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چکیده

درسآموزی فرایندی است که در آن دانش مربوط به سیاستها در یک مکان برای توسعهی سیاستها در مکانی دیگر به
کار گرفته میشود .پژوهش حاضر در پی بهکارگیری این فرایند برای تحلیل سیاستهای صنعت هوافضا در نه منطقه/کشور
جهان و یادگیری از آنها است .این تحلیل با بهکارگیری روش متنکاوی روی اسناد سیاستی صنعت هوافضا و دو زیرحوزه
سیاستی مرتبط یعنی علم ،فناوری و نوآوری و دفاع انجام شده است و قلمرو آن کشورها/مناطق اتحادیه اروپا ،انگلستان،
ایاالت متحده امریکا ،برزیل ،ترکیه ،رژیم صهیونیستی ،روسیه ،ژاپن-کره جنوبی ،و هند -پاکستان بوده است .پس از
تحلیل فراوانی واژهها ،ترسیم شبکه همرخدادی کلمات و خوشهبندی این شبکه برای مجموع اسناد سیاستی گردآوریشده،
شبکههای همرخدادی برای هریک از کشورها/مناطق نهگانه بهطور مجزا ترسیم و تحلیل شدهاند و مهمترین نکات سیاستی
استخراج شده است .در نهایت مهمترین درسآموختهها برای سیاستگذاری در صنعت هوافضای جمهوری اسالمی ایران
ارائه شده است .جهتگیری به سمت پژوهشها کاربردی و کاربردی کردن پژوهشها؛ ارتباط دولت ،صنعت و دانشگاه؛
یکپارچهسازی سیاستها و برنامهها؛ استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی علم و فناوری؛ استفاده بهینه از منابع؛ برنامهریزی دقیق
و زمانمند برای نوآوریها و فناوریهای آینده؛ توسعه برنامههای مهارتآموزی؛ توجه ویژه و فراگیر به کاربردها و خدمات
مشاهده زمین؛ ایجاد خوشههای تخصصی هوافضا و استفاده از ظرفیتهای مناطق؛ تنوعبخشی به منابع تأمین مالی؛ تالش
برای بومیسازی محصوالت و سامانههای هوافضا در کشورهای در حال توسعه؛ و نگاه سیستمی به سیاستگذاری علم،
فناوری و نوآوری درسهایی هستند که از اسناد سیاستی تحلیلشده در این پژوهش میتوان آموخت.
كلمات كليدي :تحلیل سیاست ،درسآموزی ،متنکاوی ،تحلیل همواژگانی ،صنعت هوافضا
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 -1مقدمه

انتﻘاﻝ سﻴاست فرایندی است که در ﺁن دانﺶ مرﺑوﻁ ﺑه سﻴاستها ،ترتﻴبات اداری ،نهادها و ...در یﻚ ﺯمان

و/یا مکان ﺑرای توسعهی سﻴاستها ،ترتﻴبات اداری و نهادها در ﺯمان و/یا مکان دیگری ﺑه کار ﮔرفته میشود
) .(Dolowitz & Marsh, 1996ﮔاهی ایﻦ فرایند ﺑه درﺱﺁموﺯی نﻴﺰ تعبﻴر شده است .یﻚ درﺱ سﻴاستی
ﮔونهی ﺧاﺻﻲ اﺯ سﻴاست است که اﺯ تجرﺑهای ﺧارﺟﻲ ﺑه دست میﺁید تا ﺑر مسﺌﻠهای که سﻴاستﮔذاران
مﻠﻲ در مﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺑا ﺁن مواﺟهاند ،فائﻖ ﺁید ) .(Rose, 2005اهﻤﻴت ایﻦ مﻔهوﻡ در سﻴاستﮔذاری تا
ﺁنجاست که اشنایدر و اینگراﻡ ) (1988ﺑا مرور پژوهﺶها پﻴشﻴﻦ ادعا میکنند طراﺣی سﻴاست اﻏﻠب ﺣاﺻﻞ
انتﺨاﺏ است تا اﺑداﻉ؛ یعنی طراﺣان سﻴاست ﺑا ﺟستجو در مﻴان انبوه اطالعات ،مﻘایسه ﺁنها ،پﻴدا کردن
تشاﺑهها و ترکﻴب یافتهها سﻴاستهای پﻴشنهادی ﺧود را ارائه میدهند ).(Schneider & Ingram, 1988
ایﻦ پژوهﺶ ﺑه دنباﻝ یافتﻦ و دستهﺑندی مسائﻞ و ﮔﺰینههای سﻴاستی توسعه ﺻنعت هوافﻀا در کشورها/
مناطﻖ مﺨتﻠﻒ ﺑا هدﻑ تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست و درﺱﺁموﺯی و یادﮔﻴری اﺯ ایﻦ سﻴاستها در سطﺢ ترکﻴب
سﻴاستها و الهاﻡﮔﻴری اﺯ ﺁنها است .تعداد ﭼنﻴﻦ مطالعاتی مﺤدود است ،اما ﺯمانی که ﺟستجوی عﻤﻴﻖتر
ﺑرای یافتﻦ مطالعاتی ﺑا روشهای نﻈاﻡمند ک ّﻤی در ایﻦ ﺣوﺯه ﺁﻏاﺯ میشود ،ایﻦ تعداد ﺑسﻴار کﻤتر ﺧواهد

شد .در ایﻦ پژوهﺶ اﺯ روش متﻦکاوی اسناد سﻴاستی -ﺑهعنوان یﻚ روش نﻈاﻡمند -ﺑرای درﺱﺁموﺯی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

و تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست استﻔاده شده است که شﻴوهای نوﺁورانه در مطالعات سﻴاست در کشور است .ﺑه عبارت
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دیگر هدﻑ ایﻦ پژوهﺶ ،مطالعه تطبﻴﻘی سﻴاستهای هوافﻀا در کشورها/مناطﻖ منتﺨب و دستهﺑندی ﺁنها
ﺑهمنﻈور مﻘایسه سﻴاستها و درﺱﺁموﺯی اﺯ ﺁنها است.
متﻦکاوی فرایند اکتشاﻑ دانﺶ مﻔﻴد اﺯ ﺣجﻢ ﺑﺰرﮔی اﺯ دادهها است .استﻔاده اﺯ متﻦکاوی در ﭼرﺧه سﻴاست
ﺑه سﻴاستﮔذاران کﻤﻚ میکند فرﺁوری اطالعات و کشﻒ دانﺶ ﺟدید را ﺑا سرعت ﺑﻴشتر و هﺰینه کﻤتری
انجاﻡ دهند و کارایی و اﺛرﺑﺨشی ایﻦ فرایند را ﺑﻴشتر کنند .ﺣجﻢ ﺯیاد مستندات و تالش ﺑرای یکسانساﺯی
فرایند مطالعه اسناد سﻴاستی در هﻤه کشورها/مناطﻖ انگﻴﺰه استﻔاده اﺯ متﻦکاوی در ایﻦ پژوهﺶ ﺑوده است.
ایﻦ پژوهﺶ سه سﺆاﻝ اﺻﻠی دارد (1) :مهﻢتریﻦ موﺿوعات در سﻴاستهای ﺻنعت هوافﻀا در کشورها/
مناطﻖ مورد ﺑررسی ﭼﻴست؟ ) (2مسائﻞ و ﮔﺰینههای سﻴاستی اﺻﻠی در هریﻚ اﺯ نه کشور/منطﻘه مورد
ﺑررسی ﭼﻴست؟ ) (3اﺯ سﻴاستهای هوافﻀا در کشورها/مناطﻖ ﺑررسیشده ﭼه درﺱهایی میتوان ﺑرای
سﻴاستﮔذاری در ﺻنعت هوافﻀای ﺟﻤهوری اسالمی ایران ﮔرفت؟ دو سﺆاﻝ هﻢ ﺑه عنوان پرسﺶهای
فرعی پژوهﺶ مطرﺡ هستند که عبارتاند اﺯ (1) :موﺿوعات ﺑﻴانشده در سﻴاستهای هوافﻀا در کشورها/

مناطﻖ مورد ﺑررسی ﭼگونه دستهﺑندی )ﺧوشهﺑندی( میشوند؟ ) (2شباهتها و تﻔاوتهای موﺿوعات
سﻴاستی در کشورها/مناطﻖ مورد ﺑررسی ﭼﻴست؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2درسآموزی و انتقال سیاست
ایﻦ پژوهﺶ ﺑه دنباﻝ مطالعه تطبﻴﻘی سﻴاستهای ﺻنعت هوافﻀا در کشورها و مناطﻖ مﺨتﻠﻒ است تا اﺯ
ﺧالﻝ ایﻦ ﺑررسی درﺱﺁموﺧتههایی را ﺑرای سﻴاستﮔذاری در ﺻنعت هوافﻀای ایران استﺨراﺝ کند .در
سﻴاستﮔذاری ﺑهروﺯ شدن نﻈرات ﺑر اساﺱ تجرﺑهها ،تﺤﻠﻴﻞها و تعامالت اﺟتﻤاعی را یادﮔﻴری مینامند
) (Heclo, 2010; Meseguer & Yebra, 2009که نتﻴجهی ﺁن تﻐﻴﻴر نسبت ًا پایدار نﻴتها و افکار است
) .(Sabatier, 1988ﺑه عبارت دیگر ،یادﮔﻴری سﻴاست درﺱهایی است که اﺯ اﺑﺰارهای سﻴاستی ،ساﺧت
اﺟتﻤاعی موﺿوعات سﻴاستی یا امکانپذیری سﻴاسی پﻴشنهادهای سﻴاستی ﺁموﺧته میشود ).(May, 1992
یادﮔﻴری سﻴاست میتواند شکﻞهای مﺨتﻠﻔی داشته ﺑاشد :یادﮔﻴری درون مرﺯهای یﻚ کشور )یادﮔﻴری داﺧﻠی(،
اﺯ اهداﻑ مطالعه تطبﻴﻘی مناطﻖ و کشورها یادﮔﻴری اﺯ تجرﺑﻴات سﻴاستی دیگران و انتﻘاﻝ سﻴاستها است.
انتﻘاﻝ سﻴاست اﺯ یﻚ سو ﺟستجوی توﺿﻴﺤات و پاسخهای عﻤﻠی ،تجرﺑهشده ،ﺁﺯمونشده و اﺯ پﻴﺶ مهﻴا اﺯ
کشورهای دیگر اﺑﺰاری ﺑرای تﺤﻘﻖ یادﮔﻴری کشورها است ) (Hulme, 2005و اﺯ سوی دیگر انتﻘاﻝ ایدهها،
سﻴاستها و ﺑرنامهها ﺑر مبنای فرایندهای پﻴشﻴنی و عﻤﻴﻖتر یادﮔﻴری پیریﺰی شدهاند و انتﻘاﻝ سﻴاست
فرایندی اﺟتﻤاعی مبتنی ﺑر دادوستد ﮔروهها است ).(Stone, 2001
رشد مطالعات انتﻘاﻝ سﻴاست ﭼند دلﻴﻞ ﺑﻴرونی دارد .نﺨست فرایند ﺟهانیساﺯی است .دوﻡ ﺁسانتر شدن
تبادﻝ افکار و دانﺶ ﺑا رشد سریﻊ ارتباطات در هﻤهی ﮔونههای ﺁن است .سوﻡ ساﺯمانها و شبکههای
ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠیِ سﻴاستﮔذاری مانند اتﺤادیهی اروپا ،ﺻندوﻕ ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی پوﻝ ،ساﺯمان هﻤکاریهای اﻗتﺼادی و
توسعه و ...اﺯ سﻴاستهای مشاﺑهی در مﻴان کشورهای مﺨتﻠﻒ ﺣﻤایت میکنند و ﮔاه ﺁنان را ﺑه اﺧذ ایﻦ
سﻴاستها وادار میکنند .ﭼهارﻡ ائتالﻑهای پشتﻴبان 1و اﺟتﻤاعات دانشی که در شکﻞﮔﻴری ایدهها و افکار
سﻴاستﮔذاران نﻘﺶ دارند ).(Dolowitz & Marsh, 2000
ﺑرای انتﻘاﻝ سﻴاست و استﻔاده اﺯ درﺱهای سﻴاستی شﻴوههای مﺨتﻠﻔی پﻴﺶ روی سﻴاستﮔذاران ﻗرار دارد.
اونﺲ ) (2009ایﻦ شﻴوهها را فرایندهای یادﮔﻴری سﻴاست مینامد ) (Evans, 2009و دولوویتﺰ و مارش
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یادﮔﻴری مﻴان دو کشور/منطﻘه مﺨتﻠﻒ )یادﮔﻴری اﺯ ﺧارﺝ( یا ﺑﻴﻦ دو ﺯمان متﻔاوت )یادﮔﻴری اﺯ ﮔذشته( .یکی
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جدول ( :)1شیوههای بدیل انتقال سیاست ()Rose, 1991
 .1کﭙیﺑرداری اﺧذ کﻢوﺑﻴﺶ کامﻞ سﻴاستی که ﻗب ً
ال در کشوری دیگر اﺛرﺑﺨﺶ ﺑوده است
ً
اﺧذ هﻤراه ﺑا تعدیﻞ و اﺻالﺡ سﻴاستی که ﻗبال در کشوری دیگر اﺛرﺑﺨﺶ ﺑوده است ،ﺑراساﺱ موﻗعﻴتهای
 .2دنبالهروی
مﺨتﻠﻒ
 .3پﻴوند

ﺁمﻴﺨتﻦ عناﺻری اﺯ سﻴاستهای دو کشور مﺨتﻠﻒ

 .4ترکﻴب

ﺁمﻴﺨتﻦ عناﺻر هﻤﺨوان و ساﺯﮔار سﻴاستهای ﺑﻴﺶ اﺯ دو کشور مﺨتﻠﻒ

 .5الهاﻡﮔﻴری

استﻔاده اﺯ سﻴاستهای دیگران ﺑهعنوان انگﻴﺰش و انگﻴﺰهای فکری ﺑرای توسعهی یﻚ سﻴاست نو و ﺑدون
نﻈﻴر در کشور مﻘﺼد

) (1996اﺯ ﺁنها ﺑه سطوﺡ انتﻘاﻝ سﻴاست تعبﻴر میکنند ) .(Dolowitz & Marsh, 1996ایﻦ شﻴوهها عبارتند
اﺯ :کﭙیﺑرداری ،دنبالهروی ،2پﻴوند ،3ترکﻴب و الهاﻡﮔﻴری) 4ﺟدوﻝ ).((1
ﺑرای روشﻦتر شدن مبنای نﻈری پژوهﺶ میتوان رویکردهای موﺟود در مطالعات یادﮔﻴری و انتﻘاﻝ سﻴاست
را در پنﺞ دسته طبﻘهﺑندی کرد ) (1) :(Evans, 2009فرایندمﺤور (2) ،ایدهپرداﺯانه (3) ،تجرﺑهمﺤور (4) ،تطبﻴﻘی
و ) (5ﭼندسطﺤی.
رویکرد فرایندمﺤور ﺑه مطالعه فرایند ﺟاﺑهﺟایی سﻴاست ،تﺤﻠﻴﻞ ساﺧتارهای تﺼﻤﻴﻢﮔﻴریای که انتﻘاﻝ سﻴاست
اﺯ طریﻖ ﺁنها رﺥ میدهد و تﺤﻠﻴﻞ رواﺑﻂ و واﺑستگیهای مﻴان کنشگران انتﻘاﻝ توﺟه دارد ).(Rose, 1993
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ِ
یادﮔﻴرﻱ »ﭼگونگﻲ یادﮔﻴرﻱ« میپرداﺯد .ایﻦ رویکرد ﺑﻴشتر
رویکرد ایدهپرداﺯانه ﺑه ﺯمان و شﻴوهی
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درﺻدد ارائه یﻚ نﻈریهی عﻤومﻲ درﺑارهی تﻐﻴﻴر سﻴاست ،فهﻢ ﺟاﺑهﺟایﻲ و ﮔردش ایدهها و اندیشهها در
ﺣوﺯهی ﺑﻴﻦالﻤﻠﻞ و درﻙ نﻈاﻡهای عﻘﻴدتی کنشگران انتﻘاﻝ سﻴاست است );Alder & Bernstein, 2005

