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Abstract 
The main purpose of this paper is to draw on the model of caching up in aviation industry 
with emphasis on passenger aircraft by using the experiences of late comer countries and 
considering the capabilities of the Islamic Republic of Iran, to present pattern and identify 
the strategies and measures needed in this direction. This is done by comparative 
exploration in aviation industry of countries such as China, Japan, Canada and Brazil, 
where the timeframe of their aviation development plans is nearer. The method of present 
study is qualitative and its strategy is multiple case study. In this research we are looking 
for methods of caching up the technology of the late comer in aviation industry. At first, 
historical of the aviation industry has been studied with a focus on the last 24 years. In this 
review, high citation paper even if related to older times, have been considered. we selected 
the countries such as Canada, Brazil, China and Japan, that are the owner of company such 
as Bombardier, Embraer in Canada and Brazil respectively, and aircraft models C919 and 
ARJ21 in China and the MRJ21 in Japan. 
By reviewing their capabilities actions of the China, Japan, Canada and Brazil obtained 
and compared with IRAN’S capabilities, Iran’s technology gap has been identified, and 
based on this, in catching up of technology based on three important factors: i) Indigenous 
R&D; ii) Export oriented and iii) Capability and capacity making, and the alignment 
pattern by emphasizing on part manufacturing and industrial offset with emphasizing on 
privatization and project implementation in six stages, are issued. 
Keywords: Catching up of Technology, Cops Products, Industrial Offset, Passenger Aircraft 
Manufacturing Industry 
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 4، شماره 21دوره 

 (41: پياپي)

 2931زمستان 

ظهور در هاي نو بررسي راهبردهاي همپايي شركت

 براي صنعت هوايي ايران هايي صنعت هوايي و داللت
    (03/11/69: تاریخ پذیرش   1/11/69: تاریخ دریافت)      پژوهشی: نوع مقاله         

 

 ، تهراندانشيار دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائي مهدي الياسي

 ، تهراناستاد دانشكده مهندسي و مديريت، دانشگاه صنعتي مالك اشتر منوچهر منطقي

 ، تهرانمديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائيدانشيار دانشكده  جهانيار بامداد صوفي

 ، تهراندانشجوي دكتري مديريت فناوري، دانشگاه عالمه طباطبائي  سيد محمد ميرباقري

 2چكيده
هدف اين مقاله اين است كه با استفاده از تجارب كشورهاي ديگر و در نظر گرفتن اقتضائات جمهوري اسالمي ايران، 

الگوي همپايي در صنعت هوايي ايران با تأكيد بر هواپيماي مسافربري ترسيم و راهبردها و اقدامات مورد نياز در اين 

اكتشافي صنعت هوايي كشورهاي چين، ژاپن، كانادا و برزيل كه اين كار با مطالعه تطبيقي و . مسير شناسايي گردد

راهبرد اين مطالعه، چندموردي . تر بوده انجام شده است هاي توسعه صنعت هوايي آنها به ما نزديك بازه زماني برنامه

نعت هاي جذب و همپايي فناوري كشورهاي متأخر در ص ها و شيوه و روش تحقيق آن كيفي بوده كه به دنبال روش

سال اخير صنعت هوايي كشورهاي مدنظر مورد بررسي  42در ابتداي مقاله، وضعيت . باشد هواپيماي مسافربري مي

براي اين بررسي، مقاالت پربازديد مرتبط با چهار كشور كانادا، برزيل، چين و ژاپن كه از متأخرين در اين . قرار گرفت

هاي  شركت -شده، يك شركت يا برند خاصي از هواپيما  انجام صنعت هستند انتخاب و از هر كدام آنها در همپايي

ارزيابي و نتايج  -از ژاپن  MRJهواپيما از چين و  ARJ21و  C919بمباردير از كانادا و امبرائر از برزيل و برندهاي 

 .آن ارائه گرديده است

قايسه تطبيقي با وضعيت ايران، ساز كشورهاي منتخب شناسايي و از طريق م با بررسي موارد فوق، اقدامات قابليت

ها حاكي است كه به منظور اكتساب فناوري در كشورهاي  يافته. فاصله فناوري كشور در اين حوزه شناسايي شد

سازي و ايجاد ظرفيت تأكيد شده  مورد بررسي بر سه عامل تحقيق و توسعه بومي، تمركز بر صادرات و نهايتاً قابليت

 .است

هاي پيچيده، آفست صنعتي، صنعت ساخت هواپيماي  فناوري، محصوالت داراي فناورياكتساب  :واژگان كليدي

 مسافربري
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 مقدمه -2
توان دریافت كه طی چند دهه اخير، عوامل و پارامترهاي  با نگرش به روند تغييرات و رشد اقتصادي كشورها، می

افزاري تغيير  هاي نرم توانایی و قدرتتوسعه اقتصادي از منابع زیرزمينی و وسعت جغرافيایی به سمت دانش و 
اي وجود نداشته باشد به خصوص  در این شرایط اگر در مواجهه با تغييرات مذكور برنامه[. 4]اند  جهت داده

یكی از كشورهایی  .هایی جدي خواهند دید كشورهایی كه بر یك محصول خاص مانند نفت تكيه دارند آسيب
بدیهی است اگر كشور بخواهد از اتكاء صرف به . ریزي نموده ایران است امهكه در راستاي اجراي این سياست برن

ط یشرا. ریزي نماید برنامه... هایی مانند كشاورزي، صنعت، بهداشت و درمان و  اقتصاد نفتی رها شود باید در حوزه
از ين يتكافو ،امبه صورت خ یمل يها هیو سرما یعيمنابع طب هه بياي است كه تك مروز جهان به گونها ياقتصاد

 یفيگر رشد و توسعه فناوري و ارتقاء سطح كید يد و از سوكن یرا نم آنجامعه و مطالبات روزافزون و توقعات 
 دارايمحصولی و  تك يرا بر كشورها يعرصه اقتصادو را طلب  يا نهید و گاهاً پرهزیجد يازهايبشر ن یزندگ

به . تر خواهد شد مشكلهم اوضاع به شدت تنگ كرده و هر روز  (فروشی خام يهم بر مبنا آن)پایه  تك ياقتصاد
اند  كه عقب مانده ییآنها يود و براشتر  یغنی، هر روز ستم است كه غنيس یكينامین منطق دیطور خالصه ا

 .[19] دشو  بيشتر حتیماند و ی بشكاف باق
د اگر چه به علت سهولت در اكتساب تري هستن ریزي براي ورود به صنایعی كه داراي سطح فناوري پائين برنامه

ليكن در ارتباط با صنایع و [ 14] پذیر است باشد اما به راحتی امكان فناوري، رقابت پرچالشی براي كشورها می
بنيان ورود به آنها  هاي بنيادي و به طور كلی صنایع دانش هایی با فناوري پيشرفته مانند هوافضا، دارو، سلول حوزه

در دنياي پيشرفته امروز . ذیر نبوده و از نظر دستيابی داراي منابع دانشی محدودتري هستندپ به راحتی امكان
كننده در حمل و نقل بار و مسافر دارد و با توجه به سرعت باالي  صنعت هوایی نقشی بسيار اساسی و تعيين

از طرفی صنعت هواپيمایی  .دانند جابجایی در این صنعت، تأثير آن را همانند نقش فناوري اطالعات در صنعت می
اي كه  اي بسته و محدود است كه به راحتی و به طور كامل قابل كنترل است چرا كه هر قطعه در كل دنيا دایره

با این مقدمه، رعایت كامل . شود داراي شناسنامه است و به طور كامل قابل ردیابی است در هواپيما استفاده می
آور است و باید به  جهان براي تمامی كاربران و صنعتگران این حوزه الزام هاي صادره در مقررات و دستورالعمل

هاي سازمان ملل  رغم اینكه در هيچ یك از قطعنامه بدین جهت است كه علی. طور دقيق رعایت گردد
طرفه و ظالمانه لبه تيز تحریم در ایران  اند متأسفانه به صورت یك هواپيماهاي تجاري و مسافري تحریم نشده

اي در این  هر برنامه. ترین دالیل نيز همين قابليت دستيابی دقيق آن است توجه این صنعت است و یكی از مهمم
گذاري، منجر به  صنعت باید با لحاظ شرایط مذكور باشد و حركت باید از مسيرهایی باشد كه در آنها هم سرمایه

