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چکیده

صنعت بالگردي کشور با سابقهاي چندين دهساله به دلیل وجود بازار مناسب داخلي و تأثير بر اشتغال و توسعۀ ساير

بخشهاي صنعتي ،از جذابترين بخشهاي صنعتي جهت سرمايهگذاري محسوب ميشود .هدف اصلي اين پژوهش
شناسايي عوامل مؤثر بر شکلگيري و توسعۀ خوشۀ صنعتي بالگرد کشور است .در اين مطالعه ،با مرور ادبيات مربوط
به خوشههاي صنعتي و نظامبخشي نوآوري ،عوامل مؤثر در قالب مدل اوليهاي دستهبندي و سپس از طريق مصاحبه
با  20نفر از خبرگان حوزۀ سياستگذاري علم و فناوري و صنعت بالگردي کشور ،بوميسازي و اصالح شده است.
اين مدل نيز به روش تحليل عاملي تأييدي و تحليل مسير و با جمعآوري پرسشنامه از نمونۀ  404نفري جامعۀ آماري
پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است .نتايج تحليل مسير نشان ميدهد که عوامل اقتصادي و مرتبط با بازار ،عوامل
علمي و فناورانه ،عوامل صنعتي ،عوامل سياسي و عوامل انساني در شکلگيري و توسعۀ خوشۀ صنعتي بالگردي
کشور تأثير داشتهاند.

واژگان کلیدی :خوشۀ صنعتي ،نظامبخشي نوآوري ،خوشۀ نوآورانه ،عوامل صنعتي ،عوامل اقتصادي و مرتبط
با بازار.
-1استاد گروه مدیریت صنعتی -دانشگاه عالمه طباطبایی -تهران -ایران
 -2دانشیار گروه مدیریت صنعتی -دانشگاه عالمه طباطبایی -تهران -ایران
 -3دانشیار گروه مدیریت صنعتی -دانشگاه عالمه طباطبایی -تهران -ایران
-*4دانشجوی دکتری مدیریت فناوری -دانشگاه عالمه طباطبایی/نویسنده عهدهدار مکاتبات
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 -1مقدمه

صنعت هوایی به عنوان یکی از حوزههای سرمایهبر و دارای فناوری باال ،در کشور سابقهای چندین دهساله
دارد .بازار بزرگ و گسترده ،دانش و فناوری وسیع ،کمک به ایجاد اشتغال و توسعۀ شرکتهای زنجیرۀ
تامین ،از ویژگیهای مثبت این حوزه است که همین ویژگیها و نیز اهمیت راهبردی آن باعث شده
است تا سیاستگذاران به این بخش توجه خاصی داشته باشند .در گذشته بخشهای اصلی این صنعت
در انحصار شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکائی بود ،اما در سالهای اخیر ،اقتصادهای نوظهوری مانند
چین ،هند و برزیل نیز به جمع کشورهای صاحب فناوری هوایی پیوسته و محصوالت خود را با برندهای
ملی وارد بازار جهانی نمودهاند .با وجود سابقۀ طوالنی ،کشور ما پیشرفت متوازنی در عرصۀ هوایی را
شاهد نبوده است .یکی از بخشهایی که کمتر مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران صنعتی کشور
قرار گرفته ،صنعت طراحی و ساخت بالگرد غیر نظامی است .با وجود بازار متنوع و گستردۀ این بخش
(از بازار بخشهای نفت و گاز ،امداد هوایی ،ستاد بحران و  ...گرفته تا بازار آموزشی و گردشگری) چه در
داخل و چه در خارج از کشور و با وجود وجود زیرساختارهای مناسب – به دلیل وجود سابقۀ همکاری
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فناورانه با یکی از مطرحترین شرکتهای تولید بالگرد (شرکت بل) در سالهای گذشته  -این صنعت
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توسعۀ درخور توجهی نداشته است .فشار ناشی از تحریمها در سالهای اخیر ،شرایط سیاسی و بحرانهای
منطقهای ،کاربری بسیار متنوع بالگردها ،نیاز فوری و حجم باالی تقاضای بالگرد ،دولت را بر آن داشته
است تا توسعۀ صنعت بالگرد تجاری را در دستور کار خود قرار دهد .هر چند وجود برخی زیرساختها
خصوص ًا در بخش تعمیر و نگهداری و سابقۀ همکاری با شرکتهای غربی و شرقی ،افق روشنی پیش
روی این سیاست ترسیم میکند ،اما به جهت پیچیدگیهای خاص این صنعت و سرمایهبر بودن آن ،هر
گونه سیاستگذاری و حرکت غیرهوشمندانه منجر به هدر رفت سرمایههای ملی خواهد شد.
پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی موضوع ،به این سواالت پاسخ دهد:
 )1در شکلگیری و توسعۀ خوشۀ نوآورانه صنعت بالگرد تجاری چه عواملی تأثیرگذارند؟
 )2هر یک از این عوامل با چه متغیرهایی قابل تبیین هستند؟
 )3این عوامل و متغیرها برای تحلیل شکلگیری و توسعۀ خوشۀ بالگردی کشور در قالب چه مدلی
قابل جمع بندی هستند؟

 -2مبانی نظری پژوهش

در ادبیات مدیریت فناوری ،سه مفهوم خوشهها ،شبکهها و نظامهای نوآوری براي تشريح نحوۀ

