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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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استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.

استاد گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.

چكیده
صنعت هوایی یک صنعت استراتژیک حیاتی در حوزه سیستم محصوالت پیچیده برای اقتصاد و امنیت ملی
محسوب میشود .هدف مقاله حاضر ،تجزیه و تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای دو طرح کالن ملی
فناوری حوزه هوایی در ایران میباشد .با بررسی پیشینه و تجارب کشورها در طرحهای کالن طراحی و توسعه
محصول در حوزه هوایی ،چارچوبی از بازیگران و اقدامات هر بازیگر در هر مرحله این طرحها ارائه شده است .راهبرد
پژوهش حاضر مطالعه موردی ،جهتگیری آن کاربردی ،هدف آن توصیفی و رویکرد آن کیفی میباشد .ابزار
گردآوری دادههای اولیه مصاحبه با  14خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه هوایی و درگیر در دو طرح مورد
مطالعه (هواپیمای دوزیست و موتورجت) میباشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال  1398صورت گرفته است .برای
جمعآوری داده های ثانویه از تمامی اسناد و شواهد موجود در خصوص صنعت هوایی در ایران و خصوصاً دو طرح
مورد مطالعه استفاده شده است .تحلیل دادهها با تحلیل محتوا و کدگذاری محوری انجام شده است .نتایج حاکی از
آن است که طرحهای کالن ملی فناوری ،فرایندی پیچیده و چندمرحلهای میباشند و اجرای آنها نیازمند همکاری و
هماهنگی میان شبکه گستردهای از نهادهای مختلف از جمله بخش دولتی و خصوصی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
است .نتایج این پژوهش میتواند به منظور برنامهریزی بهتر و مدیریت اثربخش طرحهای کالن ملی حوزه هوایی
مورد استفاده سیاستگذاران و نهادهای متولی قرار گیرد.
واژگان كلیدی :تحلیل نهادی ،طرحهای کالن ،محصوالت پیچیده ،صنعت هوایی ایران.
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-1مقدمه

با توجه به نقش و جایگاه مهم و رو به رشد محصوالت پیچیده و فناورانه در فعالیتهای اقتصادی
و تولیدی بنگاهها و صنایع مختلف کشورها طی چند دهه گذشته ،همزمان با تغییرات فراوان در بازار و
فناوری ،کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت ساخت و تولید آن محصوالت متمایل شدهاند
( .)Chen et al., 2007محصوالت پیچیده و فناورانه ،ویژگیهایی از قبیل زیرسیستمهای متعدد و
پیچیده ،هزینههای باال ،نیاز به دانش و مهارت باال ،فناوری سطح باال ،تولید در حجم پایین ،تولید در
یک شبکه همکاری و لزوم یکپارچگی مستمر میان تأمینکننده ،سازنده و مشتری را در بر میگیرند
(.)Moddy & Dodgson, 2006
در سطح ملی جهت اجرای طرحهای پیچیده و فناورانه ،شبکهای از بازیگران و نهادهای مختلف از
جمله بنگاهها و شرکتهای کوچک و بزرگ ،دانشگاهها ،مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمانهای دولتی
و حاکمیتی حضور داشته و در کنار هم یک هدف مشترک در حوزه نوآوری و فناوری را دنبال
مینمایند .بنابراین ،شبکه همکاری در محصوالت پیچیده و فناورانه خصوص ًا در شرکتها و نهادهای
فعال در کشورهای درحال توسعه میتواند بعنوان بخشی از استراتژی این نهادها مورد توجه قرار گیرد.
در واقع بازیگران مختلف (اعم از بنگاهها و شرکتهای کوچک و بزرگ ،دانشگاهها ،مراکز علمی و
تحقیقاتی و سازمانهای دولتی و حاکمیتی) از طریق شبکه همکاری به دنبال کاهش هزینهها ،کاهش
ریسک و از همه مهمتر اکتساب و جذب فناوری و دانش جدید هستند (.)Hobday,2000
با توجه به نقش مؤثر محصوالت پیچیده و فناورانه حوزه هوایی (طراحی و ساخت هواپیماها،
بالگردها و پهپادها) در ارتقای اقتدار و امنیت ملی ،رشد و توسعه اقتصاد دانشبنیان ،پیشبرد علم و
فناوری در دیگر زمینهها و منافع حاصل از سرریز فناوریهای توسعه یافته یا بومیسازی شده به دیگر
بخشها ،صنایع هوایی در سطح جهانی به یک بخش راهبردی تبدیل شده است .همچنین ،اهمیت
اقتصادی با گردش مالی ساالنه  4۷0میلیارد دالری در سطح جهان در صنعت هوایی ،سبب میشود
گستره وسیعی از فناوریها از جمله الکترونیک ،مخابرات ،موتور ،مواد و  ...در صورت پرداختن به
حوزههای مرتبط با این صنعت ،توسعه یابند .لذا انجام طرحهای کالن ملی فناوری در حوزه هوایی نه
تنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد(.(Steenhuis & de Bruijn, 2001
به منظور تحقق راهبردهای کالن توسعه فناوری ،اقتصادی و اجتماعی در کشور ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری بعنوان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت ،توجه خود را به خلق قدرت
اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری ،تجاریسازی و اشاعه آن برای حل مسائل ملی ،تقویت خوداتکایی و
ایجاد مزیت رقابتی در بازار بینالمللی معطوف کرده و برنامههایی از قبیل حمایت از نوآوری و تجاریسازی
فناوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنایع ،حمایت از توسعه فناوریهای راهبردی و انجام طرحهای
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کالن ملی1فناوری تقاضا محور و حمایت از شکلگیری صنایع دانشبنیان را در دستور کار خود قرار داده
است .در بین تمامی برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،طرحهای کالن ملی
فناوری در حوزههای راهبردی و اولویتدار ،یکی از اصلیترین برنامهها به حساب میآید که از توسعه
فناوری در حوزه های دانش بنیان و نوآورانه با دو انگاره اصلی "وجود کشش تقاضا و بازار" و "مشارکت
بخش خصوصی و بهرهبرداران ذیربط" حمایت مینماید (مرکز طرحهای کالن ملی فناوری.)1396 ،

اجرای موفق طرحهای کالن ملی فناوری خصوصاً در حوزه هوایی ،نیازمند حضور مؤثر و همکاری
مناسب نهادها و بازیگران مختلف همچون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،بنگاههای اقتصادی و بخش
خصوصی ،سازمانهای تنظیمگر و سیاستگذاران بخش عمومی و دولتی میباشد .یکی از چالشهای
اساسی در خصوص اجرای موفق طرحهای کالن ملی فناوری ،باألخص در حوزه هوایی ،عدم وجود
چارچوبی مشخص به منظور شناسایی و حضور عناصر و بازیگران مناسب و تنظیم کارکردها و نقش
مؤثر آنها جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار در چارچوب کیفی و زمانی تعریف شده طرح میباشد
(نقیزاده.)1394 ،
در این راستا و با توجه به نقش و جایگاه مهم طرح های پیچیده و کالن ملی فناوری در رشد و
شکوفایی اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی ،پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی بازیگران و تعیین نقش
آنها در قالب چارچوبی نهادی در فرآیند اجرای طرحهای کالن ملی فناوری در حوزه هوایی با تمرکز بر
دو طرح کالن خاتمه یافته حوزه هوایی در ایران می پردازد .به عبارت دیگر ،سواالت اصلی این تحقیق
عبارتند از  )1چارچوب مناسب فرآیندی مراحل ،اقدامات و نقشهای بازیگران طرحهای کالن فناوری
در حوزه هوایی چیست؟؛  )2مراحل ،اقدامات و نقشهای بازیگران اصلی دو طرح کالن هواپیمای
دوزیست و موتور جت2چه بوده است؟
بدین منظور در ابتدا مفاهیم طرحهای کالن و ویژگیهای مشترک آنها تشریح میگردد ،در ادامه
شبکه گسترده همکاری بازیگران کلیدی و اقدامات صورت گرفته توسط آنها در مراحل طرحهای کالن
در حوزههوایی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و جمعبندی آنها در قالب جدول تطبیقی
نمایش داده می شود ،در نهایت متناسب با چارچوب ارائه شده ،تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند
سیاستگذاری ،تصویب و اجرای دو طرح کالن حوزه هوایی ایران صورت میگیرد .بی تردید نتایج و
دستاوردهای این پژوهش میتواند مبنای سیاستگذاری و مدیریت اثربخش اجرای طرحهای کالن
ملی فناوری حوزه هوایی مورد بهرهبرداری نهادها و ذینفعان مختلف خصوص ًا معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گیرد.

National Mega Projects

1

 2هر دو طرح مورد مطالعه ،در قالب طرح کالن ملی فناوری مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته و بر اساس نیاز
استراتژیک کشور و نیز به سفارش بهرهبرداران تعریف و انجام شدهاند.
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 -2پیشینه پژوهش
 -1-2طرحهای کالن و محصوالت پیچیده

