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Abstract: 
The high rate of technology changes, lack of equipment, instruments and specificity 

laboratories and the low level of skills, are the most important problems faced by iranian 

defensive R&D managers. outsourcing R&D is one of a new ways of management approaches 

that has gains particular place in facing these restrictions and defects. beside all advanteges 

mentioned about outsourcing, it has risks and hazards for organizations too. Hence 

implementation of Risk management in outsourcing R&D is an important issue that should not 

passover. Several models have been proposed for risk management that PMBOK4 is typical 

one. In this research, in order to identify and qualitative risks analysis of defensive outsourcing 

R&D. PMBOK has been used and the main data gathering source is the expert and 

sophisticated people in implementation of defensive R&D projects. by analysing of the 

gathered data in the form of first questionnaire, the risks of defensive outsourcing R&D have 

been identified and the risk breakdown structure has been proposed based on appropriate 

category. In the next stage, by the analysing of the gathered data from second questionnaire, 

the risks of defensive R&D outsourcing have been analysied qualitatively. 
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هاي تحقیق و توسعه سپاري پروژههاي برونمعرفی الگوي شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک
 )هاي تحقیق و توسعه دفاعی(مطالعه موردي: پروژه

 ) 28/11/1393تاریخ پذیرش:  13/03/93( تاریخ دریافت: 
 

 3 سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد ،2 علی اصغر توفیق ،* 1حسن رجبی مسرور
 

 چکیده
تـرین  هـا از عمـده  دانـش فنـی و مهـارت   هاي تخصصی و ضـعف  اوري، کمبود تجهیزات، ابزارآالت و آزمایشگاسرعت باالي تغییرات فن

هـاي نـوین   سـپاري تحقیـق و توسـعه یکـی از روش    هاي اخیر بـرون مشکالت پیش روي مدیران تحقیق و توسعه دفاعی است. در سال
بـراي   ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در کنار تمام مزایایی کهها و محدودیتمدیریت است که در مواجهه با این کاستی

-سازي مدیریت ریسکرو، اجرا و پیادههمراه داشته است. از اینها بهها و مخاطراتی را نیز براي سازمانشود، ریسکسپاري بیان میبرون
هاي برون سپاري تحقیق و توسعه، موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. الگوهاي مختلفی براي مدیریت ریسک ارایـه  

سپاري هاي برونمنظور شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکاست. در این مقاله، به ترین آنهااز معروف PMBOK4ه استاندارد  شده است ک
-نظـر در اجـراي پـروژه   آوري اطالعات، افراد خبره و صاحبتحقیق و توسعه دفاعی از این استاندارد استفاده شده و منبع اصلی براي جمع

سـپاري تحقیـق و   هاي بروننامه اول، ریسکآوري شده در قالب پرسشبوده است. با تحلیل اطالعات جمعهاي تحقیق و توسعه دفاعی 
-ي بعدي بـا تحلیـل داده  بندي مناسبی ارایه شده است. در مرحلهها بر اساس دستهتوسعه دفاعی شناسایی شده و ساختار شکست ریسک

سایی شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در سه درجه ریسک باال، متوسط و هاي شناي دوم، ریسکنامهآوري شده از پرسشهاي جمع
 بندي شده است.  کم اولویت
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 مقدمه -1

رود. بررسی و مطالعه تجربیات شمار نمیهاي یک سازمان، امروزه دیگر موضوعی جدید بهسپاري فعالیتبرون
هاي برون سپاري و تاثیر آنها در اهداف ها و موارد متعددي از اجراي پروژههاي مختلف، حاوي مثالسازمان

حال، انتخاب این استراتژي بدون ریسک وري) است. با اینها (مانند کاهش هزینه، افزایش بهرهکالن شرکت
ن است که اگر به وقوع بپیوندد اثري مثبت یا منفی (در این مقاله نیست. ریسک، رخداد یا شرایطی نامطمئ

چه گذارد. آنفقط اثرات منفی مد نظر است) بر حداقل یکی از اهداف پروژه چون زمان، هزینه یا کیفیت می
 ].1تواند موفقیت پروژه را تهدید نماید [هاي برون سپاري میمسلم است، این است که ریسک

) PMBOKن بررسی اصول و مبانی برون سپاري، دانش مدیریت ریسک پروژه (استاندارد در این مقاله، ضم
هاي بنديها، دستهنامهگیري از مقاالت و منابع علمی موجود و آنالیز پرسشمبناي تحقیق بوده و با بهره

 هاي تحقیق و توسعه دفاعیهاي برون سپاري پروژهسپاري مقایسه شده و ریسکمختلف ریسک برون
هاي تحقیق و هاي پروژه، ریسک»احتمال وقوع و تاثیر«کارگیري روششناسایی شده است. در ادامه با به

 .توسعه دفاعی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است

 ي پژوهشمساله -2

ها و اهداف تعیین شده براي نظام دفاعی کشور، موضوع تحقیقات صنعتی به عنوان یکی با توجه به ماموریت
هاي به روز آوريهاي تجهیزاتی بر پایه فنموضوعات مهم در راستاي ارتقاي توان رزمی و کسب آمادگیاز 

هاي که استفاده از توانمندينماید. از آنجاییدنیا است که نقش مهمی در رسیدن به اهداف تعیین شده ایفا می
تحقیق و توسعه دفاعی، گام در هاي گردد، سازمانعلمی و فنی کشور به عنوان یک سیاست مهم تلقی می

هاي مرتبط نخواهد بود. دغدغه اصلی این عرصه جدید گذاشته اند که بی شک خالی از مخاطرات و ریسک
هاي تحقیقاتی با حداقل زمان و هزینه و در عین حال باالترین مدیران تحقیق و توسعه دفاعی اجراي پروژه

هاي مرتبط با این، شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسککیفیت و با رعایت مالحظات امنیتی است. بنابر
ها تر مدیریت پروژهگیري بهتر و دقیقهاي تحقیق و توسعه دفاعی، می تواند شرایط تصمیمسپاري پروژهبرون

گیري از هر نوع هاي تحقیق و توسعه دفاعی را میسر نماید. بهرهیابی به اهداف پروژهرا مهیا ساخته و دست
ه بتواند مدیران را در این امر یاري نماید، حائزاهمیت بوده و پرداختن به آن نیازمند نگاه دقیق و دانشی ک

هاي تحقیق و توسعه دفاعی با نگاه به عالمانه است. بنابراین، اجراي مدیریت ریسک برون سپاري پروژه
-اده از ابزارها و تکنیکدانش مدیریت ریسک و با رعایت اصول و مبانی برون سپاري، ضروري بوده و استف

