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1-مقدمه
صنعت بالگرد با وجود قدمت به نسبت زیاد، با توجه به روند توسعه و رشد فناوری های زیرمجموعه ای 
و کاربردهای روزافزون آن به ویژه در حوزه کاربردهای غیرنظامی، جزء فناوری های پیشرفته در دنیا تلقی 
می گردد. در ایران نیز ارزش آفرینی بالگردها در دکترین دفاعی کشور و نیز خدمات عمومي در حوزه هایي 
چون امداد و نجات و مدیریت بحران، این صنعت و فناوری را در زمره حوزه های اولویت دار در اسناد 

باالدستی مانند سند جامع توسعه هوافضا1 و نیز برنامه ششم توسعه کشور2 قرار داده است.
در سند جامع توسعه هوافضاي کشور از «استفاده حداکثري از توان داخلي و فعال سازي ظرفیتها، ایجاد فرصت 
عادالنه براي مشارکت افراد، شرکت ها و نهادها، اولویت دهي به بخش هاي غیردولتي در اجرا با تاکید بر حفظ 
نقش سیاست گذاري و نظارت از اجرا، تمرکز در سیاست گذاري و نظارت کالن، اهتمام به ارتقاي مدیریت 
سیستمي و انباشت دانش در دستگاه ها، اولویت دهي به ارتقاي سرمایه انساني و جذب نخبگان به عنوان 
اصلي ترین عامل در توسعه فناوري و ...» به عنوان سیاست هاي کالن توسعه هوافضاي کشور )شامل فناوري 
بالگرد( یاد شده و راهبردهایي نیز ارایه گردیده است، از جمله: «تسهیل فضاي کسب و کار و ارایه مشوق هاي 
الزم براي حضور حداکثري بخش خصوصي و فراهم نمودن بستر الزم براي ایجاد صنایع و شرکت هاي 
دانش بنیان، حمایت هدفمند از فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي و قطب هاي علمي موردنیاز، توسعه و تكمیل 
زنجیره تامین قطعات، تعمیر و نگهداري، عملیات و ارتقا با اتكا به بخش خصوصي، ایجاد رقابت سازنده در 
ارتقاي کیفیت بین شرکت هاي فعال، شبكه سازي در فرایندهاي تحقیق وتوسعه در سطح دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتي و تولید در سطح ملي و بین المللي با تاکید بر شكل دهي زنجیره ارزش، توسعه هدفمند همكاري ها و 
تعامالت علمي، فناورانه و نوآورانه منطقه اي و بین المللي و حضور موثر در مجامع جهاني و نهادهاي تاثیر گذار 

بین المللي مرتبط» )ستاد توسعه هوافضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1391(. 

این ها همه مفاهیم و موضوعاتي آشنا در سیاست های شكل گیری و توسعه نظام های نوآوری است. ولیكن 

ناکارامدي ساختاري-کارکردي و عدم تعامل مناسب میان کارکردها و ارکان ساختاری نظام، قطعا مانع 

توسعه آن مي شود و در نهایت شكست آن را در پی خواهد داشت )Bergek. et al.. 2007(. لذا الزمه 

سیاست گذاري درست در هر نظام نوآوري، تبیین و تحلیل وضعیت کنوني آن با تمرکز بر نقاط ضعف 

و قوت و زمینه هاي شكست آن است )Wieczorek & Hekkert. 2012(. براي این منظور رویكردهاي 

مختلفي توسط اندیشمندان سیاست گذاري علم و فناوري ارایه شده است که تحلیل ساختاري-کارکردي 

یكي از آن موارد و مورد تاکید این مقاله است. علت غایی یا نتیجه تحلیل تعامالت ساختاری-کارکردی در 
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هر نظام نوآوري، شناسایی نقاط ضعف/قوت و شكست هاي آن و فراهم سازي امكان ارایه تجویزات سیاستي 

.)Wieczorek & Hekkert. 2012( براي رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه خواهد بود
هدف این مقاله بررسی وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران در راستای تحقق اهداف، 
سیاست ها و راهبردهای تصریح شده در سند توسعه هوافضا می باشد. بنابراین الزم است به دو پرسش 
کلیدی پاسخ داده شود: نخست اینكه، پیكره بندی ساختاری نظام نوآوري فناورانه بالگرد در ایران چگونه 

است؟ دوم، پویایی  کارکردهای نظام به چه نحوی است؟ برای این منظور، نخست به مروری بر ادبیات با 
محوریت رویكردهاي مطرح در زمینه تحلیل نظام هاي نوآوري فناورانه پرداخته می شود. پس از آن روش 
پژوهش معرفی می شود. در بخش اصلی مقاله، نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران از دو منظر پیكره بندی 
ساختاری و کارکردهای نظام نوآوری معرفی و ارزیابي می گردد و با بحث و تحلیل درباره آنها، ادامه می یابد 
و در پایان با معرفي نقاط ضعف و قوت ساختاري- کارکردي نظام و همینطور توصیه هایي درباره محورهاي 

پژوهش هاي آتي، جمع بندی می گردد. 

2-مبانینظریوپیشینهپژوهش
نظام نوآوري فناورانه مفهومي است که در بطن رویكرد نظام نوآوري با تمرکز بر تشریح طبیعت و 

فناورانه  نوآوری  نظام هاي   )1991( استانكویز  و  کارلسون  است.  یافته  توسعه  فناورانه،  تغییر  آهنگ 

را این گونه تعریف کرده اند: «شبكه پویایی از بازیگران که در یك زمینه اقتصادي و صنعتی و تحت 

چارچوب نهادي خاصی با یكدیگر در تعاملند و در خلق، انتشار و بهره برداري از فناوري مشارکت 

دارند.» )Carlsson & Stankiewicz. 1991(. هكرت و همكاران )2007(، برگك و همكاران )2008( و 

مارکارد و تروفر )2008( نیز نظام نوآوري فناورانه را به عنوان مجموعه اي از بازیگران و قوانین معرفي کرده اند 

 Bergek. et al.. 2008;( که بر سرعت و راستاي تغییر فناورانه در یك حوزه فناورانه معین، تاثیر مي گذارند

 .)Hekkert. et al.. 2007; Markard & Truffer. 2008

با استناد به تعاریف ارایه شده، هدف از تحلیل یك نظام نوآوري فناورانه، تحلیل و ارزیابي وضعیت توسعه 

یافتگي حوزه فناورانه مشخصي با عباراتي همانند ساختارها، فرایندها و کارکردهاي پشتیبان یا آسیب زننده 

آن است که بر سرعت و جهت گیري فرایند نوآوري تاثیر مي گذارند. به این ترتیب نقاط ضعف نظام قابل 

 ،)Wieczorek & Hekkert. 2012( شناسایي خواهد بود که از آنها با عناویني چون مسایل و نقاط ضعف

موانع نظام )Bergek. et al.. 2008(  و یا نقاط شكست )Smits & Kuhlmann. 2004( یاد مي گردد. از زمان 
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طرح موضوع نظام هاي نوآوري، چندین رویكرد مختلف براي تحلیل آنها مطرح و به کار گرفته شده است که 

عبارتند از: تحلیل بر پایه خروجي ها، تحلیل بر پایه ارکان ساختاري، تحلیل مبتني بر کارکردها، تحلیل بر پایه 

پویایي میان کارکردها )موتورهاي نوآوري(، تحلیل کارکردي- ساختاري )شناسایي نقاط ضعف کارکردي 

 .)Bergek. et al.. 2007( )نظام و معرفي علل شكست ساختاري آن

رویكرد تحلیل بر پایه خروجي ها که تقریبا همراه با ارایه مدل نظام هاي نوآوري فناورانه )اواخر دهه 1980 و 

اوایل دهه 1990 میالدي( مطرح شد، سطح انتشار فناوري را به عنوان خروجي نظام و شاخصي براي تحلیل و 

ارزیابي آن معرفي مي کند. براي نمونه در حوزه فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي نو و تجدید پذیر، سطح کاهش 

 .)Suurs & Hekkert. 2009( انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان شاخص خروجي در نظر گرفته  مي شود

کاستي این رویكرد در قابلیت بهره گیري از آن در آغازین مراحل شكل گیري یك نظام نوآوري است که 

خروجي ملموسي قابل مشاهده نیست. 

