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چکیده:

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد 
توسعه خدمات جدید بررسی شود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفي، پیمایشي است. 
جامعه آماری شامل 1080 نفر از مدیران و کارکان شرکت بیمه ایران مي باشد. حجم نمونه بر 
اساس فرمول کوکران، 284 نفر به دست آمد که این تعداد نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی 
ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری مفاهیم موردنظر از پرسش نامه استفاده شد و با استفاده 
از آزمون هاي آماري، توصیفي و استنباطي، داده های گردآوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
روایی پرسش نامه ها بر اساس روایی سازه و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی 
انجام   SmartPLS افزار  نرم  و  مربعات جزئی  حداقل  روش  براساس  پژوهش  مدل  آزمون  گردید. 
گرفت. نتایج این تحقیق حاکي از آن است که مدیریت ریسک بازار بر عملکرد توسعه خدمات جدید 
تاثیر مثبت دارد. همچنین ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید تاثیر مثبت دارد.
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 مقدمه 
صنعت بیمه از جمله صنعت های مهم و مطرح در کشور ما است. 
دانش  این  از  نیز  صنعت  این  بشری،  دانش  روزافزون  گسترش  با 
بهره مند شده است. امروزه شرکت های بیمه ای یکی از موتورهای 
همین  و  می آیند  حساب  به  کشورها  اکثر  اقتصادی  رشد  محرک 
آن ها  بین  تنگاتنگی  رقابتی  فضای  که  است  شده  موجب  مساله 
برقرار باشد و با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی  شدن کشورها، 
از  جدید  خدمات  ارائه  افزایش  بر  سعی  بیمه  مدیران شرکت های 
خدماتی  ارائه  طریق  از  تا  دارند  خود  قابلیت های  بهبود  طریق 
متمایزتر از رقبا بتوانند به مشتریان بیشتری دست یابند]1[. هدف 
از توسعه محصول جدید می تواند پاسخ به نیاز مشتریان، تطابق با 
و  مشتریان  رضایت  افزایش سود،  تغییرات محیطی،  بازار،  شرایط 
تغییرات  به  توجه  با  امروزه   .]2[ باشد  رقبا  با سیاست های  مقابله 
سربع  رشد  جمله  از  بیمه  عرصه  در  پیش بینی  غیر قابل  و  سریع 
و  داخلی  بازارهای  در  مخاطره  و  ریسک پذیری  افزایش  فناوری، 
جهانی و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان، لزوم بهره گیری 
از فنون بازاریابی جهت گسترش بازار و معرفی خدمات نوین بیمه 

در شرایط رقابتی موجود گریزناپذیر است.
فرایندهای  کلیه  از  است  عبارت  جدید  محصول  توسعه  فرایند 
ارزیابی  و  ایجاد  مفهوم،  تولید  سازمان دهی،  راهبرد،  با  مرتبط 
یک  تجاری سازی  و  بازاریابی  برنامه  ارزیابی  و  ایجاد  محصول، 
جدید  محصول  توسعه  دیگری،  تعریف  براساس  جدید.  محصول 
عبارت است از استفاده از منابع و قابلیت ها برای خلق یک محصول 
جدید یا بهبود یک محصول موجود ]3[. اگرچه محصوالت جدید، 
نباید  ولی  می کنند،  ایجاد  شرکت ها  برای  جدیدی  فرصت های 
شود.  گرفته  نادیده  دارند  محصوالت  این  که  قابل توجهی  ریسک 
تالش های  از  باالیی  درصد  شکست  نشان دهنده  پژوهش،  ادبیات 
توسعه  فرآیند  اهداف  در  ابهام  است.  جدید  محصوالت  توسعه 
و  بازار  اطالعات  بودن  ناکافی  زمان،  نامناسب  مدیریت  محصول، 
تیم های پروژه غیرکارآمد، برخی از دالیلی است که می توان به آن ها 

محصول  توسعه  در  ریسک  صنایع،  تمامی  در  کرد]4،5،6[.  اشاره 
جدید ذاتی است. زیرا با وجود اطالعات پروژه های توسعه محصول 
جدید  محصول  توسعه  طول  در  قطعیت  عدم  هم  هنوز  گذشته، 
وجود دارد ]7[. بنابراین درک، شناسایی وکاهش ریسک، اهمیتی 
مدیریت  مناسب  استراتژی های  و  دارد  برای شرکت ها  استراتژیک 
ریسک بطور قابل توجهی می تواند احتمال موفقیت توسعه  محصول 
جدید را بهبود بخشد]8[.  مدیریت ریسک عبارت است از فرایندی 
و  اندازه گیری  و  شناسایی  تهدیدات  و  ریسک ها  انواع  آن  در  که 

کنترل می شوند]9[. 
دسته بندی به تشخیص روابط مهم احتمالی و ساختار ریسک ها 
شامل  را  شاخص ها  این   ]6[ همکاران  و  صلواتی  می کند.  کمک 
ریسک های فن آوری، بازار، سازمانی و تجاری سازی در نظر گرفتند. 
)O’connor & Rice 2013(  ریسک در توسعه محصول جدید را 

شامل ریسک های فنی، بازار، سازمانی و منابع در نظر گرفتند ]10[. 
بر  تجاری سازی  مالی،  ریسک های   )Schulte & Hallstedt 2018(

توجه  با  مقاله  این  در  دانسته اند.  موثر  را  جدید  محصول  توسعه 
توسعه  با  مرتبط  ریسک   شاخص های  موضوع،  ادبیات،  مرور  به 
محصوالت جدید شامل ریسک های بازار1 و تجاری سازی2 در نظر 