در سالهای اخیر ،درک نقش بیبدیل توسعه علم و فناوری در تحقق اهداف اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی کشور ،لزوم افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه و به دنبال آن افزایش هزینههای
مربوطه را اجتنابناپذیر مینماید .بنابراین ،دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار کشور ،نیازمند
سیاستها و برنامهریزیهای جامع و فراگیر در بستری از فعالیتهای ظرفیت ساز در کشور ،همکاری
نهادهای مختلف و تعهد آنها به توسعه حوزههایی خاص از علم و فناوری میباشد که از طریق
ساماندهی فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی بخشهای مختلف کشور در قالب طرحهای کالن ملی
تحقق مییابد.
بر اساس تعریف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرحهای کالن ملی فناوری مور
حمایت خود ،این طرحها پروژههای پیچیده دانشبنیان و فناورانهای میباشند با سطوح نسبت ًا باالی
آمادگی فناوری و دارای ارزش افزوده اقتصادی زیاد و از نظر اهمیت و حیطه کار نیازمند تالش
مشارکتی همه جانبه و هماهنگ بین عناصر و بازیگران مختلف بوده و سبب رفع نیازهای اساسی و
راهبردی کشور به محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری و نوآوری ،اشتغالزایی و کاهش ارزبری می
گردد( .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.)1396 ،
شناخت و درک پویایی طرحهای کالن ،گامی مهم در برنامهریزی برای جلوگیری از عدم اطمینان
و ابهامزدایی از چنین پروژههایی است که میتواند مدیران و سیاستگذاران را با چالشهای بسیاری
مواجه نماید؛ طرحهای کالن به دلیل افقهای طوالنی برنامهریزی و رابطهای پیچیده  ،ذاتاً پرمخاطره
میباشند) .)Flyvbjerg, 2006فرایند جابهجایی مدیران در چرخههای طوالنیمدت طرحهای کالن،
سبب هدایت این پروژهها توسط سیاستگذاران و مدیران فاقد تجربه کافی میگردد و در نتیجه
موجب تضعیف رهبری میشود .همچنین ،تصمیمگیری ،برنامهریزی و مدیریت طرحهای کالن ،معموال
فرایندهای چند بازیگری هستند که ذینفعان متعددی اعم از دولتی و خصوصی را درگیر مینمایند
) .(Aaltonen & Kujala, 2010عالوه بر آن "تعصب منحصر به فرد "1بودن پروژه در میان مدیران ،مانع
یادگیری آنها از دیگر پروژههای موفق میگردد .عالوه بر آن ،به علت مبالغ زیاد سرمایهگذاری
طرحهای کالن و تعارض منافع ذینفعان مختلف ،فرایند رانتخواری به طور گسترده مشاهده
میشود ) .(Eisenhardt, 1989; Stiglitz, 1989; Flyvbjerg et al., 2009شواهد آماری حاکی از آن است
که پیچیدگیها و حوادث غیرمترقبه معموالً مورد توجه قرار نمیگیرند و موجب میشوند میزان بودجه
و مهلت زمانی تحویل پروژه ناکافی باشد و در نهایت اطالعات نادرست در مورد هزینهها ،برنامهها ،مزایا
و خطرات احتمالی در طول تصمیمگیری و توسعه پروژه سبب ایجاد تأخیر ،هزینههای اضافی و کاهش
1

Uniqueness bias
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سود شده و حیات پروژه را تهدید مینماید .برخی از مهمترین ویژگیهای طرحهای کالن در جدول
زیر قابل مشاهده است ).(Greiman, 2013
جدول :1ویژگیهای طرحهای کالن (جمعبندی نویسندگان از پیشینه)
ویژگی

توضیحات

نویسنده

مدت زمان

طرحهای کالن اغلب از نظر زمانی طوالنی مدت هستند .تأخیر در زمان
تحویل پروژه ممکن است با خود تبعاتی همچون ابهام ،عدم اطمینان و
ریسک را به همراه داشته باشد که در پروژههای کوتاهمدت کمتر دیده
میشود .همچنین پروژههای بلندمدت به مقادیر باالیی از منابع انسانی ،مالی،
تجهیزات و  ...نیاز دارند.

;(Hall et al., 2001
;Merrow, 1988
;Haynes, 1996
)Capka, 2004

ابعاد و مقیاس

اگر چه اداره بزرگراههای دولت فدرال ،پروژهای را بزرگ تعریف میکند که
هزینهای بیش از یک میلیارد دالر داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که این
مبلغ نسبت به وضعیت کشور یا محل اقدام پروژه سنجیده میشود.

(Gellert and Lynch,
)2003

پیچیدگی
طراحی و
ساخت

پیچیدگی در طرحهای کالن را میتوان از طریق تعداد مراحل تکمیل شده
محصول نهایی و یا معیارهای طراحی مانند پارامترهای عملکرد ،تغییرپذیری،
آسیبپذیری و ارگونومی توصیف کرد.

حمایت و
تأمین مالی

طرحهای کالن به طورکلی برنامههای مالی پیچیدهای دارند که ترکیبی از
سهام ،کمک های بالعوض و اوراق قرضه و مشارکت هستند .حامیان متعدد از
هر دو بخش عمومی و خصوصی جذب میشوند .همچنین ،همزمان با افزایش
هزینهها ،بودجه در دسترس پروژه محدود میباشد.

(Flyvbjerg et al.,
)2003

نظارت
عمومی

طرحهای کالنی که از کارایی باالیی برخوردارند ،تحت نظارت عموم به منظور
حصول اطمینان از اجرای درست پروژه ها قرار میگیرند .مشارکت سایر
سهامداران با دیدگاه ها و منافع متنوع در یک ساختار حاکمیتی ،به بررسی
دقیق توسعه و تحویل پروژهها کمک میکند.

(miller and hobbs,
)2005

سیاستگذاری
کالن

طرحهای کالن اغلب از طریق سیاستگذاریهای کالن جهت رفع چالشهای
زیربنایی عمده در شهرها ،ایالتها و کشورها ایجاد میشوند .اتخاذ سیاست-
های کالن ،نشاندهنده پیگیری اهدافی است که نمیتواند توسط مجموعهای
از گامهای فردی ،جزئی و تفکیک شده ایجاد شود.

;(Tobin, 2001
;Bosso,1994
)Schulman, 1980

تحویل و
تدارکات

طرحهای کالن به نوآوری در قرارداد و تدارکات برای بررسی خطرات احتمالی
در مراحل اولیه برنامهریزی نیاز دارند و باید روشهای مختلف و منحصر به
فردی برای تحویل و تدارکات پروژه داشته باشند.

& (Sanvido
)Konchar, 1999

ذینفعان
متعدد

طرحهای کالن غالباً در یک شبکه پیچیدهای از منافع عمومی قرار دارند که
به دلیل فراوانی ذینفعان با ارتباطات و نفوذ متنوع ایجاد شدهاند.

برآورد هزینه

طرحهای کالن پیچیده دارای ویژگی هایی هستند که باعث میشود اجرایی
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ویژگی

توضیحات

نویسنده

ساختن آنها چالش برانگیز باشد و سیاستگذاران باید همواره به بازبینی و
برآورد مجدد هزینهها بپردازند.

)al., 2002

ابعاد فرهنگی

از آنجا که طرح های کالن از بازیگران متعددی از جمله مقامات دولتی،
شهروندان ،توسعهدهندگان ،طراحان ،پیمانکاران و سازمانهای اجتماعی با
ادراکات و نیازهای مختلف تشکیل شده است ،فرهنگ ،عامل مهمی در
ساختار ،سازمان و حاکمیت پروژه محسوب میشود که دارای ابعاد فراوانی در
زمینههای سیاسی ،استراتژیک ،اقتصادی و اخالقی میباشد که باید با یکدیگر
هماهنگ شوند.

تاثیرات
اجتماعی-
اقتصادی

طرح های کالن تمایل به تولید اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارند
که می تواند مثبت یا منفی باشد .منافع ذینفعان مختلف ،چالشی برای
صاحبان پروژه است که باید قبل از مورد توجه قرار گرفتن پروژهها ،تصویب و
آغاز شوند.

)(USDOE, 2012

(Cooke-Davies,
)2002; Pinto, 2009

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری
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 -2-2طرحهای کالن حوزه هوایی و فرآیند انجام آنها

اکثر طرح های کالن ،مراحل مختلفی را در طول چرخه عمر خود سپری میکنند .این مراحل به
طور کلی شامل سیاستگذاری و برنامهریزی ،طراحی ،انعقاد قرارداد ،اجرا ،تست ،آزمون و نظارت می
شود) .(PMI, 2013; Anderson et al., 2006تحویل طرحهای بزرگ مقیاس و پیچیده نیازمند تمرکز نه
تنها در برنامهریزی طوالنیمدت ،بلکه در امور مالی و عملیاتهای بلندمدت نیز میباشد ،به خصوص از
آنجا که طراحی اولیه و انتخاب اولیه فناوری ،سیاستگذاران و مدیران اجرایی (دولتی یا خصوصی) را
به هزینه عملیاتی و نگهداری طرح برای سه تا پنج دهه متعهد مینماید ) .(Miller, 1997در ادامه،
طرحهای کالن در حوزه هوایی کشورهای مختلف و اقدامات اساسی صورت گرفته توسط شبکهای از
بازیگران در مراحل مختلف اجرای طرح ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و جمعبندی آنها در
پیوست  1و مقایسه تطبیقی آنها در جدول  2ارائه شده است.
طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای بوئینگ 787

دریمالینر۷8۷1

خود را با این هدف
در اوایل دهه  2000میالدی ،شرکت بوئینگ برنامه توسعه
که پیشرفته ترین و کارامدترین هواپیمای تجاری در سطح جهان محسوب شود ،راهاندازی کرد و
مجموعهای از نوآوریهای راهبردی را در طی فرایند اجرای آن بکار گرفت که منحصر به فردترین
ویژگی این شرکت به شمار میرود و انتظار داشت که سود سریعی از نیاز رو به رشد برای نسل
جدیدی از هواپیماهای پیشرفته و مقرون به صرفه کسب نماید؛ لذا برای این طرح بالغ بر  20میلیارد
دالر سرمایهگذاری کرد ) .(Holzmann et al., 2017درواقع ،این شرکت درصدد فراهم آوردن حمل و