تحلیل بر پایه ارکان ساختاري از نخستین رویكردهای به کار گرفته شده در تحلیل نظام هاي نوآوري فناورانه 

است که در دهه 1990 کاربرد بسیاري به ویژه در حوزه هاي دانشي )مواد زیستي، مایكروویو و ...(، انواع 

محصوالت، صنایعي چون صنعت دارو و بخش هایي مانند سالمت داشت. نظر اندیشمندان درباره اجزای 

 Bergek. et al.. 2008;( ساختاری نظام نوآوری فناورانه با اندکی تفاوت در طول سال ها ارایه شده است

Musiolik & Markard. 2011; Suurs & Hekkert. 2009(. اما در نهایت، تعریفی که در برگیرنده کلیه 

جوانب ساختاری باشد توسط هكرت و همكاران )2011( و وایزورك و هكرت )2012( ارایه شده است 

که ساختار را به چهار رکن بازیگران، نهادها، تعامالت و فناوري )و زیرساخت هاي آن( تقسیم می کند 

)Hekkert. et al.. 2011; Wieczorek & Hekkert. 2012(. در مقاله حاضر نیز همین تعریف اخیر از ارکان 

ساختاری نظام نوآوری، مبنای تحلیل قرار گرفته است.

با وجود اینكه نظام هاي نوآوري متفاوت مي توانند ارکان ساختاري مشابهي داشته باشند، اما ممكن است در 

مسیرهاي کامال متفاوتي توسعه یابند. بنابراین سنجش اینكه نظام هاي نوآوري چگونه کار مي کنند، به عنوان 

یك خالء بزرگ در مطالعات نظام هاي نوآوري، مطرح گردید. در تعدادي از مقاالت علمي فهرست هایي 

از معیارها براي ارزیابي چگونگي عملكرد نظام هاي نوآوري ارایه شده است. این معیارها به «کارکردهاي 

نظام هاي نوآوري» شهرت دارند. تاکنون صاحب نظران مختلف دسته بندی های گوناگونی برای این کارکردها 

ارایه کرده اند )Jacobsson & Bergek. 2004; Bergek. et al.. 2008; Hekkert. et al.. 2007(. پیشتر نیز 

برگك و همكاران )Bergek. et al.. 2008(، محمدي و همكاران )1392( و نیز حیراني و همكاران )1393( 
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و  هكرت  آنچه  مقاله  این  در  کرده اند.  مقایسه  هم  با  را  یادشده  کارکردهاي  درباره  مختلف  دیدگاه هاي 

همكاران درباره کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه مطرح نموده اند )Hekkert. et al.. 2007(، مورد استناد 

است که عبارتند از: تجارب کارآفرینی، توسعه دانش، انتشار دانش، هدایت و جهت دهی پژوهش و نوآوری، 

شكل دهي بازار، بسیج منابع و مشروعیت بخشی.

مهمترین تفاوت این کارکردها با ساختار نظام نوآوري در این است که کارکردها قابلیت ارزیابي  بسیار 

بیشتري نسبت به ارکان ساختاري نظام دارند. تمرکز روي کارکردها امكان معطوف شدن به کارایي نظام 

نوآوري را به ما مي دهد. به بیان دیگر، ساختار این بینش را ارایه مي دهد که چه کساني در نظام فعال هستند 

و کارکردهاي نظام ارایه دهنده این بینش هستند که چه کاري در نظام در حال انجام است و آیا براي توسعه 

موفق نوآوري ها کفایت مي کند؟ برای استفاده نظام مند از کارکردها در تحلیل نظام های نوآوری، هكرت و 

همكاران )Hekkert. et al.. 2007( و برگك و همكاران )Bergek. et al.. 2008( به ترتیب چارچوب و 

روش شناسی مبتنی بر رویكرد اخیر ارایه کردند. 

با وجود این، رویكرد کارکردی به دلیل ارایه مدل تحلیل استاتیكي و نیز نگاه منفرد و نه تعاملی به کارکردها، 

مورد نقد قرار گرفت. بنابراین در اواخر دهه 2000، رویكرد دیگري مبتني بر پویایي نظام نوآوري معرفي شد 

که در آن ماهیت پویاي کارکردها در طول زمان مورد توجه ویژه بود و تعامالت میان آنها به عنوان اصلي ترین 

عامل ایجاد این پویایي معرفي گردیده بود و متناسب با مراحل شكل گیري و توسعه نظام نوآوري در طول 

زمان، ترکیبات تعاملي متفاوتي میان کارکردها را ارایه مي نمود که از آنها با نام موتورهاي نوآوري یاد مي گردد 

)Suurs & Hekkert. 2009(. در واقع واژه موتورهاي نوآوري اشاره به دورهاي مطلوب )مثبت( و باطل 

)منفي( دارد که در نتیجه تعامل میان کارکردهاي یك نظام نوآوري ایجاد مي گردند. به بیان دقیق تر، در این 

رویكرد کارکردهاي مثبت و منفي تاثیر گذار در شكل گیري یا عدم شكل گیري چرخه تعاملي میان کارکردهاي 

مشخصي از نظام در مرحله  معیني از توسعه آن، مبناي تحلیل وضعیت است. بر همین اساس سورس )2009( 

با مطالعه تاریخي چند نظام نوآوري نوظهور در حوزه انرژي هاي نو )هیدروژن، پیل سوختي و گاز طبیعي( 

در هلند، چهار موتور نوآوري را پیشنهاد داد: 1- علم و فناوري، 2- کارآفریني، 3- سیستم سازي، 4- بازار 

 .)Suurs & Hekkert. 2009(

همان طور که پیشتر گفته شد، از رویكرد کارکردی مي توان به منظور شناسایی نقاط ضعف و در نتیجه موانع 

توسعه نظام هاي نوآوري استفاده نمود. اما به دو دلیل نمی توان از آن به تنهایی در یافتن راه کارها و تجویزات 

سیاستي الزم براي توسعه نظام هاي نوآوري بهره گرفت: اول اینكه نمی توان بدون تغییر در ارکان ساختاری 
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به  و  نظام  توسعه  موانع  فهرست  بودن  کامل  به  اینكه، عدم اطمینان  دوم  تاثیر گذاشت.  کارکردها  بر 

تبع آن سیاست هاي مور دنیاز، مانع از قرار گرفتن کارکردها به عنوان مبنای سیاست گذاری می گردد. 

دادند  پیشنهاد  را  ساختاری-کارکردي  همزمان  تحلیل  رویكرد  هكرت)2012(  و  وایزورك  بنابراین 

)Wieczorek & Hekkert. 2012(. در این رویكرد، پس از ارزیابي وضعیت کارکردها، هر کارکرد از منظر 

چهار رکن ساختاری و با اهداف تحلیلی )براي نمونه، چرا فعالیتهای کارآفرینی شكل نمی گیرند( و سیاستی 

)چگونه می توان فعالیت های کارآفرینی را اصالح نمود( بررسی می شود. بنابراین علت فقدان یا ضعف یك 

کارکرد مشخص را باید در ساختار نظام نوآوری و به طور مشخص بازیگران، تعامالت، نهادها و زیرساخت هاي 

فناوري جستجو نمود. به همین طریق با تغییر در ارکان ساختاری می توان شرایطی فراهم نمود که کارکردها، 

به وجود آمده یا تقویت شوند. به بیان دیگر، ساختار موجب معنی دار شدن کارکردها مي شود و تحلیل ساختاری-

کارکردی تحلیل روشنی از فعل و انفعاالت نظام، مسایل و چرایی وجود آنها به دست می دهد. 