گرفته شده است]11[. 
ماهیت عملیات بیمه، پذیرش ریسک است و بیمه ها بدون پذیرش 
عوامل  وجود  واقع،  در  نیستند.  رشد  و  سودآوری  به  قادر  ریسک 
متعددی از جمله بین المللی بودن فعالیت بیمه ها، افزایش فعالیت و 
نوآوری در صنعت بیمه، وجود بحران های مالی و ورشکستگی، عدم 
توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت بدهی و پیچیده شدن معامالت 
سبب  تاکنون  دیرباز  از  شدن  جهانی  از  ناشی  اقتصادی  روابط  و 
شده که پدیده ریسک همواره به عنوان تهدید، فعالیت بیمه ها را 
بنابراین استراتژی توسعه  در معرض تهدید جدی قرار دهد]12[. 
در  مهم  تحقیقاتی  زمینه  یک  عنوان  به  بیمه  جدید  محصوالت 
مدیریت ریسک توسعه خدمات جدید ظهور یافته است و مطالعاتی 
متعدد در دو دهه اخیر درباره آن به انجام رسیده است]13[. در هیچ 
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یک از مطالعات قبلی در ایران، ریسک هاي شناسائی شده در فرآیند 
بیمه  برای صنعت  قالب مدلی کاربردي  توسعه خدمات جدید در 
مشاهده نشده است. همچنین، در زمینه ارائه راهکاری در ارتباط 
با مدیریت ریسک هاي این فرآیند، تحقیقات اندکی صورت گرفته 
است. بنابراین، یافته های این تحقیق می تواند راهکارهای مناسبی 
را به مدیران بخش بیمه در راستای کاهش اثرات منفی ریسک های 
مختلف توسعه خدمات جدید و افزایش احتمال موفقیت پروژه های 

نوآورانه آن ها فراهم نماید. 

مبانی نظری و توسعه فرضیه ها
ریسک توسعه محصوالت جدید 

دلیل اصلی اینکه که یک شرکت در تالش برای توسعه و تا حدی 
عرضه محصول جدید به بازار است، ماندگاری در بین رقبای خود 
است ]14[. توسعه موفقیت آمیز و تجاری سازی محصوالت جدید 
است  ضروری  شرکت ها  پایدار  رقابت  مزیت  برای  زمان  طول  در 
به  بخشیدن  تحقق  برای  فرایندی  جدید،  محصول  توسعه   .]15[
تبدیل ایده ها به محصوالت نوآورانه است تا درنهایت آن ها را به بازار 
منتقل کند. بنابراین، توسعه محصول جدید با پذیرش و مدیریت 
ریسک ها در ارتباط است ]8[. مدیریت ریسک را می توان به عنوان 
درگیر  برای  کلی  ریسک  قبول  قابل  تعیین حداکثر سطح  فرآیند 
توسعه محصول   .]16[ کرد  تعریف  تجاری  های  فعالیت  در  شدن 
محصوالت  به  آن  تحقق  و  ایده ها  تبدیل  برای  فرآیندی  جدید، 
نوآورانه است تا درنهایت به بازار منتقل شود. این امر ذاتاً با پذیرش 
می توان  را  فعالیت ها  بیشتر  زیرا  است،  مرتبط  ریسک  مدیریت  و 
مطالعات  کرد.  تفسیر  عدم اطمینان  ساختاریافته  کاهش  عنوان  به 
نیازهای مشتری و روند بازار می تواند عدم اطمینان پیرامون الزامات 
قابلیت های  امر  این  دهد.  کاهش  را  جدید  محصول  توسعه  برای 
شرکت را تضمین می کند. تحقیقات مختلف نشانگر آن است که 
عدم قطعیت بیشتر در طول فرآیند توسعه محصول جدید، امکان 
در  ریسک  کاهش   .]17،18،19[ می دهد  کاهش  را  آن  موفقیت 

توسعه محصول جدید نیز می تواند ارزش مشتری را افزایش دهد 
]8[ و می تواند برای تجزیه وتحلیل و بهینه سازی فرآیندهای توسعه 
محصول استفاده شود ]20[. یافته های تحقیق توسط Moenaert و 
همکاران ]21[ نشان داد که هرچه عدم اطمینان در طول فرآیند 
نوآوری محصول جدید کاهش یابد، احتمال موفقیت تجاری سازی 
عدم  کاهش  بر  تحقیق  این  شود.  می  بیشتر  جدید  محصول  یک 
اطمینان بازار برای اطمینان از تجاری سازی محصوالت جدید توافق 

دارد.
که  می دهد  نشان   ]4[ همکاران  و  کیزرا  مطالعات  نتایج 
کارآفرینان به طور گسترده از استراتژی های کاهش ریسک داخلی 
در محیط های ناپایدار به ویژه در مدیریت ریسک فناوری و ریسک 
عملیاتی استفاده می کنند و شبکه های بیشتری را تشکیل می دهند.