Dreamliner
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نقلی سریع و برای مدت زمان طوالنی ،با کاهش  20درصدی هزینه و استفاده از مواد کامپوزیتی سبک
و نیز فناوری پرواز از طریق سیم ،به منظور ایجاد تحول در صنعت هواپیمای تجاری بود.
دولت این کشور در راستای توسعه ،تولید و فروش هواپیماهای بوئینگ به حمایت از این شرکت
از طریق تخفیفهای مالیاتی ،تحقیق و توسعه و نیز تقویت زیرساختها پرداخت .همچنین دفتر
عملیاتی دولت با هدف تضمین شرایط نظارتی و سیاسی در این کشور جهت توسعه صنعت هوافضا و
دفاع و امنیت ملی ایجاد شد .این دفتر با مقامات دولتی در سطوح مختلف همکاری کرده و محافظت
از منافع ،اعتبار شرکت ،رقابت با دیگر شرکتها در بازارهای جهانی و نیز حمایت از برنامههای شرکت
بوئینگ را در دستور کار خود قرار داد ).(Tang et al., 2009
به منظور سرعت بخشیدن به فرایند طراحی و اجرای این طرح کالن پیچیده ،شرکت بوئینگ
نسبت بیسابقه ای از فرایندهای طراحی و ساخت و تولید هواپیما را برونسپاری کرد .در نتیجه،
شبکهای گسترده متشکل از  ۷00پیمانکار از سراسر جهان تشکیل شد که عالوه بر طراحی و توسعه،
در فرایندهای ساخت و مونتاژ هواپیما نیز مشارکت نمودند .این امر سبب شد زنجیره تأمین سنتی به
زنجیره توسعه تبدیل گردد .همچنین ،شرکت بوئینگ تصمیم گرفت یک مدل مشوق جدید برای
تأمینکنندگان خود تعریف کند؛ در این راستا قراردادی مبنی بر تقسیم سود و درآمدهای حاصل و نیز
ریسک و زیانهای احتمالی طرح با آنها منعقد گردید .بدین ترتیب ،تأمینکنندگان بعنوان شرکای
راهبردی طرح ،هزینههای تحقیق و توسعه را متحمل میشدند و از طرفی ،سهمی از درآمد حاصل از
فروش هواپیما در آینده را کسب میکردند .در ادامه ،پیمانکاران فرعی ملزم به یکپارچهکردن
زیرسیستم های خود و ارسال به سایت مرکزی که مستقیم ًا توسط شرکت بوئینگ اداره میشد ،بودند.
باید توجه داشت ،بسیاری از آنها قادر به فراهم آوردن الزامات تعیین شده از جمله ارائه برنامههای
تحویل ،اسناد مناسب و نیز کیفیت مطلوب نبودند ).(Tang et al., 2009
پس از تصویب پروژه ،شرکت بوئینگ ثبت سفارشی از خطوط هوایی ژاپن که از بزرگترین
مشتریان این هواپیما به شمار میرفن ،دریافت نمود؛ در سپتامبر  2011تحویل اولین دریم الینر ۷8۷
به خطوط هوایی ژاپن صورت گرفت .این رویداد تقریباً چهار ماه دیرتر از برنامهریزی اصلی و بعد از
یک دوره طوالنی تأخیر پیشبینی نشده اتفاق افتاد .همچنین هزینه واقعی توسعه برنامه ،حدود 40
میلیارد دالر برآورد شد که بیش از دو برابر تخمین اولیه بود) .(Mecham, 2011بنابراین ،تحویل
دیرهنگام ،هزینههای سرسامآور و نیز مسائل و مشکالت ساختاری و خدماتی هواپیماها سبب شد این
رؤیا به واقعیتی دردناک تبدیل شود .ازدیگر چالشهای این طرح کالن میتوان نیاز به تجدید طراحی،
کمبود قطعه ،مشکالت توسعه نرمافزار ،نصب نادرست بستها و  ...نام برد؛ بدین منظور ،در سال
 ،2008یک مرکز عملیاتی جهت شناسایی و کنترل چالشها و جریانات غیرمنتظره و نیز ارتقای سطح
ارتباطات و هماهنگی بهتر با تولیدکنندگان تأسیس گردید و از طریق نظارت بر تولید جهانی
تأمینکنندگان این شرکت ،به حل مسائل و پیشبرد برنامهها پرداخت.
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بنابراین ،تجربیات گذشته شرکت بوئینگ در تولید هواپیماهای تجاری ،برای روبهرو شدن با
چالش های جدید در چنین برنامه نوآوری سطح باالیی کافی نبود .الزم به ذکر است چالشها و مسائل
دریم الینر  ۷8۷از جمله مسائل و مشکالتی است که بسیاری از طرحهای کالن دست کم حوزه هوایی
با آن مواجهاند .از این رو ،تسریع رشد فناوری ،افزایش پیچیدگیهای سیستم و تشدید تقاضا ،سبب
شد چالشهای نوآوری راهبردی در طرحهای کالن به دغدغهای جهانی برای سیاستگذاران،
برنامهریزان و مدیران تبدیل گردد).(Flyvbjerg, 2014
طرح کالن طراحی و ساخت جت امبرائر ERJ-170

شرکت امبرائر برزیل در سال  ،1998به توسعه برنامه جدید از خانواده  ERJ-170درحدود چهار
سال و با سرمایهگذاری حدود  900میلیون دالر از سرمایههای خود شرکت پرداخت .در این راستا،
شرکت امبرائر به دنبال ترکیب مسائل فناورانه پیچیده مربوط به تقاضا با چشم انداز کاهش هزینهها،
افزایش درآمد و بازگشت سرمایهگذاری است).(Cassiolato et al., 2002
استراتژی اصلی این شرکت ،توانایی مدیریت مشخص محصول و هماهنگی ادغام اجزای
زیرسیستمهای مختلف میباشد .بدین منظور ،شرکت امبرائر یک ساختار سلسله مراتبی در سه سطح
ایجاد کرد .در سطح نخست ،با هدف کاهش ریسک مالی و توزیع میان تأمینکنندگان خود ،شرکای
چندملیتی را ملزم به مشارکت در فرایندهای طراحی و تولید نمود .سطح دوم اغلب تأمینکنندگان
شرکتهای سایر کشورها را در بر میگرفت که متناسب با سفارشات این شرکت ،قطعات و تجهیزات را
ارائه میکردند .سطح سوم شامل خدمات برونسپاری شده به تأمینکنندگان نظیر تأمین مواد اولیه،
طراحی و تولید ،ارائه خدمات پروژه و مهندسی سیستم میشد ،بنابراین ،این فرایند ،شرکت امبرائر را
قادر به کنترل شبکهای متشکل از همکاران ،زنجیره تأمین جهانی و تقویت عملکرد تجاری و مزیت
رقابتی خود ساخت). (Figueiredo et al., 2008
تمرکز بر توسعه فناوری هوافضا و فعالیتهای تحقیق و توسعه از وظایف وزارت دفاع و وزارت
علوم و فناوری این کشور محسوب میشود .میتوان گفت توسعه برنامههای مرتبط با صنعت هوایی،
بدون تالش متمرکز و هماهنگ دولت امکانپذیر نبوده است؛ از جمله آنها میتوان اتخاذ سیاستهای
صنعتی به منظور افزایش سطح تحقیقات فناورانه بومی ،خصوصیسازی صنعت هواپیماسازی و حمایت
غیرمستقیم از آن ،فراهم کردن زیرساختها ،تأسیس مؤسسات تحقیقاتی مانند  ITIاشاره کرد.
همچنین ،مرکز فناوری هوانوردی 1یکی از سازمانهای وابسته به وزارت دفاع به شمار میرود که
مؤسسات متعددی نظیر مؤسسه مطالعات پیشرفته 2،مؤسسه فناوری هوانوردی3و مؤسسه هوانوردی و

1
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فضا 1زیرمجموعه آن قرار می گیرند و بر انجام تحقیقات پایه در حوزه هوایی ،توسعه آموزش عالی و
زیرساختهای تحقیقاتی در علوم هوایی متمرکز شدهاند .مرکز فناوری اطالعات رناتو آرچر2نیز همانند
دیگر مؤسسات به انجام تحقیقات پایه و توسعه فناوری مشغول میباشد .این مراکز و مؤسسات در
پیشبرد اهداف راهبردی طرحهای کالن تأثیر بسزایی داشتند .عالوه بر آن ،مؤسسات بخش عمومی،
مانند بانک توسعه برزیل و صندوق مالی برای مطالعات و پروژههای تحقیقاتی از این شرکت حمایت
کردند.
در مرحله طراحی این مدل جت منطقهای ،مجموعههای مختلفی با شرکت امبرائر همکاری
نمودهاند که از جمله آنها میتوان به خانههای طراحی 3که بطور اختصاصی برای این زمینه ایجاد
شدهاند ،شرکا چندملیتی و همچنین تأمینکنندگان اشاره کرد .مؤسسه ملی تحقیقات فضایی 4با
همکاری بنگاههای اقتصادی ،مونتاژ و تولید نمونه نهایی این جت منطقهای را برعهده داشتند .دیگر
مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی ،تأمینکنندگان و شرکای چندملیتی نیز تولید اجزا و تأمین
قطعات و تجهیزات را انجام دادند .دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در
این فرایند بودند و وظیفه تست و تأیید طرح را برعهده داشتند).(De Freitas Dewes et al., 2010
طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای C919

شرکت کوماک در سال  2008با هدف کاهش وابستگی چین به هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و
رقابت با آنها ،بعنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه طراحی و تولید هواپیمای جت تجاری ،پروژه
هواپیمای باریک پیکر  C919را آغاز کرد و در سال  2011به تولید نمونه اولیه آن
پرداخت).(Goldstein, 2006
پیشرفت شایان توجه صنعت هوافضای چین مدیون حمایت فزاینده دولت از این صنعت میباشد؛
دولت چین با انجام اقداماتی نظیر سرمایهگذاری در بخش هوایی و تعامالت فناوری با کشورها ،اتخاذ
استراتژی توسعه صنعتی جهت ارتقای ظرفیتها و توانمندیهای تولیدی ،تأمین مالی برای تشویق
همکاری با صنایع مرتبط ،حمایت از فعاالن و دانشمندان این حوزه ،تشویق خطوط هوایی داخل برای
خرید هواپیمای بومی و بهرهبرداری از آن ،دعوت از تأمینکنندگان خارجی قطعات برای همکاری با
تولیدکنندگان داخلی ،کمک به رشد فناورانه صنعت هوایی از طریق جذب متخصصان چینی خارج از
کشور ،تشویق شرکتهای خارجی برای خرید هواپیمای چینی با ارائه وام و تسهیالت ،تملک شرکتهای
خارجی صاحب فناوری ،تأسیس مراکز تحقیقاتی و نیز انعقاد قراردادهای همکاری با تولیدکنندگان خارجی
جهت انتقال فناوری به کشور خود و آموزش نیروی کار در خالل پروژهها ،در راستای حضور و رقابت
صنعت هوایی در بازارهای بینالمللی گامی مؤثر برداشت ).(Tyroler-Cooper & Peet, 2011
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شرکت کوماک تماماً طراحی هواپیمای باریک پیکر  C919را انجام داد و از تجربه و مهارت کافی
در این زمینه برخوردار بود .سپس در سال  ،2010از سازمان هواپیمای تجاری کشور گواهینامه و
مجوزهای مورد نیاز برای پرواز را دریافت کرد .همچنین ،در راستای توسعه این هواپیمای جت تجاری،
قراردادی میان این شرکت با خطوط هوایی ایرلند 1منعقد گردید .در زمینه ارائه خدمات زنجیره
تأمین ،آموزش نیروی انسانی ،ارزیابی تست پرواز و فروش و بازاریابی نیز تفاهمنامهای جهت همکاری
با شرکت بمباردیر کانادا امضاء نمود .مسئولیت ساخت هواپیما نیز به وزارتخانه صنایع سنگین (تحت
نظارت نیروی هـوایی دولـت چـین ( PLAAF 2و سازمان هواپیمایی کشور چین محول شده بود.
همچنین ،بررسی پیشنهادات و انعقاد قرارداد به شرکت صنعت هوانوردی چین3واگذار شده بود .عالوه
بر آن ،شرکت هواپیماسازی شانگهای )SAMC( 4که زیرمجموعه شرکت کوماک قراردارد ،مسئول
مونتاژ نهایی و یکپارچهسـازی سیسـتمهـای این هواپیما بود .تأیید پروژه و نظارت بر آن نیز با
همکاری دولت صورت پذیرفت ).(Cliff et al., 2011
طرح کالن طراحی و ساخت هواپیمای جت میتسوبیشی MRJ-200