 .(Haas, 1989; Ladi, 2005; Stone, 2000; Stone, 2003رویکرد تجرﺑهمﺤور ﺑر توسعهی ساﺧتارها و
رویههای یادﮔﻴری مشاهدهای ﺑرای ارتﻘاء ﻇرفﻴت ﺣﻞمسﺌﻠه متﻤرکﺰ است .ایﻦ رویکرد عﻤدتا ﺟهتﮔﻴری
تجویﺰی دارد .کتاﺏ »یادﮔﻴری اﺯ سﻴاست عﻤومی تطبﻴﻘی :یﻚ راهنﻤای کارﺑردی ) «(Rose, 2005و مطالعه
یادﮔﻴری ساﺯمانی در مﺤﻴﻂ سﻴاسی انگﻠستان ) (Common, 2004دو نﻤونه اﺯ ﺁﺛار مهﻢ در ایﻦ رویکرد هستند.
رویکرد تطبﻴﻘی ﺑه دنباﻝ ارائه توﺻﻴﻒهای کﻴﻔﻲ مﻔﺼﻞ اﺯ مﺤﻴﻂ ﺧارﺟﻲ سﻴاستﮔذارﻱ -در کنار توﺻﻴﻒ
مﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ -است و تالش میکند روشهای کﻤی را ﺑا روشهای کﻴﻔی ترکﻴب کند ).(Wolman, 1992
رویکرد ﭼندسطﺤی فهﻢ نتایﺞ انتﻘاﻝ سﻴاست را اﺯ طریﻖ ترکﻴب سطوﺡ ﺧرد ،مﻴانه و کالن مسﺌﻠه
مورد توﺟه ﻗرار مﻲدهد );Common, 2001; Dolowitz & Marsh, 1996; Dolowitz & Marsh, 2000

.(Evans, 2004; Evans & Davies, 1999
ﺑر اساﺱ دستهﺑندی اسﻤﻴت و لریﻤر ) (2009مطالعات سﻴاست ﺑه هﻔت ﺯیرﺣوﺯه تﻘسﻴﻢ میشود :ارتباﻁ

سﻴاست ﺑا امور سﻴاسی ،5طرﺡریﺰی سﻴاست ،تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست ،فرایند سﻴاست ،اﺟرای سﻴاست ،ارﺯیاﺑی
سﻴاست ،و نهادهای سﻴاستﮔذار ) .(Smith & Larimer, 2009ﺑا مرور رویکردهای موﺟود در مطالعات
انتﻘاﻝ سﻴاست و تطبﻴﻖ ﺁنها ﺑا ایﻦ دستهﺑندی میتوان الگوی ﺟدوﻝ ) (2را در ایﻦ مطالعات مشاهده کرد.
اﺯ مﻴان ﺣوﺯههای نﻈری مطالعات سﻴاست ﺣوﺯهای که ﺑه دنباﻝ پاسخ ﺑه پرسﺶ »ﭼه ﺑاید کرد؟« است
و مستﻘﻴﻤا ﺑه ﺑررسی ساﺧتارﺑندی مسﺌﻠه و ارﺯیاﺑی ﮔﺰینههای ﺑدیﻞ سﻴاستی میپرداﺯد» ،تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست«
است )(Dye, 2008; Kraft & Furlong, 2012; Smith & Larimer, 2009؛ ﺑا ایﻦ وﺟود در مطالعات
انتﻘاﻝ سﻴاست ﺑهعنوان یﻚ ﺣوﺯهی پژوهشی مستﻘﻞ کﻤتر ﺑه ﺁن توﺟه شده است .ﺑه عبارت دیگر ،تﺤﻠﻴﻞ
سﻴاست میتواند ﺯمﻴنهای ﺑرای پﻴوند دانشﻤندان و پژوهشگران )و ﺣتی ﺟامعه مدنی( ﺑا سﻴاستﮔذاران
و دولتﻤردان ﺑاشد و مﻴان عﻠﻢ و سﻴاست پﻞ ﺑﺰند؛ ﺑناﺑرایﻦ ایﻦ ﺣوﺯهی مطالعاتی شایستهی توﺟه ﺑﻴشتری
در مطالعات انتﻘاﻝ سﻴاست است.
 -2-2متنکاوی برای سیاستگذاری
متﻦکاوی فرایند اکتشاﻑ دانﺶ مﻔﻴد اﺯ ﺣجﻢ ﺑﺰرﮔی اﺯ دادهها است .استﻔاده اﺯ متﻦکاوی در ﭼرﺧه سﻴاست ﺑه
سﻴاستﮔذاران کﻤﻚ میکند فرﺁوری اطالعات و کشﻒ دانﺶ ﺟدید را ﺑا سرعت ﺑﻴشتر و هﺰینه کﻤتری انجاﻡ
ﺑه دوی مجﻤوعه کﻠﻤات »سﻴاست و ﺧﻂمشی« ﺑا »متﻦکاوی و دادهکاوی« هﻴﭻ پژوهشی که اﺯ روش متﻦکاوی
در تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست )و ﺑهطور کﻠی در مطالعات سﻴاست( استﻔاده کرده ﺑاشد ،یافت نشد.
در مطالعات ﺧارﺟی ﮔای و لی ) 55 ،(2016مﻘاله منتشرشده در فاﺻﻠه ساﻝهای  2015-1999ﺑا موﺿوﻉ
کارﺑرد متﻦکاوی در سﻴاستﮔذاری را مرور کردهاند که تﻘریبا نﻴﻤی اﺯ ﺁنها مرﺑوﻁ ﺑه دو ﮔاﻡ اوﻝ ﭼرﺧه
سﻴاست یعنی ﮔاﻡهای تنﻈﻴﻢ دستور کار و فرموﻝﺑندی سﻴاست و تﺼﻤﻴﻢﮔﻴری است )(Ngai & Lee, 2016
جدول ( :)2تطبیق رویکردهای مطالعات انتقال سیاست با زیرحوزههای مطالعات سیاست
رویکرد مطالعات انتﻘاﻝ سﻴاست

ﺣوﺯههای نﻈری مطالعات سﻴاست

فرایندمﺤور

فرایند سﻴاست ،نهادهای سﻴاستﮔذار

تجرﺑهمﺤور

تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست ،فرایند سﻴاست

ایدهپرداﺯانه

فرایند سﻴاست ،طرﺡریﺰی سﻴاست

تطبﻴﻘﻲ

طرﺡریﺰی سﻴاست ،نهادهای سﻴاستﮔذار ،اﺟرای سﻴاست

ﭼندسطﺤﻲ

فرایند سﻴاست ،طرﺡریﺰی سﻴاست ،نهادهای سﻴاستﮔذار

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

دهند و کارایی و اﺛرﺑﺨشی ایﻦ فرایند را ﺑﻴشتر کنند ) .(Ngai & Lee, 2016در مطالعات داﺧﻠی ﺑا ﺟستجوی دو
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)تﻤرکﺰ مطالعات تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست ﺑر ایﻦ دو ﮔاﻡ است( .اﺯ مﻴان ایﻦ پژوهﺶها ،تعداد اندکی ﺑه ﺑررسی متﻦ اسناد
سﻴاستی نﺰدیﻚ شدهاند .ورمﻞ ) (2000ﺑا هدﻑ درﻙ الگوی مباﺣﺜات درﺑاره دولت رفاه در دانﻤارﻙ اﺯ روشی
ﺑا عنوان ردیاﺑی موﺿوعات 6استﻔاده کرده است ) (Wormell, 2000که تنها ﺑه دنباﻝ کﻠﻤات مشﺨﺼی در متون
میﮔردد و نﻤیتوان ﺁن را یﻚ کار متﻦکاوی ﻗدرتﻤند ﺑه ﺣساﺏ ﺁورد .اﺯ سوی دیگر متون مﺨتﻠﻔی در ایﻦ
پژوهﺶ مورد ﺑررسی ﻗرار ﮔرفتهاند که ﺑﺨشی اﺯ ﺁنها ﻗوانﻴﻦ و مﻘررات است )که تنها ﺑﺨشی اﺯ اسناد سﻴاستی
را شامﻞ میشود( .تاﻻمﻴنی و دیوﺯ ) (2012اسناد دولتی و مﻘاﻻت عﻠﻤی منتشرشده ﺑا واﺑستگی ﺑه ساﺯمانهای
ﺑرﺯیﻠی را در ﺯمﻴنه سوﺧتهای ﺯیستی مایﻊ ﺑررسی میکنند تا ﺑه درﻙ مﺤﻴﻂ کالن پﻴرامون ایﻦ موﺿوﻉ کﻤﻚ
کنند ) .(Talamini & Dewes, 2012تاﻻمﻴنی و هﻤکاران ) (2013هﻤﻴﻦ موﺿوﻉ را در کشور ﺁلﻤان ﺑررسی
کردهاند و اﺧبار رسانههای ﺟﻤعی را هﻢ ﺑه مناﺑﻊ متﻦکاوی افﺰودهاند ) .(Talamini, et al., 2013هﻤانﮔونه که
مشﺨﺺ است ایﻦ دو پژوهﺶ نﻴﺰ ﺑر متﻦ اسناد سﻴاستی تﻤرکﺰ نداشتهاند.
سایر ایﻦ پژوهﺶها هرﭼند میتوانند در ﺣوﺯه تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست دستهﺑندی شوند اما متون مورد ﺑررسی ﺁنها )(1
پﻴاﻡهای ارساﻝشدهی مردﻡ ﺑه دولت در ﻗالب انتﻘادها ،پﻴشنهادها و ﺑاﺯﺧوردها؛ ) (2متﻦ پﻴاﻡهای رئﻴﺲﺟﻤهور
ﺁمریکا؛ ) (3موﺿوعات منعکﺲشده در وﺏ توسﻂ افراد و رسانهها در مورد یﻚ موﺿوﻉ ﺧاﺹ؛ )(4
سﺨنرانیهای ایرادشده در مجﻠﺲ سنای ﺁمریکا و ارائه روش ﺑرای دستهﺑندی یا تﺤﻠﻴﻞ موﺿوعات مطرﺡشده
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

در ﺁنها؛ و ) (5اﺧبار رسانهها یا مطالب رسانههای اﺟتﻤاعی در مورد یﻚ موﺿوﻉ سﻴاسی/سﻴاستی است
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)ﺟدوﻝ ) ((3و اﺻال اسناد سﻴاستی را ﺑهعنوان متﻦ مورد ﺑررسی ﻗرار ندادهاند .ﮔذشته اﺯ متﻦ مورد ﺑررسی،
موﺿوﻉ ﺑررسی هﻴﭻیﻚ اﺯ ایﻦ مطالعات نﻴﺰ سﻴاستﮔذاری در سطﺢ یﻚ ﺻنعت و ﺑرای یﻚ ﺻنعت نﻴست.
جدول ( :)3انواع متون مورد بررسی در مطالعات متنکاوی تحلیل سیاست و نمونههایی از پژوهشها
متﻦ مورد ﺑررسی در متﻦکاوی

نﻤونهی پژوهﺶها انجاﻡشده

پﻴاﻡهای ارساﻝشدهی مردﻡ ﺑه دولت در ﻗالب انتﻘادها،
پﻴشنهادها و ﺑاﺯﺧوردها

;(Charalabidis & Loukis, 2012; Kugo, et al., 2005
Lourenço & Costa, 2007; Park, et al., 2011; Velas)quez & Gonzalez, 2010

موﺿوعات منعکﺲشده در وﺏ توسﻂ افراد و رسانهها در
مورد یﻚ موﺿوﻉ ﺧاﺹ

;(Altaweel & Bone, 2012; Gal-Tzur, et al., 2014
)Thelwall, et al., 2006

اﺧبار رسانهها یا مطالب رسانههای اﺟتﻤاعی در مورد یﻚ
موﺿوﻉ سﻴاسی/سﻴاستی

)(De Fortuny, et al., 2012; Sobkowicz, et al., 2012

متﻦ پﻴاﻡهای رئﻴﺲﺟﻤهور ﺁمریکا

سﺨنرانیهای مجﻠﺲ سنای ﺁمریکا

)(Lim, 2002

)(Quinn, et al., 2010

پژوهﺶهای دیگری هﻢ هستند که یا در مطالعه مروری ﮔای و لی ) (2016مورد توﺟه ﻗرار نگرفتهاند یا پﺲ اﺯ
پژوهﺶ ﺁنها منتشر شدهاند .وو و ﭼو ) ،(2013ﺑا متﻦکاوی پﻴاﻡهای سﻴاستی منطﻘه ماکائو )ﭼﻴﻦ( در ساﻝهای
 2012و  2013موﺿوعات مهﻢ ﺁنها را استﺨراﺝ و ﺑا هﻢ مﻘایسه کردهاند ) .(Wu & Chu, 2013ماساهﻴکو
) ،(2013سﺨنرانیهای دولتﻤردان در ﺑرﺧی استانهای کشور ژاپﻦ را متﻦکاوی کرده است تا اولویتهای
سﻴاستی هر منطﻘه را کشﻒ کند؛ سﭙﺲ هﻤبستگی ایﻦ اولویتها را ﺑا مﻴﺰان مهاﺟرت و مهاﺟرپذیری هر استان
ﺑررسی نﻤوده است ) .(Masahiko, 2013دریﻚ و هﻤکاران ) (2014ﺑا مطالعه متﻦ سﻴاستهای »ﭼارﭼوﺏ
ﺑرتری پژوهشی  «2014انگﻠستان ﺑه تﺤﻠﻴﻞ واژههای دارای هﻢرﺧدادی ﺑا کﻠﻤه »تﺄﺛﻴر «7پرداﺧتهاند تا ﺑه معنای
روشﻦتری اﺯ ایﻦ کﻠﻤه ﺑرای استﻔاده در ارﺯیاﺑی سﻴاستها دست یاﺑند ).(Derrick, et al., 2014
او و هﻤکاران ) (2016اﺯ متﻦکاوی پﻴﻤایﺶ نﻈرات شهروندان ﺑرای کشﻒ ﺣوﺯههای اولویتدار سﻴاستﮔذاری
در دولتهای مﺤﻠی کشور ژاپﻦ استﻔاده کردهاند ) .(Oe, et al., 2016کانﮓ و پارت ) (2016ﺑا متﻦکاوی ﺑﻴﺶ
اﺯ ﭼهار هﺰار مﻘاله اﺯ روﺯنامههای کره ﺟنوﺑی اﺣتﻤاﻝ و نتایﺞ مﺨاطرات تﻐﻴﻴرات ﺁﺏوهوایی را ارﺯیاﺑی میکنند
تا ﺑه ارتﻘای سﻴاستهای تطبﻴﻖ ﺑا ایﻦ تﻐﻴﻴرات کﻤﻚ کنند ) .(Kang, et al., 2016تاداشی ) (2016دستور کار
سﻴاستی هﻔت هﻴﺌت ﻗانونﮔذاری اﺻﻠی در منطﻘه کانتوی شﻤالی )ژاپﻦ( را متﻦکاوی میکند و اﺻالﺣات و
لی ) (2017در مطالعهای که درﺑاره ﺻنعت سالﻤندی در ﭼﻴﻦ انجاﻡ داده است 52 ،سند سﻴاستی را متﻦکاوی
کرده و مهﻢتریﻦ موﺿوعات مورد توﺟه سﻴاستﮔذاران در ﺁن ﺣوﺯه را مشﺨﺺ کرده است ).(Li, 2017
پارﻙ و یونﮓ ) (2017متﻦ اﺧبار منتشرشده توسﻂ وﺯارت تجارت ،ﺻنعت و انرژی کره ﺟنوﺑی را ﺑا متﻦ
سﻴاستهای ﺑرنامه کالن انرژی کره مﻘایسه میکنند تا تشاﺑه ﺁنها را ﺑررسی نﻤایند ).(Park & Yong, 2017
ِون ) (2018نﻴﺰ ﺑا روش متﻦکاوی سﻴاستهای مرتبﻂ ﺑا مراکﺰ رشد در استان ﮔوانﮓدونﮓ ﭼﻴﻦ را ﺑررسی و
دستهﺑندی کرده است ).(Wen, 2018
ﺑا توﺟه ﺑه ﺁنﭽه در ﺑﺨﺶهای ﻗبﻞ ﺑﻴان شد ،دانﺶافﺰایی پژوهﺶ ﺣاﺿر را میتوان اﺯ ﭼند ﺟنبه مورد توﺟه
ﻗرار داد .ایﻦ مطالعه ) (1ﺑه دلﻴﻞ کارﺑرد رویکرد انتﻘاﻝ سﻴاست ﺑرای تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست در سطﺢ کشور نوﺁورانه
است؛ ) (2ﺑه دلﻴﻞ استﻔاده اﺯ روش متﻦکاوی ﺑرای تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست در سطﺢ کشور نوﺁورانه است؛ و )(3
ﺟﺰء معدود پژوهشی در ﺟهان است که اﺯ متﻦ اسناد سﻴاستی ﺑهعنوان متﻦ مورد ﺑررسی در متﻦکاوی ﺑرای
تﺤﻠﻴﻞ سﻴاستها در سطﺢ یﻚ ﺻنعت استﻔاده میکند )ﭼنان که مرور شد ،تنها یﻚ پژوهﺶ در ایﻦ ﺯمﻴنه
مشاهده میشود( ﺑناﺑرایﻦ میتواند ﺑه دانﺶافﺰایی در ﺯمﻴنه کارﺑرد متﻦکاوی در تﺤﻠﻴﻞ سﻴاست کﻤﻚ کند.
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تﻐﻴﻴرات در ایﻦ هﻴﺌتهای مﺤﻠی را ﺑررسی مینﻤاید ).(Tadashi, 2016
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ﺑهعالوه هﻴﭻ پژوهشی یافت نشد که ویژﮔیهای ﺑند ) (3را داشته ﺑاشد و در ﺣوﺯه مطالعات انتﻘاﻝ سﻴاست
انجاﻡشده ﺑاشد؛ ﺑناﺑرایﻦ اﺯ ایﻦ ﺟنبه میتوان مطالعه ﺣاﺿر را در سطﺢ ﺟهان نﻴﺰ نوﺁورانه دانست.

