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 چکیده:

هاي توليدي از اهميت باالیي برخوردار است. در این یافتگي بنگاهپذیري در توسعهمدیریت ریسك و ریسك

هاي كوچك و متوسط حاضر در خوشۀ صنعتي كفش در بنگاه« ریسك كسب و كار»پدیدۀ تحقيق به بررسي 

ها با استفاده از پرداختيم. این مطالعه از روش نظریۀ مبنایي استفاده كرده است، داده  شهر تهران 12مستقر در منطقۀ 

ري و تحليل شدند. آوري شده و سپس بر طبق روش نظریۀ مبنایي، در سه مرحله كدگذا تكنيك مصاحبه جمع

توان این علل را هاي كوچك و متوسط علل زیادي دارد كه ميهاي این تحقيق نشان داد بروز ریسك در بنگاهیافته

در سه دسته ناكارآمدي نهادي، اتالف منابع و ناهماهنگي عرضه و تقاضا قرار داد. همچنين توليدكنندگان در 

اند از: مدیریت منابع، مدیریت بازار و  كنند كه عبارتبرد اتخاذ ميهاي كسب و كار سه نوع راه مواجهه با ریسك

هاي توليدي سه نوع پيامد دارد: فردي، سازماني و توليدي. یافتۀ اصلي مدیریت مبادله. این راهبردها براي بنگاه

 .هاي كوچك و متوسط است این تحقيق، تعيين نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي در مدیریت ریسك در بنگاه

 

 .هاي كوچك و متوسط، توسعۀ محلي، خوشۀ صنعتيپذیري، بنگاهریسك، ریسك ها: کلیدواژه
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Abstract 
Risk management and risk-taking play a key role in development of local enterprises. In this 

study we investigate the “Risk of Business” among small and medium-sized enterprises 

located in 12th region of Tehran. We applied grounded theory method in this research and 

used interview technique for data gathering. We analyzed raw data in three steps on the basis 

of grounded theory scheme. Our findings show that risk has multiple causes and we can 

categorize them in three groups named: institutional inefficiency, resource devastation and 

finally, incompatibility of supply and demand. People who work in the enterprises have three 

strategies towards risk of business. These strategies are: resource management, market 

management and eventually, exchange management. The so-called strategies have three 

consequences at individual, organizational and production levels. The main finding of this 

research is to depict the role of social and cultural factors in risk management in small and 

medium-sized enterprises. 

 

Keywords: Risk, Risk-taking, Small and Medium-sized Enterprises, Community 

Development, Industrial Cluster. 
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 و بیان مسئله مقدمه

مسئلۀ ارتباط متقابل صنعت و جامعه از جمله مسائلي است كه از ابعاد گوناگون مورد توجه 

قرار گرفته است. در مطالعات توسعه، تأثيرات جامعه بر صنعت، تا اندازه زیادي تحت تأثير 

مورد بررسي قرار گرفته كه معتقد است روابط اقتصادي همواره در  1«يشدگحك»مفهوم 

(، تأثير عوامل اجتماعي بر 19: 1391گيرند )پوالني، بستري از روابط اجتماعي قرار مي

(. 66: 1385مطرح شده بود ) 2متغيرهاي اقتصادي پيش از این نيز به شكل دیگري توسط وبر

-57: 1996ها )ساكسنيان، دوستانه در موفقيت شركت بررسي تأثير شبكۀ روابط غير رسمي و

ها و منطق غير بازاري بر رفتار اقتصادي )وو و پولمن، (، بررسي تأثير نهادها، استراتژي50

(، بررسي تأثير فرهنگ بر به اشتراك گذاشتن دانش در ميان اعضاي شاغل در یك 45: 2015

(، بررسي تأثير فرهنگ مردم محلي بر فرهنگ حاكم بر 89: 2005)ویر و هوچينگز،  سازمان

ها و (، بررسي نقش محيط محلي در تسهيل ارتباط بين شركت254-255: 2012شركت )رفلد، 

هاي مختلف در هایي از دیدگاه(، نمونه36: 2012)هيدنریچ و ماتس، هاي مبادله كاهش هزینه

مسئلۀ تأثيرات صنعت بر جامعه نيز  ر صنعت هستند. از سویي دیگر،زمينۀ تأثيرات جامعه ب

همياري »و  4«هاشهروندي شركت»، 3«هامسئوليت اجتماعي شركت»تحت عنوان مفاهيمي نظير 

( كه این 357: 2012)موثوري و دیگران، مطرح شده است  5«اجتماع محلي -كسب و كار

توسعۀ پایدار و كاهش فقر جهاني ارتباط دارند  هايتري در حوزهمفاهيم نيز با مباحث گسترده

سازي و تقویت هاي فناوري به فرهنگ(. كمك شركت385-386: 2012)اون و كمپ، 

هاي اجتماعي (، فعاليت466: 2012آرورا و كزمي، مشاركت اجتماعي زنان روستایي در هند )

شاورزي و مبارزه با ایدز وري كهاي اقتصادي در زمينۀ بهبود وضعيت آموزش زنان، بهرهبنگاه

هاي فعال در صنعت نفت در هاي شركت(، كمك494-500: 2012در كنگو )كولك و لنفانت، 

(، توانمندسازي 107-108: 2006زمينۀ آموزش كودكان در مناطق دورافتاده در نيجریه )اوجه، 

ك شركت هاي محروم، كاهش شكاف دیجيتالي و آموزش مجازي به افراد فقير توسط یخانواده

هایي از این اثرگذاري متقابل كسب (، نمونه305-307: 2004مدیریت شبكه در استراليا )لوزا، 

 اند. و كارها بر توسعۀ اجتماعي و فرهنگي در جامعه

                                                           
1. Embeddedness 

2. Weber 

3. Corporate social responsibilty (CSR) 
4. Corporate citizenship 

5. Business-community partnerships 
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هاي صنعتي را سازوكاري در نظر بگيریم كه یكي از وظایف اصلي آن، تقویت اگر خوشه

: 1998شاغل در یك رشته صنعتي است )پورتر، تعامالت بين فعاالن صنایع كوچك و متوسط 

( و اگر هر تعامل انساني پایدار را فارغ از موضوع آن، نتيجۀ برقراري نظامي اجتماعي بدانيم 78

كند كه در نتيجه آن، ارتباط كه براي افراد توليد همبستگي، معاني مشترك و اعتماد متقابلي مي

هاي رسد ایجاد و توسعۀ خوشه(، به نظر مي151-152: 1393شود )دوركيم، دوطرفه ميسر مي

واسطۀ  صنعتي در هماهنگي و انطباق با شرایط اجتماعي و فرهنگي در مناطق مختلف، بتواند به

هاي صنعتي را در توسعۀ هاي اجتماعي و فرهنگي محيطي، موفقيت خوشهمندي از ظرفيتبهره

 هاي توليدي، افزایش دهد.هرچه بيشتر بنگاه

شناسان بوده است هاي اخير بسيار مورد توجه جامعههومي است كه در سالریسك، مف

یافتگي وجود دارد. و توسعه 1پذیري(. ارتباط تنگاتنگي بين ریسك2009و گيدنز،  2010)بك، 

هاي جدید توليد و فعاليت اقتصادي سخن گفت اما به  و ایجاد فرصت 2توان از نوآوري نمي

جود در آن توجهي نكرد. نوآوري چيزي جز پذیرش ریسك و ها و خطرات احتمالي مو ریسك

، ارتباط (. مفهوم ریسك2: 2012انجام و مدیریت یكسري تغييرات و تحوالت نيست )كورِس، 

دارد. كارآفرین، كسي است كه ریسك یك فعاليت اقتصادي را  3تنگاتنگي با مفهوم كارآفریني

(. در واقع كارآفریني 1: 2003رو و ساالف، )گكند  خودش شخصاً پذیرفته و آن را مدیریت مي

پذیري ارتباط معناداري با كارآفریني دارد  شده و ریسك با قبول ریسك و نااطميناني ميسر