ریسک بازار
نیازهای  میزان  و  انواع  مورد  در  عدم اطمینان  به  بازار  ریسک 
مشتری اشاره دارد که می تواند توسط یک فناوری خاص یا محصول 
جدید ارضا شود ]22[. بسیاری از شواهد تحقیقاتی موجود نشان 
می دهد که شکست توسعه محصول جدید ممکن است تا حد زیادی 
به دلیل بازاریابی نامناسب باشد. ریسک بازار زمانی زیاد است که 
مصرف کنندگان تجربه مصرف کمی با یک محصول داشته باشند، 
الزامات محصول دشوار می شود. برخالف ریسک  بنابراین تعریف 
فناوری، ریسک بازار برای شرکت ها بیرونی است ]23[ و کمترین 
عامل خطر قابل کنترل در توسعه محصول جدید است ]19[. دالیل 
توسط  درک شده  ریسک  ابتدا  باشد.  متعدد  می تواند  بازار  ریسک 
ترس  یا  عدم اطمینان  احساس  مشتریان  آن  در  که  است  مشتری 
و  نیازها  می تواند  جدید  محصول  آیا  که  دارند  شک  و  می کنند 
انتظارات آنها را برآورده کند یا خیر. دوم تغییر نیازهای مشتریان 
و  روند  آخرین  به  توجه  با  است  ممکن  مشتریان  نیازهای  است. 
عدم  درک آن ها از یک محصول جدید در بازار تغییر کند و سوم 
جدید  محصوالت  بالقوه  فروش  حجم  پیش بینی  است.  پیش بینی 
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برای شرکت ها دشوار شده است ]24[. ریسک بازار، اگرچه دشوار 
نتایج تحقیقات  قابل مدیریت است.  اما  به نظر می رسد،  و پیچیده 
مشتریان  رفتار  و  نیازها  دقیق تر  و  بهتر  درک  که  می دهد  نشان 
همچنین  می شود.  جدید  محصوالت  توسعه  در  موفقیت  به  منجر 
مطالعات نشان داده است که دانش به  موقع و قابل اعتماد در مورد 
ترجیحات و نیازهای مشتری یکی از مهم ترین انواع اطالعات برای 
توسعه محصول است ]25[. نتایج مطالعات اومن و همکاران1]18[، 
نشان دهنده   ]27[ پارایر3  و  دورینگ  و  همکاران2]26[  و  ریکوندو 
جدید  محصوالت  و  خدمات  توسعه  عملکرد  بر  بازار  ریسک  تاثیر 
قابل  زیر  صورت  به  اول  فرضیه  توضیحات  این  به  توجه  با  است. 

بیان است.
توسعه خدمات  بر عملکرد  بازار  عنوان مدیریت ریسک  به   H1  

جدید در صنعت بیمه تاثیر دارد.

 ریسک تجاری سازی
تجاری سازی و توسعه  فناوری عنصر مهمی برای ایجاد شایستگی 
بنگاه ها و رقابت با بازار است. محصوالت و فناوری های جدید، هم 
هم  و  هستند،  مرتبط  آینده  مشتریان  به  هم  و  بازار  نیازهای  با 
فرآیند  می شوند.  بنگاه ها  تولید  ظرفیت  افزایش  و  توسعه  موجب 
سازمان  در  جدید  ایده  یک  که  می شود  آغاز  زمانی  تجاری سازی 
تولید می شود و با معرفی یک محصول جدید به بازار پایان می یابد. 

تمامی فعالیت های توسعه، نیازمند منابعی است که در مورد بنگاه ها 
شامل سرمایه انسانی و مالی و همچنین دانش فنی می شود. افراد 
از دانش و خالقیت خود برای انجام تحقیقات و ایجاد راه حل های 
جدید استفاده می کنند که پس از یک فرآیند تجاری سازی موفق، 
با حمایت سرمایه مالی از سمت کسب و کار به بازار معرفی می شوند. 
دانش، مهارت و توانایی استفاده از ایده ها، فناوری ها و سرمایه برای 
توسعه شرکت مبتنی بر محصوالت نوآورانه است ]28،29[ .اسکلت 
مدیریت  شیوه های  زمینه  در  مطالعه  ای  در   ]11[ استد  هال  و 
تجاری سازی  ریسک  به  محصول  توسعه  فعالیت های  در  ریسک 
آذر  و  کروز4]17[،  آیاال  مطالعات  نتایج  همچنین  کرده اند.  اشاره 
بر  بازار  تجاری سازی  ریسک  تاثیر  نشان دهنده   ]30[ همکاران  و 
این  با توجه به  عملکرد توسعه خدمات و محصوالت جدید است. 

توضیحات فرضیه دوم به صورت زیر قابل بیان است.
توسعه  عملکرد  بر  تجاری سازی  ریسک  مدیریت  عنوان  به   H2

خدمات جدید در صنعت بیمه تاثیر دارد.
بر اساس توضیحات ارائه شده مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 

نشان داده شده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و از نظر شیوه گردآوری 
و تحلیل اطالعات این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. 

 1. Oehmen et al.        2. Ricondo et al.      3. Doering & Parayre      4. Ayala-Cruz

شکل 1-  مدل مفهومی پژوهش]31،11[
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به صورت  اولرضیه فبا توجه به این توضیحات جدید است.  و محصوالت بر عملکرد توسعه خدماتبازار دهنده تاثیر ریسک نشان
 زیر قابل بیان است.

 1H  تاثیر دارد یمهبصنعت خدمات جدید در مدیریت ریسک بازار بر عملکرد توسعه به عنوان. 

 سازیریسک تجاری 
  د،یجد یهایمحصوالت و فناور  ها و رقابت با بازار است. بنگاه یستگ یشا  جادیا یبرا یعنصر مهم  یفناور و توسعه  یساز یتجار

  ندیفرآ .شوند میها بنگاه دیتول تیظرف شیتوسعه و افزا و هم موجب مرتبط هستند،   ندهیآ انیبازار و هم به مشتر  یازهایهم با ن
  انیبه بازار پا دیمحصععول جد کی یشععود و با معرفیم دیدر سععازمان تول دیجد دهیا کیشععود که یآغاز م یزمان یسععازیتجار

  یدانش فن نیو همچن یو مال یانسان  هیها شامل سرما  است که در مورد بنگاه  یمنابع ازمندین ،توسعه  یهاتیفعال یتمام .ابدییم
  ندیفرآ کیکنند که پس از یاسععتفاده م دیجد یهاحلراه جادیو ا قاتیانجام تحق یخود برا تیافراد از دانش و خالق شععود. یم

اسعتفاده از   ییمهارت و توانا ،دانش شعوند. یم یکار به بازار معرفواز سعمت کسعب   یمال هیسعرما  تیموفق، با حما یسعاز یتجار
در   [11]اسععکلت و هال اسععتد.[ 92،28ت]بر محصععوالت نوآورانه اسعع یتوسعععه شععرکت مبتن یبرا هیو سععرما هایفناور ها،دهیا

سک تجاری  توسعه محصول   یهافعالیتدر  سک یر تیریمد یهاوهیش ای در زمینه مطالعه شاره کرده  به ری اند. همچنین سازی ا
شان [ 30]و آذر و همکاران ، [17]1نتایج مطالعات آیاال کروز سک تجاری ن سعه خدمات و     دهنده تاثیر ری سازی بازار بر عملکرد تو
 به صورت زیر قابل بیان است. دومبا توجه به این توضیحات فرضیه محصوالت جدید است. 