 -3روش پژوهش

ِ
ﮔذاری مرتبﻂ ﺑا ﺑﺨﺶ هوافﻀا در کشورهای مﺨتﻠﻒ و اکتشاﻑ
در ایﻦ مطالعه ،ﺑا هدﻑ تﺤﻠﻴﻞ اسناد سﻴاست
اولویتهای راهبردی ﺁنها در ایﻦ ﺯمﻴنه ،اﺯ روش متﻦکاوی استﻔاده شده است .متﻦکاوی عبارت است اﺯ
کشﻒ و استﺨراﺝ دانﺶ ﺟالبتوﺟه و ﻏﻴرﺑدیهی اﺯ متﻦ ﻏﻴرساﺧتیافته ) .(Kao & Poteet, 2007متﻦکاوی
که یﻚ رویکرد کﻤی ﺑه شﻤار میرود ،فرﺁیند تﺤﻠﻴﻞ دادههای متنیِ ﺣجﻴﻢ و کشﻒ دانﺶ اﺯ ﺁنها را تسریﻊ
مینﻤاید ) .(Kobayashi, et al., 2018ﺑا وﺟود اینکه متﻦکاوی تﺤﻠﻴﻞهای عﻤﻴﻘی را که یﻚ انسان میتواند
ارائه کند ،فراهﻢ نﻤیﺁورد؛ اما میتوان اﺯ ﺁن ﺑرای شناسایی نکات اﺻﻠی متﻦ و تﻠﺨﻴﺺ مستندات ،در شرایطی
که تعداد ﺑسﻴار ﺯیاد ﺁنها تﺤﻠﻴﻞهای دستی را ﻏﻴرمﻤکﻦ میساﺯد ،استﻔاده نﻤود ) .(Kantardzic, 2011متﻦکاوی
سبب میﮔردد تا ﺑتوان در اسرﻉ وﻗت و ﺑا کارایی ﻻﺯﻡ ،اطالعات سودمند نهﻔته در ﺣجﻢ عﻈﻴﻤی اﺯ دادههای
متنی را استﺨراﺝ نﻤود؛ تا ﺑر ایﻦ اساﺱ نسبت ﺑه الگوهای فعﻠی دادهها شناﺧت پﻴدا کرده و روندهای ﺁینده
در ﺯمﻴنه موردنﻈر نﻴﺰ پﻴﺶﺑﻴنی ﮔردد ).(Hashimi, et al., 2015
ﺣجﻢ ﺯیاد مستنداتی که در ایﻦ پژوهﺶ مستﻠﺰﻡ ﺑررسی ﺑودند و هﻤﭽنﻴﻦ پرهﻴﺰ اﺯ ﺻرﻑ مدت ﺯمان طوﻻنی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

ﺑرای تﺤﻠﻴﻞ مﺤتوای ﺁنها ﺑا استﻔاده اﺯ روشهای کﻴﻔی مرسوﻡ ،مﺤﻘﻘان را ﺑر ﺁن داشت تا ﺑر کارایی متﻦکاوی

و نوﺁوری و هﻤﭽنﻴﻦ ﺣوﺯه دفاعی ﺑهعنوان دو ﺣوﺯه فرعی مورد توﺟه ﺑودهاند و اسناد راهبردی مرتبﻂ ﺑا
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ﺁنها نﻴﺰ که در اشتراﻙ موﺿوعی ﺑا ﺯمﻴنه هوافﻀا ﻗرار داشتهاند یا متﻀﻤﻦ سﻴاستهای افﻘی در ﺣﻴطه ﺧود

تکﻴه کرده و ایﻦ اﺑﺰار ﻗدرتﻤند را ﺑرای دستﻴاﺑی ﺑه اهداﻑ ﺧود استﺨداﻡ نﻤایند .متﻦکاوی دارای سه مرﺣﻠه اﺻﻠی
ﺟﻤﻊﺁوری مستندات ،پﻴﺶپرداﺯش مستندات و پرداﺯش مستندات است ) (Choudhary, et al., 2009که در
ادامه هر یﻚ اﺯ ایﻦ مراﺣﻞ تشریﺢ میشود.
 -1-3جمعآوری مستندات
در پژوهﺶ ﺣاﺿر ،اسناد سﻴاستی مرتبﻂ ﺑا ﺣوﺯه هوافﻀا که توسﻂ ساﺯمانهای سﻴاستﮔذارِ کشورهای
مﺨتﻠﻒ در اﻗﺼی نﻘاﻁ ﺟهان ،اﺯ طریﻖ اینترنت منتشر شده است ،ﺟﻤﻊﺁوری ﮔردید .در فرﺁیند ﺟستوﺟو،
ﺣوﺯه هوافﻀا ﺑهعنوان ﺣوﺯه اﺻﻠی ﺑرای کاوش مدنﻈر ﺑوده است؛ اما ﺑه دلﻴﻞ اینکه ﺻنعت هوافﻀا یﻚ
ﺻنعت دانﺶﺑنﻴان و فناوریپایه است و پﻴوند مﺤکﻤی نﻴﺰ ﺑا ﺑﺨﺶ دفاعی کشورها دارد؛ ﺣوﺯه عﻠﻢ ،فناوری

ﺑودهاند ،ﮔردﺁوری شده است.
ایﻦ مستندات اﺯ سه طریﻖ مﺨتﻠﻒ ﮔردﺁوری شدند .در مسﻴر اوﻝ ،وﺏسایت ساﺯمانهای نﻘﺶﺁفریﻦ و
نهادهای سﻴاستﮔذار در ﺣوﺯههای مذکور ،مرﺟﻊ ﺟستوﺟو ﻗرار ﮔرفتند و اﺯ ایﻦ طریﻖ اسناد و مدارکی
مرتبﻂ ﺑا موﺿوﻉ ایﻦ پژوهﺶ ﺟﻤﻊﺁوری شد .در مسﻴر دوﻡ ،ﺑا استﻔاده اﺯ ترکﻴب کﻠﻴدواژههای مرتبﻂ ﺑا ایﻦ
مطالعه اﺯ ﺟﻤﻠه هوافﻀا ،فﻀا ،عﻠﻢوفناوی ،نوﺁوری ،دفاﻉ ،سﻴاست و راهبرد ﺑه ﺟستوﺟوی ﺁﺯاد در موتور
ِ
راهبردی ﻗاﺑﻞاستﻔاده ﺣاﺻﻞ شد .در نهایت در مسﻴر
کاوش ﮔوﮔﻞ پرداﺧته و اﺯ ایﻦ طریﻖ نﻴﺰ تعدادی سند
سوﻡ ،ﺑه سراﻍ پایگاهداده ﮔوﮔﻞ مﺤﻘﻖ )اسکالر( 8رفته و مﻘاﻻت عﻠﻤی که میتوانند در کنار اسناد رسﻤی
سﻴاستﮔذاری ،دانﺶ ﻗاﺑﻞتوﺟهی را ارائه نﻤایند ،ﮔردﺁوری ﮔردید.
ﻻﺯﻡ ﺑه ﺫکر است که در مسﻴرهای ﺟﻤﻊﺁوری مستندات ،اسناد سﻴاستی که متعﻠﻖ ﺑه کشورها/مناطﻖ مشﺨﺼی
ﺑودهاند ،مورد ﺟستوﺟو ﻗرار ﮔرفت که شامﻞ انگﻠستان ،ایاﻻت متﺤده امریکا ،ﺑرﺯیﻞ ،پاکستان ،ترکﻴه ،رژیﻢ
ﺻهﻴونﻴستی ،روسﻴه ،ژاپﻦ ،کره ﺟنوﺑی ،هند و منطﻘه اتﺤادیه اروپا 9است .معﻴارهای انتﺨاﺏ ایﻦ کشورها/
مناطﻖ عبارتند اﺯ (1) :توﺯیﻊ ﺟﻐرافﻴایی :معﻴار نﺨست ﺑررسی ﻻاﻗﻞ یﻚ کشور دارای ﺻنعت رﻗاﺑتپذیر
هوافﻀا در سطﺢ ﺟهانی در هر ﻗاره ﺑوده است .ﺑرای ﻗاره ﺁفریﻘا نﻤایندهای پﻴدا نشد و در ﻗاره اروپا ﺑه
ﺑررسی ﻗرار ﮔرفت؛ ) (2سطﺢ توسعهیافتگی :معﻴار دوﻡ انتﺨاﺏ نﻤایندﮔانی اﺯ سطوﺡ مﺨتﻠﻒ توسعهیافتگی
اﻗتﺼادی ﺑوده است .کشورها/مناطﻖ منتﺨب در سه سطﺢ توسعهیافته ،نوﻇهور و درﺣاﻝتوسعه ﻗرار دارند؛
) (3نﻴاﺯ سﻴاستﮔذاران :ﺑا مشﺨﺺ شدن فهرستی اﺯ کشورها/مناطﻖ ﺑر اساﺱ دو معﻴار ﻗبﻞ ،ﺑا کسب نﻈر
تعدادی اﺯ سﻴاستﮔذاران و مدیران ﺻنعت هوافﻀای کشور ،تﻤایﻞ و نﻴاﺯ ﺁنان ﺑرای اطالﻉ اﺯ سﻴاستهای
ایﻦ کشورها/مناطﻖ ارﺯیاﺑی شد و فهرست نهایی ﺑه دست ﺁمده در ﺟدوﻝ ) (4درﺝ شده است.
پﺲ اﺯ تکﻤﻴﻞ فرﺁیند ﺟستوﺟو ،تعداد  133سند راهبردی مرتبﻂ ﺑا ﺣوﺯههای هوافﻀا؛ عﻠﻢ ،فناوری و
جدول ( :)4فهرست کشورهای انتخابشده بر مبنای توزیع جغرافیایی و سطح توسعهیافتگی
ﻗاره

توسعهیافته

نوﻇهور

درﺣاﻝتوسعه

ﺁسﻴا و اﻗﻴانوسﻴه

ژاپﻦ-رژیﻢ ﺻهﻴونﻴستی

کره ﺟنوﺑی-هند

پاکستان-ترکﻴه

اروپا

اتﺤادیه اروپا-انگﻠستان

روسﻴه

ـ

ﺁمریکا

ایاﻻت متﺤده امریکا

ﺑرﺯیﻞ

ـ

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

دلﻴﻞ وﺟود سﻴاستهای مشترﻙ در ﺣوﺯه هوافﻀا ﺧود اتﺤادیه اروپا ﺑهعنوان یﻚ منطﻘهی واﺣد مورد
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نوﺁوری؛ و دفاﻉ که توسﻂ ساﺯمانهای سﻴاستﮔذار در کشورهای یادشده منتشر شدهاند ،ﮔردﺁوری شد .اﺯ
مجﻤوﻉ اسناد 106 ،سند ) 80درﺻد اسناد( مرﺑوﻁ ﺑه ﺣوﺯه هوافﻀا و  27سند مرﺑوﻁ ﺑه دو ﺣوﺯه فرعی
)عﻠﻢ ،فناوری و نوﺁوری و دفاعی( ﺑوده است .در هﻤﻴﻦ مرﺣﻠه ﺑه مطالعه متﻦ کامﻞ ﺁنها که ﺑالﻎ ﺑر 4000
ﺻﻔﺤه ﺑوده است ،پرداﺧته شد و در نتﻴجه اﺯ متﻦ ایﻦ مستندات تعداد  2200ﮔﺰاره سﻴاستی ﺑه تﻔکﻴﻚ هر
واﺣد تﺤﻠﻴﻞ استﺨراﺝ ﮔردید .ایﻦ ﮔﺰارهها که دارای انواﻉ مﺨتﻠﻔی اﺯ ﺟﻤﻠه مسائﻞ سﻴاستی ،ﭼشﻢانداﺯ،
مﺄموریت ،اهداﻑ ،سﻴاستها ،راهبردها ،ﺑرنامهها ،و سامانهها و فناوریهای کﻠﻴدی هستند ،ﺑهعنوان مجﻤوعه
داده ورودی در متﻦکاوی مورد استﻔاده ﻗرار ﮔرفتند .توﺟه ﺑه ایﻦ نکته ﺿروری است که ﺑرﺧی اﺯ اسناد
سﻴاستیِ ﮔردﺁوریشده ﺑه ﺯﺑان اﺻﻠی هﻤان کشور ﺑوده است که در ایﻦ ﺻورت اﺑتدا ﺑا استﻔاده اﺯ نرﻡافﺰارهای
ترﺟﻤه ،ﺑه ﺯﺑان انگﻠﻴسی درﺁمده و سﭙﺲ ﺑا مطالعه متﻦ انگﻠﻴسی ،ﮔﺰارههای سﻴاستی استﺨراﺝ ﮔردید و در
نهایت هﻢ ایﻦ ﮔﺰارهها توسﻂ مﺤﻘﻘان ﺑه ﺯﺑان فارسی ﺑرﮔردان شدهاند.
 -2-3پیشپردازش مستندات
پﺲ اﺯ تهﻴه ﮔﺰارههای سﻴاستی ﺑه ﺯﺑان فارسی ،در ایﻦ مرﺣﻠه اﺯ پژوهﺶ ﺑه پﻴﺶپرداﺯش و پاﻻیﺶ ﺁنها
پرداﺧته شد تا ﺑرای مرﺣﻠه اﺻﻠی متﻦکاوی مهﻴا ﮔردند .در ایﻦ ﮔاﻡ ،اﻗداماتی نﻈﻴر ﻗطعهساﺯی 10متﻦ ﺑرای
تشﺨﻴﺺ واژهها ،ﺣذﻑ کﻠﻤات ﺯائد ،11ادﻏاﻡ کﻠﻤات هﻢریشه ،12ترکﻴب مترادﻑها و تشﺨﻴﺺ عبارتهای
ﭼندکﻠﻤهای 13معنادار ﺑا استﻔاده اﺯ نرﻡافﺰار رپﻴدماینر 14نسﺨه  8,1,001ﺻورت پذیرفت .هﻤﭽنﻴﻦ در ایﻦ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