اما درباره فناوري بالگرد و موضوع مدیریت نوآوري در آن و دیگر حوزه هاي نزدیك به آن همانند هوانوردي 

عمومي، در چند سال گذشته فعالیت هایي صورت پذیرفته است؛ از جمله کزازي و همكاران ضمن معرفي 

خوشه بالگرد به شناسایي عوامل موثر در شكل گیري و توسعه صنعتي آن پرداختند و عوامل اقتصادي و 

مرتبط با بازار، عوامل علمي و فناورانه، عوامل صنعتي، عوامل سیاسي و عوامل انساني را در شكل گیري 

و توسعه این خوشه تاثیرگذار دانستند )کزازي و همكاران، 1393(. افخم نیا و بهارلو )1394( نیز عوامل 

کلیدي موفقیت در مدیریت نوآوري را در صنایع هوایي بررسي کردند و مشارکت در نوآوري، منابع 

مالي و بودجه هاي نوآوري و راهبرد نوآوري را از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مدیریت نوآوري صنایع 

هوایي ایران بر شمردند )افخم نیا و بهارلو، 1394(. همچنین حسیني و همكاران )1395( عوامل حیاتي 

موفقیت در توسعه محصوالت پیچیده را با تاکید بر پروژه بالگرد ملي به انجام رساندند. آنها در تحقیق 

خود دریافتند که ورود به بازارهاي مستعد و ارتقاي سطح دانش تامین کنندگان از مهمترین نقاط ضعف 

در مدیریت نوآوري بالگرد ملي است )حسیني و همكاران، 1395(. در نزدیكترین پژوهش به موضوع 

این مقاله، نبوي و همكاران )1396( تالش کردند با رویكرد تحلیل ساختاري- کارکردي به بررسي نقاط 
ضعف و مسایل مربوط به نظام نوآوري هوانوردي عمومي در کشور بپردازند و وجود مقررات دست 
و پا گیر، عدم توسعه دانش، عدم توجه به کاربردهاي هوانوردي عمومي و وجود ساختار نامناسب را 
از مهمترین مسایل این حوزه معرفي کردند )نبوي و همكاران، 1396(. به جز مورد آخر، هیچ یك از 

فعالیت هاي انجام شده به زمینه شكل گیري و توسعه نوآوري به عنوان یك نظام نپرداخته اند و عمدتا یا 
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متمرکز بر یك سازمان/ بنگاه بوده اند یا بر مبناي یك محصول/ پروژه خاص انجام شده اند. مورد آخر 
با وجود استفاده از رویكرد ساختاري- کارکردي، جمع بندي منسجمي از نقاط ضعف کارکردي و  نیز 
شرایط ساختاري نظام نوآوري هوانوردي عمومي ارایه نداده است. مقاله حاضر بر رویكرد تحلیل ساختاري-
کارکردي استوار است تا با بهره گیري از تحلیلي که ارایه مي شود، ضمن شناسایي مسایل سیستمي نظام 
نوآوري فناورانه بالگرد در ایران، زمینه شناسایي علل ساختاري این مسایل و امكان تجویرات سیاستي مناسب 
براي رفع مسایل نظام، فراهم گردد. شكل )1(، مدل مفهومي تحلیل ساختاري-کارکردي مورد استفاده در این 

مقاله را نشان مي دهد.

3-معرفیاجمالينظامنوآوريبالگرددرایران
و  وارد عرصه حمل و نقل هوایي شد  واقعي  معناي  به  میالدي  در دهه 1950  که  است  بالگرد وسیله اي 
توانمندي خود را با توجه به ویژگي هاي خاص در نشست و برخاست عمودي و سهولت بهره برداري در 
مناطق صعب العبور و شرایط ضربتي و اضطراري چه در عملیاتهاي نظامي و چه کاربریهاي غیرنظامي به 
اثبات رسانده است. این وسیله از زمان ظهور و معرفي، تحوالت فناورانه بسیاري را به خود دیده است و 
هم اکنون وسیله اي بسیار کارامد و ایمن در حمل ونقل به شمار مي آید. بالگرد از آنجایي که ترکیب بسیار 
متنوع و گسترده اي از علوم مهندسي را در خود دارد و فناوري هاي متعددي در حوزه هاي هوافضا، مكانیك، 

کارکردهای اصلی نظام 
نوآوری فناورانه

ساختاری نظام نوآوریارکان 
فناورانه

نظام  نوآوری 
فناورانه

تجارب 
کارآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت د هی به 
...پژوهش و 

رشکل دهی بازا

بسيج منابع

مشروعيت 
بخشی

زیرساخت های 
فناوری نهادها تعامالت بازیگران

شکل)1(:مدلمفهوميتحلیلساختاري-كاركردي
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الكترونیك، مخابرات، مواد و متالورژي، کنترل و ... در طراحي و ساخت آن به کار گرفته مي شود، جزء 
یك خوشه  را  آن  مي توان  به نوعي  و  مي گردد  تلقي  پیشرفته  فناوري  از  برخوردار  پیچیده  محصوالت 
فناوري برشمرد که شامل فناوري هاي طراحي و ساخت پیكره بالگرد، پیشرانه، مدیریت توزیع و مصرف 
سوخت، انتقال قدرت، هدایت و کنترل و ناوبري، ارتباطات مخابراتي و ... مي شود. فناوري هاي یادشده 
امكان سنجي، طراحي و توسعه محصول،  نیاز و  ارزیابي  بالگرد )شامل  در قالب زنجیره ارزش توسعه 
ساخت پیش نمونه هاي مهندسي، آزمایش و ارزیابي محصول، توسعه فناوري ها و اقالم زیرمجموعه اي، 
تولید و خدمات پس از فروش(، همگرا و یكپارچه مي شوند تا محصولي متناسب و کاربردي عرضه گردد 

)Bell Helicopter. 1974; Blanchard. 2004 ;بهارلو، 1395(. 
از منظر بخش تقاضا، مطالعه روند بازارهای جهانی و همچنین کشور نشان از افزایش تقاضا برای استفاده از 
خدمات بالگردی هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی در آینده دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته 
توسط راشن هلیكاپتر3، کل ناوگان بالگردي جهان تا سال 2014 در حدود 60770 فروند بوده است که از این 
تعداد 22493 فروند )37%( آن نظامي و 38277 فروند )63%( آن غیرنظامي هستند. همچنین از منظر کالس 
 .)Russian Helicopters. 2014( وزني بیشترین شمار بالگردها متعلق به کالس وزني متوسط با 45% است
شایان توجه است که الگوی فراوانی و نیازمندی کشور ما در حوزه بالگرد به دلیل شرایط خاص حاکم، بسیار 
با روند جهانی و منطقه اي متفاوت است و شواهد نشان مي دهد که تنها 8 درصد از ناوگان موجود غیرنظامي 
هستند و ناوگان نظامي بر غیرنظامي کامال غالب است )بهارلو، 1395(. این عدم توازن آشكار مبین این است 
که کاربري غیرنظامي بالگرد تاکنون موضوع تثبیت شده اي در کشور ما نبوده و جاي کار و فعالیت بسیار 
دارد. از سویي با توجه به شرایط اقلیمي و وسعت کشور ما و نیز نیازمندیها و مطالبات بالقوه و بالفعل در 
حوزه ترابري و حمل و نقل هوایي، به نظر مي رسد که توسعه ناوگان بالگردي غیرنظامي و کاربریهاي آن 
مي تواند با اندکي تدبیر و جدیت، نه تنها به موضوعي کاربردي و تسهیل گر در امور مختلف در دستور کار 
قرار گیرد، بلكه به نوعي مي توان آن را یك ضرورت و الزام قلمداد نمود. بر اساس نتایج مطالعات بازار و 
نیازسنجی صورت گرفته تا دو دهه آینده بیش از 500 فروند بالگرد در کالس های وزنی فوق سبك تا سنگین 
مورد نیاز کشور خواهد بود. این تعداد هم برای جایگزینی ناوگان فرسوده و هم پاسخی به نیاز روز افزون 

