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 :چكيده 
شناسايی ريسک های حوزه برون سپاری قطعه سازی محصوالت هوايی دارای 
اهميت ويژه جهت توسعه اين صنعت می باشدکه می تواند مديران اين 

برنامه ريزی های کارآمد و صنعت را در اتخاذ تصميم گيری ها و 
اين مقاله ارائه چارچوبی جهت شناسايی  دقيق کمک رسان باشد لذا هدف

جهت اين حوزه توليدی و مشخصاH اين ريسک ها بر پايه اصولی منطقی 
بدين منظور سعی  ،هسا می باشد –هواپيماسازی ايران  صنايع در شرکت

ميته خيرگان و و ايجاد کگرديده با بررسی کليه اسناد پروژه ها 
تهيه و ارائه   ، اين ريسک هاره گيری از روش های شناسايی ريسکبه

  بر اين اساس ريسک های اين حوزه بر طبق گام های تعريف .گرددمي 
صنايع در شرکت گروه اصلی کيفيت، هزينه و تحويل بموقع  3در  شده

حتی می  هک گرددمي شناسايی و ارائه هسا  -هواپيماسازی ايران 
   . صنايع دارای محصوالت هوايی باشد سايرمبنايی برای  اند تو

قطعه سازی، محصوالت  ،مديريت ريسک برون سپاری،واژگان كليدي: 
 هوايی
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A Framework to Identify Risk Key Indicators of Outsourcing Part 
of Air Products (Case Study: Iran Aircraft Manufact uring Ind.Co – 

HESA) 
 

Abstract 
Identify risks by outsourcing parts of the production areas air is particularly 
important for the development of the industry that it can be helpful executives in 
the industry in making decisions and planning is efficient and accurate so the aim 
of this paper is to provide a framework for identifying these risks is based on logical 
principles to this production area, particularly in the Iran aircraft  manufacturing 
ind.co- HESA, to this end, tried to review all project documentation and creation 
experts committee and using methods of identifying risks, these risks should be 
provided, accordingly the risks in this area, identified and presented according to 
the steps defined in the three main groups of quality, cost and timely delivery in the 
Iran aircraft  manufacturing ind.co – HESA which can be the basis for other 
industries with air products. 
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 مقدمه  -1
 برخی در چه اگر صنعتی پيمانکاران رويکرد از استفاده و سپاری برون

 است، برخوردار زيادی نسبتاH  سابقه از سازی خودرو همچون کشور صنايع از
 های سال در. گذرد نمی زيادی زمان  رويکرد اين شدن فراگير شروع از اما

 بکار و سازی خودرو صنايع در رويکرد اين از استفاده توسعه شاهد ما اخير
 خدمات بخش نيز و فضا هوا نظامی، پتروشيمی، و نفت صنايع در آن گيری
 .]1[ ايم بوده

واژه برون سپاری معموالH هنگامی به کاربرده می شود که سازمان ها 
ه در پايان ژاقدام به تجزيه فعاليت ها يا تجزيه عمودی می کنند. اين وا

درباره ی مقاطعه کاری (پيمانکاری) فرعی و سيستم اطالعات مديريت  1980دهه 
ابداع و بکار گرفته شد. اگر چه در گذشته بسياری از خدمات پيمانکارای 
مربوط به توليد قطعات يا سيستم اطالعات می باشد ، اما در سال های اخير 

قبيل اداری ، فعاليت های بسياری از وظايف ديگر در بخش های مختلف از 
نيروی انسانی ، ارتباط از راه دور ، خدمات مشتری ، لجستيک و حتی امنيت 

 .]5[برون سپاری شده است 
 جهت ابزاری عنوان به رويکرد اين يه نيز هوايی صنعت راستا همين در
 اما ، نگرد می هوايی محصوالت در ها تخصص گسترش و توليد توان افزايش

 در هوايی محصوالت و صنعت برای را متعددی های ريسک فضايی چنين به ورود
. در اين مقاله سعی داريم تا با ارائه يک دسته بندی داشت خواهد پی

در برون سپاری پروژه  های استراتژيک مناسب از مخاطرات و عوامل ريسک
هواپيماسازی های قطعه سازی يک شرکت ساخت قطعات محصوالت هوايی (شرکت 
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شناسايی نماييم در همين راستا سعی گرديده تا با به کارگيری ) هسا -ايران
 .نظر خبرگان صنعت و تلفيق روش های موجود چهارچوبی منطقی ارائه گردد
 -1يک فرايند سيستماتيک مديريت ريسک به سه دسته تقسيم می گردد :