مرﺣﻠه ،ﺑرای ﺣذﻑ کﻠﻤات ﺯائد ،ادﻏاﻡ کﻠﻤات هﻢریشه و ترکﻴب مترادﻑها ،طی یﻚ فرﺁیند ﺑاﺯﮔشتی و اﺯ

استنباﻁ ﺟهتﮔﻴریهای توسعه و روندهای ﺁینده در ﺁن ﺣوﺯه توﺻﻴﻒ نﻤوده است ).(Monarch, 2013
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طبﻖ روش تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی اﮔر دو واژه ﺑهطور هﻢﺯمان در متﻦهای یکسانی ﻇاهر شده ﺑاشند ،دو

طریﻖ مشورت ﺑا ﺧبرﮔان ﺁﮔاه ﺑه ﺣوﺯه موﺿوعی ایﻦ پژوهﺶ ،ﺑه تهﻴه اﺻطالﺡنامههای اﺧتﺼاﺻی ﺑرای
مطالعه ﺣاﺿر مبادرت شد تا کﻴﻔﻴت نتایﺞ ﺑهطور ﻗاﺑﻞتوﺟهی ارتﻘاء یاﺑد.
 -3-3پردازش مستندات
در ایﻦ پژوهﺶ ،اﺯ تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی که یکی اﺯ الگوریتﻢهای متﻦکاوی ﺑهشﻤار میرود ،استﻔاده شده
است .تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی تکنﻴکی است که اﺯ الگوی هﻢرﺧدادی واژهها و عبارات داﺧﻞ متﻦ استﻔاده
مینﻤاید و ﺑر ایﻦ اساﺱ راﺑطه ﺑﻴﻦ مﻔاهﻴﻢ ارائهشده در متون متعﻠﻖ ﺑه یﻚ ﺣوﺯه موﺿوعی را مشﺨﺺ
میساﺯد ) .(Ravikumar, et al., 2015مونارچ ) (2013یﻚ مطالعه عﻤﻴﻖ درﺑاره پﻴشﻴنه تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی
انجاﻡ داده و ﺁن را ﺑهعنوان یﻚ روش ﺑرای مﺤاسبه ﻗدرت پﻴوند مﻴان عبارات شاﺧﺺ در یﻚ ﺣوﺯه و

موﺿوعی که در ایﻦ متﻦها ﺫکر شدهاند و ایﻦ واژﮔان نﻤاینده ﺁنها ﺑه شﻤار میروند ،ﺑا یکدیگر هﻤبستگی
دارند ) .(Cho, 2014; Yan, et al., 2015تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی ﺑر دو فرﺽ استوار است :یکی اینکه واژﮔان
مورد استﻔاده در متﻦ ﺑهﺧوﺑی مﺤتوای ﺁن را منعکﺲ مینﻤایند و دیگری اینکه هﻢرﺧدادی دو واژه در
متون مﺨتﻠﻒ ﺣکایت اﺯ هﻤبستگی مﻴان ﺁنها دارد؛ ﺑه ایﻦ ﺻورت که هر ﭼه هﻢرﺧدادی ﺑﻴشتر ﺑاشد،
هﻢﺑستگی شدیدتر ﺧواهد ﺑود ).(Feng, et al., 2017
در ایﻦ پژوهﺶ ،ﮔﺰارههای سﻴاستی ﺑهدستﺁمده اﺯ مرﺣﻠه ﻗبﻞ ﺑهعنوان واﺣدهایی اﺯ متﻦ مستندات در نﻈر
ﮔرفته شد که هﻢرﺧدادی کﻠﻤات ﺑر اساﺱ ﺁنها مﺤاسبه ﮔردیده است .ﺑرای پﻴادهساﺯی تﺤﻠﻴﻞ هﻢواژﮔانی،
اﺑتدا نرﻡافﺰار رپﻴدماینر مورد استﻔاده ﻗرار ﮔرفت تا ماتریﺲ هﻢرﺧدادی کﻠﻤات ﺣاﺻﻞ ﮔردد .در ایﻦ
ماتریﺲ ،مﻘدار سﻠوﻝ مرﺑوﻁ ﺑه دو واژه ﺑر اساﺱ تعداد دفعاتی که ﺁن دو در یﻚ متﻦ هﻢﺣﻀور ﺑودهاند،
تعﻴﻴﻦ میﮔردد ) .(Cho, 2014سﭙﺲ اﺯ ماتریﺲ ﺣاﺻﻞ ،ﺑهعنوان ورودی نرﻡافﺰار ﮔﻔی 15نسﺨه 0,9,2
استﻔاده ﮔردید تا ﺑا ﺑهرهﮔﻴری اﺯ ایﻦ اﺑﺰار ،شبکه هﻢرﺧدادی واژﮔان ترسﻴﻢ شود.
در شبکه ﺣاﺻﻞ ،هﻢرﺧدادی ﺑﻴﻦ دو واژه ﺑا یﻚ یاﻝ 16ﺑه نﻤایﺶ درﺁمده است ،ﺑهطوریکه ﺿﺨامت ﺁن ﺑر
اساﺱ مﻴﺰان هﻢرﺧدادی دو واژه تعﻴﻴﻦ شده است .ﺑه عبارت ﺑهتر هر ﭼه هﻢرﺧدادی ﺑﻴﻦ دو واژه ﺑﻴشتر
متﺼﻞ ﺑه ﺁن -که درﺟه نامﻴده شده و تعداد واژﮔان هﻢرﺧداد ﺑا ایﻦ کﻠﻤه را نشان میدهد -تعﻴﻴﻦ شده است.
ﺑهایﻦترتﻴب کﻠﻤات مهﻢتر ﺑا انداﺯه ﺑﺰرﮔتری در شبکه نﻤایان ﮔشتهاند .نکته ﺣائﺰ اهﻤﻴت دیگر ﺁن است که
در شبکه هﻢواژﮔانی ،فاﺻﻠه ﺑﻴﻦ کﻠﻤات ،نﻤایانگر مﻴﺰان ارتباﻁ و نﺰدیکی ﺁنها میﺑاشد؛ ﺑهطوریکه هر ﭼه دو
واژه ﺑه یکدیگر نﺰدیﻚتر ﺑاشند ،معﻤوﻻً اﺯ ارتباﻁ معنایی ﺑﻴشتری در مستندات مورد نﻈر ﺑرﺧوردار هستند.

عالوه ﺑر ایﻦ موارد ،نرﻡافﺰار ﮔﻔی ایﻦ امکان را فراهﻢ مینﻤاید تا ﺑتوان کﻠﻤات ﺑه نﻤایﺶ درﺁمده در شبکه را
ﺧوشهﺑندی نﻤود .در ایﻦ ﺣالت ،کﻠﻤاتی که ﺑا یکدیگر ارتباﻁ نﺰدیﻚتری دارند )هﻢرﺧدادی ﺑﻴشتری دارند(
در یﻚ ﺧوشه ﻗرار میﮔﻴرند که ﺑهنوعی نﻤایانگر یﻚ مﺤور موﺿوعی در مﺤتوای مستندات است.
در ﺑﺨﺶ ک ّﻤیِ متﻦکاوی اﺯ ﺁنجا که اﺯ دادههای ﺛاﺑت ﺛانویه استﻔاده شده و الگوریتﻢها و فرموﻝهای مﺤاسبه

در نرﻡافﺰارهای مورد استﻔاده نﻴﺰ ﺛاﺑت است؛ پژوهﺶ کام ً
ال تکرارپذیر و دارای نتایﺞ ﺛاﺑت است .در ﺑﺨﺶ
کﻴﻔیِ پژوهﺶ که شامﻞ استﺨراﺝ ﮔﺰارههای سﻴاستی اﺯ اسناد و انجاﻡ تﺤﻠﻴﻞهای انسانی روی شبکههای
هﻢرﺧدادی ﺑهدستﺁمده اﺯ نرﻡافﺰار است ،اﻗدامات ﺯیر ﺑرای تﺤﻘﻖ ﻗاﺑﻠﻴت اعتﻤاد پژوهﺶ -که معﻴار ارﺯیاﺑی
روایی و پایایی در پژوهﺶها کﻴﻔی است );Bailey, 2007; Given, 2008; Lincoln & Guba, 1985

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

ﺑاشد ،یاﻝ متﺼﻞ ﺑه ﺁنها ﺿﺨﻴﻢتر میﺑاشد .هﻤﭽنﻴﻦ در ایﻦ شبکه انداﺯه یﻚ کﻠﻤه ﺑر اساﺱ تعداد یاﻝهای
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 -(Merriam & Tisdell, 2009انجاﻡ شده است:
ﺑرای تﺤﻘﻖ ﻗاﺑﻠﻴت اعتبار اﺯ سه شﻴوه مﺨتﻠﻒ ﺑرای ﺟستجو و ﮔردﺁوری دادهها استﻔاده شده است )رویکرد
سهﺟبههای( و فرایند پژوهﺶ توسﻂ مﺨاطبان )سﻴاستﮔذاران و مدیران ﺻنعت هوافﻀا( ﺑهطور کامﻞ
ﺑررسی شده است .ﺑرای تﺤﻘﻖ ﻗاﺑﻠﻴت انتﻘاﻝ مراﺣﻞ ﮔردﺁوری و تجﺰیه و تﺤﻠﻴﻞ دادهها کام ً
ال توﺻﻴﻒ شده

و یافتهها و دﻻلتهای سﻴاستی پژوهﺶ تشریﺢ شدهاند .ﺑرای تﺤﻘﻖ ﻗاﺑﻠﻴت اتکا اﺯ مناﺑﻊ مﺨتﻠﻒ داده استﻔاده
شده؛ کشورها/مناطﻖ مورد مطالعه ﺑهﺻورت هدفﻤند انتﺨاﺏ شدهاند؛ و فرایند پژوهﺶ تشریﺢ شده است.
در نهایت ﺑرای تﺤﻘﻖ ﻗاﺑﻠﻴت تﺄیﻴد دادهها ﺑه شکﻠی دﻗﻴﻖ و ﻗاﺑﻞ ارائه ﺛبت و مدیریت شدهاند.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-4تحلیل مجموع گزارههای سیاستی
پﺲ اﺯ مﺤاسبه هﻢرﺧدادی واژﮔان ﮔﺰارههای سﻴاستی در هﻤه اسناد راهبردی ،نتﻴجه در ﻗالب یﻚ شبکه

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

ﻗاﺑﻞ نﻤایﺶ ﺧواهد ﺑود .شکﻞ ) (1تﺤﻠﻴﻞ اولﻴه اﺯ ایﻦ شبکه را ﺑا  40کﻠﻴدواژه نشان میدهد .تعدادِ کﻤتر
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شکل ( :)1شبکه همرخدادی واژگان گزارههای سیاستی در همه اسناد ( ۴۰کلیدواژه)

کﻠﻴدواژهها کﻤﻚ میکند ﺑتوان در یﻚ نگاه اولﻴه کﻠﻤاتی را که مهﻢتر ﺑه نﻈر میرسند تشﺨﻴﺺ داد.
ﺑر اساﺱ ﺧروﺟیهای نرﻡافﺰار رپﻴدماینر کﻠﻤات توسعه ،فناوری ،فﻀایی ،ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی ،پژوهﺶ ،ﺻنعت،
نوﺁوری ،هﻤکاری ،ﻗاﺑﻠﻴت ،دولت و عﻠﻢ پرتکرارتریﻦ واژههای ﺑهکار رفته در ﮔﺰارههای سﻴاستی ﺑودهاند
و واژههای سامانه ،ﺣﻤایت ،هوایی ،دفاﻉ ،مدرن )پﻴشرفته( ،نﻴرو ،هواپﻴﻤا ،ﺁموﺯش ،کارﺑرد ،امنﻴت،
شرکت ،و سﻴستﻢ ﺑهترتﻴب در رتبهی ﺑعد ﻗرار میﮔﻴرند .ﺟدوﻝ ) (5تعداد تکرار واژهها را در هﻤه اسناد
مورد ﺑررسی نشان میدهد.
ﺟدوﻝ ) (6نشان میدهد واژههای پرتکرار ﺑا کداﻡ کﻠﻴدواژهها هﻢرﺧدادی )ارتباﻁ( ﺑﻴشتری داشتهاند.
ایﻦ ارتباﻁ را در شکﻞ ) (1نﻴﺰ در ﻗالب نﺰدیکی ایﻦ کﻠﻤات ﺑه یکدیگر و تعداد راﺑطهها )یاﻝهای مﻴان
کﻠﻤات( میتوان مشاهده کرد.
در یﻚ ﺑرداشت اولﻴه مهﻢتریﻦ نتایجی که میتوان اﺯ ایﻦ دادهها ﮔرفت عبارتاند اﺯ :توﺟه ﺑه ﺯنجﻴره کامﻞ
جدول ( :)5تعداد تکرار واژهها

99

امنﻴت

100
97
96
94
92
92
92
90
87
87
86
85
85
82
82
81
79
79
77

22

385

فناوری

2

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

4

ﺻنعت

6

کارﺑرد

21

شرکت

23

تﺤﻘﻴﻖوتوسعه

24

دسترسی

26

سﻴاست

28

ﺑاﺯار

30

سﻴستﻢ
ﺯمﻴﻦ

نﻈامی
تﺄمﻴﻦ

ماهواره

25
27
29
31
32

دانشگاه

33

اﻗتﺼاد

35

هوافﻀا
رﻗاﺑت

34
36

یکﭙارﭼگی

37

سرمایهﮔذاری

39

تجهﻴﺰات

پﻴادهساﺯی

38
40

433
366
283
250
221
211
193
188
168
168
157
152
151
134
132
128
113
110
105

فﻀایی

پژوهﺶ
نوﺁوری

1
3
5
7

هﻤکاری

8

دولت

10

ﻗاﺑﻠﻴت
عﻠﻢ

سامانه

9

11
12

ﺣﻤایت

13

دفاﻉ

15

هوایی

14

مدرن

16

هواپﻴﻤا

18

ﺁموﺯش

20

نﻴرو

ارتباﻁ

17
19
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تکرار

واژه

رتبه

تکرار

واژه

توسعه

رتبه
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جدول ( :)6ارتباط واژههای پرتکرار با سایر واژهها به ترتیب تعداد همرخدادی
)ﺑﻴﻴشتریﻦ(

