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چکیده

الزمه سياستگذاري درست در هر فرایند گذار فناورانهای ،تحليل وضعيت كنوني آن با تمركز بر نقاط ضعف و قوت و
زمينههاي شكست آن است .مقاله پیش رو در پی تحلیل فرايندهاي درونی توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران ،بهعنوان
یکی از اولویتهای دفاعی کشور است .لذا نخست با اتکا به مباني نظري پژوهش ،پرسشنامهاي برای ارزیابی سه فرايند
توسعه جاویژههای فناوري شامل «تبیین انتظارات و چشمانداز»« ،شبکهسازی» و «یادگیری» و  13مؤلفه زيرمجموعه آنها،
طراحي شد .در ادامه با ابزار پیمایش ،وضعیت کنونی فرایندهای يادشده در توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران ارزیابی
و نقاط ضعف و قوت مؤلفههای زیرمجموعه آنها تعیین گردید و مشخص شد كه هر سه فرایند در سطح رو به ضعف
قرار دارند .البته وضعیت فرایند «تبیین انتظارات و چشمانداز» تا حدی بهتر است .همچنين مؤلفههای «توجه به جنبههاي
غیر فنی»« ،تعامالت و مشاركت بازيگران در قالب شبكه» و «فضاي يادگيري و سطح رقابت» ضعيفترين مؤلفهها و
«سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن انتظارات و چشمانداز»« ،سطح قدرت البی بازیگران و تشكيل ائتالفهای حامي» و
«كيفيت و كميت يادگيري» ،ق ويترين مؤلفههای فرايندی شناخته شدند .سپس با برگزاري پنلي از خبرگان ،تحليل كيفي
درباره وضعيت فرايندهاي يادشده و تعامل آنها با يكديگر صورت گرفت .در پایان مشخص شد که این رویکرد عالوه
بر جاویژههای فناوری مبتنی بر توسعه پایدار ،کاربردپذیری خوبی برای تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور دفاعی دارد.
واژگان كليدي :گذار فناورانه ،مدیریت راهبردی جاویژه ،تبیین انتظارات و چشمانداز ،شبکهسازی ،یادگیری ،فناوری.
 -1دانشجوي دكتري ،پژوهشكده مطالعات فناوریهای نوين ،سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران؛
 -*2دانشيار ،پژوهشكده مطالعات فناوریهای نوين ،سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران /.نویسنده مسئول مکاتبات
tamiremadi@yahoo.com
 -3دانشيار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.
 -4استاديار ،مرکز پژوهشی مديريت و فناوریهای نرم ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ایران.
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 -1مقدمه

منشأ اصلي تغييرات بنيادین نظامي ميتواند تغيير در هنجارهاي فرهنگي ،تغيير در سياستها و راهبردها،
و ﻇهور و توسعه فناوریهای نوین و یا تركيبي از آنها باشد .این تغييرات كه اغلب مترادف با نوآوري
نظامي در نظر گرفته ميشود شامل توسعه فناوریها ،راهبردها و ساختارهاي نظامي جدید ميگردد
( .)Farrell & Terriff, 2002در عصر كنوني یكي از حوزههاي فناورانهای كه منشأ تحوالت عمدهاي
در عرصه رزم بوده و انتظار ميرود نقش فزایندهاي را در جنﮓهای آینده ایفا كند ،فناوري پرندههاي
بيسرنشين یا پهپاد 1است (.)Development, Concepts and Doctrine Centre, 2014
در ره نگاشت جامع سامانههاي بيسرنشين امریكا  2013-2038اشارهشده كه سامانههاي بيسرنشين
هوایي ازلحاﻅ رشد ،پویاترین بخش صنعت هوافضا در سطح جهان در دهه جاري خواهد بود
( .)Kendel & Winnefeld, 2013همﭽنين بر پایه برآوردهای شركت اورليكن كانتراوﺱ سهم پهپادها
در توان هوایي یک ارتش پيشرفته از حدود صفر درصد در دهه  1980به حدود  23درصد در دهه 2020
خواهد رسيد .پيشبينیشده كه در همين بازه زماني سهم هواگردهاي سرنشيندار از  85به  37درصد
برسد (بهارلو .)1391 ،این جابهجایي در سهم هر یک از سامانههاي یادشده (كه نماد شكلگيري ،توسعه
و تﺜبيت یک نظام نوآوري جدید است) در ساختار نيروهاي مسلح تا حدي چشمگير و اساسي بوده و
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تبعات و حواشي بسياري را در تغيير الگوها و سناریوها و اركان سازمان رزم در پي داشته كه بسياري از
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خبرگان نظامي دنيا آن را نوعي تغيير پارادایم قلمداد ميكنند.
در ایران پيش از انقالب اسالمی ،رژیم شاهنشاهی در راستای سياستهای منطقهای ایاالتمتحده امریكا،
مبادرت به تقویت و توسعه توان هوایی كشور با تكيهبر هواپيماها و بالگردهای پيشرفته نمود و برای
پشتيبانی از آن ،تالش كرد تا تمهيدات و زیرساختهایی را در ابعاد مختلف شامل سازمان رزم ،آموزش،
تعمير و نگهداری و تا حدی طراحی و توسعه ،تدارک ببيند .با وقوع انقالب اسالمي در سال  1357و قطع
روابﻂ با كشورهای غربی بهویژه امریكا و سپس جنﮓ تحميلي در دهه  ،1360توان هوایی كشور باوجود
شرایﻂ و محدودیتهای حاكم ،نقش عمدهای را در جنﮓ ایفا نمود .با تداوم جنﮓ و وارد آمدن تلفات
و خسارات از یکسو و بروز نيازمندیهای عملياتی روزافزون از سوی دیگر ،مشاهده شد كه عرصه
رزم هوایی كشور در انجام برخی از مأموریتها (ازجمله مأموریتهای شناسایی) دچار كاستیهای
جدی است؛ لذا ایدهها و راهحلهای مختلفی بررسی شد .از ميان آنها استفاده از هواپيماهای بیسرنشين
كارآمدتر از سایر گزینهها جلوهگر شد و توسعه آنها در دستور كار قرار گرفت (مستند داستان مهاجر،

)1391؛ تا جایی كه امروزه در زمره حوزههای اولویتدار دفاعي كشور قرار دارد (براي نمونه میتوان به
سند جامع توسعه هوافضای كشور 2و قانون برنامه ششم توسعه 3مراجعه نمود).
مبتني بر جامعهشناسي فناوري ،فناوريهاي جدید نظامي طي فرایندي اجتماعي ﻇهور ميكنند ،توسعه
ميیابند و فراگير ميشوند ( .)Farrell & Terriff, 2002بهاینترتيب در موضوع پيدایش و فراگير
شدن فناوری پهپاد و جایگزین شدن یا ایفای نقش مكمل در برخي كاربردها و مأموریتها در كنار
پرندههاي سرنشيندار ،با پدیدهاي اجتماعي -فنی سروكار داریم كه جهت پيمودن مسير توسعه خود
داراي بافتی درهمتنيده ميان موضوعات و مساﺋل فني و اجتماعي است كه از آن بانام "گذار فناورانه" 4یاد
میگردد .به بيان دیگر در اینجا صحبت بر سر توسعه و اشاعه فناوری پهپاد بهعنوان یک فناوری دفاعی
نوﻇهور در عرصه رزم هوایی و بهعنوان مكمل هواگردهای سرنشيندار است .مبتنی بر نظریه نظامهای
اجتماعی -فنی ،فرایند گذار فناورانه در تعامل ميان سه سطح رژیم یا نظام اجتماعی -فنی( 5الیه ميانی)،
بستر محيطی( 6الیه كالن) و جاویژهها( 7الیه خرد) قابل مطالعه و تحليل است ( .)Geels, 2005برای
مطالعه پيرامون پرورش فناوریهای نوﻇهور در سطح جاویژه ،دو رویكرد معرفیشده است :مدیریت
راهبردی جاویژهها ( 8)SNMو نظامهای نوآوری فناورانه ( .)Smith & Raven, 2012( 9)TISویژگی
متمایز مدیریت راهبردی جاویژه نسبت بهنظام نوآوری فناورانه در توجه آن به تعامل جاویژه با سطح
كاربرد خاص یک فناوری است ،حالآنكه در نظام نوآوری فناورانه توسعه یک فناوری مشخﺺ در بستر
یک نظام نوآوری میباشد .تحليل توسعه فناوری در سطح جاویژه مبتنی بر رویكرد مدیریت راهبردی
جاویژه ،بر سه فرایند درونی »تبيين انتظارات و چشمانداز«» ،شبكهسازی« و »یادگيری« استوار است.
ازآنجاییكه تحليل توسعه فناوری پهپاد و كاربرد آن متأثر از عرصه رزم هوایی و شرایﻂ محيطی حاكم
بر كشور هدف این مقاله است ،رویكرد مدیریت راهبردی جاویژه بهعنوان رویكرد مبنا برگزیدهشده
است .بهاینترتيب ،عرصه رزم هوایی بهعنوان نظام اجتماعی -فنی ،شرایﻂ محيطی حاكم بر كشور در
حوزههای سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناورانه و  ...بهعنوان بستر محيطی ،و فضایی كه موجب رشد
و توسعه فناوری پهپاد در ایران شده ،بهعنوان جاویژه فناوری پهپاد معرفی میشود .بر این اساﺱ ،در
این پژوهش كوشش میشود كه به این پرسش كليدی پاسخ داده شود» :وضعيت فرایندهای درونی
توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران شامل تبيين انتظارات و چشمانداز ،شبكهسازي و یادگيري ،و
نقاﻁ ضعف و قوت آنها چگونه است؟«