همکاري و تعامل بنگاهها استفاده ميشود ()Ford & Håkansson, 2006) (Hakaanson, 1982
 .)(Hakansson & Snehota, 1995تفاوتها و شباهتهاي زيادي ميان اين مفاهیم وجود دارد .برخي
ايدهها به همپوشاني و اتصال نظريههاي شبکه و خوشه پرداختهاند ()Gordon & McCann, 2000
 )(Markusen, 1996و بسياري از پژوهشگران نيز معتقدند شبکهها براي درک پويايي خوشهها ضروري
از خوشهها و شبکهها میدانند .خوشهها معموالً تجمعي از بازيگران بههمپيوسته در يک مکان جغرافيايي
خاص هستند .در حاليکه شبکهها معموالً به عنوان شبکهای 1از بازيگران در يک ساختار نهادي شناخته
ميشوند )Ingstrup, Freytag, & Damgaard, 2009( .با تجربه از تجربهها و دانش حاصل از يک
پروژۀ نگاشت خوشه در منطقه سوترن 2دانمارک به توصيف ارتباط بين خوشهها و شبکهها پرداختهاند.
نتايج بررسي آنها نشان داد که خوشههاي موفق از الگوي شبکهها پيروي ميکنند .تنوع تعریفهای ارائ ه شده
براي واژۀ خوشه ،نشاندهنده گسترۀ وسيع افرادي است که از اين مفهوم استفاده کردهاند؛ از پژوهشگران
تا سياستگذاران ( .)Ingstrup, Freytag, & Damgaard, 2009ردمن خوشه را به اين صورت
تعريف ميکند :يک خوشه عبارت است از تمرکز جغرافيايي زنجيرۀ توليد براي يک محصول يا گسترهاي
از محصوالت مشابه و همچنين نهادهاي مرتبط (نظير آموزش ،زيرساخت و برنامههاي پژوهشي) که بر
رقابتپذيري اين اجتماعات تاثير ميگذارند ()Redman, 1994 .چياروني و چيهزا ،ژاکوبزو دي من ابعاد
کليدي مورد استفاده براي تعريف خوشه را بدين شرح بيان ميکنند )1( :خوشهسازي جغرافيايي يا مکاني
فعاليت اقتصادي؛ ( )2ارتباطات افقي و عمودي بين بخشهاي صنعت؛ ( )3استفاده از فناوري مشترک؛ ()4
کيفيت شبکۀبنگاه يا همکاري بنگاه؛ و ( )5حضور يک بازيگر مرکزي (يک بنگاه بزرگ ،مرکز پژوهشي و )...
( .)Chiaroni & Chiesa, 2006به اعتقاد چياروني و چيهزا ،ويژگيهاي کليدي که در خوشهها نقش
مهمي ایفا ميکنند عبارتند از )1( :ارتباطات ورودي-خروجي رسمي؛ ( )2ارتباط خريدار-فروشنده؛ ()3
تمرکز جغرافيايي بنگاهها؛ و ( )4زيرساخت تخصصي مشترک .آنها با بررسي خوشههاي فناوري زيستي
دريافتند که در فناوري زيستي ،خوشهها با شکلگيري شرکتهاي جديد علممحور خلق ميشوند .اما فرآیند
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هستند ( .)Saxenian, 1994) (Sorenson & Stuart, 2001بسیاری نیز نظامهای نوآوری را مجموعهای
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شکلگيري اين شرکتها به خودي خود نميتواند بقاء داشته باشد و نياز به پرورش در يک محيط مناسب
دارند .عوامل توانمندساز و پشتيبان کليدي در شکلگيري خوشهها از نگاه آنها عبارتند از:
•

عوامل مالي :در دسترس بودن منابع مالي براي شرکتها

•

عوامل علمي :سازوکار بهرهبرداري از پژوهش علمي

•

عوامل صنعتي :سازوکار بهرهبرداري از پژوهش علمي

•

عوامل پشتيبان :حضور فضاي کلي مطلوب ()Chiaroni & Chiesa, 2006

توضيح بيشتر در مورد عوامل فوق در جدول ( )۱ارائه شده است.
جدول ( :)۱عوامل کليدي خلق و توسعه خوشههاي فناوري زيستي ()Chiaroni & Chiesa, 2006
عوامل مالي

عوامل صنعتي

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره اول ،بهـار 1393

• حضور پايه و اساس صنعتي
• دسترسي به سرمايه براي دوره پيش از آغاز
• وجود داستانهاي موفقيت در فناوري زيستي
• دسترسي به سرمايۀآغازين
• جذابيت محلهاي جديد ساير شرکتها
• دسترسي به سرمايهگذاري خطرپذير
• سازوکار جذب کارکنان مديريتي و تجاري کليدي
• دسترسي به راهبردهاي خروج (عرضۀاوليۀسهام و )...
• پشتيباني برونسپاري فرآیندهاي پژوهش و توسعه و
• دسترسي به منابع مالي دولتي
شرکتهاي زايشي صنعتي
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عوامل پشتيبان
• چارچوب قانوني
• جذابيت ناحيه
• وجود زيرساخت پشتيبان اختصاصي
• پذيرش عمومي فعاليتهاي فناوري زيستي
• پيشرفت بينالمللي خوشه

عوامل علمي
• وجودپايه و اساس علمي
• سازوکارهاي انتقال فناوري
• فرهنگ شبکهسازي
• فرهنگ کارآفريني
• سازوکارهاي جذب کارکنان علمي کليدي

شوراي ملي پژوهش کانادا 3چند برنامۀ توسعۀ خوشه را در دوازده منطقۀ کانادا به اجرا درآورده است.
اين برنامهها در پاسخ به سياستهاي دولت براي نوآوري ،تجاريسازي و توسعه اقتصادي شکل گرفتهاند
( .)Davis, Arthurs, Cassidy, & Wolfe, 2006با وجود اينکه در ادبيات روشهاي متفاوتي
براي تحليل خوشهها ارائه شده است ،رويکرد استانداردي براي اين کار وجود ندارد .از اين رو چارچوب
جديدي مبتني بر مطالعات پورتر و متناسب با نيازهاي شوراي ملي پژوهش کانادا توسعه داده شد .اين

