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Abstract: 
The aviation industry is considered as a critical strategic industry in complex product systems 

for the national economy and security. The main purpose of this paper is the institutional analysis 

of the actors’ roles in the implementation process of two national technology megaprojects in Iran 

aviation industry. By examining the backgrounds and experiences of late comer countries in 

megaprojects of designing and developing products, a framework of actors and their measures in 

each stage of these megaprojects has been presented. The present study strategy is dual case study, 

its orientation is applied, its purpose is descriptive and its approach is qualitative. The primary data 

gathering tool is interviews with 14 experienced experts who were involved in two studied 

megaprojects in the field of aviation which was conducted in the second half of 2019. In order to 

collect secondary data, the whole available documents and evidence regarding to Iran aviation 

industry, and especially the two studied megaprojects have been used. The method of data analysis 

is through content analysis and axial coding. According to the findings of this study, national 

technology megaprojects are complex and multi-stage processes. Therefore, their implementations 

require cooperation and coordination among an extensive network of different institutions such as 

public and private sectors, universities and research centers. The results of this research could be 

used by policy makers and responsible institutions for better planning and effective management of 

national megaprojects in the field of aviation. 
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 .ایران ،ن، قمدانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهرا 1هادی رمضانی

 .استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2مهدی محمدی

 .یراناران، قم، گاه تهبازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشاستادیار گروه مدیریت  3حمیدرضا یزدانی

 .نتهران، ایرا استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 4منوچهر منطقی

  .انم، ایرقمدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده  5میثم شهبازی

 

 چكیده

 ت ملیصنعت هوایی یک صنعت استراتژیک حیاتی در حوزه سیستم محصوالت پیچیده برای اقتصاد و امنی

ی کالن مل هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای دو طرح .شودمحسوب می

وسعه حی و تهای کالن طراباشد. با بررسی پیشینه و تجارب کشورها در طرحفناوری حوزه هوایی در ایران می

هبرد ه است. راها ارائه شدطرحمحصول در حوزه هوایی، چارچوبی از بازیگران و اقدامات هر بازیگر در هر مرحله این 

بزار اباشد. گیری آن کاربردی، هدف آن توصیفی و رویکرد آن کیفی میپژوهش حاضر مطالعه موردی، جهت

و طرح مورد دخبره دارای تخصص و تجربه در حوزه هوایی و درگیر در  14های اولیه مصاحبه با گردآوری داده

فته است. برای صورت گر 1398باشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال مطالعه )هواپیمای دوزیست و موتورجت( می

و طرح صوصاً دهای ثانویه از تمامی اسناد و شواهد موجود در خصوص صنعت هوایی در ایران و خآوری دادهجمع

ز اکی ایج حاست. نتها با تحلیل محتوا و کدگذاری محوری انجام شده امورد مطالعه استفاده شده است. تحلیل داده

 همکاری و نیازمند باشند و اجرای آنهاای میهای کالن ملی فناوری، فرایندی پیچیده و چندمرحلهآن است که طرح

حقیقاتی راکز تها و مای از نهادهای مختلف از جمله بخش دولتی و خصوصی، دانشگاههماهنگی میان شبکه گسترده

هوایی  لی حوزههای کالن میزی بهتر و مدیریت اثربخش طرحرتواند به منظور برنامهاست. نتایج این پژوهش می

 گذاران و نهادهای متولی قرار گیرد.مورد استفاده سیاست

 .های کالن، محصوالت پیچیده، صنعت هوایی ایرانتحلیل نهادی، طرح واژگان كلیدی:
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 مقدمه-1

اقتصادی  هایتفعالی در با توجه به نقش و جایگاه مهم و رو به رشد محصوالت پیچیده و فناورانه

 و بازار در اوانفر تغییرات با گذشته، همزمان دهه صنایع مختلف کشورها طی چند ها وبنگاه و تولیدی

       اندشده آن محصوالت متمایل تولید سمت ساخت و به پیشرفته صنعتی فناوری، کشورهای

(Chen et al., 2007)تعدد و های ماز قبیل زیرسیستم هاییناورانه، ویژگی. محصوالت پیچیده و ف

ولید در ایین، تحجم پ های باال، نیاز به دانش و مهارت باال، فناوری سطح باال، تولید درپیچیده، هزینه

یرند گر میبنده، سازنده و مشتری را در کنری و لزوم یکپارچگی مستمر میان تأمینیک شبکه همکا

(Moddy & Dodgson, 2006.) 

از  مختلف دهایای از بازیگران و نهاهای پیچیده و فناورانه، شبکهطرحجرای جهت ا ملیدر سطح 

دولتی  هایزمانها، مراکز علمی و تحقیقاتی و ساهای کوچک و بزرگ، دانشگاهها و شرکتجمله بنگاه

ال ی را دنبو حاکمیتی حضور داشته و در کنار هم یک هدف مشترک در حوزه نوآوری و فناور

 ا و نهادهایهشرکت در خصوصاً  پیچیده و فناورانه محصوالت شبکه همکاری دربراین، بنا نمایند.می

 .گیرد قرار وجهت مورد نهادها این استراتژی از بخشی عنوانب تواندمی توسعه درحال کشورهای در فعال

و راکز علمی ها، مهای کوچک و بزرگ، دانشگاهها و شرکت)اعم از بنگاه بازیگران مختلف در واقع

 کاهش ها،هینهز کاهش به دنبال شبکه همکاری طریق از( دولتی و حاکمیتیهای تحقیقاتی و سازمان

 .(Hobday,2000) جدید هستند دانش وفناوری  اکتساب و جذب ترمهم همه از و ریسک

ها، اپیماطراحی و ساخت هوچیده و فناورانه حوزه هوایی )ثر محصوالت پیبا توجه به نقش مؤ

لم و ع بردیشان، پبنییت ملی، رشد و توسعه اقتصاد دانشاقتدار و امن ارتقای پهپادها( در بالگردها و

گر ده به دیسازی شهای توسعه یافته یا بومیها و منافع حاصل از سرریز فناورییگر زمینهفناوری در د

ت یاهم ،. همچنیناست ها، صنایع هوایی در سطح جهانی به یک بخش راهبردی تبدیل شدهبخش

شود یمسبب  ،میلیارد دالری در سطح جهان در صنعت هوایی 4۷0اقتصادی با گردش مالی ساالنه 

 اختن بهرت پردات، موتور، مواد و ... در صوها از جمله الکترونیک، مخابرگستره وسیعی از فناوری

نه  واییحوزه هر های کالن ملی فناوری دطرح. لذا انجام ، توسعه یابندهای مرتبط با این صنعتحوزه

االیی بهمیت های در حال توسعه از جمله ایران از ادر کشور تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه

 .Steenhuis & de Bruijn, 2001))باشدبرخوردار می
به منظور تحقق راهبردهای کالن توسعه فناوری، اقتصادی و اجتماعی در کشور، معاونت علمی و 

توجه خود را به خلق قدرت  وان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت،فناوری ریاست جمهوری بعن

سازی و اشاعه آن برای حل مسائل ملی، تقویت خوداتکایی و اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری، تجاری

 سازیهایی از قبیل حمایت از نوآوری و تجاریالمللی معطوف کرده و برنامهایجاد مزیت رقابتی در بازار بین

های انجام طرح های راهبردی وها و مراکز پژوهشی و صنایع، حمایت از توسعه فناوریفناوری در دانشگاه
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بنیان را در دستور کار خود قرار داده گیری صنایع دانشفناوری تقاضا محور و حمایت از شکل 1کالن ملی

های کالن ملی هوری، طرحهای حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جماست. در بین تمامی برنامه

آید که از توسعه ها به حساب میترین برنامهدار، یکی از اصلیهای راهبردی و اولویتفناوری در حوزه

مشارکت "و  "وجود کشش تقاضا و بازار"های دانش بنیان و نوآورانه با دو انگاره اصلی  فناوری در حوزه

 (.1396های کالن ملی فناوری، مرکز طرح) نمایدحمایت می "برداران ذیربطبخش خصوصی و بهره

ری و همکا ثرخصوصاً در حوزه هوایی، نیازمند حضور مؤ کالن ملی فناوریهای طرحاجرای موفق 

بخش  وتصادی های اقها و مراکز تحقیقاتی، بنگاهو بازیگران مختلف همچون دانشگاه مناسب نهادها

های الشچباشد. یکی از ان بخش عمومی و دولتی میگذارگر و سیاستتنظیم هایخصوصی، سازمان

جود عدم و ،خص در حوزه هواییهای کالن ملی فناوری، باألاساسی در خصوص اجرای موفق طرح

ش و نق مناسب و تنظیم کارکردها چارچوبی مشخص به منظور شناسایی و حضور عناصر و بازیگران

 اشدبرح میطب کیفی و زمانی تعریف شده چارچوثر آنها جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار در مؤ

 .(1394زاده، نقی)

های پیچیده و کالن ملی فناوری در رشد و راستا و با توجه به نقش و جایگاه مهم طرحدر این 

بنیان و مقاومتی، پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی بازیگران و تعیین نقش شکوفایی اقتصاد دانش

های کالن ملی فناوری در حوزه هوایی با تمرکز بر نهادی در فرآیند اجرای طرحآنها در قالب چارچوبی 

دو طرح کالن خاتمه یافته حوزه هوایی در ایران می پردازد. به عبارت دیگر، سواالت اصلی این تحقیق 

های کالن فناوری های بازیگران طرح( چارچوب مناسب فرآیندی مراحل، اقدامات و نقش1عبارتند از 

های بازیگران اصلی دو طرح کالن هواپیمای ( مراحل، اقدامات و نقش2حوزه هوایی چیست؟؛  در

 چه بوده است؟ 2دوزیست و موتور جت

دامه ادد، در گرهای مشترک آنها تشریح میهای کالن و ویژگیبدین منظور در ابتدا مفاهیم طرح

کالن  هایحگرفته توسط آنها در مراحل طر شبکه گسترده همکاری بازیگران کلیدی و اقدامات صورت

قی دول تطبیجبندی آنها در قالب گیرد و جمعهوایی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میدر حوزه

د ر فراینگران دشود، در نهایت متناسب با چارچوب ارائه شده، تحلیل نهادی نقش بازینمایش داده می

و  نتایج بی تردید گیرد.حوزه هوایی ایران صورت میسیاستگذاری، تصویب و اجرای دو طرح کالن 

کالن  هایطرحگذاری و مدیریت اثربخش اجرای تواند مبنای سیاستستاوردهای این پژوهش مید

ناوری فلمی و معاونت ع خصوصاً برداری نهادها و ذینفعان مختلف ملی فناوری حوزه هوایی مورد بهره

 قرار گیرد. عتفو دبیرخانه شورای عالی  ریاست جمهوری

  

                                                      
1 National Mega Projects 

هر دو طرح مورد مطالعه، در قالب طرح کالن ملی فناوری مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته و بر اساس نیاز  2

 اند.برداران تعریف و انجام شدهاستراتژیک کشور و نیز به سفارش بهره
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 پیشینه پژوهش -2

 های کالن و محصوالت پیچیدهطرح -2-1

ی، قتصادی، اجتماعاف ادر تحقق اهد بدیل توسعه علم و فناوریدرک نقش بیهای اخیر، لدر سا

های ش هزینهافزایتحقیق و توسعه و به دنبال آن  هایلزوم افزایش فعالیتسیاسی و فرهنگی کشور، 