-گشا خواهد بود. مساله اصلی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، شناسایی ریسکهاي آن بسیار راه
ها بندي ریسکها با هدف اولویتهاي تحقیق و توسعه دفاعی و ارزیابی کیفی آنهاي برون سپاري پروژه

هاي درجه ریسک باال، متوسط و کم، مدیران پروژهها در سه بندي ریسکبرون سپاري است. با اولویت
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ها اقدام نموده و از این طریق مدیریت کارهاي کنترل و کاهش اثرات ریسکتحقیقاتی نسبت به ارایه راه

 ها خواهند داشت.هدفمند و موثري در اجراي پروژه

 هاي پژوهشاهداف و سوال -3

 اهداف پژوهش -3-1

 کارگیري نظرات خبرگان.هاي تحقیق و توسعه دفاعی با بهسپاري پروژههاي برون شناسایی ریسک -1
 هاي تحقیق و توسعه دفاعیسپاري پروژههاي برونارایه ساختار سلسله مراتبی ریسک -2
 هاي تحقیق و توسعه دفاعی)هاي شناسایی شده (براي یکی از پروژهبندي ریسکارزیابی کیفی و اولویت -3

 شهاي پژوهسوال -3-2
 هاي تحقیق و توسعه دفاعی را شناسایی نمود؟سپاري پروژههاي برونتوان ریسکچگونه می-1
 گیري نمود؟سپاري یک پروژه تحقیق و توسعه دفاعی را اندازهتوان مقدار ریسک برونچگونه می-2
ک باال، هاي تحقیق و توسعه دفاعی را در سه درجه ریسسپاري پروژههاي برونتوان ریسکچگونه می-3

 بندي نمود؟متوسط و کم اولویت

 پژوهشپیشینه -4

براي تهیه طرح تحقیق، ضروري است که محقق با مراجعه به مدارك و اسناد پیرامون موضوعی که براي 
دست آمده، مساله تحقیق تحقیق انتخاب شده است، آگاهی خود را گسترش دهد تا بتواند در پرتو اطالعات به

رو، پیرامون موضوعات اصلی این هاي آن را مشخص سازد. از اینمحدود نماید و کرانه خود را تعریف مجدد و
 تحقیق بررسی هاي الزم صورت گرفته که به ترتیب به آن اشاره می گردد:

سپاري راهبردي ]. الگوي برون3و2اند [گام اصلی را پیشنهاد داده 6اکرمی و کریمی، الگوي برون سپاري با 
]. همچنین، چشم براه و مرتضوي، در تحقیقاتی 4وسط پرویزیان و دهقان، ارایه شده است [فاز اصلی ت 5در 

]. فرآیند اجرایی دیگري 5اند [گام اصلی را پیشنهاد نموده 5سپاري با اند الگوي دیگري از برونکه انجام داده
 ]. 6در خصوص برون سپاري تحقیق و توسعه توسط نوري و بازیار ارایه شده است [

]. 7اند [را ارایه دادهISهاي سپاري پروژههاي بروناي از ریسکگانهبندي سهگنزالس و همکارانش، دسته
]. 8توسط راج و عبدالحافظ پیشنهاد شده است[ ITو  ISهايسپاري پروژهاي از برونبندي چهارگانهدسته

]. 9عامل اصلی ارایه نموده است [ 10سپاري تحقیق و توسعه را در هاي برونبالنچاندار، عوامل اصلی ریسک
]. ویلککس و همکارانش 10عامل معرفی نموده است [ 5هاي پیش روي برون سپاري را در فلوریانچالش

اند و یک آوري اطالعات را در ده عامل خالصه کردههاي فنسپاري پروژههاي برون)، ریسک2000(
-)، دسته2007]. توبایاس و همکارانش (11اند [نمودهها پیشنهاد چارچوب براي تجزیه و تحلیل این ریسک

)، 1387]. میر محمد صادقی و چشم براه (12اند [هاي برون سپاري ارایه دادهاي را براي ریسکبندي سه گانه
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هاي مختلف بروز )، جنبه1387]. همتی (13اند [بخش جداگانه پیشنهاد داده 3هاي برون سپاري را در ریسک
 ]. 14مرحله جداگانه ارایه نموده است[ 5سپاري را در  هاي برونریسک

اند هاي بزرگ استفاده نموده)، از تکنیک دلفی در شناسایی عوامل بحرانی در پروژه1385جعفري و جاسبی (
-]. زارعی و پهلوانی، از تکنیک نمودار علَی و معلولی (استخوان ماهی) در شناسایی علل تاخیرات پروژه15[

هاي )، براي ارزیابی کیفی ریسک1387]. سید نقوي و تیموري (16اند [پتروشیمی استفاده کردههاي بزرگ 
]. همچنین تکنیک ماتریس احتمال وقوع و تاثیر 17اند [پروژه از روش احتمال وقوع و تاثیر استفاده نموده

]. 18قرار گرفته است [ها مورد استفاده )، در ارزیابی کیفی ریسک1387توسط حسینعلی پور و همکارانش (
)، 1387]. قائد شرف و همکارانش (19بندي فازي در مدیریت ریسک استفاده کرده است [چینی چیان، از رتبه

 ]. 20اند [هاي پروژه استفاده نمودهاز رویکرد فازي در ارزیابی کیفی ریسک

 روش شناسی پژوهش-5

 روش پژوهش      -5-1
ها و اطالعات، بندي بر مبناي چگونگی گردآوري دادهاین مطالعه، از نظر هدف، کاربردي و از نظر دسته     

 اند از :پیمایشی است. مراحل اصلی در این تحقیق عبارت-از نوع تحقیق توصیفی
هاي تحقیق و توسعه دفاعی  از طریق بررسی مقاالت و هاي برون سپاري پروژهشناسایی ریسک -1

 منابع علمی موجود و مصاحبه با خبرگان.
 آوري اطالعات از خبرگان (طراحی پرسشنامه اول).ابزار سازي (تست روایی)  و گرد -2
 آوري شده و تحلیل آن.هاي گردآنالیز پرسشنامه -3
 سپاري تحقیق و توسعه دفاعی.هاي برونتعیین ساختار سلسله مراتبی ریسک -4
 هاي تحقیق و توسعه دفاعی با اجراي مراحل زیر:پروژه سپاريهاي برونارزیابی کیفی ریسک -5

 هاهاي شناسایی شده با هدف آنالیز کیفی ریسکطراحی پرسشنامه دوم بر اساس ریسک -   
ها (بر اساس روش احتمال وقوع و بندي ریسکسپاري با هدف اولویتهاي برونآنالیز کیفی ریسک -   

 تاثیر)
 ابزار انجام پژوهش -5-2

ترین به اطالعات ثبت شده، یکی از غنینداشتن ها و همچنین دسترسی دلیل ضعف در مستندسازي پروژهبه
که به صورت پراکنده بوده و نیاز به روش و  استو قابالعتمادترین منابع اطالعاتی، تجربه افراد متخصص 