بخش غیرنظامی خواهد بود )بهارلو، 1395(. 
پس از شناخت حوزه هاي اصلي نیاز یكي از موضوعات مورد بحث، روش تامین و رفع نیاز است. در 
کل دو روش پایه براي تامین نیاز وجود دارد، خرید یا ساخت؟ البته راه حل ها و ترفندهایي نیز میان این 
دو وجود دارد، براي نمونه خرید به شرط مشارکت در ساخت نهایي. از منظر بخش عرضه و پشتیباني 
از تقاضا در ایران، در سال 1348 به دنبال خرید تعدادي بالگرد از شرکت ایتالیایي آگوستا مقدمات ایجاد 
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یك واحد پشتیباني و تعمیراتي بالگرد در کشور فراهم گردید. در ادامه پس از فروش شمار قابل توجهي 
بالگرد توسط شرکت امریكایي بِل در سال 1352 و فراتر رفتن ناوگان مذبور از مرز 1000 فروند، ایران 
صاحب بزرگترین ناوگان بالگردي در منطقه و یكي از چند قدرت بالگردي در سطح جهان شد. بنابراین 
برنامه ریزي گسترده اي جهت پشتیباني از ناوگان یادشده به عمل آمد و با تاسیس شرکت پشتیباني و نوسازي 
بالگردهاي ایران )پنها( بنیان صنعت بالگرد در ایران با محوریت نگهداري و تعمیرات بالگردهاي بل-آگوستا 
تولید  با هدف  ایران  مقدمات شكل گیري شرکت هلیكوپترسازي  پی ریزی شد. همچنین  ناوگان کشور، 
تحت امتیاز بالگردهاي بل- آگوستا در اصفهان نیز به انجام رسید. به دنبال پیروزي انقالب اسالمي در سال 
1357 و قطع ارتباط با امریكا )ناتمام ماندن بخشي از قراردادهاي منعقده و پایان همكاري ها( و آغاز جنگ 
تحمیلي، متخصصان کشور با هدف پشتیباني از ناوگان پرشمار یادشده در جنگ 8ساله، خدمات نگهداری 
و تعمیرات را توسعه و طیف گسترده تري از انواع بالگردهاي نظامي را تحت پوشش قرار دادند. همچنین 
بازسازي اساسي بالگردهاي آسیب دیده در جنگ نیز به موضوع تنوع ناوگان بدون کمك خارجي افزوده 
شد. پس از پایان جنگ و در دهه 1370 شمسي، افزون بر تعمیر و نگهداری و بازسازي بالگردهاي آسیب 
دیده، نسبت به ارتقا و بهینه سازی ناوگان موجود نیز اقداماتی صورت گیرد؛ ارتقاي سامانه های الكترونیك 
پروازي از جمله این موارد است. از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این دوره مهندسي معكوس اقالم 
زیرمجموعه اي بحراني و برخي نمونه هاي بالگردي ناوگان موجود بود تا جایي که شرکت پنها با اخذ مجوز 
رسمي از سازمان صنایع هوایي و با بهره گیري از توانمندي هاي خود و همكاري صنایع داخلي توانست 
تولید بالگردهاي تك و دوموتوره را آغاز و به بازار نظامی و تجاری کشور ارایه نماید و البته در برخي موارد 
خدمات نگهداری و تعمیرات صادراتي نیز انجام دهد. در پی توانمندی های ایجاد شده، از میانه دهه 1380 
به بعد توسعه توانمندي هاي ساخت و تولید موارد مهندسي معكوس شده و نیز طراحي و توسعه محصوالت 
بالگردي جدید بر پایه تجارب کسب شده، در دستور کار صنعت بالگرد کشور قرار گرفت. همچنین در این 
دوران تالش بسیاري صرف ساخت و تولید طیف گسترده تري از اقالم و قطعات بحراني و کلیدي ناوگان 

بالگردي کشور و نیز ارتقا و بهسازي آنها صورت پذیرفت )بهارلو، 1395(. 
نتایج و عصاره تالش هاي فني و مطالعاتي، سرانجام منجر به این شد که صنعت بالگرد کشور دست به اقدامي 
جدي براي ورود به عرصه طراحي و توسعه محصول بزند و براي راه اندازي و توسعه دفتر طراحي تخصصي 
در حوزه بالگرد براي پوشش نیازمندي هاي نظامي و غیرنظامي مبادرت ورزد. با عنایت به مطالعات بازار 
و امكان سنجي صورت گرفته، دو حوزه محصولي خاص در دستور کار این دفتر طراحي قرار گرفت و با 
توجه به مفاد مندرج در سند جامع توسعه هوافضاي کشور4، به عنوان پروژه هاي بالگرد ملي و مورد حمایت 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري قلمداد شد5 که عبارتند از صبا- 248 در کالس وزني متوسط و 
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هما-یك در کالس وزني نیمه سنگین که در ادامه طرح بالگرد سبك سورنا نیز به آنها افزوده شد. هم اکنون 
نیز براي هر سه طرح، پیش نمونه هاي مهندسي عرضه شده است و مراحل آزمون و ارزیابي هاي فني و اخذ 

گواهینامه از مراجع ذي صالح را سپري مي کنند6.

4-روشپژوهش
راهبرد  است.  استوار  فناورانه  نوآوری  نظام های  نظریه  بر  و  است  کاربردی  پژوهش  این  جهت گیری 
این مقاله به شكل  تبیینی می باشد. روش جمع آوری اطالعات در  پیمایش و هدف آن توصیفی-  آن 
و  اعتبار  سطح  ارتقاي  براي  است.  بوده  )پیمایش(   پرسش نامه  از  استفاده  و  اسناد  مطالعه   مصاحبه، 
از دو روش کمی و کیفی( کمك گرفته  از نوعی مثلثی  سازی )همزمانی استفاده  از تحلیل ها  اطمینان 
و  ساختاری  پیكره بندی  شناخت  برای  که  ترتیب  این  به   .)Yeasmin & Rahman. 2012( است  شده 
سطح بندی تعامالت میان اجزای ساختاری نظام، با اتكا به اسناد و مدارك و بررسی های تجربی، جانمایی 
اولیه ای از اجزای ساختاری نظام نوآوری بالگرد در ایران شكل داده شد و در ادامه از طریق مصاحبه با 6 
نفر از صاحب نظران حوزه بالگرد، پیكره بندی ساختاری یادشده تكمیل و تعامالت میان اجزاء نیز به صورت 
طیف لیكرت 5 مرتبه ای سطح بندی شد. این 6 نفر از افراد با سابقه و مسوول و داراي اطالعاتي کافي نسبت 
به عمده جوانب و موضوعات این تحقیق بوده اند. در ادامه وضعیت کنونی کارکردهای نظام نوآوری بالگرد 
به صورت کمی و کیفی بررسی و تحلیل گردید؛ برای این منظور با استناد به شاخص هاي ارایه شده توسط 
هكرت و همكاران )2011( و وایزورك و هكرت )2012(، پرسش نامه ای تنظیم شد )Hekkert. et al.. 2011( و 
)Wieczorek & Hekkert. 2012(. پرسش نامه یادشده شامل هفت بعد کارکردی نظام نوآوری بالگرد می شد 
و هر بعد تعدادی مولفه و هر مولفه چند پرسش را در بر می گرفت که باید در طیف لیكرت 5 مرتبه ای 
به آنها پاسخ داده می شد. این پرسش نامه برای 60 نفر از خبرگان در حوزه فناوري بالگرد در ایران، ارسال 
گردید. این خبرگان عمدتا افرادی بوده اند که مشارکت مستقیم و فعال در توسعه فناوري بالگردی در ایران 

داشته اند که ترکیب آنها در جدول )1( قابل مشاهده است. 

از مجموعه پرسش نامه های توزیع شده، 40 نمونه )67 درصد( به صورت تكمیل شده دریافت گردید. پس 

از تحلیل آماری پرسش نامه های دریافت شده )جدول )2((، نقاط ضعف و قوت نظام نوآوري پهپاد در ایران 

به تفكیك کارکردها و مولفه هاي زیرمجموعه آنها به دست آمد. در ادامه با اتكا به بررسي هاي تجربي و نیز 

مطالعه اسناد و بعضا انجام مصاحبه با خبرگان فناوري بالگرد، درباره نتایج پیمایش بحث و تحلیل شد و در 

قالب یافته هاي تحقیق، تنظیم و سپس جمع بندي گردید. مراحل این پژوهش در شكل )2( قابل مشاهده است.



ران
ر ای

د د
گر

ه بال
وران

 فنا
ری

وآو
ام ن

 نظ
دی

کر
کار

ی-
تار

اخ
ل س

حلی
ت

43

جدول)1(:دستهبنديافرادمشاركتكنندهدرپیمایشكاركردهاينظامنوآوريبالگرد

میانگین سابقه فعالیت مرتبطشمار خبرگان مشارکت کنندهبازیگران

723بخش هاي سیاست گذار

2721شرکت دولتي

421شرکت خصوصي

219دانشگاه ها و دیگر سازمان هاي تحقیق و توسعه

4021جمع کل

5-تجزیهوتحلیلیافتهها

5-1-ساختارنظامنوآوریفناورانهبالگرددرایران
ساختار نظام نوآوری بالگرد در ایران را با استناد به دسته بندي ارایه شده توسط هكرت و وایزورك )2012( 
و هكرت و همكارانش )2011(، و همین طور مطالعه اسناد )برآ. 1394( و مصاحبه هاي انجام شده با خبرگان 
این حوزه، از یك سو شامل بازیگران و شبكه تعامالت آنها مي شود و از سوي دیگر نهادها و زیرساخت ها 

)فناوري( را در بر مي گیرد. 