مند نیازر، دار کشونماید. بنابراین، دستیابی به توسعه همه جانبه و پایناپذیر میرا اجتناب مربوطه

مکاری ههای ظرفیت ساز در کشور، در بستری از فعالیت اگیرهای جامع و فرریزیها و برنامهسیاست

از طریق  باشد کهمی خاص از علم و فناوری هاییبه توسعه حوزهآنها نهادهای مختلف و تعهد 

 ملی کالن هایطرحدر قالب  های مختلف کشوراتی و پژوهشی بخشهای تحقیقساماندهی فعالیت

 یابد.تحقق می

ی مور های کالن ملی فناوربر اساس تعریف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح

 ًا باالیبا سطوح نسبت شندباای میبنیان و فناورانههای پیچیده دانشها پروژهحمایت خود، این طرح

الش تزمند آمادگی فناوری و دارای ارزش افزوده اقتصادی زیاد و از نظر اهمیت و حیطه کار نیا

ی و اساس مشارکتی همه جانبه و هماهنگ بین عناصر و بازیگران مختلف بوده و سبب رفع نیازهای

می  رزبریالزایی و کاهش راهبردی کشور به محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری و نوآوری، اشتغا

 (.1396، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریگردد. )

 نانیعدم اطمجلوگیری از  یبرا یزیرمهم در برنامه یگام ،کالنهای طرح ییایشناخت و درک پو

 یاریبس یهارا با چالشگذاران و سیاست رانیمد تواندیاست که م یهایپروژه نیچن زدایی ازو ابهام

پرمخاطره  ، ذاتاً دهیچیپ یهاو رابط یزیربرنامه یطوالن یهاافق لیبه دل های کالن؛ طرحدیمواجه نما

های کالن، مدت طرحهای طوالنیجایی مدیران در چرخه(. فرایند جابه(Flyvbjerg, 2006دنباشیم

دد و در نتیجه گرگذاران و مدیران فاقد تجربه کافی میها توسط سیاستسبب هدایت این پروژه

های کالن، معموال ریزی و مدیریت طرحگیری، برنامهشود. همچنین، تصمیمموجب تضعیف رهبری می

نمایند فرایندهای چند بازیگری هستند که ذینفعان متعددی اعم از دولتی و خصوصی را درگیر می

)2010Aaltonen & Kujala, .(  بودن پروژه در میان مدیران، مانع  "1فردتعصب منحصر به "عالوه بر آن

گذاری گردد. عالوه بر آن، به علت مبالغ زیاد سرمایههای موفق مییادگیری آنها از دیگر پروژه

خواری به طور گسترده مشاهده های کالن و تعارض منافع ذینفعان مختلف، فرایند رانتطرح

. شواهد آماری حاکی از آن است  (Eisenhardt, 1989; Stiglitz, 1989; Flyvbjerg et al., 2009)شودمی

شوند میزان بودجه می موجبگیرند و معموالً مورد توجه قرار نمی رمترقبهیها و حوادث غیدگیچیپکه 

 ایها، مزاها، برنامهنهیدر مورد هز نادرستاطالعات و مهلت زمانی تحویل پروژه ناکافی باشد و در نهایت 

کاهش و  یاضاف یهانهیهزسبب ایجاد تأخیر، توسعه پروژه  گیری ومیمتص در طولاحتمالی و خطرات 

                                                      
1 Uniqueness bias  
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های کالن در جدول های طرحترین ویژگینماید. برخی از مهمرا تهدید میپروژه سود شده و حیات 

 .(Greiman, 2013)زیر قابل مشاهده است 
 (نهیشیپاز  سندگانینو یبندهای کالن )جمعهای طرح: ویژگی1جدول

 ویژگی  توضیحات نویسنده

(Hall et al., 2001; 

Merrow, 1988; 

Haynes, 1996; 

Capka, 2004) 

ان های کالن اغلب از نظر زمانی طوالنی مدت هستند. تأخیر در زمطرح

 وتحویل پروژه ممکن است با خود تبعاتی همچون ابهام، عدم اطمینان 

ده مدت کمتر دیهای کوتاهریسک را به همراه داشته باشد که در پروژه

مالی،  االیی از منابع انسانی،بهای بلندمدت به مقادیر شود. همچنین پروژهمی

 تجهیزات و ... نیاز دارند.

 مدت زمان

(Gellert and Lynch, 

2003) 

ه ککند یمای را بزرگ تعریف های دولت فدرال، پروژهاگر چه اداره بزرگراه

این  ته باشد؛ اما باید توجه داشت کهداشای بیش از یک میلیارد دالر هزینه

 .شودمبلغ نسبت به وضعیت کشور یا محل اقدام پروژه سنجیده می

 ابعاد و مقیاس

(Hirschman, 1995) 

معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری 

(1396) 

شده  لتوان از طریق تعداد مراحل تکمیهای کالن را میپیچیدگی در طرح 

یری، یرپذیارهای طراحی مانند پارامترهای عملکرد، تغیمحصول نهایی و یا مع

 پذیری و ارگونومی توصیف کرد.آسیب

پیچیدگی 

طراحی و 

 ساخت

(Flyvbjerg et al., 

2003) 

رکیبی از تای دارند که های مالی پیچیدههای کالن به طورکلی برنامهطرح

د از حامیان متعدهای بالعوض و اوراق قرضه و مشارکت هستند. سهام، کمک

شوند. همچنین، همزمان با افزایش هر دو بخش عمومی و خصوصی جذب می

 باشد. ها، بودجه در دسترس پروژه محدود میهزینه

حمایت و 

 تأمین مالی

(miller and hobbs, 

2005) 

نظور به م های کالنی که از کارایی باالیی برخوردارند، تحت نظارت عمومطرح

ر گیرند. مشارکت سایها قرار می اجرای درست پروژهحصول اطمینان از 

ی ه بررسبها و منافع متنوع در یک ساختار حاکمیتی، سهامداران با دیدگاه

 کند.ها کمک میدقیق توسعه و تحویل پروژه

نظارت 

 عمومی

(Tobin, 2001; 

Bosso,1994; 

Schulman, 1980) 

های کالن جهت رفع چالشهای گذاریهای کالن اغلب از طریق سیاستطرح

-استشوند. اتخاذ سیها و کشورها ایجاد میزیربنایی عمده در شهرها، ایالت

ای تواند توسط مجموعهدهنده پیگیری اهدافی است که نمیهای کالن، نشان

 شده ایجاد شود.های فردی، جزئی و تفکیک از گام

گذاری سیاست

 کالن

(Sanvido & 

Konchar, 1999) 

الی احتم کالن به نوآوری در قرارداد و تدارکات برای بررسی خطرات هایطرح

ر به های مختلف و منحصروش باید ریزی نیاز دارند ودر مراحل اولیه برنامه

 فردی برای تحویل و تدارکات پروژه داشته باشند.

تحویل و 

 تدارکات

(Chinyio & 

Olomolaiye, 2010; 

Altshuler & 

Luberoff, 2003; 

Miller & Lessard, 

2000) 

معاونت علمی و فناوری 

 (1396ریاست جمهوری )

که  دارند ای از منافع عمومی قرارهای کالن غالباً در یک شبکه پیچیدهطرح

 اند. به دلیل فراوانی ذینفعان با ارتباطات و نفوذ متنوع ایجاد شده

ذینفعان 

 متعدد

(Luberoff et al., 

1993; Flyvbjerg et 
شود اجرایی هایی هستند که باعث میهای کالن پیچیده دارای ویژگیطرح  برآورد هزینه
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 ویژگی  توضیحات نویسنده
al., 2002) گذاران باید همواره به بازبینی و برانگیز باشد و سیاست ساختن آنها چالش

 ها بپردازند. برآورد مجدد هزینه

(USDOE, 2012) 

تی، مقامات دولهای کالن از بازیگران متعددی از جمله از آنجا که طرح

ا بهای اجتماعی دهندگان، طراحان، پیمانکاران و سازمانشهروندان، توسعه

عامل مهمی در  ،ادراکات و نیازهای مختلف تشکیل شده است، فرهنگ

ی در شود که دارای ابعاد فراوانساختار، سازمان و حاکمیت پروژه محسوب می

دیگر با یک باشد که بایدمی های سیاسی، استراتژیک، اقتصادی و اخالقیزمینه

 هماهنگ شوند.

 ابعاد فرهنگی

(Cooke-Davies, 

2002; Pinto, 2009) 

معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری 

(1396) 

رند توجهی دا های کالن تمایل به تولید اثرات اجتماعی و اقتصادی قابلطرح

برای  تواند مثبت یا منفی باشد. منافع ذینفعان مختلف، چالشیکه می

ویب و ، تصهاصاحبان پروژه است که باید قبل از مورد توجه قرار گرفتن پروژه

 آغاز شوند.

تاثیرات 

 -اجتماعی

 اقتصادی

 

 حوزه هوایی و فرآیند انجام آنها های کالنطرح -2-2

ه راحل بکنند. این مهای کالن، مراحل مختلفی را در طول چرخه عمر خود سپری میاکثر طرح

ارت می مون و نظریزی، طراحی، انعقاد قرارداد، اجرا، تست، آزگذاری و برنامهشامل سیاستطور کلی 

کز نه تمر ازمندین و پیچیده های بزرگ مقیاسطرح لیتحو. (PMI, 2013; Anderson et al., 2006)شود

از صوص خ، به باشدنیز میمدت بلند هایاتیعملامور مالی و بلکه در  ،مدتیطوالن یزیربرنامهتنها در 

( را یخصوص ای ی)دولتگذاران و مدیران اجرایی سیاست، فناوری هیو انتخاب اول هیاول یآنجا که طراح

. در ادامه، (Miller, 1997) نمایدمتعهد می سه تا پنج دهه یبرا عملیاتی و نگهداری طرح نهیبه هز

 ای ازهصورت گرفته توسط شبکهای کالن در حوزه هوایی کشورهای مختلف و اقدامات اساسی طرح

 نها دربندی آگیرد و جمعبازیگران در مراحل مختلف اجرای طرح، مورد بحث و بررسی قرار می

 ارائه شده است. 2و مقایسه تطبیقی آنها در جدول  1پیوست 
 

 787طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای بوئینگ 

با این هدف خود را  ۷8۷ 1الینرتوسعه دریمشرکت بوئینگ برنامه میالدی،  2000در اوایل دهه 

کرد و ندازی اترین و کارامدترین هواپیمای تجاری در سطح جهان محسوب شود، راهکه پیشرفته

فردترین های راهبردی را در طی فرایند اجرای آن بکار گرفت که منحصر به ای از نوآوریمجموعه

از نیاز رو به رشد برای نسل  یکه سود سریع رود و انتظار داشتویژگی این شرکت به شمار می

میلیارد  20کسب نماید؛ لذا برای این طرح بالغ بر پیشرفته و مقرون به صرفه  هایهواپیما از جدیدی

و درواقع، این شرکت درصدد فراهم آوردن حمل  .(Holzmann et al., 2017) دگذاری کردالر سرمایه

                                                      
1 Dreamliner 
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د کامپوزیتی سبک و استفاده از موا درصدی هزینه 20نقلی سریع و برای مدت زمان طوالنی، با کاهش 

 و نیز فناوری پرواز از طریق سیم، به منظور ایجاد تحول در صنعت هواپیمای تجاری بود.