پس از نیم قرن از تجربه نامؤفق ژاپن در ساخت هواپیما در دهه  1960میالدی ،صنایع سنگین
میتسوبیشی 5،برنامه ساخت هواپیمای جت منطقهای  MRJ-200خود را جهت توسعه بیشتر صنعت
هوایی تجاری راهاندازی کرد ).(Setta et al., 2019
وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت 6این کشور از طریق تأمین بودجه و حمایت مالی و مشارکت در
پرداخت هزینههای توسعه پروژه ،افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،تشویق شرکتها جهت
انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک برای رقابت در عرصه بینالمللی ،خرید نمونههای اولیه هواپیما و
نیز حمایت از ساخت هواپیماهای داخلی قابل رقابت با نمونههای خارجی به حمایت از صنعت هوایی
پرداخت .همچنین ،وزارت زمین ۷با دعوت از تولیدکنندگان در انجمن توسعه هواپیمای ژاپن ،صنایع
سنگین میتسوبیشی و فوجی به برگزاری جلسات توجیهی و اطالع رسانی اقدام نمود .صدور گواهینامه
و مجوزهای پروا ز نیز برعهده این وزارتخانه بود و از متخصصان خارجی در این زمینه بهره گرفت .در
طی این پروژه ،شرکت میتسوبیشی 8در کنار برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی طراحی یکپارچه،
ساخت بدنه ،بال ،مجموعه دم و مونتاژ نهایی محصول را بر عهده داشت .صنایع سنگین میتسوبیشی
(پیمانکار اصلی) و فوجی(9پیمانکار ثانوی) نیز در ساخت و تولید این هواپیما مشارکت نمودند .عالوه
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بر آن ،آژانس تحقیق و توسعه هوافضا 1با همکاری تیمهای تحقیقاتی و دانشگاه توهوکو ،در زمینه
توسعه هواپیما با یکدیگر مشارکت کردند .شرکت ناگویا2ارزیابی عملکرد پروژه را برعهده داشت؛ تست
هواپیما و تایید پروژه نیز از وظایف صنایع سنگین محسوب میشد).(Fukuoka et al., 2014
طرح کالن طراحی و ساخت جت سوخو SSJ-100

صنعت هواپیماسازی در روسیه عموماً صنعتی راهبردی بوده است .از این رو ،طی سالیان گذشته
طرحها و برنامههای متعددی با اهداف مشخص در حوزه صنعت هواپیماسازی به مرحله اجرا درآمده
است .در سال  2005دولت برنامههایی به منظور یکپارچهسازی این صنعت تدوین کرد و شرکتهای
کلیدی سازنده هواپیما در این کشور زیرمجموعه یک واحد یکپارچه به نام  UAC3قرار گرفتند .هدف
از این کار بهینهسازی خطوط تولید و کمینهکردن اتالفات بود .این واحد یکپارچه از حمایت مالی قابل
توجه دولت طی این سالها برخوردار بوده است )(Matthews & Lozano, 2012
توسعه جت منطقهای سوخوی سوپرجت  ،100نخستین و اصلیترین برنامه تجاری شاخص
شرکت  ، UACنمونه ای از استراتژی صنعت هوایی روسیه جهت توانمندسازی داخلی ،ارتقای سطح
فناوری و توسعه بازارهای هواپیمایی میباشد که از سال  2000آغاز شد و اولین پرواز خود را در سال
 2008انجام داد .دولت این کشور در راستای احیای صنعت هواپیمایی ،اقدامات متعددی انجام داد که
از جمله آنها میتوان به حمایت از قطعهسازی ،خصوصیسازی صنعت هواپیمایی جهت افزایش
رقابتپذیری صنعت هوایی داخلی و حمایت از آن ،تشویق شرکتها جهت ورود به بازارهای جهانی و
رقابت با شرکتهای هواپیماسازی غربی و نیز ایجاد شرکتهای بزرگ و کنسرسیومهای متحد از
طریق ادغام شرکتهای کوچک اشاره کرد ).(Тихонов & Сазонов, 2018
طراحی و ساخت نمونه اولیه هواپیما توسط شرکت سوخو (زیرمجموعه  (UACو با همکاری شرکای
خارجی صورت گرفته است .همچنین ،شرکت  KnAAPOمونتاژ نمونه نهایی و شرکت  ،NAPOتأمین
قطعات را برعهده داشتند ،شرکتهای خصوصی نیز در این فرایند مشارکت نمودند .تست ،تأیید و نظارت
بر این طرح نیز از وظایف شرکت  UACمحسوب میشد ).(Базикова & университета, 2018
طرح کالن طراحی و ساخت بمباردیر LJ45

در دهه  1990میالدی ،شرکت لیرجت ،وابسته به شرکت بمباردیر کانادا ،اقدام به طراحی مدل
جدیدی از هواپیمای جت تجاری نمود و جهت رقابت با جتهای تجاری فوق سبک ،تولید هواپیمای
 LJ45را در دستور کار خود قرار داد .ساختار سبک این هواپیما سبب کاهش وزن چشمگیری شد و
هزینه کمتری را در بر داشت .این امر منجر به بهبود ظرفیت و افزایش کارایی و عملکرد آن گردید
).)Greer et al., 1995
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دولت این کشور از طریق حمایت مالی و تامین بودجه پروژه و نیز تأسیس مراکز تحقیقاتی،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در رشتههای مرتبط با هوافضا و هوایی به پیشرفت و رشد فناورانه این
صنعت کمک قابل توجهی کرد .تیمهای طراحی کنسرسیوم بینالمللی ایجاد شده در این زمینه با
همکاری پنل های مشاوره به طراحی هواپیما و صدور مجوزهای الزم پرداختند .شرکت کانادایر در
ساخت و تولید هواپیما و ناسا نیز در تولید قطعات آن مشارکت نمودند .عالوه بر آن ،تیمهای طراحی و
ساخت 1،مونتاژ هواپیما و نظارت بر فرایند آن ،ارزیابی عملکرد سیستم و زیرسیستمها و نیز کنترل
خطرات احتمالی را برعهده داشتند .همچنین ،تست قطعات ،نمونه اولیه و تأیید نهایی توسط دانشگاه-
های ایالتی اوهایو و ویچیتا صورت پذیرفت ) .(Greer et al., 1995در سال  ،2006بیش از  300نمونه
از این جت تجاری تولید شد که تا سال  2010این تعداد حدود ًا به دو برابر رسید که شامل نمونههای
پیشرفتهتر این مدل نیز میشد .هنگام تحویل هواپیما ،یک سری مشکالت مکانیکی و الکتریکی نمایان
شد که منجر به توقف پروژه و تأخیر یک ماهه جهت شناسایی و رفع نواقص و عیوب آن گردید.
 -3-2صنعت هوایی ایران