(. مدیریت ریسك به مسئلۀ توان مالي و ظرفيت اقتصادي بنگاه هم 19: 2012)پيپروپولوس، 

آن بنگاه  4در گردش ۀزایش سرمایتواند باعث اف ارتباط دارد چرا كه كاهش ریسك در بنگاه مي

 5(. گراتس و فرانكس529-530: 1990آميت و ورنفلت، آن بنگاه كمك كند ) ۀشده و به توسع

نوع ریسك  5. ایشان گيرد معتقدند ریسك در كسب و كارها طيف وسيعي از مسائل را دربرمي

اقتصادي/ مالي، اجتماعي، تكنيكي، اند از:  كنند كه عبارت را در كسب و كارها معرفي مي

تواند  محيطي و سياسي/ قانوني )حاكميتي(. چنانچه ریسك در كسب و كار، مدیریت نشود مي

آثاري ناخواسته بر اعتبار و حسن شهرت شركت داشته باشد. شركتي كه از تهدیداتي بالقوه و 

رت هاي دولتي و غيردولتي برخوردار باشد، قداعتبار باالیي در نزد عموم مردم و سازمان

با استقبال و همراهي  هاي تازه هنگام معرفي محصوالت جدید و ایده زني بيشتري داشته و چانه

                                                           
1. Risk-taking 

2. Innovation 

3. Entrepreneurship 
4. Cash flow 

5. Graetz & Franks 



 163 ...یفرهنگ و یاجتماع یرهایمتغ یاثرگذار ۀنحو ۀمطالع/ ازکیا و همکاران

 

 
 

 شود فعاالن محلي روبرو مي نهاد، مشتریان و مهاي مرد بيشتري از سوي مقامات دولتي، تشكل

تواند  ميهاي كوچك و متوسط  (. بنابراین، مدیریت و تحليل ریسك در بنگاه589-588: 2016)

 ر داشته باشد.هاي كوچك و متوسط تأثي هبنگاموفقيت یا شكست هاي مختلفي بر  هجنباز 

هاي اصلي توسعۀ  يهاي صنعتي یكي از استراتژ هها و خوش تجمعات صنعتي نظير شهرك

عنوان نمونه . به است  هصنایع كوچك و متوسط است كه در بسياري از كشورها مورد توجه بود

 7هاي صنعتي را در  آوري در خوشهاستراتژي توسعۀ فن 2004در كشور كره، دولت از سال 

تكنولوژي سطح بهبود ، اي هدف آن افزایش رشد اقتصادي منطقهمنطقه در كشور آغاز كرد كه 

و ها  ارتباط صنعت و دانشگاه، رشد بخش تحقيق و توسعه در بنگاه گيري در كشور، شكل

(. وضعيت 24-27: 2012بود )پارك، تقویت ارتباط بين مدیران محلي و صاحبان صنایع 

هاي صنعتي در ایران كه یكي از بسترهاي اصلي توسعۀ صنایع كوچك و متوسط توسعۀ خوشه

در تمامي كشورهاست، بسيار ضعيف است. بر طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ایران از 

(. اگر 95: 1391قرار دارد )نيلي و دیگران،  91هاي صنعتي، در رتبۀ جنبۀ ميزان توسعۀ خوشه

هاي بيروني نظير تأمين نيروي كار مورد  هاي صنعتي را ایجاد و تقویت مزیتهدف از خوشه

نياز، تقویت و توسعۀ زنجيره تأمين مواد اوليه، به اشتراك گذاشتن تجربيات بين فعاالن صنایع 

: 2010ن، هاي صنعتي بدانيم )اليسون و دیگراهاي محلي براي بنگاهبرداري از مزیت و بهره

در كنار كشف تواند  يها م (، مطالعۀ صنایع كوچك و متوسط در بستر این خوشه1203-1200

ي صنعتي در ها این صنایع، ميزان كارآمدي و اثرگذاري عملي خوشهها و مشكالت  چالش

و   در این مطالعه در پي آنيم ضمن تحليل ابعاد ریسك در كسب كشور را نيز آشكار كند.

متوسط، نحوۀ اثرگذاري متغيرهاي اجتماعي را بر مدیریت ریسك در این  كارهاي كوچك و

 كسب و كارها بشناسيم.

 

 چارچوب مفهومی و پیشینۀ پژوهش

تفاوت وجود دارد. ریسك، ترسي است كه  3و نااطميناني 2معتقد است بين ریسك 1هافشتد

نااطميناني، نوعي  ها رخ بدهد اماافراد از یك چيز مشخص دارند كه احتمال دارد براي آن

است. نگراني و نااطميناني احتمال مشخصي ندارند و در  5است كه همراه با نگراني 4سردرگمي

                                                           
1. Hofstede 

2. Risk 

3. Uncertainty 
4. Ambiguity 

5. Anxiety 
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اند، هر اتفاقي ممكن است رخ بدهد. به محض اینكه وضعيتي كه افراد، نگران و نامطمئن

نگراني از وضعيت موجود، معطوف به ترس از یك چيز مشخص شد، نااطميناني تبدیل به 

كنند، در واقع كند. افراد وقتي كه از ریسك اجتناب ميشود و تغيير ماهيت پيدا ميیسك مير

گوید ریسك، به آینده مي 1بك (.148: 2001كنند تا از یك چيز مشخص فرار كنند ) تالش مي

توان یكسري محاسباتي انجام داد و فهميد كه در آینده  اشاره دارد و به معناي این است كه مي

فاقات بد یا خساراتي ممكن است اتفاق بيافتد. در واقع ریسك دربردارندۀ نوعي چه ات

بيني بر مبناي محاسبات كنوني درباره وقوع ضرر یا زیاني در آینده است. بر این اساس،  پيش

فهميم و  درست است كه ریسك دربارۀ آینده است اما چون ما در زمان حاضر، آن را مي

در واقع انگار چنين خطر یا زیاني نه در زمان آینده بلكه در زمان كنيم  تهدیدش را احساس مي

اي  ریسك را عامل حركت جامعه 2(. از سوي دیگر، گيدنز33-34: 1992حاضر وجود دارد )

خواهد آینده خود را خودش بسازد تا اینكه بگذارد این آینده توسط سنت،  داند كه ميمي

نظر گيدنز، دو نوع ریسك وجود دارد. اول، مذهب یا نيروهاي طبيعي ساخته شود. طبق 

یعني آنهایي كه از بيرون ایجاد شده و در نتيجۀ تغييرناپذیري سنت یا طبيعت  3خارجي  ریسك

یعني آنهایي كه نتيجۀ دانش رو به رشد ما  4مصنوع   شوند مثل زلزله. دوم، ریسك ایجاد مي

هایي از  اي، مثال عات هستهپيرامون جهان هستند. گرم شدن كرۀ زمين و افزایش تشعش

 (.31: 1999اند )هاي مصنوع ریسك

توان ریسك را نوعي خطر یا ضرر احتمالي مشخصي دانست كه بنابر نظرات فوق، مي

برد و ممكن است در آینده براي وي به وجود آن پي مي  هاي كنوني خود،فرد بر اساس بررسي

آن، واكنشي مناسب انجام دهد تا در امان بماند. كند تا نسبت به  محقق شود و لذا فرد تالش مي

مدیریت ریسك یا براي فرد دربردارندۀ سود و منفعت مشخصي است و یا وي را از آسيب یا 

 انجام و ریسك به تمایل بر فرهنگ تأثير بر ،5كارتي مك دارد.صدمۀ مشخصي محفوظ مي

 وي. كندمي توجه زمينه این در اجتماعي یادگيري نظریۀ به و كندمي تأكيد هاشركت در ریسك

 هاي نظریه تواندمي كه است مناسبي نظري چارچوب اجتماعي، یادگيري نظریۀ است معتقد

: 2000) كند ادغام باهم واحد چارچوب یك در را رفتاري مطالعات و استراتژي با مرتبط

 نحوۀ بر نيز و شركت در فعال یا شریك افراد دیدگاه و نگرش مسئلۀ بر كارتيمك(. 565

                                                           
1. Beck 

2. Giddens 

3. External risk 
4. Manufactured risk 
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 یا شركت در كار به مشغول افراد سایر كه معنا این به. دارد تأكيد افراد توسط شركت مالكيت