ریزي در این خصوص را دوچندان  برنامه ها به حداقل برسد كه این موضوع، نتيجه شود و هم ریسك سرمایه
 [.2]كند  مشكل می

رغم  كند و در این مسير علی برداري و ورود به صنعت هوایی را تجربه می سال است كه بهره 93كشور ما بيش از 
ساله اخير و پيچيدگی فروان این صنعت توانسته صنعت هوایی را سرپا نگه داشته و از ناوگان نسبتاً  تحریم چهل

در مقابل اما متأسفانه در مقایسه با كشورهاي پيشرفته از لحاظ فناوري و . برداري كند ن خود به خوبی بهرهمس
از آنجا كه موضوعی در سطح اهميت صنعت هوایی و ورود به ساخت . عمق آن با آنها فاصله زیادي داریم

با این [. 2]روز به روز بيشتر شده است هاي دولتی نبوده این شكاف  هواپيماهاي تجاري هيچگاه در اولویت برنامه
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 [:0]هاي بسيار خوب و شاخصی انجام شده است  حال به صورت خودجوش در چند زمينه فعاليت
 (رغم تحریم علی)برداري نسبتاً مناسب از هواپيماها  ایجاد خطوط هواپيمایی دولتی و خصوصی و بهره -
پيكر و فعال كردن بخش  پيكر و باریك ي هواپيماهاي پهنو نگهدار( اورهال)ورود به حوزه تعميرات اساسی  -

 (1012تأسيس شركت مهندسی تعميرات هواپيمایی فارسكو در سال )خصوصی در این زمينه 

 سازي برخی بالگردها و توليد آنها از طریق مهندسی معكوس كپی -

 IR-140نفره 03انتقال فناوري هواپيماي  -

 نفره4شی و تفریحی كوچك تا طراحی و توليد هواپيماهاي آموز -

كرده در كنار افراد باتجربه، فضاي مناسبی را جهت تدوین  ها و توجه به نيروهاي جوان تحصيل وجود این پتانسيل
و داراي فناوري  Copsبراي كشور فراهم نموده به ویژه اینكه این صنعت در زمره صنایع  1یك برنامه همپایی

انحصاري در اختيار چند شركت خاص است و لزوماً باید در تعامل با پيچيده است و فناوري آن به صورت 
 [.0و2]ریزي شود  هاي خارجی برنامه كشورها و شركت

هدف تحقيق پی بردن به این است كه براي حركت در جهت دستيابی به فناوري هواپيماهاي تجاري و كسب 
باید انجام شود و همچنين به منظور اجراي موفق فناوري پيچيده آنها و رشد اقتصادي در این حوزه چه اقداماتی 

هاي مؤثر بر جذب فناوري كه دامنه وسيعی از تقليد  در ادامه روش. این برنامه از چه الگوهایی باید تبعيت كرد
 [.19]ایم  گيرد مورد بررسی قرار داده محض تا طراحی و نوآوري را دربر می

طرفه  هاي ظالمانه و یك ا كشورهاي پيشرو، به واسطه تحریمبخشی از شكاف موجود بين صنعت هوایی ایران ب
ها به این صنعت با سطح فناوري باال و عدم وجود برنامه  استكباري است ولی بخش عمده آن به عدم توجه دولت

در اینجا به دنبال شناسایی دقيق و علمی این شكاف فناوري . گردد و الگویی مدون براي توسعه و رشد آن بازمی
هاي  شرایط و برنامه (Cops)محصوالت با فناوري پيچيده . فتن الگویی براي كم كردن این فاصله هستيمو یا

است تنها راه كاهش  Copsدر این نوع محصوالت كه هواپيما نمونه بارز یك محصول . طلبد خاص خود را می
یك پروژه همپایی با تكيه بر  فاصله فناوري با دنياي پيشرفته و حتی كشورهاي نوظهور اكتساب فناوري و اجرا

ترازیابی در این پروژه بسيار . ها و بنگاههاي درگير این حوزه است راهبرد مصوب دولت و برنامه اجرایی شركت
نيز خود از محصوالت پيچيده هستند ... هاي آن مانند موتور، اویونيك، بال و بدنه و  پيچيده كه اغلب زیرمجموعه

در این دسته از محصوالت توجه عميق . كند ت تدوین همپایی را بيشتر نمایان میضرورت بسياري داشته و اهمي
 يها در هر صورت تمام سياست. هاي مربوطه بسيار ضرورري است به تحقيقات و دانش پایه و جذب فناوري

، يركشورها با نسبت كمت یاست و در برخ ییربنایو ز يگذار هیتعهدات سرما رمتمركز ب ي دانش پایه،ا توسعه
ت ید، مزیجد هاي فناوري یالملل نيتجارت ب براي محاسبات یمطابق برخ. اند به دانش داشته ی نيزميتوجه مستق

ن یو بنابرا اند رسيدهكه به بلوغ  هایی است شتر فناورييب ییافته با پراكندگ كمتر توسعه يبه سمت كشورها ینسب
 به دنبال داردنيز شدن را  یصنعت ینسب يها تیمز یكشورها برخ توسط این یواردات يها فناوري يريبكارگ

[14.] 
به  اكتساب و جذب فناوري، قابليت. جذب فناوري است يروبر  یقيعم يها ر تالشيدرگ ي،توسعه اقتصاد

تجربه فناوري از آن به عنوان یك مدل توسعه بهره  يشرو در اقتصاد و دارايپ يها ملتاي است كه  گونه

                                                                 
1- Catch-up 
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ج ین مدل استفاده كردند نتایكه از ا یمختلف ين است كه در كشورهایدند ايبه آن رساما ل آنچه در عم. ندا هگرفت
است كه  واقعيتن یانعكاس ا يا ن انشعاب تا اندازهیا كهاند  دور شده یكدیگراز آنها بعضاً و  حاصل نشده ییكسان

ك به آنچه یكه ممكن است نزد تا آنجاحاصل كار  كنيمتالش باید  یرممكن است وليباً غیتقر ق،يدق يساز یكپ
 [.14] م باشديكن ین یا كپیگزیم جايخواه یم

ت جذب يرو، ظرفيپ يكشورها يبرا( معكوس ییا مهندس يساز یكپ)د يچگونه تقليبدون ه یافراط ينوآور
نيز سبب  يد محض بدون توجه به نوآوريتقلسازي و  كپیگر ید يفناوري را به همراه نخواهد داشت و از سو

 يكاهش فاصله فناوري با كشورها مانع ورو به جلو  یدر حركت جهش نوپا يها شركت يها ییتوانا فيتضع
در هر مرحله از  يد و نوآورين تقليب (باالنس)تعادل در درازمدت از  ،فناوري موفق همپایییك . شدشرو خواهد يپ

 [.11و1] خواهد شد حاصلجذب فناوري 
در حال  يت مشابه كشورهاينه چندان دور با وضع يا ر گذشتهاست كه د یكره جنوبی از جمله كشورهای

قابل  يیك مدل اكتساب فناوري توانست به رشد اقتصاد يخود بود و با اجرا يتوسعه اقتصاد يبرا يزیر برنامه
دالر  333/23ش از يب دالر به 193در آمد سرانه كشورش از  2339تا  1693كه از سال  يا برسد به گونه یتوجه
 [.10] رسيد

 يها میو تحر ینبوده و شرایط جنگ یمتأسفانه توسعه فناوري در كشور ما بر اساس یك روش مدون و علم
. ده استيش به چالش كشيكماب را 1434انداز  سند چشم يدر راستا یاساس يها موفق برنامه يز اجراين ياقتصاد
جانبه  همه ینگاه و یساس یك روش علمو بر ا 1ید بر اساس یك طرح كلین راستا بایدر ا یهر حركت هامروز
سه آنها یهند و دیگر كشورها و مقا ،كره جنوبی ،نيچژاپن، كانادا، برزیل، مانند  ییمطالعه موردي كشورها .باشد

یا  یماندگ ن و اجراي یك برنامه جبران عقبیما را به تدومختلف،  یصنعت هاي ران در بخشیا یبا شرایط بوم
 [.2]كند  می اهنماییفناوري ر یهمپای