ایران بیش از هفتاد سال است که ورود به صنعت هوایی را تجربه میکند .دهه  19۷0را میتوان
آغاز همکاری با شرکتهای آمریکایی در توسعه فعالیتهای تولیدی و همچنین بخش تعمیرات و
نگهداری هواپیماهای مسافربری دانست .بدین ترتیب ایران یکی از قدرتمندترین مراکز تعمیرات،
نگهداری و عملیات2در منطقه شناخته شد .در دهه  1990اولین قرارداد همکاری بینالمللی به منظور
تولید هواپیمای  52نفره با اکراین منعقد گردید .در راستای اجرای این طرح کالن ،فناوری طراحی و
ساخت هواپیما به کشور منتقل شد و نیز برخی مراکز تخصصی در زمینه طراحی و مهندسی هواپیما
در کشور تأسیس گردید .در سال  2008صنعت هوایی ایران توجه خود را بر حوزه تجاری معطوف کرد
و برنامه هایی را جهت ورود به این بازار تدوین نمود که از جمله آنها میتوان به طرح کالن IR-140
اشاره کرد ).(Naghizadeh, 2011
بنابراین ،علیرغم تحریمهای ظالمانه و یک طرفه استکباری چهل ساله اخیر و پیچیدگی فراوان
این صنعت توانسته از ناوگان نسبتاً مسن خود به خوبی بهرهبرداری کرده و صنعت هوایی خود را سرپا
نگه دارد(میرباقری)139۷ ،؛ با این وجود ،شاهد شکاف قابل توجهی میان صنعت هوایی ایران با
کشورهای پیشرو هستیم که عالوه بر تحریمها ،میتوان به عدم توجه کافی به این صنعت با سطح
فناوری باال و عدم وجود برنامه مدون برای رشد و توسعه آن اشاره کرد ).(Lee, 1996
اولویتهای طرحهای کالن حوزه هوافضا تا حدی در اسناد باالدستی نظیر نقشه جامع علمی
کشور ،برنامه پنجم توسعه و نیز سند جامع توسعه هوافضا در سطح محصول تصریح شده است؛ اما
مسیر توسعه ،نقشه راه و مکانیسمهای ارزیابی و نظارت بر اجراییسازی این اسناد به طور مطلوب
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تدوین نشده است .توسعه نوآوری و تجاریسازی در بخش هوافضا تنها توسط بنگاه بخش خصوصی
واقعی و در حوزه صنایع غیرنظامی محقق خواهد شد .یکی از مهمترین اشکاالت اسناد باالدستی حوزه
هوافضا عدم پذیرش توانمندی شرکتهای بخش خصوصی است .به عبارت دیگر ،عمده وظایف و
مأموریتهای تعیین شده در اسناد باالدستی کشور جهت اجرا به سازمانها و شرکتهای دولتی و
نیمهدولتی و در برخی موارد به دانشگاهها محول شده است؛ در حالیکه بخش خصوصی اقتصاد ،رکن
اصلی توسعه فناوری و تجاریسازی نوآوری با رویکرد اقتصادی و مشتریمدار است .در حال حاضر با
توجه به توانمندی داخلی ،امکانات و زیرساختهای موجود ،طراحی ،ساخت و تولید قطعات و
زیرسیستمهای محصوالت فناورانه بخش هوافضا بعنوان یک اولویت اساسی مطرح است و توسعه
صنعتی و اقتصادی این بخش از این طریق میسر میشود .لذا حضور شرکتهای توانمند داخلی در
زنجیره بینالمللی تأمین و تولید محصوالت هوافضا و مشارکت با شرکتهای خارجی ،مهمترین عامل
توسعه کسب و کار شرکتها میباشد؛ بنابراین ،اخذ استانداردهای بینالمللی برای شرکتهای داخلی
کامال ضروری خواهد بود (مصاحبهشونده  2و .)12
مقایسه طرحهای کالن طراحی و ساخت محصوالت پیچیده در حوزه هوایی کشورهای مذکور
نشان میدهد که طرحهای کالن بطور کلی از مراحل سیاستگذاری و برنامهریزی ،طراحی ،انعقاد
قرارداد ،اجرا ،تست ،آزمون و نظارت تشکیل شدهاند .همانطور که مالحظه میشود بازیگران مختلفی
در هر مرحله از طرح کالن اقدامات مشخصی را انجام میدهند.
عموماً مرحله نخست که تحت عنوان برنامهریزی و سیاستگذاری شناخته میشود مهمترین
مرحله در فرایند اجرای طرحهای کالن محسوب میگردد و دیگر مراحل وابستگی نسبتاً زیادی به این
مرحله دارند .همچنین ،دولتها به منظور تحقق راهبردهای کالن حوزه هوایی نقش بسیار مهمی در
این مرحله ایفا مینمایند؛ بدین منظور ،حمایت مالی و تأمین بودجه طرحهای کالن ملی را برعهده
دارند و به سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه میپردازند .ایجاد زیرساختهای تحقیقاتی و
فناورانه و نیز تشویق شرکتهای داخلی و خارجی جهت افزایش مشارکت آنها از دیگر راهکارهای
دولت به شمار میرود .همچنین ،تأسیس مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی را میتوان از اقدامات اساسی
آنها جهت پیشبرد اهداف این حوزه دانست .بدین ترتیب ،دولتها بعنوان بازیگران کلیدی و مؤثر این
مرحله شناخته میشوند.
در رابطه با مرحله طراحی میتوان به حضور شرکتهای مجری طرحها جهت انجام فعالیتهای
اصلی طراحی اشاره کرد .با این وجود ،بخشهای دیگر همکاری الزم را با آنها انجام میدهند .صدور
مجوزها و گواهینامههای ضروری نیز یکی از فرایندهای این مرحله میباشد که معموالً توسط
سازمانهای هواپیمایی و دیگر نهادهای دولتی انجام میگردد .انعقاد قرارداد نیز عمدت ًا میان
شرکتهای مجری طرح با بهرهبرداران ،پیمانکاران و صنایع سنگین و  ...صورت میگیرد .مرحله چهارم
از فرایند اجرای طرحهای کالن ،اقدامات متنوعی از جمله تولید قطعات و تجهیزات الزم ،مونتاژ و
10۷
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تولید نهایی و نیز یکپارچهسازی و تجمیع سیستم را در بر میگیرد و نیازمند بازیگران متخصص در هر
بخش میباشد .مطالعه تطبیقی نشان میدهد عموماً شرکتهای مجری مسئول اصلی تولید قطعات
هستند و گاهاً مؤسسات تحقیقاتی و دیگر تأمینکنندگان با آنها مشارکت میکنند .ساخت و مونتاژ
نهایی نیز با همکاری مجری طرح و بنگاههای اقتصادی ،شرکای راهبردی و صنایع سنگین مختلف
صورت میپذیرد .عالوه بر آن ،بازیگران کلیدی در فرایند یکپارچهسازی سیستمها که از مهمترین
اقدامات این مرحله محسوب میشود در هر طرح کالن متفاوت است .با این وجود ،میتوان گفت
شرکتهای مجری طرحها این نقش حیاتی را ساماندهی مینمایند .از مهمترین اقدامات مرحله آخر
یعنی تست ،آزمون و نظارت بر طرحهای کالن نیز میتوان به انجام تست و تأیید نهایی پروژه و
همچنین ارزیابی و کنترل عملکرد سیستم و نظارت بر آن اشاره کرد که عمدتاً دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی ،آزمایشگاههای استاندارد معتبر و سازمانهای مادر مجری طرح این وظایف را برعهده دارند.
جدول تطبیقی  ،2مراحل طرحهای کالن ،بازیگران کلیدی و مهمترین نقش آنها را در هر مرحله نشان
میدهد.
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جدول  :2جدول تطبیقی طرحهای کالن حوزههای هوایی کشورهای مختلف
�& (Holzmann et al., 2017; De Freitas Dewes et al., 2010; Tyroler-Cooper & Peet 2011; Setta et al., 2019; Базикова
(جمعبندی پیشینه بر اساس университета, 2018; Greer et al., 1995

طرح
مراحل

برنامهریزی

اقدامات

ERJ-170

C919

حمایت مالی و تامین بودجه

دولت برزیل (وزارت دفاع ،وزارت
علوم و فناوری) ،بانک توسعه
برزیل

دولت چین

سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه و انجام تحقیقات
فناورانه

دولت برزیل (وزارت دفاع ،وزارت
علوم و فناوری) ،بانک توسعه
برزیل
CTA ،IEAv ،ITA ،IAE
،CTI

دولت چین

ایجاد زیرساختهای فناورانه

دولت برزیل (وزارت دفاع ،وزارت
علوم و فناوری)CTA ،

تشویق شرکتها و فعاالن
داخلی یا خارجی در زمینه
صنعت هوایی

طراحی

SSJ-100

دولت روسیه

BOEING78
7

LJ45

MRJ-200

دولت ایاالت
متحده آمریکا

دولت کانادا،
کنسرسیوم
بین المللی

دولت ژاپن (وزارت اقتصاد،
صنعت و تجارت)

دولت ژاپن (وزارت اقتصاد،
صنعت و تجارت)

دولت ایاالت
متحده آمریکا

دولت ایاالت
متحده آمریکا
دولت چین

تاسیس مراکز تحقیقاتی و
آموزش عالی

دولت (وزارت دفاع ،وزارت علوم
و فناوری) برزیل

دولت چین

مشارکت در انجام چرخه
طراحی

شرکت امبرائر ،خانههای طراحی،
تأمینکنندگان ،شرکای
چندملیتی

شرکتCOMAC
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دولت ژاپن (وزارت اقتصاد،
صنعت و تجارت)

دولت روسیه

دولت کانادا
شرکت Sukhoi
و شرکای
خارجی

کنسرسیوم
JADC
تیم های طراحی
تامینکنندگان

تیمهای
طراحی
کنسرسیوم
بین المللی

MITAC
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طرح
مراحل
اعطای قرارداد

اقدامات

ERJ-170

C919

SSJ-100

انعقاد قرارداد

شرکت Harbin

Ryanair
Bombardier

کنسرسیوم
طراحی و ساخت
هواپیما

ساخت قطعات

مؤسسات تحقیقاتی داخلی و
خارجی ،تأمینکنندگان ،شرکا
چندملیتی

شرکت
COMAC

مشارکت در مونتاژ و تولید
نهایی

INPE
بنگاههای اقتصادی

شرکتCOMAC

اجرا

تست ،آزمون و
نظارت

مشارکت در توسعه هواپیما

شرکت امبرائر

وزارت صنایع
سنگین

BOEING78
7

LJ45

MRJ-200

شرکتهای
Shaanxi ,
Xi'an
Shenyang

پیمانکاران
فرعی

MHI , FHI

NASA

MITIAC

شرکت NAPO
شرکتهای
KnAAPO
 UACبا
همکاری شرکای
خارجی

شرکای راهبردی
کنسرسیوم
JADC

CANADA
IR

MTIAC , JAXA
تیم تحقیقاتی و دانشگاه
توهوکو

کنسرسیوم
JADC

یکپارچهسازی و تجمیع

خانههای طراحی

COMAC
شرکت

شرکای راهبردی

انجام تست و تایید نهایی

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

دولت چین

کنسرسیوم
JADC

ارزیابی عملکرد سیستم

Bombardier

صدور گواهینامه و
مجوزهای الزم

سازمان هواپیمایی
تجاری چین
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مؤسسات
تحقیقاتی

MHI , FHI ,
MTIAC

دانشگاههای
ایالتی اوهایو و
ویچیتا

MHI

DBT ,
FAA

NAGOYA

پنل مشاوره
صاحبان

دولت ژاپن (وزارت اقتصاد،
صنعت و تجارت)

 -3روششناسی

جهتگیری پژوهش حاضر کاربردی ،راهبرد آن مطالعه موردی و از منظر هدف ،توصیفی میباشد.
همچنین ،رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش کیفی است .هدف این تحقیق بررسی و شناسایی
بازیگران و تعیین نقش آنها در قالب چارچوبی نهادی در فرآیند اجرای طرحهای کالن ملی فناوری در
حوزه هوایی با تمرکز بر دو طرح کالن خاتمه یافته حوزه هوایی در ایران است .بر این اساس سواالت
اصلی این تحقیق عبارتند از  )1چارچوب مناسب فرآیندی مراحل ،اقدامات و نقشهای بازیگران
طرحهای کالن فناوری در حوزه هوایی چیست؟؛  )2مراحل ،اقدامات و نقشهای بازیگران اصلی دو
طرح کالن هواپیمای دوزیست و موتور جت چه بوده است؟
در پژوهش حاضر ،رویکرد مورد استفاده در تحلیل محتوا ،قیاسی میباشد .درصورتیکه ساختار
تحلیل بر اساس دانش پیشین شکل گرفته باشد ،میتوان با ایجاد ساختار تحلیل در این رویکرد ،به
کدگذاری محتوا بر اساس مقولههای آن ساختار پرداخت ) .(Schreier, 2014بدین ترتیب ،تحلیل
محتوای قیاسی ،توصیفی است که با جایگذاری اجزای مختلف محتوا در مقولههای چارچوب کدگذاری
انجام میشود .بدین منظور ،پس از ارائه چارچوب مفهومی ،جمعآوری دادهها با استفاده از دادههای
اولیه و ثانویه صورت گرفته است )(Yin, 2003؛ بدین منظور ،محققان در ابتدا منابع ثانویه از جمله
اسناد باالدستی ،گزارشهای سیاستی ،کتابها ،مقاالت و سایتهای اطالعاتی اینترنتی را بررسی
نموده و سپس ،مصاحبهای نیمهساختاریافته با متخصصان و خبرگان صنعت هوایی ایران که در جریان
فرایند سیاستگذاری ،تصویب و اجرای طرحهای کالن ملی فناوری این حوزه قرار داشتند ،در دستور
کار قرار گرفت (مطابق جدول .)3
جدول  :3لیست مصاحبه شوندگان