کاهش ريسک  -3تجزيه و تحليل ريسک ، -2شناسايی و دسته بندی ريسک ،
بنابراين شناسايی ريسک مساله ای مهم است . حال سوالی که مطرح می .]6[

 شود اين است که بر اساس چه چارچوبی می توان ريسک ها را شناسايی کرد؟
زير ساخت  های حياتی کشور شامل منابع فيزيکی ، خدمات ، فناوری 
اطالعات ، امکانات و تجهيزات ، شبکه ها و دارايی های زير ساخت است که 
اگر مختل يا نابود شود تاثيری جدی بر سالمت ،ايمنی ،امنيت ،اقتصاد و 

 رفاه اجتماعی کشور می گذارد .
در چند سال اخير ريسک ها و مديريت آن به موضوع بسيار مهم و حياتی 
برای سازمان ها به خصوص سازمانهای پروژه محور تبديل شده است . موفقيت 

ش تعيين شده برای ان مانند : زمان يک پروژه با توجه به اهداف از پي
 ،هزينه ، کيفيت و... سنجيده می شود .

صنعت هوايی يک از جنبه های مهم صنعت کشور محسوب می گردد و توسعه 
کشور آن  طبعه و گسترش آن مسلماH باعث رشد و پيشرفت صنايع ديگر و ب

بااليی از خواهد بود ، امروزه صنعت هوايی در جهان با دارا بودن درصد 
ايجاد فناوری و دانش های چند منظوره ، منابع بسياری را در زمينه های 

دراين عرصه هر روزه  یه های کالنژمختلف به خود اختصاص داده است و پرو
ن ها نياز به ساخت قطعات هوايی آپايه گذاری می گردد که در صد بااليی از 

مکانات و توسعه سريع ، در سال های اخير جهت استفاده از تمام ادارند 
اين صنعت بسياری از اين پروژه ها به پيمانکاران واگذار می گردد و شرکت 
هسا نيز به عنوان يک صنعت هوايی در همين راستا اقدام به بکارگيری و 

. در تمام استفاده از پيمانکارن متخصص در زمينه قطعه سازی نموده است
د دارند که می توانند در هر زمان اين پروژه ها ريسک های بالقوه ای وجو

پيشامدی غير منتظره و خارج از برنامه از پيش تعيين شده ای را برای 
ه های ژپروژه  ايجاد نمايند .يکی از اقداماتی که ضريب موفقيت اين پرو

مديريت علمی ريسک  برون سپاری را افزايش می دهد ايجاد چارچوب شناسايی و
ست. لذا مديريت ريسک در اين پروژه ها می های پيش روی اين پروژه ها ا

تواند با شناسايی تهديدها و فرصت های پيش روی پروژه ها ، امکان برنامه 
ريزی برای پيشامد های غير منتظره بوجود آورده و کمک کند تا از فرصت 
های پيش رو استفاده حداکثر و تاثير تهديد های احتمالی را تا حد امکان 

شناسايی ريسک ها نه تنها بخش ضروری و انکار ناپذير  کاهش دهد. در واقع
ه می باشد بلکه می تواند ذينفعان پروژه را از خطرات محيط های ژپرو

داخلی و خارجی پروژه آگاه سازد و اين آگاهی می تواند باعث تصميم گيری 
ه برای مديران ژواقع بينانه تر گردد و همچنين شناسايی ريسک های پرو

فراهم می سازد تا بتوانند برنامه ريزی دقيق تر و کارآمد  اين امکان را
 تری را داشته باشند.

در چند ساله اخير همراه با گسترش و توسعه نيز به نوبه خود شرکت هسا 
ه های ژچارچوب پرو درصنعت هوايی ، گسترش برون سپاری قطعات هوايی را 

است و هر ساله واگذار شده به پيمانکاران در دستور کار خود قرارداده 
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حجم بااليی از قطعه سازی شرکت برون سپاری می گردد لذا شناسايی و کنترل 
 ريسک های اين حوزه برای شرکت دارای اهميت بااليی می باشد .