،عالوه بر رواز این است.نها هاي خام و پردازش آجمع آوري این داده برايابزار تحقیق علمی قابل اعتماد، 
-از پرسش ،هاي علمی تحقیق در مدیریتبا در نظر گرفتن روشبررسی مقاالت مختلف مرتبط با موضوع و 

 به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. و مصاحبه نامه 
نامه در سخهاي پااي). گزینهي طراحی شده از طیف لیکرت استفاده شده است (مقیاس فاصلهنامهدر پرسش

منظور گو نسبت به یک موضوع است. همچنین، بهگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخاین طیف، معموًال نشان
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گو نیز انجام شده است که مصاحبه حضوري با افراد پاسخ 27برقراري ارتباط مستقیم با افراد خبره، تعداد 

 عمدتاً پیرامون موضوعات زیر بوده است:
 هاي مربوطهون سپاري و پرداختن به ریسکضرورت و اهمیت بر -1
 سپاري تحقیق و توسعه ي اجرا و فرآیندهاي بروننحوه -2
 سپاري تحقیق و توسعههاي برونمدل مدیریت ریسک و ریسک -3
 نامه  طراحی پرسش-5-3

هاي تحقیق و سپاري پروژههاي برونمنظور استفاده از نظرات خبرگان در زمینه ریسکدر این پژوهش به
 نامه طراحی و توزیع شده است:توسعه، دو نوع پرسش

 هاي برون سپاري تحقیق و توسعه دفاعی شناسایی ریسک -نامه اول پرسش
 تعیین احتمال وقوع و تاثیر ریسک بر اهداف پروژه -نامه دوم پرسش
نامه، سشسپاري طراحی شد. در این پرهاي برونهاي مختلف بروز ریسکنامه اول، بر اساس جنبهپرسش
هاي سپاري در دو سطح پیشنهاد شده است: سطح اول شامل عوامل ریسک یا همان جنبههاي برونریسک

هاي سپاري مربوط به هر عامل (جنبه) که در قالب سوالهاي برونگانه بروز ریسک و سطح دوم، ریسکپنج
-سپاري بوده که میهاي برونگر یک ریسک از مجموعه ریسکسوال) ارایه شده است. هر سوال بیان 52(

نامه اول نمود. ابتدا پرسشگو میزان موافقت یا مخالفت خود را در خصوص هر ریسک ارایه میبایست پاسخ
سپاري و در هاي برونهاي برون سپاري توزیع شده و پس از شناسایی ریسکبه منظور شناسایی ریسک

سپاري تحقیق و توسعه هاي برونوقوع و تاثیر ریسک منظور تعیین احتمالنامه دوم بهمرحله بعدي، پرسش
 طراحی و توزیع شد. 

 نامهروایی پرسش-5-4

ها دقیقاً، موضوع مورد مطالعه را بسنجد. در ابتدا بر اساس موضوع منظور از روایی این است که محتواي سوال
هاي مربوطه در نامه، سوالاي تنظیم گردیده که پس از طراحی مقدماتی پرسشنامهمورد مطالعه، پرسش

ها، مرتبط بودن هدف چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته است و در این رابطه قابل فهم بودن سوال
هاي غیر مرتبط، از تعدادي افراد نمونه جامعه و کارشناسان هاي مطرح شده و حذف سوالآزمون با سوال

گیري از نظرات استاد محترم راهنما تغییرات بهره نفر) نظر خواهی شده و نهایتاً با 10متخصص (تعداد 
هاي آن به عمل آمده است. فلذا پرسشنامه مورد نظر از روایی محتوایی نامه و سوالاصالحی الزم در پرسش

 کافی برخوردار است. 
 گیريانتخاب جامعه آماري و نمونه-5-5

سپاري پروژه هاي تحقیق یت و اجراي برونهاي مدیرجامعه آماري شامل افراد با تحصیالت مختلف در زمینه
 25نفر است که حدود  1000و توسعه دفاعی می باشد. تعداد محققین شاغل در جامعه آماري مذکور بالغ بر 

صورت مستقیم در حوزه مدیریت و اجراي برون سپاري فعالیت دارند. بنابراین، جامعه درصد از این افراد به
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هاي تحقیقات و جهاد خودکفایی است. در این فر از محققین فعال در سازمانن 250آماري این تحقیق، شامل 

استفاده شده  ۱گیري تصادفی استفاده شده و براي برآورد حجم نمونه از فرمول کوکرانتحقیق از روش نمونه
 است:

)1(11 2

2

2

2

−+
=

d
pqt
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n 

درصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت افرادي که داراي  pحجم جامعه مورد مطالعه، Nدر این فرمول 
تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با d درصد افراد فاقد آن صفت در جامعه،  qصفت مورد مطالعه هستند، 

ضریب  tگیري نیز به آن بستگی دارد و  میزان تخمین محقق براي وجود آن صفت در جامعه که دقت نمونه
دهد. با توجه به عدم وجود اطالعات قبلی در مورد نحوه  ي حدي را نشان میمشخص کننده احتمال خطا

گیري براي اولین بار صورت  توزیع صفات در جامعه آماري مذکور، عدد واریانس نامشخص بوده و چون نمونه
). از اینرو براي جامعه p=q=0.5گیرند ( می 5/0به  5/0گیرد معموالً درصد توزیع صفات را به نسبت  می

و احتمال  0.95نفري از افراد خبره در برون سپاري پروژه هاي تحقیق و توسعه دفاعی، با سطح اطمینان  250
محاسبه و در نظر گرفته شد. بنابراین،  36ها تعداد نمونه آماري، عدد  براي پر کردن پرسشنامه 15/0خطاي 

وزیع گردیده که با توجه به پرسشنامه ت 40تعداد   -شناسایی ریسک هاي برون سپاري-در مرحله اول
هایی که ناقص پر شده بود یا در تکمیل آن دقت نامههاي دریافتی تکمیل شده و حذف پرسشنامهپرسش

نامه براي تجزیه و تحلیل انتخاب و مورد استناد قرار پرسش 32الزم به عمل نیامده بود، در نهایت تعداد 
-هایی انتخاب گردد که داراي فرآیند تحقیقاتی و برونسازمانگرفته است. سعی شده است جامعه آماري از 

 سپاري تقریباً مشابهی باشند.