1

مدیرعامل شرکت مجری (طرح کالن )1

32

1398/9/16

2

دبیر کارگروه هوانوردی عمومی ستاد توسعه فناوری هوافضا و حمل و نقل
پیشرفته (طرح کالن )1

10

1398/8/25

3

مدیر پژوهش و فناوری شرکت مجری (طرح کالن )2

21

1398/8/13

4

مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت مجری (طرح کالن )1

20

1398/9/23

5

مدیر عامل وقت شرکت مجری (طرح کالن )2

25

1398/8/13

6

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی (طرح کالن
 1و )2

35

1398/8/2۷

۷

رئیس مرکز طرحهای کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
(طرح کالن  1و )2

24

1398/9/20

8

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
(طرح کالن  1و )2

23

1398/9/23

ردیف

مصاحبه شونده

سابقهکاری
(سال)

تاریخ مصاحبه
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9

رئیس گروه تخصصی هوایی در ستاد توسعه فناوری هوافضا و حمل و نقل
پیشرفته (طرح کالن )2

10

1398/9/4

10

کارشناس ارشد مرکز طرح های کالن ملی فناوری (طرح کالن  1و )2

9

1398/8/18

11

کارشناس ستاد توسعه فناوری هوافضا و حمل و نقل پیشرفته (طرح کالن )2

15

1398/9/13

12

مدیر میانی در سازمان هواپیمایی کشور و مشاور مرکز طرح های کالن
ملی(طرح کالن  1و )2

25

1398/9/16

13

کارشناس ارشد معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری (طرح کالن )1

8

1398/9/20

14

کارشناس مرکز استاندارد دفاعی (طرح کالن  1و )2

11

1398/8/18

ردیف

مصاحبه شونده

سابقهکاری
(سال)

تاریخ مصاحبه

با توجه به تناسب حوزه فعالیت کاری محققان با موضوع طرحهای کالن ملی فناوری و ارتباط با
مدیران و مجریان طرحهای مورد نظر ،تالش شد با متخصصان مطلع در این زمینه مصاحبه شود و
پاسخهای آنها پیاده سازی گردد .سپس ،متن مصاحبهها مورد بررسی دقیق قرار گرفت و متناسب با
نقش بازیگران در فرایند سیاستگذاری ،تصویب و اجرای طرحهای کالن و در نهایت بر اساس چارچوب
پژوهش ،به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد .عالوه بر تحلیل محتوای مصاحبهها (دادههای اولیه) ،به
منظور جمع آوری مطالب دارای داللت بر اقدامات انجام شده توسط بازیگران بعنوان تمهای تحلیل
پژوهش ،متون مقاالت ،اسناد ،گزارشها و دیگر دادههای ثانویه نیز تحلیل شدند و بدین منظور ،از
کدهای تبیینکننده نقشهای بازیگران استفاده گردید .در مرحله کدگذاری ،مقوالت براساس چارچوب
نظری شکل گرفتند و با استفاده از پیشینه و تجربه طرح کالن حوزه هوایی در کشورهای برزیل ،چین،
روسیه ،آمریکا ،کانادا ،ژاپن (یک طرح کالن در صنعت هوایی هر کشور انتخاب و مراحل آن مورد
تحلیل قرار گرفت) چارچوب فرایندی مراحل و نقشهای طرحهای کالن در حوزه هوانوردی استخراج
گردید .سپس ،ضمن شناسایی بازیگران و نقش آنها در هر مرحله از طرح کالن ،چارچوبی از مجموعه
مراحل ،بازیگران کلیدی و اقدامات صورت گرفته در هر مرحله ارائه گردید .در ادامه ،جدولی تطبیقی
از بازیگران رایج و مهمترین اقدامات آنها در هر مرحله از طرح کالن قابل مشاهده میباشد .بدین
ترتیب ،متناسب با چارچوب ارائه شده ،تجزیه و تحلیل نقش بازیگران در فرایند اجرای دو طرح کالن
ملی فناوری در صنعت هوایی ایران صورت پذیرفت.
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جدول  :4چارچوب مراحل ،اقدامات و نقشها در فرآیند انجام طرحهای کالن ملی حوزه هوایی (بر اساس پیشینه و
مصاحبه با خبرگان حوزه هوایی در ایران)

طرح کالن
مراحل

بازیگر متداول

اقدامات
حمایت مالی و تأمین بودجه
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و انجام تحقیقات فناورانه

 -1برنامهریزی و
سیاستگذاری

ایجاد زیرساختهای فناورانه /پژوهشی /تخصصی
تشویق /حمایت از شرکتها و فعاالن داخلی یا خارجی در
حوزه هوایی

دولت (نهادهای سیاستگذار و
پشتیبان توسعه پژوهش و
فناوری)

تأسیس /تقویت مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی
انجام فعالیتهای طراحی

مجری طرح (یک یا چند بنگاه
دولتی یا خصوصی)

صدور گواهینامه و مجوزهای الزم

نهادهای متولی تنظیمگیری و
استاندارد در حوزه هوای

انعقاد قرارداد

مجری طرح ،بهرهبردار طرح،
پیمانکاران و همکاران طرح

 -2طراحی

 -3عقد قرارداد

ساخت قطعات
 -4اجرا

مونتاژ و تولید نهایی
یکپارچهسازی و تجمیع

 -5تست ،آزمون
و نظارت

انجام تست و تأیید نهایی

ارزیابی عملکرد سیستم

مجری و همکاران مجری طرح
(شامل دانشگاهها ،موسسات
تحقیقاتی ،شرکتهای دولتی و
خصوصی در حوزه هوایی)
دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و
پژوهشی ،نهادهای تخصصی
تست و استاندارد

با توجه به چارچوب ارائه شده میتوان گفت مهمترین اقدامات صورت گرفته در مرحله
برنامهریزی عبارت است از :حمایت مالی و تأمین بودجه طرح کالن ،سرمایهگذاری در بخش تحقیق و
توسعه ،ایجاد زیرساختهای فناورانه و پژوهشی ،حمایت از شرکتها و فعاالن داخلی یا خارجی حوزه
هوایی و نیز تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقاتی که عمدت ًا توسط نهادهای سیاستگذار و پشتیبان
توسعه فناوری انجام میشود .مرحله طراحی شامل انجام فعالیتهای طراحی و صدور گواهینامه و
مجوزهای الزم میگردد که به ترتیب مجری طرح کالن و نهادهای متولی تنظیمگری و استاندارد این
حوزه عهدهدار این مسئولیتها میباشند .انعقاد قرارداد نیز میان مجری طرح و بهرهبردار ،پیمانکاران و
دیگر شرکای داخلی یا خارجی صورت میگیرد .همچنین ،ساخت قطعات ،مونتاژ و تولید نهایی و نیز
یکپارچهسازی و تجمیع توسط مجری و همکاران طرح اعم از دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی،
شرکتهای دولتی و خصوصی این حوزه صورت میپذیرد .عالوه بر آن ،دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی
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و نهادهای تخصصی تست و استاندارد به انجام تست و تأیید نهایی و نیز ارزیابی عملکرد سیستم
میپردازند.
به منظور ارزیابی کیفیت یافته های پژوهش ،روایی از سه منظر درونی ،سازه و بیرونی مورد توجه
قرار گرفته است .تشریح مفاهیم طرحهای کالن و نقش آنها در تحقق راهبردهای کالن توسعه فناوری
در حوزههای دانشبنیان و نوآورانه برای مصاحبهشونده قبل از انجام مصاحبه ،نشاندهنده روایی
درونی ،همچنین ،ارائه چارچوب اولیه بر مبنای مطالعات صورت گرفته قبل از انجام مصاحبه،
تبیینکننده روایی سازهای و نیز تهیه و تنظیم سؤاالت متناسب با تخصص مصاحبهشونده ،اثباتکننده
روایی بیرونی میباشد ) .(Koch, 2006با توجه به پروتکل مصاحبه و پروتکل تحلیل و کدگذاری دادهها
مطابق سه محور چگونگی روند شکلگیری طرح کالن ملی فناوری حوزه هوایی ،شناسایی بازیگران
کلیدی در فرایند سیاستگذاری ،تصویب و اجرای طرح کالن و نیز مهمترین اقدامات انجام شده
توسط آنها ،میتوان گفت پژوهش از پایایی الزم نیز برخوردار است.
 -4یافتهها
 -4-1طرح کالن ( 1هواپیمای دو زیست)