 ياز به حديتوسعه و اخذ فناوري باالتر ن ينكه برایاز یك سو با توجه به اتأكيد كرده كه  2336مجيدپور در سال 
ازمند ين ی همانسان يرويتوسعه ن يه الزم است و براياول اي هیه، سرمایتوسعه سرما يبرا استه یپا يها از فناوري

 ،كرده جوان و تحصيل یانسان يرويگر با توجه به نیاز طرف دو  ميهست ...و  یانسان يروياز ن یسطح
و چالش  یليفس يها كاهش روزافزون منابع سوخت ي،صنعت و انرژ هاي شده در بخش انجام يها يگذار هیسرما

خروج از  يبرا یو اساس یاكنون با یك حركت علم است از هم  يضرور ،مشترك يد در برداشت از منابع گازیشد
 [.19] میدار برداریپا يدن به یك رشد اقتصاديرس يرا برا يبلند يها به نفت، گام یایه و متكپ اقتصاد تك

رشد و توسعه  يبرا يزیر برنامه ،كشور یار خوب و متناسب با استعدادها و منابع انسانيبس يها از برنامه ییك
سخ سؤاالت زیر پادر این مقاله به دنبال . است ی به ویژه صنعت هواییو خدمات یصنعت يها نهيفناوري در زم

 :هستيم
 سير همپایی در كشورهاي متأخر هدف در صنعت هوایی به چه شكلی بوده است؟ 

 هاي راهبردي براي صنعت هوایی ایران با توجه به تجربه موفق كشورهاي هدف كدام هستند؟ داللت 

  عنوان یك محصول پيچيده در ایران چگونه الگوي همپایی فناوري در صنعت ساخت هواپيماي مسافري به
 باید باشد؟

                                                                 
1- Master Plan 
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 پيشينه موضوعمروري بر  -1
فرآیند دستيابی . متمركز شده است و نوآوريفناوري مرتبط با دستيابی به فناوري، بيشتر بر دو بخش  تحقيقات

ها و اقتصادها  فناورانه شركت هاي قابليتبين   شكاف( دنكرتر  یا عریض)و  1به فناوري به معنی محدود كردن
تلقی  همپایی اي از مفهوم شان به عنوان جوهره در این دیدگاه، جریان دانشی بين رهبران و پيروان [.0]است 

از آنها متمركز بر فرآیندهاي درگير  بسياريمطرح شده كه  همپاییمطالعات بسياري در ارتباط با مفهوم . گردد می
هاي  بر روي نقش حياتی قابليت 1619در سال  2ابرامو ویتزدر ميان این مطالعات، . دهستندر دستيابی به فناوري 

بكارگيري  1692نيز در سال  0گراسچنكورن[. 9] به دست آوردن فناوري تأكيد كرده است براياجتماعی 
 [.9]تر را با اهميت دانسته است  تصميمات اجتماعی در انجام توسعه سریع

نيروهاي بازار است كه بدون در نظر گرفتن ابعاد  ، مرتبط باپيشينه موضوع دستيابی به فناوريدر انداز  اولين چشم
انداز كه  در این چشم. توانند در دستيابی به فناوري نقش داشته باشند هاي درگير در فرآیند، می ها و سازمان شركت

ها به جاي اینكه بيشتر نسبت  ه شركتگيرند ك شده فرض را بر این می اخذهاي اقتصادي نئوكالسيك   از نظریه
 هاي فناوري در دسترس، آگاهی دارند به نقطه شروع انجام كار اطالعات داشته باشند نسبت به تمامی گزینه

شده و این  تغييرات فناورانه در نظر گرفته برايانداز، دانش به عنوان یك فاكتور بيرونی  چشماین در . [19]
به ( 4شامل یادگيري به وسيله انجام دادن)ها  از طریق انواع متعددي از یادگيريحقيقت كه مبتكرین، دانش را 

ها اطالعات كاملی را  شود كه شركت انداز فرض می همچنين در این چشم. نادیده گرفته شده است آورند دست می
 [.19] كنند ها، از طریق تحقيق و توسعه دریافت می در ارتباط با ارزش اقتصادي فناوري

توان آن را از یك اقتصاد  توان گفت كه فناوري به راحتی در دسترس بوده و می نوان نتيجه این رویكرد میبه ع
در این دیدگاه تعداد فاكتورهاي پيچيده در دنياي واقعی نادیده گرفته شده و ریشه . دیگر انتقال داداقتصادي به 

همچنين در این وضعيت، . گردد لحاظ میهاي مبتنی بر بازار  فرآیندهاي دستيابی به فناوري در سياست
ها  اخيراً وارد بازار شدند نيز مشابه با دیگر شركت كه يهاي نوظهور هاي دستيابی به فناوري براي شركت سياست

هاي اقتصادي مطرح است كه به  ترین نسخ سياست شده توافق واشنگتن به عنوان یكی از بهترین و شناخته. است
اي  این توافق مجموعه. دستيابی به فناوري به كار گرفته شده است نئوكالسيك و به منظوروسيله اقتصاددانان 

به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و و دهی بازار را توصيه كرده  جهت ،مشتمل بر ده سياست اقتصادي
 ازه اقتصاد كشورهایك توافق كلی بوده كه در آن اند مذكورتوافق . شده است حاصل 1663اصالح آنها در سال 

شود كه فناوري  ها فرض می در این سياست[. 19] نقش بازیگران داخلی و خارجی در اقتصاد لحاظ نشده است و
هاي بومی، اهميت  به آسانی قابل دسترس بوده و به خوبی در بازار قابل انتقال است و تالش براي ساختن قابليت

كم گرفته  ارتباط بين عناصر داخلی و خارجی، نادیده و دستين همچنعناصر ضمنی در فرآیند انتقال فناوري و 
به  هتوسعه داده شد 1692در سال گراسچنكورن انداز دوم كه از طریق  چشم دیگر ودر طرف متقابالً  .شود می

هاي دستيابی به فناوري و  بر روي انواع مدل شود میجاي اینكه فرض شود كه فرآیند به صورت استاندارد انجام 
 [.19] هاي آن تمركز شده است شهری

                                                                 
1- Narrowing 

2- Abramowitz 

3- Graschenkorn 

4- Learning by doing/OJT 
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 تمركزهاي بومی  هاي دستيابی به فناوري بر روي مدل به منظور توسعه راهبرد 1692در سال گراسچنكورن 
علت اینكار در نظر گرفتن ) قرار داده استنظر مدكرده و شرایط متفاوت كشورهاي نوظهور با یكدیگر را 

مفهومی  2330در سال  هابدي[. 19( ]د در كشورهاي نوظهور بودهاي رش ها و فرصت بازارهاي متفاوت، فناوري
اي ملی و بومی را در نظر  توسعه داده و تنوع و تفاوت بين مسيرهاي توسعه را ارائه شد گراسچنكورنكه توسط 

 امروزه. تواند كافی باشد اعتقاد داشت كه تقليد صرف به منظور توسعه فرآیند دستيابی به فناوري نمی وي .گرفت
نيازهاي صنعتی از دست رفته بر اساس منابع  هایی جایگزین را براي پيش یافته نياز دارند تا راه كشورهاي توسعه

توضيح  را در اقتصادهاي صنعتی جدید به خصوص در آسياگراسچنكورن او دیدگاه  [.21] مجزاي خود پيدا كنند
هاي ابتكاري و نقش اساسی دانش  ی، اهميت سيستمهاي ذات تأكيد بر روي ایجاد قابليت. كرده است داده و تفسير

این رویكرد در تحقيقات دیگري نيز مورد . است بودهدر این رویكرد مورد توجه  ،داخلی و بومی در انتقال فناوري
انجام شد كه به عنوان یك كار  ابرامو ویتزتحقيقی توسط  1619در سال  [.29]پشتيبانی قرار گرفته است 

هاي  او نقش اساسی قابليت. شود در ارتباط با مفهوم دستيابی به فناوري در نظر گرفته میتحقيقاتی برجسته 
را به  انو جریان دانشی از سوي رهبران به سوي پيرو مدنظر قرار دادهاجتماعی در فرآیند دستيابی به فناوري را 

، تالش ابرامو ویتز ه تحقيقهاي ویژ از تالش. عنوان جوهره اصلی مفهوم دستيابی به فناوري مطرح كرده است
هاي  قابليت. المللی در فرآیند دستيابی است هاي بومی و انتقال فناوري در سطح بين جهت معرفی نقش قابليت