 نفس به اعتماد افراد، به شركت، در كردن ریسك زمينه در توانندمي شركت مالكان یا مالك

-مك نظر طبق(. همان) كنند منع كار این از را افراد اینكه یا باشند داشته مشوق نقش و داده

 یك طراحي مثال، عنوان به. است ریسك برآورد زمينۀ در كار، و كسب محيط اثرگذاري كارتي

 ریسك تواندمي كنند،مي دنبال را مشابهي هدف كه شركت دو بين مشترك همكاري سازوكار

 (.568-569: همان) دهد كاهش را كار و كسب در شكست

معتقدند در هر دارند. ایشان تأكيد پذیري  ، بر نقش فرهنگ سازماني بر ریسك1زو و شولر

اند از: نظام انگيزشي پيشرفت و نظام  دو نوع نظام انگيزشي وجود دارند كه عبارت  سازمان

انگيزشي پيشگيري. نظام انگيزشي پيشرفت باعث پذیرش ریسك و نظام انگيزشي پيشگيري 

بر نقش سرمایه و  2دیگرانسقيب و  (.276: 2016) شود باعث اجتناب از ریسك در سازمان مي

كنند. ایشان در هاي كوچك و متوسط، تأكيد ميپشتوانه مالي افراد در مدیریت ریسك در بنگاه

اند افرادي كه از پشتوانۀ مالي باالتر و دارایي بيشتري برخوردارند، نسبت به  تحقيق خود دریافته

هاي  ن افراد معموالً كمتر از وامتر عملكرد متفاوتي در مواجهه با ریسك دارند. ای افراد ضعيف

انداز و اندوختۀ پيشين خود  كنند چون به پس ها استفاده مي بانكي در هنگام مواجهه با ریسك

كنند و  ضمن اینكه سقيب و دیگران بر عامل تجربه هم در مدیریت ریسك تأكيد مي .اند متكي

 (.74: 2016)تر ریسك دارد  گویند تجربه، تأثيري مستقيم بر ارزیابي دقيق مي

 استفاده مانع ریسك مدیریت استراتژي یك از افراد استفادۀ معتقدند 3شيواكوتي و اواله

 دیگر از فرد استفاده احتمال برعكس، و نشده ریسك تمدیری هاي استراتژي دیگر از ها آن

 نظر طبق دیگر سوي از .دهد مي افزایش را همزمان صورت به ریسك مدیریت هاي استراتژي

 تحت را توليدكننده عملكرد هم ریسك با مواجهه هاي استراتژي پيامدهاي شيواكوتي، و اواله

 با مواجهه پيامدهاي یعني. گذارد مي اثر كار و كسب ساختار كليت بر هم و دهد مي قرار تأثير

 طبق اینكه ضمن. است مؤثر كار و كسب ساختار روي بر هم و توليدكننده روي بر هم ریسك

 ریسك مدیریت راهبردهاي اتخاذ بر تجربه و تحصيالت درآمد، شيواكوتي، و اواله هاي یافته

 چند و چندجانبه اي پدیده بایدرا  معتقدند ریسك 4سوین و شرما (.270: 2014) گذارنداثر مي

 توليدكننده، روي بر مختلف ابعاد از متفاوتي پيامدهاي و آثار تواند مي كه گرفت نظر در بعدي

 در باهم مختلف هاي ریسك معتقدند ایشان. باشد داشته پيرامون محيط و توليدي بنگاه

                                                           
1. Zou & Scholer 

2. Saqib et al. 
3. Ullah & Shivakoti 
4. Sharma & Swain 
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 غير مستقيم یا مستقيم صورت به را دیگر هاي ریسك تواند مي ریسك یك وقوع اند و ارتباط

 مختلف منبع چهار اساس بر را ریسك نوع چهار 1چيوش و ناود .(120: 2011) كند تشدید

 هايریسك اجرایي، هايریسك از اند عبارت كه شمرندمي بر متوسط و كوچك صنایع براي

 مدیریت با مرتبط اجرایي، هايریسك. مالي هايریسك و تكنيكي هايریسك بازار، با مرتبط

 هايریسك. اند محصوالت توزیع و انساني منابع مدیریت كاال، تأمين زنجيرۀ توليد، فرایند

. گردد برمي بازار روز مد و مشتریان خواست با توليدي محصول انطباق به ميزان بازار، با مرتبط

 فكري سرمایۀ و توليد در استفاده مورد تكنولوژي محصول، طراحي به تكنيكي هايریسك

 خسارتي ميزان و كار و كسب مالي ابعاد به هم مالي هايریسك نهایت، در و ارتباط دارد بنگاه

 و اسالم (.4-5: 2017) دارد بستگي بينند،مي بنگاه شكست صورت در گذارانسرمایه كه

 علل  دادند، انجام نيوزلند در متوسط و كوچك هايسازمان روي بر كه ايمطالعه در 2تدفورد

. سازمانيبرون علل و سازمانيدرون علل: دانندمي بخش دو شامل را هابنگاه در ریسك ایجاد

 انساني، عوامل به بيشتر كه دانندمي عامل 14 شامل را ریسك مولد سازمانيدرون علل ایشان

 عامل 6 ریسك، مولد سازمانيبرون علل حوزۀ در اند؛ امامعطوف توليد ابزارآالت و اوليه مواد

 كمبود رقابت، تقاضا، نوسانات اوليه، مواد تحویل در تأخير: از اند عبارت كه شمرندمي بر را

بر  3فرانسيس و آرمسترانگ (.8-11: 2012) مالي موانع و دولتي قوانين ماهر، انساني نيروي

در سازمان و  نقش اخالق و فرهنگ اخالقي سازمان به عنوان ابزاري مهم براي مدیریت ریسك

هاي مختلف تأكيد دارند. طبق نظر ارآیي و توانمندي سازمان در مواجهه با ریسكباالبردن ك

از  4تواند به صورت مشخص در دو زمينه تقویت پيرويفرانسيس و آرمسترانگ، اخالق مي

سازماني از طریق تقویت  اي و نيز ایجاد زیرساخت دروناصول و استانداردهاي كاري و حرفه

تثبيت سرمایۀ اجتماعي، به مدیریت ریسك در بنگاه كمك كند سازماني و  انسجام درون

(2003 :379-376.) 

یكي دیگر از ابعاد بررسي مسئلۀ ریسك، بحث بررسي تأثير بستر و فضاي عمومي 

، در تحقيقي به 5پذیري افراد شاغل در آن است. كانگ و همكارانشركت یا بنگاه بر ریسك

افراد در سازمان پرداختند. ایشان  7رفتارهاي نوآورانهبر  6بررسي تأثير حال و هواي سازماني

هاي اي از باورهاي مشترك در ميان كاركنان پيرامون مؤلفهحال و هواي سازمان را مجموعه

                                                           
1. Naude & Chiweshe 

2. Islam & Tedford 
3. Francis & Armstrong 

4. Compliance 
5. Kang et al. 
6. Organizational climate 

7. Innovative 
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اند. یعني كاركنان در یك سازمان به صورت سازماني در محيط كاري مشخص تعریف كرده

ا و نحوه درست انجام كارها دارند ها، رفتارهجمعي و عمومي چه برداشتي از رویهدسته

اند  (. طبق نظر كانگ و همكاران، حال و هواي سازماني سه جنبه دارد كه عبارت629: 2016)

كه به باورهاي مشترك كاركنان سازمان در ارتباط با نوآوري،  1از: حال و هواي نوآوري

كه به  2یشگرانههاي جدید در سازمان اشاره دارد. حال و هواي پو خالقيت و تحقق ایده

باورهاي مشترك كاركنان سازمان پيرامون رقابت كاركنان با یكدیگر در سازمان اشاره دارد. 

