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Abstract: 
Aerospace is a high-technology industry that produces “aircraft, guided missiles, space 

vehicles, aircraft engines, propulsion units, and related parts”. One of the requirements for 

growth and development in the aerospace industry is appropriate investment and financing 

projects related to the industry. But the risks faced by investors in each industry is along with 

uncertainty and not to mange them, sometimes even lead to investment failures. 

In this paper, we study the investment risks of civil aviation in four product types: general 

aviation, regional jets, single aisle, large widebody. The risk was identified using the relevant 

research literature and experts’ opinions and then ranked using hierarchical fuzzy TOPSIS. 

The results show that, among the four types of products on the civil aviation, large widebody, 

single aisle, regional jets and general aviation respectively, have greatest risk investment. 

Among the seven types of risk are recognized in the aviation industry, management risk, 

financing risk and production risk, respectively, are of the greatest importance. Innovation of 

this article is to assess the investment risks of Iranian civil aviation and ranking them using 

one of the Fuzzy MCDM techniques. 
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 گذاري در صنعت هوایی ایران  هاي سرمایه بندي ریسک شناسایی و اولویت

 ) 30/11/1393تاریخ پذیرش:  13/07/93( تاریخ دریافت:  
 

 3مهدي شیرازي شایسته ،2يابوالفضل باقر، *1رسول خوانساري
 

 چکیده
یکی از صنایع با فناوري پیشرفته که از سطح فناوري بسیار پیچیده و باالیی برخوردار است، صنعت هوافضا اسـت کـه مربـوط بـه تولیـد      

اي و مـواردي از ایـن قبیـل     هاي مـاهواره  هاي آیرودینامیک و مکانیک پروازي ساخت هواپیماها، فناوري تجهیزات ناوبري هوایی، سیستم
هاي مربوط به این صنعت است. ولـی   گذاري مناسب و تامین مالی پروژه رشد و پیشرفت در صنعت هوافضا، سرمایه است. یکی از الزامات

گـردد و عـدم توجـه     رو است که موجب پدیدآمدن عدم اطمینـان مـی   هایی روبه اي با ریسک گذاري در هر صنعت یا زمینه همواره سرمایه
 شود.   منجر می گذاري سرمایهکافی به آنها گاه حتی به شکست 

هاي مهم این صنعت در چهار نـوع محصـول هوانـوردي عمـومی،      در تحقیق حاضر بخش هوایی صنعت هوافضا به عنوان یکی از بخش
پیکر بررسـی گردیـده و بـا اسـتفاده از ادبیـات تحقیـق و نظـر خبرگـان انـواع           پیکر و هواپیماهاي پهن اي، هواپیماهاي باریک جت منطقه

بندي شده اسـت. نتـایج    گذاري در این صنعت شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازي سلسله مراتبی رتبه سرمایههاي  ریسک
پیکر، جـت   پیکر، هواپیماهاي باریک دهد، در بین چهار نوع محصول تجاري در صنعت هوایی، به ترتیب هواپیماهاي پهن تحقیق نشان می

گذاري را دربردارند. همچنین در میان هفت نوع ریسک اصـلی شناسـایی شـده در     ین ریسک سرمایهاي و هوانوردي عمومی بیشتر منطقه
هـاي   نوآوري این مقالـه، پـرداختن بـه ریسـک     ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. هاي مدیریت، مالی و تولید به صنعت هوایی، ریسک

گیري چنـدمعیاره   هاي تصمیم بندي آنها با استفاده از یکی از روش لویتگذاري در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و سپس او سرمایه
 فازي است.

 واژگان کلیدي:
 گذاري، مدیریت ریسک، صنعت هوافضا، صنعت هوایی صنایع با فناوري پیشرفته، سرمایه
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 مقدمه -1

در چند سال یکی از صنایع با فناوري پیشرفته که از پیچیدگی باالیی برخوردار است، صنعت هوافضا است. 
هاي  اي به صنعت هوافضا شده و این صنعت نقش خوبی در ایجاد مشاغل باکیفیت و نوآوري اخیر توجه ویژه

هاي مستقیم و غیرمستقیم خوبی در صنایع دیگر نیز ایجاد شده است.  فناورانه داشته و در نتیجه آن قابلیت
رسد  عمومی توسعه یافته است و به نظر میصنعت هوایی کشور تاکنون با اتکا بیش از حد الزم به منابع 

المللی برخوردار شود  تر بازار داخلی و بین تر و منعطف اي از رشد رسیده که باید از منابع بزرگ اکنون به مرحله
تري از تکامل و اثربخشی در اقتصاد ملی را به  هاي مذکور فرصت ورود به تراز متفاوت تا با استفاده از محرك

عه محصوالت در صنعت هوافضا امري پیچیده و در مقیاس وسیع است که نیازمند دست آورد. توس
گذاري زیادي از جهت منابع و زمان است و معموالً نیازمند همکاري بخش خصوصی و دولتی است.  سرمایه

ها و  گذاري در این صنعت، نیازمند شناسایی ریسک هاي زیادي همراه است و توسعه سرمایه این امر با ریسک
هاي پیش روي آن است تا راهکارهاي الزم براي مدیریت آنها اتخاذ شود. از این رو بررسی  چالش
گذاري این صنعت (در بخش هوایی) به عنوان یکی از موضوعات الزم براي پیشرفت و  هاي سرمایه ریسک

گذاري  روي سرمایه هاي پیش ترین ریسک ارتقاي آن اهمیت دارد و باید مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، مهم
هاي کمی، درجه اهمیت آنها مشخص  مندي از نظرات خبرگان و روش در صنعت هوایی شناسایی و با بهره

گذاري در بخش هوایی صنعت هوافضا و سپس  هاي سرمایه نوآوري این مقاله، پرداختن به ریسک گردد. می
ندمعیاره فازي است که موجب افزایش دقت گیري چ هاي تصمیم بندي آنها با استفاده از یکی از روش اولویت

 شود. در نتایج به دست آمده می
 

 ادبیات پژوهش  -2

هوافضا  .هوافضا عبارت است از صنعت ساخت تجهیزات هوایی و فضایی، 1طبق تعریف فرهنگ لغت النگمن
نگهداري برداري و  ، طراحی، تولید، بهرهپژوهشنوردي به منظور  شامل ترکیب علوم هوانوردي و کیهان

اي از کاربردهاي تجاري، صنعتی و نظامی را  تجهیزات قابل حرکت در هوا و فضا است و طیف گسترده
بخش هوافضا شامل کلیه  آمده است، سند جامع توسعه هوافضاي کشور بر اساس آنچه در  .گیرد دربرمی

هوا جهت کاربردهایی از قبیل  برداري از فضا و هایی است که به نحوي در امر شناسایی و بهره نهادها و عامل
ها در هوا و فضا دخیل هستند  جایی محموله اي و مخابراتی، تصویربرداري، شناسایی و جابه رسانه هاي فعالیت

اي برخوردار بوده و در نقشه جامع علمی کشور،  ]. از منظر اسناد باالدستی صنعت هوافضا از اهمیت ویژه7[
فناوري تعیین شده » الف«هاي  نظام علم و فناوري و موارد اولویت هوافضا به عنوان یکی از اهداف بخش

 دار دارد. هاي اولویت ]. همچنین هوافضا نقش مؤثري در توسعه دیگر فناوري8است [
کنندگان و مشتریان صنعت هوافضا هستند، بلکه قصد دارند که خود تبدیل  کشورهاي قدرتمند، نه تنها تأمین

اند. این  گذاري انبوهی در صنایع خود کرده صنعت شوند و بدین منظور سرمایه هاي موجود در این به قدرت

1. Longman 
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هاي نسبتاً  موضوع به معنی رقابت بیشتر بین کشورها در این صنعت است. بازیگران جدید این صنعت از هزینه

بی برند و از نظر پیچیدگی فناوري به سرعت در حال رسیدن به کشورهاي غر اندك تولید داخلی بهره می
هاي صنعت هوافضا، تغییر توازن جهانی به معنی مشتریان جدید، شرکاي جدید و رقباي  هستند. براي قدرت

اي گوناگون و  تر و پویا و یک محیط تولیدي با مجموعه جدید است. این موجب پدید آمدن یک بازار پیچیده
 هاي بالقوه شده است. ها و پاداش جدید از ریسک

 ت هوافضا در ایران به سه بخش تقسیم شده است:]، صنع7بر اساس مرجع [

روزرسانی و به کارگیري  سازي، به کلیه عملیات و خدمات موثر بر تولید، آمادهحوزه هوایی و هوانوردي:  -1
 هاي پرنده از قبیل هواپیماها، بالگردها و پهپادها در منطقه هوایی عملیات پرواز، ایمنی و خدماتی سامانه

پایه مرتبط با کاربري یا اکتشافات فضایی اعم  لیه خدمات و محصوالت فضاپایه یا زمینک حوزه فضایی: -2
یابی، امنیت فضایی، زیست فضایی و علوم و  زمین، سنجش از دور، ناوبري و موقعیت  از مخابرات، مشاهده

 اکتشافات فضایی

حفاظت و دفاع از امنیت کلیه عملیات و خدمات الزم در بخش هوافضا براي حوزه دفاعی هوافضا:  -3
 المللی نظامی آن اعم از هوایی و فضایی. جمهوري اسالمی ایران و ارتقاي اقتدار بین

شود؛ چنان که  صنعت هوایی از جمله صنایعی است که در دنیا تحت عنوان صنایع پردرآمد شناخته می
روند. البته باید توجه داشت  می ها به شمار هاي فعال در این صنعت، از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت شرکت

ها به خصوص  هاي دولتی همواره با این صنایع همراه بوده و در صورت عدم حمایت از جانب دولت که حمایت
 بودند. ها قادر به ادامه حیات خود نمی گیري و رشد، بسیاري از این شرکت در مراحل اولیه شکل

المللی،  هاي بین بهبود توان رقابتی کشورها در صحنههاي بسیاري در تولید ثروت و  صنعت هوایی ظرفیت
هاي مختلف علوم  هاي وسیع و متنوع در حوزه ایجاد اشتغال و صادرات دارد. این صنعت با ایجاد زیرمجموعه

