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چکیده
درس آموزی فرایندی است که در آن دانش مربوط به سیاست ها در یک مکان برای توسعه ی سیاست ها در مکانی دیگر به 
کار گرفته می شود. پژوهش حاضر در پی به کارگیری این فرایند برای تحلیل سیاست های صنعت هوافضا در نه منطقه/کشور 
جهان و یادگیری از آن ها است. این تحلیل با به کارگیری روش متن کاوی 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، 
از  بوده است. پس  پاکستان  ترکیه، رژیم صهیونیستی، روسیه، ژاپن-کره جنوبی، و هند-  برزیل،  امریکا،  ایاالت متحده 
تحلیل فراوانی واژه ها، ترسیم شبکه هم رخدادی کلمات و خوشه بندی این شبکه برای مجموع اسناد سیاستی گردآوری شده، 
شبکه های هم رخدادی برای هریک از کشورها/مناطق نه گانه به طور مجزا ترسیم و تحلیل شده اند و مهم ترین نکات سیاستی 
استخراج شده است. در نهایت مهم ترین درس آموخته ها برای سیاست گذاری در صنعت هوافضای جمهوری اسالمی ایران 
ارائه شده است. جهت گیری به سمت پژوهش ها کاربردی و کاربردی کردن پژوهش ها؛ ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه؛ 
یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه ها؛ استفاده از ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری؛ استفاده بهینه از منابع؛ برنامه ریزی دقیق 
و زمان مند برای نوآوری ها و فناوری های آینده؛ توسعه برنامه های مهارت آموزی؛ توجه ویژه و فراگیر به کاربردها و خدمات 
مشاهده زمین؛ ایجاد خوشه های تخصصی هوافضا و استفاده از ظرفیت های مناطق؛ تنوع بخشی به منابع تأمین مالی؛ تالش 
برای بومی سازی محصوالت و سامانه های هوافضا در کشورهای در حال توسعه؛ و نگاه سیستمی به سیاست گذاری علم، 

فناوری و نوآوری درس هایی هستند که از اسناد سیاستی تحلیل شده در این پژوهش می توان آموخت.
کلمات کلیدي: تحلیل سیاست، درس آموزی، متن کاوی، تحلیل هم واژگانی، صنعت هوافضا  
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1- مقدمه
انتقال سياست فرایندی است که در آن دانش مربوط به سياست ها، ترتيبات اداری، نهادها و... در یك زمان 

و/یا مکان برای توسعه ی سياست ها، ترتيبات اداری و نهادها در زمان و/یا مکان دیگری به کار گرفته می شود 

(Dolowitz & Marsh, 1996). گاهی این فرایند به درس آموزی نيز تعبير شده است. یك درس سياستی 

گونه ی خاصي از سياست است که از تجربه ای خارجي به دست می آید تا بر مسئله ای که سياست گذاران 

ملي در محيط داخلي با آن مواجه اند، فائق آید (Rose, 2005). اهميت این مفهوم در سياست گذاری تا 

آنجاست که اشنایدر و اینگرام (1988) با مرور پژوهش ها پيشين ادعا می کنند طراحی سياست اغلب حاصل 

انتخاب است تا ابداع؛ یعنی طراحان سياست با جستجو در ميان انبوه اطالعات، مقایسه آن ها، پيدا کردن 

.(Schneider & Ingram, 1988) تشابه ها و ترکيب یافته ها سياست های پيشنهادی خود را ارائه می دهند

این پژوهش به دنبال یافتن و دسته بندی مسائل و گزینه های سياستی توسعه صنعت هوافضا در کشورها/

ترکيب  در سطح  سياست ها  این  از  یادگيری  و  و درس آموزی  سياست  تحليل  با هدف  مختلف  مناطق 

سياست ها و الهام گيری از آن ها است. تعداد چنين مطالعاتی محدود است، اما زمانی که جستجوی عميق تر 

برای یافتن مطالعاتی با روش های نظام مند کّمی در این حوزه آغاز می شود، این تعداد بسيار کمتر خواهد 

شد. در این پژوهش از روش متن کاوی اسناد سياستی -به عنوان یك روش نظام مند- برای درس آموزی 

و تحليل سياست استفاده شده است که شيوه ای نوآورانه در مطالعات سياست در کشور است. به عبارت 

دیگر هدف این پژوهش، مطالعه تطبيقی سياست های هوافضا در کشورها/مناطق منتخب و دسته بندی آن ها 

به منظور مقایسه سياست ها و درس آموزی از آن ها است.