هاي موجود دست آوردن فرصت یعني تا چه ميزان افراد، انگيزۀ تالش فردي و شخصي در به

ي در سازمان است. حال و هوا 3پذیريدر سازمان را دارند. جنبۀ سوم هم حال و هواي ریسك

-برمي 4پذیري به باورهاي مشترك افراد پيرامون ميزان تحمل سازمان در برابر ریسكریسك

دهد كه بدون پذیري در واقع به افراد این انگيزه یا جرئت را ميگردد. حال و هواي ریسك

ها  هيچ ترس یا تردیدي حتي در شرایطي كه اطالعات دقيقي دربارۀ ابعاد و پيامدهاي پيشنهاد

 در این زمينه اقدام كنند )همان(.ها خود  خود ندارند، به طرح پيشنهاد نوآورانه

هاي  مرور ادبيات نظري حاكي از این است كه چندان به خود مفهوم ریسك و تبيين جنبه

توجه نشده و این مفهوم نيازمند تجزیه و كالبدشكافي است تا مشخص شود دقيقاً مختلف آن 

از سوي دیگر، اثرگذاري متغيرهاي غير اقتصادي مثل اخالق، داراي چه ابعاد و زوایایي است، 

سرمایۀ اجتماعي، تجربه، آموزش و فرهنگ بر مدیریت ریسك نيز امري است كه با وجود 

اینكه در نظریات مختلف مورد تأكيد قرار گرفته، به مكانيسم یا فرایند اثرگذاري این متغيرها در 

 چندان توجه نشده است. ها بنگاه

 

 حقیقروش ت

كشف به صورت استقرایي  دیرا با هینظر نیا در این تحقيق از روش نظریۀ بنياني استفاده شد.

ها اثبات كرد  داده ليو تحل هیاطالعات و تجز يگردآور قیطور منظم از طركرد و به ليتكم و

آوري و تحليل داده، به صورت  در نظریۀ مبنایي فرایند جمع(. 22: 1385 ن،ي)استراس و كورب

(. نظریۀ 360-361: 2011دهند )چارمز،  مداوم به یكدیگر كمك كرده و یكدیگر را شكل مي

هاي  ها قاعدۀ خاص خود را دارد. طبق اصول نظریۀ مبنایي، داده مبنایي، براي تحليل داده

(. در 1385بدست آمده باید طي سه مرحله كدگذاري شده و تحليل شوند )استراس و كوربين، 

                                                           
1. Innovative climate 

2. Proactive climate 
3. Risk-taking climate 

4. Risk-tolerance 
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 1افزار مكس كيودا ها از نرم ظور تسهيل عمليات كدگذاري و تحليل یافتهاین تحقيق به من

گيري  ، نمونهها گيري خاص خود را دارد. این روش نمونه هاي استفاده شد. نظریۀ مبنایي، روش

یابد تا تحقيق به اشباع برسد ها آنقدر ادامه ميگيري نظري نام دارند. مصاحبه نمونهو  هدفمند

سازي، ابتدا (. در این تحقيق، هر مصاحبه پس از پياده144-145: 2008استراس، )كوربين و 

گرفت تا مفاهيم و مقوالت آن استخراج شود. سپس در جریان مورد كدگذاري باز قرار مي

كدگذاري محوري ارتباط بين هر مقوله با مقوالت فرعي آن مشخص شده و خصوصيات 

ها در حال شكل دادن به اول سعي كردیم بفهميم داده. پس از مصاحبۀ شودمقوالت تعيين مي

برسيم. در مرحلۀ  2ها را ادامه بدهيم تا به اشباعاند و بر آن اساس، آن قدر مصاحبهايچه نظریه

را انتخاب و سعي كردیم در قالب یك روایت توصيفي  3كدگذاري انتخابي نيز مقولۀ مركزي

 حقيق را توضيح دهيم.یعني همان خط اصلي داستان، پدیدۀ اصلي ت

بر اساس معيارهاي چهارگانه براي ارزیابي تحقيقات كيفي و كمي )گوبا،  4كرفتينگ

هایي را براي تقویت و تضمين كيفيت تحقيقات كيفي در (، یكسري استراتژي80: 1981

(. در این تحقيق براي حفظ كيفيت 217-221: 1991دهد )هركدام از معيارهاي مذكور ارائه مي

، چهار استراتژي انتخاب شد كه عبارت هاي پيشنهادي كرفتينگ ش، براساس استراتژيپژوه

شونده، استفاده از نمونۀ منتخب، بررسي همكاران و بودند از: چك مجدد توسط مصاحبه

این تحقيق، بر روي توليدكنندگان شاغل در خوشۀ صنعتي كفش تهران  .5سنجش تأیيدپذیري

هاي صنعتي استان تهران، به سراغ خوشۀ شهرك يشنهاد شركتانجام شد. در این تحقيق به پ

هاي صنعتي این بود كه صنعتي توليد كفش رفتيم. علت انتخاب این خوشه در ميان سایر خوشه

هاي صنعتي در خوشۀ صنعتي كفش تهران، باالترین ميزان شاغالن را نسبت به دیگر خوشه

طبق اعالم  این جنبه، حائز اهميت باالیي است.به خود اختصاص داده است و از   استان تهران،

نفر به كار در خوشۀ صنعتي كفش تهران  72000هاي صنعتي استان تهران،  شركت شهرك

 16هاي كسب و كار، وزارت صمت(. در این تحقيق، رساني خوشهشاغلند )تارنماي اطالع

خوشۀ صنعتي توليد كفش دوز كه مشغول به كار در مورد مصاحبه با توليدكنندگان كفش دست

تهران بودند، انجام شد. این افراد با مشورت اتحادیۀ صنف  12دوز در منطقۀ دست

دوز انتخاب شدند و همگي جزو افراد باسابقه در حوزۀ توليد كفش  توليدكنندگان كفش دست

                                                           
1. Maxqda 
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4. Krefting 

5. Member checking; Nominated sample; Peer examination; Conformability audit 
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شوندگان، همگي هاي این عرصه داشتند. مصاحبهبودند كه آشنایي كاملي با مسائل و چالش

ترین سطح یعني احبان و مدیران كارگاه توليدي خود بودند كه به صورت تجربي و از پایينص

هاي توليد كفش، شروع به كار كرده بودند و پس از یادگيري فوت از سطح شاگردي در كارگاه

و فن توليد، خود به صورت مستقل شروع به توليد كفش كرده بودند. این توليدكنندگان همگي 

قل و بدون وابستگي به سازمان یا مجموعۀ خاصي با اتكاي به سرمایۀ شخصي به صورت مست

 و تجربه و دانش فردي خود مشغول به فعاليت توليدي بودند.
 

 های تحقیقیافته

مقوله استخراج شد. از جنبۀ تحصيالت،  70مفهوم و  347دادۀ خام،  1960  در این تحقيق،

درصد  5/12نفر(،  11تر )يالت دیپلم و پایينشوندگان داراي تحص درصد از مصاحبه 75/68

نفر( و  15درصد متأهل ) 75/93نفر( بودند.  2درصد ليسانس ) 5/12نفر( و  2فوق دیپلم )

درصد  75/18  نفر( و 12درصد توليدكنندۀ كفش مردانه ) 75نفر( بودند.  1درصد مجرد ) 25/6

نفر(  1ش مردانه و هم كفش زنانه )درصد هم كف 25/6نفر( بوده و  3توليدكنندۀ كفش زنانه )

درصد داراي سابقۀ  5/12نفر(،  3سال و بيشتر ) 40درصد داراي سابقۀ  75/18كردند. توليد مي

درصد هم  25نفر( و  6) سال 30تا  20درصد داراي سابقۀ بين  5/37نفر(،  2سال ) 40تا  30

 نفر(. 4سال را در این حرفه داشتند ) 20تا  15سابقۀ 

 

 اصلی داستان: ریسك کسب و کارخط 

فعاليت در عرصۀ توليد كفش براي توليدكنندگان ابعاد و زوایاي متفاوتي دارد. توليدكنندگان با 