هاي کوچک و متوسط  با کیفیتی فراتر از صنایع دیگر مانند خوردوسازي سبب ایجاد توانمندي باال در شرکت
سزایی در رشد آن کشور  تواند تأثیر به شود که می سطح یک کشور یا منطقه جغرافیایی میو گسترش آنها در 

 یافته نمونه خوبی براي این ادعا هستند.   داشته باشد. کشورهاي توسعه
شود که براي محققین در سطح  هاي شغلی زیادي در کشور ایجاد می با توسعه بخش هوایی در ایران، فرصت

هاي برجسته از جاذبه زیادي برخوردار است و فرار مغزها را  تحقیقاتی، مهندسان و تکنسین ها و مراکز دانشگاه
هاي حیاتی بسیاري از صنایع پیشرفته است که در  دهد. صنعت هوایی مشتمل بر فناوري کاهش می

 آیند.  هاي مختلف اقتصادي کشور به کار می بخش
یابد. برخی عوامل کلیدي  ل مختلف بازار انطباق میصنعت هوایی یک صنعت پویا است که پیوسته با عوام

ها،  اثرگذار بر این صنعت عبارتند از: بهاي سوخت، رشد و توسعه اقتصادي، قوانین و مقررات، زیرساخت
هاي کسب وکار و بازارهاي  هاي حمل و نقل، مدل هاي هواپیماها، سایر روش آزادسازي بازارها، قابلیت

سوخت، بیشترین سهم را در ساختار هزینه صنعت هوایی دارد. این امر سازندگان  نوظهور. در حال حاضر بهاي
اي که حتی با وجود گران  گونه را به تولید هواپیماهاي کاراتر و با مصرف سوخت کمتر ترغیب کرده است، به
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هور بودن سوخت، موجب کاهش هزینه و افزایش درآمد شده است. با رشد صنعت هوایی جهان، بازارهاي نوظ

 ].15آیند [ کنند و الگوهاي جدید کسب و کار پدید می گسترش زیادي پیدا می
گذاران با پذیرش ریسک  گذاري در صنایع مختلف با ریسک همراه است و سرمایه هرگونه فعالیت سرمایه

 احتمال انحراف نتایج واقعی از«بیشتر در پی کسب بازده بیشتر هستند. به طور کلی ریسک عبارت است از 
هاي هر صنعت متفاوت است. ولی  میزان ریسک در صنایع مختلف بر حسب ویژگی». نتایج مورد انتظار

گذاري در این صنایع با  هاي بیشتري وجود دارد و سرمایه معموالً در صنایع با فناوري پیشرفته، ریسک
پذیر نیست.  ها امکان مخاطرات زیادي نیز همراه است. ولی این بدان معنی نیست که مدیریت و کنترل ریسک

ها به خوبی شناسایی و مدیریت نشوند، عواقب و تبعات احتمالی نامطلوب به مراتب شدیدتر خواهد  اگر ریسک
گذاري اقدامات مناسبی براي  پذیري و اهداف خود در سرمایه گذاران با توجه به سطح ریسک بود. اگر سرمایه

یابد. از این رو مدیریت ریسک  هاي شدید کاهش می زیان کنترل و مدیریت ریسک انجام دهند، احتمال بروز
 ]. 13گذاران مد نظر قرار گیرد [ باید به عنوان یک اقدام فعاالنه و نه منفعالنه توسط سرمایه

توان  هایی با مدیریت ریسک در حالت متداول دارد. می گذاري تفاوت مدیریت ریسک در فضاي سرمایه
هاي موجود در فعالیت  اي در نظر گرفت که شامل تعیین ریسک رحلهمدیریت ریسک را یک فرایند دو م

گذاري و سپس اداره آنها به بهترین نحو هماهنگ با اهداف، ترجیحات و افق زمانی مورد انتظار  سرمایه
گیري، پایش  ]. ایجاد یک چارچوب موثر مدیریت ریسک نیازمند شناسایی، اندازه25، 14گذاران است [ سرمایه

بار است.  ها جهت پیشگیري از پذیرش خطرات نامعقول و پیشگیري از تبعات احتمالی زیان ریسکو اداره 
ها هم در شرایط عادي و هم در شرایط  اي باشد که امکان مقابله با ریسک همچنین این چارچوب باید به گونه

 ].13بحرانی را فراهم سازد [
در تحقیق هاي مختص به خود را دارد.  عدم اطمینانها و  گذاري ریسک هاي سرمایه هر یک از صنایع و بخش

گذاري در بخش تجاري صنعت هوایی است. محصوالت صنعت  هاي سرمایه حاضر، تمرکز اصلی بر ریسک
بندي کلی محصوالت هوایی در بخش تجاري  کنند. در یک تقسیم بندي می هوایی را از جهات گوناگون طبقه

 ]:15شوند [ ه تقسیم میبر حسب ظرفیت حمل مسافر به چهار گرو
مسافر را دارند و براي کاربردهایی  20جایی حداکثر  هواپیماهایی که ظرفیت جابه هوانوردي عمومی: -1

 هاي شخصی، حمل و نقل مسافرین داخل استانی، پست و حمل و نقل مراسالت پستی، نظیر مسافرت
 شوند. و ... استفاده میبرداري هوایی  امدادرسانی، نقشه

شود. این نوع  چندان طوالنی استفاده می هاي نه هواپیمایی است که براي پرواز در مسافت اي: منطقه جت -2
 مسافر را دارند. 150تا  20هواپیماها توانایی حمل 

راهرو نیز شناخته  متر است و به نام تک 4تا  3این نوع هواپیما داراي قطري در حدود  پیکر: باریک -3
 250تا  150بین  آنظرفیت حمل  و عدد 6تا  2ردیف بین  هري این نوع هواپیما در ها شود. تعداد صندلی می

 مسافر است.
این نوع هواپیماي بزرگ مسافربري است که در سالن مسافران آن دو راهرو وجود دارد. پیکر:  پهن -4

 مسافر را دارند. 850تا  200در کل توانایی حمل و  متر دارند 6تا  5اي با قطر  بدنه هواپیماها
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هاي مختلف در آنها متفاوت است.  هاي خاص خود را دارند و شدت ریسک هر یک از این محصوالت ویژگی
هاي صنعت هوایی، به تفکیک هر یک  شود تا عالوه بر بررسی کلی ریسک از این رو در مقاله حاضر سعی می

 ها ارزیابی گردد. از این محصوالت نیز شدت ریسک
 

 ینه پژوهشپیش  -3

مدیریت ریسک یکی از موضوعاتی است که به ویژه در دو دهه اخیر در کانون توجه صاحبان صنایع، 
ها و صنایع با فناوري پیشرفته و  پژوهشگران و مراجع نظارتی بوده است. مدیریت ریسک به ویژه در پروژه

اي بالقوه زیاد در آنها، اهمیت ه به دلیل وجود ریسک 1آمیز گذاري مخاطره هاي مربوط به سرمایه فعالیت
برخی از  1هاي گوناگونی در این زمینه انجام شده است. در جدول  کند و تاکنون نیز پژوهش بیشتري پیدا می

گذاري در صنایع با فناوري پیشرفته   هاي سرمایه هاي خارجی صورت گرفته درباره ریسک ترین پژوهش مهم
 آورده شده است.

 گذاري در صنایع با فناوري پیشرفته هاي سرمایه خارجی در زمینه ریسکهاي  پژوهش -1جدول 

 نتیجه موضوع پژوهش مرجع

گذاران  معیارهاي مورد استفاده توسط سرمایه ]33[
 هاي جدید پذیر براي ارزیابی طرح مخاطره

شخصیت کارآفرین، تجربه ها در شش گروه  شناسایی ریسک
هاي بازار،  ویژگیهاي محصول/ خدمت،  کارآفرینی، ویژگی

 مالحظات مالی و ترکیب اعضاي پروژه

هاي با فناوري  روش ارزیابی ریسک براي پروژه ]31[
 پشرفته با استفاده از منطق زبانی

مالی، فنی، تولید، بازار، شناسایی شش گروه ریسک شامل 
 مدیریت و محیطی

هاي  گذاري بررسی عوامل موفقیت در سرمایه ]28[
 پیشرفتهجدید با فناوري 

هاي  ویژگیمعیار در قالب شش گروه شامل  38شناسایی 
هاي  کارآفرین، میزان وابستگی به منابع، راهبرد رقابتی، ویژگی

 هاي بازار، موضوعات مالی محصول، ویژگی

]30[ 
اي فازي چندمتغیره براي  مدل ارزیابی مقایسه

هاي با فناوري  گذاري در پروژه ریسک سرمایه
 پیشرفته

فناوري، ریسک تحقیق و شناسایی هفت گروه ریسک شامل 
توسعه، ریسک تولید، ریسک بازار، ریسک مدیریت، ریسک تامین 

 مالی و ریسک محیطی

]26[ 
گذاري در صنایع با  هاي سرمایه ارزیابی ریسک

 یلتحل یندبا استفاده از فرافناوري پیشرفته 
 یو شبکه عصب یمراتب سلسله

 ي،و توسعه، فناور یقتحقشامل  یسکر شناسایی شش گروه
 یطیبازار و مح یریت،مد ید،تول

 
که به طور  صنایع با فناوري پیشرفته انجام شده است در گذاري ها در حوزه سرمایه در ایران نیز برخی پژوهش

 . اند ذکر شده 2خالصه در جدول 
 

1. Venture Capital 
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 با فناوري پیشرفتهگذاري در صنایع  هاي سرمایه هاي داخلی در زمینه ریسک پژوهش  -2جدول 

 نتیجه موضوع پژوهش مرجع

هاي  عوامل پدیدآورنده ریسک در شرکت ]6[
 خطرپذیر

هاي داراي  هاي مهم و مؤثر بر پروژه ارائه فهرستی از ریسک
ریسک میزان رشد، ریسک فناوري، شامل  فناوري پیشرفته