ها شامل بهبود فرآیند آموزش، ایجاد  اي از تالش تأكيد كرده به عنوان گستره هااجتماعی كه او بر روي آن
همچنين به نقش دولت در پشتيبانی از آموزش، تحقيق و وي . استگذاري  هاي فناورانه و سرمایه قابليت

هاي ذاتی كشورهاي نوظهور به عنوان  بر روي قابليت ابرامو ویتز، تأكيد وياصلی  نكته. اطالعات اشاره نمود
 [.6] شده استكه در دیگر تحقيقات نيز این مطرح  یك فاكتور كليدي در فرآیند دستيابی به فناوري است

او . شده در زمينه دستيابی به فناوري پرداخت تحقيقات انجامتحليل به  ،با نگاهی انتقادي 1669در سال  1شاین
از  ابرامو ویتز پژوهش در نظر گرفت و بهنيز ابعاد سازمانی را مورد توجه قرار داده و ارتباط آنها با فناوري را 

 [.4] ها انتقاد وارد نمود جنبه برخی
متعدد، صنایعی مانند اتومبيل،  هاي يبه منظور تمایز بين موردهاي دستيابی به فناور 2331در سال  2لی و ليم

الگو را براي دستيابی به فناوري در كره  سهآنها . در كره جنوبی را مورد بررسی قرار دادند ...گوشی تلفن همراه و 
4، مرحله پرش0دنبال كردن مسير: جنوبی شناسایی كردند

ل كردن مسير دستيابی به فناوري دنبا. 0و ایجاد مسير 
. كنند اي برتر و پيشرو در كشورهاي پيشرفته را دنبال میه شركتها مسير مشابه با  به این معنی است كه شركت

در نظر  باكنند و  كنند اما از برخی مراحل گذر می ها مسير را دنبال می مرحله پرش به این معنی است كه شركت
ها خود مسيرهاي  است كه شركتآن ي ابه معن هممرحله ایجاد مسير . كنند ویی میج گرفتن آنها در زمان صرفه

 [.16]كنند  توسعه فناوري را تدوین می
بانك داده و نسبت به رویكرد  انجامدر ارتباط با مفاهيم نوآوري، تحقيقاتی  2330در سال  9فابرگر و گودینهو

                                                                 
1- Shin 

2- Lee & Lim 
3- Path-following 
4- Stage-Skipping 
5- Path-creating 
6- Fagerberg and Godinho 
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دستيابی به فناوري كه در آن دانش تنها با یك شكل خاص و انداز مرتبط با  اولين چشم) 1660در سال  جهانی
به ویژه در ارتباط با  بانك جهانیكه رویكرد  اند و ادعا كرده ی را وارد كردندتانتقادا( دنك استاندارد انتقال پيدا می

 هر كشور يها آنها همچنين عناصر متفاوتی از جمله سياست. تواند معتبر باشند اقتصادهاي نوظهور در آسيا نمی
به عنوان مثال آنها . اند لحاظ كردهشان  در مطالعاتنيز و بازار را  ساالرانه دیوانحسب ساختارهاي صنعتی،  بر

سوي برطرف كردن ه ، آلمان و ژاپن ابتدا بآمریكادهی بازار در  دریافتند كه در ارتباط با وضعيت بازار، جهت
شابه براي صدور فرآیندهاي دستيابی به فناوري در كشورهاي زمان نيز داراي نقشی م نيازهاي داخلی است و هم

 [.10] باشند آسيایی جدید می
و در یك  هتري مورد مطالعه قرار داد انداز جزئی فرآیندهاي دستيابی به فناوري را با چشم 2330در سال  لی

ه ایوان متمركز شددستيابی به فناوري در كشورهاي كره جنوبی و ت يها تحقيق جالب بر روي موانع و فرصت
هاي پيشرو  كه در آن شركته اي تأكيد نمود به عنوان موانع، او بر روي مشخص نبودن مراحل توسعه. است

. هاي طراحی نيستند هاي نوظهور و خواهان به دست آوردن قابليت هاي خود به شركت حاضر به انتقال قابليت
كه آنها  كنند به طوري هاي نوظهور باز می را براي شركت ها اي از فرصت البته این شرایط نيز به نوع خود پنجره

هاي فناورانه قدیمی  هاي جدید ایجادشده در صنعت را به دست آورده و محدود به سيستم توانند فرصت می
ریسك : ها ممكن است دو نوع ریسك را به همراه داشته باشند تأكيد كرد كه این فرصت لی همچنين .شوند نمی

 [.10] ریسك ایجاد بازارهاي اوليه و یا استاندارد جدیدانتخاب فناوري 
تالش نمودند موارد مشابه در ارتباط با تجربيات دستيابی به فناوري در تحقيقات  2339در سال مازلونی و نلسن 

فاكتورهایی نيز دست  هآنها تمامی موارد دستيابی به فناوري را بررسی و به مجموع. گذشته را استخراج نمایند
طی تحقيقی به نقش تقليد و نوآوري در دستيابی به فناوري پرداختند و  2336در سال آنها همچنين [. 16] تندیاف

تواند به عنوان نقط  در شروع فرآیند دستيابی به فناوري نمی ،كه تكيه صرف بر نوآوري و بدون تقليد ادعا كردند
این نتيجه رسيدند كه موفقيت در دستيابی به  همچنين به این دو. شروع مسير دستيابی به فناوري تلقی گردد

فناوري در بلندمدت بدون در نظر گرفتن تعادل ميان تقليد و نوآوري در مراحل اوليه دستيابی به فناوري به 
 [.11] سختی قابل حصول است

دو  مورد بررسی قرار گرفت و مختلفهاي  در این بخش مفهوم دستيابی به فناوري در پيشينه موضوع از جنبه
گراسچنكورن شده توسط  همگام با رویكرد ارائه ،اول اینكه تمامی مطالعات. كليدي از آن پدیدار شد دیدگاه

و  اند كردههاي به كار گرفته شده در فرآیندها تأكيد  هاي بومی شامل توسعه فناوري و سياست و بر تالش اند بوده
 [.2]اند  هاي ملی تأكيد داشته ر توسعه مهارتدوم اینكه تمامی تحقيقات بر نقش منابع فناوري خارجی د

هاي فناوري داخلی شركت  هاي خارجی در افزایش قابليت اولين جنبه از مفهوم دستيابی به فناوري، نقش فناوري
دهنده اهميت نقش جریان دانش خارجی در  تجربه موفق دستيابی به فناوري توسط برخی كشورها نشان. است
هاي موجود و  دهند كه كشورهاي نوظهور به طور مؤثر از فناوري ت و شواهد نشان میمستندا. فرآیند استاین 

 [.19] اند برداري نموده در دسترس در صنایع پيشرو بهره
به چاپ رساند و تالش نمود به درك عميقی از انتقال فناوري كتابی را در زمينه  1666در سال  1رادو سویيچ

دو عنصر مهم و متمایز از این تحقيقات پدیدار . دست یابد فناوري اكتسابالمللی و  ارتباط بين انتقال فناوري بين

                                                                 
1- Radosevic 
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المللی به عنوان بخشی مهم و اساسی در فرآیند دستيابی به  اول اینكه درك مفهوم انتقال فناوري بين: شد
 13در دهه  و كره جنوبی 93و  93 هاي دستيابی به فناوري به وسيله كشور ژاپن در دهه)فناوري مطرح است 

شده توسط  دوم اینكه بر اساس رویكرد ارائه(. ندا آوردهدهد كه آنها فناوري را از كشورهاي غربی  نشان می
یافته  به نسبت كشورهاي توسعه كهیافته گرایش دارند  ، تحت شرایط مشابه، كشورهاي كمتر توسعهگراسچنكورن

 [.24] تري داشته باشند تمند، رشد سریعوو ثر
هاي به كارگرفته  تمایز بين سازوكار، كه براي انتقال منابع فناوري خارجی اند داشتهتأكيد  و گودینهوفاگربرگ 

به عنوان نمونه . هاي متعدد در كشورها مورد بررسی قرار گرفت در این تحقيق سازوكار. استامري ضروري شده 
ه بود 1هاي خارجی به طور مستقيم رمایهجذب س هكه به طور گسترده در سنگاپور به كار گرفته شد اصلیسازوكار 