  
 مديريت ريسک  -2

ريسك در پروژه ها به صورت شانس وقوع رخدادي تعريف مي شود كه داراي 
باشد و با عباراتي نظير احتمال  احتمالي بر اهداف پروژه مي اثر منفي

ريسك را ، 1مؤسسه مديريت پروژه  .]8[می باشد  گيري وقوع و پيامد اندازه
رويدادي نامعين يا موقعيتي كه اگر اتفاق می کند :  به اين صورت تعريف

ريسك دليلي ،   خواهد گذاشت بيفتد بر هدف پروژه تأثير مثبت يا منفي 
س مديريت ريسك پ شود اي از آن حاصل مي بهدارد و در صورت وقوع نيز تجر

 عبارت است از به حداقل رساندن نتايج و پيامدهاي حاصل از رويدادهاي

 .]2[ مطلوب رويدادهاي از حاصل نتايج رساندن حداكثر به و نامطلوب
 غيرقطعي آينده و كرده عمل"  بين جلو رادار" يك مانند ريسك مديريت

 شوند، مهم خطري سبب است ممكن كه را چيزهايي تا كند مي جو و جست را
 است ممكن. شود كشف مهم فرصتي در يا شود اجتناب ها آن از و شناسايي

 ريسك فرآيند ولي نباشد، شدني اي غيرقطعي آينده هر جزييات آخرين تشخيص
 كار ادامه براي مسير بهترين تعيين و خاص قطعي غير هاي محيط افشاكردن

 کاهش های حل راه به پروژه ريسک مديريت همچنين ].9[دهد مي قرار هدف را
 .]10[ پردازد می... و حياتی موفقيت عوامل ، کنترل و بازنگری ريسک،

 مديريت ريزي برنامه فرايند شش از منظر يک از پروژه ريسك مديريت
 و تجزيه انجام ريسك، كيفي وتحليل تجزيه انجام ها، ريسك شناسايي ريسك،
 تشكيل ها ريسك كنترل و ريسك هاي پاسخ ريزي برنامه ريسك، كمي تحليل

 . است شده
 است بسيار اهميت دارای ها ريسک بندی دسته و بندی طبقه بين اين در

 فرايند كننده تضمين كه كند مي فراهم را ساختاري ريسك، هاي بندي طبقه.
 مي جزئيات از مناسبي سطح تا ها ريسك مند نظام شناسايي براي جامعي
 مجموعه زير و ها مجموعه از فهرستي  ريسك ساختارشكست ميان اين در. باشد

 هاي ه پروژ براي آنها از يكي قالب در است ممكن ها ريسك كه را يي ها
 ريسك مديريت اصلي هدف واقع در كند مي ارائه بپيوندد، وقوع به معمولي
 .]11[است پروژه در موفقيت جهت ريسك كنترل و ارزيابي شناسايي، پروژه
 

   سپاری برون -3
 صنايع برخی در اگرچه پيمانکاری رويکرد از استفاده و سپاری برون

 از اما ، است برخوردار نسبتازيادی سابقه از سازی خودرو همچون کشور
 تامين زنجيره مديريت و ايجاد موضوع طرح و رويکرد اين شدن فراگير شروع
 اين از استفاده توسعه شاهد ما اخير های سال در.  گذرد نمی زيادی زمان

 پتروشيمی و نفت صنايع در آن وسيع بکارگيری و خودروسازی صنايع در رويکرد
 .]1[ ايم بوده خدمات بخش در نيز و هوافضا نظامی، ،

 ها سازمان که شود می کاربرده به هنگامی معموالH  سپاری برون واژه
 درباره 1980 دهه پايان در واژه ،اين کنند می ها فعاليت تجزيه به اقدام

                                                           
1 Project Management Institute (PMI) 
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 بکارگرفته و ابداع مديريت اطالعات سيستم و فرعی)پيمانکاری( کاری مقطعه
 اطالعات سيستم به مربوط پيمانکاری خدمات از بسياری گذشته در اگرچه. شد
 مختلف های بخش در ديگر وظايف از بسياری اخير های سال در اما ، باشد می
 ارتباط ، انسانی نيروی های فعاليت ، اداری خدمات ، قطعات ساخت قبيل از
 .]12[است شده سپاری برون امنيت حتی و ،لجستيک مشتری خدمات ، دور راه از

 و تکراری های فعاليت واگذاری از است عبارت سپاری برون واقع در
 از خارج پيمانکاران به شرکت گيری تصميم اختيارات نيز و داخلی متناوب