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

نظام اجتماعی -فنی و سطح بستر محيطی است .همﭽنين سطح تحليل در مدیریت راهبردی جاویژه،
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 -2مبانی نظری پژوهش

امروزه با توجه به اینكه فناوری نقش بسيار مهمی در برآوردن نيازمندیها و كاركردهای اجتماعی دارد و
از آنجا كه تحقق كاركردهای یادشده مستلزم ارتباﻁ مﺆثر فناوری با دیگر اركان نظامهای اجتماعی است،

توسعه آن به شكلهای مختلف با ایجاد تغييرات فراگير در ابعاد اجتماعی ،فنی ،اقتصادی و حتي نظامي به
وقوع ميپيوندد .به بيانی دیگر به دليل در هم تنيدگی مفهوم نوآوری و فناوری با ساختارهای اجتماعی،
فرایند توسعه آن از دیدگاه جامعهشناسی چيزی بهمراتب فراتر از ماهيت فنی آن و صرف ًا معطوف به كاربردی

خاص میشود ( .)Rip & Kemp, 1998این فرایند توسعه و همراهی تغييرات در بافت اجتماعی مرتبﻂ با
فناوری را »گذار فناورانه« مينامند ( .)Rotmans, et al., 2001; Geels, 2002; Geels & Schot, 2007گيلز
( )2002این گذار را شامل تغيير از یک ساختار اجتماعی -فنی به ساختاري دیگر ميداند كه دربرگيرنده
جایگزینی فناوري به همراه تغييراتی در دیگر اجزاء مانند فعاليتهای كاربران ،قوانين ،شبكههاي صنعتی،
زیرساختها و مفاهيم الگو و نمادین میشود ( .)Geels, 2002توسعه حوزههای فناورانه در قالب گذارهای
فناورانه را باید بهصورت یک نظام پيﭽيده و تكاملی در نظر گرفت( .)Aghion, et al., 2009از سویي توسعه
و گسترش این نظامها بهطور طبيعی و خودبهخودی به وقوع نمیپيوندد ،بلكه نيازمند هدایت و جهتدهی
است ( .)Hillman, et al., 2011بهمنظور هدایت و جهتدهی هدفمند و برخوردار از مشروعيت ،در
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ابتدا الزم است تا فهم دقيقتری از فرایند گذار حاصل شود ( .)Jacobsson & Bergek, 2011ماركارد و
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تروفر طيف گستردهای از رویكردهای مطرح برای مطالعه نظامهای اجتماعی -فنی و راهبری فرایند گذار
فناورانه را بررسي كردهاند ،بهویژه دیدگاه چندسطحي ( ،10)MLPمدیریت گذار ( ،11)TMمدیریت راهبردي
جاویژهها و نظامهای نوآوري فناورانه (.)Markard & Truffer, 2012
دیدگاه چندسطحي تا حدودي از مطالعات تاریخی تغييرات در نظامها و اقتصاد تكاملی برآمده است.
كاربرد اصلی آن كمک به كشف و شناسایی و الگوهای تعامالت پيﭽيده (كه منجر به ایجاد تغييرات
میشوند) ميان اجزای نظامهای اجتماعی -فنی در طول زمان است .گيلز براي توصيف پویایي دروني و
بيروني گذار در چارچوب رویكرد چندسطحي  ،از سه سطح كلي معرفیشده در نظامهای اجتماعي -فني
یعني سطح بستر محيطي (كالن) ،سطح رژیمها (ميانه) و سطح جاویژهها (خرد) و تعامالت دوبهدو آنها
در فرایند گذار استفاده ميكند .بهاینترتيب كه گذار در اثر روابﻂ متعامل ميان این سه سطح به وقوع
میپيوندد ( .)Geels, 2005تغييرات به وقوع پيوسته در بيرون نظام منجر به اعمال فشار بر رژیم یا نظام
اجتماعی -فنی میگردد .فشار وارده موجب ازهمگسستگی در پيكرهبندی مستحكم الیه رژیم ميشود ،آن

را ناپایدار ميسازد و به باز شدن فضایی تازه برای نوآوری در سطح خرد (محل تجمع جاویژههاي فناورانه)
كمک میكند .فضای محافظتشده در سطح خرد (همان سطح جاویژه) شرایﻂ ﻇهور نوآوریهای بنيادین را
فراهم میكند .با تجميع نوآوریها در طول زمان ،بلوﻍ آنها و تبدیلشدن به طرحي غالب ،نيروی الزم برای
شكلگيری نظام اجتماعی -فنی جدید توسﻂ نوآوریهای جاویژه تأمين میگردد .همزمانی این موضوع
به همراه بروز ناپایداري در رژیم ،منجر به نفوذ نوآوریها در ساختار ناپایدار رژیم موجود میشود .شكل
( )1موارد یادشده را بهصورت شماتيک نمایش ميدهد .گيلز ( )2005همﭽنين عنوان ميدارد كه هدف از
مدیریت گذار برقراري اتصال و ارتباﻁ ميان جاویژههاي نوآورانه (سطح خرد) با بستر محيطی (سطح كالن)
از طریق رژیمهاي اجتماعي -فني (سطح مياني) است (.)Geels, 2005
كمﭗ و همكاران بهترین راهبرد برای مدیریت گذار و ایجاد تغيير و تحول در رژیمها را راهبردی
میدانند كه »بر پویاییهاي جاري تغييرات اجتماعی -فني و اعمال فشارها بهمنظور تعدیل پویایيهاي
تغييرات اجتماعی -فني در راستایي مطلوب ،استوار است ( .«)Kemp, et al., 2001بهمنظور مدیریت
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شکل ( :)1نمایی از دیدگاه چندسطحی در گذارهای فناورانه )(Schot & Geels, 2008

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

نظام جديد بر بستر
محیطي تاثیر ميگذارد

توسعه بستر محیطي ،نظام موجود را تحت
فشار قرار ميدهد ،که موجب باز شدن و
پیدايش پنجرههاي فرصتي براي نوآوريها
بازارها،
ميگردد.

اجتماعي -فني

افزايش ساختارمندي تجارب محلي

بستر محيط
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گذار از طریق این راهبرد ،پایينترین سطح مدل چندسطحي  ،یعنی سطح جاویژهها ،نقش مهمی ایفا
میكند؛ چراكه نوآوریهای بنيادي ازآنجا ﻇهور ميكنند ( .)Geels, 2002برای مطالعه و تحليل پرورش
فناوریهای نوﻇهور در سطح جاویژهها دو رویكرد معرفیشده است :مدیریت راهبردي جاویژهها و
نظامهای نوآوري فناورانه.

 -3پیشینه پژوهش

مدیریت راهبردی جاویژهها اشاره به این دارد كه میتوان با ایجاد جاویژههای فناورانه ،سفرهای نوآوری
و گذار فناورانه را تسهيل نمود .این رویكرد هم براي مطالعه سير تاریخي ( )Hoogma, 2000و هم براي
تدوین توصيهها/تجویزهای سياستی استفاده شده است (;Kemp, et al., 1998; Weber, et al., 1999

)Hoogma, et al., 2002؛ كه البته در بسياري از موارد هر دو كاربرد به هم مرتبﻂ هستند .بهبياندیگر،
رویكرد یادشده به ایجاد درک نسبت به تغييرات فناورانه و دانستن اینكه چه فرایندهایی متضمن موفقيت
توسعه نوآوری در جاویژهها هستند ،كمک میكند .همﭽنين این مدل بهعنوان یک ابزار سياستگذاری ،به
اثرگذاری بر توسعه فناوری و هدایت آن در راستاي مطلوب نيز كمک میكند .رویكرد مدیریت راهبردی
جاویژهها بر این فرﺽ اساسی استوار است كه خلق و پرورش نوآوریها با تكامل تدریجی فناوری،
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عادات مصرف و ساختارهای قانونی در محيطی محافظتشده (جاویژهها) رﺥ ميدهد .این جاویژهها با
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استفاده از آزمایش و تجربه و باهدف یادگيری پيرامون سطح مطلوبيت و توسعه بيشتر فناوری جدید و
نيز گسترش كاربردهای آن ،محلی برای توسعه و استفاده از فناوریهای اميدبخش هستند .در مطالعات و
پژوهشهای انجامگرفته تاكنون ،برای توسعه موفقيتآميز یک جاویژه ،سه فرایند داخلي مطرحشده است:
تبيين انتظارات و چشمانداز ،شبكهسازی ،یادگيری در ابعاد مختلف (براي نمونه ;Kemp, et al., 1998

.)Weber, et al., 1999; Hoogma, et al., 2002; Schot & Geels, 2008
در رویكرد نظام نوآوری فناورانه ،هدف تحليل و ارزیابي وضعيت تكامل حوزه فناورانه مشخصي
است كه بر سرعت و جهتگيري فرایند نوآوري تأثير ميگذارد .ماركارد و تروفر نظام نوآوري فناورانه
را بهعنوان مجموعهاي از بازیگران و قوانين تعریف كردهاند كه بر سرعت و راستاي تغييرات فناورانه
در یک حوزه فناورانه معين ،تأثير ميگذارند ( .)Markard & Truffer, 2008درحالیكه این رویكرد
چارچوبی تفصيلي برای درک پرورش نوآوریها فراهم میكند ،ليكن اغلب موفقيت واقعی نوآوریها
عمدت ًا بهعنوان پيامد عملكرد موفق نظام نوآوری تلقی میگردد و برای تحليل عملكرد نظام نوآوری