شوند اما همگي در  سطوح مختلفي از تجربه، دانش، هوش و سرمایه وارد عرصۀ توليد مي

ۀ كاال به بازار وجه متعدد در مسير توليد و عرض هاي احتمالي روبرو شدن با خطرات و آسيب

، نوسانات اقتصادي باال و هاي مختلف اشتراك دارند. عدم وجود ارتباط ارگانيك بين دستگاه

ریزي را از  عدم وجود نظارت كافي نوعي ناكارآمدي نهادي ایجاد كرده كه امكان برنامه

در چنين . كند مياثر  يرا ب موجودهاي  تها و سياس برنامههمچنين  ،گيرد ميتوليدكننده 

به توليدكننده، به جاي حل مشكالت موجود، براي وي هاي ابالغي  هنام شرایطي، قوانين و آیين

گذار نيز به  تهاي اجرایي و سياس ضمن اینكه دستگاه دنكن توليد مشكالت و موانع متعدد مي

 شوند. ميكاري و تداخل عملكرد  زيهاي یكدیگر عمالً درگير نوعي موا تجاي تكميل فعالي
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ریزي براي كارگاه خود را از دست  هشود توليدكننده عمالً امكان برنام این مسئله باعث مي

نيز باید در را  متعدديهاي  ضمن اینكه هزینه ،هاي خودش را مدیریت كند و نتواند هزینهبدهد 

مختلفي نظير ماليات، اجاره، باالسري و آبونمان بپردازد كه این عوامل در مجموع هاي  قالب

. در دهد شده توليد را افزایش مي ث اتالف منابع و هدررفت نقدینگي وي شده و قيمت تمامباع

هاي خود، قيمت فروش كاالي  جبران هزینهشود كه براي  چنين شرایطي توليدكننده مجبور مي

افزایش قيمت فروش كاال، توليدكننده در خطر از دست دادن مشتري خود خود را باال ببرد. با 

كه براي را تواند هر قيمتي  قدرت خرید مشتري كاال محدود است و او نميچون  ،ردگي قرار مي

از سوي دیگر به دليل كاهش مصرف كفش در ميان مردم،  بپردازد. ،شود مي درخواستكاال 

كاالهاي خارجي در بازار داخلي و باالرفتن ميزان توليد كفش در نتيجه ورود  ۀروی حضور بي

عرضۀ كفش در بازار به صورت كلي افزایش یافته، در حالي  هاي جدید، و دستگاه ها تكنولوژي

تقاضاي كافي براي این ميزان كفش وجود ندارد ضمن اینكه عالقه به مصرف برندها و  كه

. این عوامل كند هم باز تقاضا براي كفش ایراني را در داخل كشور كمتر ميهاي خارجي  كفش

در این ميان،  .توليدشده روي دست توليدكننده بماند شوند تمام یا بخشي از كاالي باعث مي

تشكل صنفي با عنوان نهادي غير دولتي كه متشكل از تمامي توليدكنندگان است، در مقام عمل، 

نتوانسته است در حل مشكالت توليدكنندگان مؤثر باشد و از طرفي نقشي هم در تصميمات و 

. از طرفي دیگر بين خود كند در ارتباط با توليدكنندگان ایفا نمي هاي دولت و مجلس سياست

و همكاري الزم وجود ندارد و در نتيجه، نوعي  افزایي توليدكنندگان هم آن اعتماد، هم

فردگرایي و خودمحوري بين توليدكنندگان حاكم شده كه مانع همكاري و شكل گرفتن 

كند با  چنين شرایطي هر توليدكننده سعي مير شود. د ميهاي همكاري هدفمند بين ایشان  شبكه

، مسائل و مشكالت خودش را حل اقتصادي شخصي خود ۀیا اندوخت سرمایه و تكيه بر تجربه

  .كند

تجربۀ شخصي در مدیریت باعث محوریت یافتن سرمایه و بنابراین چنين وضعيتي 

ر كشور، نظامي ناكارآمد در كنار این امر، نظام عرضۀ كاالها د هاي توليدي شده است. بنگاه

است، یعني هيچ برنامه یا سياست مشخصي براي واردات كاالهاي خارجي و عرضۀ كاالي 

زني باالیي در برابر توليد داخل در كشور وجود ندارد. از سوي دیگر، توليدكننده، قدرت چانه

ز خواست آنها كارگران و فروشندگان مواد اوليه ندارد و مجبور است تا اندازۀ زیادي ادولت، 

هاي نظام توليد و عرضه كاال،  ، یعني موقعيت توليدكننده نسبت به دیگر بخشتبعيت كند

توليدكننده در مواجهه با مشكالتي كه در مسير توليد در پيش روي وي  موقعيتي نابرابر است.
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ر كنار د كند،خود را حفظ  ۀنقدینگي و سرمای منابع،كند تا  ميد در گام اول سعي نگير قرار مي

طور شده مشتریان خود را نگه دارد  هركوشد تا سهم خود از بازار را از دست نداده و  يم آن،

و كاالي مورد تقاضاي مشتریان را ولو با حداقل سود ممكن به ایشان تحویل بدهد. توليدكننده 

خود را كند متناسب با شرایط روز و اوضاع بازار، نوع مبادالت اقتصادي با مشتریان  سعي مي

توليدكننده نيز نرخ فروش كاال و مدت زمان ، شودیعني اگر بازار دچار ركود  ،بازتعریف كند

كند تا  مجموعه اقدامات به توليدكننده كمك ميدهد. این  فروش آن به مشتري را تغيير مي

 . اقداماتيهاي احتمالي مقاومت كند و به كار خود ادامه دهد در برابر خطرات و آسيببتواند 

 .گذارد ميدهد از سه جنبه بر كار وي تأثير  ميانجام  موجودهاي  كه توليدكننده در برابر چالش

هم روحيه و انگيزۀ توليدكننده و هم سرمایه و اندوختۀ اقتصادي او را تحت تأثير  اول،از جنبه 

 سوم، بر از جنبۀگذارد و  از جنبۀ دوم، بر ظرفيت توليدي كارگاه او اثر ميدهد.  خودش قرار مي

 مؤثر است.برند و اعتبار كاالي توليدي در بازار و نزد مشتریان 

 دهندۀ پوششتواند  ينم« ریسك كسب و كار»مفهوم  ۀرسد هيچ مفهومي به انداز نظر مي به

این مفهوم قدرت جذب سایر مقوالت را در خود داشته و مفاهيم بدست آمده باشد.  ۀمجموع

ت به مفاهيم دیگر است. در اینجا ریسك كسب و كار را به داراي ابعاد تئوریك مطلوبي نسب

مدیریت یك كارگاه توليدي براي گيریم.  معناي خطر احتمالي براي كسب و كار در نظر مي

توليدكننده خطرات احتمالي فراواني دارد. این خطرات احتمالي طيف وسيعي از موضوعات را 

دیدن كارگران  آالت، آسيب ار افتادن ماشيناز نرسيدن مواد اوليه كافي، از ك شوند شامل مي

گرفته تا وضع قوانين و مقررات ناكارآمد،  از كارفرما ،شكایت یك كارگر اخراجي و هنگام كار

 والزحمه  عدم انطباق محصول با مد روز بازار، ایجاد ركود در بازار و پرداخت ماليات، حق

هاي  ترین كار یك توليدكننده در بنگاهمهم هاي مختلف. به سازمان هاي سنگين انواع باالسري

توان  مي و كسب سود كافيست. توليد تداومها با هدف  ، مدیریت این ریسككوچك و متوسط

 ریسك كسب و كار را به شرح زیر نشان داد: ۀمدل پارادایمي پدید
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 کسب و کار . مدل پارادیمی پدیدۀ ریسك1 نمودار

 
 

 شرایط علی پدیدۀ ریسك کسب و کار

كند و چنانچه این نظام نتواند نظام نهادي، ارتباط بين نهادهاي مختلف در كشور را تعيين مي

به خوبي نحوۀ انجام كارها و حل مسائل در سطوح مختلف را مدیریت كند، باعث بازتوليد 

شود. نظام حقوقي و قوانين و مقررات موجود، ها و مشكالت در كشور ميساختارمند چالش

اند. چنانچه این قوانين و مقررات با توجه به شرایط محيطي و نهادي در جامعه بخشي از نظام