رکت شاین  دولت این کشور در راستای توسعه، تولید و فروش هواپیماهای بوئینگ به حمایت از

 ن دفتریها پرداخت. همچنهای مالیاتی، تحقیق و توسعه و نیز تقویت زیرساختاز طریق تخفیف

 وافضا عملیاتی دولت با هدف تضمین شرایط نظارتی و سیاسی در این کشور جهت توسعه صنعت هو

حافظت ه و مدفاع و امنیت ملی ایجاد شد. این دفتر با مقامات دولتی در سطوح مختلف همکاری کرد

رکت شهای مهرناز بها در بازارهای جهانی و نیز حمایت ااز منافع، اعتبار شرکت، رقابت با دیگر شرکت

 .(Tang et al., 2009)نگ را در دستور کار خود قرار داد بوئی

ئینگ به منظور سرعت بخشیدن به فرایند طراحی و اجرای این طرح کالن پیچیده، شرکت بو

در نتیجه،  سپاری کرد.ای از فرایندهای طراحی و ساخت و تولید هواپیما را برونسابقهنسبت بی

حی و توسعه، پیمانکار از سراسر جهان تشکیل شد که عالوه بر طرا ۷00متشکل از  ای گستردهشبکه

نتی به سأمین تدر فرایندهای ساخت و مونتاژ هواپیما نیز مشارکت نمودند. این امر سبب شد زنجیره 

ی زنجیره توسعه تبدیل گردد. همچنین، شرکت بوئینگ تصمیم گرفت یک مدل مشوق جدید برا

ز صل و نیهای حاود تعریف کند؛ در این راستا قراردادی مبنی بر تقسیم سود و درآمدکنندگان ختأمین

رکای نوان شکنندگان بعهای احتمالی طرح با آنها منعقد گردید. بدین ترتیب، تأمینریسک و زیان

از  مد حاصلشدند و از طرفی، سهمی از درآهای تحقیق و توسعه را متحمل میراهبردی طرح، هزینه

دن کرارچهکردند. در ادامه، پیمانکاران فرعی ملزم به یکپهواپیما در آینده را کسب میفروش 

ودند. شد، بهای خود و ارسال به سایت مرکزی که مستقیمًا توسط شرکت بوئینگ اداره میزیرسیستم

های همه برناارائ باید توجه داشت، بسیاری از آنها قادر به فراهم آوردن الزامات تعیین شده از جمله

 .(Tang et al., 2009) تحویل، اسناد مناسب و نیز کیفیت مطلوب نبودند

ین ترپس از تصویب پروژه، شرکت بوئینگ ثبت سفارشی از خطوط هوایی ژاپن که از بزرگ

 ۷8۷دریم الینر  تحویل اولین 2011رفن، دریافت نمود؛ در سپتامبر مشتریان این هواپیما به شمار می

ز او بعد  ی اصلیریزرویداد تقریباً چهار ماه دیرتر از برنامه ژاپن صورت گرفت. اینبه خطوط هوایی 

 40دود امه، حبینی نشده اتفاق افتاد. همچنین هزینه واقعی توسعه برنیک دوره طوالنی تأخیر پیش

 ن، تحویل. بنابرای(Mecham, 2011)میلیارد دالر برآورد شد که بیش از دو برابر تخمین اولیه بود

د این ا سبب شآور و نیز مسائل و مشکالت ساختاری و خدماتی هواپیماههای سرسامدیرهنگام، هزینه

، د طراحیه تجدیتوان نیاز بهای این طرح کالن میرؤیا به واقعیتی دردناک تبدیل شود. ازدیگر چالش

ال سور، در منظها و ... نام برد؛ بدین افزار، نصب نادرست بستکمبود قطعه، مشکالت توسعه نرم

طح سرتقای اها و جریانات غیرمنتظره و نیز ، یک مرکز عملیاتی جهت شناسایی و کنترل چالش2008

ی جهان ارتباطات و هماهنگی بهتر با تولیدکنندگان تأسیس گردید و از طریق نظارت بر تولید

 ها پرداخت.حل مسائل و پیشبرد برنامهکنندگان این شرکت، به تأمین
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با  و شدنرتجربیات گذشته شرکت بوئینگ در تولید هواپیماهای تجاری، برای روبه بنابراین،

مسائل  وها لشهای جدید در چنین برنامه نوآوری سطح باالیی کافی نبود. الزم به ذکر است چاچالش

وزه هوایی حهای کالن دست کم از جمله مسائل و مشکالتی است که بسیاری از طرح ۷8۷دریم الینر 

ا، سبب ید تقاضهای سیستم و تشداند. از این رو، تسریع رشد فناوری، افزایش پیچیدگیمواجه با آن

ن، گذاراای جهانی برای سیاستبه دغدغه های کالنهای نوآوری راهبردی در طرحشد چالش

 .(Flyvbjerg, 2014)ریزان و مدیران تبدیل گرددبرنامه
 

 ERJ-170طرح کالن طراحی و ساخت جت امبرائر 

درحدود چهار  ERJ-170توسعه برنامه جدید از خانواده ، به 1998شرکت امبرائر برزیل در سال 

ین راستا، ادر  پرداخت.های خود شرکت میلیون دالر از سرمایه 900گذاری حدود سرمایهسال و با 

ا، ههزینه کاهش اندازشرکت امبرائر به دنبال ترکیب مسائل فناورانه پیچیده مربوط به تقاضا با چشم 

  .(Cassiolato et al., 2002)گذاری استافزایش درآمد و بازگشت سرمایه

توانایی مدیریت مشخص محصول و هماهنگی ادغام اجزای  ت،استراتژی اصلی این شرک

ح ر سه سطدباشد. بدین منظور، شرکت امبرائر یک ساختار سلسله مراتبی می های مختلفزیرسیستم

، شرکای کنندگان خودمالی و توزیع میان تأمین در سطح نخست، با هدف کاهش ریسکایجاد کرد. 

ندگان کنینچندملیتی را ملزم به مشارکت در فرایندهای طراحی و تولید نمود. سطح دوم اغلب تأم

تجهیزات را  گرفت که متناسب با سفارشات این شرکت، قطعات ورا در بر می های سایر کشورهاشرکت

لیه، ن مواد اوکنندگان نظیر تأمیسپاری شده به تأمینکردند. سطح سوم شامل خدمات برونمیارائه 

 را برائرام رکتش، این فرایندشد، بنابراین، طراحی و تولید، ارائه خدمات پروژه و مهندسی سیستم می

زیت مو  اریزنجیره تأمین جهانی و تقویت عملکرد تج ان،متشکل از همکار ایقادر به کنترل شبکه

 .(Figueiredo et al., 2008) ساخترقابتی خود 

های تحقیق و توسعه از وظایف وزارت دفاع و وزارت تمرکز بر توسعه فناوری هوافضا و فعالیت 

های مرتبط با صنعت هوایی، توان گفت توسعه برنامهشود. میعلوم و فناوری این کشور محسوب می

های توان اتخاذ سیاستپذیر نبوده است؛ از جمله آنها میکانام دولت هماهنگ و متمرکز تالش بدون

سازی صنعت هواپیماسازی و حمایت صنعتی به منظور افزایش سطح تحقیقات فناورانه بومی، خصوصی

اشاره کرد.  ITIها، تأسیس مؤسسات تحقیقاتی مانند غیرمستقیم از آن، فراهم کردن زیرساخت

رود که های وابسته به وزارت دفاع به شمار مییکی از سازمان 1همچنین، مرکز فناوری هوانوردی

و مؤسسه هوانوردی و  3، مؤسسه فناوری هوانوردی2مؤسسات متعددی نظیر مؤسسه مطالعات پیشرفته

                                                      
1 Aeronautics Technology Centre 
2 Institute for Advanced Studies (IEAv) 
3 Technological Institute of Aeronautics (ITA) 
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گیرند و بر انجام تحقیقات پایه در حوزه هوایی، توسعه آموزش عالی و زیرمجموعه آن قرار می 1فضا

نیز همانند  2اند. مرکز فناوری اطالعات رناتو آرچرعلوم هوایی متمرکز شده های تحقیقاتی درزیرساخت

باشد. این مراکز و مؤسسات در دیگر مؤسسات به انجام تحقیقات پایه و توسعه فناوری مشغول می

 ،یعموم بخش سساتؤمهای کالن تأثیر بسزایی داشتند. عالوه بر آن، پیشبرد اهداف راهبردی طرح

حمایت این شرکت  از های تحقیقاتیپروژه و مطالعات یبرا یمال صندوق و لیبرز سعهتو بانک مانند

 .نددکر

های مختلفی با شرکت امبرائر همکاری ای، مجموعهدر مرحله طراحی این مدل جت منطقه

برای این زمینه ایجاد  که بطور اختصاصی 3های طراحیتوان به خانهاند که از جمله آنها مینموده

با  4کنندگان اشاره کرد. مؤسسه ملی تحقیقات فضاییاند، شرکا چندملیتی و همچنین تأمینشده

ای را برعهده داشتند. دیگر های اقتصادی، مونتاژ و تولید نمونه نهایی این جت منطقههمکاری بنگاه

ن کنندگان و شرکای چندملیتی نیز تولید اجزا و تأمیمؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی، تأمین

ترین نهادهای تاثیرگذار در ها و مراکز تحقیقاتی نیز از مهمقطعات و تجهیزات را انجام دادند. دانشگاه

 .(De Freitas Dewes et al., 2010)این فرایند بودند و وظیفه تست و تأیید طرح را برعهده داشتند
 

  C919طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای 

باس و با هدف کاهش وابستگی چین به هواپیماهای بوئینگ و ایر 2008شرکت کوماک در سال 

روژه ری، پرقابت با آنها، بعنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه طراحی و تولید هواپیمای جت تجا

به تولید نمونه اولیه آن  2011را آغاز کرد و در سال  C919هواپیمای باریک پیکر 

 .(Goldstein, 2006)پرداخت

شد؛ باولت از این صنعت میپیشرفت شایان توجه صنعت هوافضای چین مدیون حمایت فزاینده د

اتخاذ  شورها،گذاری در بخش هوایی و تعامالت فناوری با کدولت چین با انجام اقداماتی نظیر سرمایه

تشویق  های تولیدی، تأمین مالی برایها و توانمندیاستراتژی توسعه صنعتی جهت ارتقای ظرفیت

رای اخل بن حوزه، تشویق خطوط هوایی دهمکاری با صنایع مرتبط، حمایت از فعاالن و دانشمندان ای

ا مکاری بهکنندگان خارجی قطعات برای برداری از آن، دعوت از تأمینخرید هواپیمای بومی و بهره

ج از تولیدکنندگان داخلی، کمک به رشد فناورانه صنعت هوایی از طریق جذب متخصصان چینی خار

های شرکت نی با ارائه وام و تسهیالت، تملکهای خارجی برای خرید هواپیمای چیکشور، تشویق شرکت

 ان خارجیکنندگخارجی صاحب فناوری، تأسیس مراکز تحقیقاتی و نیز انعقاد قراردادهای همکاری با تولید

ابت ر و رقها، در راستای حضوجهت انتقال فناوری به کشور خود و آموزش نیروی کار در خالل پروژه

 .)Peet ooper &C-Tyroler ,2011( گامی مؤثر برداشت المللیصنعت هوایی در بازارهای بین
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را انجام داد و از تجربه و مهارت کافی  C919شرکت کوماک تماماً طراحی هواپیمای باریک پیکر 

، از سازمان هواپیمای تجاری کشور گواهینامه و 2010در این زمینه برخوردار بود. سپس در سال 

مجوزهای مورد نیاز برای پرواز را دریافت کرد. همچنین، در راستای توسعه این هواپیمای جت تجاری، 

منعقد گردید. در زمینه ارائه خدمات زنجیره  1ندقراردادی میان این شرکت با خطوط هوایی ایرل

ای جهت همکاری نامهتأمین، آموزش نیروی انسانی، ارزیابی تست پرواز و فروش و بازاریابی نیز تفاهم

تحت )وزارتخانه صنایع سنگین  نیز بهمسئولیت ساخت هواپیما با شرکت بمباردیر کانادا امضاء نمود. 