عمدت ًا از شيوه تحليل ساختاری -كاركردی استفاده میشود ( .)Wieczorek & Hekkert, 2012همﭽنين
این چارچوب نگاهي دروني دارد و توجه چنداني به محيﻂ نظام نمیكند (.)Markard & Truffer, 2008
بهارلو و همكاران ( )1397با بهرهگيري از این رویكرد وضعيت توسعه فناوري پهپاد را در ایران بررسي
و تحليل نمودهاند و نقاﻁ ضعف و قوت آن را معرفي كردهاند (بهارلو و همكاران.)1397 ،
مدیریت راهبردی جاویژه از این منظر كه بر كاربرد فناوری متمركز است و به تعامالت و تأثيرات نظام
اجتماعی -فنی حاكم و بستر محيطی بر روند توسعه جاویژه توجه دارد ،نسبت به رویكرد نظامهای نوآوری
فناورانه ،متمایز است .لذا در این مقاله بهعنوان رویكرد منتخب برای تحليل توسعه فناوری پهپاد در ایران
كه معطوف به كاربرد آن در عرصه رزم هوایی و تحت تأثير تحوالت بستر محيطی میباشد ،استفاده شده
است .همانطور كه گفته شد مبنای تحليل توسعه نوآوریها در سطح جاویژه مبتنی بر رویكرد مدیریت
راهبردی جاویژهها  ،سه فرایند درونی »تبيين انتظارات و چشمانداز«» ،شبكهسازی« و »یادگيری« است كه
در ادامه نتایﺞ بررسی پژوهشهای پيشين درباره شاخﺺهای مطالعه و بررسی این فرایندها ،اراﺋه میگردد:
فرايند تبيين انتظارات و چشمانداز :این فرایند راستاي فرایند یادگيری را تعيين میكند ،توجهات را بهتوسعه جاویژه جلب میكند و حفاﻇت و مراقبت (مداوم) از آن را مشروع مینماید و لذا از اهميت ویژهاي
برخوردار است .ریون ( )2005سه ویژگي را درباره پویایي انتظارات و چشمانداز بيان داشته است :استحكام
به اشتراک گذاشته شود) ،خاصتر بودن و كيفيت را بهعنوان شاخﺺهای ارزیابي این فرایند اعالم كردهاند
( .)Schot & Geels, 2008استرنبرگ و همكاران ( )2013نيز این موارد را بهعنوان شاخﺺهای مطلوبيت
انتظارات و چشمانداز برشمردهاند :افق زماني انتظارات و چشمانداز ،نوآورانه بودن ،سطح جذابيت ،توجه به
جنبههاي غيرفني و سطح انتشار و به اشتراکگذاري آن (.)Sterrenberg, et al., 2013

شبكهسازي :فرایند شبكهسازي برای ایجاد یک تشكل پشتيبان در پس فناوری جدید ،تسهيل روابﻂميان ذینفعان مربوﻁ و اراﺋه منابع الزم (مالی ،نيروي انساني ،تخصﺺ) در راستاي توسعه متوازن
جاویژهها ،مهم است ( .)Schot & Geels, 2008ریون ( )2005معتقد است كه این فرایند را ميتوان
با بررسي پيكرهبندي ساختاري بازیگران و ميزان همراستایي آنها با انتظارات و چشمانداز تبيين
شده براي توسعه جاویژه ،ارزیابي نمود ( .)Raven, 2005شات و گيلز ( )2008گستردگي و عمق
شبكهها را دو عامل ارزیابي فرایند شبكهسازي معرفي كردهاند .استرنبرگ و همكاران ( )2013حضور
گروههاي بازیگران كليدي الزم براي توسعه جاویژه ،تأمين منابع الزم از سوي بازیگران و سطح
مقاومتهای احتمالي در برابر تغيير را بهعنوان شاخﺺهایی براي ارزیابي فرایند شبكهسازي در سطح

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

و پایستگي ،كيفيت و ویژه بودن ( .)Raven, 2005شات و گيلز ( )2008قویتر بودن (بين بازیگران بيشتری
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جاویژه ،برشمردهاند ( .)Schot & Geels, 2008از نكات حاﺋز اهميت در این فرایند و البته دو فرایند
دیگر ،توجه به موضوع حضور بازیگران و نقشآفریني آنها درروند توسعه جاویژه است؛ بهگونهاي
كه ارزیابي وضعيت فرایندها بدون لحاﻅ كردن نقش و حضور بازیگران در قالب گروهبندیهای
مشخﺺ ،توجيه نخواهد داشت .در مطالعات پيرامون نظامهای اجتماعی -فني و گذارهاي فناورانه،
دستهبندیهایی درباره بازیگران اراﺋه شده است .گيلز ( )2005با انجام مطالعات تجربي -تاریخي،
بازیگران را به گروههاي توليدكنندگان ،كاربران مستقيم و غيرمستقيم ،تأمينكنندگان ،جامعه دانشگاهی
و تحقيق و توسعه ،سياستگذاران و  ...تقسيم كرده است ( .)Geels, 2005استرنبرگ و همكاران
( )2013در چارچوب رویكرد مدیریت راهبردي جاویژه از شبكه مالي ،گروه تأمينكنندگان ،كاربران،
توليدكنندگان ،شبكه پژوهشگران ،سياستگذاران و گروههاي اجتماعي براي دستهبندي بازیگران
استفاده كردهاند ( .)Sterrenberg, et al., 2013وایزورک و هكرت ( )2012جامعه معدني ،شركتها،
مﺆسسات دانشي ،حكومت ،سمنها و سازمانهای ميانجي را بهعنوان گروههاي درگير در توسعه
نوآوري و گذارهاي فناورانه برشمردهاند (.)Wieczorek & Hekkert, 2012
فرايند يادگيري :شات و گيلز ( )2008موضوعات فنی و مشخصات طراحی ،بازار و ترجيحاتكاربر ،مفاهيم فرهنگی و نمادین ،شبكههای زیرساخت و نگهداری ،شبكههای صنعت و توليد ،قوانين
و مقررات و سياستهای دولتي ،آثار اجتماعی و زیستمحيطی را ازجمله موضوعات یادگيري
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برشمردهاند ( .)Schot & Geels, 2008استرنبرگ و همكاران ( )2013جنبههاي فني ،فرهنگي ،بازار،
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مالي و  ...را از مهمترین محورهاي یادگيري عنوان داشتهاند و براي ارزیابي وضعيت فرایند یادگيري،
موضوع قابلشناسایی بودن فرایند آن از طریق برگزاري كارگاهها و سخنرانيها و انتشار ،در برگرفتن
گروههاي بازیگران و نيز برگزاري نشستهایي براي اخذ بازخوردها درباره درستي طرحریزي توسعه
جاویژهها را برشمردهاند (.)Sterrenberg, et al., 2013
در جدول ( )1جمعبندی پژوهشهای پيشين درباره شاخصهای موردنظر در بررسی و تحليل فرایندهاي
سهگانه مدیریت راهبردي جاویژه اراﺋه شده است.

 -4الگوي مفهومي پژوهش

براساﺱ پيشينه پژوهشی مورد بررسی ،تالش گردیده تا تلفيق و تجميع مناسبی از شاخﺺهای فرایندی
برای مدیریت راهبردی جاویژهها در قالب الگوی مفهومی صورت پذیرد .این الگوی مفهومی دارای 13

جدول ( :)1شاخصهای بررسی و تحلیل فرايندهاي سهگانه مديريت راهبردي جاويژه از ديدگاه
پژوهشگران مختلف
دیدگاههای پژوهشگران مختلف

استحكام و پايستگيكيفيت-ويژه بودن

قویتر بودن (بین بازيگرانبیشتری به اشتراک گذاشته شود)
خاصتر بودن-كيفيت

افق زماني انتظارات و چشماندازنوآورانه بودنسطح جذابيتتوجه به جنبههاي غیر فنی-سطح انتشار و به اشتراكگذاري آن

شبكهسازي

بررسي پيكرهبندي ساختاريبازيگران
ميزان همراستايي آنها باانتظارات و چشمانداز تبيين
شده براي توسعه جاويژه

گستردگي شبكه-عمق شبكهها

یادگيري

)(Raven, 2005

يادگيري در حوزههايزیرساختها و توسعه فني،
توسعه كاربري ،زيست
محيطي و اجتماعي ،توسعه
صنعتي،چارچوبهایسياستي
و مقررات دولتي
اثربخشی فناوري در کسباهداف خاص (يادگيري  -تجميع واقعيات و دادهها (يادگيري
نوع اول) و يادگيري درباره نوع اول) و تغييرات در
هنجارها و فرضيات اصلي چارچوبهای شناختي و
(يادگيري نوع دوم)
فرضيات (يادگيري نوع دوم)

تبيين انتظارات و
چشمانداز

)(Schot & Geels, 2008

)(Sterrenberg, et al., 2013

فرایندهای توسعه جاویژه

جاویژههای مربوﻁ به بایوگاز
در هلند و دانمارک

به حوزه خاصی اشاره نشده
است.