2H  تاثیر دارد.صنعت بیمه خدمات جدید در سازی بر عملکرد توسعه مدیریت ریسک تجاریبه عنوان 
 نشان داده شده است. 1اساس توضیحات ارائه شده مدل مفهومی پژوهش در شکل بر 
 
 
 
 
 
 

 
 [11،13]مدل مفهومی پژوهش  -1 شکل

 
 پژوهش روش

، توصیفی و از نوع پیمایشی پژوهشاز نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات این  و پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است
نفر به دست  284حجم نمونه  فرمول کوکران،است. بر اساس  ناشرکت بیمه ایر کارمندمدیر و  1080 جامعه آماری شاملاست. 

ای های کتابخانهروش زاطالعات اگردآوری جهت ساده انتخاب شدند.  صادفیت گیریبر اساس روش نمونه که این تعداد نفر آمد
 نامهپرسشاستفاده شده است.  پرسشنامه های میدانی ازها و متغیرها در ادبیات و پیشینه و برای گردآوری دادهبرای تعیین شاخص

در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان  یشامل سؤاالت شناختیهای جمعیتمورد ویژگی بخش اول در .استدو بخش مشتمل بر 
مدیریت ریسک متغیرهای  در مورد ینیز شامل سؤاالتبخش دوم از قبیل تحصیالت، سابقه خدمت، سن و جنسیت و 

ها که به منبع پرسشنامه ،باشدمی سوال( 4)جدیدخدمات  توسعهسؤال( و عملکرد  8)سؤال(، مدیریت ریسک بازار 9)ازیستجاری
. به منظور ارزیابی روایی و پایایی استای لیکرت استفاده، مقیاس پنج درجهاشاره شده است. مقیاس مورد 2اره در جدول شم

نتایج حاصل از استفاده شده است.  حداقل مربعات جزیی و معیارهای روایی سازه، تشخیصی، همگرا و پایایی از روش ،نامهپرسش
برای تحلیل توصیفی ارائه شده است.  2ول شماره و جد 2شماره  شکلنامه در برای تمام سؤاالت پرسشسنجش روایی و پایایی 

                                                   
1 .Ayala-Cruz 

 مدیریت ریسک بازار

 سازیمدیریت ریسک تجاری

 جدید خدماتعملکرد توسعه 
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جامعه آماری شامل 1080 مدیر و کارمند شرکت بیمه ایران است. 
بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 284 نفر به دست آمد که این 
تعداد نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 
تعیین  برای  کتابخانه ای  روش های  از  اطالعات  گردآوری  جهت 
شاخص ها و متغیرها در ادبیات و پیشینه و برای گردآوری داده های 
میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسش نامه مشتمل بر دو 
بخش است. بخش اول در مورد ویژگی های جمعیت شناختی شامل 
سؤاالتی در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان از قبیل تحصیالت، 
سابقه خدمت، سن و جنسیت و بخش دوم نیز شامل سؤاالتی در 
مورد متغیرهای مدیریت ریسک تجاری سازی )9 سؤال(، مدیریت 
سوال(  جدید)4  خدمات  توسعه  عملکرد  و  سؤال(  بازار)8  ریسک 
می باشد، که به منبع پرسشنامه ها در جدول شماره 2 اشاره شده 
است. مقیاس مورداستفاده، مقیاس پنج درجه ای لیکرت است. به 
منظور ارزیابی روایی و پایایی پرسش نامه، از روش حداقل مربعات 
جزیي و معیارهای روایی سازه، تشخیصی، همگرا و پایایی استفاده 
شده است. نتایج حاصل از سنجش روایی و پایایی برای تمام سؤاالت 

پرسش نامه در شکل شماره 2 و جدول شماره 2 ارائه شده است. 
برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و  به منظور آزمون 
معادالت  مدل یابي  رویکرد  از  پژوهش  فرضیه های  بررسی  و  مدل 

ساختاري و نرم افزار Smart PLS 3.0 استفاده شده است. 

یافته ها 
در  پاسخ دهندگان  جمعیت شناختی  ویژگی های  تجزیه و تحلیل 

جدول 1 نشان داده شده است.
  همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است، بیشترین درصد 
سطح تحصیالت با 66/2 درصد مربوط به سطح تحصیالت لیسانس 
تا 15 سال  از 10  با 55 درصد  بیشترین درصد سابقه کار  است. 
می باشد. بیشترین درصد سن پاسخگویان، با 34/2 درصد مربوط 
به پاسخگویان 33 تا 37 سال است که، 29/6 درصد پاسخگویان 

زن و 70/4 درصد مرد هستند. 
روایی  پرسشنامه شامل  پایایی  و  روایی  ارزیابی  نتایج  جدول 2 
مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  پایایی  و  همگرا  و  تشخیصی 

جدول 1- یافته های جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه
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 افزارنرمیابی معادالت ساختاری و مدلهای پژوهش از رویکرد و  به منظور آزمون مدل و بررسی فرضیه SPSSها از نرم افزار داده
3.0 Smart PLS شده است استفاده.  