سازوكار مرتبط با كشورهایی مثل تایوان و به خصوص كره جنوبی بستن قراردادهاي فرعی و ساخت  در حالی كه
 [.29]هاي انتقال فناوري از یك كشور به كشور دیگر متفاوت است  بنابراین روش .ه استبود 2تجهيزات اصلی
هاي چندمليتی به كشورهاي در حال  فاز را براي انتقال فناوري از شركت هفت 1669در سال  0بهرمان و والندر

مورد توجه قرار  ...توسعه ارائه نمودند كه در آن مدیریت توليد پيوسته، توسعه محصوالت، مهندسی ارزش و 
 [.23] گرفته است

یند انتقال فناوري مشكالت محيطی و اجتماعی كه به طور محتمل در طول اجراي فرآ بر 1661در سال لی 
ترین بخش در دستيابی به فناوري  ، دانش را به عنوان كليدي2330در سال  وممكن است روي دهد متمركز شد 

در . یافته تعریف نمود با كشورهاي توسعه كاهش این فاصله دانشیرا معرفی كرده و هدف كشورهاي نوظهور 
هاي خارجی به طور  ا بستن قراردادهاي فرعی و سرمایههایی كه ب ارتباط با كره جنوبی او نشان داد كه شركت

. ندا ههاي یادگيري تغيير جهت داد دریافت مجوز و دیگر سازوكار سمتبه بعدتر ند ا همستقيم كار خود را آغاز كرد
اي را با  اي بخش تحقيق و توسعه را به كار برده و قراردادهاي توسعه هاي كره در مرحله بعدي شركت

 [.10]و همكار یكدیگر شدند  كردهجی منعقد و در نهایت با آنها همكاري هاي خار شركت

كنگ و  تایوان، هنگ كره جنوبی،)بر روي صنایع الكترونيك در چهار كشور آسياي شرقی  1664در سال  4هابدي
هاي  متمركز شد و نشان داد كه چطور تقاضا براي صادرات محصوالت باعث شكل دادن پيشرفت( سنگاپور

اي این  مطالعات بيشتري را انجام داد و مراحل توسعه 2330در سال  هابدي[. 29] انه در این كشورها شدفناور
، طراحی و توليد داخلی در دهه 93و  93 هاي يزات اصلی در دهههكشورها را بر اساس تكامل و تمایز ساخت تج

 [.13]مورد بررسی قرار داد را  63و توليد برند داخلی و بومی در دهه  13
این است كه انتقال فناوري به عنوان یك فرآیند كليدي  شدهاي باال بررسی  مورد مشتركی كه در تمامی بحث

هاي انتقال  اگر چه روش. شود هاي فناورانه آنها می هاي داخلی مطرح بوده و باعث افزایش قابليت در شركت
دسترسی به  ليكن ه كشور دیگر متفاوت استفناوري وابسته به ماهيت هر یك از كشورها بوده و از یك كشور ب

همواره دانش و اطالعات خارجی به عنوان یك عنصر حياتی و مشترك در تمامی فرآیندهاي دستيابی به فناوري 
 [.2] نظر استدم

                                                                 
1- Foreign Direct Investment (FDI) 

2- Original Equipment Manufacturing (OEM) 

3- Bahreman and Valender 

4- Habday 
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 روش تحقيق -9
ها و  در این تحقيق به دنبال روش. است حاضر از نوع كيفی بوده و راهبرد آن از نوع مطالعه چندموردي پژوهش

ابتدا وضعيت صنعت . هاي جذب و همپایی فناوري كشورهاي متأخر در صنعت هواپيماي مسافري هستيم شيوه
 با مرتبط پربازدید مقاالت بررسی، این براي. سال اخير مورد بررسی قرار گرفت 24هوایی كشورها با تمركز بر 

 همپایی در آنها كدام هر از و انتخاب هستند صنعت این در متأخرین از كه ژاپن و چين برزیل، كانادا، كشور چهار
 برندهاي و برزیل از 2امبرائر و كانادا از 1بمباردیر هاي شركت - هواپيما از خاصی برند یا شركت یك شده، انجام

C919 و ARJ21 و چين از هواپيما MRJ ها به عنوان متأخرین هم  دليل این انتخاب. شد ارزیابی - ژاپن از
هاي سوم و چهارم سازندگان  این بوده كه بمباردیر در كانادا و امبرائر در برزیل، پس از ایرباس و بوئينگ در رتبه

را طراحی و ( ژاپن) MRJو ( چين) ARJ21و  C919سطح جهانی هستند و دو كشور چين و ژاپن نيز برندهاي 
 [.1]اند  سازي كرده نمونه

ساز كشورهاي هدف شامل چين، ژاپن، كانادا و برزیل شناسایی و  پس از بررسی سير تاریخی آنها اقدامات قابليت
فاصله فناوري ایران در این حوزه . آمده است 0تا  1هاي  با وضعيت ایران مقایسه تطبيقی انجام شد كه در جدول

 .مورد بررسی، شناسایی و الگوي مدنظر تدوین شده استهاي راهبردي حوزه  شناسایی و بر این اساس داللت

 [12( ]شركت بمباردير)سير تاريخي اكتساب فناوري و همپايي در صنعت هواپيماسازي كانادا ( 2جدول 

 سال
 شروع

 شده اقدامات انجام

 (كانادین ویكرزهاویلند و ) ییی، انگليسی و كانادایهاي آمریكا توليد هواپيما در مونترال توسط شركت 1623

 P&Wتعميرات موتور تحت ليسانس  1621

 توليد هواپيماهاي توربوپراپ در تورنتو 1644

 تأسيس كانادین ایرالین 1644

 هاي مرتبط با هوافضا و هوایی ها در رشته ها و آموزشگاه دانشگاه ،كز تحقيقاتیاایجاد مر 1649

 توسط دولت Bellخرید و ایجاد كارخانه  1610

1619 
 ch-300/600هاي شخصی پرسرعت مانند  انجام توليدات به صورت نرمال همراه با تمركز بر توليد جت

 (كاربرد شخصی در كالس جت تجاري)

 هاي نظامی توليد قطعات جت 1619

 (ادغام دو شركت تورنتو و مونترالبا )ایجاد كارخانه بمباردیر و حمایت كامل دولت  1662-1619

 (كاربرد شخصی در كالس جت تجاري)اكسپرس و پرواز آزمایشی آن  مفهومی گلوبال طراحی 1664-1661

 0333 گلوبال هواپيماي نخستين پرواز 2330

 XRS اكسپرس استفاده عملی از نمونه گلوبال 2339

 Comac C919و  Comac ARJ21انعقاد قرارداد همكاري با یك شركت چينی براي توليد  2311

 Global Express 7500ساخت نمونه  2311

 

                                                                 
1- Bombardier Aerospace 
2- Embraer 
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( شركت امبرائر)سير تاريخي و اكتساب فناوري در صنعت هواپيماسازي برزيل ( 1جدول 

 [19و11و3و6]

 شده اقدامات انجام سال شروع

1603 
و تأسيس مؤسسه تحقيقاتی  MITبه ریاست پروفسور اسميت از دانشگاه  ITIتأسيس مؤسسه 

 ییهوافضا

 از آن فروند 033و توليد  هبا كمك طراحتن فرانس EMB-110طراحی و ساخت امبرائر  1690

 تأسيس شركت امبرائر 1696

 (فروند 1333) EMB-202توليد و فروش  1693

 (فروند 933) EMB-312توليد و فروش  1613

 (فروند 233) EMB-120توليد و فروش  1610

 تغيير ماهيت شركت امبرائر به خصوصی 1663

 (فروند 133بيش از )  ERJ-145توليد  1660

 EB-170/175طراحی جت مسافري  1666

 چين Avicبا شركت  ERJ-130/140/145امضاء قرارداد  2330

 EB-170/175توليد  2334

 Lear Jet 1000توليد هواپيما  2339

 EMB-170/190توليد  2312

 EMB-135/140/145هاي  طراحی و ساخت زیرمجموعه 2314

 EB-190/195هاي  در دست طراحی و توليد بودن جت 2314

 (كه اخيراً آن را به دليل بُرد كوتاهش متوقف كرد) EB-195Xتوليد سري جدید  2314

 
 [23و12و 12]سير تاريخي و اكتساب فناوري در صنعت هواپيماسازي چين ( 9جدول 

 شده اقدامات انجام سال شروع

 ترین مركز تحقيقاتی چين است مكه مه BMIمركز تحقيقات تأسيس  1601

1619-1646 
 1692و 

شوروي سابق و از  به كمك 1619تا )هاي هوایی  و تأسيس دانشگاه متعددكز تحقيقاتی اایجاد مر
 (غربكمك به تا امروز  1692سال 