 ریسک بازاریابی، ریسک مالی و ریسک مدیریت

در  ارزیابی ریسکطراحی مدل جهت  ]5[
 پذیر گذاري مخاطره هاي سرمایه شرکت

ارتباط میان عوامل مختلف ریسک با توجه به مراحل  وجود
 مختلف فرایند ارزیابی ریسک و منابع گوناگون اطالعات

هاي با  معیارهاي ارزیابی پروژهبررسی  ]1[
 فناوري پیشرفته

فناوري  هاي با پروژهمعیارهاي مختلف مؤثر در ارزیابی معرفی 
 پیشرفته

] و 10[
]11[ 

هاي  بندي ریسک شناسایی و اولویت
با استفاده از گذاري در صنعت نانو  سرمایه

 گیري چندمعیاره روش دلفی و فنون تصمیم

گذاري در شرکت  عامل اثرگذار در ریسک سرمایه 23شناسایی 
هاي تجاري، مالی و  هاي داراي فناوري نانو در سه حوزه ریسک

 سیاسی
 

اند، ولی در مورد  هاي با فناوري پیشرفته پرداخته هاي معرفی شده به عوامل ریسک در پروژه گرچه پژوهش
تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است.  آن در ایرانگذاري در صنعت هوافضا و بخش هوایی  هاي سرمایه ریسک

هاي مهم صنعت هوافضا  گذاري در بخش هوایی به عنوان یکی از بخش هاي سرمایه در تحقیق حاضر ریسک
 بندي شده است. شناسایی و اولویت

 
 ادبیات پژوهش  -4

هاي هر صنعت و  هاي مربوط به صنایع با فناوري پیشرفته، بر حسب نوع و ماهیت عوامل و مولفه پروژه
ها در بین صنایع مختلف مشترك است  هاي گوناگونی دارند. ولی برخی ریسک هاي فعالیت آن، ریسک زمینه

هاي  تفاوت آنها در میزان ریسک است. در این مقاله ابتدا با استفاده از ادبیات موجود در زمینه ریسکو 
گذاري در صنعت هوایی  هاي سرمایه ترین ریسک مگذاري در صنایع پیشرفته و کسب نظر خبرگان، مه سرمایه

مشخص و در هفت دسته گذاري در صنعت هوایی  عامل ریسک براي سرمایه 39 بر این اساس .شناسایی شد
شامل ریسک تحقیق و توسعه، ریسک فناوري، ریسک تولید، ریسک مدیریت، ریسک بازار، ریسک مالی و 

 شوند. ها در ادامه توضیح داده می که هر یک از این دسته بندي شدند ریسک محیطی طبقه
 

 ریسک تحقیق و توسعه .4-1
مورد انتظار تحقیق و توسعه به دلیل تغییرات در این ریسک تحقیق و توسعه مربوط به عدم اطمینان اهداف 

ها از جمله مبانی نظري، منابع انسانی، منابع اطالعاتی، شرایط تحقیق و توسعه و نوپا بودن  گونه فعالیت
 ].37، 32صنعت است [

هاي نظري پروژه با فناوري پیشرفته، یک عامل مهم در موفقیت  : مناسب بودن شالودهمبانی نظري -1
هاي با فناوري پیشرفته که داراي شالوده نظري مناسب هستند، با صرف تالش و  ها است. پروژه پروژه
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هوشمندي خوب احتمال موفقیت بیشتري دارند. برعکس اگر مبناي نظري پروژه منطقی نباشد، حتی اگر 

 پذیر نیست.  وژه دورنماي خوبی داشته باشد، موفقیت آن امکانپر
هاي نوآورانه فناوري، افراد هستند. تیم پروژه و کارکنان فنی عوامل  گاه اصلی فعالیت : تکیهمنابع انسانی -2

هاي با فناوري پیشرفته در صنعت هوایی هستند. وجود ارتباط مطلوب بین  مهمی در موفقیت و پیشرفت پروژه
تواند زمینه مناسبی براي تحقیق و توسعه در  نه علمی (اعم از مراکز آموزشی و پژوهشی) و بدنه اجرایی میبد

 این حوزه فراهم آورد.
اي از دانش و اطالعات است. اگر اطالعات  : یک پروژه با فناوري پیشرفته، خود مجموعهمنابع اطالعاتی -3

درك شود، امکان موفقیت و نوآورانه بودن آن نیز افزایش مناسبی از پروژه وجود داشته باشد و به خوبی 
 ].42، 40یابد [ می

: هر چه دشواري فنی و پیچیدگی پروژه بیشتر باشد، ریسک تحقیق و توسعه شرایط تحقیق و توسعه -4
هاي  آمیز از مرحله فنی و تولید عبور کند، (که ممکن است فناوري بیشتر است. هرگاه پروژه به طور موفقیت

هاي دیگر که قصد ورود به این فعالیت را دارند،  اصی را پدید آورد) پیچیدگی و دشواري فنی براي شرکتخ
هاي با فناوري پیشرفته منافع زیادي  گذاري در پروژه رود سرمایه مانع محسوب می شود. بنابراین انتظار می

 داشته باشد.
نعت هوانوردي در کشور و فاصله نسبتاً زیاد آن با نوپا بودن صنعت: عدم وجود پیشینه کافی، نوپا بودن ص -5

 شود تا برخی مراحل تحقیق و توسعه بیشتر از حد معمول طول بکشد. مرز دانش، موجب می
 

 ریسک فناوري .4-2
هاي علمی (ناکامل بودن  هاي جدید و پژوهش هاي ناشی از ناکارایی ایده هاي فناوري به معنی ریسک ریسک

هاي جایگزین جدید است و شامل رشد فناوري، قابلیت اجراي فناوري، انطباق  ور فناوريها) و ظه خود فناوري
 ].41، 35فناوري و چرخه عمر فناوري است [

: هرگاه یک فناوري در مرحله عدم تکامل (بلوغ) ظهور یابد، در ابتدا حجم کار پس از رشد فناوري -1
گذاري دشوارتر خواهد شد. بنابراین یک پروژه  ایهگذاري افزایش خواهد یافت و آنگاه کنترل سرم سرمایه

 گذاري را افزایش خواهد داد. هاي سرمایه تکامل نیافته، احتمال بروز ریسک
: قابلیت اجراي فناوري به معنی درجه دشواري و عمومیت کاربرد فنون در آن است. قابلیت اجراي فناوري -2

هاي فناوري آن بسیار کاهش خواهد یافت و  ده کرد، ریسکاي استفا اگر بتوان از یک فناوري به طور گسترده
هاي فناوري پروژه نیز  در مقابل اگر دامنه کاربرد فناوري محدود و با شرایط دشواري همراه باشد، ریسک

 افزایش خواهد یافت.
مرتبط ها و محصوالت  اي به طور مستقل وجود ندارد و باید با دیگر فناوري : هیچ فناوريانطباق فناوري -3

هاي مرتبط با فناوري اصلی پروژه با تأخیر زیاد همراه باشد، این امر بر  انطباق یابد. اگر طراحی دیگر فناوري
هاي پیشتیبان از  هاي با فناوري پیشرفته اثرگذار خواهد بود. برعکس، اگر دیگر فناوري دورنماي توسعه پروژه
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هاي با فناوري پیشرفته و فراهم شدن  گذاري در پروژه بلوغ بیشتري برخوردار باشند، موجب ارتقاي سرمایه

 ها و ابزارهاي توسعه خواهد شد. ایده
هاي جایگزین براي پروژه، احتمال شکست پروژه در  : در صورت وجود فناوريقابلیت جایگزینی فناوري -4

 شود. اثر نقصان فناوري یا از رده خارج شدن آن کمتر می
عمر فناوري در یک پروژه با فناوري پیشرفته بسیار کوتاه باشد، در آینده  : اگر چرخهچرخه عمر فناوري -5

یابد. ولی  گذاري آن افزایش می شود و در نتیجه ریسک سرمایه نزدیک با پیدایش محصوالت جدید حذف می
و تر  اگر چرخه عمر فناوري از ظهور تا افول آن به اندازه کافی طوالنی باشد، پروژه داراي بازده باثبات

 هاي پروژه را کاهش دهد. تواند ریسک تري خواهد بود که می بلندمدت
هاي مربوط به مراودات علمی و انتقال  : وجود محدودیتمحدودیت در مراودات علمی و انتقال فناوري -6

هاي روز دنیا و استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه صنعت  فناوري، موجب کاهش دسترسی به فناوري
 شود. یهوایی م

 
 ریسک تولید .4-3

هاي ناشی از تغییرات در ظرفیت تجهیزات تولید، ترکیب  اطمینان  ها مربوط به عدم این دسته از ریسک
 ها در سراسر فرایند تولید وجود دارند. کارکنان تولید، توانایی تهیه مواد اولیه و مانند آن است. این ریسک

ولید به معنی آن است که آیا تجهیزات تولید موجود در : ظرفیت تجهیزات تظرفیت تجهیزات تولید -1
هاي جدید تولید را برآورده سازد یا خیر. اگر بتوان از تجهیزات اصلی تولید در  تواند نیازمندي سازمان می

 جویی به مقیاس استفاده کند.  تواند از مزیت صرفه هاي جدید استفاده کرد، سازمان می پروژه
: در عصر اقتصاد دانش محور، فناوري پیشرفته به معنی یکپارچگی دانش است. ترکیب کارکنان تولید -2

شوند و ترکیب کارکنان تولید، در ظرفیت تولید  هاي با فناوري پیشرفته محسوب می گاه اصلی پروژه افراد تکیه
ا شکست سزایی دارد و نقش مهمی در موفقیت ی هاي با فناوري پیشرفته تأثیر به و توانایی بالقوه پروژه

هاي فرهنگی باالیی برخوردار باشند،  کند. اگر کارکنان تولید، از شایستگی گذاري ایفا می هاي سرمایه فعالیت
 هاي تولید در پروژه کمتر خواهد بود. پذیرند و در نتیجه ریسک هاي جدید را می تر فناوري آسان