 نه که است اين عبارت اين مفهوم. نامه تفاهم يا قرارداد يک قالب در آن
 نيروی( توليدی عوامل غالباH  بلکه ، گردند می واگذار ها فعاليت خود تنها
 تصميم اختيارات و) مرتبط های دارايی ديگر و ها تکنولوژی ، وسايل ، کار

 های فعاليت از مشخصی عناصر مورد در گيری تصميم حق و ها مسئوليت( گيری
 متعددی تعاريف البته  گردند می واگذار نيز آن با مرتبط) شده واگذار

 يک وجو آنها همه مشترک وجه که دارد وجود شده سپاری برون اصطالح از
 اعم فعاليت يک واگذاری و) پيمانکار( سازمان از خارج خدمت دهنده ارائه

 .]13[ است آن به خدماتی يا توليدی از
برون سپاری و دسته بندی آنها تحقيقاتی در  در زمينه ريسک پروژه های

عرصه های مختلف بخصوص فناوری اطالعات انجام گرديده وليکن مختص صنعت و 
تاکنون تحقيقی انجام نگرديده است، در زير به بخشی از  محصوالت هوايی

 تحقيقات صورت گرفته اشاره می کنيم.
گرفته ريسک ها به دو انجام   2در پژوهشی که توسط باتاچاريا و همکارانش

دسته کلی ريسک های کارفرماوريسک های امکانات تامين کننده تقسيم شده 
.در اين مقاله يک چارچوب اوليه برای شناسايی ريسک ها ، در برون ]14[اند

سپاری سيستم های اطالعاتی در شرکت هايی با کسب و کار الکترونيک ارائه 
دسته ريسک های تحويل  5ا را در ريسک ه 3می شود . در مقاله ديگری کوری

، يکپارچگی ، مديريت عمليات ، روابط بين طرفين و تغيير در تجارت طبقه 
بندی کرده و چارچوبی بر اساس مديريت دانش برای ارزيابی آنها ارائه 

با استفاده از تئوری هزينه های قرارداد  4.باهلی و ريوارد]15[داده است 
و بهره گيری از طبقه بندی آبرت و همکاران ريسک ها را در سه گروه کلی 
ريسک های قرارداد ، ريسک های کارفرما و ريسک های تامين کننده ارائه 
 5نموده و فاکتورهای ريسک را با استفاده از روش کمترين مربعات جزئی

 . ]16[ارزيابی کرده اند
ريسک ها را هم از نظر کارفرما و هم از نظر  6اسی بری سن و ين ياما

تامين کننده بررسی کرده اند به طوری که منفعت هم برای کارفرما و هم 
، يک مدل . در اين پژوهش ]17[برای تامين کننده در نظر گرفته شده است 

شده و  يشنهادپ ISرياضی برای تجزيه و تحليل ريسک های برون سپاری 
فاکتورهای از زير کار شانه خالی کردن و چانه زنی به عنوان مهمترين 

                                                           
2 Bhattacharya et al 
3 Currie 
4 Bahli & Rivard 
5 Partial Least Squre 
6 Osei-Bryson & Ngwenyama 
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نيز در دسته بندی ديگری ريسک   7ريسک ها شناسايی شده اند .آنده و ميتو
ها را در سه گروه ريسک های  مربوط به پروژه ، ريسک های مربوط به روابط 

استفاده از روش  و ريسک های اقتصاد کالن دسته بندی کرده اند و سپس با
استنتاجی بر پايه تئوری گراند  به تحليل ريسک ها و تعيين روابط بين 

 . ]18[آنها پرداخته اند
به بيان سه فاز از چرخه عمر برون سپاری سيستم  8ديويد چو و آمی چو

های اطالعاتی و ريسک های مرتبط با آنها از ديدگاه کارفرما پرداخته و 
ريسک ها را در سه دسته کلی ريسک های  قبل از قرارداد ، ريسک های هنگام 

 موضوعاتی همچنين. ]19[ميکنند ارائه قرارداد و ريسک های بعد از قرارداد
 ارزيابی های روش اطالعات، فناوری های پروژه سپاری برون يتموفق نظير
  همکارانش و السيتی. کنند می بررسی را پروژه مديريت های تکنيک و ، کيفيت
 و آکادميک ديدگاه يک و کرده بررسی کارفرما نظر نقطه از را ها ريسک