مراحل اجرای پژوهش(: 2)شکل 

تبیین مساله و اهداف پژوهش

كاركردی و-بررسي پیشینه نظری مرتبط، انتخاب مدل مفهومي ساختاری
طراحي و بومي سازی پرسش نامه ارزيابي كاركردها

نظام نوآوری بالگرد در ايران 
مطالعه اسناد، مصاحبه: روش

ازيگرانشناسايي و توصیف اركان ساختاری نظام نوآوری بالگرد و سطح بندی و تحلیل تعامالت ب
مطالعه اسناد، مصاحبه: روش

ارزيابي و تحلیل وضعیت كاركردهای نظام نوآوری بالگرد
پیمايش، مطالعه اسناد و مصاحبه: روش

جمع بندی

شکل)2(:مراحلاجرایپژوهش
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بازیگران به چند دسته تقسیم مي شوند که در جدول 2 نیز به اجمال معرفي شده اند:

- مشتریان و کاربران به عنوان طرف تقاضا که کاربران نظامی )نیروهای مسلح( جدی ترین و مهمترین آنها 

می باشند و کاربران غیرنظامی نیز در اولویت بعدي هستند. 

- تولیدکنندگان اصلی بالگرد که بیشترین فعالیت در این دسته از بازیگران را دو شرکت دولتي پنها و 

هسا دارند.

- شرکت های  تامین کننده اقالم و زیرسامانه های بالگرد که توسعه فناوری ها در زیرمجموعه هایی چون 

پیشرانه، الكترونیك پروازی، ارتباطات، زیرسامانه هاي مكانیكي و ... در آنها صورت می پذیرد و شامل 

شرکت های بخش دولتی و خصوصی می شود. 

- دانشگاه ها و مراکز تحقیق وتوسعه؛ 

جدول)2(:بازیگراناصليدرنظامنوآوريفناورانهبالگرددرایران)نگارندگانباالهاماز
)برآ،1394(وتکمیلازطریقمصاحبه(

مصادیقدسته بندي بازیگران

ضا
تقا

ف 
طر

نیروهاي نظامي و انتظامينظامي

غیرنظامي
هالل احمر، سازمان اورژانس کشور، سازمان محیط زیست، ستاد بحران، وزارت 

فناوري اطالعات و ارتباطات، وزارت جهاد و کشاورزي، وزارت نفت، وزارت نیرو، 
صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازي و ...

ي(
نعت

 ص
ظام

 )ن
ضه

عر
ف 

طر
شرکت هاي پنها و هساتولید کنندگان اصلي

ان
دگ

کنن
ین 

تام

شرکت هاي 
پشتیبان بالغ

دولتي: هسا، صها، قدس، صنایع هوافضا، ...
خصوصي: رایان رشدافزار، رایان کیفیت پیشرو، پمپ گستران پویا و ...

شرکت هاي 
دانش نیان/ 
فناور نوظهور

خصوصي: موج فناوري هوشمند و فنی مهندسی ایرانیان سماتك و ...

دانشگاه ها و مراکز 
دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران و ...تحقیق وتوسعه

وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح؛ وزارت صنعت و معدن و تجارت؛ وزارت علوم، سیاست گذاران
تحقیقات و فناوري؛ مجلس شوراي اسالمي و ...

تسهیل گران و میانجي ها
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، صندوق ملي نوآوري و شكوفایي، سازمان 
گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان هواپیمایي کشوري، اتحادیه شرکت هاي هوایي 

و هوافضایي و ...
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- سیاست گذاران که سیاست های کلی این نظام را تعیین می کنند، شامل وزارتخانه هاي «دفاع و پشتیباني 

نیروهاي مسلح» و «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازي» و ...؛ 

- بخش های تسهیل گر و میانجي که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان هواپیمایي 

کشوري، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و اتحادیه شرکت هاي هوایي و 

فضایي ایران از مهمترین آنها هستند.

شبكه ها در یك نظام نوآوری بر مبنای وضعیت تعامالت میان بازیگران آن نظام، قابل ارزیابی است. وضعیت 
تعامالت و ارتباطات میان بازیگران نظام نوآوری بالگرد در ایران با اتكا به ترکیب بازیگران کنوني آن، در 

جدول )3( ارایه شده که با اتكا به نظرات خبرگان این حوزه به دست آمدهاست. 
جدول یادشده نشان می دهد که از 26 تعامل شناسایي شده میان بازیگران نظام نوآوري بالگرد، 17 مورد 
در سطح ضعیف و خیلي ضعیف و 7 رابطه در سطح متوسط قرار دارد و عمال تنها دو رابطه قوي مي توان 
یافت. با اندکي تعمق مشهود است که روابط متوسط و قوي در تعامل بخش عرضه و تقاضا میان بازیگران 
دولتي و کاربران نظامي قرار دارد. از سویي سیاست گذاران و تسهیل گران و بخش هاي تحقیق وتوسعه 
نیز جزء با صنایع اصلي سازنده بالگرد، روابط قابل اتكایي با دیگر بازیگران چه در بخش تقاضا چه در 

بخش پشتیباني از توسعه فناوري بالگرد، ندارند.
بخش دیگر ساختار را نهادهاي رسمي یا سخت )قواعد، قوانین، مقرارت و دستورالعمل ها( تشكیل مي دهند. 

بر پایه مطالعه اسناد و اخذ تایید از خبرگان، این نهادها را مي توان به دو دسته ذیل تقسیم نمود:
1- قوانین و مقرارت تسهیل کننده یا محدود کننده که مهمترین آنها مواد 42- الف7  و 53- پ8  و ث9  
قانون برنامه ششم توسعه )مجلس شورای اسالمی، 1396(، سند جامع هوافضای کشور )ستاد توسعه 
هوافضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1391( و مصوبه منع واردات اقالمي که قابلیت 

بالفعل تولید داخلي دارند10، هستند.
2- قوانین و مقرارت مربوط به توسعه فناوری و محصول و بهره برداری از آنها در حوزه بالگرد شامل 
مقررات صالحیت سازمان طراحي بالگرد11، ضوابط اعطاي گواهینامه نوع محصول12، مقررات صالحیت 

سازمان تولید13، مقررات صالحیت سازمان تعمیر و نگهداري14 و ....
درباره فناوري بالگرد و زیرساخت های آن به عنوان چهارمین رکن ساختاری نظام نوآوری، تا حدی در 
توضیح داده شد. زیرساخت هاي این حوزه با استناد به )بهارلو، 1395( و با تایید خبرگان فناوري بالگرد، 

شامل موارد ذیل مي شود:
- زیرساخت هاي طراحي و توسعه محصول 
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جدول)3(:وضعیتتعامالتمیانبازیگراننظامنوآوریبالگرددرایران)برایندنظرخبرگان(

طرف عرضه طرف تقاضا

عه
وس

و ت
ق 

حقی
ت

ران
گذا

ت 
اس

سی

ران
ل گ

سهی
ت
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ظا

ن ن
برا

کار
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ظا

یرن
ن غ

برا
کار

تامین کنندگان

رد
الگ

ده ب
ازن

ي س
صل

ع ا
صنای

الغ
ن ب

تیبا
پش

ي 
ت ها

رک
ش

ن 
بنیا

ش 
 دان

اي
ت ه

رک
ش

ور
ظه

نو

ضا
 تقا

ف
3421231*کاربران نظاميطر

122--33کاربران غیرنظامي

ي(
نعت

م ص
ظا

ه )ن
رض

ف ع
طر

صنایع اصلي 
4342333سازنده بالگرد 

ان
دگ

کنن
ن  

امی
شرکت هاي ت

42322-2پشتیبان بالغ 

شرکت هاي 
دانش بنیان 

نوظهور
1-22222

213321تحقیق و توسعه

3232212سیاست گذاران

1232212تسهیل گران )میانجي ها(

* شاخص جدول:   1: خیلی ضعیف؛ 2: ضعیف؛ 3: متوسط؛ 5: قوی؛ 5: خیلی قوی

تعداد تعامالت قابل اتكا 
)متوسط به باال( به تفكیك 

بازیگران
32620221

درصد تعامالت قابل اتكا 
)متوسط به باال( به تفكیك 

بازیگران
432986290292914

سطح بندي بندي تعامالت نظام نوآوري بالگرد

ف
ضعی

لي 
دادخی

تع

صد
در

ف
دادضعی

تع

صد
در

سط
دادمتو

تع

صد
در

وي
دادق

تع

صد
در

وي
ي ق

دادخیل
تع

صد
در

51912467272800
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- زیرساخت هاي توسعه فناوري ها و اقالم زیرمجموعه اي
- زیرساخت هاي ساخت و تولید محصول و اجزاي زیرمجموعه اي آن