محول شده بود. سازمان هواپیمایی کشور چین و    )PLAAF 2یننظارت نیروی هـوایی دولـت چـ

عالوه  واگذار شده بود. 3شرکت صنعت هوانوردی چینهمچنین، بررسی پیشنهادات و انعقاد قرارداد به 

مسئول  شرکت کوماک قراردارد، زیرمجموعه( که SAMC) 4هواپیماسازی شانگهایشرکت  بر آن،

بود. تأیید پروژه و نظارت بر آن نیز با این هواپیما هـای سـتمسـازی سیمونتاژ نهایی و یکپارچه

 .(Cliff et al., 2011) همکاری دولت صورت پذیرفت
 

 MRJ-200طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای جت میتسوبیشی 

میالدی، صنایع سنگین  1960پس از نیم قرن از تجربه نامؤفق ژاپن در ساخت هواپیما در دهه 

خود را جهت توسعه بیشتر صنعت  MRJ-200ای ، برنامه ساخت هواپیمای جت منطقه5میتسوبیشی

 .) ,.2019Setta et al( اندازی کردهوایی تجاری راه

این کشور از طریق تأمین بودجه و حمایت مالی و مشارکت در  6وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت

ها جهت گذاری در تحقیق و توسعه، تشویق شرکتهای توسعه پروژه، افزایش سرمایهپرداخت هزینه

های اولیه هواپیما و المللی، خرید نمونههای تحقیقاتی مشترک برای رقابت در عرصه بینانجام پروژه

های خارجی به حمایت از صنعت هوایی یماهای داخلی قابل رقابت با نمونهنیز حمایت از ساخت هواپ

با دعوت از تولیدکنندگان در انجمن توسعه هواپیمای ژاپن، صنایع  ۷پرداخت. همچنین، وزارت زمین

سنگین میتسوبیشی و فوجی به برگزاری جلسات توجیهی و اطالع رسانی اقدام نمود. صدور گواهینامه 

در ز نیز برعهده این وزارتخانه بود و از متخصصان خارجی در این زمینه بهره گرفت. و مجوزهای پروا

طراحی یکپارچه، های مطبوعاتی در کنار برگزاری کنفرانس 8طی این پروژه، شرکت میتسوبیشی

داشت. صنایع سنگین میتسوبیشی ساخت بدنه، بال، مجموعه دم و مونتاژ نهایی محصول را بر عهده 

در ساخت و تولید این هواپیما مشارکت نمودند. عالوه  )پیمانکار ثانوی( نیز 9صلی( و فوجی)پیمانکار ا
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های تحقیقاتی و دانشگاه توهوکو، در زمینه با همکاری تیم 1بر آن، آژانس تحقیق و توسعه هوافضا

شت؛ تست ارزیابی عملکرد پروژه را برعهده دا 2توسعه هواپیما با یکدیگر مشارکت کردند. شرکت ناگویا

 .) ,.2014Fukuoka et al(شدهواپیما و تایید پروژه نیز از وظایف صنایع سنگین محسوب می
 

  SSJ-100طرح کالن طراحی و ساخت جت سوخو

گذشته  انیسال یرو، ط نیاز ااست.  هبود یراهبرد یصنعت در روسیه عموماً یماسازیصنعت هواپ

درآمده به مرحله اجرا  یماسازیبا اهداف مشخص در حوزه صنعت هواپ یمتعدد یهاها و برنامهطرح

 یهاشرکت وکرد  نیصنعت تدو نیا سازیهکپارچی به منظور ییهاهدولت برنام 2005است. در سال 

قرار گرفتند. هدف  3UACام ن هب کپارچهیواحد  کی زیرمجموعهکشور  نیدر ا مایسازنده هواپ یدیکل

قابل  یمال تیاز حما کپارچهیواحد  نیاتالفات بود. ا کردننهیو کم دیخطوط تول یسازنهیکار بهاز این 

   )2012Lozano, &  Matthews (برخوردار بوده است هاسال نیا یتوجه دولت ط

ترین برنامه تجاری شاخص ، نخستین و اصلی100سوپرجت ای سوخوی توسعه جت منطقه

ح ی سط، نمونه ای از استراتژی صنعت هوایی روسیه جهت توانمندسازی داخلی، ارتقاUACشرکت 

از خود را در سال آغاز شد و اولین پرو 2000باشد که از سال فناوری و توسعه بازارهای هواپیمایی می

 م داد کهانجا راستای احیای صنعت هواپیمایی، اقدامات متعددی انجام داد. دولت این کشور در 2008

زایش سازی صنعت هواپیمایی جهت افسازی، خصوصیتوان به حمایت از قطعهاز جمله آنها می

ی و ی جهانها جهت ورود به بازارهاپذیری صنعت هوایی داخلی و حمایت از آن، تشویق شرکترقابت

تحد از های مهای بزرگ و کنسرسیومایجاد شرکتغربی و نیز های هواپیماسازی رقابت با شرکت

 .) ,2018Тихонов & Сазонов(اشاره کرد  های کوچکطریق ادغام شرکت
رکای شو با همکاری  (UACطراحی و ساخت نمونه اولیه هواپیما توسط شرکت سوخو )زیرمجموعه 

، تأمین NAPOمونتاژ نمونه نهایی و شرکت  KnAAPOخارجی صورت گرفته است. همچنین، شرکت 

ظارت ید و نتست، تأی های خصوصی نیز در این فرایند مشارکت نمودند.قطعات را برعهده داشتند، شرکت

 .)2018университета,  & Базикова( شدمحسوب می UACبر این طرح نیز از وظایف شرکت 

 LJ45طرح کالن طراحی و ساخت بمباردیر 

شرکت لیرجت، وابسته به شرکت بمباردیر کانادا، اقدام به طراحی مدل  میالدی، 1990در دهه 

های تجاری فوق سبک، تولید هواپیمای جدیدی از هواپیمای جت تجاری نمود و جهت رقابت با جت

LJ45  را در دستور کار خود قرار داد. ساختار سبک این هواپیما سبب کاهش وزن چشمگیری شد و

 بر داشت. این امر منجر به بهبود ظرفیت و افزایش کارایی و عملکرد آن گردید هزینه کمتری را در

Greer et al., 1995).) 

                                                      
1 Japan Aerospace Exploration Agency 
2 Nagoya 
3 United Aircraft Corporation 



 ایران( )مطالعه موردی: دو طرح كالن حوزه هوایی در تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های كالن ملی فناوری

 

106 

طریق حمایت مالی و تامین بودجه پروژه و نیز تأسیس مراکز تحقیقاتی،  دولت این کشور از

فناورانه این  های مرتبط با هوافضا و هوایی به پیشرفت و رشدها و مراکز آموزش عالی در رشتهدانشگاه

المللی ایجاد شده در این زمینه با های طراحی کنسرسیوم بینصنعت کمک قابل توجهی کرد. تیم

شرکت کانادایر در  های مشاوره به طراحی هواپیما و صدور مجوزهای الزم پرداختند.همکاری پنل

های طراحی و بر آن، تیمساخت و تولید هواپیما و ناسا نیز در تولید قطعات آن مشارکت نمودند. عالوه 

نیز کنترل  ها وارزیابی عملکرد سیستم و زیرسیستم ، مونتاژ هواپیما و نظارت بر فرایند آن،1ساخت

-خطرات احتمالی را برعهده داشتند. همچنین، تست قطعات، نمونه اولیه و تأیید نهایی توسط دانشگاه

نمونه  300، بیش از 2006. در سال (Greer et al., 1995)های ایالتی اوهایو و ویچیتا صورت پذیرفت 

های این تعداد حدودًا به دو برابر رسید که شامل نمونه 2010از این جت تجاری تولید شد که تا سال 

شد. هنگام تحویل هواپیما، یک سری مشکالت مکانیکی و الکتریکی نمایان تر این مدل نیز میپیشرفته

 ر یک ماهه جهت شناسایی و رفع نواقص و عیوب آن گردید.شد که منجر به توقف پروژه و تأخی
 

 نعت هوایی ایرانص -2-3

توان را می 19۷0کند. دهه ورود به صنعت هوایی را تجربه می ایران بیش از هفتاد سال است که

های تولیدی و همچنین بخش تعمیرات و های آمریکایی در توسعه فعالیتبا شرکت آغاز همکاری

تعمیرات،  یماهای مسافربری دانست. بدین ترتیب ایران یکی از قدرتمندترین مراکزنگهداری هواپ

المللی به منظور اولین قرارداد همکاری بین 1990در منطقه شناخته شد. در دهه  2نگهداری و عملیات

نفره با اکراین منعقد گردید. در راستای اجرای این طرح کالن، فناوری طراحی و  52تولید هواپیمای 

ساخت هواپیما به کشور منتقل شد و نیز برخی مراکز تخصصی در زمینه طراحی و مهندسی هواپیما 

صنعت هوایی ایران توجه خود را بر حوزه تجاری معطوف کرد  2008در کشور تأسیس گردید. در سال 

 IR-140 توان به طرح کالنهایی را جهت ورود به این بازار تدوین نمود که از جمله آنها میو برنامه

 .(Naghizadeh, 2011) اشاره کرد

راوان یدگی فاخیر و پیچ های ظالمانه و یک طرفه استکباری چهل سالهرغم تحریمبنابراین، علی

پا د را سرایی خوبرداری کرده و صنعت هو مسن خود به خوبی بهرهتوانسته از ناوگان نسبتاً این صنعت

یران با ااهد شکاف قابل توجهی میان صنعت هوایی (؛ با این وجود، ش139۷نگه دارد)میرباقری، 

ت با سطح به این صنع توان به عدم توجه کافیها، میتحریم کشورهای پیشرو هستیم که عالوه بر

 .(Lee, 1996) فناوری باال و عدم وجود برنامه مدون برای رشد و توسعه آن اشاره کرد

نظیر نقشه جامع علمی  اسناد باالدستیهای کالن حوزه هوافضا تا حدی در های طرحاولویت

شده است؛ اما  تصریحدر سطح محصول  کشور، برنامه پنجم توسعه و نیز سند جامع توسعه هوافضا

سازی این اسناد به طور مطلوب های ارزیابی و نظارت بر اجراییمسیر توسعه، نقشه راه و مکانیسم
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هوافضا تنها توسط بنگاه بخش خصوصی  سازی در بخشتوسعه نوآوری و تجاری. تدوین نشده است

 ترین اشکاالت اسناد باالدستی حوزهواقعی و در حوزه صنایع غیرنظامی محقق خواهد شد. یکی از مهم

، عمده وظایف و های بخش خصوصی است. به عبارت دیگرهوافضا عدم پذیرش توانمندی شرکت

های دولتی و ها و شرکتبه سازماناالدستی کشور جهت اجرا های تعیین شده در اسناد بمأموریت

