این  ها مي  لیت کار پرسنل کلیدی شرکتو قاب

پرسنل کلیدی به دلیل حادثه، بیماری یا هرعلت دیگری 

شرکت بیمه ضرروزیان وارد  ،ازکارافتاده شده یا فو  نمایند

دادن این نیروی کلیدی و همچنین  دست از به کارفرما ناشي از

های یافتن و آموزش نیروی اایگزین را تاحد مشخصي   هزینه

 [39] نماید.  تامین مي

دربسیاری از موارد  ریسک شناساندن محصول:. 11

بنیان،   های دانش  شده توسط شرکت  میصول/خدمت ارائه

میصول و خدمتي بدیع و بدون واود تجربه مصرف قبلي در 

اامعه است. در چنین مواردی شناساندن این میصول به 

کنندگان بالقوه و پریرش آن ریسک باالیي دارد. این   مصرف

که به ریسک بازار است ولي از آن اا  اهاتي شبیه ریسک از

ر روی بازارسازی موضوع آن به صور  خاص ب

کد نیز این موضوع  21ه و در بنیان بود میصول/خدمت دانش

د. شعنوان ریسکي مستقل معرفي  هب ،بود مورداشاره قرار گرفته

های کاشیان و  مشابه در پژوهش ينیز با عنوان این ریسک قبالً

 [14] و آزاد وهمکاران [13] بیگي  ، اعفری و علي[12] بیا 

پریر  های بیمه ار گرفته بود و ماهیتاً ازو ریسکمورد اشاره قر

 شود. بندی نمي دسته

دربرگیرنده تغییرا   ،این دسته ریسک ریسک فناوري:. 12

های  خصوص در حوزه فناوری  سریع در فناوری به

فناوری در صنایع وارتباطي و همچنین ضعف   اطالعاتي

های فعال در حوزه  گردد. عمالً شرکت  دستي مي  پایین

اطالعا  به دلیل رشد سریع و تغییرا  گسترده   فناوری

شدن فناوری قبلي و   همواره با ریسک از رده خارج ،فناوری

رو هستند که شرایط  هادیدتر روب فناوریاایگزیني آن با 

این  نماید.  ایجاد مي ها پرریسکي را برای این نوع از شرکت

                                                 
1 Key Person Insurance 

هایي است  تکرار در کدها از امله ریسک 21مقوله با تواتر 

 اوهمن و همکاران ،[11] که در مطالعا  خیاطیان و همکاران

نیز به آن  [14] و آزاد وهمکاران [12] کاشیان و بیا ، [23]