 
  هایافته

 نشان داده شده است. 1دهندگان در جدول شناختی پاسخجمعیتهای تحلیل ویژگیوتجزیه
 مطالعهشناختی نمونه موردهای جمعیتفتهیا -1جدول 

 
شناختیهای جمعیتویژگی  درصد فراوانی طبقات 

 سطح تحصیالت

7/7 22 کمتر از لیسانس  
 2/66 188 لیسانس

 1/21 60 فوق لیسانس
 9/4 14 دانشجوی دوره دکتری یا دکتری

 سابقه کار
 20 58 سال10تا  5

 55 155 سال 15تا  10

 25 71 سال و باالتر 15

 سن

 6/23 67 سال  22 -18
 13 37 سال 27 -23
 3/24 69 سال  28-32
 2/34 97 سال  33-37
 9/4 14 سال و باالتر 38

 جنسیت
 6/29 84 زن
 4/70 200 مرد

 
مربوط به سطا تحصیالت درصد  2/66 با بیشترین درصد سطا تحصیالت ،استنشان داده شده  1همانطور که در جدول   

درصد  2/34 با باشد. بیشترین درصد سن پاسخگویان،سال می 15تا  10 از درصد 55 با سابقه کار. بیشترین درصد استلیسانس 
 تند. درصد مرد هس 4/70و  زندرصد پاسخگویان  6/29، است که سال 37تا  33پاسخگویان مربوط به 

حداقل مربعات  با استفاده از روش شامل روایی تشخیصی و همگرا و پایاییارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه نتایج  2جدول 
 دهد.را نشان می هاو منبع پرسشنامهجزیی 

 
 
 
 
 

 هاپرسشنامهنتایج روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی و منبع  -جدول 
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managementمدیریت

جزیي و منبع پرسشنامه ها را نشان می دهد.
در این پژوهش، مالک برای مناسب بودن ضرایب بار عاملی، 0/5 
در نظر گرفته شد، با توجه به نتایج نمودار 2، تمامی ضرایب بیشتر 
از 0/5 بوده و بر این اساس می توان دریافت از نظر تحلیل بار عاملی 
سازه  روایی  بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  گویه ها  تمام 
نیز در جدول  پایایی  و  روایی همگرا  روایی تشخیصی،  بررسی  به 
اینکه مقادیر میانگین واریانس  به  با توجه  2 پرداخته شده است. 
استخراج شده بزرگتر از مقدار بحرانی 0/5 می باشد، بنابراین روایی 
تشخیصی برقرار است. مقادیر ضریب دیلون- گلداشتاین که بیشتر 
از 0/7 است، نشانگر برخورداری سازه ها از پایایي ترکیبي مناسبي 
است. همچنین در این بررسی برای شناخت انسجام درونی )پایایی( 
گویه های مفاهیم تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب 
آن در کل باالتر از 0/7 بود که این نشانگر باال بودن میزان انسجام 

درونی گویه ها است.. 
و  فورنل  ماتریس  از  واگرا،  روایي  سنجش  منظور  به  همچنین 
در  شاخص هایش  با  سازه  یک  همبستگي  میزان  )مقایسه  الرکر 
است.  شده  استفاده  سازه ها(  سایر  با  سازه  آن  همبستگي  مقابل 
نتایج در جدول 3 گزارش شده است. همان طور که مشاهده مي 
شود، مقادیر روي قطر اصلي )جذر AVE( از مقادیر زیرین خود در 
هر ستون بیشترند که این نشان دهندة همبستگي بیشتر هر سازه 
با شاخص هایش در مقایسه با همبستگي آن سازه با سایر ساز  ها و 

تایید روایی واگرا است. 
شکل 2و 3 مدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و مشاهده 
شده موجود در آن، در قالب مدل های اندازه گیری انعکاسی، همراه 
تعیین و  بین متغیرها و همچنین مقادیر ضریب  با ضرایب مسیر 

آماره تی استیودنت، نشان می دهند.

جدول2 - نتایج روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی و منبع پرسشنامه ها

6 

 

 
 میانگین واریانس منبع پرسشنامه

 (AVEاستخراج شده ) 

پایایی ترکیبی 
(CR) 

 ضریب

 آلفای کرونباخ 

 متغیر

 مو و همکاران (،2016) صلواتی و همکاران
 (2016) منصور و همکاران (،2009)

 مدیریت ریسک بازار 753/0 741/0 511/0

 سازیمدیریت ریسک تجاری 867/0 896/0 524/0 (2016) صلواتی و همکاران

 جدیدخدمات  توسعه 782/0 86/0 606/0 (2016) صلواتی و همکاران

، تمامی ضرایب 2نتایج نمودار در نظر گرفته شد، با توجه به  5/0 ،یعامل بار بیمناسب بودن ضرا یمالک برا ،در این پژوهش
عالوه بر  گرفته است.ها مورد تایید قرار توان دریافت از نظر تحلیل بار عاملی تمام گویهبوده و بر این اساس می 5/0بیشتر از 

با توجه به اینکه مقادیر میانگین  پرداخته شده است. 2روایی سازه به بررسی روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی نیز در جدول 
 -. مقادیر ضریب دیلوناستباشد، بنابراین روایی تشخیصی برقرار می 5/0واریانس استخراج شده بزرگتر از مقدار بحرانی 

همچنین در این بررسی برای  .استها از پایایی ترکیبی مناسبی است، نشانگر برخورداری سازه 7/0ن که بیشتر از گلداشتای
بود که  7/0ز اهای مفاهیم تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن در کل باالتر شناخت انسجام درونی )پایایی( گویه

 . است.ها این نشانگر باال بودن میزان انسجام درونی گویه

سه  الرکر و فورنل ماتریس از واگرا، روایی سنجش  منظور همچنین به ستگی  میزان )مقای در   هایششاخص  با سازه  یک همب
ستفاده  (هاسازه  سایر  با سازه  آن همبستگی  مقابل  مشاهده  که طور همان .است  شده  گزارش 3 جدول در نتایج است.  شده  ا