جنبههاي فني ،فرهنگي ،بازار،مالي و  ...فرايند يادگيري
قابلشناسایی بودن فرايند يادگيرياز طريق برگزاري كارگاهها و
سخنرانيها و انتشار ،در برگرفتن
گروههاي بازيگران و نيز برگزاري
نشستهايي براي اخذ بازخوردها
درباره درستي طرحريزي توسعه
جاويژهها
گذار به نظامهای اجتماعی -فنی
كمكربن

مﺆلفه ذیل سه فرایند پيشگفته است 5 :مﺆلفه برای فرایند »تبيين انتظارات و چشمانداز« 4 ،مﺆلفه برای
فرایند »شبكهسازي« و  4مﺆلفه نيز برای فرایند »یادگيري« .در شكل ( )2الگوی مفهومی ،شامل سه فرایند
و  13مﺆلفه ذیل فرایندها ،نمایان است.
مبتنی بر دیدگاه چندسطحی در شكل ( )1و سطوح سهگانه در نظامهای اجتماعی -فنی معرفیشده توسﻂ
گيلز ( ،)Geels, 2005در این پژوهش سطوح یادشده به شرح ذیل در نظر گرفتهشدهاند:
-سطح میانی (نظام اجتماعی -فنی) :این سطح ،نظام عرصه رزم هوایی ایران را در برمیگيرد كه به

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

حوزه
كاربرد

موضوعات فنی و مشخصاتطراحی ،بازار و ترجیحات
کاربر ،مفاهيم فرهنگی و نمادین،
شبکههای زیرساخت و نگهداری،
شبکههای صنعت و تولید ،قوانین
و مقررات و سیاستهای دولتي،
آثار اجتماعی و زیستمحیطی

حضور گروههاي بازيگران كليديالزم براي توسعه جاويژه،
تأمین منابع الزم از سوي بازيگرانسطح مقاومتهای احتمالي در برابرتغيير
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موجوديت و مستند بودن انتظارات و چشمانداز
توجه به اولويت ها و انتظارات ذينفعان
تبيين انتظارات و
چشمانداز

سطح نوآورانه و بلندپرواز بودن چشمانداز
توجه به جنبههاي غيرفني
باور به تحقق انتظارات و چشمانداز
حضور و مشاركت بازيگران

فرایندهای توسعه
جاویژه

متولي تامين منابع مالي خلق و توسعه دانش
شبکهسازی
تعامالت و مشاركت بازيگران در قالب شبكه
سطح قدرت البي بازيگران و ميزان تشكيل ائتالفهاي حامي
فضاي يادگيري و سطح رقابت
كيفيت و كميت يادگيري و درسگرفتهها
یادگيری
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شمار درسآموختهها در قالب محصول ،مقاله ،و ...

 -سطح کالن (بستر محیطی) :شامل روندها و پيشرانهای كالن سياسی و امنيتی (مانند ﻇهور انقالب،

112

جنﮓ تحميلی ،پرونده هستهای و  ،)...اقتصادی (قيمت جهانی نفت ،تحریمهای اقتصادی ،نرﺥ تسعير

ميزان مراجعه و بهرهبرداري از درسآموختهها و نتايج

شکل ( :)2الگوي مفهومی تحلیل فرایندهای درونی مدیریت راهبردی جاویژه
لحاﻅ تاریخی قدمتی تقریب ًا  100ساله دارد و از اواخر دوره قاجار با ورود اولين هواپيماها به ایران
شكلگيری آن آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن تغيير و تحوالت متعدد ،در اواخر رژیم شاهنشاهی
به حوزهای تعيينكننده در ساختار دفاعی كشور تبدیل گردید .این عرصه مبتنی بر الگوی نظامهای
اجتماعی -فنی شامل ابعاد كاربری و مأموریت ،فرهنﮓ و آموزه رزم هوایی ،علمی ،فناورانه ،صنعتی
و سياستی میشود (عليبابایي1385 ،؛ .)Cooper & Bishop, 2016

ریال -دالر و  ،)...اجتماعی (سرمایههای اجتماعی ،مهاجرت و  ،)...فناورانه (نرﺥ نوآوری كشور،
توسعه فناوریها در حوزههای مختلف و  ،)...زیستمحيطی (خشکسالی ،ریزگردها و  ،)...قانونی
(قطعنامههای شورای امنيت ،كنوانسيونها و معاهدات بينالمللی و  )...كه از گذشته تا به امروز و در
آینده بر پایداری نظام عرصه رزم هوایی تأثيرات مﺜبت و منفی داشته و خواهند داشت.
سطح خرد (جاویژهها) :در این سطح جاویژههاي نوآورانه مرتبﻂ با عرصه رزم هوایي قرار دارند كهفناوری پهپاد یكي از آنها و موضوع موردمطالعه این مقاله است .فناوریهای موشكي و فناوریهای
مرتبﻂ با تسليحات هوایي و طراحي و توسعه هواپيماهاي پيشرفته نيز ميتوانند جاویژههاي مختﺺ
به خود را در این سطح داشته باشند .درواقع این سطح فضایی حفاﻇتشده برای شكلگيری و توسعه
فناوری پهپاد تحت تأثير شكافهای ایجادشده در ابعاد نظام عرصه رزم هوایی ایران مبتنی بر فناوری
هواپيماهای سرنشيندار و روندها و پيشرانهای بستر محيطی است.
سامانه بيسرنشين هوایي موسوم به پهپاد ،مجموعهاي است كه مهمترین ركن آنیک پرنده موتوردار فاقد
سرنشين ميباشد .این پرنده را میتوان بهصورت خودمختار یا از راه دور كنترل كرد (.)Gundlach, 2012
فناوری پهپاد شامل فناوریهای خردتری در حوزههاي پيكرهبندي ،پيشرانه ،هدایت و ناوبري و كنترل،
ارتباطات مخابراتي ،محمولههاي مأموریتی ،برخاست و فرود و  ...كه پس از رسيدن به سطحي از بلوﻍ
گردیده است .این فناوری پس از اثبات توانمندي فني در سطح جاویژه و متمركز بر كاربردهایی چون
هدف هوایي و انجام مأموریتهای شناسایي و مراقبت ،توانسته است بازار ویژه و محدودي را در حوزه
عرصه رزم هوایي به خود اختصاص دهد .با توسعه و تعميق بيشتر این فناوری ،بهمرور امكان توسعه
كاربري و تنوع مأموریتی براي آن فراهمشده است ،بهگونهاي كه امروزه توانمندیهای خوبي را در
مأموریتهای شناسایي و مراقبت هوایي ،جنﮓ الكترونيک ،پشتيباني نزدیک هوایي و حمله عليه اهداف
زمينی به نمایش گذاشته است .نخستين كاربرد پهپادها در ایران بهپيش از انقالب اسالمي و براي آموزش
و تمرین پدافند هوایي بازمیگردد .ليكن ﻇهور جدی آنها بهعنوان یک گزینه فناورانه در عرصه رزم
هوایی به افول توان عملياتی نيروی هوایی ارتش برای انجام مأموریتهای شناسایی با اتكا به هواپيماهای
سرنشيندار  RF-4Eو  RF-5مرتبﻂ است (مستند داستان مهاجر1391 ،؛ عليبابایي1385 ،؛ & Cooper

 .)Bishop, 2016برای پوشش این كاستی و تأمين نيازمندیهای نيروهای عملياتی گزینههای مختلفی
بررسی شد و پهپاد خوشاقبالترین گزینه بود .نخستين محصوالت پهپادي توسعه داده شده در ایران،
هواپيماهای مدل مجهز به دوربينهای متعارف بودند كه برای مأموریتهای مراقبت و شناسایی فعاليتها

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

فني ،امكان یكپارچهسازي و تلفيق آنها در قالب خوشهاي از فناوریها بانام »فناوري پهپاد« فراهم
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و تحركات دشمن در دهه  1360به كار گرفته شدند .ازآنجاییكه این وسيله چه در ساختار توسعه
فناوری و چه در ساختار بهرهبرداری در آن زمان قابليت شكلگيری و توسعه در ذیل نظام عرصه رزم
هوایی ارتش را نداشت ،در فضایی متمایز و ذیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی سازماندهی شد (مستند
داستان مهاجر1391 ،؛  .)Cooper & Bishop, 2016از آن زمان تاكنون این فناوري و محصوالت منتﺞ از
آن در سطح كشور بسيار توسعهیافته است و بهصورت رسمي شركتهایی مانند صنایع هوایي قدﺱ
و هواپيماسازي ایران (هسا) مأمور توسعه و گسترش این فناوري و محصوالت مبتني بر آن شدند
( .)Tarikhi, et al., 2014همﭽنين تعدادی شركت دولتي و خصوصي نيز بهعنوان شبكه همكاران این دو
شركت ،وﻇيفه توسعه فناوریها و اقالم زیرسامانهاي پهپادها را به عهدهدارند .هماكنون ﺝ.ا.ایران با  46نوع
سامانه پهپادي ثبت شده توسﻂ  14شركت و سازمان ،از دیدگاه تنوع در رتبه دهم دنيا قرار دارد .امریكا با
 ،484چين با  ،213رژیم صهيونيستي با  ،121فرانسه با  120و روسيه با  116نوع پهپاد ثبت شده ،در باالترین
مراتب قرار دارند؛ بسياری از كشورها سامانههاي پهپادي ثبت شده كمتري نسبت به ایران دارند ،ازجمله:
پاكستان  ،40سوﺋيس  ،36برزیل  ،29سوﺋد  ،18امارات متحده عربي  10نوع ( .)UVS-info, 2017باوجود
تالشها و اقدامات بسيار مﺆثر ،هنوز آنگونه كه باید این فناوري به یک فناوري قابلاتكا و مكمل در كنار
فناوریهای هواگردهاي سرنشيندار در سازمان رزم هوایي تبدیل نشده است .این موضوع مختﺺ ﺝ.ا.
ایران نيست و حتي در كشورهاي تراز اول در حوزه پهپاد نيز به چشم ميخورد و این فناوري همﭽنان
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باید گامهایی را برای تبدیلشدن به یک رژیم غالب در عرصه رزم هوایي بپيماید.