هاي سازمان و تفاوت محصول تأثیرگذار  نه: هزینه تأمین مواد اولیه بر کل هزیتوانایی تهیه مواد اولیه -3
ها  کنندگان مواد اولیه، محصوالت فرعی، انرژي و دیگر جنبه ها باید تأثیر تأمین خواهد بود. از این رو سازمان

انداز بازار خیلی خوب در صورتی که زنجیره تأمین  را بر فرایند تولید بررسی کنند. یک محصول داراي چشم
 رو خواهد بود.  گذاري شدیدي روبه هاي سرمایه انی از مواد خام نداشته باشد، با ریسکباثبات و قابل اطمین

 
 مدیریت  ریسک .4-4

گذاري در  هاي ناشی از توافق عمومی مدیریت سازمان در مورد سرمایه هاي مدیریتی مربوط به ریسک ریسک
از آنها عبارتند از: تجربه و توانمندي هاي مدیران و کارکنان است. برخی  پروژه با فناوري پیشرفته و ویژگی

 ].23، 17گیري و سازوکار مدیریت پروژه [ مدیران، عقالنیت در ساختار پروژه، علمی بودن فرایند تصمیم
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شود  ها هستند که موجب می هاي با فناوري پیشرفته داراي برخی ویژگی : پروژهتجربه و توانمندي مدیران -1

اطالعات مدیریت پروژه شود. از این رو موقعیت مدیر پروژه بسیار مهم است.  مدیر پروژه تبدیل به مرکز 
پایین بودن سطح دانش مدیران پروژه، درك خوبی نداشتن از نوآوري و یا تجربه ناکافی آنها اثرات منفی بر 

زیابی ریسک ها نباید ار هاي با فناوري پیشرفته، سازمان گذارد. لذا در ارزیابی ریسک پروژه نتایج پروژه می
 پروژه را به خود پروژه محدود کنند، بلکه باید به شایستگی و تجربه مدیران نیز توجه کنند.

هاي با فناوري پیشرفته مشابه و  دهد که در پروژه : آمارهاي موجود نشان میعقالنیت در ساختار پروژه -2
پروژه ناکارامد، نرخ موفقیت باالتر داراي ساختار و مدیریت خوب و منطقی، در مقایسه با ساختار و مدیریت 

هاي با فناوري  گذاري در پروژه است. از این رو منطقی بودن ساختار پروژه، تأثیر زیادي بر موفقیت سرمایه
 پیشرفته دارد.

: یک پروژه با فناوري پیشرفته و داراي ظرفیت توسعه باید سیستم گیري علمی بودن فرایند تصمیم -3
هاي ذهنی و تجربه شخصی خود  ربخش داشته باشد. اگر مدیر پروژه تنها با قضاوتگیري علمی و اث تصمیم

 گذاري گردد. گیري خود دچار اشتباه شود و منجر به شکست سرمایه تصمیم بگیرد، ممکن است در تصمیم
ه، هاي با فناوري پیشرفت : ایجاد یک سازوکار علمی براي مدیریت پروژه در پروژهسازوکار مدیریت پروژه -4

تواند انگیزه اعضا براي بیشینه  گذاري اهمیت زیادي دارد. سازوکارهاي مدیریت علمی می در موفقیت سرمایه
تواند امکان پایش و مدیریت مؤثر در فرایند  ریزي کند. همچنین می کردن ظرفیت افراد را به طور کامل طرح

 ]. 39، 38گذاري را فراهم سازد و از موفقیت پروژه پشتیبانی کند [ سرمایه
ریزي  هاي موجود در صنعت هوایی، ماهیت بلندمدت دارند، برنامه : به دلیل آنکه بیشتر پروژهثبات مدیریت -5

ها نیازمند داشتن دیدگاه بلندمدت، وجود ثبات مدیریت و  برداري مطلوب از پروژه براي به ثمر رسیدن و بهره
 باشد.  ها می وح ارشد مدیریت پروژهجلوگیري از تغییرات مکرر و غیرضروري به ویژه در سط

 
 ریسک بازار .4-5

اي از عوامل داخلی و بیرونی  هاي رقابتی بازار در اثر گستره هاي بازار مربوط به عدم اطمینان مزیت ریسک
پذیري محصول، رقباي بالقوه،  آیند. برخی از آنها عبارتند از: دورنماي بازار نسبت به محصول، رقابت پدید می

 ].16، 20بازاریابی و غیره [ قابلیت
هاي با فناوري پیشرفته ارتباط نزدیکی با  گذاري در پروژه : درآمد سرمایهدورنماي بازار نسبت به محصول -1

گذاري بیشتر  دورنماي بازار دارد. هر چه دورنماي بازار درباره محصوالت شرکت بهتر باشد، بازده سرمایه
 خواهد بود.

پذیري محصوالت در  گذاري، رقابت یکی از عوامل مهم در سودآور بودن سرمایه: پذیري محصول رقابت -2
پذیري بیشتري در بازار  بازار است. اگر محصوالت یک پروژه تنها اندکی نسبت به محصوالت مشابه از رقابت

 گذاري پدید آورد.  تواند جریان پایداري از عواید سرمایه برخوردار باشد، خود این موضوع می
: این ریسک عمدتاً توسط شرایطی مانند تعداد رقبا، قوت رقبا و وابستگی مشتریان به باي بالقوهرق -3

تر و عدم اطمینان نسبت به آینده بیشتر  شود. هر چه رقبا بیشتر باشند، بازار رقابتی محصوالت رقیب تعیین می
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رو نخواهند  ري ما با تهدید جدي روبهگذا هاي سرمایه خواهد بود. اگر رقبا به اندازه کافی قوي نباشند، پروژه

 هاي ناشی از عوامل رقابتی بیشتر خواهد بود. بود. برعکس، رقبا قدرتمند از ما باشند، ریسک
: برخی محصوالت پروژه با فناوري پیشرفته باید بر اساس نیازهاي بازار بینی بازار قابلیت بازاریابی و پیش -4

گذاران را ملزم  تقاضاي بازار انطباق یابند؛ و برخی محصوالت، سرمایهو سازماندهی نوآورانه فناوري با 
را هدایت کنند. گرایش ذاتی  کنند تا توجه مشتریان را با محصوالت جدید جلب کنند و ترجیحات مشتریان  می

هاي  کننده آن است که تنها محصوالت داراي قابلیت شود، بیان به مصرف که از طرف مشتریان منعکس می
کنند و از ظرفیت تقاضاي  مدت جذب می بینی بازار، مشتریان را در کوتاه پذیري زیاد و توانمند در پیش بترقا

 کنند. برداري می مشتریان بهره
: هر چه امکان ارتقا و تغییر محصول بیشتر باشد، امکان کسب سهم بیشتر سرعت ارتقاء و تغییر محصول -5

 شود. میدر بازار و پیشی گرفتن از رقبا بیشتر 
: وجود بازار رقابتی مناسب و نبود انحصار بخش دولتی در صنعت هوایی، موجب وجود بازار رقابتی مناسب -7

 شود. گذاري و فعالیت در صنعت هوایی می گذاران بخش خصوصی براي سرمایه افزایش انگیزه سرمایه
 

 ریسک مالی .4-6
فناوري پیشرفته نقش مهمی در اجرا و پیشبرد آنها دارد.  هاي با گذاري در پروژه سازوکار تأمین مالی و سرمایه

شود تا آمادگی الزم براي  بینی تغییرات نرخ سود، نرخ ارز، مالیات و مانند اینها موجب می توانایی پیش
هاي  ترین ریسک هاي مالی احتمالی فراهم شود. برخی از مهم ریزي مالی و پیشگیري یا مقابله با بحران برنامه

 ].36، 22ارتند از: نوسان نرخ سود، نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ مالیات و غیره [مالی عب
گذاران  هاي سود، موجب ایجاد عدم اطمینان سرمایه : تغییرات و نااطمینانی زیاد در نرخنوسان نرخ سود -1

ود، تأمین شود. به عالوه نوسان زیاد نرخ س گذاري بلندمدت در آن می براي ورود به بخش هوایی و سرمایه
 سازد. مالی در مراحل بعدي پیشرفت پروژه را با عدم اطمینان همراه می

: بخشی از فرایند تولید محصوالت در صنعت هوایی نیازمند تهیه قطعات و ملزومات از نوسان نرخ ارز -2
ان برآورد شود تا نتو شود. از این نوسان زیاد نرخ ارز، موجب می خارج کشور است که به صورت ارزي وارد می

 ها و حتی درآمدها (پس از تولید محصول) داشت.  درستی از هزینه
تواند بر تخمین هزینه مالیاتی در پروژه تأثیرگذار باشد و  : نوسان نرخ مالیات نیز میتغییر نرخ مالیات -3

 موجب انحراف در نتایج مورد انتظار شود.
هاي پروژه با فناوري پیشرفته اثرات  تواند بر هزینه یها، م : تغییرات شدید در سطح قیمتتغییر نرخ تورم -4

گیرد، اثرات تورمی،  گذاري بلندمدت صورت می نامطلوب گذارد و به ویژه در صنعت هوایی که سرمایه
 گذاران را با کاهش ارزش پول خود در اثر تورم مواجه سازد. سرمایه

به منابع مالی قابل تزریق براي ادامه پیشرفت  : هرچه فرایند دسترسیپیچیدگی فرایند تأمین منابع مالی -5
وپاگیر و غیرضروري در مسیر  هاي دست رود. وجود رویه تر باشد، احتمال موفقیت پروژه باالتر می پروژه آسان

 سازد. دریافت منابع مالی، به ویژه در مراحل اولیه پیشرفت پروژه را با مشکل مواجه می
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 هاي محیطی ریسک .4-7

هاي با فناوري پیشرفته ناشی از عوامل و متغیرهاي محیطی است که سازمان  هاي پروژه ریسکبرخی از 
ریزي مناسب اثرات منفی آنها بر پروژه را به حداقل  تواند با برنامه کنترل زیادي روي آنها ندارد. ولی می

، تغییر قوانین و هاي صنعتی، شرایط کالن اقتصادي ها عبارتند از: سیاست برساند. برخی از این ریسک
 مقررات، حقوق مالکیت فکري و غیره.