ست که به طور هایي ا اشاره شده است و از انواع ریسک

 باشند.  پریر نمي معمول بیمه

این ریسک شامل کلیه حوادث ناشي از حوادث: ریسک . 13

عاملي خاراي است که منجر به آسیب ااني و مالي به 

این ریسک شامل  گردد.  شرکت، میصوال  و کارکنان آن مي

شده  بیني ي از اتفاقاتي است که عملیا  پیشطیف وسیع

های  مایند و در صنعت بیمه پوششن سازمان را مختل مي

های مختلف  حوزهها در  مفصلي برای این گروه از ریسک

ته حوادث طبیعي در این گروه بیني شده است. الب پیش

 18شوند. این مقوله در  بندی نشده و اداگانه بررسي مي طبقه

کد مشاهده شده بود. همانطور که اشاره شد ریسک حوادث 

های مالي و ااني و به تفکیک شرکت،  ه خسار در دو دست

ان قابل بررسي است. در بخش وال  و کارکنمیص

 ها  نامه د به اموال و میصوال  انواع بیمههای مالي وار خسار 

آال ، فساد کاال در  سوزی، شکست ماشین امله آتش از 

های وارد به  سردخانه و... واود دارد. در بخش خسار 

کارکنان در کنار پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل 

های بسیار مهم  مه درمان تکمیلي کارکنان از پوششیکارکنان، ب

قابل ارائه در این حوزه است. در صنعت بیمه برای ارائه 

تا  50)اغلب  پوشش تکمیلي درمان حداقلي از تعداد پرسنل

های   نفر( معمول است. علت این اقدام تالش شرکت 100

ه است. ارائ 2گر  بیمه  برعلیه  بیمه برای الوگیری از انتخاب

های   پوشش تکمیلي درمان برای پرسنل ومدیران مجموعه

پوشش   رغم نداشتن حداقل تعداد پرسنل تیت بنیان علي  دانش

ها  ها و پرسنل تیت پوشش آن علت ماهیت این شرکت هب

اارایي است و به صور  غیررسمي هم توسط برخي  کامالً

رشته در حال ااراست. این های بیمه از سال گ از شرکت

های در مراحل   تواند به طور ویژه برای شرکت مي خدمت

عنوان ابزاری مهم برای ارب و نگهداشت  هابتدایي رشد ب

نیروهای متخصص کاربرد داشته باشد. با تواه به اینکه کمبود 

باشد، با ارائه   های مدیران مي  نیروی متخصص یکي از دغدغه

تن به ها برای پیوس  این امکان انگیزه متخصصین این شرکت

                                                 
2 Anti-selection  
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های بزرگتر که امکان دریافت این پوشش با استخدام  شرکت