واژه

واژه 1

توسعه

پژوهﺶ

فناوری

فناوری

توسعه

پژوهﺶ

فﻀایی

نوﺁوری

واژه 4

واژه 5

واژه 6

فﻀایی

نوﺁوری

ﺻنعت

عﻠﻢ

ﺻنعت

عﻠﻢ

فﻀایی

مدرن

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

هﻤکاری

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی
فﻀایی

فناوری

پژوهﺶ

توسعه

ﺻنعت

توسعه

پژوهﺶو
توسعه

فناوری

نوﺁوری

فناوری

دولت

هﻤکاری

فﻀایی

نوﺁوری

توسعه

فناوری

پژوهﺶ

ﺣﻤایت

دولت

هﻤکاری

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

توسعه

فﻀایی

ﺻنعت

فناوری

دولت

توسعه

ﺻنعت

فناوری

پژوهﺶ

ﻗاﺑﻠﻴت
عﻠﻢ

توسعه

واژه 2

واژه 3

پژوهﺶو
توسعه

فناوری
توسعه

توسعه

فناوری

توسعه

فﻀایی

پژوهﺶ

شدت ارتباﻁ

)کﻤتریﻦ(

واژه 7

واژه 8

واژه 9

واژه 10

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

هﻤکاری

دولت

سامانه

دولت

کارﺑرد

هﻤکاری

ﺻنعت

عﻠﻢ

پژوهﺶ
ﺑاﺯار

ﺻنعت
عﻠﻢ

پژوهﺶ

هوایی

عﻠﻢ

دانشگاه

فﻀایی

هﻤکاری

دولت

ﺻنعت

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

دفاﻉ

دانشگاه

پژوهﺶ

رﻗاﺑت

سﻴستﻢ

ﺻنعت

هﻤکاری

عﻠﻢ

پژوهﺶ

دولت

هﻤکاری

نوﺁوری

فناوری

ﺻنعت
فﻀایی

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

نﻴرو

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

هﻤکاری

ﺣﻤایت

کارﺑرد

عﻠﻢ

هﻤکاری

نﻈامی

نوﺁوری

ﺣﻤایت

فﻀایی

سامانه

مدرن

ﻗاﺑﻠﻴت

پژوهﺶو
توسعه

نوﺁوری

ﺣﻤایت

دانشگاه

شرکت

هوایی

ﺻنعت

مدرن

پﻴادهساﺯی

توسعه فناورانه اﺯ عﻠﻢ تا ﺑاﺯار؛ توﺟه ویژه ﺑه فناوریهای فﻀایی؛ اهﻤﻴت هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در ﺻنعت
فﻀایی؛ توﺟه ﺑه ارتباطات و هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی اﺯ دانشگاه تا ﺻنعت و ﺑاﺯار؛ توﺟه ﺑه موﺿوﻉ ﻗاﺑﻠﻴت
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در سﻴاستﮔذاری نوﺁوری ،هوافﻀا و دفاﻉ؛ و اهﻤﻴت دو موﺿوﻉ ﺣﻤایت دولت و هﻤکاری کنشگران در
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انجاﻡ تﺤﻘﻴﻖوتوسعه و شکﻞﮔﻴری نوﺁوری.
ِ
ﺑعدی تﺤﻠﻴﻞ نگاه دﻗﻴﻖتری ﺑه ارتباﻁ کﻠﻤات میشود .ﺑرای ایﻦ کار ﺑه ﺟای  40واژه اﺯ 100
در مرﺣﻠه
واژه استﻔاده شده است )شکﻞ ) .((2در ایﻦ شبکه عالوه ﺑر نﻤایﺶ ارتباﻁ واژهها یﻚ ﺧوشهﺑندی اﺯ
دادهها نﻴﺰ ارائه شده است که واژهها را ﺑه پنﺞ دستهی کالن تﻘسﻴﻢ میکند.
ﺧوشهﺑندی دادهها نشان میدهد پنﺞ ﺣوﺯهی موﺿوعی اﺻﻠی در مجﻤوﻉ اسناد سﻴاستﮔذاری ﻗاﺑﻞ تﻔکﻴﻚ
هستند .تﻢ اﺻﻠی ﺣوﺯهی اوﻝ موﺿوﻉ توسعه و مدیریت سﻴستﻢها و سامانههای هوافﻀایی ﺑرای پﻴشرفت،
رفاه و امنﻴت ﺟامعه است که در شکﻞ ﺑا رنﮓ سبﺰ مشﺨﺺ شده است .ﺣوﺯه دوﻡ )رنﮓ ﺁﺑی( مرﺑوﻁ است
ﺑه فعالﻴتهای فﻀایی سطﺢ ﺟهانی اعﻢ اﺯ )الﻒ( هﻤکاری ،هﻤاهنگی و ﺑه اشتراﻙﮔذاری دانﺶ در ﺯمﻴنههایی
مانند اکتشافات ،پایﺶ و کنترﻝ تﻐﻴﻴرات ﺁﺏوهوایی و ...و )ﺏ( کسب ﻗدرت ﺟهانی در فﻀا و ﺑهوسﻴﻠهی فﻀا.
ﺧوشه سوﻡ که ﺑا رنﮓ نارنجی مشﺨﺺ شده است ﺑه ﮔسترش ﻗاﺑﻠﻴتهای راهبردی و عﻤﻠﻴاتی ﺣوﺯه هوایی
و هوانوردی -هﻢ در ﺑﺨﺶ نﻈامی )نﻴروی هوایی( و هﻢ در ﺑﺨﺶ ﻏﻴر نﻈامی -توﺟه دارد .تﻢ ﺣوﺯه ﭼهارﻡ

شکل ( :)2شبکه همرخدادی واژگان گزارههای سیاستی در همه اسناد ( ۱۰۰کلیدواژه)
ایجاد ﺯیرساﺧتهای مﻠی و منطﻘهای توسعه عﻠﻢ ،فناوری و نوﺁوری و استﻔاده اﺯ دستاوردهای ﺁن در ﺟهت
مﺤور موﺿوعی ﺧوشه پنجﻢ )رنﮓ ﻗرمﺰ( توسعه ﺻنایﻊ دفاعی و ﻏﻴر دفاعی هوافﻀا ﺑا مشارکت ﺑﺨﺶ
ﺧﺼوﺻی در کنار ﺣﻤایتهای دولت است .مسائﻠی مانند سرمایهﮔذاری و تﺄمﻴﻦ مالی ،طراﺣی و تولﻴد
مﺤﺼوﻻت و ﺧدمات و تجارت در ﺣوﺯه هوافﻀا در ایﻦ ﺧوشه اهﻤﻴت یافته است.
ﺑناﺑرایﻦ مهﻢتریﻦ ﺣوﺯههای موﺿوعی سﻴاستﮔذاری عبارت ﺑودهاند اﺯ (1) :سﻴستﻢها و سامانههای هوافﻀا
در ﺧدمت رفاه و امنﻴت ﺟامعه؛ ) (2سﻴاستﮔذاری فعالﻴتهای فﻀایی سطﺢ ﺟهانی؛ ) (3توسعه ﻗاﺑﻠﻴتهای
هوایی و هوانوردی در هر دو ﺣوﺯه نﻈامی و ﻏﻴر نﻈامی؛ ) (4رشد عﻠﻤی و فناورانه ،و نوﺁوری در ﺟهت
منافﻊ اﻗتﺼادی ـ اﺟتﻤاعی؛ ) (5توسعه ﺻنایﻊ هوافﻀا ﺑا ﺣﻤایت دولت و نﻘﺶﺁفرینی ﺑﺨﺶ ﺧﺼوﺻی.
دو ﺧوشه ﭼهارﻡ و پنجﻢ کامال درهﻢتنﻴدهاند .ایﻦ یکﭙارﭼگی میتواند متﻀﻤﻦ ایﻦ نکات ﺑاشد :اهﻤﻴت
ارتباﻁ ﺻنعت ،دولت و دانشگاه؛ واﺑستگی توسعه ﺻنایﻊ هوافﻀا ﺑه ﺯیرساﺧتهای عﻠﻤی و فناورانه و
تﺤﻘﻴﻖوتوسعه؛ و نﻘﺶ ﺻنایﻊ هوافﻀا در تبدیﻞ عﻠﻢ ﺑه منافﻊ اﻗتﺼادی-اﺟتﻤاعی ﺑرای ﺟامعه.
 -2-4تحلیل منطقهای سیاستها
در ایﻦ ﺑﺨﺶ تﺤﻠﻴﻞهای متﻦکاوی ﺑرای هر منطﻘه ﺑهطور ﺟداﮔانه انجاﻡ شده است تا ویژﮔیهای ﺧاﺹ
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منافﻊ اﺟتﻤاعی ـ اﻗتﺼادی است .ایﻦ ﺧوشه در شکﻞ ﺑا رنﮓ ﺑنﻔﺶ دیده میشود.
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مناطﻖ ﺑا یکدیگر ﻗاﺑﻞ مﻘایسه ﺑاشد .ﻻﺯﻡ ﺑه ﺫکر است ﺑرای رسﻴدن ﺑه تعداد ﮔﺰارههای مناسب ﺑرای تﺤﻠﻴﻞ
ﺑا توﺟه ﺑه نﺰدیکی ﺟﻐرافﻴایی و تشاﺑه سﻴاستهای کشورها -ﮔﺰارههای سﻴاستی کشورهای ژاپﻦ وکرهﺟنوﺑی و کشورهای هند و پاکستان ﺑا هﻢ تجﻤﻴﻊ شدهاند .شکﻞ ) (3فراوانی واژهها را ﺑه تﻔکﻴﻚ هر
منطﻘه و ﺑه ترتﻴب تعداد تکرار نشان میدهد .در واﻗﻊ ایﻦ واژهها را میتوان عبارتهای کﻠﻴدی در ﮔﺰارههای
سﻴاستی هر منطﻘه/کشور دانست.
کﻠﻤات پژوهﺶ ،توسعه ،فناوری ،هﻤکاری و ﻗاﺑﻠﻴت در اسناد هﻤه کشورها ﺑه ﭼشﻢ میﺧورد .واژههای
توسعه و فناوری تﻘریبا در هﻤه کشورها اﺯ پرتکرارتریﻦ کﻠﻤات است .عبارت پژوهﺶ در روسﻴه ،ﺑرﺯیﻞ،
ژاپﻦ-کره ﺟنوﺑی ﺑﻴشتر مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفته و کﻠﻤه هﻤکاری در اسناد اتﺤادیه اروپا ،انگﻠستان ،ﺑرﺯیﻞ،
ترکﻴه و ژاپﻦ-کره ﺟنوﺑی پرتکرارتر است .واژه ﻗاﺑﻠﻴت نﻴﺰ در ﺁمریکا ،انگﻠستان و رژیﻢ ﺻهﻴونﻴستی مورد
توﺟه ﺟدی ﺑوده است.
ایﻦ واژهها نﻴﺰ در مﻴان کﻠﻤات پرتکرار اسناد اکﺜر کشورها ﺑه ﭼشﻢ میﺧورد :ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی )ﺑه ﺟﺰ ﺑرﺯیﻞ(،
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ﺻنعت )ﺑه ﺟﺰ ﺁمریکا( ،عﻠﻢ )ﺑه ﺟﺰ انگﻠستان( ،ﻗاﺑﻠﻴت )ﺑه ﺟﺰ روسﻴه( ،و نوﺁوری )ﺑه ﺟﺰ رژیﻢ ﺻهﻴونﻴستی(.
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شکل ( :)3فراوانی واژهها در هر منطقه/کشور

کﻠﻤات سامانه ،عﻠﻢ ،ارتباﻁ و فﻀایی در رتبهی ﺑعدی کﻠﻤات مشترﻙ مﻴان کشورها ﻗرار دارند که کﻠﻤه
ارتباﻁ در ترکﻴه؛ و کﻠﻤه فﻀایی در اﻏﻠب کشورها ﺟﺰء کﻠﻤات مهﻢ )پرتکرار( ﺑودهاند .کﻠﻤه نوﺁوری در
روسﻴه و ﺁمریکا ﺟﺰء کﻠﻴدواژههای مهﻢ ﺑوده است؛ ﺑه هﻤﻴﻦ ترتﻴب کﻠﻤات سامانه در هند-پاکستان ،ﺁمریکا
و رژیﻢ ﺻهﻴونﻴستی؛ عﻠﻢ در روسﻴه؛ ﻗاﺑﻠﻴت در ﺁمریکا ،انگﻠستان و رژیﻢ ﺻهﻴونﻴستی؛ نوﺁوری در روسﻴه و
ﺁمریکا؛ و کﻠﻤات ﺻنعت و ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی تﻘریبا در اﻏﻠب کشورها پرتکرار ﺑودهاند.
ﺟدوﻝ ) (7نشان میدهد کداﻡ واژهها در ﮔﺰارههای سﻴاستیِ هﻤه یا ﺑﻴشتر کشورها/مناطﻖ دیده میشود .اعداد
درون ﺟدوﻝ رتبه تکرار یﻚ واژه در هر منطﻘه/کشور را نشان میدهد .ستون ﺁﺧر ﺟدوﻝ نﻴﺰ ﺑﻴانگر تعداد
مناطﻖ/کشورهایی است که ﺁن واژه در اسنادشان دیده شده است.
در ادامه مهﻢتریﻦ مﻀﻤونهای سﻴاستی ﺣاﺻﻞ اﺯ متﻦکاوی اسناد راهبردی هر کشور/منطﻘه در ﻗالب تﺤﻠﻴﻞ

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

ادامه شکل ()3
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جدول ( :)7فهرست کلمات پرتکرار در همه مناطق به همراه رتبه آنها در هر منطقه

توسعه

فناوری

پژوهﺶ

واژه در ﭼند
رژیﻢ
ژاپﻦ-
هند-
روسﻴه
منطﻘه استﻔاده
ﺻهﻴونﻴستی
پاکستان کرهﺟنوﺑی
شده است؟
3
1
1
1
9
4
2
3
2
9

ﺻنعت

8

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی

8

سامانه

7

نوﺁوری
عﻠﻢ

ارتباﻁ

فﻀایی

شرکت
دولت
مدرن

ﺣﻤایت
ﺑاﺯار
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9

19

هﻤکاری
ﻗاﺑﻠﻴت
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9

7

9

8
7
7
7
6
6
6
6

4

4

16

21

13

5

7

4

17

7

9

6

14
21
22
9

11
18

6

7

8

5

11

3

3

5
5

20

26

11

15

17

6

14

16

20

15

9

3

2

13

11

11

8

9

3

13

13

8

6

12

11

2

2

4

11

12

3

7

9

10

ترکﻴه

6
8
9

10

10
2
7

11

اتﺤادیه
ﺑرﺯیﻞ انگﻠستان ﺁمریکا
اروپا

13
7
8

1
14

2
6

11
5

12
11
10
1

14
7

11
12

1
5
4
2

18

19
4
3
9
6

13

6

15

5
4

11

6

2

8

19

5

14

10

10

3

1

12
11

12

9

13
20

شبکههای هﻢرﺧدادی کﻠﻤات ارائه ﺧواهد شد )شکﻞ ) (4تا شکﻞ ).((12
اتحادیه اروپا

• توﺻﻴه ﺑه توسعه ﺑرنامههای کارﺑردی یکﭙارﭼه؛

• توسعه هﻤکاریهای فﻀایی ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی ﺑهویژه توﺟه ﺑه فرﺻتهای ایستگاه ﺑﻴﻦالﻤﻠﻞ فﻀایی؛
• توﺟه ﺟدی ﺑه کارﺑرد فﻀا ﺑرای درﻙ تﻐﻴﻴرات ﺯمﻴﻦ و ﺁﺏوهوای ﺁن؛

• یکﭙارﭼهساﺯی سﻴاستها و ﺑرنامهها اﺯ یﻚ سو و یکﭙارﭼه کردن داراییهای فﻀایی اﺯ سوی دیگر
در سطﺢ اتﺤادیه اروپا؛

• ﺑرنامهریﺰی ﺑرای توسعه و ﺣﻤایت اﺯ ﻗاﺑﻠﻴتهای دفاعی و فناورانه؛

• توﺟه ﺑه مسﺌﻠه تامﻴﻦ مالی ﺑرنامههای فﻀایی و لﺰوﻡ ﺑرنامهریﺰی ﺑرای ﺁن؛

• ﺑررسی و تﺤﻠﻴﻞ تﺤوﻻت فﻀایی ﺟهان و اروپا )مانند شکﻞﮔﻴری ﻗدرتهای ﺟدید فﻀایی ،رﻗاﺑت
مﻴان ایاﻻت متﺤده و ﭼﻴﻦ ،رشد مجدد ﺑرنامه فﻀایی روسﻴه ،شکﻞﮔﻴری ﺑرنامههای ﺧﺼوﺻی فﻀایی،