متن کاوی فرایند اکتشاف دانش مفيد از حجم بزرگی از داده ها است. استفاده از متن کاوی در چرخه سياست 

به سياست گذاران کمك می کند 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 یکسان سازی 

فرایند مطالعه اسناد سياستی در همه کشورها/مناطق انگيزه استفاده از متن کاوی در این پژوهش بوده است.

این پژوهش سه سؤال اصلی دارد: (1) مهم ترین موضوعات در سياست های صنعت هوافضا در کشورها/

مناطق مورد بررسی چيست؟ (2) مسائل و گزینه های سياستی اصلی در هریك از نه کشور/منطقه مورد 

بررسی چيست؟ (3) از سياست های هوافضا در کشورها/مناطق بررسی شده چه درس هایی می توان برای 

سياست گذاری در صنعت هوافضای جمهوری اسالمی ایران گرفت؟ دو سؤال هم به عنوان پرسش های 

فرعی پژوهش مطرح هستند که عبارت اند از: (1) موضوعات بيان شده در سياست های هوافضا در کشورها/
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مناطق مورد بررسی چگونه دسته بندی (خوشه بندی) می شوند؟ (2) شباهت ها و تفاوت های موضوعات 
سياستی در کشورها/مناطق مورد بررسی چيست؟

۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-1- درس آموزی و انتقال سیاست

این پژوهش به دنبال مطالعه تطبيقی سياست های صنعت هوافضا در کشورها و مناطق مختلف است تا از 
خالل این بررسی درس آموخته هایی را برای سياست گذاری در صنعت هوافضای ایران استخراج کند. در 
سياست گذاری به روز شدن نظرات بر اساس تجربه ها، تحليل ها و تعامالت اجتماعی را یادگيری می نامند 

است  افکار  و  نيت ها  پایدار  نسبتاً  تغيير  آن  نتيجه ی  که   (Heclo, 2010; Meseguer & Yebra, 2009)
(Sabatier, 1988). به عبارت دیگر، یادگيری سياست درس هایی است که از ابزارهای سياستی، ساخت 
 .(May, 1992) اجتماعی موضوعات سياستی یا امکان پذیری سياسی پيشنهاد های سياستی آموخته می شود
یادگيری سياست می تواند شکل های مختلفی داشته باشد: یادگيری درون مرزهای یك کشور (یادگيری داخلی)، 
یادگيری ميان دو کشور/منطقه مختلف (یادگيری از خارج) یا بين دو زمان متفاوت (یادگيری از گذشته). یکی 

از اهداف مطالعه تطبيقی مناطق و کشورها یادگيری از تجربيات سياستی دیگران و انتقال سياست ها است.
انتقال سياست از یك سو جستجوی توضيحات و پاسخ های عملی، تجربه شده، آزمون شده و از پيش مهيا از 
کشورهای دیگر ابزاری برای تحقق یادگيری کشورها است (Hulme, 2005) و از سوی دیگر انتقال ایده ها، 
سياست ها و برنامه ها بر مبنای فرایندهای پيشينی و عميق تر یادگيری پی ریزی شده اند و انتقال سياست 

.(Stone, 2001) فرایندی اجتماعی مبتنی بر دادوستد گروه ها است
رشد مطالعات انتقال سياست چند دليل بيرونی دارد. نخست فرایند جهانی سازی است. دوم آسان تر شدن 
تبادل افکار و دانش با رشد سریع ارتباطات در همه ی گونه های آن است. سوم سازمان ها و شبکه های 
بين المللِی سياست گذاری مانند اتحادیه ی اروپا، صندوق بين المللی پول، سازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه و... از سياست های مشابهی در ميان کشورهای مختلف حمایت می کنند و گاه آنان را به اخذ این 
سياست ها وادار می کنند. چهارم ائتالف های پشتيبان1 و اجتماعات دانشی که در شکل گيری ایده ها و افکار 

.(Dolowitz & Marsh, 2000) سياست گذاران نقش دارند
برای انتقال سياست و استفاده از درس های سياستی شيوه های مختلفی پيش روی سياست گذاران قرار دارد. 
اونس (2009) این شيوه ها را فرایندهای یادگيری سياست می نامد (Evans, 2009) و دولوویتز و مارش 
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)Rose, 1991( شیوه های بدیل انتقال سیاست :)جدول )1

اخذ کم وبيش کامل سياستی که قباًل در کشوری دیگر اثربخش بوده است1. کپی برداری

اخذ همراه با تعدیل و اصالح سياستی که قباًل در کشوری دیگر اثربخش بوده است، براساس موقعيت های 2. دنباله روی
مختلف