باید در طيف ليكرت  5مرتبهای به آنها پاسخ داده میشد .پرسشنامه موردنظر برای  50نفر از خبرگان
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فناوري پهپاد در ایران ،ارسال شد .این خبرگان افرادی بودهاند كه در توسعه فناوري پهپاد در ایران

 -5روش پژوهش

این پژوهش كاربردی ،راهبرد آن مطالعه موردی و هدف آن توصيفی-تبيينی است .سطح تحليل در این
مطالعه جاویژه فناوري پهپاد و قلمرو مكاني آن محدود به كشور ایران است .در این پژوهش جمعآوری
اطالعات با بهرهگيري از پرسشنامه (پيمایش) ،مطالعه اسناد و مصاحبه (بهصورت پنل) بوده كه در سال
 1396-7انجامشده است .فرایند انجام پژوهش بهاینترتيب بوده كه نخست با اتكا به مباني نظري و
پيشينه پژوهش پرسشنامهاي بهمنظور پيمایش فرایندهای سطح جاویژه تنظيم گردید كه شامل سه فرایند
اصلي »تبيين انتظارات و چشمانداز«» ،شبكهسازي« و »یادگيري« و  13مﺆلفه ذیل آنها ميگردید كه

مسﺌوليت و مشاركت فعال داشتهاند كه طيف آنها در جدول ( )2قابل مشاهده است .الزم به توضيح
است كه نگارندگان با توجه به تجربه زیسته خود ،شناخت كافي از افراد خبره در این حوزه داشتهاند
و باوجود محدودیت در تعداد و دسترسي به افراد ،توانستند از مجموعه پرسشنامههای توزیعشده80 ،
درصد را بهصورت تكميلشده دریافت كنند .پس از تحليل آماری پرسشنامههای دریافت شده ،نقاﻁ
ضعف و قوت فرایندهاي توسعه جاویژه فناوري پهپاد در ایران به تفكيک مﺆلفههای زیرمجموعه آنها
بهدست آمد .در ادامه بامطالعه اسناد و مدارک موجود و برگزاري پنلي شامل  8نفر از خبرگان فناوري
پهپاد ،به تحليل كيفي فرایندهاي توسعه جاویژه فناوري پهپاد در ایران پرداخته شد و نتایﺞ كمي حاصل
از پيمایش ارزیابي و صحهگذاري گردید .مراحل انجام این پژوهش در شكل ( )3اراﺋه شده است.
بهمنظور ارزیابی كيفيت یافتههای پژوهش ،سه معيار روایی ساختاری ،روایی بيرونی و پایایی مدنظر
قرارگرفته است ( .)Yin, 2002ازآنجاییكه در این پژوهش از یکسو از مفهوم گذار فناورانه و مدیریت
جدول ( :)2تركيب افراد مشاركتكننده در پيمايش فرايندهاي جاويژه فناوري پهپاد
بخشهای سياستگذار

5

25

كاربران فناوری و محصوالت آن

6

23

شركت دولتي

20

21

شركت خصوصي

5

20

دانشگاهها و دیگر سازمانهای تحقيقوتوسعه

4

20

جمع كل

40

21/5

بررسي مباني

نظري و پیشینه

پژوهش مرتبط،
تبیین مساله و

اهداف پژوهش

طراحي مدل
مفهومي و

فرايندهاي توسعه
جاويژه

فرايندهاي توسعه

جاويژه فناوري

تحلیل کمي

جاويژه فناوري
پهپاد

پرسشنامه
ارزيابي

انجام پیمايش و

تحلیل کیفي

روش :پرسشنامه
(پیمايش)

فرايندهاي توسعه
پهپاد

روش :مطالعه

اسناد و برگزاري
پنل خبرگان

شکل ( :)3مراحل اجرای پژوهش

جمعبندي

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

بازیگران

شمار خبرگان مشاركتكننده

ميانگين سابقه فعاليت مرتبﻂ
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راهبردی جاویژه برای تحليل توسعه فناوری پهپاد استفاده شده و از سوی دیگر در گردآوری دادهها و
تحليل آنها از پيمایش ،مطالعه اسناد و برگزاری پنل كمک گرفتهشده ،میتوان گفت كه پژوهش از روایی
ساختاری الزم برخوردار است .همﭽنين با توجه به بهرهگيری از مبنای نظری قوی در این پژوهش برای
تحليل موضوع موردمطالعه و سابقه چنين تحليلی برای موارد دیگر ،نتایﺞ این مطالعه را میتوان به دیگر
حوزهها تعميم داد .بنابراین روایی بيرونی نيز برقرار است .برای اثبات پایایی یافتههای حاصل از پيمایش
نيز از آلفای كرونباﺥ استفاده گردیده كه نتایﺞ آن در جدول ( )3قابل مشاهده است.

 -6تجزیهوتحلیل يافتهها

با استناد به جمعبندي مباني نظري و پيشينه پژوهش در جدول ( ،)1پرسشنامهاي براي ارزیابي كمي
وضعيت فرایندهاي جاویژه فناوري پهپاد در ایران تهيه و ميان خبرگان این حوزه (جدول ( ))2توزیع
گردید .دادههاي جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSSتحليل و اعتبارسنجي شد كه نتایﺞ آن در
جدول ( )3اراﺋه شده و شامل ميانگين و آلفاي كرونباﺥ (شاخﺺ پایایي) هر یک از فرایندها ميشود.
جدول ( :)3وضعیت كمي فرايندهاي جاويژه فناوري پهپاد در ایران (حاصل از پيمايش)
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فرایندهاي جاویژه پهپاد
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مﺆلفههای فرایندي

ميانگين آلفاي كرونباﺥ

موجودیت و مستند بودن انتظارات و چشمانداز

2,8

0,753

توجه به اولویتها و انتظارات ذينفعان

2,7

0,714

سطح نوآورانه و بلندپرواز بودن چشمانداز

3

0,771

توجه به جنبههاي غيرفني

1,9

0,713

باور به تحقق انتظارات و چشمانداز

2,5

0,715

حضور و مشاركت بازیگران

2,1

0,737

متولي تأمين منابع مالي خلق و توسعه دانش

2

0,855

آلفاي كرونباﺥ0,875 :

تعامالت و مشاركت بازیگران در قالب شبكه

1,6

0,840

سطح قدرت البی بازیگران و تشكيل اﺋتالفهای حامي

2,2

0,720

یادگيري

فضاي یادگيري و سطح رقابت

1,45

0,719

كيفيت و كميت یادگيري و درﺱ گرفتهها

2,6

0,767

شمار درﺱ آموختهها در قالب محصول ،مقاله ،و ...

1,7

0,785

ميزان مراجعه و بهرهبرداري از درﺱ آموختهها و نتایﺞ

2

0,855

تبيين انتظارات و
چشمانداز
ميانگين2,5 :
آلفاي كرونباﺥ0,771 :
شبكهسازي
ميانگين2 :

ميانگين2 :
آلفاي كرونباﺥ0,871 :

برآیند فرایندهاي توسعه جاویژه فناوري پهپاد

2,2

مشهود است كه نتایﺞ پيمایش در محدوده قابل قبولي قرار دارد و از اعتبار الزم برخوردار است.
دادههاي جدول ( ،)3در شكلهای ( )4و ( )5بهصورت نمودار ميلهاي و راداری نمایش داده شده است.
در جدول ( )4نيز ضعيفترین و قويترین مﺆلفههای فرایندي هر یک از فرایندهاي توسعه جاویژه پهپاد
اراﺋه شده است .همانگونه كه مشاهده ميشود ،در كل »توجه به جنبههاي غيرفني«» ،تعامالت و مشاركت
بازیگران در قالب شبكه« و »فضاي یادگيري و سطح رقابت« ضعيفترین مﺆلفهها و »سطح نوآورانه و
بلندپروازانه بودن«» ،سطح قدرت البی بازیگران و تشكيل اﺋتالفهای حامي« و »كيفيت و كميت یادگيري«،
قويترین مﺆلفهها در سه فرایند »تبيين انتظارات و چشمانداز«» ،شبكهسازي« و »یادگيري« هستند.
همانگونه كه درروش پژوهش گفته شد ،جهت ارتقاي سطح اعتبار و غنا بخشيدن به تحليل كمي
انجامشده ،پنلي متشكل از برخي خبرگان و صاحبنظران حوزه پهپاد تشكيل و پيرامون نتایﺞ حاصل از
پيمایش بحﺚ و تبادلنظر شد كه نتایﺞ آن به تفكيک فرایندها در ادامه اراﺋه شده است:
 فرايند تبیین انتظارات و چشمانداز :براساﺱ شكل ( ،)6تمامی مﺆلفههای این فرایند به جزء مﺆلفه»سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن« ،پایينتر از سطح متوسﻂ هستند .با استناد به نظر خبرگان و بررسی

يادگيري

شبكهسازي

تبيين انتظارات و چشمانداز

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

شكل ( :)4وضعيت كمي مؤلفههای فرايندي جاويژه فناوري پهپاد در ايران (حاصل از پيمايش)
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تببین انتظارات و چشمانداز