هاي حمایت از  هاي و سیاست : کشورها و مناطق گوناگون معموالً داراي برنامههاي صنعتی سیاست -1
تواند بر کارایی  ها می ها توسط دولت گذاري در زمینه توسعه اقتصادي هستند. این حمایت هاي سرمایه پروژه

بگذارد. در عین حال وجود نهادهاي متولی مختلف در صنعت هوانوردي ممکن است موجب کسب و کار تأثیر 
 کاري و بروز ضعف در انجام کار تخصصی شود و بین نهادهاي گوناگون رقابت منفی پدید آید. موازي

: این عامل براي تعیین عدم اطمینان شرایط اقتصاد کالن دولتی در فرایند شرایط کالن اقتصادي -2
رود. بدیهی است هنگامی که تغییرات اقتصاد کالن،  هاي با فناوري پیشرفته به کار می گذاري در پروژه یهسرما

گذارد. ولی هرگاه  در جهت منفی باشد، بر تقاضا براي محصوالت پروژه با فناوري پیشرفته تأثیر نامطلوب می
ها و نرخ رشد باال همراه  با قیمت شرایط کالن اقتصادي رو به بهبود گذارد، شتاب رشد اقتصادي معموالً

 گردد. شود که موجب افزایش تقاضا براي مواد خام و سرمایه می می
: وجود قوانین حمایتی به ویژه در ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، نقش زیادي در تغییر قوانین و مقررات -3

تی در قوانین و مقررات موجب کاهش ثبا هاي با فناوري پیشرفته دارد. در عین حال بی توسعه و پیشبرد پروژه
 شود. ها می گذاري و افزایش احتمال شکست در این پروژه انگیزه سرمایه

شود تا امکان  : نبود یا ضعف در مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکري موجب میحقوق مالکیت فکري -4
گذاري  پشتوانه الزم براي سرمایه تر شود و دستیابی رقبا یا سوء استفاده کنندگان به فناوري طراحی شده آسان

 ها فراهم نباشد. در این پروژه
هاي با فناوري  گذاري در پروژه : یکی از عواملی که به ویژه در کشور ایران بر سرمایههاي خارجی تحریم -5

شود ضمن  هاي خارجی به ویژه در زمینه اقتصادي است که موجب می پیشرفته، اثرگذار است، تحریم
ها کاهش یابد و فرایند تولید با  گذاري خارجی در پروژه المللی، سرمایه رسی به بازارهاي بینمحدودیت دست

 مشکالت زیادي همراه باشد. 
هاي فرهنگی اجتماعی  : توسعه صنعت هوانوردي ممکن است برخی چالشهاي فرهنگی اجتماعی چالش -6

 در مورد استفاده از هواپیماهاي شخصی پدید آید.  را نیز به همراه داشته باشد. مانند انتقاداتی که امکان دارد
هاي با فناوري پیشرفته داراي محیط خاصی  گذاري در پروژه : هر گونه سرمایهمشکالت زیست محیطی -7

اي  گذاري تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. براي مثال اثرات گازهاي گلخانه است که ممکن است بر سرمایه
هایی خواهد داشت که به منظور کاهش اثرات اشعه فرابنفش طراحی  عه پروژهبدون شک نقش مهمی در توس

 دهد.  ها تقاضا براي تجهیزات ضدزلزله را افزایش می گردد و یا افزایش تعداد زمین لرزه می
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 روش پژوهش  -5

 هاي اصلی این تحقیق به شرح ذیل است: هاي گذشته، پرسش با توجه به مباحث مطرح شده در بخش
 گذاري در انواع محصوالت صنعت هوایی چگونه است؟ هاي سرمایه بندي ریسک اولویت -1
 گذاري در کدام یک از محصوالت صنعت هوایی بیشتر است؟ هاي سرمایه ریسک -2

ترین  ، مهممصاحبه با خبرگانبا استفاده از ادبیات تحقیق و  هاي فوق، نخست گویی به پرسش براي پاسخ
هاي  کارگیري یکی از روش در صنعت هوایی شناسایی و در مرحله بعد با به گذاري هاي سرمایه ریسک
اند.  بندي شده ، اولویت1مراتبی  گیري چندمعیاره به صورت فازي یعنی روش تاپسیس فازي سلسله تصمیم

اي است که کمترین  ] معرفی گردید. اساس این روش، انتخاب گزینه24اولین بار در مرجع [ 2روش تاپسیس
 ]. 3، 2آل منفی دارد [ آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده را از جواب ایده فاصله

ها از مقادیر دقیق و معین  بندي گزینه در روش تاپسیس کالسیک یا معمولی، براي تعیین وزن معیارها و رتبه
فازي استفاده گیري  هاي تصمیم رو هستیم، از روش شود. در مواردي که با عدم قطعیت روبه استفاده می

توسط پروفسور لطفی عسگرزاده دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه  1965شود. نظریه فازي در سال  می
گیري چندمعیاره فازي، روش تاپسیس فازي  هاي تصمیم ]. یکی از این روش43برکلی آمریکا عرضه شد [

هردوي آنها توسط متغیرهاي زبانی که  گیري یا وزن معیارها و یا است. در این روش، عناصر ماتریس تصمیم
شود و از این طریق بر مشکالت روش تاپسیس کالسیک غلبه  اند، ارزیابی می به صورت اعداد فازي ارائه شده

گیري با معیارهاي چندگانه وجود دارد، اما روش تاپسیس  ها و فنون مختلفی براي تصمیم شود. روش می
]. در روش تاپسیس کالسیک و فازي، 34ه معیارها را دارد [دهی ب حساسیت کمتري نسبت به روش وزن

تعدادي معیار اصلی و تعدادي گزینه وجود دارد و سطوح سلسله مراتبی مسأله داراي سه سطح هدف، 
هاي   ها است. چنانچه ساختار سلسله مراتبی مسأله داراي زیرمعیار باشد، روش معیارهاي اصلی و گزینه

ر قابل استفاده خواهد بود، به همین دلیل از یک روش توسعه یافته تحت عنوان تاپسیس کالسیک و فازي غی
 ].4، 12شود [ تاپسیس فازي سلسله مراتبی استفاده می

) و SA)، معیارهاي فرعی (MA)، معیارهاي اصلی (Goalساختار سلسله مراتبی داراي چهار سطح هدف (
) a, b, cمعیار فرعی است. اگر عدد فازي مثلثی را به صورت (  ri) است. هر معیار اصلی داراي Aها ( گزینه

 مراحل اجراي روش تاپسیس فازي سلسله مراتبی به شرح ذیل است:  نشان دهیم،
 گردد. می )، محاسبه  ĨMAماتریس (بردار) وزن معیارهاي اصلی نسبت به هدف ( -1
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2. Technique for Order-Preferences by Similarity to Ideal Solution  
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 شود. )، محاسبه میĨSAن معیارهاي فرعی نسبت به معیارهاي اصلی (ماتریس وز -2
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 گردد. )، محاسبه میĨAها نسبت به معیارهاي فرعی که با ( ماتریس وزن گزینه -3
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( ) ( ) … ( )

� 

شوند. در این تحقیق از اعداد فازي مثلثی بدین منظور  ز اعداد فازي تعیین میمقادیر داخل پرانتز با استفاده ا
هاي وزن معیارها نسبت به هدف و معیارهاي فرعی نسبت به معیارهاي اصلی با  شود. ماتریس استفاده می

 آید. شود، به دست می استفاده از پرسشنامه که توسط خبرگان پر می
]، این 19، با استفاده از روش مورد استفاده در مرجع [ IAمقیاس کردن ماتریس تصمیم  به منظور بی -4

 به دست آید. rijشود تا ماتریس  ماتریس به صورت خطی نرمال می
) با ضرب کردن ماتریس تصمیم نرمال شده در ماتریس وزن Vijدار ( ماتریس تصمیم نرمال شده وزن -5

 شود.  محاسبه می
شود، بر اساس روش لی و الي در مرجع  نشان داده می M(Vij)که با  Vijرتبه اعداد فازي در ماتریس  -6
 گردد. محاسبه می 1] به صورت رابطه 28[

)1(    𝑀�𝑉𝑖𝑗� =  
−𝑎𝑖𝑗

2 +𝑐𝑖𝑗
2 −𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗+𝑐𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗

3(−𝑎𝑖𝑗+𝑐𝑖𝑗)
 

 M(Vij)اي را که داراي بیشترین مقدار  j ،V�ij به ازاي هر ستون  M(Vij)پس از به دست آوردن مقادیر 
 شود. معرفی می −V�𝑖𝑗است به عنوان  M(Vij)اي را که داراي کمترین مقدار  V�ijو  +V�𝑖𝑗است به عنوان 

 شود. اگر  ) محاسبه می-Dآل منفی ( ) یا و جواب ایده+Dآل مثبت ( جواب ایده -7
V�𝑖𝑗+ = (𝑎+,𝑏+, 𝑐+)  وV�𝑖𝑗− = (𝑎−,𝑏−, 𝑐−) آل مثبت و منفی با استفاده از  باشد، جواب ایده

 شود.  محاسبه می 3و   2روابط 

𝐷+ =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 −

𝑐𝑖𝑗 − 𝑎+

𝑏++𝑐𝑖𝑗 − 𝑎+ + 𝑏𝑖𝑗
;    𝑏𝑖𝑗 < 𝑏+

1 −
𝑐+ − 𝑎𝑖𝑗

𝑏𝑖𝑗 + 𝑐+−𝑎𝑖𝑗 − 𝑏+
;    𝑏𝑖𝑗 > 𝑏+

                              (2 )  
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𝐷− =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 −

𝑐− − 𝑎𝑖𝑗
𝑏𝑖𝑗 + 𝑐−−𝑎𝑖𝑗 − 𝑏−

;    𝑏− < 𝑏𝑖𝑗

1 −
𝑐+ − 𝑎𝑖𝑗

𝑏−+𝑐𝑖𝑗 − 𝑎− + 𝑏𝑖𝑗
;    𝑏− > 𝑏𝑖𝑗

                              (3)  