، رکن ها محول شده است؛ در حالیکه بخش خصوصی اقتصادولتی و در برخی موارد به دانشگاهدنیمه

مدار است. در حال حاضر با وآوری با رویکرد اقتصادی و مشتریسازی ناصلی توسعه فناوری و تجاری

، ساخت و تولید قطعات و جود، طراحیهای مومندی داخلی، امکانات و زیرساختتوجه به توان

هوافضا بعنوان یک اولویت اساسی مطرح است و توسعه بخش های محصوالت فناورانه زیرسیستم

های توانمند داخلی در شود. لذا حضور شرکتن طریق میسر میاز ای این بخشصنعتی و اقتصادی 

ترین عامل های خارجی، مهمشرکت محصوالت هوافضا و مشارکت بامین و تولید المللی تأزنجیره بین

لی های داخالمللی برای شرکتای بینباشد؛ بنابراین، اخذ استانداردهها میتوسعه کسب و کار شرکت

 (.12و  2شونده کامال ضروری خواهد بود )مصاحبه
 

ور های کالن طراحی و ساخت محصوالت پیچیده در حوزه هوایی کشورهای مذکمقایسه طرح

ی، انعقاد ریزی، طراحگذاری و برنامهسیاستهای کالن بطور کلی از مراحل که طرحدهد نشان می

ختلفی میگران شود بازاند. همانطور که مالحظه میقرارداد، اجرا، تست، آزمون و نظارت تشکیل شده

 دهند. در هر مرحله از طرح کالن اقدامات مشخصی را انجام می

ترین شود مهمگذاری شناخته میریزی و سیاستامهعموماً مرحله نخست که تحت عنوان برن

ه این بزیادی  گردد و دیگر مراحل وابستگی نسبتاًهای کالن محسوب میمرحله در فرایند اجرای طرح

ی در ار مهمها به منظور تحقق راهبردهای کالن حوزه هوایی نقش بسیمرحله دارند. همچنین، دولت

رعهده بلی را های کالن مظور، حمایت مالی و تأمین بودجه طرحنمایند؛ بدین مناین مرحله ایفا می

 وقیقاتی های تحپردازند. ایجاد زیرساختگذاری در بخش تحقیق و توسعه میدارند و به سرمایه

ای اهکارههای داخلی و خارجی جهت افزایش مشارکت آنها از دیگر رفناورانه و نیز تشویق شرکت

اساسی  قداماتاتوان از تأسیس مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی را می رود. همچنین،دولت به شمار می

 ؤثر اینمیدی و ها بعنوان بازیگران کلآنها جهت پیشبرد اهداف این حوزه دانست. بدین ترتیب، دولت

 شوند.مرحله شناخته می

های ها جهت انجام فعالیتهای مجری طرحتوان به حضور شرکتدر رابطه با مرحله طراحی می

دهند. صدور های دیگر همکاری الزم را با آنها انجام میاصلی طراحی اشاره کرد. با این وجود، بخش

باشد که معموالً توسط های ضروری نیز یکی از فرایندهای این مرحله میمجوزها و گواهینامه

مدتًا میان گردد. انعقاد قرارداد نیز عهای هواپیمایی و دیگر نهادهای دولتی انجام میسازمان

گیرد. مرحله چهارم برداران، پیمانکاران و صنایع سنگین و ... صورت میهای مجری طرح با بهرهشرکت

اقدامات متنوعی از جمله تولید قطعات و تجهیزات الزم، مونتاژ و های کالن، از فرایند اجرای طرح
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نیازمند بازیگران متخصص در هر  گیرد وسازی و تجمیع سیستم را در بر میتولید نهایی و نیز یکپارچه

های مجری مسئول اصلی تولید قطعات دهد عموماً شرکتباشد. مطالعه تطبیقی نشان میبخش می

کنند. ساخت و مونتاژ کنندگان با آنها مشارکت میهستند و گاهاً مؤسسات تحقیقاتی و دیگر تأمین

ی راهبردی و صنایع سنگین مختلف های اقتصادی، شرکانهایی نیز با همکاری مجری طرح و بنگاه

ترین ها که از مهمسازی سیستمپذیرد. عالوه بر آن، بازیگران کلیدی در فرایند یکپارچهصورت می

توان گفت شود در هر طرح کالن متفاوت است. با این وجود، میاقدامات این مرحله محسوب می

ترین اقدامات مرحله آخر نمایند. از مهمها این نقش حیاتی را ساماندهی میهای مجری طرحشرکت

توان به انجام تست و تأیید نهایی پروژه و های کالن نیز مییعنی تست، آزمون و نظارت بر طرح

ها و مؤسسات همچنین ارزیابی و کنترل عملکرد سیستم و نظارت بر آن اشاره کرد که عمدتاً دانشگاه

ین وظایف را برعهده دارند. مجری طرح اهای مادر سازمان های استاندارد معتبر وتحقیقاتی، آزمایشگاه

ترین نقش آنها را در هر مرحله نشان های کالن، بازیگران کلیدی و مهم، مراحل طرح2جدول تطبیقی 

 دهد.می
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 های هوایی کشورهای مختلفهای کالن حوزه: جدول تطبیقی طرح2جدول 
 ) ,.9519Greer et al., ; 2018& университета,  Базикова; 2019Setta et al., ; 2011Cooper & Peet -Tyroler; 2010e Freitas Dewes et al., D; 2017Holzmann et al اساس بربندی پیشینه )جمع

MRJ-200 LJ45 
BOEING78

7 
SSJ-100 C919 ERJ-170 اقدامات 

 طرح                

 مراحل

دولت ژاپن )وزارت اقتصاد، 

 صنعت و تجارت(

 دولت کانادا،

کنسرسیوم 

 بین المللی

دولت ایاالت 

  متحده آمریکا
 دولت چین  روسیهدولت 

دولت برزیل )وزارت دفاع، وزارت 

علوم و فناوری(، بانک توسعه 

 برزیل

 حمایت مالی و تامین بودجه

 ریزیبرنامه

دولت ژاپن )وزارت اقتصاد، 

 صنعت و تجارت(
  

دولت ایاالت 

 متحده آمریکا
 دولت چین   

دولت برزیل )وزارت دفاع، وزارت 

، بانک توسعه علوم و فناوری(

 برزیل
 CTA ،IEAv ،ITA ،IAE 

،CTI 

گذاری در تحقیق و سرمایه

توسعه و انجام تحقیقات 

 فناورانه

    
دولت ایاالت 

  متحده آمریکا
    

دولت برزیل )وزارت دفاع، وزارت 

 CTA علوم و فناوری(،
 های فناورانهایجاد زیرساخت

دولت ژاپن )وزارت اقتصاد،  

 صنعت و تجارت(
   دولت چین دولت روسیه    

ها و فعاالن تشویق شرکت

داخلی یا خارجی در زمینه 

 صنعت هوایی

 دولت چین     دولت کانادا  
دولت )وزارت دفاع، وزارت علوم 

 و فناوری( برزیل

تاسیس مراکز تحقیقاتی و 

 آموزش عالی

MITAC 

های تیم

طراحی 

کنسرسیوم 

 بین المللی

کنسرسیوم 
JADC 

 تیم های طراحی

 کنندگانتامین

 Sukhoi شرکت

و شرکای 

 خارجی

COMACشرکت 

های طراحی، شرکت امبرائر، خانه

کنندگان، شرکای تأمین

 چندملیتی

مشارکت در انجام چرخه 

 طراحی
 طراحی
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MRJ-200 LJ45 
BOEING78

7 
SSJ-100 C919 ERJ-170 اقدامات 

 طرح                

 مراحل

MHI , FHI 
پیمانکاران 

  فرعی

های شرکت
Shaanxi , 

Xi'an 

Shenyang 

  
کنسرسیوم 

طراحی و ساخت 

 هواپیما

Ryanair 

Bombardier 
Harbin اعطای قرارداد انعقاد قرارداد شرکت 

 MITIAC NASA    شرکتNAPO 
شرکت

COMAC  

مؤسسات تحقیقاتی داخلی و 

کنندگان، شرکا خارجی، تأمین

 چندملیتی

 ساخت قطعات

 اجرا

MHI , FHI , 

MTIAC 

CANADA

IR 

 شرکای راهبردی

کنسرسیوم 
JADC 

 هایشرکت
KnAAPO 

UAC  با

همکاری شرکای 

 خارجی

COMACشرکت 

 

وزارت صنایع 

 سنگین

 INPE 
 های اقتصادیبنگاه

مشارکت در مونتاژ و تولید 

 نهایی

MTIAC , JAXA 
تیم تحقیقاتی و دانشگاه 

 توهوکو
  

کنسرسیوم 
JADC 

 مشارکت در توسعه هواپیما شرکت امبرائر    

  شرکای راهبردی  
COMAC 

 شرکت
 سازی و تجمیعیکپارچه های طراحیخانه

MHI 

های دانشگاه

ایالتی اوهایو و 

 ویچیتا

کنسرسیوم 
JADC  

 انجام تست و تایید نهایی ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاه دولت چین

تست، آزمون و 

 NAGOYA  نظارت
DBT , 

FAA 
  

مؤسسات  

  تحقیقاتی
Bombardier    ارزیابی عملکرد سیستم 

دولت ژاپن )وزارت اقتصاد، 

 صنعت و تجارت(

پنل مشاوره 

 صاحبان
  

سازمان هواپیمایی 

 تجاری چین
 

صدور گواهینامه و 

 مجوزهای الزم
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  شناسیروش -3
باشد. میاز منظر هدف، توصیفی  گیری پژوهش حاضر کاربردی، راهبرد آن مطالعه موردی وجهت

بررسی و شناسایی خاذ شده در این پژوهش کیفی است. هدف این تحقیق همچنین، رویکرد ات

های کالن ملی فناوری در اجرای طرح در قالب چارچوبی نهادی در فرآیند تعیین نقش آنهابازیگران و 

بر این اساس سواالت  .است با تمرکز بر دو طرح کالن خاتمه یافته حوزه هوایی در ایرانحوزه هوایی 

های بازیگران اقدامات و نقش( چارچوب مناسب فرآیندی مراحل، 1عبارتند از اصلی این تحقیق 

های بازیگران اصلی دو ( مراحل، اقدامات و نقش2های کالن فناوری در حوزه هوایی چیست؟؛ طرح

 طرح کالن هواپیمای دوزیست و موتور جت چه بوده است؟

باشد. درصورتیکه ساختار در پژوهش حاضر، رویکرد مورد استفاده در تحلیل محتوا، قیاسی می

توان با ایجاد ساختار تحلیل در این رویکرد، به اساس دانش پیشین شکل گرفته باشد، میتحلیل بر 

 یلتحل. بدین ترتیب،  (Schreier, 2014)های آن ساختار پرداختکدگذاری محتوا بر اساس مقوله

 یچارچوب کدگذار یهامختلف محتوا در مقوله یاجزا یگذاریاست که با جا یفیتوص یاسی،ق یمحتوا

های ها با استفاده از دادهآوری دادهچارچوب مفهومی، جمعارائه پس از بدین منظور،  .شودیم انجام

؛ بدین منظور، محققان در ابتدا منابع ثانویه از جمله (Yin, 2003) است صورت گرفتهاولیه و ثانویه 

اینترنتی را بررسی های اطالعاتی ها، مقاالت و سایتهای سیاستی، کتابباالدستی، گزارش اسناد

یافته با متخصصان و خبرگان صنعت هوایی ایران که در جریان ساختارای نیمهنموده و سپس، مصاحبه