 تعیین اعتبار به کمک روش آلفاي کرونباخ-5-6

هاي محاسبه قابلیت اعتماد، استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ است که در این تحقیق مورد یکی از روش
ضریبی است که میزان همبستگی مثبت اعضاي یک مجموعه را با استفاده قرارگرفته است. آلفاي کرونباخ 

 تر باشد، اعتبار سازگاري درونی بیشتر است.کند. هر چقدر آلفاي کرونباخ به عدد یک نزدیکهم منعکس می
محاسبه شده و Spss19افزار ها از طریق نرمنامهنامه، آلفاي کرونباخ پرسشپرسش 32بعد از تکمیل تعداد 

گر درجه اعتماد و ثبات در سنجش موضوع است. در ) که بیان1حاصل شده است(جدول  916/0مقدار آن 
 نتیجه، اعتبار پرسشنامه تایید شده و نتیجه حاصل به شرح زیر ارایه شده است:

 
 

1-Cochran 
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 تعیین اعتبار به کمک آلفاي کرونباخ  -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات نظري پژوهش-6
 هاي برون سپاريهاي شناسایی ریسکبررسی روش -6-1
ها هاي مختلفی براي شناسایی و ارزیابی ریسکاساس مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید که تکنیکبر 

 نماید:ها را به صورت زیر معرفی میهاي شناسایی ریسک)، روشPMBOKوجود دارد. استاندارد(
 بازنگري مستندات-1
 آوري اطالعات:هاي جمعتکنیک -2 

 یورش فکري -        
 تکنیک دلفی -        
 مصاحبه -        
 SWOTتجزیه و تحلیل  -        

 هاي کنترلیفرم -3   
 هاتجزیه و تحلیل فرضیه -4   
 هاي نموداريتجزیه و تحلیل-5   

 نمودار علت و معلول -       
 نمودار جریان فرآیند یا سیستم -       

نمودار «هاي تحقیقاتی دفاعی، از تکنیک سپاري پروژهبرون هايدر این تحقیق به دلیل نبود مستندات ریسک
عنوان ابزار تحقیق نیز استفاده شده است. اما سپاري و همچنین از مصاحبه بهبرون» جریان فرآیند یا سیستم

براي استفاده از تکنیک نمودار جریان فرآیند یا سیستم، الزم بود که فرآیندها یا الگوهاي اجرایی برون سپاري 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.916 52 
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هاي هاي (عوامل) مختلف بروز ریسک]. با بررسی الگوهاي برون سپاري، جنبه21مورد بررسی قرار گیرد [

 شود.   سپاري استخراج میبرون
 هاي برون سپاريبروز ریسک مختلفهاي جنبه-6-2

چه که از آنبندي گردد. ها دستهسپاري پروژهتواند متناسب با الگوي اجرایی برونسپاري میهاي برونریسک
اي ها باید به گونهبندي و ارایه چارچوب مشخص از ریسکاي برخوردار است، این است که دستهاهمیت ویژه

ها را فراهم سازد. باشد که امکان مدیریت موثر و اجراي فرآیندهاي کنترلی یکسان براي هر گروه از ریسک
هاي تحقیق و نها در هر سازمان، به ویژه سازمانها و اثرات آنها و حتی احتمال بروز آقطعاً اهمیت ریسک

 ها به شرح زیر است:بندي ریسک]. دو نکته مهم در دسته14توسعه بسیار متفاوت خواهد بود [
ها بایستی شامل تمامی مراحل اجرایی برون تبعیت از فرآیند اجراي برون سپاري:  دسته بندي ریسک-

براي این کار بایستی ابتدا با تحلیل  .جامعیت الزم برخوردار باشد هاي شناسایی شده ازسپاري باشد تا ریسک
سازي ي فرآیندهاي برون سپاري که در حال اجرا و پیادههاي هر سازمان، همهمناسب از شرایط و ماموریت

 ها گردد.گاه اقدام به شناسایی ریسکاست، استخراج شده و آن
ها بر اساس اي باشد که امکان پیگیري و کنترل ریسکگونهبهها بایستی بندي ریسکقابلیت کنترل: دسته-

ها فراهم گردد. براي این کار الزم است که ابتدا فرآیندهاي اجرایی به چندین عامل دسته یا عوامل ریسک
ریسک شکسته شده (ساختار سلسله مراتبی ریسک) و هر سطح از عوامل ریسک به زیر عوامل ریسک و به 

 هاي اصلی ختم شود. پیدا کند تا به ریسک همین ترتیب ادامه
هاي برون سپاري ها بی اثر نبوده و منجر به شناسایی ریسکبندي مناسب ریسکرعایت نکات فوق در دسته

 بر اساس مراحل اجرایی برون سپاري خواهد شد.
ا به چند زیر اگر مراحل اجرایی برون سپاري را به چند مرحله یا دسته اصلی تفکیک نموده و هر مرحله ر

مرحله تقسم نمود و به همین ترتیب ادامه داده شود در آن صورت براي شناسایی ریسک هاي برون سپاري، 
کافی است که ریسک هاي آخرین سطح شکست ریسک را تبیین نمود. در واقع با این کار سلسله مراتبی از 

هر دسته یا عامل وجود دارد. از هاي مربوطه به گردد که در آخرین سطح آن، ریسکها مشخص میریسک
ها مشخص شده و از این طریق شناسایی و هاي اصلی این روش این است که عوامل اصلی ریسکمزیت

هاي کنترلی یکسان براي ها و اجراي فرآیندگردد، و از طرفی امکان اتخاذ سیاستها میسر میتبیین ریسک
 گردد. ها فراهم میهر گروه از ریسک

با توجه به توضیحاتی که در باال ارایه شد و با در نظر گرفتن الگوهاي اجرایی برون سپاري، می توان      
 نمودهاي برون سپاري را به صورت زیر ارایه و تشریح جنبه هاي مختلف یا عوامل اصلی بروز ریسک

 ].: 30و14و5و3[
 برنامه ریزي و مدیریت پروژه برون سپاري-1
 انکارانتخاب پیم-2
 مذاکره و عقد قرارداد-3
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 انتقال و جاري سازي پروژه -4
 )سپاريمدیریت و بررسی عملکرد مطابق با قرارداد (نظارت و کنترل برون  -5

 ریزي و مدیریت پروژه برون سپاريبرنامه -1

گیري و گزارشسپاري فراتر از استفاده از ابزارهاي تحلیلی نظیر ریزي و مدیریت پروژه برونفرآیند برنامه
و...) است. تعیین نحوه برخورد با موضوع برون سپاري و  PERTیا  CPMپایش صرف (با ابزارهایی نظیر 

کارهایی مانند برون سپاري، مشارکت و...) و روش شناسی آن یابی (استفاده از راهکه اساساً استراتژي منبعاین
هاي و با چه منابعی تشکیل شوند، نحوه ارزیابی ریسک هاي اجرایی برون سپاري از چه افراديچه باشند، تیم