شرکت مجری این طرح بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی پیشرو در صنایع هوایی ایران در
زمینه طراحی و ساخت هواپیماهای سبک و فوق سبک در سال  136۷در کشور تأسیس شد .این
شرکت دارای قابلیت طراحی و تولید قطعات فلزی و کامپوزیتی است که یک صنعت نوآورانه تلقی می
شود و در صنایع مختلف کاربرد دارد.
بهرهبردار طرح کالن  1نیز به منظور ارتقای توانمندی فنی و عملیاتی و انجام مأموریتهای
محوله از سال  1382تا  ،1384جهت خرید و تأمین یک نمونه هواپیما با کاربری نظامی از کشور
آمریکا اقداماتی را پیگیری نمود که با توجه به تحریمهای آن کشور علیه جمهوری اسالم ایران و
همچنین ،کاربری خاص هواپیمای مذکور ،تأمین و خریداری این محصول با چالشهای جدی مواجه
گردید.
در سال  1386با توجه به همکاریهای موفق پیشین مجری طرح با نهادهای دفاعی کشور در
زمینههای هوافضا و پیرو جلسه میان مدیران آن شرکت با مسئولین مربوطه و نیز با توجه به
چالشهای تأمین و خریداری هواپیمای مورد نظر ،مقرر شد به منظور تأمین محصول مذکور و پاسخ به
نیاز بهرهبردار ،یک نمونه از این هواپیما با کاربری غیرنظامی به کشور وارد شده و سپس با انتقال دانش
فنی ،اصالحات الزم جهت بومیسازی و تغییر کاربری محصول به منظور انجام مأموریتهای نظامی
مورد نظر بهرهبردار صورت پذیرد .در نتیجه مذاکرات و تفاهمات انجام شده در سال  138۷و پیرو
انعقاد تفاهم نامه ،این طرح به تصویب رسید.
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پس از اعالم رسمی از طرف بهرهبردار و نهاییسازی توافقات ،تأیید فنی و اجرایی طرح از طرف
وزارت دفاع و بهرهبردار طرح در سال  1389رسم ًا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال
گردید .با حمایت اولیه این معاونت و با محوریت ستاد توسعه فناوریهای هوافضا ،پروژه به طور رسمی
آغاز شد و نهایتاً در سال  1390تحت عنوان طرح کالن ملی فناوری تعریف و با مدیریت و راهبری
مرکز طرحهای کالن ملی فناوری به اجرا رسید .نمونه تولیدی محصول مطابق با نیاز بهرهبردار با
کاربری نظامی و ظرفیت شش نفر سرنشین در سال  1394ارائه و موفق به اخذ کلیه مجوزها و
تأییدیههای الزم (اعم از  ASTM ،FAA AC’S ،EASA CS – 25و  )DINاز کلیه مراجع ذیصالح
گردید (مصاحبهشونده  .)1در ادامه به توضیح مراحل طرح ،نهادهای متولی ،کارکردها و نقش نهادی
در هر مرحله میپردازیم.
در خصوص مرحله نخست تحت عنوان سیاستگذاری و برنامهریزی میتوان گفت شورای عالی
انقالب فرهنگی ،توسعه فناوری حوزه هوافضا را در اسناد باالدستی نظیر سند نقشه جامع علمی و سند
توسعه هوافضای کشور ،در اولویت قرار اداده و اسنادی در این راستا توسط ستاد توسعه فناوریهای
هوایی و هوانوردی تدوین شدهاند .تدوین و اجرای بندهای مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
برعهده وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح بوده و همچنین تصویب آنها
توسط مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری
بهرهبردار طرح ،به استخراج و تجمیع تقاضا به منظور توسعه بازار و نیز تأیید طرح در سطح کالن
بعنوان نیاز ملی راهبردی پرداخت .مجری طرح نیز ارزیابی فنی و امکانسنجیهای اولیه را انجام داد و
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،برنامه تأمین مالی را تدوین و سهم مشارکت
مالی ذینفعان طرح را تعیین نمود (مصاحبهشونده  ۷ ،2و .)8
سپس در مرحله طراحی ،شرکت مجری ،منجصراً انجام فعالیتهای طراحی این طرح را برعهده
داشت در مرحله سوم ،قرارداد میان شرکت مجری طرح و بهرهبردار طرح منعقد شد (مصاحبهشونده
12 ،1و .)14
در مرحله اجرا ،ساخت و تولید سامانهها و قطعات از جمله ساخت قطعات کامپوزیت و قطعات
فلزی ،توسط شرکت مجری با همکاری دانشگاهها ،مراکز علمی ،بنگاههای صنعتی و نهادهای ذیربط و
نیز ساخت و تولید قطعات زیرسیستمها توسط شرکتهای قطعهسازی داخلی و خارجی انجام گرفت.
عالوه بر آن ،این شرکت ،وظیفه ساخت سیستمهای اصلی و مونتاژ زیرسیستمها و ارائه نمونه اولیه را
برعهده داشت و همچنین به تدوین مالحظات یکپارچهسازی سیستمهای اصلی و زیرسیستمهای
محصول پرداخت .مرحله تست ،آزمون و نظارت ،مرحله نهایی بوده که در آن دانشگاههای علم و
صنعت ،امیرکبیر و صنعتی شریف در زمینه آنالیز مواد ،روشهای تولید و تدوین تستهای محصول
فعالیت کردند .تست و آزمون اولیه قطعات و زیرسیستمها توسط شرکتهای قطعهسازی داخلی و
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خارجی انجام شد .همچنین ،مجری طرح به تست و آزمون یکپارچگی و عملکرد زیرسیستمها و
سیستمهای اصلی پرداخت .بهره بردار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به ترتیب وظیفه
نظارت و ارزیابی فنی و عملیاتی دورهای محصول و نظارت کالن بر پیشرفت طرح و تخصیص منابع را
برعهده داشتند؛ تدوین مجوزها و تأییدیههای الزم جهت تحویل و بهرهبرداری محصول نیز توسط
مرکز استاندارد دفاعی صورت گرفت (مصاحبهشونده  4و  .)13جمعبندی اقدامات انجام شده توسط
مهم ترین بازیگران در هر مرحله از این طرح کالن ملی فناوری حوزه هوایی در جدول 4قابل مشاهده
است.
جدول  :5جمعبندی مراحل ،بازیگران و اقدامات طرح کالن ملی ( 1بر اساس یافتههای تحقیق)
طرح كالن 1
اقدامات

بازیگر

مراحل

در اولویت قرار گرفتن توسعه فناوری
حوزه هوافضا در اسناد باالدستی
(نظیر نقشه جامع علمی)

شورای عالی انقالب فرهنگی

ارزیابی فنی و امکانسنجیهای اولیه

مجری طرح 1

هماهنگی بین ذینفعان طرح

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تدوین برنامه تأمین مالی و تعیین سهم مشارکت
مالی ذینفعان طرح

مجری طرح  ،1معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

 -2طراحی

انجام فعالیتهای طراحی

مجری طرح 1

 -3انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد

مجری و بهرهبردار طرح 1

پیشبرد عملیاتی (ساخت) طرح و ارائه نمونه اولیه

مجری طرح 1

تدوین مالحظات یکپارچهسازی سیستمهای اصلی
و زیرسیستمهای محصول

بمجری طرح 1

ساخت و تولید قطعات زیرسیستمها

شرکتهای قطعهسازی داخلی و خارجی

ساخت و تولید سامانهها و قطعات

مجری طرح  1با همکاری دانشگاهها ،مراکز
علمی ،بنگاههای صنعتی و نهادهای ذیربط

مونتاژ زیرسیستمها و ساخت سیستمهای اصلی

مجری طرح 1

آنالیز مواد ،روشهای تولید و تدوین تستهای
محصول

دانشگاههای علم و صنعت ،امیرکبیر و صنعتی
شریف

تست و آزمون اولیه قطعات و زیرسیستمها

شرکتهای قطعهسازی داخلی و خارجی

تست و آزمون یکپارچگی و عملکرد زیرسیستمها
و سیستمهای اصلی

مجری طرح 1

نظارت و ارزیابی فنی و عملیاتی دورهای محصول

بهرهبردار طرح 1

نظارت کالن بر پیشرفت طرح و تخصیص منابع

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 -1برنامهریزی و
سیاست گذاری

 -4اجرا

 -5تست ،آزمون
و نظارت
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طرح كالن 1
اقدامات

بازیگر

مراحل

تدوین مجوزها و تأییدیههای الزم جهت تحویل و
بهرهبرداری محصول

مرکز استاندارد دفاعی

 -4-2طرح کالن ( 2موتور جت)

ایدههای اولیه و مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی و اجرایی طراحی و ساخت طرح کالن  2از
سال  13۷5با تأسیس شرکت مجری طرح شکل گرفت .در این سالها ،گزارشات متعدد توجیهی ،فنی
و اقتصادی طراحی و ساخت این طرح به منظور جلب مشارکت و حمایت ذینفعان و نهادهای دولتی به
ایشان ارائه شد .بر اساس سند چشم انداز ،یکی از اولویتهای کشور در زمینه هوایی ،طراحی و ساخت
مدلهای جنگنده سنگین طرح با هدف گذار از قطعهسازی و کسب دانش فنی و توانمندی
سیستمسازی آنها بوده است.
بر اساس تجارب کشورها در طرحهای کالن فناورانه ،تأمین زیرساختها عمدتاً بر عهده دولتها
بوده است .مهمترین علت این موضوع ،هزینه باالی تأمین و تجهیز زیرساختها ،ماهیت سخت افزاری
آن و عدم عالقهمندی بخش خصوصی در این زمینه میباشد .در سال  13۷9در قالب طرح تملک
داراییهای سرمایهای ،اعتباری بالغ بر  ۷2میلیون دالر جهت تأمین زیرساختهای پروژه موتور
هواپیمای ایران  140تصویب شد و در ادامه ،این زیر ساخت ها در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت
(مصاحبهشونده .)3
پروژه طراحی و ساخت آن در سال  1393به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شد و
در قالب یک طرح کالن ملی فناوری مورد حمایت آن نهاد قرار گرفت .مهمترین هدف این طرح کالن
ملی ،توسعه محصول و ایجاد شبکه همکاران و تشکیل زنجیره تأمین مطلوب با رویکرد توانمندسازی و
توسعه شرکتهای فناور در زنجیره بود .مهمترین عناصر و بازیگران فعال در این طرح کالن ملی،
شبکه ای شامل  60شرکت دانشبنیان و فناور و نیز  10دانشگاه میشود (مصاحبهشونده  3و .)۷
مشابه طرح قبل ،در مرحله برنامهریزی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،توسعه فناوری حوزه
هوافضا را در اسناد باالدستی نظیر سند نقشه جامع علمی و سند توسعه هوافضای کشور ،در اولویت
قرار داده و اسنادی که توسط ستاد توسعه فناوریهای هوایی و هوانوردی تدوین شدهاند را تصویب
نموده است .تدوین و اجرای بندهای مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی و
وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح بوده و همچنین تصویب آنها توسط مجلس شورای اسالمی
صورت گرفته است .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از شکلدهی به بازار صنعت هوایی
کشور حمایت و هماهنگی الزم را بین ذینفعان مختلف طرح ایجاد کرده است .همچنین ،بهرهبردار این
11۷
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طرح به استفاده بر روی هواپیماهای جنگنده به منظور توسعه بازار پرداخته است .بررسی پروژههای
تحقیقاتی از دیگر اقدامات این مرحله میباشد که توسط صنایع هوایی و معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صورت پذیرفته است .شرکت مجری با همکاری سازمان مادر مجری
طرح  2و شرکت صها ،امکانسنجی و مطالعات اقتصادی ،بازاری و مالی طرح را انجام داده و با
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،برنامه تأمین مالی را تدوین و سهم مشارکت مالی
ذینفعان طرح را تعیین کردهاند (مصاحبهشونده  ۷ ،6و .)8
از اقدامات مرحله طراحی میتوان به برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی طرح بصورت مستمر
با حضور و مشارکت سازمانها و صنایع مرتبط و ذینفع و خبرگان حوزه هوایی توسط ودجا1و موسسه
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی اشاره کرد .همچنین ،شرکت مجری ،انجام فعالیتهای طراحی را
برعهده داشته است؛ تعامل فعال و مشاوره عملیاتی و فنی به تیم طراحی نیز برعهده بهرهبردار بوده
است .در مرحله سوم ،قرارداد میان مجری طرح و بهرهبردار طرح منعقد گردید (مصاحبهشونده ،11 ،5
12و .)14
در مرحله چهارم ،ساخت و مونتاژ نهایی نمونه مهندسی موتور توسط شرکت مجریصورت پذیرفت.
شرکتهای فناور و دانشبنیان وظیفه ساخت قطعات و زیرسیستمهای محصول نهایی را برعهده
داشتند و دانشگاههای صنعتی شریف ،علم و صنعت ،تهران و اصفهان به همکاری در حوزه تدوین
دانش فنی ساخت قطعات هایتک و پیچیده موتور و دستیابی به فناوری تولید متریال از جنس سوپر
آلیاژها و همچنین همکاری در تعیین عمر دیسکهای توربین پرداختند .همچنین ،شرکت مجری،
مدیریت اجرایی و عملیاتی طرح و ساخت نمونه اولیه را برعهده داشت .این شرکت تدوین مالحظات
یکپارچهسازی سیستمهای اصلی و زیرسیستمهای محصول را انجام داد و با همکاری دانشگاهها ،مراکز
علمی ،بنگاههای صنعتی و نهادهای ذیربط ،سامانهها و قطعات را تولید نمود .در مرحله تست ،آزمون و
نظارت ،و شرکت صها در حوزه آزمون برخی از ماژول محصول با یکدیگر همکاری کردند .دانشگاهها،
تست و آزمون محصول تا سطح تولید نمونه آزمایشگاهی ( )TRL5را برعهده داشتند .تست و آزمون
مونتاژ زیرسیستمها و ساخت سیستمهای اصلی توسط شرکت مجری انجام شد .شرکتهای فناور و
دانشبنیان نیز به انجام تست و آزمون های عملکردی قطعات و زیرسیستمها پرداختند .عالوه بر آن،
بهرهبردار طرح در انجام تست های زمینی و پروازی همکاری کرد .معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نیز وظیفه داشت بر پیشرفت طرح نظارت نماید (مصاحبهشونده  9 ،5و  .)10جمعبندی
اقدامات انجام شده توسط مهمترین بازیگران در هر مرحله از این طرح کالن ملی فناوری حوزه هوایی
در جدول  5قابل مشاهده است.