- زیرساخت هاي آزمایش و ارزیابي محصول و اقالم زیرمجموعه اي آن 
- زیرساخت هاي کنترل کیفیت محصول و اجزاي زیرمجموعه اي آن

5-2-پیمایشدركاركردهاينظامنوآوریفناورانهبالگرددرایران

به هكرت و همكاران )2011( و وایزورك و هكرت )2012(،  استناد  با  پیشتر گفته شد،  همان طور که 
پرسش نامه اي  براي ارزیابي کمي وضعیت کارکردهاي نظام نوآوري بالگرد در ایران تهیه و میان خبرگان 
SPSS تحلیل و  نرم افزار  از  استفاده  با  داده هاي جمع آوري شده  توزیع گردید.  این حوزه )جدول )1(( 
اعتبارسنجي شد که نتایج آن در جدول 4 به تفكیك هر کارکرد ارایه شده و شامل میانگین و آلفای کرونباخ 
)شاخص پایایي( هر یك از کارکردها به تفكیك، مي شود. مشهود است که نتایج پیمایش در محدوده قابل 
قبولي قرار دارد و با توجه به آلفاي کرونباخ 0/98 براي کل پرسش نامه، از پایایي و اعتبار الزم برخوردار 
است. داده های استخراج شده از پیمایش درباره کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه بالگرد در ایران، پایه و 
اساس قضاوت و تحلیل درباره وضعیت کارکردهای این نظام هستند. براي اطمینان خاطر از این موضوع، 
ضریب همسبتگي میان وضعیت کارکردي نظام به عنوان متغیر وابسته و کارکردهاي هفت گانه آن به عنوان 
متغیرهاي مستقل مورد ارزیابي قرار گرفته که با توجه به نزدیكي آنها به یك، نشان از همبستگي باال و 
مثبت همه کارکردها با وضعیت کارکردي نظام دارد. به این معنا که ارتقاي وضعیت هر کارکرد، موجب 

جدول)4(:وضعیتكميكاركردهاينظامنوآوریفناورانهبالگرددرایران)حاصلازپیمایش(

ضریب همبستگيآلفاي کرونباخمیانگینکارکرد

2.10.880.806ك1: تجارب کارآفریني
20.940.889ك2: توسعه دانش
1.80.940.843ك3: انتشار دانش

2.10.950.902ك4: جهت دهی و هدایت پژوهش و نوآوري
2.70.90.809ك5: شكل دهی بازار

1.90.920.878ك6: بسیج منابع
2.10.850.793ك7: مشروعیت بخشي

2.10.98میانگین امتیاز نظام نوآوري
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ارتقاي وضعیت کارکردي نظام نوآوري خواهد شد. همچنین نتایج پیمایش مبین این است که، وضعیت همه 
کارکردها در این نظام پایین تر از سطح متوسط و رو به ضعیف قرار دارد، به طوري که میانگین وضعیت کل 
کارکردهاي نظام نوآوري یادشده، 2.1 به دست آمده است. کارکردهای ششم )بسیج منابع( و سوم )انتشار 
دانش( ضعیف ترین و کارکرد پنجم )کارکرد شكل دهی بازار( قوی ترین کارکرد نظام نوآوري بالگرد هستند. 

امتیاز کلي کارکردها )جدول )4((، در شكل )3( به صورت نمودار راداری نمایش داده شده است.
شكل )4( مولفه هاي زیرمجموعه کارکردهاي نظام را به صورت نمودار میله اي نمایش مي دهد که مقایسه 
آنها را با یكدیگر تسهیل مي کند. این شكل نشان مي دهد که مولفه هاي ضعیف، مسبب شكست در نظام به 
تفكیك هر کارکرد، کدامند و نیز چه مولفه هاي کارکردي موجب تقویت نظام مي شوند. جدول )5( نیز این 
مولفه ها را به تفكیك ضعیف و قوی در هر کارکرد معرفی کرده است. برای تحلیل علت ضعف و قوتهای 
کارکردی نظام، باید به تعامل ساختار و کارکردها توجه کرد. در ادامه با استناد به مصاحبه هاي انجام شده و 

بررسي اسناد و سوابق موجود به اجمال تحلیلي پیرامون نقاط ضعف هر کارکرد ارایه شده است.
اتحادیه  در  اطالعات موجود  )برآ، 1394( و  به  استناد  با  که  بررسي هایي  کارآفریني  تجارب  کارکرد  در 
شرکت هاي هوایي و فضایي ایران انجام شده و به تایید خبرگان بالگردي رسیده، نشان مي دهد که از حدود 
190 عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی، بیش از 80 عضو )باالي 40 درصد( از قابلیت بالقوه براي فعالیت 
در حوزه بالگرد در زمینه هاي طراحي و ساخت زیرسامانه ها و اجزا و ارایه خدمات فني- مهندسي، طراحي 
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تجارب كارآفريني: 1ك

توسعه دانش: 2ك

انتشار دانش: 3ك

جهت دهي و هدايت پژوهش و : 4ك
شکل دهي بازار: 5كنوآوري

بسيج منابع: 6ك

مشروعيت بخشي: 7ك

شکل)3(:وضعیتكميكاركردهایهفتگانهنظامنوآوریفناورانهبالگرددرایران)حاصلازپیمایش(
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تعداد و كفايت كارآفرينان
كيفيت فعاليتهاي كار آفريني

محصوالت در حال توليد مرتبط با فناوري
ميزان توجه كارآفرينان به كسب تجربه

ورود و خروج كار آفرينان
كيفيت و كميت پايه دانشي

تركيب پايه اي و كاربردي بودن دانش
شمار پروژه ها، تحقيقات، پنت ها و مقاالت

…جايگاه بين المللي در برنامه هاي راه اندازي و 
فعال ترين بازيگران

…ميزان مشاركت بازيگران در تامين منابع خلق و
…ه در اين سطح توجه ملي به برنامه هاي تحقيق و توسع

شيوه خلق و توسعه دانش
سطح مشاركت ميان بازيگران

تقاضا محور بودن توسعه دانش
فضاي انتشار دانش

سطح رقابت
تطابق انتشار دانش با نيازهاي نظام نوآوري

(حق امتياز)وضعيت انتشار ليسانس 
…وجود هدف مشخص و مشترک عمومي يا خاص 

…سطح پشتيباني از اهداف به وسيله برنامه ها و
سطح تحريک دولت ناشي از اهداف تعيين شده

انتظارات فناورانه مثبت و منفي
ميزان مطابقت چشم اندازها با قوانين حاضر

وضعيت كلي بازار بالگرد
(توسعه يافته/ نيچ)اندازه بازار 

كاربران بالقوه و بالفعل
(دولت يا بخش خصوصي)رهبر بازار 

موانع شكل گيري بازار/ محركها
لزوم ايجاد بازار جديد يا توسعه بازار موجود

كفايت منابع مالي براي توسعه نظام
همخواني منابع مالي با نيازهاي نظام
…/  پژوهشي)سمت و جهت تخصيص منابع مالي 

كفايت منابع مالي خطرپذير
كفايت منابع مالي دولتي

دسترسي شركتها به منابع
سرمايه هاي مكمل

منابع انساني
…مقبوليت اتخاذ تصميم  براي/سطح مشروعيت

سطح مقاومتهاي احتمالي در برابر توسعه نظام
منشا مقاومت ها

سطح قدرت البي بازيگران
…رويجي ميزان تشكيل ائتالف در نظام و فعاليتهاي ت

مشروعیتبخشی
بسیجمنابع

شکلدهیبازار
جهتدهیبه

ش
پژوه

و
...