شکل ( :)4شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی اتحادیه اروپا
موفﻘﻴت ماموریتهای عﻠﻤی اروپا ،توسعه ﺑرنامههای کارﺑردی ﺟدید مانند ﮔالﻴﻠه و پایﺶ ﺟهانی
ﺑرای مﺤﻴﻂﺯیست و امنﻴت )ﺟیاﻡایاﺱ( ،ﺧدمات ماهوارههای مﺨاﺑراتی نﻈامی در ﺑریتانﻴا و ﺁلﻤان،
• توﺻﻴههایی درﺑاره توسعه فناوریها و مﺤﺼوﻻت )مانند سوﺧترسانی در هوا ،دفاﻉ سایبری،
سامانه های پرواﺯی کنترﻝ اﺯ راه دور ،ارتباطات ماهوارهای دولتی ،فناوریهای ﺟدید کنترﻝ پرواﺯ،
فناوریهای توانﻤندساﺯ ﺑرای ماموریتهای پژوهﺶها فﻀایی اروپا و.(...
ایاالت متحده آمریکا
• در دستور کار ﻗرار دادن اکتشﻔات فﻀایی انسانی و رﺑاتﻴﻚ؛
• نگاه یکﭙارﭼه ﺑه هوا ،فﻀا و فﻀای سایبر در ﺣوﺯه نﻈامی ،ایجاد ﻗاﺑﻠﻴت در ایﻦ ﺣوﺯهها و توﺟه ﺑه
اهﻤﻴت فناوریهای فﻀای سایبر در امنﻴت مﻠی و ﺟامعه؛
• ﺑه اشتراﻙﮔذاری دادهها ،اطالعات و ماهوارهها؛
• ﺑرشﻤردن ﺑرﺧی ﻗاﺑﻠﻴتهای عﻤﻠﻴاتی و فناورانه و ﺑرﺧی ویژﮔیهای مطﻠوﺏ و مورد نﻴاﺯ سامانهها
)مانند فناوریهای فراﺻوت ،نانو ،انرژی هدایتشده ،سامانههای ﺧودکنترﻝ )هوش مﺼنوعی(،
پهﭙادها ،ﺑرد ﺑﻴشتر ،سرعت ﺑاﻻتر و/یا مشاهدهپذیری کﻤتر سامانهها و(...
• توﺟه ﺑه تنوﻉ و کﻴﻔﻴت کارکنان ﺑهکارﮔرفته شده در نﻴروهای نﻈامی )ﺑهویژه در نﻴروی هوایی(؛
• توﺟه ویژه ﺑه مسﺌﻠه ﺁموﺯش و مهارتﺁموﺯی در نﻴروهای نﻈامی و اهﻤﻴت ایﻦ موﺿوﻉ در ﻗاﺑﻠﻴتهای نﻴرو؛

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

دشواریهایی در ایجاد اﺟﻤاﻉ عﻤومی و فرﺁیندهای تﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﺑﻴﻦ اعﻀای ﺁژانﺲ فﻀایی اروپا و(...؛
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شکل ( :)5شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی ایاالت متحده آمریکا
• انجاﻡ اکتشافات فﻀایی در مورد وﺟود ﺯندﮔی ﺑﻴرون کره ﺯمﻴﻦ )ﺑهطور ﺧاﺹ در منﻈومه شﻤسی( در
ﮔذشته یا در ﺣاﻝ ﺣاﺿر و پژوهﺶ در مورد ﺯندﮔی انسان در فﻀا؛
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• توﺟه ﺑه اهﻤﻴت هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در ﺣوﺯه فﻀایی.
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انگلستان
• تﺄکﻴد و توﺟه ویژه ﺑه ﺧدمات فﻀایی ﺑهویژه ارائه ﺧدمات مشاهده ﺯمﻴﻦ؛
• توﺟه ﺑه ارتباﻁ و هﻤکاری ﺻنعت ،دانشگاه و دولت در ﺣوﺯه پژوهﺶها و توسعه فناوی؛
• ارائه ﺁموﺯشهای مهارتی هﻢ در ﺻنعت و هﻢ در دانشگاه؛
• ارتباﻁ واژه ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی ﺑا اکﺜر واژههای دیگر نشاندهنده اهﻤﻴتی است که انگﻠستان ﺑرای رواﺑﻂ و
هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در هﻤه ﺯمﻴنهها ﻗائﻞ است؛
• در نﻈر ﮔرفتﻦ دو موﺿوﻉ ایﻤنی و مﺤﻴﻂ ﺯیست در فعالﻴتهای هوافﻀایی ﺑهویژه در ﺣوﺯه هوانوردی؛
• ﮔوشﺰد کردن توﺟه ﺑه تﻐﻴﻴرات فناورانه و لﺰوﻡ تﻐﻴﻴر رویکردها و روشها ﺑا توﺟه ﺑه ایﻦ تﻐﻴﻴرات؛
• توﺟه ﺑه نﻴاﺯ ﺑاﺯار و ﺣوﺯههای ﺑهرهﺑرداری اﻗتﺼادی در تدویﻦ سﻴاستها و راهبردهای نوﺁوری؛
• توﺟه ﺟدی ﺑه مسائﻞ ﺯیستمﺤﻴطی در سﻴاستﮔذاری فناوری و سﻴاستهای هوافﻀایی.
برزیل

• تﻘویت پایههای تﺤﻘﻴﻖوتوسعه در دانشگاهها؛

• توﺟه ﺑه هﻤکاری دولت ،دانشگاه و ﺻنعت )شرکتها و مﺆسسات پژوهﺶ و فناوری( ﺑرای دستﻴاﺑی
ﺑه فناوریهای کﻠﻴدی؛

• راﺑطه دوطرفه دولت-ﺻنعت :ﺣﻤایت دولت اﺯ ﺻنعت ﺑا اﺑﺰارهای مﺨتﻠﻒ )مانند ﺧرید دولتی( و
مشارکت ﺻنعت در توسعه فناوریها و سامانههای مورد نﻈر دولت؛

• هﻤکاری ﺑا سایر کشورها در ﺑﺨﺶ فﻀایی؛

• اشاره ﺑه مسﺌولﻴت اﺟتﻤاعی ﺑهعنوان یکی اﺯ ارﺯشها در اسناد سﻴاستﮔذاری ﺑرﺯیﻞ؛
• توﺟه ﺧاﺹ ﺑه ﺻنعت فﻀایی؛

• توﺟه ﺑه ﺁموﺯش و توسعه نﻴروی انسانی.
ترکیه

• تکرار ناﻡ کشورهای هﻤسایه مانند ایران ،عراﻕ ،سوریه و ﻗبرﺱ و کﻠﻤاتی مانند ﺧاورمﻴانه ،کردها و
هستهای )ایران هستهای و توسعه توانﻤندی هستهای ترکﻴه در ﺻورت لﺰوﻡ( نشاندهنده توﺟه ویژه
ترکﻴه ﺑه مسائﻞ ژئوپﻠتﻴﻚ و امنﻴتی است؛

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

شکل ( :)6شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور انگلستان
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شکل ( :)7شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور برزیل
• توسعه ﺻنعت هوانوردی )ﺑهویژه در هﻤکاری ﺑا اتﺤادیه اروپا( در کنار توﺟه ﺑه تولﻴد هواپﻴﻤای ﺑومی
و ﺣﻀور در ﺻنایﻊ ﺟانبی هواپﻴﻤایی؛
• هﻤکاری داﺧﻠی ،منطﻘهای و ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در تﺤﻘﻴﻖوتوسعه؛
• ایجاد یﻚ اﻗتﺼاد مبتنی ﺑر دانﺶ ،فناوری و نوﺁوری؛
• توسعه مﺤﺼوﻻت ﺑومی و ﺣرکت ﺑه سﻤت کاهﺶ واردات و افﺰایﺶ ﺻادرات.

رژیم صهیونیستی

• ﺻﺤبت اﺯ انواﻉ ماهوارههای مورد نﻈر ﺑرای توسعه در ﺁینده )مانند ماهوارههای ارتباطی ژئوسنکرون،
ماهوارههای کوﭼﻚ ﺑا توانایی انجاﻡ مﺄموریتهای مﺨتﻠﻒ ،ماهوارههای نانو ،ماهوارههای الکترواپتﻴﻚ
وﺿوﺡ ﺑاﻻ و ماهوارههای سار(؛
• ﺑرشﻤردن انواﻉ مسائﻞ امنﻴتی و راهبردی مرتبﻂ ﺑا ﺣوﺯه فﻀایی ،مانند ﺑرنامه فﻀایی ایران ،استﻘالﻝ

شکل ( :)8شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور ترکیه

امنﻴتی ﺑر پایه داشتﻦ اطالعات ،ﺑاﺯدارندﮔی ﺑا ماهوارهها ،ﺣﻔاﻇت اﺯ سﻴستﻢها و ﻗاﺑﻠﻴتهای ﺁنها و
ﮔسترش عﻤﻖ راهبردی اسرائﻴﻞ اﺯ طریﻖ مشاهده اﺯ فﻀا؛

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

شکل ( :)9شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی رژیم صهیونیستی
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• تجاریساﺯی فناوریهای توسعهیافته در ﺑﺨﺶ دولتی ﺑه کﻤﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼوﺻی ﺑرای ورود ﺑه
ﺑاﺯارهای مﺤﻠی و ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی؛
• استﻔاده اﺯ هﻤکاری شرکای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در ساﺧت سامانهها و پروژههای عﻠﻤی؛
• ﺟهتﮔﻴری ﺑه سﻤت پژوهﺶها کارﺑردی ﺁن هﻢ ﺑا رویکرد مﺤﺼوﻻتی که ﻗاﺑﻠﻴت فروش در ﺑاﺯارهای تجاری
را داشته ﺑاشند )ﺣتی مﺤﺼوﻻتی که توسﻂ واﺣدهای تﺤﻘﻴﻖوتوسعه و ﺻنعت نﻈامی تولﻴد میشوند(.

روسیه

• توسعه عﻠوﻡ ،پژوهﺶها ،فناوری و ورود دستاوردهای ﺁنها ﺑه ﺑاﺯار )نوﺁوری( در مرکﺰ توﺟه اسناد
سﻴاستی روسﻴه است؛
• نگاه سﻴستﻤی ﺑه سﻴاستﮔذاری عﻠﻢ ،فناوری و نوﺁوری؛
• توﺟه ویژه ﺑه پژوهﺶها و توسعه فناوری ،نﻘﺶ هﻤکاری ﺻنعت و دانشگاه در ایﻦ موﺿوﻉ و اهﻤﻴت
دانشگاههای پژوهﺶمﺤور؛
• توسعه مراکﺰ مهندسی و توسعه فناوری در دانشگاهها ،پارﻙهای فناوری و ﺧوشهها و مناطﻖ و توسعه
ﺯیرساﺧتهای نوﺁوری؛
• ﺟهتدهی پژوهﺶها ﺑه سﻤت کارﺑرد و استﻔاده اﻗتﺼادی اﺯ ﺁنها؛
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• ﺣﻤایت دولت اﺯ کسبوکارهای نوﺁورانه؛
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• اهﻤﻴت نﻈارت مﺤﻴطی و اطالعاتی؛

• معرفی اولویتهای توسعه عﻠوﻡ و فناوری شامﻞ امنﻴت و مﻘاﺑﻠه ﺑا تروریسﻢ ،نانوسﻴستﻢها ،سامانههای
اطالعاتی و ارتباطات مﺨاﺑراتی ،انواﻉ تسﻠﻴﺤات و تجهﻴﺰات نﻈامی و ویژه )ﺑا رویکرد ﺁیندهنگر(،
سامانههای ﺣﻤﻞونﻘﻞ و فﻀا ،ﺑهرهوری انرژی و انرژی هستهای ،فناوری اطالعات ،کنترﻝ و سامانه
های ناوﺑری ،و فناوریهای مدیریت مﺤﻴﻂﺯیست و ...؛

• تعﻴﻴﻦ ﺟهتﮔﻴری نوﺁوریهای  5تا  10ساله در ﺻنعت هواپﻴﻤا )اﺯ ساﻝ  2016ﺑه ﺑعد( ؛

• تعﻴﻴﻦ سامانههای فﻀایی مورد نﻴاﺯ )مانند ارتباﻁ تﻠویﺰیونی ،نﻈارت ﺑر هوا ،نﻈارت ﺑر مﺤﻴﻂﺯیست،
امکانات فﻀایی ﺑرای پژوهﺶها ﺑنﻴادی فﻀایی و مطالعه ﺧوشﻴد و مریخ ،ﺑﺨﺶ روسی ایستگاه
ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی فﻀایی ،ماهوارههای سنجﺶ اﺯ دور و(...؛

• تﺄکﻴد ﺑر هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در پژوهﺶها ،ﺻنعت ،ﺑاﺯار و استﻔاده اﺯ فﻀا.

ژاپن-کره جنوبی

• استﻔاده اﺯ عﻠوﻡ و فناوریهای هوافﻀایی ﺑرای ﺑهبود ﺯندﮔی مردﻡ و ﺟامعه؛
• توﺟه ﺑه هﻤکاری ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی؛

• اهﻤﻴت ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠیساﺯی ﺻنعت و دانشگاهها؛
مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

شکل ( :)11شبکه همرخدادی کلمات در اسناد سیاستی منطقه ژاپن-کرهجنوبی
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• تﺄکﻴد ﺑر افﺰایﺶ ﺟاﺑجایی دانشﻤندان و دعوت اﺯ دانشﻤندان ﺧارﺟی؛
• تﺄکﻴد ﺑر هﻤکاری و پﻴوند مﻴان ﺻنعت و دانشگاه و شرکتها؛
• مشﺨﺺ کردن ﺑاﺯارهای مشﺨﺼی ﺑرای هواپﻴﻤا و ماهواره؛
• تنوﻉﺑﺨشی و استﻔاده ﺑهﻴنه اﺯ مناﺑﻊ تﺄمﻴﻦ مالی؛
• رویکرد سﻴستﻤی ﺑه سﻴاستﮔذاری و مدیریت )ﺑهطور ﺧاﺹ در ﺣوﺯه نوﺁوری(.

هند-پاکستان

• ﺣﻤایت دولت اﺯ شرکتهای فعاﻝ در ﺣوﺯه هوافﻀا و دفاﻉ )ﺑه شﻴوههای مﺨتﻠﻒ مانند تامﻴﻦ ﺑﺨشی
اﺯ هﺰینهها ،در اﺧتﻴار ﻗرار دادن ﺯمﻴﻦ ،کﻤﻚ ﺑه اﺧذ استانداردها ،کﻤﻚ ﺑه انجاﻡ تﺤﻘﻴﻖوتوسعه و(...؛
• توﺟه ﺑه ﺑومیساﺯی در سه سطﺢ سﻴستﻢ ،ﺯیرسﻴستﻢ و تعﻤﻴر و نگهداری )ﺑهطور ﺧاﺹ در ﺑﺨﺶ
تجهﻴﺰات و سامانههای دفاعی(؛
• توﺟه هﻤﺰمان ﺑه سه ﮔاﻡ طراﺣی ،توسعه و ساﺧت و تولﻴد و ﺣﻤایت دولت اﺯ ایﻦ سه ﮔاﻡ؛
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• توﺟه ﺑه موﺿوﻉ ﺣﻤﻞ و نﻘﻞ هوایی ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی؛
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• توﺟه ویژه ﺑه ایجاد توانﻤندی ساﺧت و تعﻤﻴر و نگهداری هواپﻴﻤا و اکتساﺏ فناوریهای مورد نﻴاﺯ ﺁن؛
• توﺟه ﺑه موﺿوﻉ امنﻴت مﻠی و فناوریهای مورد نﻴاﺯ ﺑرای ﺁن.
• ﺑهکارﮔﻴری متواتر کﻠﻤات هوافﻀا و دفاﻉ در کنار یکدیگر )ﺑهطور ﺧاﺹ در هند( ﻗاﺑﻞ توﺟه است و
ﺟایگاه هوافﻀا در دکتریﻦ دفاعی ایﻦ منطﻘه را نشان میدهد؛
• توسعه سامانههای ماهوارهای در ﺣوﺯههای ارتباطی ،سنجﺶ اﺯ دور ،عﻠوﻡ فﻀایی و ﺟوی؛
• اعﺰاﻡ مهندسان ،دانشﻤندان و پرسنﻞ فنی ﺑه ﺧارﺝ کشور ﺑرای ﺁموﺯش )پاکستان(؛
• هﻤکاری و سرمایهﮔذاری مشترﻙ ﺑا شرکتهای ﺧارﺟی )هند(.