آميختن عناصری از سياست های دو کشور مختلف3. پيوند
آميختن عناصر همخوان و سازگار سياست های بيش از دو کشور مختلف4. ترکيب

استفاده از سياست های دیگران به عنوان انگيزش و انگيزه ای فکری برای توسعه ی یك سياست نو و بدون 5. الهام گيری
نظير در کشور مقصد

(1996) از آن ها به سطوح انتقال سياست تعبير می کنند (Dolowitz & Marsh, 1996). این شيوه ها عبارتند 
از: کپی برداری، دنباله روی2، پيوند3، ترکيب و الهام گيری4 (جدول (1)).

برای روشن تر شدن مبنای نظری پژوهش می توان رویکردهای موجود در مطالعات یادگيری و انتقال سياست 
را در پنج دسته طبقه بندی کرد (Evans, 2009): (1) فرایندمحور، (2) ایده پردازانه، (3) تجربه محور، (4) تطبيقی 

و (5) چندسطحی.
رویکرد فرایندمحور به مطالعه فرایند جابه جایی سياست، تحليل ساختارهای تصميم گيری ای که انتقال سياست 
 .(Rose, 1993) از طریق آن ها رخ می دهد و تحليل روابط و وابستگی های ميان کنشگران انتقال توجه دارد
بيشتر  رویکرد  این  می پردازد.  یادگيري»  «چگونگي  یادگيرِي  شيوه ی  و  زمان  به  ایده پردازانه  رویکرد 
درصدد ارائه یك نظریه ی عمومي درباره ی تغيير سياست، فهم جابه جایي و گردش ایده ها و اندیشه ها در 
 Alder & Bernstein, 2005;) حوزه ی بين الملل و درك نظام های عقيدتی کنشگران انتقال سياست است
Haas, 1989; Ladi, 2005; Stone, 2000; Stone, 2003). رویکرد تجربه محور بر توسعه ی ساختارها و 

رویه های یادگيری مشاهده ای برای ارتقاء ظرفيت حل مسئله متمرکز است. این رویکرد عمدتا جهت گيری 
تجویزی دارد. کتاب «یادگيری از سياست عمومی تطبيقی: یك راهنمای کاربردی (Rose, 2005)» و مطالعه 
یادگيری سازمانی در محيط سياسی انگلستان (Common, 2004) دو نمونه از آثار مهم در این رویکرد هستند. 
رویکرد تطبيقی به دنبال ارائه توصيف های کيفي مفصل از محيط خارجي سياست گذاري -در کنار توصيف 
 .(Wolman, 1992) محيط داخلي- است و تالش می کند روش های کمی را با روش های کيفی ترکيب کند
مسئله  و کالن  ميانه  ترکيب سطوح خرد،  از طریق  را  سياست  انتقال  نتایج  فهم  رویکرد چندسطحی 
 Common, 2001; Dolowitz & Marsh, 1996; Dolowitz & Marsh, 2000;) مورد توجه قرار مي دهد

.(Evans, 2004; Evans & Davies, 1999

بر اساس دسته بندی اسميت و لریمر (2009) مطالعات سياست به هفت زیرحوزه تقسيم می شود: ارتباط 
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سياست با امور سياسی5، طرح ریزی سياست، تحليل سياست، فرایند سياست، اجرای سياست، ارزیابی 
سياست، و نهادهای سياست گذار (Smith & Larimer, 2009). با مرور رویکردهای موجود در مطالعات 
انتقال سياست و تطبيق آن ها با این دسته بندی می توان الگوی جدول (2) را در این مطالعات مشاهده کرد.
از ميان حوزه های نظری مطالعات سياست حوزه ای که به دنبال پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» است 
و مستقيما به بررسی ساختاربندی مسئله و ارزیابی گزینه های بدیل سياستی می پردازد، «تحليل سياست» 

است (Dye, 2008; Kraft & Furlong, 2012; Smith & Larimer, 2009)؛ با این وجود در مطالعات 
انتقال سياست به عنوان یك حوزه ی پژوهشی مستقل کمتر به آن توجه شده است. به عبارت دیگر، تحليل 
سياست می تواند زمينه ای برای پيوند دانشمندان و پژوهشگران (و حتی جامعه مدنی) با سياست گذاران 
و دولتمردان باشد و ميان علم و سياست پل بزند؛ بنابراین این حوزه ی مطالعاتی شایسته ی توجه بيشتری 

در مطالعات انتقال سياست است.