 هایی از این دست، باید پیش از هر اقدامی مدنظر قرار گیرند.مختلف و مدیریت آنها چگونه باشد و سوال

 کارانتخاب پیمان -2

ین بدان معنا کاران بالقوه در مراحل ابتدایی از قلم بیافتند. اممکن است به دالیل مختلف، برخی از پیمان     
کاري که بالقوه توان ارایه کار مورد توجه قرار گیرد، اما نباید پیماننیست که لزومًا باید بیش از یک از پیمان

ي نیازها و مشخصات فنی مورد نظر براي پروژه برون خدمت را دارد، از نظر دور شود. اعالم نکردن همه
دلیل توجه ویژه در بخش مالی، بهها بهتر تعارضرود. بیشها به شمار میترین ریسکسپاري، یکی از مهم

شکل شفاف نیازهاي سازمان و باید به RFQو  RFPدهند. اسناد نکردن به این موضوع مهم، روي می
 سپاري شده، بیان نماید.انتظارات وي در مورد کاال/ خدمت برون

ها و دانش فنی تامین ار در کنار ابزارها، تواناییکهاي پیماناز طرف دیگر، توجه نکردن به سوابق و تجرب    
تواند به شکست فرآیند برون سپاري بیانجامد. انتخاب پیمانکاري کننده در مورد فرآیند برون سپاري شده، می

که با وجود داشتن توانمندي و تخصص از توان مالی کافی برخوردار نیست، خطري بالقوه براي موفقیت برون 
کار  باید از توان مالی قابل قبول برخوردار باشد تا در مواجهه با رود. افزون بر این، پیمانمیشمار سپاري به

سپاري شده را با وقفه مواجه نسازد. همچنین مخاطراتی که ممکن مشکالت مالی، بالفاصله فرآیند برون
و حتی سیاسی پیمانکار است نه به دلیل ماهیت شرکت طرف قرارداد، بلکه به دلیل شرایط محیطی، اقتصادي 

 گیرند.ها اغلب مورد غفلت قرار میبروز نمایند، از اهمیت باالیی برخوردارند. با این وجود این دسته از ریسک

 مذاکره و عقد قرارداد -3

هاي همسان ها و انتظارات هریک از طرفین؛ نبود برداشتشناسایی و مدون نمودن دقیق و شفاف خواسته     
کند. کامالً محتمل است سپاري را بسیار تشدید میهاي گریزناپذیر آتی در برونها و مجادلهبحث از انتظارات،

ي عمل تامین کننده رضایت ندارد، که کارفرما از نحوهکه برداشت دوطرف از عملکرد متفاوت باشد؛ در حالی
هاي مالی از پیامدهاي ر پرداختتامین کننده مدعی انجام کار با حداکثر کارآیی است. عدم مصالحه و تاخیر د

این موضوع است. از طرفی ممکن است به دالیلی (از جمله توافقات مالی و...) الزم باشد تا برخی از مندرجات 
RFP  یاRFQ  اصالح شده یا مورد چشم پوشی قرار گیرند. تصویب نشدن این موضوع از عقد قرارداد و

دنبال خواهد داشت. مذاکره در مورد استانداردهاي موردنظر تدوین آن به صورت کتبی، پیامدهایی را به 
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کارفرما، تعیین سطح خدمت مورد نظر کارفرما، مسایل مربوط به قوانین رگوالتوري، فناوري اطالعات و 
مالحظات امنیتی نیز از جمله مواردي است که در مذاکرات و عقد قرارداد می تواند منشاء بروز ریسک گردد. 

هاي ترین بخش از فرآیند برون سپاري است و مذاکره و تصویب خواستهاندازي فرآیند، مهمراهفاز انتقال و 
سپاري را کامال تواند انجام این بخش از فرآیند برونمربوط به آن، اگر در مرحله عقد قرارداد صورت گیرد می

 تسهیل کند.

 کارانتقال پروژه به پیمان -4

توقف احتمالی پروژه است که ممکن است در فاصله انتقال فرآیند از کارفرما ترین تهدید در این مرحله، مهم
ریزي قرارداد، ریزي پس از انتقال؛ پیش بینی جزئیات و مسایل مربوط به برنامهکار بروز نماید. برنامهبه پیمان

روژه هردو طرف نمی تواند تمام و کمال توسط مدیران ارشد انجام شود. استفاده نکردن از مشارکت مدیران پ
ریزي مجدد پروژه، به معنی عدم اعمال موارد دقیق در برنامه است که ممکن است بالفاصله پس براي برنامه

نمایند. عالوه از انتقال بروز نماید. براي انجام فاز راه اندازي و انتقال هریک از طرفین تیم خود را معرفی می
هاي مذکور، ها نیز ضروري است. تعهد نداشتن هریک از تیمتیم ها و انتظارات، تعهدبر تعریف حوزه مسوولیت

اندازي و همچنین باالرفتن احتمال بروز کمبود به دلیل توقف فرآیند اغلب به افزایش طول دوره انتقال و راه
 انجامد.می

ي و افزایش ورهایی نظیر کاهش بهرهسپاري امري رایج است و با نشانهمقاومت کارکنان در مقابل برون     
هاي مختلف کارهاي برقراري ارتباط موثر با کارکنان، استفاده از مشوقضایعات قابل شناسایی است. وجود راه

هاي آموزشی مرتبط از دسته عواملی هستند که فقدان آنها، احتمال بروز ریسک فوق را و برگزاري دوره
موقع در مورد مشکالت رسانی بهص براي اطالعهاي مشخبینی روالدهند. عالوه بر این، پیشافزایش    می

هاي اجرایی هردو ها، وجود روابط قوي مابین تیمپیش آمده بسیار مهم است و بستر الزم براي تهیه این روال
طرف قرارداد است. مدیریت نشدن این ریسک، سبب تبدیل شدن مشکالت کوچک به مشکالت عدیده و 

 شد.سپاري خواهد نهایتاً شکست برون

 سپاري)مدیریت و بررسی عملکرد مطابق با قرارداد (نظارت و کنترل برون -5

کار، عقد ریزي، انتخاب پیمانسپاري با تالش و توجه فراوان به مراحل برنامههاي برونبسیاري از پروژه
بدون مدیریت  اند، حجم وقت و سرمایه صرف شده نیز بسیار باالست، اماقرارداد و انتقال کامل فرآیند همراه

سپاري سخن گفت. انجام تمامی مراحل پیش گفته توان از تکمیل فرآیند برونو ارزیابی عملکرد، هرگز نمی
سپاري تنها با مدیریت و سپاري است، اما نتیجه برونسازي بسترهاي الزم براي برونشده به معناي فراهم