 رود.  باشد، از بین مي  ها فراهم مي در آن

ها غالباً شامل   : این گروه از ریسکگذاري  ریسک سرمایه. 14

و گاهي شامل تامین سرمایه در گردش و  اولیه  گراری  سرمایه

لب در گراری برای توسعه است. این ریسک اغ  یا سرمایه

سازی   های نمونه  های نوپا در زمان شروع فعالیت  برابر شرکت

شده نگراني عمده   گراری انجام  است و عدم بازگشت سرمایه

شده گروهي آفرینان است. عالوه بر موارد ذکراین گروه از کار

اولیه را به پایان   ها که مراحل طراحي و ساخت نمونه  از شرکت

صنعتي و تامین  کت به سمت تولید نیمهنیز برای حراند   رسانده

باشند. این مقوله با تواتر   رو مي  مواد با این نگراني مالي روبه

ارهای مالي چون هایي است که ابز کد ازو ریسک 15

پریر تا حد زیادی ابزار  گراری ریسک صندوق های سرمایه

آیند و در مواردی  ای برای مدیریت آن به حساب مي ااافتاده

در دنیا صنعت بیمه ورود کرده نقش مکمل این ابزارها هم که 

امله  را برعهده داشته است. در بسیاری از مطالعا  پیشین من

موارد زیر این ریسک مورد اشاره قرار گرفته است: کاشیان و 

، [14] ، آزاد وهمکاران[13] بیگي  ، اعفری و علي[12] بیا 

ت های شکس و گزارش ریشه [15] یوسفي و همکاران

 .[26] کارآفرینان ایراني

یکي از موضوعا  ادی که  اطالعات: ریسک افشاي. 15

های   شرکت خصوص بهها و   همه شرکت ،در عصر اطالعا 

نماید افشای اطالعا  تجاری مشتری   بنیان را تهدید مي  دانش

 است، مي باشد. و کارفرما که در اختیار شرکت قرار گرفته

مسئولیت حفظ این اطالعا  برعهده شرکت بوده و به هر 

تواند شرکت را با تهدید  دلیلي این اطالعا  افشا گردد، مي

اعفری و ادی موااه نماید. این ریسک در پژوهش 

نیز مورد اشاره قرار گرفته و در پژوهش  [13] بیگي  علي

های حوزه  خصوص در شرکت هکد ب 12حاضر در قالب 

صنعت بیمه ا  مورد شناسایي قرار گرفت. در فناوری اطالع

نامه تمام  افزار و اطالعا  در بیمه دنیا در قالب پوشش نرم

 ،این ریسک قابل بیمه شدن است 1خطر تجهیزا  الکترونیک

 در ایران موردی از ارائه این پوشش گزارش نشده است. لیکن

بنیان   های دانش  نگراني شرکت توليد:  خط ریسک توسعه. 16

 شده بیني  ای پیش  های توسعه  آمیز بودن طرح  موفقیت درمورد

                                                 
1 Electronic Equipment Insurance (EEI) 

 این ریسک معموالً های مواود است.  شرکت از دیگر ریسک

کند   بیني مي  پیش  شود که مدیریت شرکت  تر مي  زماني پررنگ

د یا از طریق اضافه نمودن در صور  توسعه و ارتقا تولید خو

بازار بیشتری را   های ادید خواهند توانست سهم دستگاه

براین حرکت از سمت تولید   تصاحب نمایند. عالوه

گیرد.   صنعتي به تولید صنعتي هم در این گروه قرار مي  نیمه

کد در این پژوهش شناسایي شد. در  11این مقوله با 

های پیشین این ریسک به صور  مستقل معرفي  پژوهش

مرحله  که ازهایي  های شرکت ، لیکن در مصاحبهنشده بود

دگي رسیده بودند و در مسیر کنننوپا به مرحله تولید

 شد. های مهم معرفي مي ، ازو دغدغهشدن قرار داشتند صنعتي

هایي  : این ریسک مربوط به شرکتریسک صادرات. 17

و   المللي را دارند  است که قصد فعالیت در بازارهای بین

های معمول   بنیان با روال  دانش   آشنایي شرکت  شامل ریسک نا

های  صادراتي، قوانین مواود در خصوص صادرا ، ریسک

حمایت کافي از صادرا    المللي و عدم  اعتباری مشتریان بین

باشد. این   های مرتبط مي بنیان توسط ارگان  های دانش شرکت

کد در این پژوهش شناسایي گردید. اگرچه  11مقوله در قالب 

به ریسک حضور در  ليبه طور ک [23] در مطالعا  خاراي

ن در مطالعا  قبلي المللي اشاره شده بود، لیک بازارهای بین

 به صور  مستقل مورد تواه قرار نگرفته بود. داخلي

که اقداما  و   : هنگاميعدم حمایت عملی از توليدداخل. 18

بنیان برای طراحي و تولید   های دانش  های شرکت تالش

عرضه و   خدمت قابل میصوال  به نتیجه رسیده و کاال یا

در موارد  ،گردد  های خاراي به بازار عرضه مي  رقابت با نمونه

کنندگان   که مصرف زیادی در دوران ابتدایي عرضه و تا زماني

ها پیدا نمایند،  فردی و سازماني اعتماد کافي را نسبت به آن

های دولتي، قانوني و فرهنگي کافي   ها نیاز به حمایت  شرکت

 بیني  ای از آن در قوانین مکتوب پیش  که بخش عمدهرا دارند 

ست. عدم ا رو هها با تردید ادی روب شده ولي اارای آن  

شده  های انجام همه تالش حمایت از میصوال  داخلي عمالً

داده و نبود متولي مشخص برای  تاثیر قرار قبلي را تیت

های بسیاری از  پیگیری این موضوعا  موفقیت فعالیت

برد. اثری از اشاره به  سوال ميبنیان را زیر   های دانش شرکت

اي مشاهده نشد راین ریسک در مطالعا  قبلي داخلي و خا
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 10با  ،پریر نیست حاضر این ریسک اگرچه بیمه مقاله ولي در

 کد مورد شناسایي قرار گرفت.