 1وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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جدول  :6جمعبندی مراحل ،بازیگران و اقدامات طرح کالن ملی ( 2بر اساس یافتههای تحقیق)
طرح كالن 2
مراحل

 -1برنامهریزی
و سیاست
گذاری

 -2طراحی

 -3انعقاد
قرارداد

 -4اجرا

اقدامات

بازیگر

در اولویت قرار گرفتن توسعه فناوری حوزه هوافضا
در اسناد باالدستی (نظیر نقشه جامع علمی)

شورای عالی انقالب فرهنگی

حمایت از شکلدهی به بازار صنعت هوایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بررسی پروژههای تحقیقاتی

معاونت پژوهش و فناوری سازمان مادر
مجری طرح 2

انجام امکانسنجی و مطالعات اقتصادی ،بازاری و
مالی

ودجا ،سازمان مادر ،مجری طرح  2با
مشارکت صها

هماهنگی بین ذینفعان طرح

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تدوین برنامه تأمین مالی و تعیین سهم مشارکت
مالی ذینفعان طرح

مجری طرح  ،2معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی طرح به
صورت مستمر با حضور و مشارکت سازمانها و
صنایع مرتبط و ذینفع و خبرگان حوزه هوایی

ودجا ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع
دفاعی

انجام فعالیتهای طراحی

مجری طرح 2

انجام فازهای طراحی مقدماتی و طراحی دقیق
(نمونه مهندسی)

وزارت دفاع ،سازمان مادر مجری طرح ،2
مجری طرح 2

تعامل فعال و مشاوره عملیاتی و فنی به تیم
طراحی

بهرهبردار طرح 2

انعقاد قرارداد

مجری و بهرهبردار طرح 2

مدیریت اجرایی و عملیاتی طرح و ساخت نمونه
اولیه

مجری طرح 2

تدوین مالحظات یکپارچهسازی سیستمهای اصلی
و زیرسیستمهای محصول

مجری طرح 2

ساخت و تولید سامانهها و قطعات

مجری طرح  2با همکاری دانشگاهها ،مراکز
علمی ،بنگاههای صنعتی و نهادهای ذیربط

ساخت و مونتاژ نهایی نمونه مهندسی محصول

ودجا ،سازمان مادر ،مجری طرح 2

ساخت قطعات پیچیده محصول

دانشگاههای صنعتی شریف ،علم و صنعت،
تهران و اصفهان

ساخت قطعات زیرسیستمهای محصول نهایی

شرکتهای فناور و دانشبنیان
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طرح كالن 2
مراحل

اقدامات

بازیگر

همکاری در حوزه آزمون برخی از ماژولهای موتور

مجری طرح  ،2صها

تست و آزمون محصول تا سطح تولید نمونه
آزمایشگاهی )(TRL5

دانشگاههای صنعتی شریف ،علم و صنعت،
تهران و اصفهان

آزمون و تست مونتاژ زیرسیستمها و ساخت
سیستمهای اصلی

مجری طرح 2

همکاری در انجام تستهای زمینی و پروازی

بهرهبردار طرح 2

نظارت کالن بر پیشرفت پروژه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انجام تست و آزمونهای عملکردی قطعات و
زیرسیستمها

شرکتهای فناور و دانشبنیان

تدوین مجوزها و تأییدیههای الزم جهت تحویل و
بهرهبرداری محصول

گواهینامه  DOAسازمان هواپیمایی
کشوری ،مرکز استاندارد دفاعی

J-85

 -5تست،
آزمون و نظارت

 -5نتیجهگیری

صنعت هوایی یک صنعت استراتژیک حیاتی در حوزه سیستم محصوالت پیچیده برای اقتصاد
ملی و امنیت کشورهای توسعه یافته محسوب میشود که کمک شایان توجهی به زمینههای اشتغال،
استقالل ،امنیت ،عرضه فناوریهای جانبی و دفاع ملی کشور مینماید )(Alshaigi & Al-Ashaab, 2015
 .بنابراین ،به منظور تحقق راهبردهای کالن کشور ،توسعه فناوری حوزه هوافضا در اسناد باالدستی
(نظیر نقشه جامع علمی) در اولویت قرار میگیرد و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بعنوان نهاد اجرایی مسئول در این زمینه را به دنبال خواهد داشت.
اجرای طرحهای کالن ملی و پیشروی در حوزههای راهبردی علوم و فناوری در کشور که منجر به
باالترین دستاوردها برای جامعه میشود ،نیازمند همکاری و هماهنگی میان شبکه گستردهای از
نهادهای مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و سایر بخشهای مسئول
و تعهد و التزام آنها به تحقق راهبردهای کالن توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و به تبع آن لزوم
تمرکز تالشها و هزینهکردها در این حوزهها میباشد (.)Hobday, 2000
از این رو ،در این پژوهش تالش شد دو نمونه از طرحهای کالن ملی فناوری حوزه هوایی کشور
انتخاب و فرایند سیاستگذاری ،تصویب و اجرای آنها تشریح شود و با استفاده از مصاحبههای انجام
شده (داده اولیه) توسط محققان و نیز بررسی دادههای ثانویه نظیر اسنادباالدستی ،گزارشهای
سیاستی ،کتابها ،مقاالت و سایتهای اطالعاتی اینترنتی ،بازیگران مؤثر و اقدامات اساسی صورت
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گرفته توسط آنها در مراحل مختلف طرحهای کالن شناسایی و مطابق چارچوب ارائه شده در پیشینه،
تجزیه و تحلیل گردید.
به منظور فراهم آوردن بستری برای توسعه آتی و پیشبرد اهداف در صنعت هوایی کشور،
پیشنهادات اجرایی و سیاستی ذیل ارائه میشود.
ضروری است برنامه مدونی جهت شناسایی نقش دقیق بازیگران در هر طرح کالن طراحی
گردد؛ نواقص و کاستیهای موجود در شبکه همکاری آنها برطرف شده و تعامالت و
مشارکت آنها در مراحل مختلف طرح بهبود یابد.
به منظور تبادل تجارب و درسآموختههای فعاالن و دانشمندان این حوزه و انتقال
دستاوردهای فناورانه آنها ،برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی با رعایت مالحظات
امنیتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد.
از آن جا که رشد و توسعه صنعت هوایی کشور و فرایند اجرای طرحهای پیچیده و بزرگ
مقیاس نیاز به برنامهریزی طوالنیمدت دارد ،سیاستها و راهبردهای متنوع دولتهای
متفاوت باید کمترین تأثیر را در این زمینه داشته باشد .تجربه کشورهای برزیل و روسیه
نشان میدهد خصوصیسازی صنعت هواپیماسازی برای افزایش رقابتپذیری و حمایت
غیرمستقیم از آن ،متضمن حصول انتظارات و تحقق اهداف این صنعت میباشد.
یکی از مهمترین اشکاالت اسناد باالدستی ،عدم تدوین مسیر توسعه ،نقشه راه و
مکانیسمهای ارزیابی و نظارت بر اجراییسازی اولویتهای طرحهای کالن حوزه هوایی
میباشد .از این رو ،برنامهریزی و سیاستگذاری مشخص در این زمینه حائز اهمیت است.
باید توجه داشت چارچوب ارائه شده از بازیگران و اقدامات صورت گرفته توسط آنها بر اساس
مطالعات انجام شده ،روادید و شواهد موجود در حوزه هوایی ایران و کشورهای برزیل ،چین ،روسیه،
آمریکا ،کانادا و ژاپن میباشد و قابل تعمیم به دیگر حوزههای کاربردی نیست؛ بنابراین ،یافتههای این
پژوهش نمیتواند خارج از صنعت هوایی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع از ویژگیهای مطالعه
موردی محسوب میشود .با این وجود ،نتایج و دستاوردهای این پژوهش میتواند مبنای
سیاستگذاری و مدیریت اثربخش اجرای طرحهای کالن ملی فناوری این حوزه مورد بهرهبرداری
نهادها و ذینفعان مختلف طرحهای کالن ملی خصوص ًا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گیرد.
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