چارچوب داراي دو بخش است« :شرايط موجود» و «عملکرد جاري» .شرايط موجود دربردارنده سه جزء
است که سازمانهاي پشتيبان خوشه (شامل شوراي ملي پژوهش کانادا) ،محيط رقابتي (مشتريان و رقبا) و
عوامل محيطي خوشه (نظير فضاي کسب و کار) را اندازهگيري ميکنند .عملکرد جاري شامل سه جزء است
که اهميت خوشه (بر حسب اندازه بحراني بنگاههاي محوري؛ وسعت مسئوليتها؛ دسترسي بنگاهها)؛ تعامل
در درون خوشه و با بيرون خوشه؛ و پويايي خوشه (بر حسب نوآوري و رشد) را اندازهگيري ميکنند .يک
تأخير زماني بين شرايط و عملکرد وجود دارد ،بدين معني که شرايط موجود بر عملکرد آینده تأثير ميگذارد
همانطور که پيشتر ذکر شد ،اين مدل بر مبناي مدل پورتر توسعه داده شده و «شرايط موجود» اين
چارچوب مشابه «الماس پورتر»« ،سازمانهاي پشتيبان» منطبق بر «صنايع مرتبط و پشتيبان» در این
مدل و «محيط رقابتي» منطبق بر ترکيب «ساختار ،راهبرد و رقابت بنگاه» و «شرايط تقاضا» است.
«عوامل محيطي خوشه» منطبق بر «شرايط عامل» است .برتري اين مدل نسبت به مدل پورتر ،اضافه
شدن «شاخصهاي عملکرد جاري» است که امکان تعيين روابط علت و معلولي را فراهم ميکند
(.)Davis, Arthurs, Cassidy, & Wolfe, 2006
عالوه بر مطالعات یاد شده که تمرکز خود را بر شکلگیری و توسعۀ خوشهها قرار داده اند ،مطالعات
مشابهی نیز در خصوص شکلگیری و توسعۀ نظامهای نوآوری بخشی صورت گرفته است .اين موضوع
از آن جهت اهميت دارد که بين دو مفهوم خوشه و نظام نوآوري بخشي ،نزديکي مفهومي زيادي وجود
دارد ( .)Niosi & Zhegu, 2005مهمترین این مطالعات عبارتند از (محمدی:)1389 ,
• مطالعۀ بانک جهانی برای بررسی و سیاستگذاری نظامبخشی نوآوری در بخش کشاورزی
کشورهای در حال توسعه که در سال  2006تا  2008انجام شده است و عمدت ًا بر نحوۀ شکلگیری
و تکامل نظام نوآوری در بخشهای مختلف کشاورزی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد
((.)World Bank, 2006) (World Bank, 2008
• مطالعات برگک و جاکوبسن در رابطه با نحوۀ شکلگیری و تحول در نظام نوآوری فناورانه
انرژیهای تجدیدپذیر در فاصلۀ سالهای  2000تا  2004که از رویکرد کارکردی با درنظر گرفتن پنج
بعد کلیدی برای مطالعۀ این نظام استفاده کردهاند (.)Bergek & Jacobsson, 2003
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و عملکرد جاري نتيجۀ شرايط گذشته است (.)Davis, Arthurs, Cassidy, & Wolfe, 2006
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• مطالعات جاکوبسون و برگک و همکارانشان در رابطه با نحوۀ شکلگیری و تحول در نظامهای
نوآوری فناورانه انرژیهای نو ،سلولهای خورشیدی در آلمان ،پرورش ماهی در شیلی ،ماشینسازی در
کرۀجنوبی ،فوالد و هواپیماسازی در برزیل ،انرژیهای زیستی و خدمات  ITدر خانه در فاصلۀ سالهای
 2000تا  2008که از رویکردهای کارکردی با در نظر گرفتن پنج و هفت بعد کلیدی برای مطالعۀ این
نظامها استفاده کردهاند (.)Bergek, 2008
• مطالعات هکرت ،نگرو و همکارانشان در رابطه با نحوۀ شکلگیری و تحول در نظامهای
نوآوری فناورانه در بخش انرژی در کشورهای هلند ،نروژ و آلمان و  ...در فاصلۀ سالهای 2007
تا  2009که از رویکرد کارکردی با درنظر گرفتن هفت بعد کلیدی برای مطالعۀ این نظا مها استفاده
کرد هاند (.)Hekkert & Negro, 2009
با کمک مشخصههاي غالب صنعت هوایی ميتوان به تشريح داليل تمايل به خوشهسازي و عدم تمرکز در
اين صنعت پرداخت .بخش هوا فضا ،داراي ارزشافزودۀ باال و به شدت تحت تأثير مقياس و زمانبندي
است .موفقيت اين صنعت وابسته به پيشرفت فناورانۀ سريع میباشد و پشتيباني دولت از پژوهش و توسعۀ
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شرکتي اهميت بااليي دارد .فعاليت اين صنعت وابسته به اجزاء و قطعاتي است که از نظر صنعت و مکان
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بسيار گسترده هستند .هزينۀ حملونقل اين اجزاء متناسب با کل هزينههاي هواپيما نمیباشد و تقاضا (بازار)
نيز از نظر جغرافيايي محدود نيست ( .)Niosi, Zhegu, 2005نيروي جاذبۀ مرکزي اصلي در اين بخش،
ذخیرههای منطقهاي از نيروي کار ماهر و نيمهماهر است و مکان صنايع اصلي خوشه و استعداد کارآفريني در
درجۀدوم اهميت قرار داشتهاند ( .)Cunningham, 1951) (Todd & Simpson, 1986افزايش مداوم
هزينههاي پژوهش و توسعه ،مهمترين نيروي گريز از مرکز براي تمرکززدايي جهاني از صنعت هواپيمايي
بوده است .اين صنعت به منظور کاهش هزينههاي پژوهش و توسعه ،به تدريج راهبردهاي همکاري
بينالمللي را به اجرا درآورده است ( .)Niosi, Zhegu, 2005در ده سال گذشته ،توليدکنندگان
تجهيزات اصلي 4هواپيما براي دريافت سفارش از شرکتهاي هواپيمايي که درآمدشان در حال کاهش
بوده است ،با يکديگر رقابت کردهاند .چهار پيمانکار اصلي هواپيماهاي غيرنظامي عبارتند از شرکتهای
ايرباس و بوئينگ (براي هواپيماهايي با بيش از  100صندلي) و شرکتهای بومبارديه و امبرير (براي
جتهاي منطقهاي) .توليدکنندگان تجهيزات اصلي صنعت هوا فضا به منظور کاهش هزينه توليد و

تأمين ،قطعات زیرسامانهای (نظير موتور ،ساختار بدنه ،تجهيزات فرود و دستگاههاي الکتريکي) را
به تأمينکنندگان برونسپاري کرده و بر شايستگيهاي محوري طراحي ،مونتاژ و بازاريابي هواپيما و
بالگرد متمرکز شدهاند .بنابراين ،مديريت دانش در زنجيرۀ تأمين ،تبديل به يک مسألۀ حياتي شده است
(.)Bozdogan, 1998) (Gostic, 1998) (Allen, 2002) (Niosi, Zhegu, 2005
در نتيجۀ افزايش استفاده از توليد بههنگام 5و ديگر روشهاي زنجيرۀ تأمين ،خوشههاي منطقهاي توليد
هواپيما و بالگرد در چند شهر شامل مونترال ،6سيتل ، 7تورنتو 8و تولوس 9متمرکز شدهاند .با وجود
شرقي-ايجاد کرده است ( .)Niosi, Zhegu, 2005صنعت هوا-فضا به صورت سلسلهمراتبي و در
ردههاي مختلف سازماندهي ميشود .در رأس هرم ،مونتاژکاران بدنۀ هواپيما یا بالگرد (پيمانکاران
اصلي) مانند ايرباس ،10بل هليکوپتر تکسترون ،11بوئينگ ،12بومبارديه ،13امبرير 14و يوروکوپتر 15قرار دارند.
طراحي ،توليد و مونتاژ ،توسط توليدکنندگان اصلي (نظير بوئينگ و ایرباس) انجام ميشود .اين کارکردها،
حياتيترين بخش از زنجيرۀ ارزش هستند که مشخصۀ آنها ،موانع سخت ورود به دليل هزينه باال و
نيازمنديهاي فناورانه است ( .)A Clearwater Industrials Team Report, 2011بنابراين،
خوشههاي بزرگ صنعت هوا-فضا شامل يک يا چند پيمانکار اصلي است که در اطراف آنها صدها شرکت
تأمينکنندۀکوچک و متوسط در ردۀ چهارم تأمين قطعات و اجزاء را بر عهده دارند .در خوشههاي هوا-فضا،
سرريزهاي دانشي مبتني بر فناوري است و بر مديريت زنجيرۀتأمين که پيمانکاران اصلي را به تأمينکنندگان
متصل ميکند ،متمرکز ميشوند .به عبارت ديگر ،ابزار جريان دانش در اين صنعت -بر خالف بسياري از
صنايع ديگر -گواهی ثبت اختراع ،مقاله يا حق امتياز نيست .مديريت زنجيرۀ تأمين ،ابزار سرريز دانشي در
اين صنعت میباشد و اين زنجيره اساس ًا بينالمللي است (.)Niosi, Zhegu, , 2005

 -3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مطالعات کتابخانهاي طراحی و با استفاده از مصاحبههاي نيمه
ساختاريافته بومیسازی و اصالح گردید (شکل (.))1

فرضیههایی پژوهش به این شرح میباشند:

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

اين ،برونسپاري بينالمللي ،سرريزهاي بينالمللي و نیز قطبهاي جديدي از رشد-به ويژه در آسياي
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 تنوع محصوالت و خدمات ارائه شده در خوشه

شکلگیری و توسعه خوشه
 کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده در خوشه
 میزان نوآوری ها در خوشه

 تبادالت مالی میان اعضای خوشه
 ارتباطات و تعامالت دانشی و انسانی در خوشه

عوامل مالی
 وجود سازوکارهای متنوع تامین مالی(وام،
 تامین مالی از طریق سرمایه بخش خصوصی

سهام ،اوراق قرضه ،سرمایه گذاری خطرپذیر)
 تامین مالی از طریق سرمایه بخش دولتی

 وجود بنگاههای بزرگ

 ارتباطات و تعامالت اعضای خوشه با دانشگاه

 ارتباطات و تعامالت دانشی و انسانی باخارج از خوشه
 تعداد بنگاههای خوشه

 وجود دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهش

عوامل علمی و فناورانه
 کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهش

 تعداد بنگاههای زایشی
 وجود شایستگیها و توانمندیهای متنوع

 کارآمد بودن سازوکارهای همکاری فناورری میان دانشگاه و صنعت

 تعداد بنگاههای جدید خوشه
 رشد و توسعه بنگاههای فعلی
 میزان سرمایه گذاری دولت در تحقیق و توسعه

 میزان سرمایهگذاری بنگاههای خوشه در تحقیق و توسعه

عوامل انسانی

عوامل فرهنگی و اجتماعی
 فرهنگ همکاری رقابتی

 فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
 فرهنگ ریسکپذیری
 فرهنگ همکاری بین المللی
 فرهنگ یادگیری و انتشار دانش

 فرهنگ کار تیمی و شبکه سازی

 هزینههای تولید و ارائه خدمات

عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار
 مقررات و موانع کسب و کار
 جذابیت برای سرمایهگذاری خارجی
 جذابیت برای سرمایهگذار بخش خصوصی
 وجود بازار و تفاضای داخلی
 وجود بازار و تفاضای خارجی

عوامل صنعتی
 شرایط مناسب شکلگیری پیمانکاران بزرگ

 شرایط مناسب شکلگیری بنگاه های یکپارچه ساز بزرگ
 شرایط مناسب شکلگیری پیمانکاران خرد
 شرایط مناسب شکلگیری شرکت های پشتیبان
 شرایط مناسب شکلگیری شرکت های زایشی و نوپا
 در دسترس بودن امکانات سخت افزاری
 زنجیره تامین مناسب مواد اولیه و تجهیزات
 وجود زیرساختهای نرم افزاری
 امکان بکارگیری و رعایت استانداردهای بین المللی

 وجود نیروی انسانی ماهر بومی واجد شرایط

عوامل سیاسی
 سیاستها و مشوقهای دولت

 وجود اساتید دانشگاهی

 دسترسی به نیروی انسانی ماهر بین المللی
 سازوکارها و مشوقهای جذب سرمایهگذاری خارجی

 چارچوب های قانونی و مقررات

 سازوکارهای جذب نیروی انسانی
 سازوکارهای حفظ و توسعه نیروی انسانی
 ریسک سرمایه گذاری در کشور

 توان داخلی ایجاد شده بر اثر تحریمها
 کاهش تعامالت بین المللی بر اثر تحریمها

شکل( :)1مدل اولیه پژوهش (پس از اصالح و بومیسازی)

فرضیه  :1عوامل مالی بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
فرضیه  :2عوامل فرهنگی و اجتماعی بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
فرضیه  :3عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
فرضیه  :4عوامل صنعتی بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
فرضیه  :5عوامل علمی و فناورانه بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
فرضیه  :6عوامل انسانی بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.

 -3روش پژوهش

اين پژوهش از نظر نوعشناسي کاربردي است و نتايج آن ميتواند به عنوان ورودي فرآیند سياستگذاري
توسعۀ صنعت بالگردي کشور مورد استفاده قرار گيرد .همچنين از نظر ابزارهاي استفاده شده ميتوان آن
را يک پژوهش ترکيبي به شمار آورد ،چرا که از ابزارهاي ک ّمي و کيفي در آن استفاده شده است .در اين
پژوهش ،پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوري اطالعات ک ّمي و مصاحبههاي نيمه ساختاريافته به عنوان
ابزار جمعآوري اطالعات کيفي مورد استفاده قرار گرفت.
پژوهش حاضر ،از لحاظ موضوعي به حوزۀ سياستگذاري علم و فناوری مربوط است و قلمرو مکانی
آن ایران و استان تهران می باشد.
در این پژوهش پس از مرور ادبيات ،فهرستی از عوامل مؤثر بر شکلگيري و توسعۀ خوشه تهیه گردید
و این عوامل در قالب مدلي شامل عوامل علمي ،فرهنگي و اجتماعي ،انساني ،مالي ،اقتصادي و فضاي
کسبوکار ،صنعتي ،فناورانه و در نهایت سياستهاي دولت دستهبندي شدند .اين مدل اوليه ،از طريق
مصاحبه با بیست نفر از خبرگان حوزۀ سياستگذاري علم و فناوري و صنعت بالگردي کشور بوميسازي
و اصالح گرديد .فرآیند بوميسازي و اصالح با برگزاري مصاحبههاي نيمه ساختاريافته با اين خبرگان
صورت پذيرفت .پيش از برگزاري جلسههای مصاحبه ،اطالعات کافي راجع به فرآیند پژوهش و مدل
اوليه در اختيار خبرگان قرار داده شد و سپس بهصورت حضوري نظرهای آنها در خصوص مدل پژوهش
جمعآوري گردید .در مدل اصالح شده شکلگيري و توسعۀ خوشه بهعنوان متغير وابسته و عوامل مالي،