: ریسک ناشي از وقوع حوادث طبيعی  ریسک حوادث. 19

... و تاثیرا  ناشي از سیل، صاعقه و نریر طوفان، زلزله،طبیعي 

ها که با  . این گروه از ریسکبنیان  وکارهای دانش  آن بر کسب

کد در این پژوهش مورد شناسایي قرار گرفتند از  9تواتر 

ه تیت هایي هستند که در صنعت بیم ترین انواع ریسک قدیمي

های متفاوتي برای پوشش  نامه پوشش قرار مي گیرند و بیمه

بیني و در صنعت مواود  های مختلف پیش در حوزه ها آن

دارای تواتر  های حوادث طبیعي اگرچه غالباً باشد. ریسک مي

توانند اثرا  ابران  علت شد  باال مي هاندکي هستند، لیکن ب

کارهای  و امله کسب کار من و بر همه انواع کسبناپریری 

 بنیان داشته باشند. دانش

 کیفیت : تغییر دراداوليهمو کيفيت ریسک ناشی از. 20

کننده،   امله تغییر تامین مواداولیه به دالیل مختلف من

کننده به   پایبندی تامین  اولیه و یا عدم  میدودیت واردا  مواد

عنوان نگراني  هحفظ کیفیت میصول، از مواردی است که ب

بنیان مطرح گردید. این   های دانش ادی مدیران شرکت

باعث  ،عالوه بر تضعیف میصول تولیدیکیفیت ثبا  در   عدم

کاهش تقاضای آن در بازار شده و درنهایت به برند کلي 

کند.   های شرکت در بازار نیز آسیب وارد مي  شرکت و فعالیت

ر مطالعا  قبلي کد به دست آمد و د 8این مقوله از تجمیع 

به آن مشاهده نگردید. اگرچه ای  به این شکل اشاره

چون تضمین کیفیت که در سطور قبل به  ای های بیمه پوشش

، حدی بپوشاند تواند این ریسک را تا مي ،آن پرداخته شد

است، استفاده از  1مشتقکه ماهیت آن ریسکي اا  لیکن از آن

تواند پاسخي  ای چون قراردادها مي ابزارهای غیر بیمه

 تر به آن باشد.  مناسب

تامین مالي که اا  از آن بانكی: ریسک تامين تضامين. 21

در  فعالیت های شرکت های دانش بنیان در کشومان غالباً

پریرد، مباحث مرتبط با تامین  قالب عقود بانکي انجام مي

گیرند.   تضامین الزم برای اخر تسهیال  در این دسته قرار مي

کد احصا گردید در مطالعا  قبلي نیز به  6این ریسک که از 

های  امله در پژوهش من ؛ددفعا  مورد اشاره قرار گرفته بو

و همینطور در  [14] همکاران ، آزاد و[12] کاشیان و بیا 

                                                 
1 Derived Risk 

. این ریسک [26] های شکست کارآفرینان ایراني گزارش ریشه

های  ر قالب بیمهبه همراه ریسک عدم توان بازپرداخت وام د

  .اعتباری در صنعت بیمه قابل پوشش هستند

توانند   اشتباها  مي: این اشتباهات پرسنل و مدیران. 22

وکارهای   تواهي به کسب  مالي وزماني قابل   مواب ایجاد زیان

بنیان شود و شخص مرتکب اشتباه و سازمان متبوعش را       دانش

ر پیشینه کد د 5با مشکل موااه نماید. این ریسک با تواتر 

گرفته بود. در صنعت بیمه برای پژوهش مورد اشاره قرار 

بیني  ای پیش  های مسئولیت حرفه  یمهپوشش این ریسک ب

ای تیت عنوان   نامه پوشش بیمه  اند. نمونه بارز این بیمه شده

در سایر کشورها است که به صاحبان  2او.اند. اختصاری دی

گردد تا در شرایط   های مبتني بر دانش پیشرفته ارائه مي  شرکت

تر   وکار با خیالي آسودهپیچیدگي کسب مییطي مبهم و

 .[41] گیری و اقدام نمایند  صمیمت

 ناکافيعلت توسعه  هب وام: توان بازپرداخت  ریسک عدم. 23

در  میور  وکارهای دانش  ابزارهای تامین مالي خاص کسب

وسیله اخر وام از  هوکارها ب  مالي این کسب  تامین عموماً ،کشور

 شبکه بانکي یا سایر مسیرها همچون صندوق نوآوری

پریرد. با عنایت به  های مرتبط انجام مي  صندوق وشکوفایي یا  

ند، ا وکارها با آن موااه  های متعدد که این کسب  ریسک

عنوان یک  ههای اخرشده خود ب  بازپرداخت به موقع وام

شود. این ریسک   ها شناخته مي ریسک تهدیدکننده این شرکت

 توسط کاشیان و بیا  کد در این پژوهش، قبالً 4با تواتر 

 [15] و یوسفي و همکاران [14] همکاران ، آزاد و[12]

همانگونه که در سطور باال نیز اشاره  .شده بودشناسایي 

ای با عنوان بیمه اعتباری  نامه بیمه ،در صنعت بیمه ،گردید

پوشش این ریسک موثر باشد.  در تواند واود دارد که مي

شده مه، تضمین بازپرداخت تسهیال  اخرنا  هدف از این بیمه

شده  بیني  دستیابي به اهداف پیش شرکت در صور  عدم

توانایي بایستي   طبیعتاً این عدم .[42]وکار است   تجاری کسب

ناشي از عواملي باشد که خارج از حوزه اختیار و خواست 

های گرشته ارائه تسهیال  گوناگون  اند. در سال  شرکت بوده

صندوق  خصوص از سوی  بنیان به  های دانش  به شرکت

های  وفناوری و بخش  علمي  نوآوری و شکوفایي و معاونت

وابسته به آن، در کنار شرایط خاص و متالطم بازار، ذهن 

                                                 
2 D&O (Directors and Officers Liability Insurance) 
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بنیان را درگیر نگراني   های دانش بسیاری از مدیران شرکت