 سازي و توليد تحت ليسانس شوروي سابق كپی 1600

 B737و  B757 يهاهواپيماانعقاد قراردادهاي ساخت قطعات براي  1699

 هاي مختلف با شركت قطعات قرارداد ساخت 23انعقاد بيش از  1612

1610 
 AE-31Xالمللی  سازي در سطح بين همكاري و توسعه بهينه
 MD-80/82/83و  B737 همكاري در توليد

 Avicگ دولتی رگيري سازمان بز شكل 1610

 ...ی و یی، فرانسوي، ایتاليایی، كانادایهاي آمریكا شركتامضاء قراردادهاي ساخت قطعات با  1669

2324-1662 
توليد این هواپيماها یك پروژه )با همكاري بمباردیر  C919و  ARJ21 توسعه و توليد بومی

 (در خطوط هوایی چين استفاده خواهد شد 2324ساله است كه در سال 22
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 [11و16و14و3]هواپيماسازي ژاپن سير تاريخي و اكتساب فناوري در صنعت ( 4جدول 

 شده اقدامات انجام سال شروع

1603 

 YS-11برداري از هواپيماي ملخی  بهره
و توليد  P-3و  MT-2 ،P-2 ،K104 هاي آموزشی ها و جت طراحی و ساخت جنگنده

 با فشار دولت T-38و  F5Bهاي  جنگنده

 ها سایر ایرالینانعقاد قرارداد ساخت قطعات براي شركت بوئينگ و  1693

1693 
فناوري كامپوزیت در  انپيشنهاد ساخت قطعات كامپوزیت به بوئينگ و ایرباس به عنوان رهبر

 جهان

1690 
ساخت هواپيماي از % 00شركت بوئينگ با شركت توري ژاپن و واگذاري  $3Bانعقاد قرارداد 

B737 به ژاپن 

 (اي ميتسوبيشی جت منطقه) MRJطراحی و ساخت هواپيماي  2331

 Shinshinدر  F-22بينی پرواز  پيش 2331

2323 
 ها فروند از سایر ایرالین 433در پروازهاي داخلی ژاپن و اخذ سفارش توليد  MRJاستفاده از 

 (برنامه آتی)

 
 [9و1]سير تاريخي و اكتساب فناوري در صنعت هواپيماسازي ايران ( 2جدول 

 شده انجاماقدامات  سال شروع

 (برداري شروع بهره) اولين پرواز هواپيما در ایران 1262

 آلمان زخرید اولين هواپيما از شركت یانكر 1031

 شهر تأسيس كارخانجات نظامی هواپيماسازي در شاهين 1010

 تأسيس شركت هواپيمایی ایرانيان ایرویز 1021

 (هما)ایران ملی تأسيس شركت هواپيمایی  1040

 (صها) تأسيس مركز تعميرات و نگهداري هواپيماهاي نظامی 1040

 IR-140تأسيس هواپيماسازي هسا با قرارداد  1092

 PC-7و  S-68 ي آموزشیهاتوليد هواپيما 1090

1011 
ایران با  MROتنها )تأسيس شركت مهندسی تعميرات هواپيمایی فارسكوه 

 (ساختار خصوصی

 هوایی تحت پوشش شركت ماهانایجاد بخش تعميرات موتورهاي  1063

1069-
1012 

 ایر و ماهان هاي فارسكو، ایران توسعه تعميرات اساسی در شركت

 تأسيس شركت خصوصی تعميرات موتورهاي هوایی سپهر سامان 1060
 

 :مراحل انجام تحقيق به شرح ذیل بود
  (شركت-كشور)بررسی تجربيات كشورها در حوزه هوانوردي و انتخاب كشورهاي مورد نظر 

 تحليل تاریخی و روند اكتساب فناوري و همپایی در كشورهاي منتخب 

 (مطالعه چندموردي) تحليل كيفی و مطالعه تطبيقی بر اساس تحليل محتواي اسناد 
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 خبساز در كشورهاي منت شناسایی اقدامات قابليت 

 بندي تطبيقی بر اساس تجربه كشورها جمع 

 رائه مدل همپایی متناسب شرایط ایرانا 
 هاي راهبردي براي عملياتی كردن مدل ارائه داللت 

با یكدیگر طبيعی است كه هر كدام به دنبال اختصاص بخشی از  OEMبا توجه به رقابت شدید توليدكنندگان 
هاي شخصی و تجاري پرسرعتی مانند  بازار جهانی به خود هستند و كانادا در این موضوع بر توليد جت

challenger 300/600  وGlobal Express در این روند . تمركز نموده و نسبتاً هم موفق بوده است
 .هاي تجاري پرداخت هاي جدید جت را مبنا قرار داده و به توسعه و طراحی مدل  challengerبمباردیر جت 

كند و در این ميان با توليد  نفره رقابت می103تا  03امبرایر در بخشی از بازار متمركز شده كه با هواپيماهاي 
EB-130/145 ،EB-170/175  وEB-190/195  كند  رقابت می 011و  016هاي  و ایرباس 909با بوئينگ
در كارخانه مك دونالد داگالس آمریكا  13سري  MDسبب شد كه توليد  EB-170/175و توليد امبرائر 

 .متوقف شود
چين با توجه به بازار بزرگ داخلی خود به دنبال توليد هواپيماهایی است كه در مرحله اول نياز داخلی خود را 

ي بمباردیر كانادا را در برنامه دارد و قرار است با همكار ARJ21و  C919برطرف كند و بر این اساس توليد 
 .در خطوط هوایی چين پرواز كند 2324این هواپيما در سال 

هاي نو مانند كامپوزیت است و از  سازي و ورود به فناوري سياست ژاپن بر خالف سایر كشورها تمركز بر قطعه
سازي و ایجاد قابليت ساخت در حد اعالء  قطعه با شروع كار از. كند این طریق اهداف اقتصادي خود را دنبال می

هاي معتبر به ویژه بوئينگ و ایرباس گرفته و از این رهگذر  سپاري زیادي را از شركت توانست قراردادهاي برون
در سایه این توانمندي و با حمایت كامل . درآمدهاي سنگين چندین ميليارد دالري را به خود اختصاص دهد

به كنسرسيوم ميتسوبيشی، كاوازاكی و فوجی  $3Bبهره درازمدت  مثالً پرداخت وام كم)دولت از بخش خصوصی 
این . شود نيز رسيد كه موفقيت بزرگی محسوب می MRJنفره 03به طراحی و توليد هواپيماي ( در ابتداي كار

 .ها پرواز خواهد كرد در خطوط هوایی ژاپن و سایر ایرالین 2323هواپيما در سال 
در ... و   11، قاهر، كوثر2و  1هاي صاعقه  هاي قابل توجهی مانند ساخت جنگنده ت هواپيما پروژهدر بحث ساخ

نظر  ایران انجام شده و ادامه دارد كه چون بحث ما ساخت هواپيماي مسافري است از ورود به آنها صرف
 .ساز بوده و توانمندي بسيار خوبی است ها قابليت بدیهی است این پروژه. ایم كرده

 

 ها يافته -4
هاي معمول و تنها از یك مسير به دليل پيچيدگی بسيار باالي آن  رسيدن به فناوري ساخت هواپيما با روش

شود كه تمامی كشورهایی كه به دنبال  به همين دليل مالحظه می. باشد هرگز عقالنی نبوده و عملی هم نمی
هر گاه هم كشوري تنها با تكيه بر یك . وارد نشدند اكتساب فناوري این كاال بودند بدون استثناء از یك مسير

مسير مثالً توليد تحت ليسانس وارد این مقوله شده یا شكست خورده و یا از ميانه راه به اصالح مسير پرداخته 
ها كه بيش از دو دهه به توليد تحت ليسانس شوروي سابق ادامه دادند و ظرفيت توليدي باالیی هم  مانند چينی