ش
انتشاردان

ش
توسعهدان

تجارب
كارآفرينانه

شکل)4(:وضعیتكميزیرمولفههايكاركردهاينظامنوآوريبالگرددرایران)حاصلازپیمایش(
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و ساخت شبیه سازهاي پروازي، خدمات بازرگاني و تامین قطعات و مواد، تعمیر و نگهداري و نیز خدمات 
بازرسي، مشاوره و استانداردسازي برخوردارند. ولیكن کمتر از 20 درصد این شرکت ها در صنعت بالگرد 
حضور جدي دارند. همچنین بر پایه اطالعات به دست آمده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کمتر از 20 مورد آنها به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شده اند. عمده فعالیت بنگاه های حوزه بالگرد بر توسعه 
زیرسامانه ها و فناوری های مرتبط با آنها اعم از الكترونیك پروازی، ارتباطات، خدمات مشاوره اي، ساخت 
اجزاي بدنه و تزیینات داخلي و ... متمرکز است که در این باره نیز فاصله چشمگیری با استانداردها و کسب 
و کار حرفه ای دارند. از سویي محصوالت عرضه شده آنها به گونه اي نیست که بتوان محصول تولیدي قلمداد 

جدول)5(:ضعیفترینوقويترینمولفههايكاركرديدرنظامنوآوريبالگرددرایران)تحلیل
نتایجپیمایش(

قوي ترین مولفه هاضعیف ترین مولفه هاکارکرد

- توجه میزان کارآفرینان به کسب تجربه- تعداد و کفایت کارآفرینانك1: تجارب کارآفریني

ك2: توسعه دانش

- شمار پروژه ها، تحقیقات، گواهی ثبت اختراع 
و مقاالت

- جایگاه بین المللي
- فعالیت بازیگران در توسعه دانش و فناوري

- ترکیب پایه/ کاربردي بودن دانش 
و فناوري

_ شیوه خلق و توسعه دانش و فناوري

ك3: انتشار دانش

- سطح مشارکت میان بازیگران
- وضعیت انتشار در قالب حق امتیاز

- فضاي انتشار دانش و فناوري
- سطح رقابت در انتشار دانش و فناوري

- تقاضا محور بودن توسعه دانش
- تطابق انتشار دانش با نیازهاي نظام نوآوري

ك4: جهت دهی و هدایت 
- وجود هدف مشخص و مشترك عمومي- سطح تحریك دولت ناشی از اهداف تعیین شدهپژوهش و نوآوري

- محرکها/ موانع شكل گیري بازارك5: شكل دهی بازار

- لزوم ایجاد بازار جدید یا توسعه بازار 
موجود

- اندازه بازار
- کاربران بالقوه و بالعل

ك6: بسیج منابع

- کفایت منابع مالی برای توسعه نظام
- همخواني منابع مالي با نیازهاي نظام

- کفایت منابع مالي خطرپذیر
- سمت و جهت تخصیص منابع مالي

- کفایت منابع مالي دولتي
- دسترسي شرکت ها به منابع

_ منابع انسانی

- میزان تشكیل ائتالف در نظام و فعالیت هاي ك7: مشروعیت بخشي
- سطح مقاومت در برابر توسعه نظامترویجي براي ارتقاي سطح  مشروعیت
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کرد و بیشتر حالت نمونه سازي دارد و گاهي ساخت بنا به سفارش است. 
بنا به اظهار خبرگان پیرامون کارکرد توسعه دانش، از آنجایي که پایه این فناوري و صنعت در کشور ما از 
بخش خدمات نگهداري و تعمیرات و سپس بهسازي و ارتقا شكل گرفته، دانش کالسیكي در زمینه هایي 
چون طراحي بالگرد، آزمایش و ارزیابي، طراحي سازه، طراحي سامانه هاي انتقال قدرت و ... براي آن توسعه 
داده نشده است. با وجود رشته هاي فني- مهندسي مرتبط همانند مهندسی هوافضا، مهندسی برق، مهندسی 
مواد، مهندسی مكانیك، مهندسی صنایع و ... اصوال فعالیت و اقدام قابل بیاني در مراکز تحقیق وتوسعه 
و دانشگاهي در سطح کشور براي خلق و توسعه دانشهاي کاربردي در حوزه فناوري بالگرد، به چشم 
نمي خورد. عمده دانش تولید شده مربوط به شرکت هاي اصلي دولتي پنها و هسا است که بیشتر جنبه ضمني 

دارد تا آشكار و صریح و برگرفته از فرایند یادگیری در حال انجام و استفاده  مي باشد. 
درباره کارکرد انتشار دانش و نتایج حاصل از پیمایش، خبرگان اظهار داشته اند که توجه و اهتمام مشخص و 
ملموسی برای تسهیم، اشتراك و انتشار دانش به چشم نمی خورد. رقابت محسوسی در بحث انتشار دانش 
وجود ندارد که مي تواند به دلیل محدود بودن بازیگران و درون گرایي بیش از حد بازیگران قوي آن یعني دو 

شرکت پنها و هسا باشد. 
مبتني بر نظر خبرگان پیرامون کارکرد جهت دهي و هدایت پژوهش و نوآوري با وجود آنكه اهداف و 
چشم اندازهای به نسبت مشخصی درباره آینده این فناوری و کاربردهای آن در اسنادی چون برنامه ششم 
توسعه و سند جامع توسعه هوافضای کشور تبیین شده، اما سیاست ها و برنامه هاي مشخصي براي پشتیباني 
از آنها دنبال نمي شود. با وجود تعریف سه پروژه ملي که دو مورد آن جزء طرحهاي کالن فناورانه معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري هستند )صبا-248 و هما-یك(، چشم اندازها و اهداف این حوزه فناورانه 
و بازار بسیار مستعد آن )بهارلو، 1395(، آن گونه که باید در نزد مجامع علمی و تحقیقاتی و نیز فعاالن صنعتی 
و متقاضیان خدمات پروازي بالگرد در سطح کشور، تبیین نشده است تا به صورت جدی به عنوان یكی از 
موضوعات دارای اولویت در دستور کار این بازیگران قرار گیرد. همچنین از مصاحبه ها چنین بر آمده که 
یكي از نكات حایز اهمیت در این کارکرد، ضعف علمي و تخصصي در اجرا و پیاده سازي آیین نامه ها و 
استانداردهاي بالگرد به ویژه در سازمان هواپیمایي کشوري است که مسوول تایید صالحیت سازماني و 
محصولي انواع وسایل هوایي در سطح کشور مي باشد. شایان توجه است، تا زماني که سازمان طراح و 
سازنده و بالگرد، توسط این سازمان تایید صالحیت نشود، بالگرد موردنظر اجازه پرواز و ارایه خدمات در 
فضاي کشور را نخواهد داشت. لذا مي طلبد که نخست این سازمان از کارشناسان و تیم هاي خبره و توانمند 
و نیز زیرساخت هاي آزمون و ارزیابي در زمینه ارزیابي صالحیت هاي سازماني و محصولي برخوردار باشد 

تا بتواند در اسرع وقت آزمون هاي موردنیاز جهت صدور صالحیت پروازي را به عمل آورد.
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بنا به اظهار خبرگان درباره کارکرد شكل دهی بازار، با توجه به نیازهای ملموس، روشن و جدی تصریح 
و تایید شده در حوزه کاربریهای غیرنظامی و شرایط اقلیمي و سطح بالیاي طبیعي و حوادث در کشور و 
تفاوت آشكار نسبت ناوگان نظامي و غیرنظامي ما با نرم جهاني، وضعیت کلی بازار این حوزه فناورانه تقریبا 
مشخص و تثبیت شده و تقاضا دارای یك ماهیت عمومي و حاکمیتي است. ولیكن با وجود توانمندي هاي 
تقریبا به اثبات رسیده، هنوز پیوند و ارتباط منسجمي میان بخش هاي عرضه و تقاضا شكل نگرفته و بعضا 
مشاهده شده که متقاضیان بدون توجه به جنبه هاي کارشناسي و تبعات و عواقب خریدهاي غیرتخصصي، 
راسا اقدام به تامین مقطعي نیازهاي خود از خارج از کشور نموده اند که مانعي جدي بر سر راه توسعه این 
فناوري و عرضه محصوالت داخلي آن است. در این بازار ابزارهاي سیاستي متعارف همانند سیاست هاي 
انگیزشي مالي و بودجه اي آن گونه که باید، کارامد نیستند. به نظر مي رسد که در این مقطع زماني ابزارهایي 
چون افزایش آگاهي، برگزاري نمایشگاه ها و اثبات و نمایش توانمندي هاي بالگرد در کنار دیگر محرکهاي 
بازار، بتواند راهگشا باشد. همچنین شبكه سازي میان سازمانهاي بهره بردار دولتي و شرکت هاي دولتي نتایج 
مثبتی مي تواند داشته باشد و باید تقویت شود و توسعه یابد. در این رهگذر، شرکت پنها تاکنون شماری 
بالگرد ساخت خود را به سازمان های مختلف از جمله هالل احمر و اورژانس جهت کاربری های غیرنظامی 