قیق براي ارزیابی مستمر فرآیند برون سپاري هاي دیابی است. تهیه نشدن روالبررسی عملکرد قابل دست
شده و مدیریت مسایل پیش آمده، شکست برون سپاري را آن هم پس از صرف هزینه هنگفت و زمان 

هاي مشترك و اقدامات گذاري منابع اطالعاتی امکان اتخاذ سیاستاشتراكهمراه خواهد داشت. بهطوالنی به
ش طول عمر رابطه راهبردي دو طرف قرارداد به دلیل اطالع نداشتن کند. کاهاصالحی دوجانبه را فراهم می
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شک، مسایل مالی، ندادن به فرآیندهاي بازخورد خواهد بود. بی از منفعت و زیان یکدیگر، از پیامدهاي شکل

ترین اند و رابطه برون سپاري نیز از این قاعده مستثنی نیست. متداولترین بخش از روابط تجاريمهم
-کار و در نتیجه راضی نبودن او از قرارداد است که پیامدهاي آن میموقع به پیمانپرداخت نکردن به ریسک،

 تواند از حد کاهش سطح کیفی حتی تا حد توقف و فسخ قرارداد باشد. 

 سپاريهاي برون انواع دسته بندي ریسک مقایسه -6-3
سپاري وجود دارد که در هاي بروناز ریسک هاي مختلفیبنديعمل آمده دستههاي بهبر اساس بررسی

اند. سطوح سازمانی مختلف با شرایط محیطی و فرهنگی متفاوت شناسایی و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته
ها اي از این دسته بنديهاي صورت گرفته، مناسب دیده شده که مقایسهبنديجا براي ارزیابی دستهدر این

هاي مطرح شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه بنديانواع دسته ،1انجام گیرد. در جدول 
هاي مختلف بروز ریسک در فرآیند عنوان جنبهگانه که بهو عوامل ریسک پنج 2-4بر اساس توضیحات بند 

 ].21برون سپاري است، صورت گرفته است [
 هاي برون سپاريهاي ریسکمقایسه دسته بندي -1جدول

 موضوعات
 
 
 

 بندينوع دسته

ریزي و برنامه
مدیریت پروژه 
 برون سپاري

انتخاب 
 پیمانکار

مذاکره 
و عقد 
 قرارداد

 

انتقال و 
جاري 
سازي 
 پروژه

 

مدیریت 
و بررسی 
عملکرد 
مطابق 
 با قرارداد

 Reyes Gonzales,Jose Gasco,Juanبندي دسته
Liopis تا  دارد دارد ندارد

 ندارد حدودي

تا  دارد Raj GururajanوAbdul Hafeez-Baigبندي دسته
تا  دارد دارد حدودي

 حدودي
تا  دارد دارد R.Balanchandraبندي دسته

تا  دارد حدودي
 حدودي

تا  ندارد Kim Wullenweberبندي دسته
 حدودي

تا 
 دارد دارد حدودي

تا  دارد ندارد ندارد Dr.Florian Schmitبندي دسته
 حدودي

تا 
 حدودي

تا  دارد دارد دارد L.P.Willcocks , M.C. Lacity , T.Ker بنديدسته
 دارد حدودي

تا  دارد دارد James A.Tompkins,Dal Marmelinkبنديدسته
 حدودي

تا 
 دارد حدودي

بندي دسته
Power,Mark,Desouza,Kevin,Bonifiazi,Carlo تا  دارد

 حدودي
تا 

 حدودي
تا 

 حدودي
تا 

 حدودي
تا  دارد دارد تا حدودي پیشنهادي میر محمد صادقی و چشم براهبندي  دسته

 حدودي
تا 

 حدودي
تا  دارد ندارد دارد دارد بندي پیشنهادي مرتضوي و چشم براهدسته

 حدودي
 دارد دارد دارد دارد دارد ]14هاي ارایه شده در مرجع[ریسک
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تا  تا حدودي ]22هاي پیشنهادي مرجع[ریسک
 حدودي

تا 
 حدودي

تا 
 حدودي

تا 
 حدودي

تا  دارد دارد تا حدودي ]23ها و مخاطرات پیشنهادي مرجع[ریسک
 دارد حدودي

 

 دفاعیسپاري تحقیق و توسعه هاي بروناولیه ساختار شکست ریسک الگويپیشنهاد  -7
سپاري  عمل آمده، از نمودار جریان فرآیند برونهاي به) و بررسیPMBOKدر این مقاله، بر اساس استاندارد(

سپاري تحقیق و توسعه دفاعی استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا هاي برونبراي پیشنهاد اولیه ریسک
هاي آن پیشنهاد بر اساس مطالعات انجام شده، فرآیند برون سپاري تحقیق و توسعه استخراج و سپس ریسک

، مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شده است. نفر از خبرگان 32هاي متعدد با شده و در ادامه با برگزاري جلسه
ي اول طرح شده و نظرات جمعی از خبرگان تحقیق و نامههاي پیشنهادي در قالب پرسشپس از آن ریسک

 توسعه دفاعی در سازمان مورد نظر جمع آوري و تحلیل شده است.
هاي شد و با دقت بیشتر در دسته بندي ها و مطالعات انجام شده که توضیحات آن ارایهبا توجه به بررسی

هاي برون سپاري ، صورت گرفته است، ساختار سلسله مراتبی ریسک1اي که در جدول ارایه شده و مقایسه
تحقیق و توسعه دفاعی در دو سطح عوامل ریسک و ریسک، شناسایی و الگوي اولیه ساختار شکست 

 پیشنهاد گردید.  1یسک، به شکلبر اساس ساختار سلسله مراتبی منابع رRBS(1ریسک(

 
 الگوي اولیه ساختار شکست ریسک برون سپاري تحقیق و توسعه دفاعی -1شکل 

1 -Risk Breakdown Structure 
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 ها تجزیه و تحلیل داده-7-1
ها به روش آماري با مشاوره و نظر خبرگان پس از تایید اعتبار پرسشنامه (اول) براي تجزیه و تحلیل داده     

 هاي زیر مورد بررسی قرار گرفته است :آزمون به کمک آزمون کرونباخ، آماره و
 محاسبه مقدار میانگین -1

نامه، در ابتدا هاي تکمیل شده با میانگین و حداکثر امتیازات پرسشمنظور مقایسه نتایج پرسشنامهبه     
نامه محاسبه و سپس میانگین امتیازات آن محاسبه شده است که مجموع امتیازات حاصله از هر پرسش

نامه است و حاکی از مطلوب بودن چارچوب نظر بیشترین مقدار میانگین حاصله باالتر از میانگین پرسش
 خبرگان است:

 

 مقایسه مقدار میانگین حاصله از نظرات خبرگان و میانگین پرسشنامه -1نمودار

 آزمون بینم -2
از روش لیکرت این است که  نامه مقیاس لیکرت است. علت استفادهمقیاس مورد استفاده در پرسش     