% 13سال ظرفيت آنها به كمتر از  10دند ولی به مجرد فروپاشی شوروي توليد آنها متوقف شد و ظرف فراهم كر
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نياز همپایی فناوري است و ما در این پژوهش  همانطور كه در باال بيان شد اكتساب فناوري پيش. كاهش یافت
از كشورهاي هدف را س ضمن مطالعه تطبيقی كشورهاي هدف و بررسی سير تاریخی آنها اقدامات قابليت

 .آمده است 9ایم كه در جدول  شناسایی كردیه

 ساز در كشورهاي هدف تطبيق اقدامات قابليت( 6جدول 

 ایران كانادا برزیل ژاپن چين ساز اقدامات قابليت ردیف

      قراردادهاي تحت ليسانس 1
      هاOEMقرارداد ساخت قطعات موتور با  2

      هاي مربوطه آالت پيشرفته و آموزش ماشينخرید  0

      با سازندگان اصلی offsetانعقاد قراردادهاي  4

      قرارداد مونتاژ نهایی با سازندگان اصلی 0

      هاي تحقيقاتی ایجاد شبكه 9

      ایجاد مركز تحقيقات طراحی هواپيمایی 9

 سازمان شركت  سازمان  هوایی ایجاد وزارت مستقل 1

      ها سپاري مستقل توسط شركت انعقاد قراردادهاي برون 6

      امضاء قراردادهاي انتقال فناوري 13

      گذاري خارجی قراردادهاي سرمایه 11

      توليد هواپيماي بومی 12
      تأسيس دانشگاه هوایی 10

      صادراتتوجه به  14

      سياست تمركز بر ساخت جنگنده 10
      حمایت دولت و اعطاء تسهيالت 19

      تأسيس شركت هواپيماسازي 19
      سازي خصوصی 11

      پذیري حمایت كامل دولت از بخش خصوصی و ریسك 16

      توليد بالگرد 23

      واردات و صادراتهاي  حذف تعرفه 21

      بهره توسط دولت اعطاء تسهيالت كم 22
 

سازها و پركردن آنها در ایران باید معياري را انتخاب كنيم بدین معنا كه از كدام  براي تنظيم شكاف قابليت
جدول قبل و اعمال با مراجعه به . آمده است 9این معياردر جدول . ساز و با چه اولویتی استفاده كنيم قابليت

سازي كه بتوانند شكاف فناوري ایجادشده را  بندي فوق ترتيب و اولویت اجراي اقدامات قابليت معيارهاي اولویت
 .ذكر شده است 1جبران نمایند در جدول 

این اقدامات در كشورهاي هدف با موفقيتی نسبی تجربه شده و ما نيز باید پيگيري و توجه نمائيم و با عنایت به 
همانطور كه مالحظه  .شده در جدول فوق و متناسب شرایط و امكانات در اختيار به آنها بيردازیم هاي ارائه اولویت

كه در اولویت سوم قرار گرفته و در شرایط تحریم براي كشور ما اجراي آن دور از ذهن  12شود بجز مورد  می
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 .ولویت اول اجرا گردنداست دیگر موارد، بر اساس این تحقيق باید در حد امكان با ا

 ساز در كشورهاي هدف هاي قابليت بندي شاخص اولويت( 1جدول 

 اولویت نحوه انتخاب اقدامات ردیف

 یك اند شده استفاده كرده شركت بررسی-سازي كه هر چهار كشور اقدامات قابليت 1

 دو اند شده استفاده كرده شركت بررسی-سازي كه سه كشور اقدامات قابليت 2

 سه اند شده استفاده كرده شركت بررسی-سازي كه دو كشور اقدامات قابليت 0

 چهار اند شده استفاده كرده شركت بررسی-سازي كه یك كشور اقدامات قابليت 4

 
 ساز ايران براي پركردن شكاف با كشورهاي هدف اقدامات قابليت( 8جدول 

 ساز اقدامات قابليت ردیف اولویت

 یك

1 
در صورت امكان با توجه به )ها OEMقرارداد ساخت قطعات با 

 (تحریم

 هاي مربوطه آالت پيشرفته و آموزش خرید ماشين 2

 (در صورت امكان)با سازندگان اصلی  offsetانعقاد قراردادهاي  0

 (در صورت امكان)قرارداد مونتاژ نهایی با سازندگان اصلی  4

 ها سپاري مستقل توسط شركت برونانعقاد قراردادهاي  0

 تأسيس دانشگاه هوایی 9

 توجه به صادرات 9

 حمایت دولت و اعطاء تسهيالت 1

 بهره توسط دولت اعطاء تسهيالت كم 6

 دو

 سازي خصوصی 13

11 
حمایت كامل دولت از بخش خصوصی و پذیرش ریسك اوليه 

 ها شركت

 گذاري خارجی قراردادهاي سرمایه 12 سه
 

با توجه به تحليل فوق از روند رشد این كشورها كه هر كدام یك شركت برجسته و برند خاصی از هواپيما هستند 
 :در ایران باید به چند نكته اساسی در راهبرد سطح بنگاه توجه شود

 هاOEMتالش براي انعقاد قرارداد ساخت قطعات هواپيما و موتور با ( با توجه به تحریم)در حد امكان ( الف

ها توجه OEMصنعتی با  offsetبا توجه به نياز كشور به خرید هواپيما حتماً باید در پروسه خرید به سياست ( ب
 (چيزي كه در خرید هواپيماهاي برجام مورد توجه قرار نگرفت)ویژه شود 

در صورت امكان و با . )..هاي سازنده هواپيما مانند بوئينگ و ایرباس و  انعقاد قرارداد مونتاژ نهایی با شركت( ج
 (ها لحاظ نمودن شرط آفست براي برخی قطعات و زیرمجموعه

 سازي هاي تحقيقاتی جدید و تقویت مراكز تحقيقاتی فعلی با هدف قابليت ایجاد شبكه( د

به ( جمهور یا حداقل سازمان هوایی یا هوانوردي مستقل زیر نظر رئيس)ایجاد وزارت مستقل هوانوردي ( هـ
 ركز بر این صنعت و حمایت از آنمنظور تم
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سپاري با بخش خصوصی امضاء  ها مستقالً بتوانند قراردادهاي برون ایجاد ساختار و ارائه تسهيالتی كه شركت( و
 .نمایند

قطعات و  offsetحداقل مونتاژ نهایی به عالوه قراردادهاي )خرید هواپيما از طریق انتقال فناوري ( ز
 (ها زیرمجموعه

 (FDI)گذاري خارجی در این حوزه  رمایهتسهيل س( ح

 .محور باشند اي صادرات ها در این حوزه باید به گونه گذاري همه سرمایه( ط

 سازي توليد بالگرد و هواپيماهاي كوچك به منظور قابليت( ي

 (پروژه درازمدت) 143-نفره بر اساس و با استفاده از پلتفرم ایران133ا ت 03طراحی هواپيماهاي بومی ( ك

ساز آنها و همچنين مقایسه جدول سير تاریخی  با توجه به جداول سير تاریخی كشورهاي هدف و اقدامات قابليت
اي تدوین نمائيم كه با اجراي آن بتوانيم این فاصله فناوري را در طول  ایران با آن كشورها باید الگو و برنامه

ن اساس از دید نظریه بازده این هدف یك پروژه بر ای. زمان كاهش داده و به طراحی و ساخت هواپيما برسيم
مدل پيشنهادي این پژوهش از مدل پلكانی لل اقتباس شده و از نظر مراحل اجرایی، تجربيات . درازمدت است

توان  ساز آنها كه در ایران مغفول واقع شده بود را لحاظ كرده و به طور كلی می كشورهاي هدف و اقدامات قابليت
 (.1شكل )نهاده شده است  1سازي و جبران صنعتی مركز اصلی این الگو بر قطعهگفت كه هسته و ت

 

 گيري و پيشنهادات نتيجه -2
سایر كشورها و تطبيق آن با شرایط ایران الگوي همپایی  و مدل اكتساب فناوري با توجه به توضيحات باال

 .گردد به شرح ذیل ارائه می 1پيشنهادي در شكل 
 هاي راهبردي براي صنعت هوایی ایران داللت 
  درصد قطعات و هواپيما باشيم كه این راهبرد به دليل پيچيدگی این محصول  133هرگز نباید به دنبال توليد

 پذیر است و نه اقتصادي براي هيچ كشوري نه امكان

 ده از كارهاي گذشته مانند انجام ش آموختگان ایرانی و تجربه نسبتاً خوب حاصل با توجه به توان باالي دانش
و ساخت و مونتاژ چند نوع  143-تعميرات اساسی در سطحی بسيار خوب، توليد هواپيماي كوچك و مونتاژ ایران

بالگرد نمونه، باید روند تحقيق و توسعه را به شدت ادامه دهيم و دولت نيز ضمن حمایت از این صنعت 
 .بينی كند ا به این منظور پيشهاي تحقيقاتی و تسهيالت مناسبی ر بودجه
 محور باشند ها باید حتماً صادرات گذاري هاي موفق ذكرشده تمام سرمایه با توجه به نمونه. 