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

فرضیه  :7عوامل سیاسی بر شکلگیری و توسعۀ خوشۀ تأثير معناداري دارد.
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عوامل فرهنگي و اجتماعي ،عوامل اقتصادي و مرتبط با بازار ،عوامل صنعتي ،عوامل سياسي و عوامل
انساني به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدهاند .همچنين متغير عوامل علمي و فناورانه بهعنوان
متغير ميانجي معرفي شده است .در این مدل ،هر يک از متغيرهاي پنهان توسط تعدادي متغير مشاهدهگر
توضيح داده ميشوند.
دادهها و اطالعات مورد نياز پژوهش از سه مسیرعمده جمعآوري شدند .جهت طراحي مدل اوليه ،از
روش مطالعات کتابخانهاي براي گردآوري اطالعات الزم استفاده شد .جهت بوميسازي و اصالح مدل نيز
با انجام  20مصاحبههاي نيمه ساختاريافته ،اطالعات مورد نظر از خبرگان سياستگذار و آشنا به صنعت
بالگردي جمعآوری شد .در اين پژوهش ،پرسشنامه به عنوان اصليترين ابزار گردآوري دادهها مورد
استفاده قرار گرفته و در دو مرحله از فرآیند پژوهش طراحي و توزيع شده است .پرسشنامۀ اول با هدف
سنجش مناسب بودن مدل پژوهش طراحي و ميان خبرگان حوزۀ سياست-گذاري علموفناوري توزيع
گرديد .پرسشنامۀ دوم که پرسشنامۀ اصلي اين پژوهش میباشد ،پس از بوميسازي و انجام اصالحات
الزم بر روي مدل طراحي شد .اين پرسشنامه شامل  6پرسش جمعيتشناختي و  53پرسش اصلي بود.
پرسشها ب ه صورت بسته و براساس طيف ليکرت تنظيم شدند .ضمن آنکه برای دريافت نظرها و
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پيشنهادهای جامعۀ آماري ،يک پرسش باز نيز در پرسشنامه گنجانده شد.
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در اين پژوهش از روايي محتوا و بر اساس روايي صوري (مبتني بر نظر خبرگان) استفاده شد .روايي
ظاهري ،يک شاخص ابتدايي براي روايي محتوا بهشمار ميآيد .عالوه بر اين ،براي بررسی روايي
سازه ،روش تحليل عاملي تأييدي مورد استفاده قرار گرفت .براي سنجش روائي مدل و ابزار سنجش،
پرسشنامهاي طراحي و در اختيار  25خبرۀ حوزۀ سياستگذاري علموفناوري قرار گرفت .تحليل نتايج اين
پرسشنامه نشاندهنده روایی مناسب مدل و ابزار سنجش آن بود .براي سنجش پايايي نيز 40 ،پرسشنامه
برای نمونهاي از جامعۀ آماري ارسال شد و با محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ بر روي  32پرسشنامۀ عودت
داده شده مشخص گرديد مدل و ابزار سنجش از پايايي مناسبي نيز برخوردارند.
جامعۀ آماري اين پژوهش را کليۀ خبرگان فعال در حوزۀ بالگردي کشور تشکیل میدهند .خبرگان اين
تحقيق ميبايست دارای این ویژگیها باشند:
ويژگي تخصصي :باید در يکي از بخشهاي زنجيره ارزش صنعت بالگردي کشور و يا نهادهاي
سياستگذار يا دانشگاهي مرتبط با اين صنعت فعال باشند.

ويژگي تحصيلي :بایدحداقل داراي مدرک کارشناسي باشند.
جايگاه سازماني :باید داراي حداقل جايگاه سرپرستي در شرکتهاي اين صنعت يا مديريت پروژههاي
پژوهشی و يا استاديار در دانشگاههاي مرتبط با اين صنعت باشند.
با همکاري سازمان صنايع هوايي ،جامعۀ آماري پژوهش مورد برآورد قرار گرفت .براساس بررسيها
مشخص گردید که تعداد افراد واجد شرايط براي حضور در جامعۀ آماري پژوهش به این شرح هستند:
 بخش تحقيقوتوسعه ،طراحي و نوآوري  80نفر. بخش توليد و مونتاژ  100نفر. بخش خدمات پس از فروش ،خدمات پروازي و تعميرات  120نفر.براي محاسبۀ حجم نمونه ،از جدول مورگان استفاده شد .همانگونه که در جدول ( )2نيز مشاهده
ميشود ،در هر بخش ،بيش از تعداد نمونۀ الزم ،پرسشنامه ارسال و جمعآوري شد.
جدول ( :)2تعداد پرسشنامههاي نهايي
بخش زنجيرۀ ارزش

نمونۀ محاسبه شده

پرسشنامه ارسالي پرسشنامۀ عودت داده شده

تحقيقوتوسعه ،طراحي و نوآوري

66

70

55

ساخت و تامين

136

190

165

توليد و مونتاژ

80

90

76

خدمات پس از فروش ،خدماتپردازي

92

120

108

جمع

374

470

404

در اين پژوهش ،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر ،جهت آزمون مدل و تحليل آماري بهکار گرفته شد.
با توجه به اينکه در مدل پيشنهادي ،متغيرها بر يکديگر تأثيرات متقابل داشتند ،محقق براي تأييد مدل
از تحليل عاملي تأييدي استفاده نمود .تحليل عاملي در چند مرحله و با استفاده از نسخه  8.8نرمافزار
ليزري انجام گرفت.

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

 -بخش ساخت و تأمين  220نفر.
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 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-4تحليل عاملي تأييدي
در اين بخش جهت انجام تحليل عاملي تأييدي هر يک از متغيرهاي نهفتۀ مدل ،از نرمافزار ليزرل استفاده
و نتايج تحليل در سه بخش مورد ارزيابي قرار گرفتند:
 .1مدل اندازهگيري هر سازه در حالت معناداري :در اين حالت اعداد پیکانهای ترسيم شده از متغيرهاي
نهفته به سمت متغيرهاي مشاهده شده ،مقادير تی را نشان ميدهد که با احتمال  ،%95مقادير بزرگتر از
 1/96مقادير معنادار به حساب ميآيند و از مدل حذف نميشوند.
 .2مدل اندازهگيري هر سازه در حالت استاندارد :در اين حالت اعداد پیکانهای ترسيم شده از متغيرهاي
نهفته به سمت متغيرهاي مشاهده شده ،بارهاي عاملي ( )λناميده ميشوند و نشاندهندۀ ميزان همبستگي
متغيرهاي مذکور است .به عبارت ديگر ،اين اعداد نشاندهندۀ اين موضوع هستند که چند درصد از
تغييرات متغيرهاي مشاهده شده توسط متغير نهفته توصيف ميشوند.
 .3شاخصهاي برازش مدل :مقادير شاخصهاي مورد اشاره اندازهگيري ميشوند که با توجه به

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره اول ،بهـار 1393

محدودۀ موردنظر براي هر کدام ،ميتوان ميزان نيکويي برازش مدل را تعيين کرد.
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 -1-1-4تحليل عاملي تأييدي شکلگيري و توسعۀ خوشه
شکلگیری و توسعۀ خوشه در اين تحقيق يک متغير وابسته است که بهوسيله  14پرسش اول پرسشنامۀ،
مورد ارزيابي قرار گرفت .به منظور اطمينان از تناسب اين ساختار با دادههاي جمعآوري شده ،ضرورت دارد
تحليل عاملي تأييدي در مورد آن انجام گردد .شکل ( )2مدل اوليۀ تحليل عاملي تأييدي را نشان ميدهد.
شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری شکلگیری و توسعۀ خوشه در جدول ( )3درج شده است.
در نهايت ،پس از آزمون تحليل عاملي تأيیدي ،روابط متغير نهفتۀ شکلگيري و توسعۀ خوشه و
مشاهدهگرهاي آن را ميتوان در شکل ( )3مشاهده نمود.
 -2-1-4تحليل عامل تأييدي ساير عوامل مدل
براي ساير عوامل مدل نيز به ترتيبي که ذکر شد نتايج تحليل عاملي استخراج گرديده است که نتیجه نهایی
مربوط به هر یک در شکلهای ( )4تا ( )10نشان داده شده است.