) محاسبه 5) و (4) با استفاده از روابط (-S+, Sآل مثبت و منفی ( اندازه فاصله هر گزینه نسبت به ایده -8
 شود. می

)4(     𝑆𝑖+ = ∑ 𝐷𝑖𝑗+𝑛
𝑖=1 

)5(     𝑆𝑖− = ∑ 𝐷𝑖𝑗−𝑛
𝑖=1 

+Cآل ( شاخص نزدیکی هر گزینه به ایده -9
iآید. این شاخص به منظور ترکیب کردن مقادیر  ) به دست می

𝑆𝑖+  و𝑆𝑖− شود. ) محاسبه می6ها با یکدیگر با استفاده از رابطه ( در نتیجه مقایسه گزینه 
)6(     𝐶𝑖+ = 𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
++𝑆𝑖

− 
+Cبر اساس ترتیب نزولی  - 10

i 18، 9، 12شوند [ میبندي  ها رتبه گزینه.[ 
هاي داراي فناوري پیشرفته است  گذاري در پروژه هاي سرمایه قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در زمینه ریسک

که در آن، صنعت هوافضا براي مطالعه انتخاب شده است. قلمرو مکانی تحقیق، حوزه هوایی و هوانوردي 
سند جامع توسعه صنعت هوافضا در کشور ایران است. علت انتخاب حوزه هوایی و هوانوردي بر اساس 

هوافضاي کشور آن است که در حال حاضر این بخش از صنعت هوافضا نسبت به حوزه فضایی از پتانسیل 
گذاري برخوردار است. همچنین به دلیل ماهیت راهبردي و دسترسی محدود به اطالعات  بهتري براي سرمایه

وردي بررسی شده است. قلمرو زمانی در بخش نظامی، تنها بخش غیرنظامی (تجاري) در حوزه هوایی و هوان
 .کشور در زمان برنامه پنجم توسعه استتحقیق نیز شرایط اقتصادي 

اند. در  خبرگان مد نظر در این تحقیق از بین افراد متخصص و فعال در حوزه صنعت هوایی انتخاب شده
اهمیت چندانی ندارد، بلکه گیري چندشاخصه با استفاده از نظرات خبرگان، تعداد زیاد نمونه  هاي تصمیم روش

تر است، انتخاب خبرگان مرتبط است. لذا در این تحقیق سعی شده است که افراد متخصص و آشنا  آنچه مهم
در حوزه صنعت هوایی شناسایی و از نظرات آنها استفاده شود. این خبرگان شامل اساتید دانشگاه، مدیران و 

) اسامی 3باشند. در جدول ( تبط با حوزه هوایی و هوانوردي میهاي مر ها و شرکت کارشناسان فعال در سازمان
  اند، ذکر شده است. نهادهایی که خبرگان تحقیق از آنها انتخاب شده

 هاي منتخب براي نظرسنجی از خبرگان ها و شرکت سازمان  -3جدول 
 نام حوزه مربوطه نام نهاد ردیف

 هاي نرم مدیریت و فناوريمجتمع دانشگاهی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1
 مجتمع دانشگاهی هوافضا

 دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیر کبیر 2
 بخش تحقیق و توسعه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح 3
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 هاي مالی و اقتصادي بخش

 بخش تحقیق و توسعه شرکت مهندسی تعمیرات هواپیماي فارسکو 4
 هاي مالی و اقتصادي بخش

 بخش تحقیق و توسعه پشتیبانی و نوسازي هلیکوپترهاي ایران (پنها)شرکت  5
 بخش تحقیق و توسعه شرکت صنایع هواپیماسازي ایران (سها) 6
 مدیریت ارشد شرکت هلی پارس 7
 بخش تحقیق و توسعه پژوهشکده هوایی 8

 
پیش از تحلیل نتایج تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شده است. در این تحقیق براي سنجش روایی 
پرسشنامه، روایی صوري از طریق ارائه آن به خبرگان و دریافت نظرات مثبت آنها مورد بررسی قرار گرفته و 

خ و روش گاتمن استفاده شده است. تأیید شد. براي سنجش پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفاي کرونبا
است  959/0دهد، ضریب آلفاي کرونباخ برابر با  نشان می SPSSبر اساس خروجی  4طور که جدول  همان

دهد. همچنین مقادیر ضریب الندا در روش گاتمن نیز از مقدار باالیی  که سطح باالیی از پایایی را نشان می
 برخوردار است.

 

 ایی بر اساس دو روش آلفاي کرونباخ و گاتمن براي پرسشنامه مرحله دومنتایج آزمون پای -4جدول 

Case Processing Summary 
  N % 
Valid ۳٥ ۱۰۰ 
Cases Excludeda ۰ ۰ 
Total ۳٥ ۱۰۰ 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics  Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items  Lambda ۱ ۹۳٤/۰ 
۹٥۹/۰ ۳۹   ۲ ۹٦۳/۰ 

    ۳ ۹٥۹/۰ 
    ٤ ۹۲٥/۰ 
    ٥ ۹٤۸/۰ 
    ٦ . 
   N of Items ۳۹ 
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 نتایج پژوهش  -6

بندي  اولویت مربوط بههاي گوناگون بر اساس نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه  بندي ریسک پس از دسته
ها را در هر دسته کلی و در  ها طراحی شد. در این پرسشنامه، از خبرگان خواسته شد تا اهمیت ریسک ریسک

نفر از  50مشخص کنند. این پرسشنامه بین  5تا  1هر یک از محصوالت صنعت هوایی با عددي بین 
هاي تکمیل شده بر اساس روش  پرسشنامه تکمیل شد. پرسشنامه 35خبرگان توزیع شد که از میان آنها 

شایان ذکر است در هر  بندي مشخص گردد. تاپسیس فازي سلسله مراتبی تحلیل شد تا نتایج اولویت
ها  ها و زیرمجموعه ها، توضیح کاملی درباره هر یک از انواع ریسک پرسشنامه عالوه بر جدول تعیین اولویت

 ه باشد.وجود داشت تا ابهام درباره تعریف آنها وجود نداشت
؛ در بخش نخست انواع محصوالت صنعت هوایی بر حسب نتایج این تحقیق در دو بخش به دست آمده است

گذاري  هاي سرمایه اند و در بخش دوم انواع ریسک بندي شده گذاري در آنها اولویت هاي سرمایه میزان ریسک
 اند. بندي شده در محصوالت صنعت هوایی رتبه

 گذاري هاي سرمایه بندي محصوالت صنعت هوایی بر حسب ریسک اولویت 6-1
 اند. گذاري شده ) نام5در ابتدا متغیرهاي مربوطه در سطوح مختلف ساختار سلسله مراتبی به صورت جدول (

 نمادگذاري متغیرهاي تحقیق در بخش اول  -5جدول 

 نماد متغیر نماد متغیر سطح

صنعت هوایی از  بندي محصوالت اولویت هدف اصلی
   Goal گذاري هاي سرمایه نظر ریسک

 سطح اول: معیارهاي اصلی

   MA1 ریسک تحقیق و توسعه
   MA2 ریسک فناوري

   MA3 ریسک تولید
   MA4 ریسک مدیریت

   MA5 ریسک بازار
   MA6 ریسک مالی

   MA7 ریسک محیطی

 سطح دوم: معیارهاي فرعی

 SA51 دورنماي بازار نسبت به محصول SA11 مبانی نظري
 SA52 پذیري محصول رقابت SA12 منابع انسانی

 SA53 رقباي بالقوه SA13 منابع اطالعاتی

 SA14 شرایط تحقیق و توسعه
بینی  توانایی بازاریابی و پیش

 SA54 بازار

 SA55 سرعت ارتقاء و تغییر محصول SA15 نوپا بودن صنعت
 SA56 وجود بازار رقابتی مناسب SA21 رشد فناوري

 SA61 نوسان نرخ سود SA22 قابلیت اجراي فناوري
 SA62 نوسان نرخ ارز SA23 انطباق فناوري
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 SA63 تغییر نرخ مالیات SA24 قابلیت جایگزینی فناوري

 SA64 تغییر نرخ تورم SA25 چرخه عمر فناوري
محدودیت مراودات علمی و انتقال 

 SA26 فناوري
پیچیدگی فرایند تأمین منابع 

 SA65 مالی

 SA71 هاي صنعتی سیاست SA31 ظرفیت تجهیزات تولید
 SA72 شرایط کالن اقتصادي SA32 ترکیب کارکنان تولید

 SA73 تغییر قوانین و مقررات SA33 توانایی تهیه مواد اولیه
 SA74 حقوق مالکیت فکري SA34 کیفیت محصوالت

 SA75 هاي خارجی تحریم SA35 بودن فرایند تولیدمیزان استاندارد 
 SA76 هاي فرهنگی اجتماعی چالش SA41 تجربه و توانمندي مدیران
 SA77 مشکالت زیست محیطی SA42 عقالنیت در ساختار پروژه

   SA43 گیري بودن فرایند تصمیم علمی
   SA44 سازوکار مدیریت پروژه

   SA45 ثبات مدیریت

 ها گزینهسطح سوم: 

   A1 هوانوردي عمومی
   A2 اي جت منطقه
   A3 باریک پیکر

   A4 پهن پیکر
 

بندي محصوالت)،  ساختار سلسله مراتبی متغیرها در بخش اول تحقیق، داراي چهار سطح هدف (اولویت
ها (محصوالت صنعت هوایی)  هاي فرعی) و گزینه هاي عمده)، زیرمعیارها (ریسک معیارهاي اصلی (ریسک

 رد. معیار فرعی و چهار گزینه وجود دا 39). در این ساختار، هفت معیار اصلی، 1است (شکل 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SA11 ...   