صلی )جذر   قطر روی مقادیر شود،  می شترند  ستون  هر در خود زیرین مقادیر ( ازAVEا شان  که این بی ستگی  دهندةن  همب
  ها و تایید روایی واگرا است. ساز سایر با سازه آن همبستگی با مقایسه در هایششاخص با سازه هر بیشتر

 
 نتایج روایی واگرا -3جدول

 

 متغیر مدیریت ریسک بازار سازیمدیریت ریسک تجاری جدیدخدمات  توسعهعملکرد 

 مدیریت ریسک بازار 724/0 - -

مدیریت ریسک  705/0 671/0 -
 سازیتجاری

خدمات  عملکرد توسعه 689/0 648/0 779/0
 جدید

 
 ،گیری انعکاسیهای اندازهدر قالب مدل ،مدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و مشاهده شده موجود در آن 3و 2شکل 

 د.ندهنشان می ،همراه با ضرایب مسیر بین متغیرها و همچنین مقادیر ضریب تعیین و آماره تی استیودنت
 

جدول3- نتایج روایی واگرا
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 میانگین واریانس منبع پرسشنامه

 (AVEاستخراج شده ) 

پایایی ترکیبی 
(CR) 

 ضریب

 آلفای کرونباخ 

 متغیر

 مو و همکاران (،2016) صلواتی و همکاران
 (2016) منصور و همکاران (،2009)

 مدیریت ریسک بازار 753/0 741/0 511/0

 سازیمدیریت ریسک تجاری 867/0 896/0 524/0 (2016) صلواتی و همکاران

 جدیدخدمات  توسعه 782/0 86/0 606/0 (2016) صلواتی و همکاران

، تمامی ضرایب 2نتایج نمودار در نظر گرفته شد، با توجه به  5/0 ،یعامل بار بیمناسب بودن ضرا یمالک برا ،در این پژوهش
عالوه بر  گرفته است.ها مورد تایید قرار توان دریافت از نظر تحلیل بار عاملی تمام گویهبوده و بر این اساس می 5/0بیشتر از 

با توجه به اینکه مقادیر میانگین  پرداخته شده است. 2روایی سازه به بررسی روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی نیز در جدول 
 -. مقادیر ضریب دیلوناستباشد، بنابراین روایی تشخیصی برقرار می 5/0واریانس استخراج شده بزرگتر از مقدار بحرانی 

همچنین در این بررسی برای  .استها از پایایی ترکیبی مناسبی است، نشانگر برخورداری سازه 7/0ن که بیشتر از گلداشتای
بود که  7/0ز اهای مفاهیم تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن در کل باالتر شناخت انسجام درونی )پایایی( گویه

 . است.ها این نشانگر باال بودن میزان انسجام درونی گویه

سه  الرکر و فورنل ماتریس از واگرا، روایی سنجش  منظور همچنین به ستگی  میزان )مقای در   هایششاخص  با سازه  یک همب
ستفاده  (هاسازه  سایر  با سازه  آن همبستگی  مقابل  مشاهده  که طور همان .است  شده  گزارش 3 جدول در نتایج است.  شده  ا

صلی )جذر   قطر روی مقادیر شود،  می شترند  ستون  هر در خود زیرین مقادیر ( ازAVEا شان  که این بی ستگی  دهندةن  همب
  ها و تایید روایی واگرا است. ساز سایر با سازه آن همبستگی با مقایسه در هایششاخص با سازه هر بیشتر

 
 نتایج روایی واگرا -3جدول

 

 متغیر مدیریت ریسک بازار سازیمدیریت ریسک تجاری جدیدخدمات  توسعهعملکرد 

 مدیریت ریسک بازار 724/0 - -

مدیریت ریسک  705/0 671/0 -
 سازیتجاری

خدمات  عملکرد توسعه 689/0 648/0 779/0
 جدید

 
 ،گیری انعکاسیهای اندازهدر قالب مدل ،مدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و مشاهده شده موجود در آن 3و 2شکل 

 د.ندهنشان می ،همراه با ضرایب مسیر بین متغیرها و همچنین مقادیر ضریب تعیین و آماره تی استیودنت
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شکل 2- ضرایب مسیر و مقادیر ضریب تعیین

شکل 3-  مقادیر آماره تی استیودنت
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 : ضرایب مسیر و مقادیر ضریب تعیین2شکل 

 

 
 مقادیر آماره تی استیودنت  -3شکل 

 
 67/0و  33/0، 19/0( است. سه مقدار 2Rمعیار ضریب تعیین ) ،ساختاریترین معیارها جهت بررسی برازش مدل یکی از مهم

 یزایبرای متغیر درون 2مطابق با شکل  .دنشودر نظر گرفته می 2Rبه عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
ین با توجه به مقادیر در نظر گرفته شده، بنابرا است. آمده دست به 714/0 برابر 2R ،عملکرد توسعه خدمات جدیدمدل یعنی 

و سطا  آماره تی استیودنت نتایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر مدل در مجموع از برازش ساختاری مناسبی برخوردار است.
 داده شده است.   نشان 3معناداری در جدول 
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یکی از مهم ترین معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاری، 
معیار ضریب تعیین )R2( است. سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 به 
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 در نظر 
گرفته می شوند. مطابق با شکل 2 برای متغیر درون زایی مدل یعنی 
عملکرد توسعه خدمات جدید، R2 برابر 0/714 به دست آمده است. 
بنابراین با توجه به مقادیر در نظر گرفته شده، مدل در مجموع از 
برازش ساختاری مناسبی برخوردار است. نتایج ضرایب مسیر همراه 
با مقادیر آماره تی استیودنت و سطح معناداری در جدول 3 نشان 