VAR1
VAR2
VAR3

1.00

Clustr

0.54
0.45
0.64
0.10
1.00
0.02
0.03
0.02
0.08

0.11

VAR4

0.99

VAR5

0.72.00

VAR6

1.00

VAR7

1.00

VAR8

0.86

0.93 0.63.2
1.00
0.69

VAR9

0.99

VAR10

0.23

VAR11

1.00

VAR12

0.04

VAR13

1.00
0.41

VAR14

1.00

0.82

0.01

Chi-Square=119.05, df=73, P-value=0.00054, RMSEA=0.040

شکل ( :)۲تحليل عاملي تأئيدي شکلگيري و توسعۀخوشۀدر حالت استاندارد
جدول ( :)3شاخصهاي برازندگي مدل اندازهگيري شکلگيري و توسعۀ خوشه
معيار برازش مدل

سطح قابل قبول

عدد بهدست آمده

نتيجه

کاي اسکوئر بر درجه آزادي

کمتر از 3

1.6

تاييد

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0.04

تاييد

NFI

باالتر از 0.9

0.97

تاييد

NNFI

باالتر از 0.9

0.99

تاييد

CFI

باالتر از 0.9

0.99

تاييد

IFI

باالتر از 0.9

0.99

تاييد

GFI

باالتر از 0.9

0.96

تاييد

AGFI

باالتر از 0.9

0.94

تاييد

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

0.88
0.06
0.98
-0.05
-0.00

0.71
0.54
0.48 0.79
0.40
0.59
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تنوع محصوالت و خدمات ارائه شده
کيفيت محصوالت و خدمات ارائه
شده
تبادالت مالي ميان اعضاي خوشه
شکل گيري و توسعه خوشه

ميزان نوآوري در خوشه
ارتباطات و تعامالت دانشي و انساني
در خ
تعداد بنگاه هاي زايشي
رشد و توسعه بنگاه هاي فعلي

شکل ( :)۳حالت نهايي عامل شکلگيري و توسعۀ خوشه

وجود دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهش
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عوامل علمي و فناورانه

36

عوامل مالي

کيفيت دانشگاه ها و مراکز آموزش و پژوهش
وجود سازوکارهاي متنوع تامين مالي
کارآمد بودن مکانيزم هاي همکاري

وجود سازوکارهاي متنوع تامين مالي
عوامل مالي

تامين مالي از طريق سرمايه بخش دولتي

تامين مالي از طريق سرمايه بخش خصوصي
وجود شايستگيها و توانمنديهاي متنوع
تامين مالي از طريق سرمايه بخش دولتي

شکل ( :)۴متغیرهای نهایی عوامل علمي و فناورانه

تامين مالي از طريق سرمايه بخش خصوصي

شکل ( :)5متغیرهای نهایی عوامل مالی
شرايط مناسب شکلگيري بنگاههاي بزرگ
شرايط مناسب شکلگيري پيمانکاران خرد

شرايط مناسب شکلگيري بنگاههاي بزرگ

شرايط مناسب شکلگيري شرکتهاي پشتيبان

شرايط مناسب شکلگيري پيمانکاران خرد
شرايط مناسب شکلگيري شرکتهاي پشتيبان
عوامل صنعتي

شرايط مناسب شکلگيري شرکت هاي نوپا

فرهنگ کارآفريني و نوآوري

عوامل صنعتي

عوامل فرهنگي و اجتماعي

زايشيي
در دسترس بودن امکانات سخت افزاري

شرايط مناسب شکلگيري شرکت هاي نوپا
فرهنگ همکاري رقابتي

زايشيي
در دسترس بودن امکانات سخت افزاري
فرهنگ ريسک پذيري

مناسب
فرهنگزنجيره
تامين المللي
همکاري بين
افزاري
انتشارنرم
زيرساخت هاي
دانش
وجود يادگيري و
فرهنگ

زنجيره تامين مناسب
وجود زيرساخت هاي نرم افزاري

شکل( :)6متغیرهای نهایی عوامل صنعتی

شکل( :)7متغیرهای نهایی عوامل فرهنگی و اجتماعی
وجود نيروي انساني بومي ماهر واجد
عوامل انساني

شرايط
وجود اساتيد دانشگاهي
سازوکارهاي جذب نيروي انساني
ساز و کارهاي حفظ و توسعه نيروي
انساني

فرهنگ يادگيري و انتشار دانش

هزينه هاي توليد و ارائه خدمات

وجود نيروي انساني بومي ماهر واجد
شرايط
مرتبط با بازار
اقتصادي و
دانشگاهي
اساتيد
عوامل وجود

عوامل انساني

هزينه هاي توليد و ارائه خدمات

مقررات و موانع کسب و کار

مقررات و موانع کسب و کار

جذابيت براي سرمايه گذاري خارجي
عوامل اقتصادي و مرتبط با بازار

سازوکارهاي جذب نيروي انساني

جذابيت براي سرمايه گذار بخش خصوصي

ساز و کارهاي حفظ و توسعه نيروي

وجود بازار و تقاضاي داخلي

جذابيت براي سرمايه گذاري خارجي
جذابيت براي سرمايه گذار بخش خصوصي
وجود بازار و تقاضاي داخلي

انساني

شکل( :)8متغیرهای نهایی عوامل انسانی

شکل( :)9متغیرهای نهایی عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار

چارچوب هاي قانوني و مقررات
عوامل سياسي

توان داخلي ايجاد شده بر اثر تحريم ها

چارچوب هاي قانوني و مقررات
عوامل سياسي

ريسک سرمايه گذاري در کشور

توان داخلي ايجاد شده بر اثر تحريم ها
ريسک سرمايه گذاري در کشور

کاهش تعامالت بين المللي بر اثر تحريم ها

کاهش تعامالت بين المللي بر اثر تحريم ها

شکل ( :)10متغیرهای نهایی عوامل سياسي
جدول ( )4شاخصهاي برازش تحليل عاملي تأييدي ساير عوامل
شاخصهاي برازش

عوامل علمي عوامل عوامل عوامل فرهنگي عوامل عوامل اقتصادي عوامل
و فناورانه مالي صنعتي و اجتماعي انساني و مرتبط با بازار سياسي

کاي اسکوئر بر درجه آزادي

2.9

0

2.8

1.5

2.8

0.5

1.1

RMSEA

0.075

0

0.072

0.037

0.067

0

0.017

NFI

0.97

0.97

0.96

0.99

0.97

1

0.99

NNFI

1

1

0.97

1

0.97

1

1

CFI

1

0.97

0.97

1

0.98

1

1

IFI

0.98

0.98

0.97

1

0.98

1

1

GFI

0.97

0.97

0.95

0.99

0.98

1

0.99

AGFI

0.96

0.96

0.93

0.99

0.96

0.99

0.98

 -2-4تحليل مسير تاثيرگذاري عوامل موثر بر شکلگيري و توسعه خوشه
مدل مفهومي استخراج شده از طريق تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت که بر اساس نتيجۀ اوليه،