چگونگي بازپرداخت این تسهیال  نموده است. استفاده از 

حمایتي به های   های بیمه درکنار سایر بخش فرفیت شرکت

هدف تضمین  ای مناسب با  منرور ارائه پوشش بیمه

بازپرداخت این تسهیال  راهکاری مناسب برای حمایت و 

باشد. البته کشور تجربه   ها مي  مدیریت ریسک این مجموعه

و اوایل دهه  80مناسبي از ارائه بیمه اعتباری در اواخر دهه 

را در ارائه هجری نداشته و بایستي تجربیا  آن دوران  90

 بنیان درنرر گرفت.  های دانش پوشش ادید خاص شرکت

 گام ششم  4-6

در گام ششم روش کالیزی، توصیف تفصیلي از ادراک 

های مورد موااهه به   بنیان از ریسک  های دانش  مدیران شرکت

ساختار  به شناسایي یابد. در واقع  بنیادین تقلیل ميیک ساختار 

ه و ساختاری اساسي از شده پرداخت اصلي برای توصیفا  ارائه

گردد. در انتخاب و تعیین   مي شده تبیین اوهره پدیده تجربه

ها با عنایت به ماهیت پژوهش که به دنبال رسیدن به  تم

ها با میوریت  اری اارایي برای مدیریت این ریسکراهک

شده  طراحي د، تالش شد ساختار بنیادینصنعت بیمه بو

مرور پیشینه اشاره گونه که در  متناسب با این نیاز باشد. همان

های بازرگاني اساساً امکان پوشش  شد، صنعت بیمه

های  و در ریسک هایي را دارد که ماهیتي عملیاتي دارند ریسک

های مالي و  نیز ماهیت و مکانیزم مدیریت ریسکعملیاتي غیر

همین دلیل برای   است. به استراتژیک با هم متفاو

م از ساختار استاندارد و پریری بهتر نتای  در گام ششکاربرد

عنوان ساختار بنیادین  هها ب بندی ریسک شده طبقه پریرفته

دهد که شامل   مياین مرحله را نشان  6استفاده گردید. ادول 

ها و فراواني کدهای مربوط به   شده، مقوله های استخراج  تم

 165گردد   باشد. همانگونه که مالحره مي  ميها   ها و مقوله  تم

های عملیاتي،   های شناسایي شده از نوع ریسک  مورد از مقوله

مورد از نوع  320های مالي و   مورد از نوع ریسک 60

 اند.  های استراتژیک بوده  ریسک

 گام هفتم 4-7 

های   گام  نهایي روش کالیزی با هدف اعتبارسنجي یافته

پریری   پریرد. در این پژوهش برای اطمینان  ميپژوهش انجام 

نفر( و بازبیني  10و باورپریری از روش بازبیني توسط اعضا )

 تن از اساتید( استفاده شد. 2توسط همکاران )

 هاي مرتبط شده و فراوانی مقوله هاي استخراج (  تم6جدول 
 مقوله تم

های  ریسک

عملیاتي 

(165) 

 -(21)فناوری  -(11صادرا ) -( 11توسعه خط تولید)

 -(18حوادث) -(30میصول) -(12حفافت اطالعا )

پرسنل  -(5اشتباها  پرسنل) -(24مسئولیت)

 (9طبیعي)  وقوع حوادث -(24متخصص)

های  ریسک

 (60مالي )

 -(6دریافت تضامین بانکي) -(15سرمایه گراری اولیه)

 (35واوه قراردادها)عدم دریافت  -(4بازپرداخت وام)

های  ریسک

استراتژیک 

(320) 

دسترسي به  -(25مالکیت فکری) -(34وتوسعه)  تیقیق

شناخت  -(7تغییر کیفي مواداولیه) -(43مواداولیه)

کاالی مشابه خاراي  -(102بازار) -(21میصول)

عدم حمایت از  -(48قوانین دولتي و سیاسي) -(30ارزان)

 (10تولید داخل)

 