های کالن ملی فناوری این حوزه قرار داشتند، در دستور گذاری، تصویب و اجرای طرحفرایند سیاست

 . (3)مطابق جدول  کار قرار گرفت
 : لیست مصاحبه شوندگان3جدول 

 تاریخ مصاحبه
 کاریسابقه

  )سال(
 مصاحبه شونده

ف
دی

ر
 

16/9/1398  1 (1)طرح کالن مجری مدیرعامل شرکت  32 

25/8/1398  10 
و حمل و نقل  دبیر کارگروه هوانوردی عمومی ستاد توسعه فناوری هوافضا

 (1پیشرفته )طرح کالن 
2 

13/8/1398  3 (2)طرح کالن مدیر پژوهش و فناوری شرکت مجری  21 

23/9/1398  4 (1مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت مجری )طرح کالن  20 

13/8/1398  5 (2)طرح کالن  مدیر عامل وقت شرکت مجری 25 

2۷/8/1398  35 
)طرح کالن دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 

 (2و  1
6 

20/9/1398  24 
های کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رئیس مرکز طرح

 (2و  1)طرح کالن 
۷ 

23/9/1398  23 
 معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 (2و  1)طرح کالن 
8 



 ایران( )مطالعه موردی: دو طرح كالن حوزه هوایی در تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های كالن ملی فناوری

 

112 

 تاریخ مصاحبه
 کاریسابقه

  )سال(
ف مصاحبه شونده

دی
ر

 

4/9/1398  10 
 رئیس گروه تخصصی هوایی در ستاد توسعه فناوری هوافضا و حمل و نقل

 (2پیشرفته )طرح کالن 
9 

18/8/1398  10 (2و  1کارشناس ارشد مرکز طرح های کالن ملی فناوری )طرح کالن  9 

13/9/1398  11 (2 )طرح کالن کارشناس ستاد توسعه فناوری هوافضا و حمل و نقل پیشرفته 15 

16/9/1398  25 
 مدیر میانی در سازمان هواپیمایی کشور و مشاور مرکز طرح های کالن

 (2و  1ملی)طرح کالن 
12 

20/9/1398  8 
 یاستکارشناس ارشد معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ر

 (1جمهوری )طرح کالن 
13 

18/8/1398  14 (2و  1)طرح کالن کارشناس مرکز استاندارد دفاعی  11 
 

ا بارتباط  وملی فناوری های کالن محققان با موضوع طرح حوزه فعالیت کاریتناسب با توجه به 

 وه شود های مورد نظر، تالش شد با متخصصان مطلع در این زمینه مصاحبطرح مدیران و مجریان

با  متناسب وها مورد بررسی دقیق قرار گرفت های آنها پیاده سازی گردد. سپس، متن مصاحبهپاسخ

رچوب ساس چااو در نهایت بر  های کالننقش بازیگران در فرایند سیاستگذاری، تصویب و اجرای طرح

به  اولیه(، هایهها )دادپژوهش، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. عالوه بر تحلیل محتوای مصاحبه

حلیل تهای مآوری مطالب دارای داللت بر اقدامات انجام شده توسط بازیگران بعنوان تمنظور جمع

ور، از دین منظبهای ثانویه نیز تحلیل شدند و ها و دیگر دادهپژوهش، متون مقاالت، اسناد، گزارش

رچوب اساس چامقوالت بر ،یدر مرحله کدگذارهای بازیگران استفاده گردید. کننده نقشکدهای تبیین

ل، چین، کشورهای برزی کالن حوزه هوایی در و تجربه طرحپیشینه  استفاده از گرفتند و باشکل  ینظر

رد حل آن موکالن در صنعت هوایی هر کشور انتخاب و مرا طرحیک ) روسیه، آمریکا، کانادا، ژاپن

ج استخراوردی های کالن در حوزه هوانطرح هایچارچوب فرایندی مراحل و نقش (تحلیل قرار گرفت

جموعه از م سپس، ضمن شناسایی بازیگران و نقش آنها در هر مرحله از طرح کالن، چارچوبی گردید.

قی لی تطبی، جدوهر مرحله ارائه گردید. در ادامه مات صورت گرفته درمراحل، بازیگران کلیدی و اقدا

 شد. بدینبامی رحله از طرح کالن قابل مشاهدهترین اقدامات آنها در هر ماز بازیگران رایج و مهم

 رح کالنطی دو ترتیب، متناسب با چارچوب ارائه شده، تجزیه و تحلیل نقش بازیگران در فرایند اجرا

 ر صنعت هوایی ایران صورت پذیرفت. ملی فناوری د
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های کالن ملی حوزه هوایی )بر اساس پیشینه و ها در فرآیند انجام طرحچارچوب مراحل، اقدامات و نقش: 4جدول 

 مصاحبه با خبرگان حوزه هوایی در ایران(

 طرح کالن

 مراحل اقدامات بازیگر متداول

گذار و دولت )نهادهای سیاست

پژوهش و پشتیبان توسعه 

 فناوری(

 حمایت مالی و تأمین بودجه

ریزی و هبرنام -1

 گذاریسیاست

 ورانهگذاری در تحقیق و توسعه و انجام تحقیقات فناسرمایه

 های فناورانه/ پژوهشی/ تخصصیایجاد زیرساخت

ر ها و فعاالن داخلی یا خارجی دتشویق/ حمایت از شرکت

 حوزه هوایی

 مراکز تحقیقاتی و آموزش عالیتأسیس/ تقویت 

مجری طرح )یک یا چند بنگاه 

 دولتی یا خصوصی(
 های طراحیانجام فعالیت

 طراحی -2
گیری و نهادهای متولی تنظیم

 استاندارد در حوزه هوای
 صدور گواهینامه و مجوزهای الزم

بردار طرح، مجری طرح، بهره

 پیمانکاران و همکاران طرح
 عقد قرارداد -3 انعقاد قرارداد

مجری و همکاران مجری طرح 

ها، موسسات )شامل دانشگاه

های دولتی و تحقیقاتی، شرکت

 خصوصی در حوزه هوایی(

 ساخت قطعات

 مونتاژ و تولید نهایی اجرا -4

 سازی و تجمیعیکپارچه

ها، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه

پژوهشی، نهادهای تخصصی 

 تست و استاندارد 

 و تأیید نهایی انجام تست
ست، آزمون ت -5

 ارزیابی عملکرد سیستم  و نظارت

 

ترین اقدامات صورت گرفته در مرحله توان گفت مهمبا توجه به چارچوب ارائه شده می

گذاری در بخش تحقیق و ریزی عبارت است از: حمایت مالی و تأمین بودجه طرح کالن، سرمایهبرنامه

ها و فعاالن داخلی یا خارجی حوزه فناورانه و پژوهشی، حمایت از شرکتهای توسعه، ایجاد زیرساخت

گذار و پشتیبان هوایی و نیز تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقاتی که عمدتًا توسط نهادهای سیاست

های طراحی و صدور گواهینامه و شود. مرحله طراحی شامل انجام فعالیتتوسعه فناوری انجام می

گری و استاندارد این د که به ترتیب مجری طرح کالن و نهادهای متولی تنظیمگردمجوزهای الزم می

بردار، پیمانکاران و باشند. انعقاد قرارداد نیز میان مجری طرح و بهرهها میدار این مسئولیتحوزه عهده

گیرد. همچنین، ساخت قطعات، مونتاژ و تولید نهایی و نیز دیگر شرکای داخلی یا خارجی صورت می

ها، مؤسسات تحقیقاتی، سازی و تجمیع توسط مجری و همکاران طرح اعم از دانشگاهیکپارچه

ها، مؤسسات تحقیقاتی پذیرد. عالوه بر آن، دانشگاههای دولتی و خصوصی این حوزه صورت میشرکت
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و نهادهای تخصصی تست و استاندارد به انجام تست و تأیید نهایی و نیز ارزیابی عملکرد سیستم 

 پردازند.یم

رد توجه رونی موو بی های پژوهش، روایی از سه منظر درونی، سازهبه منظور ارزیابی کیفیت یافته

اوری وسعه فنتقق راهبردهای کالن تحهای کالن و نقش آنها در قرار گرفته است. تشریح مفاهیم طرح

وایی ردهنده احبه، نشانشونده قبل از انجام مصبنیان و نوآورانه برای مصاحبههای دانشدر حوزه

، صاحبهدرونی، همچنین، ارائه چارچوب اولیه بر مبنای مطالعات صورت گرفته قبل از انجام م

ه کننداته، اثبشوندای و نیز تهیه و تنظیم سؤاالت متناسب با تخصص مصاحبهکننده روایی سازهتبیین

ها دگذاری دادهکو پروتکل تحلیل و  مصاحبه. با توجه به پروتکل (Koch, 2006)باشد روایی بیرونی می

ن ازیگراگیری طرح کالن ملی فناوری حوزه هوایی، شناسایی بمطابق سه محور چگونگی روند شکل

ه نجام شدترین اقدامات اگذاری، تصویب و اجرای طرح کالن و نیز مهمکلیدی در فرایند سیاست

  ز برخوردار است.نی توان گفت پژوهش از پایایی الزمتوسط آنها، می
 

 هایافته -4

 )هواپیمای دو زیست( 1طرح کالن  -4-1

ر دایع هوایی ایران پیشرو در صنبعنوان اولین شرکت بخش خصوصی  مجری این طرحشرکت 

 سیس شد. ایندر کشور تأ 136۷و فوق سبک در سال زمینه طراحی و ساخت هواپیماهای سبک 

ی می نه تلقاست که یک صنعت نوآورا فلزی و کامپوزیتی دارای قابلیت طراحی و تولید قطعاتشرکت 

 .صنایع مختلف کاربرد داردو در  شود

های موریتأموانمندی فنی و عملیاتی و انجام به منظور ارتقای ت نیز 1بردار طرح کالن بهره

ز کشور انظامی هت خرید و تأمین یک نمونه هواپیما با کاربری ، ج1384تا  1382محوله از سال 

ران و سالم ایهای آن کشور علیه جمهوری اپیگیری نمود که با توجه به تحریمریکا اقداماتی را آم

واجه مهای جدی بری خاص هواپیمای مذکور، تأمین و خریداری این محصول با چالشهمچنین، کار

 گردید.