هاي بستر عيني مسائل و مشكالت موجود تدوین و طراحي شده و به صورت پيچيدگي

قطعاً بسياري از مسائل و مشكالت توليد، حل و   جانبه پيگيري و اجرا شوند،هماهنگ و همه

ها با نيازهاي واقعي بخش  و همسوسازي سياست فصل خواهد شد. حمایت كامل دولت

(. به صورت كلي 112: 1380خصوصي، نقشي انكارناپذیر در توسعۀ صنعتي دارد )اوانز، 

هاي جامعه داشته باشند تا بتوانند در هر  صنایع باید ارتباطي هدفمند و ارگانيك با دیگر بخش

خارجي نتواند مانعي در مسير  هاي داخلي یا شرایطي به كار خود ادامه دهند و محدودیت

(. محمد كه توليدكنندۀ كفش مردانه است و 374-376: 1388ها ایجاد كند )عظيمي،  فعاليت آن

از اینكه وارد كار توليد كفش شده پشيمان است، در ارتباط با تأثير ناهماهنگي بين دولت و 

رسد و به  اي مي دكننده به نتيجهبه نظر من تولي» گوید: بخش خصوصي بر توليد و توليدكننده چنين مي

كنم  خواهم اما چوب الي چرخ من نگذارند... من فكر مي گوید من حمایت دولت را نمي رسد كه مي جایي مي
هاي ما با دستگاه دولتي به جاي اینكه در راستاي هم باشند، در تقابل با هم هستند. یعني دیوار  توليدكننده

 .«اعتمادي ميان آنها وجود دارد بي
از سویي دیگر، هماهنگي دولت با بخش خصوصي در حوزۀ مدیریت و توسعۀ 

و كارها را   تواند ریسك این كسب وكارهاي خرد از اهميت باالیي برخوردار است و مي كسب
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هاي كسب و تواند باعث ایجاد و افزایش ریسكثباتي ميبه شدت كاهش دهد. نوسانات و بي

كند. همچنين نوسانات بيني آینده را از فرد سلب ميریزي و پيشكار شود، چرا كه امكان برنامه

هاي اجتماعي را كاهش داده و افراد را به سمت رفتارهاي پر خطر تواند كنترلاقتصادي مي

 (.299-300: 1393سوق دهد )دوركيم، 

 كند. ناكارآمديتر مياز سوي دیگر، اتالف منابع نيز شرایط را براي توليدكننده، پيچيده

قوانين و مقررات، عمالً اتالف قابل توجهي از زمان و انرژي را براي توليدكننده در پي دارد و 

 هاي ریزي دهد چون كليۀ برنامههاي توليد را افزایش ميبه صورتي غير مستقيم، هزینه

 هاي ثابت تحميلي به توليدكننده از. در كنار این امر، انواع هزینهریزد بهم ميتوليدكننده را 

هاي اجرایي مختلف در قالب ماليات، عوارض، باالسري و سایر موارد، به صورت  سوي دستگاه

شده توليد را افزایش داده و باعث از بين رفتن نقدینگي و  ها و قيمت تماممستقيم، هزینه

 .شود سرمایۀ توليدكننده مي
درت خرید در رابطه با ناهماهنگي عرضه و تقاضاي كفش نيز باید گفت پایين آمدن ق

دهد. در شرایطي كه مردم، ریسك توليدكننده در فروش كاالي توليدي خودش را افزایش مي

مردم توان اقتصادي كافي ندارند، طبيعتاً امكان خرید محصوالت و كاالهاي مختلف در نزد 

یابد. در كنار این یابد و ریسك فروش محصول براي توليدكننده افزایش ميایشان كاهش مي

اید به مسئلۀ فرهنگ نيز توجه كرد. فرهنگ مصرف كفش در بين مردم به نحوي است كه امر، ب

كنند بلكه از یك جفت كفش در هاي مختلف سال، عوض نميدیگر كفش را به تناسب فصل

بينند كه در هر فصل، كفش مناسب آن فصل را كنند و نيازي نميتمامي فصول سال استفاده مي

ها  نوعي عالقه به مصرف كفش، در بازار هاي خارجي اوان انواع كفشدر كنار عرضۀ فر بپوشند.

هاي توليد  و برندهاي خارجي در كشور شكل گرفته است كه به شدت بر بازار مصرف كفش

. به نظر دهد نرفتن كاالهاي ایراني را افزایش مي داخل تأثير منفي گذاشته و ریسك فروش

هاي انساني را تا حد  در جامعه است كه ارزش گيريگرایي در حال شكلرسد نوعي مصرف مي

(. در كنار این مسائل، 246-247: 1385دهد )رهنما،  ها یا استانداردهاي تجاري تقليل مي ارزش

تواند محصول خود را به توليدكننده دسترسي مناسبي نيز به بازارهاي خارجي نداشته و نمي

صرفاً متمركز به فروش كفش در بازار  شود تاخارج از كشور صادر كند و این امر، سبب مي

داخل باشد و براي فروش محصول خود، استرس و نگراني باالیي را تحمل كند. باید به این 

هاي جدید به  آالت و تكنولوژيهاي اخير به دليل ورود ماشينمسئله نيز اشاره كرد كه در سال

گرفتن عرضۀ كفش از  عث پيشيكشور، شمار توليد كفش در ایران افزایش یافته و این امر با
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تقاضاي آن شده است لذا تكنولوژي موجود در كشور در كنار آثار مثبتي كه داشته، این تأثير 

منفي را نيز داشته كه سبب شده بازار عرضۀ كفش، اشباع شده و ریسك فروش نرفتن كفش را 

 براي توليدكننده افزایش داده است.

 

 یط علیپدیدۀ ریسك کسب و کار ناشی از شرا

اند. شدت و تنوع مجموعۀ شرایط علي باعث ایجاد ریسك در حوزۀ توليد و فروش كفش شده

هایي كه یك توليدكننده در محل كار خود با آن سروكار دارد، به مجموعه این شرایط ریسك

علي بستگي دارد. ضعف نهادي، اتالف منابع و ناهماهنگي عرضه و تقاضا، علل ایجاد پدیدۀ 

تواند به اندازۀ و كارند. همچنين باید توجه كرد هركدام از شرایط علي ميریسك كسب 

گيري ریسك كسب و كار دامن بزند اما هنگامي كه این شرایط كنار هم قرار خودش به شكل

تري بر پيدایش ریسك براي توليدكننده دارند كه در عمل، تر و عميقگيرند، تأثير پيچيدهمي

 كند.ميتر مدیریت ریسك را مشكل

 

 زمینۀ پدیدۀ ریسك کسب و کار

هاي فقر مهارتي، یكي از عوامل اثرگذار بر رفتار توليدكنندگان كفش است. سطح مهارت

تخصصي و تحصيالت عمومي توليدكنندگان كفش، چندان باال نيست و این امر باعث شده كه 

نداشته و مدیریت در بسياري از مواقع، اطالعات كافي درباره مسائل مرتبط با توليد را 

كارآمدي روي پروسۀ توليد و فروش محصول خود نداشته باشند. به عنوان نمونه اشراف 

كاملي بر قوانين مرتبط با بيمه كارگران ندارند، در حسابداري و محاسبۀ هزینه و سود توليد، 

اشته و كنند، دیدگاه بلندمدت و استراتژیكي براي توسعه بازار خود نددقت كافي را لحاظ نمي

این عوامل، باعث ضعف و ناتواني افراد در اند. عاطال از فنون جدید بازاریابي محصول بي

 شوند. نابرابري هم متغير دیگري در این زمينه است. مدیریت ریسك در كسب و كارها مي

به به این معنا از آنجا كه توليدكننده توليدكننده موضع برابر و متوازني در برابر دیگران ندارد. 