داده شده است.  
نتایج به دست آمده در جدول 3 نشان داد که مدیریت ریسک 
بازار با ضریب استاندارد 0/144 تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد 
قرار  تأیید  مورد  اول  فرضیه  بنابراین  دارد.  جدید  خدمات  توسعه 
با  معنادار  و  مثبت  تأثیر  سازی  تجاری  ریسک  همچنین  گرفت. 
تاثیر  جدید  خدمات  توسعه  عملکرد  بر   0/736 استاندارد  ضریب 

مثبت دارد. بنابراین فرضیه دوم نیز مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه گیری و پیشنهادها 
سرعت تحوالت در سازوکارهای مالی جهان که پس از گسترش 
فناوری اطالعات به شکل چشم گیری افزایش یافت، موجب شد تا 
فناوری  از  بهره مندی  بقای خود در جهت  به منظور  بیمه  صنعت 
این  و  یابد  گرایش  جدید  محصوالت  توسعه  سمت  به  اطالعات، 
صنعت در طی سال های اخیر در به کارگیری روش هایی برای ایجاد 
محصوالت جدید موفق بوده است. عالوه بر حفظ رقابت و افزایش 
بهره وری، فرآیند موثر توسعه محصول جدید، نقش مهمی در ارتباط 
توسعه  دیگر،  از طرف  می کند.  ایفا  مشتریان  با  بیمه  غیرمستقیم 

محصوالت جدید در صنعت بیمه به دلیل ویژگی های منحصر به 
این  تجاری سازی  در  موفقیت  احتمال  بودن  پایین  جمله  از  فرد 
مدیریت  است.  ریسک  مدیریت  خاص  فرآیند  نیازمند  محصوالت 
توسعه  فرآیند  طی  موقع  به  اگر  که  مهمي  است  عمل  ریسک 
محصوالت جدید آغاز شود، مي تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی 
سریع نقاط ضعف باشد تا بدین ترتیب تیم تحقیق و توسعه بتواند 
برنامه های عملیاتی را جهت اداره کردن ریسک ها سازماندهی کند 
و از تبدیل شدن آنها به مساله اي بزرگ در  آینده جلوگیری نماید. 
بر این اساس، در پژوهش حاضر تالش گردید تا تاثیر شاخص های 
مدیریت ریسک تجاری سازی و بازار بر عملکرد توسعه خدمات جدید 
در صنعت بیمه شناسایی گردد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، 
تاثیر مدیریت ریسک بازار بر عملکرد توسعه خدمات جدید در بیمه 
تأیید شد، از آنجا که تغییر در ساختار بازار، مشکالت در چرخه عمر 
محصول، یکپارچگی زنجیره فروش، عدم وجود کانال هاي بازاریابی 
توسعه  عملکرد  با  مشتري  نیازهاي  تعیین  در  دشواري  و  مناسب 
برای توسعه خدمات جدید،  بنابراین  خدمات جدید مرتبط است، 
همواره باید شرایط بازار مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین مدیریت ریسک 
نتایج  دارد.  جدید  خدمات  توسعه  عملکرد  بر  بسزایی  تأثیر  بازار 
عملکرد  بر  بازار  ریسک  تاثیر  نشان دهنده   ]18،26،27[ مطالعات 
توسعه خدمات و محصوالت جدید است که از نظر استفاده از این 
دارند.  با فرضیه فوق مطابقت  از تحقیق  نتیجه حاصل  و  متغیرها 
براساس نتایج آزمون فرضیه دوم، مدیریت ریسک تجاری سازی بر 
عملکرد توسعه خدمات جدید در صنعت بیمه تاثیر معنادار دارد. از 
آنجا که تجاری سازی نیازمند برخی اطالعات، از جمله مشخصات 
بازار،  و  مشتری  درباره  اطالعات  صنعت،  در  تجربه  داشتن  فنی، 

جدول 3- نتایج آزمون فرضیه های اول تا سوم
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 های اول تا سومنتایج آزمون فرضیه -3جدول 

 

 نتیجه t آماره ضریب مسیر فرضیه ها 

1H : تأیید 685/3 144/0** توسعه خدمات جدیدعملکرد          ریسک تجاری سازی 

2H : تأیید 64/22 736/0** عملکرد توسعه خدمات جدید          ریسک بازار 

 درصد معنادار است. 1در سطا  **
 

عملکرد  بر یتأثیر مثبت و معنادار 144/0با ضریب استاندارد مدیریت ریسک بازار نشان داد که  3نتایج به دست آمده در جدول 
تأثیر مثبت و معنادار با ریسک تجاری سازی همچنین بنابراین فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفت. دارد.  توسعه خدمات جدید

 بنابراین فرضیه دوم نیز مورد تأیید قرار گرفت. تاثیر مثبت دارد. بر عملکرد توسعه خدمات جدید 736/0ضریب استاندارد 

 پیشنهادها  و گیرینتیجه
گیری افزایش یافت، موجب شد سرعت تحوالت در سازوکارهای مالی جهان که پس از گسترش فناوری اطالعات به شکل چشم

یابد و این  گرایش محصوالت جدید توسعه به سمت مندی از فناوری اطالعات،در جهت بهره خودبقای به منظور  یمهتا صنعت ب
الوه بر حفظ رقابت و ع. استبوده هایی برای ایجاد محصوالت جدید موفق به کارگیری روش های اخیر درصنعت در طی سال

از طرف کند. با مشتریان ایفا مییمه نقش مهمی در ارتباط غیرمستقیم ب ،وری، فرآیند موثر توسعه محصول جدیدافزایش بهره
های منحصر به فرد از جمله پایین بودن احتمال موفقیت در به دلیل ویژگی یمهدر صنعت ب توسعه محصوالت جدید ،دیگر

است که اگر به موقع طی مدیریت ریسک عمل مهمیسازی این محصوالت نیازمند فرآیند خاص مدیریت ریسک است. تجاری
تیم بدین ترتیب باشد تا  سریع نقاط ضعفبرای شناسایی  قدرتمندی ابزارتواند می، آغاز شود فرآیند توسعه محصوالت جدید