ر در عی کشوبا نهادهای دفا مجری طرحهای موفق پیشین با توجه به همکاری 1386در سال 

وجه به تمربوطه و نیز با پیرو جلسه میان مدیران آن شرکت با مسئولین های هوافضا و زمینه

اسخ به ر و پمین محصول مذکو، مقرر شد به منظور تأمین و خریداری هواپیمای مورد نظرهای تأچالش

دانش ل ا انتقابو سپس  ، یک نمونه از این هواپیما با کاربری غیرنظامی به کشور وارد شدهبرداربهرهنیاز 

می ای نظاهری محصول به منظور انجام مأموریتسازی و تغییر کاربفنی، اصالحات الزم جهت بومی

 پیرو و 138۷در سال و تفاهمات انجام شده  بردار صورت پذیرد. در نتیجه مذاکراتمورد نظر بهره

 این طرح به تصویب رسید.انعقاد تفاهم نامه، 
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ز طرف ی طرح ااجرای یید فنی وسازی توافقات، تأو نهاییبردار پس از اعالم رسمی از طرف بهره

مهوری ارسال جفناوری ریاست و به معاونت علمی  رسماً  1389در سال  طرحبردار وزارت دفاع و بهره

می طور رس وژه بهرهای هوافضا، پمحوریت ستاد توسعه فناوری اولیه این معاونت و باگردید. با حمایت 

ت و راهبری ف و با مدیریتعری ی فناوریتحت عنوان طرح کالن مل 1390در سال  آغاز شد و نهایتاً

ار با بردهرهبتولیدی محصول مطابق با نیاز های کالن ملی فناوری به اجرا رسید. نمونه مرکز طرح

ا و یه مجوزهارائه و موفق به اخذ کل 1394نفر سرنشین در سال  کاربری نظامی و ظرفیت شش

کلیه مراجع ذیصالح  از( DINو  EASA CS – 25 ،FAA AC’S ،ASTM)اعم از های الزم تأییدیه

 نقش نهادی وردها . در ادامه به توضیح مراحل طرح، نهادهای متولی، کارک(1شونده )مصاحبه گردید

 پردازیم.در هر مرحله می

الی شورای ع توان گفتریزی میگذاری و برنامهسیاست تحت عنوان مرحله نخست خصوص در

د و سن میامع علباالدستی نظیر سند نقشه جانقالب فرهنگی، توسعه فناوری حوزه هوافضا را در اسناد 

 هایریعه فناوسنادی در این راستا توسط ستاد توسو اهوافضای کشور، در اولویت قرار اداده توسعه 

سعه ه پنجم تو. تدوین و اجرای بندهای مرتبط با قانون برناماندهوایی و هوانوردی تدوین شده

شور کوسعه تهای یران و قانون احکام دائمی برنامهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا

 آنها بصویتو همچنین  دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح بوده برعهده وزارت راه و شهرسازی و وزارت

ری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاتوسط مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفت

کالن ح ر سطدیید طرح ضا به منظور توسعه بازار و نیز تأ، به استخراج و تجمیع تقابردار طرحبهره

و  نجام دادرا ایه های اولسنجیری طرح نیز ارزیابی فنی و امکانمجبعنوان نیاز ملی راهبردی پرداخت. 

کت م مشارمین مالی را تدوین و سهو فناوری ریاست جمهوری، برنامه تأبا همکاری معاونت علمی 

 (.8و  ۷، 2 شونده)مصاحبهمالی ذینفعان طرح را تعیین نمود 

هده رعبهای طراحی این طرح را شرکت مجری، منجصراً انجام فعالیتسپس در مرحله طراحی، 

ه شوندحبهبردار طرح منعقد شد )مصاشرکت مجری طرح و بهرهرارداد میان در مرحله سوم، قداشت 

 (.14و 12، 1

ها و قطعات از جمله ساخت قطعات کامپوزیت و قطعات سامانهمرحله اجرا، ساخت و تولید در 

های صنعتی و نهادهای ذیربط و ها، مراکز علمی، بنگاهفلزی، توسط شرکت مجری با همکاری دانشگاه

. ی داخلی و خارجی انجام گرفتسازقطعه هایها توسط شرکتساخت و تولید قطعات زیرسیستمنیز 

ها و ارائه نمونه اولیه را های اصلی و مونتاژ زیرسیستماین شرکت، وظیفه ساخت سیستمعالوه بر آن، 

های های اصلی و زیرسیستمسازی سیستمهمچنین به تدوین مالحظات یکپارچهو  داشتبرعهده 

های علم و مرحله نهایی بوده که در آن دانشگاه حصول پرداخت. مرحله تست، آزمون و نظارت،م

های محصول های تولید و تدوین تستروشصنعت، امیرکبیر و صنعتی شریف در زمینه آنالیز مواد، 

سازی داخلی و های قطعهها توسط شرکتو آزمون اولیه قطعات و زیرسیستم . تستفعالیت کردند
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ها و زمون یکپارچگی و عملکرد زیرسیستمبه تست و آجی انجام شد. همچنین، مجری طرح خار

بردار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به ترتیب وظیفه های اصلی پرداخت. بهرهسیستم

ای محصول و نظارت کالن بر پیشرفت طرح و تخصیص منابع را نظارت و ارزیابی فنی و عملیاتی دوره

 توسطنیز  محصول یبرداربهره و لیتحو جهت الزم یهاهیدییتأ و مجوزها نیتدوعهده داشتند؛ بر

بندی اقدامات انجام شده توسط جمع(. 13و  4شونده )مصاحبه گرفتصورت  یمرکز استاندارد دفاع

 مشاهدهقابل  4ترین بازیگران در هر مرحله از این طرح کالن ملی فناوری حوزه هوایی در جدولمهم

 است.
 های تحقیق()بر اساس یافته 1گران و اقدامات طرح کالن ملی بندی مراحل، بازی: جمع5جدول 

 1كالن طرح 

 مراحل اقدامات بازیگر

 شورای عالی انقالب فرهنگی

توسعه فناوری  گرفتن قرار تیاولو در

 یباالدستاسناد  در هوافضا حوزه

(یعلمنقشه جامع  رینظ)  
و ریزی برنامه -1

 ت گذاریسیاس
 هیاول یهایسنجامکان و یفن یابیارز 1مجری طرح  

 طرح نفعانیذ نیب یهماهنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

، معاونت علمی و فناوری ریاست 1مجری طرح 

 جمهوری 

 مشارکتسهم  نییتع و یمال نیتأم برنامه نیتدو

 طرح نفعانیذ یمال

 طراحی -2 یطراح یهاتیفعال انجام 1مجری طرح 

 انعقاد قرارداد -3 انعقاد قرارداد  1طرح  برداربهره وی مجر 

 هیاولنمونه  ارائه و)ساخت( طرح  یاتیعمل شبردیپ 1مجری طرح 

 اجرا -4

 1بمجری طرح 
 یاصل یهاستمیس یسازکپارچهیمالحظات  نیتدو

 محصول یهاستمیرسیز و

 هاستمیرسیزقطعات  دیتول و ساخت یخارج و یداخل یسازقطعه یهاشرکت

 مراکزها، دانشگاه یهمکار با 1 مجری طرح

  ربطیذ ینهادها و یصنعت یهابنگاه ،یعلم
 و قطعات هاسامانه دیتول و ساخت

 یاصل یهاستمیس ساخت و هاستمیرسیز مونتاژ  1مجری طرح 

 یصنعتو  ریرکبیام صنعت، وعلم  یهادانشگاه

 فیشر

 یهاتست نیتدو و دیتول یهاروشمواد،  زیآنال

 آزمون تست، -5 محصول

 نظارت و
 
 
 

 هاستمیرسیزقطعات و  هیاول آزمونو  تست سازی داخلی و خارجیهای قطعهشرکت

 1مجری طرح 
 هاستمیرسیز عملکردو  یکپارچگی آزمونو  تست

 یاصل یهاستمیسو 

 محصول یادوره یاتیعملو  یفن یابیارز و نظارت 1طرح  برداربهره

 منابع صیتخص و طرح شرفتیپ بر کالن نظارت یجمهور استیر یفناور و یعلم معاونت
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 1كالن طرح 

 مراحل اقدامات بازیگر

 یدفاع استاندارد مرکز
و  لیتحوالزم جهت  یهاهیدأییت و مجوزها نیتدو

 محصول یبرداربهره
 

 )موتور جت( 2طرح کالن  -4-2

ز ا 2الن کساخت طرح  و اجرایی طراحی و سنجی و توجیه فنیهای اولیه و مطالعات امکانایده

ی، فنی ها، گزارشات متعدد توجیهس شرکت مجری طرح شکل گرفت. در این سالسیبا تأ 13۷5سال 

ی به دولت به منظور جلب مشارکت و حمایت ذینفعان و نهادهای این طرح و اقتصادی طراحی و ساخت

ت ی و ساخ، طراحهای کشور در زمینه هوایییتاس سند چشم انداز، یکی از اولوایشان ارائه شد. بر اس

و کسب دانش فنی و توانمندی سازی نگنده سنگین طرح با هدف گذار از قطعهج هایمدل

 بوده است. آنهاسازی سیستم

ها ولتعهده د ها عمدتاً برهای کالن فناورانه، تأمین زیرساختبر اساس تجارب کشورها در طرح

زاری سخت اف ماهیتها، موضوع، هزینه باالی تأمین و تجهیز زیرساخت ین علت اینتر. مهمبوده است

ملک قالب طرح تدر  13۷9باشد. در سال دی بخش خصوصی در این زمینه میمنآن و عدم عالقه

روژه موتور های پساختمیلیون دالر جهت تأمین زیر ۷2ری بالغ بر ای، اعتباهای سرمایهدارایی

 فتفاده قرار گرمورد است این پروژهشد و در ادامه، این زیر ساخت ها در  تصویب 140هواپیمای ایران 

 .(3شونده )مصاحبه

ائه شد و فناوری ریاست جمهوری ار و به معاونت علمی 1393در سال  ساخت آنپروژه طراحی و 

الن کطرح  ترین هدف ایندر قالب یک طرح کالن ملی فناوری مورد حمایت آن نهاد قرار گرفت. مهم

 دسازی ووانمنمین مطلوب با رویکرد تد شبکه همکاران و تشکیل زنجیره تألی، توسعه محصول و ایجام

لی، مرح کالن ترین عناصر و بازیگران فعال در این طهای فناور در زنجیره بود. مهمتوسعه شرکت

 . (۷و  3 شوندهشود )مصاحبهدانشگاه می 10بنیان و فناور و نیز شرکت دانش 60ای شامل  شبکه

شورای عالی انقالب فرهنگی، توسعه فناوری حوزه ریزی، مشابه طرح قبل، در مرحله برنامه

در اولویت و سند توسعه هوافضای کشور،  االدستی نظیر سند نقشه جامع علمیهوافضا را در اسناد ب

را تصویب  اندهای هوایی و هوانوردی تدوین شدهسنادی که توسط ستاد توسعه فناوریو ا قرار داده

تدوین و اجرای بندهای مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نموده است.

سازی و هده وزارت راه و شهرهای توسعه کشور برعیران و قانون احکام دائمی برنامهجمهوری اسالمی ا

مجلس شورای اسالمی توسط  و همچنین تصویب آنها دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح بوده وزارت

دهی به بازار صنعت هوایی فناوری ریاست جمهوری نیز از شکل معاونت علمی و صورت گرفته است.