 را ها ريسک آنها.  اند نموده ارائه ها پروژه سپاری برون برای کاربردی
 .]20[کردند تقسيم کننده تامين ، کارفرما ، قرارداد های ريسک دسته سه به

 های پروژه در ريسک فاکتورهای مهمترين تعيين به 9الکوو و ناکاتسو
 ، پردازند می کارفرما نظر از و کشور از خارج و داخل در ، سپاری برون
 خارج و داخل در که هايی ريسک کلی دسته سه در را ريسک فاکتورهای آنها

 اهميت دارای کشور از خارج در که هايی ريسک ، هستند مشترک کشور از
 تقسيم ، فردند به منحصر کشور از خارج در که هايی ريسک و هستند زيادی

 .]21[کنند می
 نمودند ارائه سپاری برون های ريسک تحليل برای چارچوبی10وارنر و ابدال

 بدين و کرده ارائه مشتريان نظرات مبنای بر را چارچوب اين آنها .]22[
 ابتدا سپاری برون های پروژه ناموفق موارد از مورد 9 مطالعه با منظور
 نموده شناسايی را ها پروژه اين در بحرانی های ريسک برای اصلی های حوزه

 اصلی های حوزه اين يافتند، را حوزه هر به مربوط ريسک فاکتورهای سپس و
 ، سازمانی محيط ، حقوقی مالی، قرارداد ، پچيدگی:  از عبارتند ريسک

 مشتريان و کاری تيم ، پروژه نيازهای و گستره ، کنترل و ريزی برنامه
 شده مطالعه موارد همه در پيچيدگی و کاری تيم به مربوط های ريسک که

ارائه  همچنين  سهيال قاسمی نيز در مقاله ای تحت عنوان. باشند می مطرح
چارچوبی برای ارزيابی و اولويت بندی ريسک های برون سپاری پروژه های 

اين ريسک ها را در حوزه کيفيت ، شرکت گاز استان چهار محال و بختياری 
 .]3[زمان تحويل محصول و هزينه شناسايی و ارزيابی نموده است 

 

 روش پژوهش  -4
 مطالعه نظر مورد های هدف و موضوع ماهيت به توجه با حاضر بررسي روش
های قطعه سازی  ارائه شده در اين پژوهش کل به کليه پروژه . است موردی

به پيمانکاران قطعه سازی به عنوان يک پروژه کلی نگريسته می شود و سعی 

                                                           
7 Aundhe and Mathew, 
8 Chou and Chou 
9 Nakatsu & Iacovou 
10 Abdullah & Varner 
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می گردد ريسک های اين حوزه در قالب ريسک پروژه بررسی و در نظر گرفته 
ئه يک مدل مفهومی با عنوان در اين مطالعه تالش می شود با اراشود ، 

چارچوب شناسايی شاخص های ريسک در مديريت پروژه های برون سپاری قطعه 
سازی محصوالت هوايی (در واقع مديريت پروژه) ، مهمترين ريسک های پروژه 

 مرحله در  اجرايی برون سپاری قطعه سازی شرکت هسا شناسايی شود.های 
به بررسی اسناد مربوط  ارائه چارچوب شناسايی ريسک های  برون سپاری  اول

به پروژه های برون سپاری پرداخته می شود در اين مرحله تمام جوانب 
مختلف پروژه های برون سپاری قطعه سازی در شرکت هسا و شرکت های مشابه 

شده  بررسی می گردد که شامل  فرايند انجام آن ، مشکالت و مخاطرات مواجه
در دوره های قبل ، حجم قراردادهای موجود و... می باشد . همچنين در 
اين مرحله مطالعات کتابخانه ای نيز انجام می گردد و از مهمترين فعاليت 
های صورت گرفته در زمينه های مشابه بخصوص صنايع و محصوالت هوايی آگاهی 

ريسک های موجود افراد خبره که به در گام دوم  کاملی کسب می گردد .
دراين صنعت آگاهی وافر و کافی داشته باشند انتخاب می گردند اين افراد 
می توانند از خبرگان شرکت هسا ، کارشناسان فعال در سطح شرکت های 
پيمانکار و ذينفعان در قالب اعضای تيم های پروژه ، اعضای تيم مديريت 