Goal 

MA7 MA2 MA1 

SA12 SA15 SA22 SA26 SA21 SA72 SA77 SA71 

A1 A2 A4 

 

A3 

 گذاريهاي سرمایهبندي محصوالت صنعت هوایی بر حسب ریسکساختار سلسله مراتبی اولویت  -1شکل 
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گذاري در محصوالت  هاي سرمایه آوري نظرات خبرگان درباره اولویت ریسک جمعدر تحقیق حاضر پس از 

هاي گردآوري شده با استفاده از روش تاپسیس سلسله مراتبی فازي انجام  مختلف صنعت هوایی، تحلیل داده
ن اعداد اند و سپس میانگی شد. بدین منظور ابتدا اعداد قطعی در هر پرسشنامه به اعداد فازي مثلثی تبدیل شده

فازي بین خبرگان محاسبه شده است. براي تعیین وزن هر معیار اصلی نسبت به هدف و همچنین هر 
 شود ) استفاده می6ها نسبت زیرمعیارها از جدول ( زیرمعیار نسبت به معیار اصلی و تعیین امتیاز (اهمیت) گزینه

]27.[ 
 بت به معیار اصلیوزن هر معیار اصلی نسبت به هدف و معیار فرعی نس  -6جدول 

مقادیر فازي مورد استفاده براي 
 ها تعیین وزن

مقادیر فازي مورد استفاده براي  
 ها تعیین اهمیت گزینه

 بیان فازي مثلثی توصیف بیان فازي مثلثی توصیف
 )0و  0و  20( خیلی ضعیف )0و  0و  2/0( خیلی کم

 )0و  20و  40( ضعیف )0و  2/0و  4/0( کم

و  5/0و  7/0( متوسط
 )30و  50و  70( متوسط )3/0

 )60و  80و  100( قوي )6/0و  8/0و  1( زیاد
 )80و  100و  100( خیلی قوي )8/0و  1و  1( خیلی زیاد

 
 نتایج به دست آمده در روش تاپسیس سلسله مراتبی فازي به ترتیب مراحل صورت گرفته به شرح ذیل است:

 ):ĨMAهاي عمده) نسبت به هدف ( (ریسکماتریس وزن معیارهاي اصلی  -1
 Goal 
)915/0,803/0,609/0( MA1 
)947/0,806/0,606/0( MA2 
)876/0,765/0,565/0( MA3 
)903/0,785/0,585/0( MA4 
)885/0,762/0,579/0( MA5 
)885/0,762/0,562/0( MA6 
)788/0,629/0,429/0( MA7 

 ):ĨSAمعیارهاي اصلی (ماتریس وزن معیارهاي فرعی نسبت به  -2
MA7 … MA2 MA1  

0 ... 0 )831/0,677/0,483/0( SA11 
0 ... 0 )914/0,806/0,606/0( SA12 
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0 ... 0 )846/0,726/0,526/0( SA13 
0 ... 0 )889/0,746/0,546/0( SA14 
0 ... 0 )891/0,771/0,577/0( SA15 
0 ... )829/0,686/0,486/0( 0 SA21 
0 ... )831/0,677/0,483/0( 0 SA22 
0 ... )851/0,697/0,509/0( 0 SA23 
0 ... )789/0,634/0,44/0( 0 SA24 
0 ... )857/0,709/0,514/0( 0 SA25 
0 ... )906/0,757/0,557/0( 0 SA26 

. 

. 

. 

    
. 
. 

  . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

)846/0,709/0,509/0( ... 0 0 SA71 
)863/0,726/0,526/0( ... 0 0 SA72 
)843/0,700/0,511/0( ... 0 0 SA73 
)760/0,606/0,423/0( ... 0 0 SA74 
)949/0,851/0,651/0( ... 0 0 SA75 
)631/0,454/0,254/0( ... 0 0 SA76 
)649/0,477/0,294/0( ... 0 0 SA77 

 
 شود: ماتریس وزن معیارهاي فرعی با توجه به وزن معیارهاي اصلی تعدیل می -3

MA7 … MA2 MA1  
0 ... 0 )761/0,544/0,294/0( SA11 
0 ... 0 )836/0,647/0,369/0( SA12 
0 ... 0 )774/0,583/0,320/0( SA13 
0 ... 0 )813/0,599/0,332/0( SA14 
0 ... 0 )815/0,619/0,351/0( SA15 
0 ... )785/0,553/0,294/0( 0 SA21 
0 ... )787/0,546/0,293/0( 0 SA22 
0 ... )806/0,562/0,308/0( 0 SA23 
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0 ... )747/0,511/0,267/0( 0 SA24 
0 ... )812/0,571/0,312/0( 0 SA25 
0 ... )758/0,610/0,338/0( 0 SA26 

. 

. 

. 

      
. 
. 

  . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

)667/0,446/0,218/0( ... 0 0 SA71 
)680/0,457/0,226/0( ... 0 0 SA72 
)664/0,441/0,220/0( ... 0 0 SA73 
)599/0,381/0,182/0( ... 0 0 SA74 
)747/0,536/0,280/0( ... 0 0 SA75 
)498/0,286/0,109/0( ... 0 0 SA76 
)511/0,300/0,126/0( ... 0 0 SA77 

 
 ) به شرح ذیل برآورد شد:ĨAها یعنی محصوالت صنعت هوایی ( ماتریس شدت ریسک در گزینه -4

SA77 … SA12 SA11  

)14/51,71/31,14/15( ... )14/53,14/33,86/18( )43/55,43/35,86/18( A1 
)71/51,86/32,71/15( ... )86/68,57/50,71/31( )29/70,43/51,00/32( A2 
)14/61,71/41,57/24( ... )71/75,14/59,29/40( )43/85,71/67,71/47( A3 
)29/68,86/48,29/32( ... )86/84,68/72,43/53( )57/90,29/80,29/60( A4 

 
 به دست آید: rijها به صورت نرمال تبدیل شد تا ماتریس  ماتریس شدت ریسک در گزینه -5

SA77 … SA12 SA11  

)749/0,464/0,222/0( ... )626/0,391/0,222/0( )612/0,391/0,208/0( A1 
)757/0,481/0,230/0( ... )811/0,596/0,374/0( )776/0,568/0,353/0( A2 
)895/0,611/0,360/0( ... )892/0,697/0,457/0( )943/0,747/0,527/0( A3 
)000/1,715/0,473/0( ... )000/1,859/0,63/0( )000/1,886/0,666/0( A4 
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 آید: به دست می Vijدر ماتریس وزن معیارها، ماتریس  rijاز ضرب ماتریس  -6

SA77 … SA12 SA11  

)383/0,139/0,028/0( ... )524/0,253/0,082/0( )465/0,213/0,061/0( A1 
)387/0,145/0,029/0( ... )679/0,386/0,138/0( )590/0,309/0,104/0( A2 
)458/0,183/0,045/0( ... )746/0,451/0,175/0( )717/0,406/0,155/0( A3 
)511/0,215/0,060/0( ... )836/0,555/0,232/0( )761/0,482/0,196/0( A4 

 محاسبه شده است: V براي ماتریس M(Vij)مقادیر  -7
SA77 SA76 SA75 … SA13 SA12 SA11  

185/0 255/0 350/0 ... 246/0 296/0 253/0 A1 
188/0 203/0 454/0 ... 368/0 424/0 349/0 A2 
232/0 190/0 494/0 ... 467/0 493/0 455/0 A3 
267/0 216/0 530/0 ... 543/0 601/0 525/0 A4 

 ) به صورت زیر به دست آمده است: +Dآل مثبت ( جواب ایده -8
SA77 SA76 SA75 … SA13 SA12 SA11  

189/0 0 328/0 ... 541/0 509/0 500/0 A1 
177/0 125/0 138/0 ... 300/0 276/0 305/0 A2 
073/0 158/0 064/0 ... 134/0 169/0 126/0 A3 

0 0 0 ... 0 0 0 A4 

 ) به صورت زیر به دست آمده است:-Dمنفی (آل  جواب ایده -9
SA77 SA76 SA75 … SA13 SA12 SA11  

0 543/0 0 ... 0 0 0 A1 
336/0 363/0 708/0 ... 734/0 734/0 658/0 A2 
477/0 0 803/0 ... 939/0 867/0 883/0 A3 
578/0 405/0 875/0 ... 090/1 053/1 031/1 A4 
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آل و شاخص  حل ایده آل مثبت و منفی، شاخص نزدیکی به راه هاي  ایده حل راهها از  فاصله گزینه -10

 نزدیکی نرمال شده به صورت زیر محاسبه شده است:
شاخص نزدیکی  رتبه

 نرمال شده
حل  شاخص نزدیکی به راه

 )Cآل ( ایده
S- S+ گزینه 

4 014/0 039/0 543/0 298/13 A1 
3 287/0 781/0 684/24 933/6 A2 
2 331/0 899/0 031/29 244/3 A3 
1 367/0 997/0 038/32 095/0 A4 
 

دهد، میزان ریسک در محصوالت صنعت هوایی از بیشترین به  بندي باال نشان می طور که اولویت همان
 اي و هوانوردي عمومی. پیکر، باریک پیکر، جت منطقه کمترین به ترتیب عبارت است از: پهن

 گذاري در محصوالت صنعت هوایی هاي سرمایه بندي ریسک اولویت .6-2

گذاري در هر یک از محصوالت صنعت  هاي سرمایه بندي ریسک از آنجا که یکی از اهداف تحقیق، اولویت
ایم. با این  ها نیز اجرا کرده بندي ریسک هوایی است، روش تاپسیس فازي سلسله مراتبی را براي اولویت

ها و هر یک از خبرگان نیز به عنوان معیار  گذاري به عنوان گزینه هاي سرمایه ر، انواع ریسکتفاوت که این با
 اند. گذاري شده ) متغیرهاي تحقیق در این بخش نام7شوند. در جدول ( در نظر گرفته می

 نمادگذاري متغیرهاي تحقیق در بخش دوم  -7جدول 

 نماد متغیر سطح
 Goal گذاري در محصوالت صنعت هوایی سرمایههاي  بندي ریسک اولویت هدف اصلی