کند. در نتیجه، چون این اعداد گویان را به اعداد کمی قابل درك براي ماشین تبدیل مینظرات کیفی پاسخ
 هاي غیر پارامتري هستیم.داراي معناي کمی نیستند، براي تحلیل آنها نیازمند استفاده از روش

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه
 9 7 5 3 1 امتیاز

اي(بینم) ها کیفی هستند در نتیجه، از آزمون توزیع دو جملهجا که روش تحقیق توصیفی بوده و دادهاز آن
 اي است که داراي خواص زیر باشد:براي تحلیل آماري استفاده شده است. تجربه بینم، تجربه

 آزمایش فقط دو حالت داشته باشد(موفقیت،شکست) -

+=1احتمال شکست به طوریکه(qاحتمال موفقیت و pاشد(احتمال موفقیت ثابت ب - qp ( 
 ها مستقل از هم هستند.آزمایش -
 مرتبه تکرار می شوند. nها آزمایش -

pqو موفقیت نشدن با احتمال  pاگر توزیع بینم منجر به موفقیت با احتمال  صورت گردد، در آن1=−
 آزمایش مستقل به صورت زیر خواهد بود: n، یعنی تعداد موفقیت درxتوزیع احتمال متغیر 

52 
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 حداکثر میانگین جواب میانگین پرسشنامه حداقل
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هایی به شرح ذیل تعریف شده ها فرضهاي تکمیل شده براي کلیه سوالنامهپرسشهاي براي تحلیل داده

ایم که را به عنوان فرض یک قرار داده µ<6عنوان فرض صفر و را به µ≥6ها ي سوالاست و در همه
 گیرانه، همراه باشد.با نظر سخت

 
 نگ و پذیرفته شده در برون سپاريسوال یک: نبود راهبرد هماه

فرض صفر : نبود راهبرد هماهنگ و پذیرفته شده به عنوان یک ریسک در برون سپاري تحقیق و توسعه 
 نیست.

 فرض یک: نبود راهبرد هماهنگ و پذیرفته شده به عنوان یک ریسک در برون سپاري تحقیق و توسعه است.
 برون سپاريگذاري نادرست و نا مشخص در سوال دو: هدف

عنوان یک ریسک در برون سپاري تحقیق سپاري بهفرض صفر: عدم هدفگذاري صحیح و مشخص در برون
 و توسعه نیست.

عنوان یک ریسک در برون سپاري تحقیق سپاري بهگذاري صحیح و مشخص در برونفرض یک: عدم هدف
 و توسعه می باشد.

 به همین ترتیب تا سوال پنجاه و دوم:  
 تجربیات برون سپاري(موفقیت/شکست) به سایر مدیران پروژهkdhtjk: انتقال جاه و دومسوال پن

فرض صفر : عدم انتقال تجربیات برون سپاري(موفقیت/شکست) به سایر مدیران پروژه به عنوان یک ریسک 
 در برون سپاري تحقیق و توسعه نمی باشد.

) به سایر مدیران پروژه به عنوان یک ریسک : عدم انتقال تجربیات برون سپاري(موفقیت/شکستفرض یک
 در برون سپاري تحقیق و توسعه می باشد.

در این آزمون با فرض سخت گیرانه به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است. یعنی میانگین هاي کمتر و 
مساوي شش رد و میانگین هاي بزرگتر از شش مورد پذیرش قرار گرفته است. فرض صفر در کلیه سواالت 

-شود و فرض یک مورد تایید قرار میهاي بیست، بیست و یک، بیست و نه و سی و سه رد میله جز سواب
 گردد :ها و جدول باال، به برخی از نتایج اشاره مینامهگیرد. با توجه به جواب پرسش

برون سپاري عنوان ریسک % خبرگان به80سپاري از نظر نبود راهبرد هماهنگ و پذیرفته شده در برون -1
 تحقیق و توسعه مورد تایید قرار گرفته است .
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 1درصد پاسخ دهندگان به سوال  -2نمودار

عنوان ریسک % خبرگان به80سپاري از نظر هاي قابل برونها و فعالیتنداشتن فرآیند شناسایی گزینه -2
 سپاري تحقیق و توسعه مورد تایید قرار گرفته است.برون

 
 5پاسخ دهندگان به سوال درصد  -3نمودار

-هاي کاري مرتبط، درتیمهاي چند تخصصی با زمینهاستفاده نکردن از افرادي با تنوع مهارتی باال و تیم -3
سپاري تحقیق و توسعه مورد تایید قرار عنوان ریسک برون% خبرگان به90سپاري، از نظر هاي اجرایی برون

 گرفته است.

 
 8به سوال درصد پاسخ دهندگان -4نمودار

 

 نهایی ساختار شکست ریسک برون سپاري تحقیق و توسعه دفاعی الگويارایه -7-2
ریسک  52عامل ریسک در سطح اول و تعداد  5ي شود ساختار نهایی، دربرگیرندهگونه که مالحظه میهمان

عمل به هاي پیشنهاد شده در سطح دوم، عمدتا بر اساس مطالعات و بررسی هايدر سطح دوم است. ریسک
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آمده از منابع علمی موجود و همچنین مصاحبه با افراد خبره ارایه شده است. به این صورت که در ابتداي کار 

ها پیشنهاد شده و در سیر روند تکمیلی، چندین مصاحبه انجام شده و در نهایت با تعداد محدودتري از ریسک
ها، ساختار شکست مه و تجزیه و تحلیل دادهشناتر شده است. پس از تکمیل پرسنامه کاملتکمیل پرسش

 ]: 21ریسک نهایی به شکل زیر ارایه شد [
 

 
 الگوي نهایی ساختار شکست ریسک برون سپاري تحقیق و توسعه دفاعی -2شکل 

ریزي و مدیریت برنامه«ریسک است. عامل  48زیر عامل و  8عامل،  3ساختار شکست ریسک فوق شامل 
زیر عامل و تعداد  3شامل » اجراي برون سپاري«ریسک، عامل 13زیر عامل و تعداد  3، شامل »سپاريبرون

ریسک است. الزم به ذکر  9زیر عامل و تعداد  2، شامل »سپارينظارت و کنترل برون«ریسک و عامل  26
ریسک بوده است که پس از طراحی و توزیع  52هاي پیشنهادي شامل است که در ابتداي کار تعداد ریسک

ریسک نهایی شده است. نتایج حاصل از این  48آوري شده، تعداد نامه اول و آنالیز اطالعات جمعسشپر
هاي برون سپاري تحقیق و توسعه دفاعی در سه دهد که ساختار سلسله مراتبی ریسکتحلیل، نشان می