شده از سوي مواد اوليه براي توليد كفش احتياج دارد، مجبور است آن را به قيمت اعالم

ها فشار آورد. هيچ نهاد یا سازمان تواند به ایشان براي تغيير قيمتفروشندگان، تهيه كند و نمي

ه در كند. از سوي دیگر، از آنجا كدیگري هم به توليدكننده در زمينه تهيۀ مواد اوليه كمك نمي

صنعت كفش، كارگر ماهر از اهميت باالیي برخوردار است و در حال حاضر، تعداد كارگران 

طور شده كارگران ماهر خود را براي  ماهر هم در بازار كم شده، توليدكننده مجبور است هر

هاي ایشان تا جاي ممكن عمل كند لذا در برابر كارگران ماهر هم  خود حفظ كند و به خواسته
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هاي زني باالیي با دستگاهتوليدكننده قدرت چانه  زني ندارد. ضمن اینكه، قدرت چانهچندان 

هاي ایشان ولو دولتي و اجرایي هم نداشته و مجبور است به تمامي دستورات، قوانين و ابالغيه

هاي مختلف نيز باعث گيري فساد در بخشنادرست و غلط، تن دهد. ضمن اینكه، شكل

دهد ها را افزایش ميشود. فساد، هزینههاي توليدكننده ميها و فرصتمحدودترشدن انتخاب

-420: 1392كند )سن، ( و نقض قوانين و مقررات موجود را تسهيل مي301: 1388)اكرمن، 

 گذار هاي اجرایي و قانون(. فساد سبب شده كه توليدكنندگان به نظام بانكي، دستگاه416

ها فاصله بگيرند كه خود این امر باز موجب شده این مجموعهاعتماد شده و به تدریج از این  بي

ناكارآمد و  هایي مهنا ها و بخش نامه اطالع باشند و قوانين، آیيناز مسائل توليدكننده بي هاسازمان

 سازد.غلط را براي توليدكنندگان وضع كنند كه مشكل ایشان را در عمل، دوچندان مي
 

 

 کسب و کارگر پدیدۀ ریسك شرایط مداخله

اتحادیه یا تشكل  كند. توليدكننده، هيچ حمایت موثري از محيط پيرامون خود دریافت نمي

تواند تأثير توليدكننده داشته باشد. همچنين مي« توانمندسازي»تواند نقش مؤثري در صنفي مي

فع اي را در بهبود فضاي كسب و كار و اصالح قوانين و مقررات ناكارآمد موجود به نسازنده

توليدكننده داشته باشد. ناكارآمدي تشكل صنفي كه خود علل متعددي دارد، عمالً امكان بروز 

هاي پيشرفت و تغيير وضع موجود را براي توليدكننده از بين برده است. از یكسري فرصت

سوي دیگر، اعتماد و روابط اجتماعي نقش مهمي در تقویت و توسعۀ تعامالت اقتصادي دارند 

: 1985هاي جدید اقتصادي توسط افراد كمك كنند )گرانووتر، ند به پيدا كردن فرصتتوانو مي

هاي اعتمادي یكي از عواملي است كه عمالً انتخاب ( در حال حاضر، بي496-485

كند چرا كه در چنين شرایطي، كسب و كار را محدود مي توليدكنندگان در مواجهه با ریسك

یعني محيط پيرامون، هم از نظر  ،روندگروهي مسائل نميافراد دیگر به سراغ حل جمعي و 

اقتصادي و هم از نظر اجتماعي براي توليد كننده ناامن شده و به هيچ وجه از توليدكننده 

دهند با اتكاي به سرمایۀ توليدكنندگان در شرایط كنوني بيشتر ترجيح مي كند. پشتيباني نمي

كار خودشان را مدیریت كنند. در كنار  هاي كسب وشخصي و تجربۀ محدود خود، ریسك

مسائل فوق، نظام عرضۀ كاال در كشور، نظامي ناكارآمد است. یعني از یك سو هيچ برنامۀ 

گيري مشخصي براي واردات كاالهاي خارجي به داخل كشور وجود ندارد. مند یا جهتهدف

و تقویت توليد تواند به توسعه واردات كاالهاي خارجي در صورت هدایت و مدیریت، مي

داخل كمك كند. از سوي دیگر، در كنار فقدان وجود سياست مشخص براي عرضۀ كاالهاي 
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توليدي، ميدان عرضۀ محصوالت نيز كوچك شده و توليدكننده امكاني براي عرضه و فروش 

 ندارد.چه در داخل و چه در خارج از كشور كاالي توليدي خود 

 

 دۀ ریسك کسب و کارراهبردهای تولیدکننده در مقابل پدی

راهبردهاي توليدكنندگان در مواجهه با پدیدۀ ریسك كسب و كار، در سه دسته قابل 

، دوم، مدیریت بازار و سوم، مدیریت مبادله. بر این اساس، اند، اول، مدیریت منابعبندي دسته

جایي است هاي توليد تا سازي و كاهش هزینه هدف از راهبرد مدیریت منابع، حفظ منابع، بهينه

كه به كيفيت و برند محصول آسيب نرسد. هدف از راهبرد مدیریت بازار، حفظ روابط متقابل 

با مشتریان قابل اعتماد است تا سهم توليدكننده در بازار تا حد امكان حفظ شود. راهبرد 

مدیریت مبادله نيز به دنبال تضمين بازگشت سرمایه براي توليدكننده است یعني توليدكننده 

كند با اتخاذ این راهبرد احتمال از دست دادن سرمایه خود را به حداقل رسانده و سود  عي ميس

 خود از معامله با مشتري را به حداكثر ممكن برساند.

ترین راهبرد است كه در ميان همۀ توليدكنندگان مشترك است  راهبرد مدیریت منابع، عام

كه بدهد نشان هاي كسب و كار واكنش  كریسكند طوري در برابر  و هر توليدكننده تالش مي

واكنشي سریع به حساب   انواع منابع و امكانات مادي و اقتصادي او آسيب نبيند. این راهبرد،

زماني در مدت ممكن براي توليدكننده  آید كه هدف آن مدیریت ریسك با كمترین هزینهمي

 مدت دارد.گيري كوتاه كوتاه و سریع به منظور حفظ منابع است. این راهبرد، جهت

، حفظ ارتباطات دوطرفه با مشتریان خود است. مدیریت بازار هدف توليدكننده از راهبرد

با عنایت به اینكه خرید و فروش كاال در بازار به صورت غير نقدي و با صدور چك انجام 

سبت به به همين دليل، توليدكننده براي فروش جنس خود نياز به مشتریاني دارد كه ن شود مي

غریبه دچار مشكل شده، مشتریان  ترسد در كار با ميچرا كه ایشان شناخت متقابل داشته باشد 

چك این مشتریان برگشت بخورد. هرچه یك توليدكننده با مشتریان قابل اعتماد بيشتري ارتباط 

است و احتمال شكست یا تحمل زیان در نزد او تر  داشته باشد، در فروش كاالي خود موفق

 گيري بلندمدت دارد. این راهبرد، جهت .یابد هش ميكا

راهبرد سوم یعني مدیریت مبادلۀ راهبردي است كه هدف آن، تضمين بازگشت سرمایه 

كند به شكلي با مشتري خود تعامل كند  همراه با سود كافي است. توليدكننده همواره تالش مي

ر و زیان بگریزد. این راهبرد، حداكثر سود ممكن را از این تعامل بدست آورد و از ضركه 

زمان مشخصي آثار آن بر روي كسب و كار، مشخص  مدت دارد و در مدتگيري ميانجهت

 . شود مي
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 پیامدهای راهبردها

هاي كسب و كار دارند، داراي پيامدهاي زیر است: نوع واكنشي كه افراد در مقابل ریسك

گذارند، هم شخص توليدكننده اثر ميفردي، سازماني، توليدي. پيامدهاي فردي كه بر روي 

دهند و هم ابعاد رواني و شخصيتي داشته و انگيزه او را براي كار و تالش تحت تأثير قرار مي

انداز و سرمایۀ در گردش توليدكننده اثرگذار باشند. توانند روي پسابعاد اقتصادي داشته و مي