 سطح اول: معیارهاي اصلی

 Expert1 خبره اول

 Expert2 خبره دوم
... … 

 Expert35 خبره سی و پنجم

 ها سطح دوم: گزینه

 A1 ریسک تحقیق و توسعه
 A2 ریسک فناوري

 A3 ریسک تولید
 A4 ریسک مدیریت

 A5 ریسک بازار
 A6 ریسک مالی

 A7 ریسک محیطی

 ) ترسیم شده است:2ساختار سلسله مراتبی در این حالت در شکل (
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 گذاري در محصوالت صنعت هوایی هاي سرمایه بندي ریسک ساختار سلسله مراتبی اولویت -2شکل 
 

گذاري در هر یک از  هاي سرمایه بندي ریسک انجام مراحل روش تاپسیس فازي، همانند بخش اول، اولویتبا 
 آید. ) به دست می9) و (8محصوالت صنعت هوایی به شرح جداول (

 
 شاخص نزدیکی نرمال شده در انواع محصوالت صنعت هوایی  -8جدول 

 شاخص نزدیکی نرمال شده
 گزینه

 هوانوردي عمومی اي جت منطقه پیکر باریک پیکر پهن میانگین

 ریسک تحقیق و توسعه 094/0 126/0 147/0 162/0 132/0
 ریسک فناوري 099/0 116/0 133/0 146/0 123/0
 ریسک تولید 132/0 152/0 157/0 159/0 150/0
 ریسک مدیریت 159/0 158/0 159/0 155/0 158/0
 بازارریسک  168/0 146/0 138/0 133/0 146/0
 ریسک مالی 185/0 167/0 144/0 134/0 157/0
 ریسک محیطی 163/0 135/0 123/0 111/0 133/0

 
 گذاري در انواع محصوالت صنعت هوایی هاي سرمایه بندي انواع ریسک رتبه -9جدول 

 رتبه (اهمیت ریسک از بیشترین به کمترین)
 گزینه

 هوانوردي عمومی اي منطقهجت  پیکر باریک پیکر پهن کل محصوالت میانگین

 ریسک تحقیق و توسعه 7 6 3 1 6
 ریسک فناوري 6 7 6 4 7
 ریسک تولید 5 3 2 2 3

A7 
 

Goal 

A6 A5 A3 A4 A1 A2 

Expert35 Expert1 Expert2  
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 ریسک مدیریت 4 2 1 3 1
 ریسک بازار 2 4 5 6 4
 ریسک مالی 1 1 4 5 2
 ریسک محیطی 3 5 7 7 5

 
 اند. ) نمایش داده شده3) در قالب شکل (9مقادیر جدول (

 

 گذاري در انواع محصوالت هوایی هاي سرمایه ریسک -3شکل 
 

) مشخص است که از نظر خبرگان، ریسک مالی در هوانوردي عمومی اهمیت 9با توجه به نتایج جدول (
اي  ، پس از آن به ترتیب ریسک بازار و ریسک محیطی بیشترین اهمیت را دارند. در جت منطقهداردبیشتري 

هاي مدیریت و تولید بیشترین اهمیت را دارند. در  و پس از آن ریسک ستتر ا مهمنیز ریسک مالی اهمیت 
و پس از آن، ریسک تولید و ریسک تحقیق و توسعه  تر است مهمپیکر، ریسک مدیریت  هواپیماهاي باریک

پیکر ریسک تحقیق و توسعه، ریسک تولید و ریسک  درجه اهمیت باالتري دارند. سرانجام در هواپیماهاي پهن
هواپیماهاي پیچیدگی طراحی و تولید توان علت این امر را در  به ترتیب باالترین اهمیت را دارند. می مدیریت

. در مجموع با توجه رو است هاي فراوانی روبه ویژه در مراحل تحقیقاتی با چالش که به پیکر جستجو کرد پهن
بیشترین اهمیت را در  توان گفت ریسک مدیریت به مقادیر میانگین شاخص نزدیکی نرمال شده، می

محصوالت هوایی دارد و پس از آن، ریسک مالی و ریسک تولید از اهمیت باالتري در محصوالت هوایی 
 برخوردارند.

 
 
 

0.0

0.1

0.2

 ریسک تحقیق و توسعه

 ریسک فناوري

 ریسک تولید

 ریسک بازار ریسک مدیریت

 ریسک مالی

 ریسک محیطی
 هوانوردي عمومی

 جت منطقه اي

 باریک پیکر

 پهن پیکر
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 گیري بندي و نتیجه جمع  -7

اي در توسعه اقتصادي جوامع  صنعت هوافضا به عنوان یکی از صنایع با فناوري پیشرفته از اهمیت ویژه
گذاري  و پیشرفت این صنعت به عوامل زیادي بستگی دارد که یکی از آنها سرمایه برخوردار است. رشد

هاي خاص صنایع با فناوري پیشرفته و به  ها و حتی اشخاص است. با این حال به دلیل مولفه ها، شرکت دولت
رسی و رو است. از این رو بر هاي زیادي روبه گذاري در این صنایع با ریسک ویژه صنعت هوافضا، سرمایه

گذاران براي ورود به این صنعت و  تواند به متولیان و سرمایه هاي صنعت هوافضا، می بندي ریسک اولویت
 . گذاري در آن کمک کند سرمایه

اي که در این صنعت وجود دارد، برخی  هاي ویژه هاي خاص صنعت هوافضا و ریسک با وجود ویژگی
هاي  کند. اول اینکه شرکت گذاري در آن را جذاب می سرمایههاي ویژه نیز در این صنعت وجود دارد که  مزیت

اند و در شرایط رکود، معموالً بهتر از متوسط  فعال در این صنعت، به طور تاریخی خاصیت ضدادواري داشته
هاي جدید را با مشارکت و حمایت دولت پدید  توان فناوري کنند. همچنین در این صنعت، می بازار عمل می

وه صنعت هوافضا وابستگی زیادي به تقاضاي دولتی براي محصوالت خود دارد. از آنجا که این آورد. به عال
پذیري کمتري  ها در بازار کشش هاي بلندمدت بستگی دارد و نسبت به تغییر قیمت بخش از تقاضا، به بودجه

و در عین حال با  دارد، نوسان درآمد در این صنعت کمتر است. از این رو به عنوان یکی از صنایع پرریسک
گذاري در این صنعت ضروري به نظر  ظرفیت باالي درآمدزایی، بررسی و تحلیل شرایط و موانع سرمایه

گذاري در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و  هاي سرمایه نوآوري این مقاله، پرداختن به ریسک رسد. می
 گیري چندمعیاره فازي است. هاي تصمیم بندي آنها با استفاده از یکی از روش سپس اولویت

 محصوالت صنعت هوایی از بیشترین به کمترین دهد اولویت نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان می
از این رو  اي و هوانوردي عمومی. پیکر، باریک پیکر، جت منطقه به ترتیب عبارت است از: پهن مقدار ریسک
براي توسعه صنعت هوایی کشور، با تمرکز راهبردي بر گیرنده و اجرایی  شود مراجع تصمیم پیشنهاد می

تر را فراهم سازند و با تقویت بیشتر  ریسک تر ابتدا زمینه توسعه محصوالت کم ریسک هاي کم حوزه
تر را نیز میسر سازند. در این  گذاري در محصوالت پرریسک هاي الزم، امکان سرمایه ها و زمینه زیرساخت

گران نقش  وسسات و نهادهاي سرمایه گذاري در قالب همکاري راهبردي با صنعتراستا استفاده از ظرفیت م
گذاري در صنایع  گذاري در این حوزه خواهد داشت. هرچند سرمایه هاي سرمایه مهمی در مدیریت ریسک

 پذیر باشند، ولی با توجه به نتایج به دست آمده در گذاران تا حدي ریسک پیشرفته مستلزم آن است که سرمایه
تري دارند بهتر است به  پذیري پایین گذارانی که درجه ریسک توان چنین گفت که سرمایه این تحقیق می

گذارانی  تر همانند هوانوردي عمومی باشند و در مقابل سرمایه ریسک گذاري در محصوالت کم دنبال سرمایه
پیکر  نند هواپیماهاي پهنتر هما که مایل به پذیرش ریسک بیشتر هستند، بهتر است در محصوالت پرریسک

گذاري بخش خصوصی در صنعت هوانوردي باید  گذاري کنند. در واقع سیاستگزاري در زمینه سرمایه سرمایه
هاي  پذیري) زمینه گذاران (از نظر ریسک اي باشد که متناسب با سالیق و ترجیحات سرمایه به گونه
 گذاري به آنها معرفی شود.   سرمایه
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گذاري در صنعت  هاي سرمایه توان گفت در بین انواع ریسک نتایج بخش دیگر مقاله می همچنین با توجه به

ریسک مالی و ریسک ترتیب  بهریسک مدیریت بیشترین اهمیت را دارد و پس از آن، هوایی به طور میانگین 
شاید بتوان چنین  .اهمیت دارند ، ریسک بازار، ریسک محیطی، ریسک تحقیق و توسعه و ریسک فناوريتولید

اي و  استنباط نمود که اهمیت باالي ریسک مدیریت در نگاه خبرگان، حاکی از لزوم توجه به مدیریت حرفه
ها باید به دست افراد صاحب صالحیت و  گونه پروژه هاي صنعت هوایی است و مدیریت این مناسب پروژه

وجود در بازارهاي پول و سرمایه به منظور تخصص کافی سپرده شود. همچنین باید سازوکارها و ابزارهاي م
هاي صنعت هوایی به کار گرفته شود و در صورت لزوم ابزارهاي مالی جدید بدین منظور  تامین مالی پروژه

هاي مهمی که شایسته است در سطح کالن مورد توجه متولیان امر قرار گیرد،  طراحی شود. یکی از حوزه
هاي الزم براي ورود افراد متمکن،  دین معنی که بسترها و مشوقاست. ب 1آمیز گذاري مخاطره سرمایه
ها و  گذاري و مانند اینها در پروژه هاي سرمایه هاي تجاري توانمند، صندوق گذاري، بنگاه هاي سرمایه شرکت
ویژه مواردي که ریسک آن باالتر است) فراهم شود و با تامین مالی  هاي مرتبط با صنعت هوایی (به شرکت

 رینانه زمینه رشد این صنعت و صنایع مرتبط با آن مهیا گردد.کارآف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Venture Capital 
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