  يريگ  جهينت -5
در مقاله حاضر تالش شد با هدف یافتن زبان مشترک بین 

میوریت  بنیان، با های دانش صنعت بیمه و مجموعه شرکت

بنیان ایراني و با مدد  های دانش تجربه زیسته مدیران شرکت

ها شناسایي شوند.  های این شرکت  روش پدیدارشناسي ریسک

مورد از  12شد که  ریسک منجر 23این تالش به شناسایي 

میصول،  ها شامل ریسک دریافت واوه قراردادها، ریسک آن

 فکری، ریسک مسئولیت، ریسک پرسنل  مالکیت   ریسک حقوق

اطالعا ،  کلیدی و متخصص، ریسک حوادث، ریسک افشای

مواداولیه،  کیفیت طبیعي، ریسک ناشي از  ریسک حوادث

 بانکي، اشتباها  پرسنل و مدیران و ریسک تامین تضامین

مه پریر های بی وام، از نوع ریسک توان بازپرداخت  ریسک عدم

ای مواود در صنعت بیمه کشور و  یا دارای راهکارهای بیمه

 شده با پیشینه پژوهش های شناسایي دنیا هستند. مقایسه ریسک

ها،  دهد اگرچه برخي از این موارد در قالب چالش مينشان   

بنیان و... در  انشهای نوآور، فناور، د موانع و... شرکت

، لیکن شناسایي اامع عا  پیشین مورد اشاره قرار گرفتهمطال

سابقه نبوده و  هب با میوریت بیمه تا کنون مسبوقها  این ریسک

، در شده در این پژوهش های شناسایي برخي از ریسک

های پیشین گزارش نشده بودند. عالوه بر این در  پژوهش

های  ن ریسکمقاله حاضر سعي گردید ضمن تبیی

شده، مواردی که در حال حاضر در صنعت بیمه برای  شناسایي

ین واود دارد، مختصراً تشری  گردند که از اها راهکاری  آن

 آید.  حیث نیز کار ادیدی به حساب مي
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هایي موااه است. در پژوهش  هر پژوهش با میدودیت

ابل بندی اامعه و اخر تعداد ق اگرچه تالش شد با طبقه حاضر

های  سنجي با روش تواهي از نمونه و همچنین صیت

، ولي به مختلف تا حد ممکن نتای  اامعي استخراج گردد

با  بایست پریری در تیقیقا  کیفي مي هرحال موضوع تعمیم

های  . از سوی دیگر یافتهدقت بیشتری مورد بررسي قرار گیرد

ارائه  1395شده در سال  های انجام پژوهش بر اساس مصاحبه

ها  های این شرکت در این مد  ماهیت ریسک و هرچند هدش

لیکن باید  ،نداشته نيو راهکارهای حمایتي تغییر بنیادی

ها به خصوص به دنبال کار و تغییرا  احتمالي فضای کسب

المللي و فهور کرونا در این مد  را  های بین تشدید تیریم

 ای میدود به در تیقیق حاضر پیشنهادا  بیمه مدنرر داشت.

نده صنعت شده بود. به زعم نویس های شناسایي پوشش ریسک

بنیان دو کارکرد نسبتاً  های دانش بیمه در موااهه با شرکت

 1گری هتواند داشته باشد. کارکرد اول موضوع بیم مستقل مي

است که راهکارهای مورد اشاره در این مقاله معطوف به این 

های   بیمه ریسککارکرد شرکت کارکرد بوده اند. در قالب این 

گراران را در ازای دریافت حق بیمه به شرکت  پریر بیمه بیمه

نمایند. کارکرد دوم که در این حوزه اهمیتي   بیمه منتقل مي

حتي بیش از کارکرد اول دارد و در این مقاله مورد بررسي 

قرار نگرفته، دانش و تجربه تاریخي صنعت بیمه در موااهه و 

تي و چه غیرعملیاتي( است. در دیریت ریسک )چه عملیام

کارکردهای صنعت بیمه از منرر توان به  های آتي مي پژوهش

عالوه بر  های دانش بنیان متمرکز شد. مدیریت ریسک شرکت

با در نرر گرفتن مراحل  توان يم ،های آتي این در پژوهش

ا را شناسایي نمود. های دانش بنیان این ریسک ه رشد شرکت

بندی  توانند به اولویت تي ميهای آ همچنین پژوهش

شده در این پژوهش با پیمایش گسترده  های شناسایي ریسک

 های کمي بپردازند. های دانش بنیان به کمک روش شرکت
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