، ظرفيت كارگاه توليدي را براي توليد و گذارندپيامدهاي سازماني كه بر بنگاه توليدي اثر مي

گذارند، بر عرضۀ كاال محدود كنند و در نهایت، پيامدهاي توليدي كه بر كاالي توليدي اثر مي

توانند اعتبار و ارزش كاال را بين برند و شناخت بازار از كاالي توليدي تأثير داشته و مي

نده و عدم رشد و پيشرفت كسب و مشتریان كاهش دهند. شاید بتوان گفت تضعيف توليدكن

كار وي، نكتۀ محوري و كليدي راهبردهاي افراد در مواجهه با ریسك است. در واقع، افزایش 

شود افراد فقط تالش كنند كه كارگاه توليدي سبب مي هاي مختلف در كسب و كار ریسك

چ طرحي را خود را حفظ كنند و از ورشكستگي یا تعطيلي آن جلوگيري كنند و لذا دیگر هي

. اینجاست كه اهميت مسئله برقراري نظم و ثبات كنند براي توسعۀ كارگاه خود دنبال نمي

تواند بر  شود. این مسئله به شدت مي يمشخص م جهت كنترل یا كاهش ریسك كسب و كار

گيري  متفكران نهادگرا معتقدند براي شكل، مؤثر باشد. و متوسط وكارهاي كوچك كسب ۀتوسع

كنندۀ منافع همه افراد در جامعه باشند، نيازمند حد متناسبي از نظم در  اگير كه تأميننهادهاي فر

جامعه هستيم. نظم بيش از اندازه و تمركزگرایي شدید و یا فقدان نظم و هرج و مرج، هر دو 

 (.295: 1394اوغلو و رابينسون،  براي توسعۀ پایدار مضرند )عجم

 

 گیرینتیجه

نشان داد كه ریسك كسب و كار، ناشي از یكسري شرایط نهادي و مدل مفهومي این تحقيق 

ساختاري است كه چندان با عوامل اجتماعي و فرهنگي ارتباطي ندارند اما متغيرهاي اجتماعي 

 توانند بستر یا شرایطي را فراهم آورند كه راهبردهاي افراد در مواجهه با ریسكو فرهنگي مي

كسب و كار، تحت تأثير قرار گيرد یعني عوامل اجتماعي و فرهنگي روي پيدایش ریسك براي 

كسب و كارهاي كوچك و متوسط تأثيري ندارند ولي روي مدیریت ریسك در این كسب و 

تواند به  كارها اثرگذار هستند. نكته مهم این است كه چگونگي و فرآیند مدیریت ریسك مي

هاي اقتصادي یا غير اقتصادي منجر شود. نبود برخي  ر دیگر حوزههاي جدید د ایجاد ریسك

هاي اجتماعي نظير انسجام اجتماعي، اعتماد و سرمایه اجتماعي در كنار ضعف  مؤلفه
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ساختارهاي نهادي، قانوني و حمایتي موجود، سبب شده است كه اقداماتي كه توليدكنندگان 

یسك را از بين نبرده بلكه آن را از یك حوزه دهند، ر براي مدیریت ریسك در بنگاه انجام مي

به حوزه دیگر منتقل كند یعني به عنوان مثال، با تعدیل نيرو و كم كردن تعداد كارگران، ریسك 

هاي اجتماعي و  ورشكستگي و تعطيلي كارگاه كاهش یافته ولي در عوض، ریسك بروز آسيب

ردن قيمت كاال، ریسك فروش نرفتن یابد یا با پایين آو شكاف طبقاتي در جامعه افزایش مي

اعتمادي مشتریان به آن  كاال كاهش یافته، ولي در عوض ریسك كاهش كيفيت، افت برند و بي

هاي صنعتي باید به ترتيبي باشد كه  گذاري خوشه ریزي و سياست كاال افزایش یابد. برنامه

تواند  شود چرا كه ميهاي اقتصادي و غير اقتصادي منتقل ن ریسك كسب و كار، به دیگر عرصه

تر كند. الزمه این كار، هماهنگي و  هاي جدیدي ایجاد كرده و مدیریت ریسك را پيچيده هزینه

همسو شدن نهادهاي رسمي و نهادهاي غيررسمي با یكدیگر است كه براي این منظور، باید 

 بستري مشخص در نظر گرفت یعني فضایي كه در بستر آن، نهادهاي رسمي و غيررسمي با

هاي صنعتي در آن مناطقي كه  یكدیگر تعامل برقرار كرده و باهم هماهنگ شوند. تمركز خوشه

از هویت محلي یا قومي قوي و شبكه روابط غيررسمي موثر برخوردارند، جداي از اینكه 

دهد، درصورت انتقال ریسك كسب و  ها را افزایش مي كارآمدي قوانين موجود و نظارت بر آن

تواند ریسك بروز  كند یعني به عنوان مثال مي ها، مدیریت آن را تسهيل مي هكار به سایر عرص

  هاي اجتماعي ناشي از ركود یا تعطيلي كسب و كارها را كاهش دهد. آسيب

هاي این تحقيق، خوشۀ صنعتي كفش تهران با وجود گستردگي و وسعت، بر طبق یافته

روني است. این امر سبب شده است فاقد یك روحيۀ جمعي، احساس تعلق گروهي و انسجام د

هاي كسب و كار كه البته نه فقط كه توليدكنندگان در این خوشۀ صنعتي در مواجهه با ریسك

هایي مبتني شود، واكنشهاي توليدي هم ایجاد ميبراي ایشان بلكه براي سایر صنوف و رشته

تي كفش تهران، فاقد ها و توان شخصي خود را نشان بدهند. خوشۀ صنعظرفيت  بر تجربيات،

 شبكۀ روابط پایدار و مؤثر بين توليدكنندگان است و انسجام و سازمان صنفي مستحكمي ندارد.

شبكۀ یا در این تحقيق مشخص شد كه هر اتفاق یا سياستي كه منابع یا امكانات توليدكننده را 

دادهاي رسمي و غير روابط توليدكننده با سایر توليدكنندگان و مشتریان را و یا قواعد و قرار

و كارهاي مرتبط  رسمي مبادله و تعامالت اقتصادي و صنفي توليدكننده با صاحبان دیگر كسب 

. كند وكارهاي كوچك و متوسط توليد ریسك مي را در معرض تهدید قرار دهد، براي كسب

به  مدیریت ریسك در صنایع كوچك و متوسط بایدهاي ناظر به  بنابراین كليۀ قوانين و سياست
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صورت همزمان و هماهنگ به هر سه جنبۀ فوق، توجه نشان بدهند چرا كه تمركز بر یك جنبه 

 تر و مدیریت آن را دشوارتر سازد. سك را پيچيدهتواند ری ميهاي دیگر  و غفلت از جنبه

 

 پیشنهادها

هاي  هاي پژوهش و مدل نظري تحقيق، پيشنهادات زیر در زمينه توسعه خوشه بر مبناي یافته

 شود:  هاي كوچك و متوسط ارائه مي صنعتي بنگاه

هاي صنعتي در آن مناطقي از  گذاري و ارائه تسهيالت ویژه در زمينه توسعه خوشه سرمایه -1

 كشور كه داراي بافت قوميتي هستند. 

هاي صنعتي در مناطق مرزي كه داراي هویت محلي و احساس  اندازي و توسعه خوشه راه -2

 باالتري نسبت به شهرهاي بزرگتر هستند.تعلق مكاني 

ها و شهرهاي جدید كه داراي هویت محلي  هاي صنعتي در روستاها، شهرك توسعه خوشه -3

 مشترك هستند.

  گذاري و مدیریت خوشه صنعتي. صنفي در فرآیند سياست  تقویت نقش اتحادیه یا تشكل -4

هاي صنعتي  گان حاضر در خوشههاي تعاوني در ميان توليدكنند ترویج و توسعه شركت -5

 ها و تسهيالت دولتي. جهت دریافت حمایت

هاي  هاي خانوادگي در دریافت تسهيالت و امكانات در خوشه دادن اولویت به بنگاه -6

 صنعتي.
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