و عام المنفعه تحویل داده است16 که شایسته است با حمایت مبادي ذیربط توسعه یابد. 
تدوین  با وجود  که  استنباط شد  انجام شده چنین  از مصاحبه هاي  منابع،  بسیج  کارکرد  درباره  همچنین 
چشم انداز و اهدافي برای این حوزه فناورانه، منابع کافی برای دستیابی به آنها تخصیص نیافته است. عمده 
اعتبارات و منابع مالی به طور مستقیم مربوط به پروژه های تحقیق وتوسعه محصول جدید است و در همین 
منابع اندك نیز سوگیری تخصیص منابع در زنجیره ارزش تحقیق وتوسعه چندان روشن نیست و آن گونه که 
باید از تدبیر خاصی تبعیت نمی کند. همچنین با توجه به اینكه مخاطرات و عدم قطعیت ها از مباحث ذاتی در 
فعالیتهای تحقیق وتوسعه است، منابع خطرپذیر چندانی پیش بینی نشده است. درباره کفایت منابع نیز منابع 
دولتی پاسخ گو اهداف و چشم اندازها نخواهد بود و با توجه به روند محدودیت های بودجه ای، باید به فكر 
منابع تامین اعتبار و بودجه دیگری بود. ساختار بروکراتیك حاکم نیز دسترسی فعاالن و بازیگران را به منابع 
دشوار و زمان بر کرده است. موضوع سرمایه های مكمل نیز از موضوعات کمتر توجه شده در این حوزه 
فناورانه است که برای پرهیز از مخاطرات احتمالی و افزایش ضریب موفقیت پروژه های تحقیق وتوسعه و 
حتی تولیدی در این حوزه فناورانه باید به آنها در ابعاد مختلف انسانی، سخت /نرم افزاری، مالی و ... توجه 
خاص شود. اتخاذ تدابیري براي مشارکت دادن بازار سرمایه و تامین مالي براي تامین سرمایه اولیه موردنیاز 

به منظور خرید بالگرد توسط متقاضیان یكي از الزامات ارتقاي سطح این کارکرد است. 
سرانجام در بحث کارکرد مشروعیت بخشي، خبرگان بالگردي کشور بر این باورند که مقبولیت و مشروعیت 
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این حوزه فناورانه هنوز به حدی  نرسیده که تصمیمات و اقدامات الزم برای سرمایه گذاری در آن صورت 
پذیرد. شاید به این دلیل که مبادي سیاست گذاري و تسهیل گري هنوز به باور جدي درباره سطح توان داخلي 
براي توسعه این فناوري نرسیده اند. قدرت البی گری نیز در این نظام در سطح ضعیفي قرار دارد. اما بیشترین 
ضعف در سطح و میزان تشكیل ائتالف ها در نظام است و با وجود تالشهاي صورت گرفته، مي طلبد که 
اهتمام بیشتري در زمینه ایجاد ائتالف میان بازیگران بالفعل و نیز جلب مشارکت بیشتر بازیگران بالقوه همانند 
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بازار سرمایه، بخش تقاضا، سازمان هواپیمایي کشوري و دیگر 

مبادي تاثیرگذار، صورت پذیرد.

6-جمعبندي
همان گونه که عنوان شد، ایران یكي از بازارهاي مستعد در زمینه بالگرد در 20 سال آتي خواهد بود. از 
سویي با توجه به پیشینه 50 ساله در زمینه بهره برداري و نیز نگهداري، تعمیرات، بازسازي، ارتقاء و بعضا 
ساخت بالگرد، از توانمندي غیرقابل چشم پوشي در تامین نیازمندي هاي بالگردي کشور برخوردار است. 
ولیكن پیوند زدن تقاضا به قابلیت هایي که در بخش عرضه به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارد، مي طلبد 
که روند توسعه نظام نوآوري در این حوزه فناورانه، تسهیل و موانع پیش روي آن برداشته شود. الزمه این 
امر پاسخ گویي به دو پرسشي است که در مقدمه مقاله طرح گردید. در پاسخ به پرسش اول، پیكرده بندي 
ساختاري در چهار جزء بازیگران، تعامالت آنها، اجزاي نهادي و زیرساخت هاي فناوري بالگرد، بررسي 
و وضعیت کنوني توصیف و تبیین گردید. وجود شبكه قوي در بخش عرضه و تقاضاي دولتي- دفاعي و 
شبكه ضعیف در تعامالت بخش خصوصي، مبادي سیاست گذاري و تسهیل گري و کاربران غیرنظامي از 
جمله مسایل ساختاری نظام نوآوري بالگرد در ایران است. نوت بام این آسیب را «نزدیك بینی سازمانی» 
مي نامد )Nooteboom. 2000(. بدین معنا که اعضای یك سازمان )در اینجا شرکت هاي اصلي( به عنوان 
شریك در فرآیند نوآوری، تنها اعضای بخش خودشان را می بینند و مایلند با آنها کار کنند و دیگر اجزای 
نظام نوآوری در نقطه  کور آنان قرار مي گیرند. اما درباره پرسش دوم، با استناد به پیمایش انجام شده و تحلیل 
نتایج آن، میانگین وضعیت کارکردي این نظام در شرایط رو به ضعیف قرار دارد. با وجود این، دو کارکرد 
«انتشار دانش» و «بسیج  منابع» ضعیف ترین کارکردها در نظام نوآوری بالگرد ایران هستند. ضعفهاي کارکرد 
انتشار دانش ناشي از مولفه هایي چون سطح مشارکت پایین بازیگران، فضاي انتشار دانش و فناوري محدود 
و عدم وجود رقابت جدي میان بازیگران در انتشار دانش و فناوري است. درباره بسیج منابع نیز مواردي 
چون عدم کفایت منابع مالي در تناسب با اهداف و نیازهاي توسعه اي نظام )به ویژه در بخش سرمایه هاي 
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خطرپذیر(، توزیع نامناسب منابع و شرایط دسترسي دشوار براي بازیگران به عنوان مهمترین علل ضعف این 
کارکرد، برشمرده شد.  

نكته حایز اهمیت در تسهیل مسیر توسعه نظام و رفع نقاط ضعف و موانع آن، پیوند زدن این نقاط ضعف 
و موانع به پیكره بندي ساختاري نظام است. چرا که ضعف هاي کارکردی حكایت از فقدان یا ضعف 
توانمندي/ توانمندي بیش از حد برخي اجزاي ساختاري نظام دارد. ولتویس و همكاران )2005( می گویند 
که نوآوری نتیجه تعامل میان بازیگران و فناوری های اصلی و مكمل است. اگر شدت تعامالت بازیگران 
کمتر از حد الزم باشد، فرآیند یادگیری و نوآوری با سختی رو به رو مي شود. برعكس، اگر تعامل بخشی از 
نظام نوآوری بیش از حد معمول باشد به صورتی که تعامل آن را با دیگر بخش های نظام با اخالل مواجه 
 .)Woolthuis. et al.. 2005( سازد، با نوع دیگري از شكست به نام شكست شبكه قوی روبه رو هستیم
لذا در گامي پس از این پژوهش مي توان در قالب موضوع شكست هاي سیستمي نظام نوآوري بالگرد، 
علل ساختاري نقاط ضعف و مسایل و موانع سیستمي نظام را از منظر چهار رکن ساختاري پیش گفته 
مورد بررسي قرار داد. همچنین مي توان با بهره گیري از گام هایي که براي مسیر توسعه نظام هاي نوآوري 
و تعامالت کارکردها با یكدیگر در قالب موتورهاي نوآوري بیان شده، نخست وضعیت کنوني نظام را 
در مسیر توسعه ارزیابي نمود و سپس متناسب با آن تعامالت کارکردهاي نظام را بررسي و تجویزات 

سیاستي الزم را براي حرکت به مرحله توسعه بعدي، ارایه نمود.
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