یادگیری

شبکهسازی

شکل ( :)5وضعیت كمي فرايندهاي جاويژه فناوري پهپاد در ایران (حاصل از پيمايش)
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جدول ( :)4ضعيفترين و قويترين مؤلفههای فرايندي در جاويژه پهپاد در ايران (تحليل نتايج پيمايش)
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فرایند

ضعيفترین مﺆلفهها

قويترین مﺆلفهها

تبيين انتظارات و چشمانداز

توجه به جنبههاي غير فنی

سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن

شبكهسازی

تعامالت و مشاركت بازیگران در قالب شبكه

یادگيری

فضاي یادگيري و سطح رقابت

سطح قدرت البی بازیگران و تشكيل
اﺋتالفهای حامي
كيفيت و كميت یادگيري

روند تاریخی توسعه این فناوری در ایران (مستند داستان مهاجر ،)1391 ،مشخﺺشده كه انتظارات و
چشماندازهاي مشخﺺ و البته پراكندهاي در این حوزه وجود دارد كه از پویایي الزم برخوردار بوده
و در سالهای گذشته مورد بازبيني و اصالح قرارگرفته و تكميلشدهاند .وليكن به دليل تنوع كاربران
نظامي و تأكيد هر یکبر نيازمندیها و مطالبات خود ،نميتوان گفت كه اجماع كاملي درباره انتظارات
و چشمانداز وجود دارد .سند جامع توسعه هوافضا (ستاد توسعه هوافضا )1391 ،و قانون برنامه ششم
توسعه كشور (مجلس شوراي اسالمي )1396 ،مستندترین و مستدلترین مدارک در دسترسي هستند كه
كلياتي از انتظارات و چشمانداز توسعه این فناوري را در بردارند .خبرگان پهپادي انتظارات و چشمانداز
تبيين شده براي این حوزه فناورانه را تا حدي تحققپذیر و دستیافتني ميدانند و اذعان داشتهاند كه

حصول آنها و توسعههاي آتي این فناوري بسيار وابسته به جهشهاي فناورانه در زیرسامانهها ،تأمين
منابع الزم و تسهيل در بهرهبرداري از ﻇرفيتهای ملي و بعض ًا بينالمللي است .همﭽنين درباره مﺆلفه

»توجه به جنبههای غير فنی« اشاره داشتهاند كه تعامالت و تعارضات این فناوري و محصوالت آن با
رژیم عرصه رزم هوایي حاكم مبتني بر هواگردهاي سرنشين دار ،چندان توجهي نشده است و تغيير و
تدوین قوانين و مقررات الزم براي توسعه كاربري آنها آنگونه كه باید مدنظر قرار نگرفته است .خبرگان
پهپادي در این باره اﻇهار داشتهاند كه نيروهاي مسلح سنتيتر و با قدمت بيشتر كه مبتني بر یک آموزه
نظامي و سبک عملياتي مشخﺺ بر پایه هواگردهاي سرنشيندار شكلگرفتهاند ،پهپادها را آنگونه كه
باید واجد شرایﻂ براي ورود به خدمت در كنار داراییهای سرنشين دار خود نميدانند .بخشي از این
نگرش ناشي از توسعهنيافتگی كامل این فناوري در قياﺱ با فناوري سرنشين دار است؛ بخشي ناشي از
مقاومت سازماني ،اینرسي و فرهنﮓ حاكم بر نيروهاي مسلح سنتيتر و بخشي نيز ناشي از تعارضات و
عدم تطابق ميان این فناوري و آموزهها و سبک عملياتي جاري و حاكم است.

 فرایند شبکهسازی :نتایﺞ پيمایش صورت گرفته مبين این است كه همه مﺆلفههای فرایند شبكهسازیدر سطح ضعيف قرار دارند .شكل ( )7وضعيت مﺆلفههای یادشده را نمایش میدهد .شایان توجه است
كه موفقيت یا شكست یک طرح نوآورانه بنيادین بهشدت وابسته به شبكه اجتماعي است كه پيرامون آن
تشكيل ميشود و ممكن است شامل توليدكنندگان ،كاربران ،سياستگذاران ،تسهيلگران ،پژوهشگران و

توجه به اولویتها و
انتظارات ذینفعان

سطح نوآورانه و بلندپرواز
بودن چشمانداز

باور به تحقق انتظارات و
چشمانداز

توجه به جنبههای غیرفنی

شکل ( :)6مؤلفههای فرایند تبيين انتظارات و چشمانداز در جاویژه فناوری پهپاد (حاصل از پیمایش)

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

موجودیت و مستندبودن
انتظارات و چشمانداز

119

حضور و مشارکت بازیگران

متولی تامین منابع مالی
خلق و توسعه دانش

سطح قدرت البی بازیگران و
تشکیل ائتالفهای حامی

تعامالت و مشارکت
بازیگران در قالب شبکه

شکل ( :)7مؤلفههای فرایند شبکهسازی در جاویژه فناوری پهپاد (حاصل از پیمایش)
 ...باشد .آنها در تعامل با یكدیگر به جمعبندي درباره انتظارات ميرسند و انتظارات را محقق ميسازند.
فرایند شبكهسازي پيرامون یک جاویژه فناورانه را از دو منظر ميتوان بررسي نمود» :تركيب بازیگران و
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گروهبندي آنها« و »سطح تعامالت ميان گروههاي بازیگران« .درباره مﺆلفه حضور و مشاركت بازیگران

جاویژه پهپاد در ایران اراﺋه شده است .همانگونه كه مشاهده میشود ،تعامل شبكهاي خيلی قوی ميان
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این گروهها به چشم نميخورد .از  36رابطه تعاملي شناساییشده ميان گروههاي بازیگران ،تنها 14

در حوزه فناوري پهپاد در حال حاضر شبكهاي از بازیگران با گروهبندیهای مختلف شكلگرفته است
كه بهارلو و همكاران ( )1397به ارزیابي و تحليل تركيب و سطح تعامالت آنها پرداختهاند (بهارلو
و همكاران .)1397 ،بر پایه تحليل یادشده و صحهگذاري كه توسﻂ خبرگان پهپاد دراینباره صورت
پذیرفته است ،گروههاي اجتماعي در توسعه جاویژه پهپاد را ميتوان به  7دسته كلي تقسيم نمود كه
كموبيش بازیگران فعالي در هر دسته به چشم ميخورد .لذا این جاویژه از تركيب معقولي از گروههاي
اجتماعي ذينفع در توسعه خود برخوردار است كه در شكل ( )8نمایش داده شده است؛ ليكن لزوم ًا

مشاركت آنها در توسعه فناوری پهپاد آنگونه كه باید نيست و عمده سهم مشاركت مربوﻁ بهطرف
تقاضا و عرضه دولتی -دفاعی است .در جدول ( )5نيز وضعيت تعامالت شبكه محور گروههاي بازیگران

تولیدکنندگان
اصلی دولتیو
خصوصی

طرفتقاضاي
نظامی

سمنها

(اتحادیههاو
انجمنها)

گروههاياجتماعي

تامینکنندگان
دولتی و خصوصی

توسعهجاويژهفناورانه

دانشگاههاومراکز
تحقیقوتوسعه

پهپاد

تسهیلگران

سیاست گذاران

شكل ( :)8تركيب گروههاي اجتماعي جاويژه فناورانه پهپاد در ايران برگرفته از (بهارلو ،ميرعمادي
و ديگران)1397 ،

جاویژه پهپاد هماكنون  42درصد تعامالت باالتر از سطح متوسﻂ دارد و الباقي در سطح ضعيف و خيلی
ضعيف هستند .همﭽنين توليدكنندگان اصلي دولتي ،قويترین گروه اجتماعي در شبكه تعامالت این

جاویژه هستند و پس از آنها دانشگاهها و مراكز تحقيقوتوسعه .ضعيفترین تعامالت را نيز به ترتيب
توليدكنندگان خصوصي ،تسهيلگران و سمنها در قالب اتحادیهها و انجمنها دارند .تأمين منابع مالی

خلق و توسعه دانش نيز به عمدت ًا توسﻂ صنایع دولتی -دفاعی صورت میگيرد و سهم دیگر گروههای

بازیگران چندان چشمگير نيست.

 -فرایند یادگیری :شكل ( )9نشان میدهد كه تمامی مﺆلفههای این فرایند در سطح ضعيف قرار دارند

و البته دو مﺆلفه »فضای یادگيری و سطح رقابت« و »شمار درﺱ آموختهها« وضعيت نامناسبتری
دارند .درباره »فضای یادگيری و سطح رقابت« ،خبرگان پهپادي اذعان داشتهاند كه در این جاویژه تقریب ًا

تعامالت فراملی ميان بازیگران داخلی و خارﺝ از كشور وجود ندارد .همﭽنين در داخل كشور نيز عمدت ًا

رویكرد نوآوری بسته با مشاركت محدود بخش خصوصی حاكم است و توسعه فناوری و محصوالت

نيز عمدت ًا منحصر به تعداد محدودی از صنایع دولتی -دفاعی شامل صنایع هوایی قدﺱ و بخشی از

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

درصد تعامالت در سطح قوي هستند و سهم تعامالت متوسﻂ نيز حدود  28درصد است .بنابراین توسعه
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جدول ( :)5وضعيت تعامالت گروههاي اجتماعي جاويژه پهپاد در ايران برگرفته از (بهارلو و
همکاران)1397 ،
طرف تقاضاي نظامی

دولتی

خصوصی

دولتی

خصوصی

دانشگاهها و مراكز ...