ای بزرگ ا به مسالههو از تبدیل شدن آنکند ها سازماندهی های عملیاتی را جهت اداره کردن ریسکبتواند برنامه تحقیق و توسعه
 سازی و بازارتجاری یسکیت ررمدیهای ش حاضر تالش گردید تا تاثیر شاخصدر پژوه ،این اساسبر  .نمایدآینده جلوگیری  در

تاثیر مدیریت ریسک بازار با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، شناسایی گردد.  یمهدر صنعت ب جدید خدماتبر عملکرد توسعه 
یکپارچگی  ،مشکالت در چرخه عمر محصول ،تغییر در ساختار بازارتأیید شد، از آنجا که  یمهبر عملکرد توسعه خدمات جدید در ب

با عملکرد توسعه خدمات جدید  های مشتریدشواری در تعیین نیاز و های بازاریابی مناسبعدم وجود کانال ،زنجیره فروش
مرتبط است، بنابراین برای توسعه خدمات جدید، همواره باید شرایط بازار مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین مدیریت ریسک بازار تأثیر 

دهنده تاثیر ریسک بازار بر عملکرد توسعه نشان [72،26،18]بسزایی بر عملکرد توسعه خدمات جدید دارد. نتایج مطالعات 
 اساسق با فرضیه فوق مطابقت دارند. برات و محصوالت جدید است که از نظر استفاده از این متغیرها و نتیجه حاصل از تحقیخدم

تاثیر معنادار دارد. از آنجا صنعت بیمه  سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید درمدیریت ریسک تجاری ،دومنتایج آزمون فرضیه 
اطالعات، از جمله مشخصات فنی، داشتن تجربه در صنعت، اطالعات درباره مشتری و بازار، توانایی سازی نیازمند برخی که تجاری

تواند در زمینه بهبود سازی میمدیریت ریسک تجاری، رابطه نزدیک با عوامل کلیدی است تشخیص قابلیت شغلی، ارتباطات و
قت با نتایج حاصل در مطاب [30،17،11]ات صورت گرفتهمؤثر باشد. نتایج تحقیقصنعت بیمه عملکرد توسعه خدمات جدید در 

 .استسازی بازار بر عملکرد توسعه خدمات و محصوالت جدید دهنده تاثیر ریسک تجارینشان از این فرضیه،
. شودمیهای توسعه محصوالت جدید ارائه ایی به منظور مدیریت اثربخش ریسکتوجه به نتایج بدست آمده راهکارهای اجربا 

های آزمایشگاه و های فنیزیرساختسازی فراهم ،سرعت تغییرات تکنولوژیکیدر نظر گرفتن  ،سازیریسک تجاری ارتباط بادر 
 ،انگیزهبا و تجربهدیده، باکارکنان متعهد، متخصص، آموزشگیری از بهرهتیم کاری،  ، توسعهتحقیق و توسعهبهبود  ،فنی
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توانایی تشخیص قابلیت شغلی، ارتباطات و رابطه نزدیک با عوامل 
کلیدی است، مدیریت ریسک تجاری سازی می تواند در زمینه بهبود 
نتایج  باشد.  مؤثر  بیمه  صنعت  در  جدید  خدمات  توسعه  عملکرد 
تحقیقات صورت گرفته ]11،17،30[ در مطابقت با نتایج حاصل از 
این فرضیه، نشان دهنده تاثیر ریسک تجاری سازی بازار بر عملکرد 

توسعه خدمات و محصوالت جدید است.
منظور  به  اجرایی  راهکارهای  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با 
مدیریت اثربخش ریسک های توسعه محصوالت جدید ارائه می شود. 
در ارتباط با ریسک تجاری سازی، در نظر گرفتن سرعت تغییرات 
تکنولوژیکی، فراهم سازی زیرساخت های فنی و آزمایشگاه های فنی، 
کارکنان  از  بهره گیری  کاری،  تیم  توسعه  توسعه،  و  تحقیق  بهبود 
چابک سازی  باانگیزه،  و  باتجربه  آموزش دیده،  متخصص،  متعهد، 

ساختار سازمانی، افزایش قدرت تصمیم گیری و افزایش هم افزایی 
توصیه می شود. جهت مدیریت ریسک بازار ضروری است تا مدیران، 
مدیریت  به خوبی  را  مشتریان  ویژه  به  بیرونی  با ذی نفعان  روابط 
کنند و خدمات جدید کامال متنوعی را برای پاسخ گویی به نیازها و 
خواسته های بخش های مختلف بازار ارائه دهند. کاهش دادن زمان 
این  از وجود  را  بازار، مشتریان  به  معرفی و عرضه خدمات جدید 
خدمات آگاه می سازد و با جمع آوری اطالعات از استراتژی های رقبا 
و انعطاف پذیری در انطباق با محیط بیرونی می توان احتمال وقوع 

ریسک تجاری سازی را تا حد قابل توجهی کاهش داد. 
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Abstract: This study intends to investigate the impact of market risk management and 
commercialization risk on the performance of new service development. The research method used 
is descriptive survey. The statistical population includes 1080 managers and employees of Irene 
Insurance Company. The sample size was 284 based on Cochran's formula, which was selected 
by simple random sampling method. A questionnaire was used to measure the concepts and the 
collected data were analyzed using statistical, descriptive and inferential tests. The validity of the 
questionnaires was evaluated based on the validity of the structure and convergence and its reliability 
with	Cronbach's	alpha	coefficient.	The	research	model	was	tested	based	on	the	partial	least	squares	
method and SmartPLS software. The results of this study indicate that market risk management 
has a positive effect on the performance of new service development. Commercialization risk also 
has a positive effect on the performance of new service development.
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