 -5جمعبندی

مسائﻞ و راهﺣﻞهای توسعه ﺻنعت هوافﻀا در سایر کشورها میتواند متﻀﻤﻦ درﺱهایی ﺑرای سﻴاستﮔذاران
و عالﻗهمندان ﺑه تﺤﻠﻴﻞ سﻴاستهای ﺻنعتی و نوﺁوری در ایﻦ ﺣوﺯه -و سایر ﺣوﺯههای ﺻنعتی دانﺶﺑنﻴان-
ﺑاشد.
نتایﺞ ایﻦ پژوهﺶ نشان داد مجﻤوﻉ ﮔﺰارههای سﻴاستی در مناطﻖ/کشورهای ﺑررسیشده ﺑه پنﺞ ﺯمﻴنهی
اﺻﻠی اشاره دارند که عبارتاند اﺯ (1) :سﻴستﻢها و سامانههای هوافﻀا در ﺧدمت رفاه و امنﻴت ﺟامعه؛ )(2

مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

ﻗدرت سطﺢ ﺟهانی ﺑا استﻔاده اﺯ فﻀا و تﺤﻠﻴﻞ رﻗاﺑتها در ایﻦ ﺯمﻴنه نﻴﺰ اﺯ موﺿوعات مورد اشاره در ایﻦ
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سﻴاستﮔذاری فعالﻴتهای فﻀایی سطﺢ ﺟهانی؛ ) (3توسعه ﻗاﺑﻠﻴتهای هوایی و هوانوردی در هر دو ﺣوﺯه
نﻈامی و ﻏﻴر نﻈامی؛ ) (4رشد عﻠﻤی و فناورانه ،و نوﺁوری در ﺟهت منافﻊ اﻗتﺼادی ـ اﺟتﻤاعی؛ ) (5توسعه
ﺻنایﻊ هوافﻀا ﺑا ﺣﻤایت دولت و نﻘﺶﺁفرینی ﺑﺨﺶ ﺧﺼوﺻی.
ﺑهطور دﻗﻴﻖتر ،در »ﺧوشه اوﻝ« سﺨﻦ اﺯ هدﻑﮔذاری ﺑرای کارﺑردهای ﺧاﺹ سامانههای فﻀایی مانند
مشاهده ﺯمﻴﻦ ،ارتباطات ،سنجﺶ اﺯ دور ،توسعه عﻠوﻡ فﻀایی و ﺟوی و درﻙ تﻐﻴﻴرات ﺯمﻴﻦ و ﺁﺏوهوا،
نﻈارتهای مﺤﻴطی و اطالعاتی و سایر کارﺑردهای امنﻴتی و دفاعی است .یکﭙارﭼهساﺯی سامانهها و
داراییهای هوافﻀایی اﺯ موﺿوعاتی است که در اتﺤادیه اروپا و ﺁمریکا ﺑه شکﻞ ویژه مورد توﺟه ﺑوده
است .موﺿوﻉ ایﻤنی و مﺤﻴﻂﺯیست در سﻴاستﮔذاری هوافﻀای انگﻠستان ﺟایگاه ویژهای دارد .در ﺑرﺯیﻞ
مسﺌولﻴت اﺟتﻤاعی یکی اﺯ ارﺯشهای مورد تﺄکﻴد در ﺻنعت هوافﻀا است .در ترکﻴه مسائﻞ ژئوپﻠتﻴﻚ
سهﻢ ﻗاﺑﻞ توﺟهی در ﺟهتدهی ﺑه تﺼﻤﻴﻤات سﻴاستی در ﺻنعت هوافﻀا دارد .در »ﺧوشه دوﻡ« مهﻢتریﻦ
مﻀﻤون سﻴاستی اهﻤﻴت و ﺿرورت هﻤکاریهای ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی در ﺣوﺯههای عﻠﻤی و ﺻنعتی است .افﺰایﺶ

ﺑﺨﺶ است.
»ﺧوشه سوﻡ« اﺯ یﻚ سو ﺑر ﻗاﺑﻠﻴتهای فناورانه و اﺯ سوی دیگر ﺑر ﻗاﺑﻠﻴتهای سرمایه انسانی تﻤرکﺰ دارد.
موﺿوﻉ ﺑومیساﺯی ﺻنعت هوافﻀا در هند-پاکستان و کشور ترکﻴه مورد توﺟه ﺑوده است؛ ﺑا ایﻦ وﺟود
ترکﻴه ﺑر ﺿرورت هﻤکاری ﺑا اتﺤادیه اروپا نﻴﺰ تﺄکﻴد کرده است .کشورهای ﺁمریکا و روسﻴه ﻗاﺑﻠﻴتهای
فناورانه و نوﺁوریهای مورد نﻴاﺯ ﺑرای ﺻنعت هوافﻀا را ﺑا ﺟﺰئﻴات و ﺑه شکﻠی دﻗﻴﻖتر اﺯ سایر کشورها
توﺻﻴﻒ و هدﻑﮔذاری کردهاند .در سﻴاستهای توسعه ﻗاﺑﻠﻴتهای سرمایه انسانی ،ﺁمریکا اهﻤﻴت ویژهای
ﺑرای تنوﻉ و کﻴﻔﻴت کارکنان ﺑهکارﮔرفته شده در نﻴروهای نﻈامی و مهارتﺁموﺯی ﺑه ﺁنان ﻗائﻞ است؛ انگﻠستان
ﺑر ارائه ﺁموﺯشهای مهارتی در ﺻنعت و دانشگاه تﺄکﻴد میکند و ﺑرﺯیﻞ ﺑه ﺁموﺯش و توسعه نﻴروی انسانی
ﺑهعنوان یﻚ مسﺌﻠه ﺯیرساﺧتی توﺟه دارد.
مهﻢتریﻦ مﻀامﻴﻦ سﻴاستی »ﺧوشه ﭼهارﻡ« عبارتند اﺯ تعﻴﻴﻦ ﺑرﺧی شاﺧههای عﻠوﻡ و فناوری ﺑه عنوان
اولویتهای تﺤﻘﻴﻖوتوسعه و نوﺁوری؛ توﺟه ﺑه ارتباﻁ ﺻنعت ،دانشگاه و دولت و ﮔونههای مﺨتﻠﻒ
هﻤکاریهای پژوهشی و فناورانه؛ و تﺄکﻴد ﺑر پژوهﺶها کارﺑردی و استﻔاده اﺯ عﻠوﻡ و فناوری در ﺟهت
ﺑهبود ﺯندﮔی مردﻡ و اﻗتﺼاد کالن .در ﺑرﺯیﻞ و روسﻴه تﻘویت ﺯیرساﺧتهای نوﺁوری و تﺤﻘﻴﻖوتوسعه اﺯ
سﻴاستهای اﺻﻠی است .تﺄکﻴد ﺑر رویکرد سﻴستﻤی ﺑه سﻴاستﮔذاری عﻠﻢ ،فناوری و نوﺁوری در روسﻴه
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و ژاپﻦ-کرهﺟنوﺑی ﻗاﺑﻞ توﺟه است .در نهایت »ﺧوشه پنجﻢ« درﺑرﮔﻴرنده اﺑﺰارهای سﻴاستی دولت ﺑرای
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ﺣﻤایت اﺯ ﺻنایﻊ هوافﻀا مانند تﺄمﻴﻦ مالی یا معافﻴتهای مﺨتﻠﻒ ﺑرای تﺤﻘﻴﻖوتوسعه ،کﻤﻚهای مادی
یا مشاوره ﺑه کسبوکارهای نوﺁورانه ،ﺧرید دولتی و ...است .در ﺑرﺯیﻞ ﺑر راﺑطه دو طرفه دولت-ﺻنعت؛
در ترکﻴه ﺑر توسعه مﺤﺼوﻻت ﺑومی و افﺰایﺶ ﺻادرات؛ و در هند ﺑر هﻤکاری و سرمایهﮔذاری مشترﻙ ﺑا
شرکتهای ﺧارﺟی تﺄکﻴد شده است.
ﺑا مرور ایﻦ یافتهها و مﻘایسه ﺁنها ﺑا سﻴاستهای ﺻنعت هوافﻀا در ﺟﻤهوری اسالمی ایران میتوان نتایﺞ
ﺯیر را ﺑهعنوان درﺱﺁموﺧتههای سﻴاستی مورد توﺟه ﻗرار داد .ﻻﺯﻡ ﺑه توﺿﻴﺢ است مهﻢتریﻦ مرﺟﻊ ﺑرای
مطالعه و مﻘایسه سﻴاستهای ﺻنعت هوافﻀای ﺝ.ا.ایران »سند ﺟامﻊ توسعه هوافﻀای کشور« مﺼوﺏ
شورای عالی انﻘالﺏ فرهنگی ﺑه تاریخ  1391/10/19است؛ البته ﺑاید توﺟه داشت اﺟرای ﺑﺨﺶهایی اﺯ ایﻦ
سند پﺲ اﺯ ساﻝ  1393ﺑه دلﻴﻞ تﻐﻴﻴر ساﺧتارهای نهادی و تﻐﻴﻴر سﻴاستهای دولت متوﻗﻒ شد.
ﺟهتﮔﻴری ﺑه سﻤت »پژوهﺶها کارﺑردی« و »کارﺑردی کردن پژوهﺶها« اﺯ ﮔرایﺶهای سﻴاستی است
که هﻢ در کشورهای در ﺣاﻝ توسعه و هﻢ در کشورهای توسعهیافته دیده میشود .ایﻦ موﺿوﻉ متﻀﻤﻦ

توﺟه ﺑه سﻴاستهای »ارتباﻁ دولت ،ﺻنعت و دانشگاه« نﻴﺰ هست .هرﭼند ارتباﻁ ﺻنعت-دانشگاه موﺿوﻉ
مباﺣﺜات و تالشهایی ﻗدیﻤی در ایﻦ ﺻنعت ﺑوده است ،اما هنوﺯ راهﺣﻠی نﻈاﻡمند ﺑرای ﺁن دیده نﻤیشود
و ایﻦ ارتباﻁ عﻤدتا مبتنی ﺑر فرد و واﺑسته ﺑه دیدﮔاه مدیران ﺑوده و اﺯ ایﻦ رو در مﻘاطﻊ تاریﺨی مﺨتﻠﻒ
فراﺯ و نشﻴبهایی داشته است .اﺯ سوی دیگر ﺑه دلﻴﻞ دولتی ﺑودن ﺑﻴشتر مراکﺰ ﺻنعتی ﺑﺰرگ ،در ارتباﻁ
ﺻنعت-دولت ﺑه ﻇرفﻴتهای شرکتهای کوﭼﻚ و متوسﻂ )که اﺯ ﺁنها ﺑهعنوان منشﺄ نوﺁوری یاد میشود(
کﻢتوﺟهی شده است .ایﻦ شرکتها میتوانند ﺑه تجاریساﺯی فناوریهای توسعهیافته در مراکﺰ پژوهشی
دولتی یا ﺻنایﻊ دفاعی نﻴﺰ کﻤﻚ کنند .در ساﻝهای اﺧﻴر ﺣﻤایتهای دولت اﺯ شرکتهای دانﺶﺑنﻴان و
توسعهی ﺯیرساﺧتهایی مانند پارﻙهای فناوری فرﺻت ﺑهرهﺑرداری ﺑهتر اﺯ تجرﺑﻴات سایر کشورها در
ﺯمﻴنه ساماندهی و مدیریت ایﻦ ارتباﻁها را فراهﻢ کرده است.
یکی دیگر اﺯ مهﻢتریﻦ درﺱهایی که میتوان اﺯ سﻴاستهای مرورشده در ﺑﺨﺶ ﻗبﻞ ﮔرفت »یکﭙارﭼهساﺯی
سﻴاستها و ﺑرنامهها« است .موﺿوﻉ یکﭙارﭼهساﺯی میتواند اﺯ ﭼند ﺟنبه مورد تﺄمﻞ ﻗرار ﮔﻴرد .انسجاﻡ
نهادی یکی اﺯ مﺆلﻔههای پﻴشران ﺑﺨﺶ هوافﻀای کشور است )ﺑنﻴاد توسعه عﻠوﻡ و فناوریهای هوافﻀا،
(1393؛ ﺑناﺑرایﻦ در ﮔاﻡ نﺨست یکﭙارﭼهساﺯی نهادی و ساﺧتاری یکی اﺯ اولویتهای توسعه ﺻنعت
یکﭙارﭼگی ﻗاﺑﻠﻴتها و فناوریهای ایﻦ دو ﺑﺨﺶ میتوانند هﻢافﺰایی ﺑاﻻیی را در ﺻنعت هوافﻀای کشور
ایجاد کند .ﺟنبه سوﻡ یکﭙارﭼگی سﻴاستها و ﺑرنامهها در تعامﻞ مﻴان ﺑﺨﺶهای دفاعی و ﻏﻴر دفاعی ﻗاﺑﻞ
رهگﻴری است .تالش ﺑرای دستیاﺑی ﺑه ایﻦ یکﭙارﭼگیها یکی اﺯ راههای »استﻔاده ﺑهﻴنه اﺯ مناﺑﻊ« است.
موﺿوﻉ ﺑهرهوری مناﺑﻊ -که ﺑهطور ﺧاﺹ در منطﻘه شرﻕ ﺁسﻴا مورد تﺄکﻴد ﺑود -ﺑا توﺟه ﺑه مسائﻞ ﺧاﺹ
سﻴاسی-اﻗتﺼادی کشور و مﺤدودیتهای ﺑﻴﻦالﻤﻠی ایجادشده ﺑرای ﺻنعت هوافﻀای ﺟﻤهوری اسالمی
ایران موﺿوﻉ سﻴاستی ﻗاﺑﻞ توﺟه دیگری ﺑرای کشور است.
دعوت اﺯ دانشﻤندان و متﺨﺼﺼان ﺧارﺟی یا اعﺰاﻡ نﻴروهای داﺧﻠی ﺑه ﺧارﺝ کشور ﺑرای ﺁموﺯش یا
هﻤکاریهای فنی و در یﻚ کالﻡ »دیﭙﻠﻤاسی عﻠﻢ و فناوری« میتواند ﺑرﺧی کاستیها و مﺤدودیتهای
فعﻠی کشور در ارتباطات ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠی را ﺟبران کند» .ﺑرنامهریﺰی دﻗﻴﻖ و ﺯمانمند ﺑرای نوﺁوریها و
فناوریهای ﺁینده«؛ توسعه »ﺑرنامههای مهارتﺁموﺯی« ﺑرای ورود ﺑه ﺻنعت یا ﺑرای هﻤاهنﮓ شدن ﺑا
تﻐﻴﻴرات فناورانه در ﺻنعت؛ توﺟه ویژه و فراﮔﻴر ﺑه کارﺑردها و ﺧدمات »مشاهده ﺯمﻴﻦ« در ﺑﺨﺶ فﻀایی؛
ایجاد »ﺧوشههای تﺨﺼﺼی هوافﻀا« و استﻔاده اﺯ »ﻇرفﻴتهای مناطﻖ«؛ »تنوﻉﺑﺨشی ﺑه مناﺑﻊ تﺄمﻴﻦ مالی«؛
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هوافﻀا در کشور است .وﺟه دوﻡ موﺿوﻉ ،یکﭙارﭼهساﺯی ﺑﺨﺶهای هوایی و فﻀایی در کشور است.