سياستگذاران

تسهيلگران

سمنها

طرف تقاضاي نظامی

توليدكنندگان
اصلی

تأمينكنندگان

*4

2

2

2

3

4

2

1

2

4

4

3

4

3

2

1

1

2

1

2

3

3

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

1

دولتی

4

خصوصی

2

2

دولتی

2

4

1

خصوصی

2

4

1

3

دانشگاهها و مراكز تحقيقوتوسعه

دولتی

3

3

2

3

3

سياستگذاران

دولتی

4

4

1

3

2

2

تسهيلگران

دولتی

2

3

2

2

2

2

3

سمنها (اتحادیهها و انجمنها)

خصوصی

1

2

3

2

3

2

1

توليدكنندگان اصلی
تأمينكنندگان

2
2

* شاخﺺ جدول -1 :خيلیضعيف؛  -2ضعيف؛  -3متوسﻂ؛  -4قوی؛  -5خيلیقوی

38

75

13

38

38

50

38

25

25
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تعداد تعامالت قابلاتكا (متوسﻂ به باال) به
تفكيک بازیگران
درصد تعامالت قابلاتكا (متوسﻂ به باال) به
تفكيک بازیگران

3

6

1

3

3

4

3

2

2

توجه است كه كيفيت و كميت یادگيری در توسعه این جاویژه نسبت به دیگر مﺆلفهها باالتر است كه
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حاصل پروژهها و محصوالت متعدد منتﺞ از مسير توسعه این فناوری است .مقایسه مﺆلفه ضعيف و قوی

سطحبندی شبكه تعامالت بازیگران در توسعه جاویژه فناوري پهپاد
خيليضعيف

تعداد

درصد

ضعيف

تعداد

درصد

متوسﻂ

تعداد

درصد
قوي

تعداد

درصد

خيلي قوي

تعداد

درصد

5

14

44 16

10

28

5

14

0

0

شركت هسا و جهادهای خودكفایی شماری از نيروهای مسلح است .باوجود پروژههای متعدد ،برنامه
مشخﺺ و منسجمی برای بهرهگيری از تجارب و درﺱ آموختهها و به اشتراکگذاری دستاوردها ميان
بازیگران به چشم نميخورد .گروههاي بازیگران به دالیل متعدد همﭽون موضوعات امنيتی و حق
مالكيت معنوی ،تمایلی برای به اشتراکگذاری دستاوردها و درﺱ آموختههای خود ندارند .وليكن شایان

فضای یادگیری و سطح رقابت

میزان مراجعه و بهرهگیری
از درسآموختهها و نتایج

کیفیت و کمیت یادگیری
و درس گرفتهها

شمار درسآموختهها در
قالب محصول ،مقاله و ...

شکل ( :)9مؤلفههای فرایند یادگیری در جاویژه فناوری پهپاد (حاصل از پیمایش)

به دليل محدودیتهای فضای انتشار و عدم وجود رقابت جدی ،آنها دستاوردهای خود را در قالب
درﺱ آموختهها و  ،...ميان دیگر بازیگران به اشتراک نمیگذارند .خبرگان پهپادي بر این باورند كه تقریب ًا
مصادیق هر چهارتركيب یادگيري شامل یادگيري در تحقيقوتوسعه ،یادگيري در انجام پروژهها و توسعه
فناوري ،یادگيري در تعامل (عمدت ًا ميان كاربران نظامي و توليدكنندگان دولتي) و یادگيري در استفاده

(در كاربران نظامي) در این جاویژه به چشم ميخورد كه در طول توسعه آن موجب شكلگيري و توسعه
زیرساختها و مشخصات فني محصوالت و فناوریهای زیرمجموعهاي آنها در حوزههاي پيكرهبندي،
پيشرانه ،الكترونيک پروازي ،هدایت و ناوبري و كنترل ،ارتباطات مخابراتي ،تجهيزات مأموریتی و نظایر
اینها ،توسعه زمينههاي كاربري شامل تعدد كاربران (فراگير شدن نسبي در سطح نيروهاي مسلح) و نيز
تنوع مأموریتی (مأموریتهای شناسایي ،مراقبت ،هدف هوایي ،مراقبت رزمي و  ،)...توسعه صنعتي شامل
شكلگيري شركتهای دولتي (شركت صنایع هوایي قدﺱ و صنعت ابابيل شركت هسا) و خصوصي
(شركتهای رایان رشد ،هدایت دقيق سامانه و  )...با مأموریت توسعه فناوري و محصوالت پهپادي
و زیرسامانههاي آنها و همينطور یادگيري سياستي در سياستگذاران با رویكرد به رسميت شناختن

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

در این فرایند مﺆید این واقعيت است كه باوجود تعدد یادگيریهای درونگرا در گروههاي بازیگران،
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ساختار و قوانين مقررات الزم براي توسعه این جاویژه فناورانه و گنجاندن این حوزه در فهرست
اولویتهای دفاعي كشور (سند جامع توسعه هوافضاي كشور ،قانون برنامه ششم توسعه و  )...شده
است .درواقع ميتوان اینگونه استنباﻁ نمود كه از تحقق انتظارات در قالب محصوالت و خدمات منتﺞ
از فناوري در بستري از آزمایش و ارزیابي ،یادگيري از منظرهاي مختلف ميان گروههاي بازیگران رﺥداده
است .ليكن این یادگيري در قالب یک نظام مدیریت دانش سازماندهی نشده است كه درﺱ آموختهها را
ثبت و نگهداري نماید و سپس در صورت لزوم و نياز با رعایت مالحظات امنيتي و البته مالكيت فكري،
به اشتراک بگذارد و مورد بهرهبرداري قرار دهد.

 -7جمعبندی

در پاسخ به پرسش این پژوهش با اتكا به رویكرد مدیریت راهبردی جاویژهها تالش گردید كه ارزیابی
مشخصی از وضعيت فرایندهای توسعه جاویژه فناوری پهپاد مبتنی بر پيمایش و ایجاد پنلي از خبرگان،
اراﺋه گردد .مشخﺺ شد كه هر سه فرایند در سطحی رو به ضعيف قرار دارند .البته درباره دو فرایند
یادگيری و شبكهسازی وضعيت حادتر است كه عمدت ًا ناشی از ضعف »فضای یادگيری و سطح رقابت«،

»شمار درﺱ آموختهها« و »تعامالت و مشاركت بازیگران در قالب شبكه« میباشد .نتایﺞ این پژوهش
انطباﻕ بسيار خوبي با دیگر پژوهش انجامشده توسﻂ بهارلو و همكاران دارد كه با اتكا به رویكرد
نظامهای نوآوري فناورانه به تحليل ساختاري -كاركردي نظام نوآوري پهپاد در ایران پرداختهاند .در آن
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پژوهش نيز سطح كلی توسعه نظام نوآوری فناورانه پهپاد ،ضعيف ارزیابیشده و وجود شبكه انحصاری

محصول و سپس به اشتراک گذاشتن یافتههاي محصولي خود با طرف تقاضا ارتقا دهد .گستردگي ،تعميق
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و افزایش سطح پيﭽيدگي دانش و فناوري در حوزه پهپاد و فناوریهای زیرمجموعه آن موجب شد تا

قوی ميان بازیگران دفاعی -دولتی ،چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا ،و ضعف در بازیگران
خصوصی و شبكه تعامالت آنها ،بهعنوان اصلیترین علل ضعف نظام برشمرده شده است.
بهعنوان جمعبندي این پژوهش باید توجه داشت كه جاویژه فناوري پهپاد در ایران بر پایه نياز به انجام
مأموریتهای شناسایي دوران جنﮓ تحميلي و به دليل محدودیتهای هواگردهاي سرنشين دار شكل
گرفت .بر پایه این نياز دو بازیگر یكي از بخش عرضه و یكي در بخش تقاضا شكل گرفتند و اولين شبكه
تعامالت را به وجود آوردند .با قرارگيري اولين محصوالت در بوته آزمون جنﮓ تحميلي ،یادگيریهایی
ميان طرفين رﺥ داد و سطح انتظارات و مطالبات كاربران نيز ارتقا یافت و بخش عرضه مجبور شد براي
تأمين نياز كاربران سطح توانمندي خود را از طریق تحقيقوتوسعه و انجام پروژههاي توسعه فناوري و

بازیگران جدیدي به این عرصه فراخوانده شوند كه عمدت ًا در فضاي دانشگاهي و تحقيقوتوسعه بودند.
همﭽنين اثبات و نمایش قابليتها و توانمندیهای خاص این فناوري باوجود محدودیتهای ملموﺱ
آن ،دیگر نيروهاي مسلح را عالقهمند به بهرهگيري از آن نمود .در این برهه عدم تناسب ميان مطالبات و
انتظارات طرف تقاضا و سطح آمادگي طرف عرضه از یکسو و محدودیتها و تهدیدات حاكم بر كشور
از سوي دیگر ،موجب گردید كه سياستگذاران این فناوري را موردتوجه قرار دهند و از آن حمایت
كنند .هماكنون جاویژه فناوری پهپاد در جایگاهي قرار دارد كه با اعمال سياستهای آگاهانه و هوشمندانه
در مسير توسعه ،ميتواند در آستانه شكستن پوسته خود و ابراز وجود بهعنوان یک حوزه نوآوری فناورانه
قابلاتكا در عرصه رزم هوایی قلمداد گردد.