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

سياست ها و مشوق هاي دولت

سياست ها و مشوق هاي دولت
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برخي از مسيرها مقدارهای معنيدار مناسبي نداشتند و به علت پايين بودن مقدار تی حذف شدند .پس از
حذف مسيرهايي که معنادار نبودند و انجام برخي اصالحات پيشنهادي براي بهبود شاخصهاي برازش،
مدل تحليل مسير به صورت نشان داده شده در شکل ( )11نهايي گردید .همانطور که در جدول ( )5هم
مشاهده ميشود ،مدل تحليل مسير نهايي ،شاخصهاي برازش مطلوبي دارد.
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جدول ( :)5شاخصهاي برازندگي مدل تحليل مسير نهايي
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معيار برازش مدل

سطح قابل قبول

عدد بهدست آمده

نتيجه

کاي اسکوئر بر درجه آزادي

کمتر از 3

2.8

تاييد

RMSEA

کوچکتر از 0.08

0.073

تاييد

NFI

باالتر از 0.9

0.94

تاييد

NNFI

باالتر از 0.9

0.96

تاييد

CFI

باالتر از 0.9

0.96

تاييد

IFI

باالتر از 0.9

0.96

تاييد

GFI

باالتر از 0.9

0.9

تاييد

AGFI

باالتر از 0.9

0.9

تاييد

 -3-4آزمون فرضيههای پژوهش
براساس نتايج تحليل مسير و مقدارهای بهدست آمده براي تی ،در سطح معناداري ( 0.05سطح اطمينان
 )0.95نتيجۀ آزمون فرضیههای پژوهش به شرح جدول ( )6است.

 -5جمعبندی

در اين مقاله عوامل مؤثر بر شکلگيري و توسعۀ خوشۀ بالگردي کشور که بیشتر از ادبيات موضوع
استخراج و از طريق مصاحبه با خبرگان اصالح و بوميسازي شده بود ،به روش تحليل مسير و يا

جمعآوري اطالعات پرسشنامهاي نمونۀ آماري متشکل از  404محقق و مدير از بخشهاي مختلف زنجيرۀ
تأمين صنعت بالگردي مورد آزمون قرار گرفت.

عوامل انسانی

عوامل صنعتی

 وجود نیروی انسانی ماهر بومی واجد شرایط

 شرایط مناسب شکلگیری بنگاههای یکپارچهساز بزرگ

 وجود اساتید دانشگاهی

 شرایط مناسب شکلگیری پیمانکاران خرد

 سازوکارهای جذب نیروی انسانی

 شرایط مناسب شکلگیری شرکتهای پشتیبان

شکلگیری و توسعه خوشه
 کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده در خوشه
 میزان نوآوری ها در خوشه
 ارتباطات و تعامالت دانشی و انسانی در خوشه

 سازوکارهای حفظ و توسعه نیروی انسانی

عوامل علمی و فناورانه
 وجود دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهش
 کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهش

عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار
عوامل سیاسی
 سیاستها و مشوقهای دولت

 چارچوب های قانونی و مقررات
 توان داخلی ایجاد شده بر اثر تحریمها

 هزینههای تولید و ارائه خدمات
 عدم وجود مقررات دستوپاگیر و موانع کسبوکار
 جذابیت برای سرمایهگذاری خارجی
 جذابیت برای سرمایهگذار بخش خصوصی
 وجود بازار و تفاضای داخلی
 وجود بازار و تفاضای خارجی

شکل( :)11مدل پژوهش پس از تحليل مسير
جدول ( :)6فرضيههای پژوهش
رديف

فرضيهها

مقدار تی نتيجه آزمون فرضيه

1

عوامل مالی بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

1.8

رد فرضيه

2

عوامل فرهنگی و اجتماعی بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

1.76

رد فرضيه

3

عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

2.49

تأييد فرضيه

4

عوامل صنعتی بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

2.11

تأييد فرضيه

5

عوامل علمی و فناورانه بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

10.41

تأييد فرضيه

6

عوامل انسانی بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

2.09

تأييد فرضيه

7

عوامل سیاسی بر شکلگیری و توسعه خوشه تأثير معناداري دارد.

2.33

تأييد فرضيه

نتايج مدل نهايي نشان ميدهد عوامل انساني ،عوامل صنعتي ،عوامل علمي و فناورانه ،عوامل اقتصادي و

بالگرداطالعات)
کشور
خوشۀ فناوری
فعال در حوزۀ
توسعۀ
بنیانوایرانی
گيري
هایلدانش
موثرشرکبرتشک
موردی
عوامل
بررسي(مطالعۀ
بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش

 رشد و توسعه بنگاههای فعلی

39

مرتبط با بازار و عوامل سياسي از مهمترين عوامل شکلگيري و توسعۀ خوشه هستند.
عوامل اقتصادي و مرتبط با بازار يکي از مهمترين عوامل مؤثر شناساييشده بود .وجود بازار و تقاضاي
داخلي که در بخشهاي حملونقل و ترابري ،کشاورزي ،امداد و نجات ،تفريح و گردشگري و ...
گسترده شدهاند از مهمترين پيشرانهاي توسعۀ صنعت بالگردي کشور هستند .از سوي ديگر ،فراهم شدن
زيرساختهاي صنعتي که عمدت ًا با هدف تأمين نيازهاي دفاعي صورت گرفته ،باعث کاهش هزينههاي
توليد و ارائۀ خدمات در اين بخش شده است.
این بخش از نتایج همراستا با مطالعات پیشین و بهویژه مطالعات هکرت و نیوسی میباشد
(.)Hekkert & Negro, 2009) (Niosi, Zhegu, 2005
از ديگر عوامل مهم توسعۀ خوشه ،عوامل صنعتي هستند .همانگونه که در بخش مرور ادبيات بحث شد،
بنگاههاي بزرگ يکپارچهساز به عنوان محور توسعۀ صنعتي از مهمترين عوامل توسعۀ خوشه در صنايع هوايي
محسوب ميشوند .در واقع خوشههاي هوايي حول يک يا دو صنعت بزرگ يکپارچهساز شکل ميگيرند
( .)Niosi, Zhegu, 2005خوشبختانه با سرمايهگذاريهاي انجامشده ،شرکت پشتیبانی و نگهداری بالگرد
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ایران به خوبي قادر به ايفاي نقش به عنوان يک شرکت يکپارچهساز بزرگ است .همچنين شرکت فعال و
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توانمندي در حوزۀ موتور در کشور فعاليت مينمايد .شرکتهاي پيمانکاري در بخش توليد قطعات و ارائۀ
خدمات در حال شکلگيري و توسعه هستند .اين شرکتها در بخش تعميرات و نگهداري با توانمندي
مناسبي شکلگرفته و مشغول به فعاليت ميباشند ،اما در بخشهاي ابتدايي زنجيرۀ ارزش مانند طراحي و
نوآوري ،شکلگيري و توسعۀ شرکتهاي دانشبنيان و زايشي در حد مناسبي نبوده است.
یکی از مهمترین نتایج این پژوهش ،مشخص شدن عدم توازن در میان بخشهای مختلف زنجیرۀ ارزش
طراحی و تولید بالگرد در کشور است .این رشد نامتوازن ،درپیشگرفتن سیاستهای خاص و متناسب با
ویژگیهای هر بخش از زنجیرۀ ارزش را ضروری میسازد.
عوامل انساني از ديگر عوامل مهم توسعه و شکلگيري صنعت بالگردي کشور هستند .نيروي انساني
فعال در بخش بالگردي کشور به دو گروه عمده تقسيم ميشوند .گروه اول کاردانها و کارشناسان خبره
و با تجربۀ اين صنعت که اغلب در بخش تعميرات و نگهداري متمرکز هستند ،گروه دوم پژوهشگران
و فارغالتحصيالن جوان و با انگيزۀ دانشگاههاي کشور که عمدت ًا در دفترهای طراحي و مرکزهای توسعۀ