انتخاب شده شامل ريسک ، مشتريان و ... باشند ، در اين مرحله تيم 
ترکيبی از مديران خبره شرکت هسا در  معاونت های برون سپاری و فروش و 
کارشناسان خبره درسطح شرکت های پيمانکار می باشد . در مرحله سوم الزم 
است جهت شناسايی ريسک و با توجه به شرايط پروژه يکی از تکنيک های 

قرار گيرد.برخی از اين شناسايی ريسک يا تلفيقی از آنها مورد استفاده 
 تکنيک ها عبارتند از :

 بازنگری اسناد و مدارک:  •
مرور تمام اسناد پروزه اجازه می دهد واقعيت پروزه ، تمام شيوه های 
مديريت پروژه درک شود و همچنين نقاط ضعف پروزه و نقاط قوت شناسايی 

ممکن است بعضی از ريسک های  شود. بدون بازنگری کليه اسناد و مدارک ف
 .]4[پروزه شناسايی نشوند 

لذا هدف از مطالعه مدارک ، شناسايی ريسک های بالقوه که در خالل 
 پروژه های مورد نظر با آن روبرو می شويم می باشد.

 مصاحبه :  •
شناسايی ريسک ها می تواند از طريق مصاحبه با مديران پروژه و خبرگان 

اد مناسب شناسايی و آنها را از وضعيت پروژه آگاه موضوع صورت گيرد. افر
می سازند. سپس اطالعاتی از قبيل شکست کار پروژه و فهرستی از فرضيات 
پروژه را برايشان فراهم می سازد. مصاحبه شوندگان ريسک های پروژه را 

ر منابع مفيدشان شناسايی می بر اساس تجربيات ،اطالعات پروژه و ديگ
 .]4[کنند
 فکری :طوفان   •

يکی از رايج ترين تکنيک های شناسايی ريسک و اساسی ترين ابزار 
مديريت ريسک است.هدف دستيابی به فهرستی از ريسک هايی است که در فرايند 
تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار می گيرد. معموالH اين تکنيک توسط تيم 

با ارائه پروژه يا تعدادی از خبرگان بخش های مختلف انجام می شود. 
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نظرات مختلف و بررسی آنها توسط گروه ،منابع ريسک شناسايی می شود و در 
 .]4[ادامه ريسک ها بر حسب نوع دسته بندی می شوند

 تکنيک دلفی :  •
اين تکنيک روش دستيابی خبرگان به توافق بر سريک مساله مانند ريسک 

صورت بی  در اين روش افراد خبره تعين می شوند ولی بهپروژه می باشد .
نام شرکت داده می شوند . جهت دريافت اطالعات مربوط به ريسک های مهم 
پروژه های از يک پرسشنامه استفاده می شود . پاسخ ها ارائه شده و در 
بين اعضا رد و بدل می شود تا پيشنهادات و نظرات بيشتری جمع گردد . 

اين فرايند  توافق بر سر ريسک های اصلی پروژه در همان چند مرحله اول
اطالعات جانبدارانه و عدم تاثير حاصل می گردد . مزيت اين تکنيک در کاهش 

 .]4[بی مورد در نتايج می باشد
 فرم های کنترلی :  •

اين فرم ها بر اساس سوابق گذشته پروزه های مشابه و ديگر منابع 
اطالعاتی به کار می روند.يکی از مزايای استفاده از فرم های کنترلی آن 
است که شناسايی ريسک ها بسيار ساده و سريع می باشد . اما از معايب آن 
می توان به عدم امکان ايجاد يک فرم کنترلی کامل از مجموعه ريسک های 
شناسايی شده اشاره کرد و نيز ممکن است شناسايی ريسک ها محدود به طبقه 

جموعه ای بندی ريسک های موجود در فرم کنترلی گردد. فرم کنترلی شامل م
از سواالت است که بر اساس تجربيات برگرفته از پروژه های گذشته تهيه 
شده است و اين امکان را به مدير پروژه می دهد تا به طور سريع ليستی 
از ريسک ها را که بازتاب ريسک های اتفاق افتاده در پروژه های قبل می 

 .]4[باشد را تهيه کند
 آناليز فرضيات:  •

اس يک سری فرضيات امکان پذير و قابل توسعه است . هر پروزه بر اس
ی از عدم دقت ، عدم سازگاری و ناقص بودن دراين روش ريسک های پروزه ناس