این پژوهش نشان داد كه رویكرد مدیریت راهبردی جاویژهها را كه عمدت ًا برای تحليل توسعه جاویژههای
فناوری مرتبﻂ با انرژیهای تجدید پذیر و توسعه پایدار به كار گرفتهشده ،میتوان در حوزههای دیگر

مانند فناوریهای دفاعی نوﻇهور به كار گرفت .همﭽنين از دیگر نوآوریهای این پژوهش ،استفاده از
رویكردهای پيمایش و برگزاری پنلی از خبرگان بهجای تحليلهای تاریخی استفاده شده در پژوهشهای
پيشين بود كه بهویژه در مواردی كه با محدودیتهای اطالعاتی و دسترسی به منابع مستدل برای تحليل
تاریخی روبهرو هستيم ،میتواند راهگشا باشد.
به تدابير سياستی برای تسهيل توسعه فناوری پهپاد در ایران در ذیل نظام عرصه رزم هوایی گردد؛ برای نمونه:
تحليل تاریخی گذار فناورانه در عرصه رزم هوایی با تأكيد بر جاویژه فناوری پهپاد،تمركز بر فرایندهای سهگانه توسعه جاویژه بهصورت منفرد و بررسی علل ضعف تفصيلی آنها،پژوهش در زمينه تلفيق دو رویكرد مدیریت راهبردی جاویژه و نظامهای نوآوری فناورانه وبهرهگيری از مزایای هر دو برای تحليل علل زمينههای شكست و یا عوامل موفقيت توسعه این
فناوری و بهرهگيری از اركان ساختاری برای رفع آنها،
بررسی تأثيرات مﺜبت و منفی سطوح نظام عرصه رزم هوایی و روندها و پيشرانهای محيطی درنقاﻁ ضعف و قوت فرایندهای توسعه جاویژه پهپاد،
ترسيم مسير آتی گذار فناورانه در قالب یک ره نگاشت سياست نوآوری و باهدف طراحی سياستنوآوری دراینباره با توجه به مراحل گذار فناورانه و جایگاه كنونی جاویژه فناوری پهپاد در مسير گذار،
و در نهایت تعميم همه موارد پيشگفته به دیگر فناوریهای نوﻇهور دفاعی كشور همانند شناورهایتندرو ،موشکهای بالستيک و ...

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

این پژوهش را میتوان رهگشای پژوهشهای آتی در عرصههای نظری و تجویزی دیگر تلقی نمود تا منجر

125

References

 مراجع-8

Aghion, P., David, P. & Foray, D., 2009. Science, Technology and Innovation for Economic
Growth: Linking Policy Research and Practice in “STIG Systems”. Research Policy, 38(4),
pp. 681-693.
Cooper, T. & Bishop, F., 2016. Iran-Iraq War in the Air, 1980-1988.
Development, Concepts and Doctrine Centre, 2014. Global Strategic Trends: Out to 2045,
Fifth Ed.. UK: Ministry of Defense.
Farrell, T. & Terriff, T., 2002. The Sources of Military Change: Culture, Politics, Technology.
Lynne Reinner Publishers.
Geels, F.W., 2002. Technological Transitions as Evolutionary Reconfiguration Processes: a
Multilevel Perspective and a Case Study. Research Policy, 31(89), pp. 1257-1274.
Geels, F.W., 2005. Technological Transitions and System Innovations: A Co-evolutionary
and Socio-Technical Analysis. Cheltenham: Edward Elgar.
Geels, F. & Schot, J., 2007. Typology of Sociotechnical Transition Pathways. Research
Policy, 36(3), pp. 399-417.
Gundlach, J., 2012. Designing Unmanned Aircraft Systems: A Comprehensive Approach.
Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc..
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T., 2011. Fostering Sustainable
Technologies: a Framework for Analysing the Governance of Innovation. Systems Science
and Public Policy, 38(5), pp. 403-415.
Hoogma, R., 2000. Exploiting Technological Niches: Strategies for Experimental Introduction
Hoogma, R., Kemp, R., Schot, J. & Truffer, B., 2002. Experimenting for Sustainable Transport:
The Approach of Strategic Niche Management. London and New York: Spon Press.
Jacobsson, S. & Bergek, A., 2011. Innovation System Analyses and Sustainability
Transitions: Contributions and Suggestions for Research. Enviromental Innovation and
Societal Transitions, Volume(1), pp. 41-57.
Kemp, R.; Rip, A.; Schot, J., 2001. Constructing Transition Paths through the Management of
Niches, in R. Garud and P. Karnøe (eds), Path Dependence and Creation. London: Lawrence
Erlbaum Associates.
Kemp, R.; Schot, J.; Hoogma, R., 1998. Regime Shifts to Sustainability through Processes
of Niche Formation: the Approach of Strategic Niche Management. Technology Analysis &
Strategic Management, 10(2), pp. 175-195.
Kendel, F. & Winnefeld, J. A., 2013. Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2013-2038.

1398  تابستان، شماره دوم، سال هشتم/ فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری

of Electric Vehicles, Twente University Press.

126

USA: Departmant of Defense.
Markard, J.; Truffer, B., 2012. Sustainability transitions: an Emerging Field of Research and
Its Prospects. Research Policy, 41(6), p. 955–967.
Markard, J. & Truffer, B., 2008. Technological innovation systems and the multi-level
perspective: Towards an integrated framework. Research Policy, Volume(37), pp. 596-615.
Raven, R. P., 2005. Strategic Niche Management for Biomass: A comparative study
on the experimental introduction of bioenergy technologies in the Netherlands and
Denmark,Technische Universiteit Eindhoven.
Rip, A. & Kemp, R., 1998. Technological Change, in S. Rayner, E.L. Malone (eds), Human
Choice and Climate Change, Vol. 2. Columbus, OH: Battelle Press.
Rotmans, J., Kemp, R. & Van Asselt, M., 2001. More Evolution than Revolution: Transition
Management in Public Policy. Foresight, 3(1), pp. 15-31.
Schot, J. & Geels, F., 2008. Strategic Niche Management and Sustainable Innovation
Journeys: Theory, Findings, Research agenda, and Policy. Technology Analysis & Strategic
Management, 20(5), pp. 537–554.
Smith, A. & Raven, R., 2012. What is Protective Space? Reconsidering Niches in Transition
to Sustainability. Research Policy, Volume(41), pp. 1025-1036.
Sterrenberg, L. et al., 2013. Low-Carbon Transition through System Innovation: Theoretical
تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تأکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

Notions and Application, Pioneers into Practice Mentoring Programme, Regional Innovation

127

Implementation Community (RIC).
Tarikhi, P., Ashrafi, M. & Abbasi, M., 2014. Iran’s Aerospace Tecnology. In: Science and
Innovation in Iran. Palgrave McMillan.
UVS-info, 2017. Remotely Piloted Aircraft Systems: The Global Perspective (2016/2017), 14th
Edition. [Online] Available at: https://rps-info.com/publications/2016-rpas-yearbook-flipping-book/
[Accessed 2017].
Weber, M., Hoogma, R., Lane, B. & Schot, J., 1999. Experimenting with Sustainable
Transport Innovations: A Workbook for Strategic Niche Management. Seville/Enschede:
Universiteit Twente.
Wieczorek, A. J. & Hekkert, M. P., 2012. Systemic instruments for systemic innovation
problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public
Policy, 39(1), pp. 74-87.
Yin, R. K., 2002. Case Study Research: Design and Methods. Sage Publishing.
. ستاد توسعه هوافضا: تهران، زیربخش پهپاد- بخش هوایي- سند توسعه هوافضا.1391 ، مهدي،بهارلو

 كاركردي نظام نوآوري فناورانه پهپاد- تحليل و تبيين ساختاري.1397 ،. ع، و بوشهري. م، الياسي،. ﻁ، ميرعمادي،. م،بهارلو

در ایران .مدیریت توسعه فناوري،6)1( ،صﺺ.72-42

ستاد توسعه هوافضا .1391 ،سند جامع توسعه هوافضای كشور ،تهران :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

علیبابایی ،ﻍ .1385 ،.تاریخ نيروی هوایی ایران .تهران :انتشارات آشيان.

مجلس شورای اسالمی .1396 ،قانون برنامه پنﺞساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب  1395/12/14مجلس
شورای اسالمی)] .درون خطي[:

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579

مستند داستان مهاجر] .1391 .فيلم[ با كارگرداني گروه تلویزیونی ثریا.

)Unmanned Air Vehicle (UAV
.2

1.

2زير بند  2از بند -3-5الف سند جامع توسعه هوافضاي كشور مصوب  1391/10/19شوراي انقالب فرهنگي :طراحي و ساخت
پهپادها (اعم از شناسايي ،هدف و مراقبت) باقابلیت ارتفاع ،برد و محموله باال و نيز تهاجم در سطح رقابتپذيري جهاني؛

.3

3ذيل ماده -106ب 1 -از قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب  1395/12/14مجلس شوراي اسالمي ،بند  :7-1توسعه و تقویت
توان ناوگان هوایی در حوزههای مختلف آفندی ،پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانههای پیشرفته هواپیمایی ،بالگردی و
پهپادی و بند  :9-1توسعه و بهروزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

Technological Transition

4.

Socio-Technical Regime

5.

Landscape

6.

Niche Level

7.

Strategic Niche Mangement

8.

Technological Innovation System

9.

10. Multi Level Perspective
فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان 1398

11. Transition Management

128