فناوري اين صنعت به فعاليت ميپردازند.
عوامل سياسي و نهادي نيز از ديگر عوامل توسعۀ خوشۀ بالگردي کشور بودهاند .بايد توجه داشت بدنۀ
صنعت بالگردي کشور دفاعي و دولتي است و توسعۀ فعلي نيز مرهون سرمايهگذاريهاي بخش عمومي
در اين حوزه است .بدون شک توسعۀ صنعت بالگردي در حد فعلي مديون اين سرمايهگذاريهاست،
اما بايد توجه داشت با توجه به بهرهوري پايين بخش دولتي ،ورود بخش خصوصي به اين حوزه يک
ضرورت انکارناپذير است .با توجه به جذابيتهايي که در عوامل اقتصادي و مرتبط با با بازار به آن
اين خوشه خواهد داشت .وجود دانشگاهها و مرکزهای آموزشي و پژوهشي در بخش هوايي و همچنین
کيفيت آنها (که از مهمترين دانشگاههاي کشور مانند شريف ،اميرکبير و مالک اشتر محسوب ميشوند)
در زير مجموعۀ عوامل علمي و فناورانه يکي ديگر از عوامل مؤثر بر شکلگيري و توسعۀ خوشۀ
بالگردي کشور است .سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش آموزش عالي و تحصيالت تکميلي صنعت
هوافضاي کشور از مهمترين نقاط قوت و عامل توسعۀ اين صنعت در کشور است.
رد فرضيۀ ارتباط عوامل مالي با عامل شکلگيري و توسعۀ خوشۀ بالگردي کشور از ديگر يافتههاي اين
پژوهش است .با مرور مؤلفههاي مالي که عبارتند از وجود سازوکارهاي متنوع تأمين مالي و تأمين مالي
از طريق سرمايۀ بخش خصوصي ،دليل رد اين فرضيه مشخص ميشود .همانگونه که پيش از اين توضيح
داده شد ،بخش عمدۀ سرمايه و منابع الزم جهت توسعۀ صنعت بالگردي کشور از بخش دولتي و منابع
عمومي تأمين شده است .اين موضوع يکي از آسيبها و شکافهاي عمده در سياستگذاري توسعۀ
صنعت بالگردي محسوب ميگردد .عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز ديگر عاملي است که فرضيۀ ارتباط آن
با متغير وابستۀ تحقيق مورد تأييد قرار نگرفته است .مؤلفههاي اين عامل نيز عبارتند از فرهنگ کارآفريني
و نوآوري ،فرهنگ همکاري رقابتي ،فرهنگ ريسکپذيري ،فرهنگ همکاري بينالمللي ،فرهنگ کار
تيمي و شبکهسازي و فرهنگ يادگيري و انتشار دانش .پر رنگ نبودن اين مؤلفههاي فرهنگي در فضاي
کسبوکار صنعت بالگردي مرتبط با مديريت دولتي اين صنعت نيست.
با توجه به نتایج بدست آمده ،این موارد پیشنهاد میشوند:
 -به جهت وجود جذابيت و زيرساختهاي الزم در بخشهايي از زنجيرۀ ارزش ،مانند تعمير و نگهداري
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اشاره شد در صورت فراهم ساختن بسترهاي الزم ،بدون شک ،بخش خصوصي مشارکتي پر رنگ در
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و خدمات پروازی ،امکان سرمايهگذاري و فعاليت بخش خصوصي به آساني ميسر است .در اين بخشها
الزم است دولت با مقرراتزدايي و ايجاد بسترهاي الزم امکان حضور سرمايهگذاران و کارآفرينان
خصوصي را فراهم سازد.
 در بخشهاي ابتدايي زنجيره ارزش ،مانند طراحي و نوآوري ،پتانسيل و توانمندي داخلي در حدتراز جهاني وجود ندارد ،از اینرو همکاري با شریکان خارجي و بهکار بستن سازوکارهاي همکاري مانند
همکاری مشترک 16و یا تحقیقوتوسعه مشترک 17پيشنهاد ميگردد.
 عدم توسعۀساز و کارهاي تأمين منابع مالي مانند سرمايهگذاري خطرپذير يکي از آسيبهاي توسعهدر اين بخش است که الزم است با درپیش گرفتن سياستهاي تشويقي و فراهم ساختن زيرساختهاي
نهادي الزم ،نحوۀ تأمين مالي با رويکردهاي اثربخشتري صورت پذيرد.
 وجود شرکتهاي بزرگ مانند پشتیبانی و نگهداری بالگرد ایران از مهمترين زيرساختهاي الزمجهت توسعۀ صنعت بالگردي کشور محسوب ميشود ،اما بايد توجه داشت اين صنايع بزرگ اگر اجازۀ
توسعه و شکلگيري شرکتهاي دانشبنيان و تأمينکننده را ندهند خود به عنوان مانع توسعۀ اين صنعت
عمل خواهند کرد.
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 -اصالح رابطه و تعامل ميان شرکتهاي بزرگ يکپارچهساز با شرکتهاي کوچک تأمينکننده يکي
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ديگر از سياستهاي الزم جهت توسعۀ اين صنعت است .در حال حاضر روابط شرکتهاي يکپارچهساز
با شرکتهاي تأمين کننده بهصورت خطي و يک طرفه است ،حال آنکه اين روابط ميبايست بهصورت
شبکهاي با امکان شکست سامانه به اجزا و واگذاری آن 18برای تولید باشد .عدم وجود شرکتهای تولیدی
زیرسامانههای سطح 191و زیرسامانههای سطح( 202مجموعهها و اجزای زیرسامانه) يکي از مهمترين
خالءها در خوشۀ بالگردي کشور محسوب ميگردد.
در اين پژوهش ،صنعت بالگردي کشور به عنوان يک خوشۀ صنعتي مورد تحليل قرار گرفت ،به دلیل عدم
توازن ميان بخشهاي مختلف زنجيرۀ ارزش ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی مطالعات دقيقتری
در هر يک از بخشهاي زنجيرۀ ارزش صورت پذيرد.
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