بردار این بین ذینفعان مختلف طرح ایجاد کرده است. همچنین، بهره کشور حمایت و هماهنگی الزم را
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های است. بررسی پروژه داختهبه منظور توسعه بازار پر جنگنده طرح به استفاده بر روی هواپیماهای

 باشد که توسط صنایع هوایی و معاونت پژوهش و فناوریتی از دیگر اقدامات این مرحله میتحقیقا

ن مادر مجری با همکاری سازما مجری. شرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفته است

و با  مالی طرح را انجام داده، بازاری و سنجی و مطالعات اقتصادیو شرکت صها، امکان 2طرح 

مین مالی را تدوین و سهم مشارکت مالی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه تأهمکاری معاونت علمی 

 (.8و  ۷، 6شونده اند )مصاحبهیین کردهذینفعان طرح را تع

ت مستمر زاری جلسات توجیهی و هماهنگی طرح بصورتوان به برگاز اقدامات مرحله طراحی می

و موسسه  1توسط ودجا حوزه هواییها و صنایع مرتبط و ذینفع و خبرگان حضور و مشارکت سازمانبا 

های طراحی را فعالیت، انجام مجریآموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی اشاره کرد. همچنین، شرکت 

بوده  ربردابهره؛ تعامل فعال و مشاوره عملیاتی و فنی به تیم طراحی نیز برعهده داشته استبرعهده 

، 11، 5شونده بردار طرح منعقد گردید )مصاحبهو بهره مجری طرح در مرحله سوم، قرارداد میان. است

 (.14و 12

فت. پذیر در مرحله چهارم، ساخت و مونتاژ نهایی نمونه مهندسی موتور توسط شرکت مجریصورت

عهده نهایی را برهای محصول بنیان وظیفه ساخت قطعات و زیرسیستمهای فناور و دانششرکت

تدوین  حوزه های صنعتی شریف، علم و صنعت، تهران و اصفهان به همکاری درداشتند و دانشگاه

 پرز جنس سویابی به فناوری تولید متریال اهایتک و پیچیده موتور و دست قطعات دانش فنی ساخت

جری، ، شرکت مپرداختند. همچنین های توربینآلیاژها و همچنین همکاری در تعیین عمر دیسک

حظات ن مالمدیریت اجرایی و عملیاتی طرح و ساخت نمونه اولیه را برعهده داشت. این شرکت تدوی

، مراکز هانشگاههای محصول را انجام داد و با همکاری داهای اصلی و زیرسیستمسازی سیستمیکپارچه

ن و ت، آزموحله تسنمود. در مر ها و قطعات را تولیدهای صنعتی و نهادهای ذیربط، سامانهعلمی، بنگاه

ها، انشگاهدبا یکدیگر همکاری کردند.  محصولنظارت، و شرکت صها در حوزه آزمون برخی از ماژول 

آزمون  و( را برعهده داشتند. تست TRL5تست و آزمون محصول تا سطح تولید نمونه آزمایشگاهی )

اور و های فنی انجام شد. شرکتهای اصلی توسط شرکت مجرها و ساخت سیستممونتاژ زیرسیستم

 ،عالوه بر آن ها پرداختند.بنیان نیز به انجام تست و آزمون های عملکردی قطعات و زیرسیستمدانش

ست وری ریاهای زمینی و پروازی همکاری کرد. معاونت علمی و فنابردار طرح در انجام تستبهره

بندی جمع. (10و  9، 5شونده صاحبه)م جمهوری نیز وظیفه داشت بر پیشرفت طرح نظارت نماید

 ه هواییاوری حوزکالن ملی فن ترین بازیگران در هر مرحله از این طرحاقدامات انجام شده توسط مهم

 قابل مشاهده است. 5در جدول 

  

                                                      
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1
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 های تحقیق()بر اساس یافته 2گران و اقدامات طرح کالن ملی بندی مراحل، بازی: جمع6جدول 

 2كالن طرح 

 مراحل اقدامات بازیگر

 شورای عالی انقالب فرهنگی
 حوزه هوافضاتوسعه فناوری در اولویت قرار گرفتن 

 در اسناد باالدستی )نظیر نقشه جامع علمی(

 ریزیبرنامه -1

 و سیاست

 گذاری

 دهی به بازار صنعت هواییحمایت از شکل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سازمان مادر  معاونت پژوهش و فناوری

 2مجری طرح 
 های تحقیقاتیبررسی پروژه

با  2 طرح، مجری مادرودجا، سازمان 

 مشارکت صها 

و  ی، بازاریاقتصاد مطالعات و یسنجامکان انجام

 یمال

 هماهنگی بین ذینفعان طرح  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

، معاونت علمی و فناوری 2مجری طرح 

 ریاست جمهوری 

 مشارکتسهم  نییتع و یمال نیتأم برنامه نیتدو

 طرح نفعانیذ یمال

ودجا، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع 

 دفاعی 

به طرح  ی و هماهنگیهیتوج اتجلس یبرگزار

و  هاسازمان حضور و مشارکت باصورت مستمر 

 ییهواحوزه  خبرگانو  نفعیذمرتبط و  عیصنا

 طراحی -2
  

 های طراحیفعالیتانجام  2مجری طرح 

، 2طرح  یمادر مجر، سازمان وزارت دفاع

2مجری طرح   

 قیدق یطراح و یمقدمات یطراح یفازها انجام

 )نمونه مهندسی(

  

 2بردار طرح بهره
 میتبه  عملیاتی و فنی مشاورهتعامل فعال و 

 یطراح

 انعقاد قرارداد 2بردار طرح مجری و بهره 
انعقاد  -3

 قرارداد

 2طرح  مجری
 نمونه ساختطرح و  یاتیعمل مدیریت اجرایی و

 هیاول

 اجرا -4

 2مجری طرح 
های اصلی سازی سیستمتدوین مالحظات یکپارچه

 های محصولو زیرسیستم

ها، مراکز با همکاری دانشگاه 2طرح مجری 

 های صنعتی و نهادهای ذیربطعلمی، بنگاه
 ها و قطعاتساخت و تولید سامانه

  حصولساخت و مونتاژ نهایی نمونه مهندسی م 2مادر، مجری طرح ودجا، سازمان 

های صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه

 تهران و اصفهان
 حصولم دهیچیپ قطعات ساخت

 های محصول نهاییزیرسیستمساخت قطعات   بنیانهای فناور و دانششرکت
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 2كالن طرح 

 مراحل اقدامات بازیگر

موتور  یهاماژولاز  یبرخ آزموندر حوزه  یهمکار ، صها2مجری طرح 
J-85 

 تست، -5

 نظارت و آزمون

های صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه

 تهران و اصفهان

تست و آزمون محصول تا سطح تولید نمونه 

 (TRL5)آزمایشگاهی 

 2 طرح یمجر
ها و ساخت آزمون و تست مونتاژ زیرسیستم

 های اصلیسیستم

 های زمینی و پروازیتستهمکاری در انجام  2 طرح برداربهره

 نظارت کالن بر پیشرفت پروژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 بنیانهای فناور و دانششرکت

قطعات و  یعملکرد یهاآزمونو  تست انجام

 هاستمیرسیز

سازمان هواپیمایی  DOA ینامهگواه

 کشوری، مرکز استاندارد دفاعی

الزم جهت تحویل و های تدوین مجوزها و تأییدیه

 برداری محصولبهره

 

  گیرینتیجه -5

اد صنعت هوایی یک صنعت استراتژیک حیاتی در حوزه سیستم محصوالت پیچیده برای اقتص

شتغال، اهای شود که کمک شایان توجهی به زمینهملی و امنیت کشورهای توسعه یافته محسوب می

 (Alshaigi & Al-Ashaab, 2015)نمایددفاع ملی کشور میهای جانبی و استقالل، امنیت، عرضه فناوری

الدستی سناد باحوزه هوافضا در اتوسعه فناوری . بنابراین، به منظور تحقق راهبردهای کالن کشور، 

وری است جمهحمایت معاونت علمی و فناوری ریگیرد و )نظیر نقشه جامع علمی( در اولویت قرار می

 این زمینه را به دنبال خواهد داشت.بعنوان نهاد اجرایی مسئول در 

ر به که منج های راهبردی علوم و فناوری در کشورهای کالن ملی و پیشروی در حوزهاجرای طرح

از  ایردهشود، نیازمند همکاری و هماهنگی میان شبکه گستباالترین دستاوردها برای جامعه می

سئول مهای شمراکز تحقیقاتی و سایر بخ ها،نهادهای مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی، دانشگاه

وم ع آن لزبه تب وبنیان تحقق راهبردهای کالن توسعه فناوری و اقتصاد دانشو تعهد و التزام آنها به 

 (.Hobday, 2000باشد )ها میکردها در این حوزهها و هزینهتمرکز تالش

لی فناوری حوزه هوایی کشور های کالن مدر این پژوهش تالش شد دو نمونه از طرحاز این رو، 

های انجام گذاری، تصویب و اجرای آنها تشریح شود و با استفاده از مصاحبهانتخاب و فرایند سیاست

های های ثانویه نظیر اسنادباالدستی، گزارششده )داده اولیه( توسط محققان و نیز بررسی داده

اینترنتی، بازیگران مؤثر و اقدامات اساسی صورت های اطالعاتی ها، مقاالت و سایتکتابسیاستی، 
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های کالن شناسایی و مطابق چارچوب ارائه شده در پیشینه، گرفته توسط آنها در مراحل مختلف طرح

 تجزیه و تحلیل گردید.

ور، به منظور فراهم آوردن بستری برای توسعه آتی و پیشبرد اهداف در صنعت هوایی کش

  شود.ذیل ارائه می پیشنهادات اجرایی و سیاستی

 احیطر کالن طرحدر هر  بازیگران دقیقنقش  شناسایی جهت مدونی برنامهاست  ضروری 

و  شده و تعامالت برطرفآنها  همکاری شبکهموجود در  هایکاستیو  نواقص گردد؛

 .یابد بهبودآنها در مراحل مختلف طرح  مشارکت

تقال حوزه و ان این دانشمندانفعاالن و  هایآموختهدرس وتجارب  تبادلمنظور  به 

ظات مالح رعایت با تخصصی هاینشستجلسات و  برگزاریآنها،  فناورانه دستاوردهای

 .باشدمی برخوردار توجهیقابل  اهمیتاز  امنیتی

 بزرگ و پیچیده هایطرح اجرای فرایندو  کشور هواییصنعت  توسعه ورشد  که جاآن  از 

 هایولتدمتنوع  راهبردهایو  هاسیاستدارد،  مدتطوالنی ریزیبرنامهبه  نیاز مقیاس

 روسیه و رزیلب کشورهای داشته باشد. تجربه زمینه اینرا در  تأثیر ترینکم بایدمتفاوت 

 تحمایو  پذیریرقابت افزایش برای هواپیماسازیصنعت  سازیخصوصی دهدمینشان 

 .باشدمیصنعت  اینو تحقق اهداف  انتظاراتاز آن، متضمن حصول  غیرمستقیم

 و راه نقشه توسعه، مسیر تدوین عدم باالدستی،اشکاالت اسناد  ترینمهم از یکی 

 هوایی حوزه کالن هایطرح هاییتاولو سازیاجراییو نظارت بر  یابیارز هایمکانیسم

 .است میتاه حائز زمینه این درمشخص  گذاریسیاست و ریزیبرنامه رو، این از. باشدمی

بر اساس  توسط آنها گرفتهصورت  اقدامات و گرانیبازشده از  ارائه چارچوبتوجه داشت  دیبا

 ،هیروس ن،یچ ل،یبرز یکشورهاو  رانیا ییهواو شواهد موجود در حوزه  دیروادمطالعات انجام شده، 

 نیا یهاافتهی ن،یبرابنا ست؛ین یکاربرد یهاحوزه گریدبه  میتعمو قابل  باشدیم ژاپنو  کانادا کا،یآمر

ه مطالع یهایگژیوموضوع از  نیا که ردیگقرار  استفادهمورد  ییهواخارج از صنعت  تواندینم پژوهش

 یمبنا تواندیپژوهش م نیا یدستاوردها و جینتاوجود،  نیا با. شودیممحسوب  یمورد

 یردارببهره مورد حوزه نیا یفناور یمل کالن یهاطرح یاجرا اثربخش تیریو مد یگذاراستیس

و  یمهورج استیر یو فناور یمعاونت علم اً خصوص یکالن مل یهاطرحمختلف  نفعانیذنهادها و 

 .ردیقرار گ عتف یعال یشورا رخانهیدب
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