 ). 2سطح عوامل، زیر عوامل و ریسک قابل تقسیم است (شکل 

 ارزیابی کیفی ریسک -8

هاي شناسایی شده را تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، فرآیندي است که اثر و احتمال به وقوع پیوستن ریسک
کند. در این بندي میها را براساس میزان آثارشان بر اهداف پروژه اولویتکند. این فرایند، ریسکارزیابی می
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هاي سپاري یکی از پروژههاي برونسکنامه دوم، با هدف تعیین احتمال وقوع و اثرات ریراستا ابتدا پرسش

هاي برون ، ریسکنامهپژوهش و توسعه دفاعی طراحی و پس از گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات پرسش
]. در این پژوهش، با توجه به میانگین نتایج احتمال وقوع و 21بندي گردید [سپاري پروژه مورد نظر اولویت

احتمال وقوع و تأثیر آن براي ارزیابی کیفی ریسک، انتخاب شده است.  ها، روش ماتریس میزاناثرات ریسک
 ] : 23اند از[سه مرحله جهت ارزیابی کیفی ریسک در نظر گرفته شده است که عبارت

ترین تاثیر را بر پروژه دارد انتخاب     هاي زمان، هزینه و کیفیت، عاملی که بیشاز بین میانگین نتایج عامل -1
 شود. می

 )1ضرب احتمال وقوع در ماکزیمم اثر هر ریسک (پیوست شمارهصورت حاصلمحاسبه مقدار ریسک، به - 2
صورت نزولی و با در نظر گرفتن ماتریس دست آمده بهها، بر اساس مقدار ریسک بهبندي ریسکاولویت – 3

 ).3ارزیابی تاثیرات ریسک (شکل
 

 P*Iاحتمال وقوع تاثیر در نتایج پروژه  )Pاحتمال وقوع(

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

 راهنما

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

 )Iاحتمال تاثیر(

  ریسک وتاثیر زیاد  ریسک و تاثیر متوسط  ریسک و تاثیر کم

 ماتریس ارزیابی تاثیرات ریسک-3شکل 

هاي شناسایی شده با اولویت ترین ریسکدهد که مهمدست آمده از ارزیابی کیفی ریسک نشان مینتایج به
 ریسک است. 6ریسک و اولویت پایین  26ریسک، اولویت متوسط  16باال شامل 

ي باال، الزم است دقت و تمرکز بیشتري از سوي تیم مدیریت ریسک با درجههاي در خصوص ریسک     
گویی به هاي پاسخسپاري پروژه مورد مطالعه صورت گرفته و براي کنترل و پیگیري آنها یکی از روشبرون

 ریسک (جلوگیري، کاهش ، انتقال، پذیرفتن) در نظر گرفته شود.
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 گیرينتیجه-9

سپاري تحقیق و توسعه دفاعی انجام هاي برونشناسایی و ارزیابی کیفی ریسکاین پژوهش، در راستاي 
هاي برون سپاري است. در شناسایی گرفته است که نتایج آن در دو بخش شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک

، »نمودار فرآیند جریان یا سیستم«هاي تحقیق و توسعه دفاعی، از روشسپاري پروژههاي برونریسک
دلیل ضعف در ثبت اطالعات و تولید نشدن ها ارایه شده است. بهشده و ساختار سلسله مراتب ریسک استفاده

هاي برون سپاري، منبع اطالعاتی مورد استفاده در این مستندات مربوط به شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک
هاي ارزیابی کیفی ریسکمنظور ها، بهتحقیق مدیران و کارشناسان خبره بوده است. پس از شناسایی ریسک

بندي شناسایی شده براي یک پروژه خاص، از ماتریس ارزیابی تاثیرات ریسک استفاده شده و نسبت به اولویت
سپاري این امکان هاي برونها در سه درجه باال، متوسط و پایین اقدام شده است. ارزیابی کیفی ریسکریسک

بندي نموده و اقدامات کنترلی هاي شناسایی شده را اولویتکند تا ریسکرا براي مدیریت پروژه ایجاد می
ها اعمال نماید. نکته بسیار مهمی که بایستی در نظر گرفته بعدي را متناسب با اولویت هر کدام از ریسک

هاي برون سپاري فرآیند تکرار پذیري بوده که این مهم شود، این است که شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک
هاي زمانی اي تکرار شود؛ چرا که در دورهصورت دورهسازي مدیریت ریسک رعایت شده و بهدهباید در پیا

 کند. بروز پیدا می  پروژهسپاري هاي مختلفی در برونمختلف شرایط حاکم بر پروژه یکسان نبوده و ریسک
هاي تحقیق و توسعه سپاري پروژههاي بروندر ادامه، پیشنهادهایی در زمینه شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک

 شود: هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح ارایه میدفاعی در سازمان
-برون سپاري موضوع مهمی است که بایستی قبل از شروع آن، تمام جوانب و شرایط سازمان از قبیل هم -1

ن متعدد و توانمند، قابلیت کاراسپاري، وجود پیمانهاي قابل برونسپاري با منافع راهبردي، فعالیتسویی برون
ي الگوي مناسبی که بتواند با در در نتیجه، ارایه .کاران و ... مورد بررسی قرار گیردمدیریت ارتباطات با پیمان

گیري مناسبی را براي مدیران سازمان ایجاد نماید، بسیار حائز ها تصمیمنظر گرفتن مجموع این شاخص
 اهمیت خواهد بود. 

سپاري، الزم است پس از شناسایی و ارزیابی کیفی هاي برونسازي کامل مدیریت ریسکپیادهمنظور به -2 
ي الگویی که بتواند، میزان تاثیر رو، ارایهها نسبت به ارزیابی کمی و کنترل آنها اقدام گردد. از اینریسک

ها را مدیریت بهتر ریسک ها را کنترل نماید، امکانگیري نموده و ریسکریسک در اهداف پروژه را اندازه
 فراهم خواهد ساخت.

اي سپاري، بایستی به صورت دورههاي برونبندي ریسکگونه که اشاره شد، ارزیابی کیفی و اولویتهمان-3
داري موثر اطالعات حاصل از اجراي سپاري پروژه ادامه داشته باشد. ثبت و نگهتکرار شده و تا پایان برون

هاي برون تواند مدیران و کارشناسان پروژه را در شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکیمداوم این فرآیند، م
 تر نماید. هاي مشابه یاري نموده و دانش و تجربیات آنها را در این زمینه کاملسپاري پروژه

هاي تحقیق و توسعه در سپاري پروژههاي برونبهتر است که فرآیند شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک
 شکل تدریجی و آزمایشی انجام شده و سپس توسعه و تعمیم یابد.  هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح بهانسازم
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