  .]4[ت پروژه شناسايی می شوندفرضيا
 (آناليز نقاط قوت ، ضعف و فرصت ها و تهديدها): SWOT11آناليز   •

اين تکنيک ريسک ها تفاوت اين روش با ساير روش ها آناليز آن است که 
را از منظر کل سازمان نگاه می کند ، نه داخل فضای پروژه .در اين روش 
چهار سوال اصلی مطرح می گردد و بايستی جواب ها تا جای ممکن مختصر و 

 .]4[صريح باشد
ندهی ريسک های اگام چهارم مرحله شناسايی نهايی و ثبت ريسک  و سام

. بر اين اساس طبق چار چوب ارائه شده در شکل يک شناسايی شده می باشد 
  تعريف می گردد. محصوالت هوايیريسک های برون سپاری قطعه سازی 

گروه اصلی ريسک های کيفيت ، ريسک های هزينه  3لذا اين شاخص ها در 
 .و ريسک های تحويل بموقع طبقه بندی می گردد 

 
 
 
 

                                                           
11Strengths, Weaknesses, Opportunities And Threats  
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 يافته ها (مطالعه موردی ) -5
در چارچوب ارائه شده جهت پروژه های برون سپاری قطعه سازی شرکت هسا 
در گام اوليه تمام مستندات  از جمله فرايند موجود ، حجم قرارداد 

و... محدوده وظايف شرکت هسا در پروژه ها همچنين پيمانکاران  ها و
هسا  سپس در گام دوم کميته خبرگان در شرکت .ديبطور کامل بررسی گرد

که عبارتند از معاونين معاونت های برون سپاری و نفر   12 شامل 

پروژه های برون سپاری قطعه . چارچوب شناسايی شاخص های ريسک 1شکل

 سازی محصوالت هوايی

بررسی اسناد پروژه شامل 
بررسی ريسک ها در پروژه 
ها و فعاليت های مشابه ، 
فرايند موجود در شرکت 

،حجم قرارداد ها در اين 
 خصوص و..

تشکيل کميته خبرگان شامل 

نفر عبارتند از معاونت  12

های برون سپاری و فروش 

نفر) همراه با  2شرکت هسا(

مديران فروش صنايع داخلی 

نفر  4نفر) و  6شرکت هسا (

تعيين گروه های اصلی ريسک 
با :  توسط کميته خبرگان 

توجه به مطالعات گذشته و 
فعاليت های مشابه پروژه ای 

ريسک های اين حوزه در ابتدا 

با  گروه اصلی و سپس 5 در

نهايی بر اساس نظر  بازنگری

3

انعط
اف 
پذير

خدما
 ت

تحو
يل 
بمو

هزين
 ه 

کيفی
 ت 

شناسايی ريسک ها در 
هريک از زير گروه های 

گانه تعريف شده  7ريسک 

با نظر کميته خبرگان به 
 

گروه اوليه ريسک ها 5  
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نفر از کارشناسان  4نفر) و 6( صنايع هسا فروش مديران ،نفر)  2فروش(
، با توجه به مطالعات يدنددخبره در سطح شرکت های پيمانکار تعين گر

و همچنين مقاالت و مستندات موجود ليستی از  1انجام گرديده در گام 
ريسک ها شناسايی شده در اختيار کميته خبرگان قرار گرفت، ليست در 
اختيار گذاشته شده جهت بازنگری و ايجاد يک ساختار شکست درست تهيه 
گرديد ، در اين مرحله کميته خبرگان بر اساس ليست اوليه يک طبقه 

گروه ريسک (شاخص ريسک) را ارائه نمودند که شامل  5اساس  بندی بر
، خدمات و انعطاف بموقعگروه های ريسک کيفيت ، هزينه ، زمان تحويل 

توسط کميته ، در نهايت با بازنگری انجام گرديده پذيری بوده است 
گروه ريسک به تفکيک  3ريسک های اين حوزه در خبرگان و در تجميع نتايج 

و ارائه گرديد .به اين ترتيب که در گروه ريسک های کيفيت تهيه  1جدول 
، دو زير گروه عيوب ساختاری و عيوب عملکردی ، در گروه ريسک های 

هزينه های پيش بينی ، زير گروه هزينه های ناخواسته مديريت 4هزينه 
هزينه های و  هزينه های پنهان و مخفی،  نشده انتخاب تامين کنندگان