85

تالش ﺑرای »ﺑومیساﺯی مﺤﺼوﻻت و سامانههای هوافﻀا« در کشورهای در ﺣاﻝ توسعه؛ و »نگاه سﻴستﻤی
ﺑه سﻴاستﮔذاری عﻠﻢ ،فناوری و نوﺁوری« درﺱهای دیگری هستند که اﺯ اسناد سﻴاستی تﺤﻠﻴﻞشده در ایﻦ
پژوهﺶ میتوان ﺁموﺧت.
پﻴشنهاد میشود پژوهشگران ﺑعدی در سه ﺣوﺯه ﺑه تداوﻡ و تکﻤﻴﻞ مطالعه ﺣاﺿر کﻤﻚ کنند (1) :ﭼنﻴﻦ
پژوهشی در سایر ﺣوﺯههای ﺻنعت یا فناوری انجاﻡ شود؛ ) (2در ایﻦ پژوهﺶ سﻴاستها در واﺣد کشورها/
مناطﻖ تﺤﻠﻴﻞ شدهاند .تﺤﻠﻴﻞ سﻴاستها میتواند در واﺣدهای دیگری مانند موﺿوعات مهﻢ یا منتﺨب
سﻴاستی ،کارکردهای نﻈاﻡ ﺑﺨشی یا فناورانه نوﺁوری و ...انجاﻡ شود؛ ) (3پژوهشگران ﺣوﺯه انتﻘاﻝ و
درﺱﺁموﺯی سﻴاست ﺑرای توﺟه ﺑه ﺑستر و ﺑافتار اﺧذ و استﻔاده )دهنده و ﮔﻴرنده( سﻴاستها اهﻤﻴت ﻗائﻞ
شدهاند ) .(Dolowitz & Marsh, 2000; Rose, 2005; Stiglitz, 2000; Stone, 2001اﺯ سوی دیگر مﺤﻘﻘان
ﺣوﺯه راهبرد عالوه ﺑر رویکرد کالسﻴﻚ -که ﺑا ناﻡهای طراﺣی ،ﺑرنامهریﺰی ،موﻗعﻴتیاﺑی و ﺧطی نﻴﺰ شناﺧته
میشود -رویکردهای دیگری را معرفی نﻤودهاند که راهبرد را ﺑرﺧاسته اﺯ پویاییهای ﺑاﺯار ،سعی و ﺧطا،
یادﮔﻴری و مﺼالﺤه یا فرهنﮓ و نﻈاﻡهای اﺟتﻤاعی میدانند ) .(Whittington, 2001ﺑر اساﺱ پژوهﺶها
انجاﻡشده در کشور شکﻞﮔﻴری راهبرد در ساﺯمانهای دولتی فعاﻝ در ﺣوﺯههای اﻗتﺼادی )ﺣاﺟیپور و
ناﺟی (1390 ،و سﻴاسی )پورعﺰت و سوداﮔر (1391 ،ایران در وهﻠه اوﻝ اﺯ رویکرد ﺧطی تبعﻴت نﻤیکند.
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ﺑا ایﻦ پﻴﺶﺯمﻴنه ،ﻻﺯﻡ است پﺲ اﺯ درﺱﺁموﺯی سﻴاستی اﺯ سایر کشورها و پﻴﺶ اﺯ تدویﻦ و اﺟرای ایﻦ
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درﺱﺁموﺧتهها در ﻗالب سﻴاستهای داﺧﻠی ،مطالعات عﻤﻴﻖتری درﺑاره ﺑستر و ﺑافتار اﺟرای ایﻦ سﻴاستها
انجاﻡ ﮔﻴرد ،پﻴﭽﻴدﮔیها و پویاییهای مﺤﻴﻂ ﺟدید ارﺯیاﺑی شود و اﺣتﻤاﻝ موفﻘﻴت و الﺰامات کامﻴاﺑی ایﻦ
سﻴاستها ﺑررسی شوند.

 -6مراجع

References

Alder, E. and Bernstein, S. 2005. Knowledge in Power: The Epistemic Construction of Global Governance.
In M. Barnett and R. Duvall eds. Power in Global Governance. Cambridge, Cambridge University Press.

Altaweel, M. and Bone, C. 2012. Applying content analysis for investigating the reporting of water issues.
Computers, Environment and Urban Systems 36(6), pp. 599-613.
Bailey, C.A. 2007. A guide to qualitative field research: Sage Publications.
Charalabidis, Y. and Loukis, E. 2012. Participative public policy making through multiple social media
platforms utilization. International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 8(3), pp. 78-97.
Cho, J. 2014. Intellectual structure of the institutional repository field: A co-word analysis. Journal of Infor-

mation Science, 40(3), pp. 386-397.
Choudhary, A.K., Oluikpe, P., Harding, J.A. and Carrillo, P.M. 2009. The needs and benefits of Text Mining
applications on Post-Project Reviews. Computers in Industry, 60(9), pp. 728-740.
Common, R. 2001. Public management and policy transfer in Southeast Asia. Aldershot: Ashgate.
Common, R. 2004. Organisational learning in a political environment: Improving policy-making in UK
government. Policy studies, 25(1), pp. 35-49.
De Fortuny, E.J., De Smedt, T., Martens, D. and Daelemans, W. 2012. Media coverage in times of political
crisis: A text mining approach. Expert Systems with Applications, 39(14), pp. 11616-11622.
Derrick, G., Meijer, I. and Van Wijk, E. 2014. Unwrapping “impact” for evaluation: A co-word analysis of
the UK REF2014 policy documents using VOSviewer. Proceedings of the science and technology indicators
conference.
Dolowitz, D. and Marsh, D. 1996. Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature. Political Studies, 44(2), pp. 343-351.
Dolowitz, D. and Marsh, D. 2000. Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary
Policy-Making. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 3(1), pp. 5– 24.
Dye, T. 2008. Understanding public policy. Pearson: Prentice Hall.
Evans, M. 2004. Policy transfer in global perspective. Aldershot: Ashgate.
مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

Evans, M. 2009. Policy transfer in critical perspective. Policy Studies, 30(3), pp. 243- 268.
Evans, M. and Davies, J. 1999. Understanding policy transfer: A Multi-level, multi-disciplinary perspective.

87

Kantardzic, M. 2011. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms: John Wiley & Sons.

Public administration, 77(2), pp. 361-385.
Feng, J., Zhang, Y.Q. and Zhang, H. 2017. Improving the co-word analysis method based on semantic distance. Scientometrics, 111(3), pp. 1521-1531.
Gal-Tzur, A. et al. 2014. The potential of social media in delivering transport policy goals. Transport Policy
Volume(32), pp. 115-123.
Given, L.M. 2008. The Sage encyclopedia of qualitative research methods: Sage Publications.
Haas, P.M. 1989. Do regimes matter? Epistemic communities and Mediterranean pollution control. International organizatio,n 43(3), pp. 377-403.
Hashimi, H., Hafez, A. and Mathkour, H. 2015. Selection criteria for text mining approaches. Computers in
Human Behavior, Volume(51), pp. 729-733.
Heclo, H. 2010. Modern social politics in Britain and Sweden: ECPR Press.
Hulme, R. 2005. Policy Transfer and the Internationalisation of Social Policy. Social Policy & Society, 4(4),
pp.417– 425.
Kang, Y., Shin, J. and Park, C. 2016. Assessing climate change risk and adaptation policy improvements
through text-mining. Urban Design, Volume(17), pp. 69-84.

Kao, A. and Poteet, S.R. 2007. Natural language processing and text mining: Springer Science & Business
Media.
Kobayashi, V.B. et al. 2018. Text mining in organizational research. Organizational Research Methods,
21(3) , pp.733-765.
Kraft, M.E. and Furlong, S.R. 2012. Public policy: Politics, analysis, and alternatives: Cq Press.
Kugo, A., Yoshikawa, H., Shimoda, H. and Wakabayashi, Y. 2005. Text mining analysis of public comments regarding high-level radioactive waste disposal. Journal of Nuclear Science and Technology, 42(9), pp. 755-767.
Ladi, S. 2005. Globalisation, policy transfer and policy research institutes. Cheltenham: Edward.
Li, C. 2017. Market Opportunity and Policy Support for Chinese Old Aging Industry: An Application of Text
Mining. SHS Web of Conferences, EDP Sciences.
Lim, E.T. 2002. Five trends in presidential rhetoric: An analysis of rhetoric from George Washington to Bill
Clinton. Presidential Studies Quarterly, 32(2), pp. 328-348.
Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Lourenço, R.P. and Costa, J.P. 2007. Incorporating citizens› views in local policy decision making processes.
Decision Support Systems, 43(4), pp. 1499-1511.
Merriam, S.B. and Tisdell, E.J. 2009. Qualitative research: A guide to design and implementation: John
Wiley & Sons.
Masahiko, O. 2013. Analysis of the Influence on Interregional Migration by the Region›s Policy Priority:
Measurement of policy priority sensitivities using text mining. Discussion Papers 13072. Research Institute
of Economy, Trade and Industry (RIETI).
Meseguer, C. and Yebra, C.M. 2009. Learning, policy making, and market reforms: Cambridge University
Press.
Monarch, I.A. 2013. Information science and information systems: converging or diverging? Proceedings of
the Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l›ACSI.
Ngai, E. and Lee, P. 2016. A Review of the literature on Applications of Text Mining in Policy Making.
PACIS.
Oe, H., Yamaoka, Y. and Hideshima, E. 2016. How to Support Decision Making of Local Government in
Prioritising Policy Menu Responding to Citizens’ Views: An Exploratory Study of Text Mining Approach to
Attain Cognitive Map Based on Citizen Survey Data. International Conference on Decision Support System
Technology, Springer.
Park, C. and Yong, T. 2017. Prospect of Korean nuclear policy change through text mining. Energy Procedia
128, pp. 72-78.
Park, S.J. et al. 2011. Networked politics on Cyworld: The text and sentiment of Korean political profiles.
Social Science Computer Review, 29(3), pp. 288-299.

1397  بهار، شماره اول، سال هفتم/  پژوهشی مدیریت نوآوری-فصلنامه علمی

May, P.J. 1992. Policy learning and failure. Journal of public policy 12(4), pp. 331-354.

88

Quinn, K.M. et al. 2010. How to analyze political attention with minimal assumptions and costs. American
Journal of Political Science, 54(1), pp. 209-228.
Ravikumar, S., Agrahari, A. and Singh, S. 2015. Mapping the intellectual structure of scientometrics: A coword analysis of the journal Scientometrics (2005–2010). Scientometrics, 102(1), pp. 929-955.
Rose, R. 1991. What is Lesson-Drawing? Journal of Public Policy, 11(1), pp. 3- 30.
Rose, R. 1993. Lesson-Drawing in Public Policy: A Guide to Learning across Time and Space. Chatham,
NJ: Chatham House Publishers.
Rose, R. 2005. Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide. London: Routledge.
Sabatier, P.A. 1988. An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy sciences, 21(2-3), pp. 129-168.
Schneider, A. and Ingram, H. 1988. Systematically pinching ideas: A comparative approach to policy design.
Journal of public policy, 8(1), pp. 61-80.
Smith, K.B. and Larimer, C.W. 2009. The public policy theory primer: Westview Press.
Sobkowicz, P., Kaschesky, M. and Bouchard, G. 2012. Opinion mining in social media: Modeling, simulating, and forecasting political opinions in the web. Government Information Quarterly, 29(4), pp. 470-479.
Stiglitz, J. 2000. Scan Globally, Reinvent Locally: Knowledge Infrastructure and the Localization of Knowledge, in: D. Stone (ed.) Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network. London:
مطالعه تطبیقی مسائل و گزینههای راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متنکاوی اسناد سیاستی

Routledge.
Stone, D. 2000. Non-Governmental Policy Transfer: The Strategies of Independent Policy Institutes. Gover-

89

for strengthening democracy with an application to education reform. The Information Society, 26(1), pp.1-

nance: An International Journal of Policy and Administration, 13(1), pp. 45– 62.
Stone, D. 2001. Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas. University of Warwick.
Stone, D. 2003. Banking on knowledge: the genesis of the Global Development Network: Routledge.
Tadashi, M. 2016. Policy Agenda and Local Assembly Reform in the North Kanto Region: Analysis of
the Minutes of the Seven Major City Assemblies using Text-mining Approach. Studies of regional policy,
18(2/3). pp. 33-49.
Talamini, E. and Dewes, H. 2012. The macro-environment for liquid biofuels in Brazilian science and public
policies. Science and Public Policy 39(1), pp. 13-29.
Talamini, E., Wubben, E.F. and Dewes, H. 2013. The Macro-Environment for Liquid Biofuels in German
Science, Mass Media and Government. Review of European Studies, 5(2), pp. 33.
Thelwall, M., Vann, K. and Fairclough, R. 2006. Web issue analysis: An integrated water resource management case study. Journal of the American Society for information Science and Technology, 57(10), pp.
1303-1314.
Velasquez, J.D. and Gonzalez, P. 2010. Expanding the possibilities of deliberation: The use of data mining

16.
Wen, M. 2018. A Co-Word Analysis on Policy of Business Incubator in Guangdong Province. Open Journal
of Business and Management, Volume(6), pp. 214-224.
Whittington, R. 2001. What is strategy-and does it matter? 2 ed: Cengage Learning.
Wolman, H. 1992. Understanding cross national policy transfers: the case of Britain and the US. Governance
5(1), pp. 27-45.
Wormell, I. 2000. Critical aspects of the Danish welfare state—as revealed by issue tracking. Scientometrics
48(2), pp. 237-250.
Wu, S. and Chu, S. 2013. The text mining and classification analyses on the relationship of Macau special
administrative region›s policy addresses from 2012 to 2013. International Conference on Engineering, Management Science and Innovation (ICEMSI), IEEE.
Yan, B.-N., Lee, T.-S. and Lee, T.-P. 2015. Mapping the intellectual structure of the Internet of Things (IoT)
field (2000–2014): A co-word analysis. Scientometrics, 105(2), pp. 1285-1300.
 ﺑنﻴاد: تهران. روششناسی تدویﻦ اسناد سﻴاستﮔذاری و رهنگاشت ﺑا نگاه ﺑه ﺑﺨﺶ هوافﻀا.1393 ﺑنﻴاد توسعه عﻠوﻡ و فناوریهای هوافﻀا
.توسعه عﻠوﻡ و فناوریهای هوافﻀا
 پژوهﺶهای. ایران.ا. تبﻴﻴﻦ فراﮔرد شکﻞﮔﻴری راهبرد در ساﺯمانهای دولتی فعاﻝ در عرﺻه سﻴاسی ﺝ.1391 . ه، و سوداﮔر.ا. ﻉ،پورعﺰت
.56-35 (2)16 مدیریت در ایران
 اندیشه. ﮔونهشناسی شکﻞﮔﻴری راهبرد در ساﺯمانهای دولتی فعاﻝ در عرﺻه اﻗتﺼادی ﺟﻤهوری اسالمی ایران.1390 . ﻡ، و ناﺟی. ﺏ،ﺣاﺟیپور
.124-99 (1)5 مدیریت راهبردی
Advocacy coalitions
Emulation
Hybridisation
Inspiration
Politics
Issue tracking
Impact
Google Scholar
، در ایﻦ پژوهﺶ اتﺤادیه اروپا ﺑهعنوان یﻚ موﺟودیت واﺣد مورد نﻈر ﺑوده است و اسناد منتشرشده توسﻂ ﺁژانﺲ فﻀایی اروپا.9
. شورای اتﺤادیه اروپا و موسسه سﻴاست فﻀایی اروپا مورد ﺑررسی ﻗرار ﮔرفتهاند،کﻤﻴسﻴون اروپا
10. Tokenize
11. Filter stopwords
12. Stemming and lemmatization
13. N-grams
14. RapidMiner
15. Gephi
16. Edge
. ﺧوشهﺑندی توسﻂ نرﻡافﺰار رپﻴدماینر انجاﻡ شده است.17
. در ایﻦ ﺑﺨﺶ نوﺁوریهای فناورانه و ساﺯمانی مورد نﻴاﺯ ﺑرای ﺁینده ﺑهطور مﻔﺼﻞ و ﺑا ﺟﺰئﻴات ﺯیاد ﺫکر شده است.18
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