  كشد تا یك مدل  سال طول می 03تا  03این صنعت به دليل پيچيدگی آن دیربازده است و به طور متوسط
بنابراین باید براي این صنعت . ادا، ژاپن، چين و برزیل هستندهواپيما، به بازار عرضه شود و شاهد این ادعا هم كان

 .ریزي درازمدت داشته باشيم یك برنامه

  اگر چه این حجم بازار به بزرگی بازار . فروند هواپيما دارد 933سال آینده نياز به  13بازار هوایی ایران در
توجهی است و نباید این بازار را به راحتی در ولی بازار قابل ( سال آینده 23فروند در  0333حدود )چين نيست 

سازي  به عبارت دیگر، در صنعت هواپيماهاي تجاري، تنها راه چاره توجه به رویكرد قطعه. اختيار دیگران بگذاریم
                                                                 

1- Industrial Offset 



 سيد محمد ميرباقري ، منوچهر منطقی، مهدي الياسی، جهانيار بامداد صوفی

 100                                                              1069 زمستان ،(42: پياپی شماره) 4 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی-علمی فصلنامه

ها و  هاي داخلی است و باید با رویكرد توليد قطعات و زیرسيستم گيري كامل از پتانسيل و آفست صنعتی و بهره
 (.مانند چين و ژاپن)نتاژ نهایی كار را دنبال كنيم نهایتاً مو

  سازي و طراحی و مهندسی هواپيماهاي كوچك و توليد  به مانند كشورهاي مورد بررسی، با تأكيد بر قطعه
 .سازي و افزایش ظرفيت باشيم به دنبال قابليت( در صورت امكان با توجه به تحریم)تحت ليسانس 

  پروژه درازمدت است و بازه زمانی رشد و بلوغ این با توجه به اینكه شواهد تاریخی حكایت از این دارد كه این
هاي متفاوت بر این  هاي دولت ریزي كرد كه سياست سال است باید طوري برنامه 03تا  03فناوري زمانی بين 

تنها راه آن نيز توجه به تجربه بسيار موفق برزیل، كانادا و ژاپن در . راهبرد كمترین تأثير را داشته باشد
هاي خصوصی را با حمایت كامل دولت در این عرصه  مفهوم واقعی است و باید شركتسازي به  خصوصی

هاي  هاي مرتبط دولت در این پروژه ملی را جدي بگيریم تا سياست سازي در بخش بكارگيري كنيم و خصوصی
 .شته باشدریزي این پروژه همپایی دا ها در درازمدت كمترین تأثير را بر اجراي راهبرد و برنامه متفاوت دولت

 (1فاز 
 برداري بهره

 و تعميرات
 باالبدنه

 تعميرات( 2فاز 
 قطعات

 ها و زیرمجموعه

 ساخت( 0فاز 
 قطعات
 ثانویه

 ساخت( 4فاز 
 قطعات اوليه

 تحت ليسانس)
 یا مشاركت
 (در ساخت

 

 ورود (0فاز 
 به بازار جهانی

 Offsetبا راهبرد 
 و ادامه ساخت
 قطعات براي

 OEM هاي شركت
 

 ورود (9فاز 
 به طراحی و

 ساخت هواپيماي
 نفره103تا  133

 و مونتاژ نهایی
 تحت ليسانس

 

ي
راي

اج
ي 

ها
از

ف
 

ت
بلي

قا
ت 

ما
دا

اق
 

از
س

 

برداري از  بهره -
 انواع هواپيماها

تعميرات و  -
 نگهداري باال بدنه

بال و سازي  بهين -
بدنه و اجراي 

 هاي مربوطه بوليتن

تعميرات اساسی و  -
هاي  سازي بهينه

 سنگين در بال و بدنه
ورود به تعميرات  -

 اساسی قطعات
 تعميرات موتور -
 تعميرات ارابه فرود -
شروع به طراحی و  -

ساخت هواپيماهاي 
 (نفره4تا  2)كوچك 

شروع ساخت  - 
قطعات ثانویه و 

 افزایش قابليت

طراحی و ساخت  -
تا  13هواپيماهاي 

 نفره10
ساخت قطعات و  -

 ها زیرمجموعه
ساخت برخی  -

قطعات اوليه در 
 صورت امكان

طراحی هواپيماي  -
نفره با استفاده از 03

 IR-140پلتفرم 

انعقاد قرارداد  -
 جبران صنعتی

انعقاد قرارداد  -
ساخت قطعات 

تر با  پيچيده
 سازندگان اصلی

قرارداد  انعقاد -
مونتاژ نهایی تحت 

 ها OEMليسانس 

طراحی و ساخت  -
تا  133هواپيماي 

 نفره103
انعقاد قرارداد با  -

مشتریان جهت توليد 
تا  133هواپيماي 

نفره در قالب 103
 قرارداد جبران صنعتی

مونتاژ نهایی  -
پيكر  هواپيماهاي پهن

تحت ليسانس 
OEM ها 

 

ت
بلي

قا
 

ب
س

 ك
ي

ها
 

ده
ش

 

قابليت انجام  -
، A ،B ،Cهاي چك

D  وS  براي انواع
 هواپيماها

قابليت انجام كليه  -
هاي  سرویس بوليتن
هاي  صادره از كارخانه

 سازنده
سازي  قابليت بهينه -

 جزئی در بال و بدنه

قابليت اورهال  -
 قطعات

قابليت اورهال  -
ها مانند  زیرمجموعه

هاي  موتور و ارابه
 فرود

ل و قابليت اورها -
 سازي كامل بهينه

قابليت مونتاژ  -
 نهایی هواپيما

قابليت ساخت  -
قطعات و ورود به 
بازار جهانی با انعقاد 
قرارداد بر اساس 

 سفارش مشتري
قابليت انعقاد  -

 قرارداد جبران صنعتی

قابليت ساخت  -
قطعات بيشتر و انعقاد 
قرارداد ساخت به 

 ها OEMسفارش 
قابليت ساخت  -

اوليه و اخذ قطعات 
مجوز ساخت از 

OEM ها 

قابليت ساخت  -
 كامل قطعات منتخب

مشاركت در  -
 ساخت هواپيما

مونتاژ نهایی تحت  -
 ها OEMليسانس 

قابليت ساخت و  -
توليد هواپيما در 

هاي  كالس جت
نت  133مسافربري 

 نفره103

 مسافري در ايرانالگوي پيشنهادي براي همپايي در صنعت ساخت هواپيماي ( 2شكل 
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 (مانند ژاپن)قيمت در حوزه هوایی  حمایت واقعی دولت و اعطاء تسهيالت ارزان 

 و به وثيقه گرفتن ( مانند برزیل)گذاري بخش خصوصی توسط دولت در ابتداي كار  پذیرش ریسك سرمایه
 (مانند كره جنوبی)ها  سهام شركت

 سازي باشيم تا  به دنبال كسب توانمندي و قابليتOEM ها صنعت هوایی كشور را باور نموده و وارد قرارداد
 .سپاري ساخت قطعات با كشور شوند برون

   شرط خرید را باید قرارداد ( مانند برجام)چنانچه فرصت خریدي براي كشور پيش آیدoffset  با سازندگان
 .قرار داد

 طبيعی است كه در وهله اول . نجام دادبایست با هدف صادرات ا گذاري در زمينه هوایی را می هر گونه سرمایه
 .خود به خود نياز داخلی برآورده خواهد شد
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