به موقع و در گروه ريسک های تحويل  و تعويض پيمانکارکنسل شدن پروژه 
يک زير گروه تاخير در شروع و اجرای پروژه و ارائه خدمات تعريف و 

ها به روش طوفان فکری  اين حوزه جزئيات ريسک های سپس تعيين گرديد
 گرديد. ارائه استخراج و

 
 

 شرح ريسک  ريسک (حاالت)موضوع  گروه های ريسک  رديف 

1 

 عيوب ساختاری  کيفيت

فقدان تجربه ، مهارت و دانش در زمينه 
 برون سپاری 

 سبک های کاری متفاوت  2

 سياست های پيمانکاران با اثرات منفی 3

 ترکيبات تيم پيمانکار  4

 توقعات بی جا و غير واقعی پيمانکار  5

 مخاطرات اخالقی پيمانکار  6

دخالت و دسترسی به مطالب محرمانه و سری  7
 توسط پيمان کار

 نامفهوم بودن پروژه  8

 نيازهای نامعلوم ، نامتناسب و متضاد   9

تغيير و لغزش در اهداف ، حوزه ها و  10
 نياز های پروژه

 پيچيدگی استداللی و محاسباتی 11

 سطح باالی پيچيدگی تکنيکی  12

 تغييرات و ادغام های مهم مورد نياز  13

 ناديده گرفتن پست ها در برون سپاری  14

 فقدان ساختار سازمانی در پيمانکاران  15

 مشکالت ارتباطات 16

 فقدان حاکميت ،مديريت و رهبری در پروژه  17

18 

 عيوب عملکردی  کيفيت

 فقدان حمايت اجرايی باال 

 ضعف فرهنگی پيمانکار  19

 فقدان تجربه و مهارت در وظايف پروژه 20

 کمبود مهارت های مورد نياز  21

 ريسک های شناسايی شده  .1جدول
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 نتايج  -6
توجه به توسعه روز افزون و گسترش توليد محصوالت هوايی نياز به با 

افزايش قابليت ها منجر به برون سپاری بسياری از پروژه های قطعه سازی 
اين صنعت گرديده است که شرکت هسا نيز از اين موضوع تبعيت نموده و در 

رون چند سال اخير حجم گسترده ای از پروژه های قطعه سازی خود را بصورت ب
لذا با توجه به اهميت اين  سپاری به پيمانکاران واگذار نموده است ،

تحقق موفقيت آميز اين امر نياز است تا ريسک ها و صنعت برای کشور و 

 از دست دادن کارکنان کليدی  22

 ادعاهای غير واقعی پيمانکار  23

 تضاد های موجود بين کارفرما و پيمانکار  24

 پيمانکار کمبود مشارکت 25

 فقدان رسيدگی ،کنترل و تضمين کيفيت 26

 عدم پاسخگويی روش های تعيين شده  27

 مشکالت اجرايی و تکنيکی  28

 پيچيدگی باالی وظايف 29

ناکافی بودن عمليات صورت گرفته در برخی  30
 از موارد 

31 

 هزينه

هزينه های 
ناخواسته 
 مديريت 

فقدان تجربه و مهارت در مديريت 
 قراردادها 

 سرمايه و پشتوانه ناکافی 32

 عدم اطمينان به قوانين محيطی 33

فقدان تعريف درست مسئوليت ها بين برون  34
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ن بخوبی شناسايی و مشخص گردد از اين رو آمخاطرات اين بخش برای متولی 
تقسيم  در اين مقاله چارچوبی جهت شناسايی وتعيين اين ريسک ها تحت يک

 7گروه اصلی و  3بندی منطقی ارائه گرديد بر اين اساس اين ريسک ها در 
زير گروه فرعی دسته بندی و شناسايی گرديدند در همين راستا از نظرات 

مسلماH جهت مديريت اين ريسک ها الزم است  شدخبرگان اين صنعت استفاده 
يا حذف ريسک ها تحليل ريسک مجموعه اقدامات کنترلی جهت کاهش  انجام ضمن

با تحقق اين موضوع درصد موفقيت پروژه ها در اين سطح  انجام پذيرد که 
افزايش يافته و توسعه سريعتر اين صنعت دارای اهميت را برای کشور در 

 بر خواهد داشت.
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