۲-۲- متن کاوی برای سیاست گذاری

متن کاوی فرایند اکتشاف دانش مفيد از حجم بزرگی از داده ها است. استفاده از متن کاوی در چرخه سياست به 
سياست گذاران کمك می کند فرآوری اطالعات و کشف دانش جدید را با سرعت بيشتر و هزینه کمتری انجام 
دهند و کارایی و اثربخشی این فرایند را بيشتر کنند (Ngai & Lee, 2016). در مطالعات داخلی با جستجوی دو 
به دوی مجموعه کلمات «سياست و خط مشی» با «متن کاوی و داده کاوی» هيچ پژوهشی که از روش متن کاوی 

در تحليل سياست (و به طور کلی در مطالعات سياست) استفاده کرده باشد، یافت نشد.
در مطالعات خارجی گای و لی (2016)، 55 مقاله منتشرشده در فاصله سال های 1999-2015 با موضوع 
کاربرد متن کاوی در سياست گذاری را مرور کرده اند که تقریبا نيمی از آن ها مربوط به دو گام اول چرخه 

 (Ngai & Lee, 2016) سياست یعنی گام های تنظيم دستور کار و فرمول بندی سياست و تصميم گيری است

جدول )۲(: تطبیق رویکردهای مطالعات انتقال سیاست با زیرحوزه های مطالعات سیاست

حوزه های نظری مطالعات سياسترویکرد مطالعات انتقال سياست
فرایند سياست، نهادهای سياست گذارفرایندمحور
تحليل سياست، فرایند سياستتجربه محور
فرایند سياست، طرح ریزی سياستایده پردازانه

طرح ریزی سياست، نهادهای سياست گذار، اجرای سياستتطبيقي
فرایند سياست، طرح ریزی سياست، نهادهای سياست گذارچندسطحي
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(تمرکز مطالعات تحليل سياست بر این دو گام است). از ميان این پژوهش ها، تعداد اندکی به بررسی متن اسناد 

سياستی نزدیك شده اند. ورمل (2000) با هدف درك الگوی مباحثات درباره دولت رفاه در دانمارك از روشی 

با عنوان ردیابی موضوعات6 استفاده کرده است (Wormell, 2000) که تنها به دنبال کلمات مشخصی در متون 

می گردد و نمی توان آن را یك کار متن کاوی قدرتمند به حساب آورد. از سوی دیگر متون مختلفی در این 

پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند که بخشی از آن ها قوانين و مقررات است (که تنها بخشی از اسناد سياستی 

را شامل می شود). تاالمينی و دیوز (2012) اسناد دولتی و مقاالت علمی منتشرشده با وابستگی به سازمان های 

برزیلی را در زمينه سوخت های زیستی مایع بررسی می کنند تا به درك محيط کالن پيرامون این موضوع کمك 

کنند (Talamini & Dewes, 2012). تاالمينی و همکاران (2013) همين موضوع را در کشور آلمان بررسی 

کرده اند و اخبار رسانه های جمعی را هم به منابع متن کاوی افزوده اند (Talamini, et al., 2013). همان گونه که 

مشخص است این دو پژوهش نيز بر متن اسناد سياستی تمرکز نداشته اند.

سایر این پژوهش ها هرچند می توانند در حوزه تحليل سياست دسته بندی شوند اما متون مورد بررسی آن ها (1) 

پيام های ارسال شده ی مردم به دولت در قالب انتقادها، پيشنهادها و بازخوردها؛ (2) متن پيام های رئيس جمهور 

 (4) موضوع خاص؛  یك  مورد  در  رسانه ها  و  افراد  توسط  در وب  منعکس شده  موضوعات   (3) آمریکا؛ 

سخنرانی های ایرادشده در مجلس سنای آمریکا و ارائه روش برای دسته بندی یا تحليل موضوعات مطرح شده 

در آن ها؛ و (5) اخبار رسانه ها یا مطالب رسانه های اجتماعی در مورد یك موضوع سياسی/سياستی است 
(جدول (3)) و اصال اسناد سياستی را به عنوان متن مورد بررسی قرار نداده اند. گذشته از متن مورد بررسی، 

موضوع بررسی هيچ یك از این مطالعات نيز سياست گذاری در سطح یك صنعت و برای یك صنعت نيست.

جدول )۳(: انواع متون مورد بررسی در مطالعات متن کاوی تحلیل سیاست و نمونه هایی از پژوهش ها

نمونه ی پژوهش ها انجام شدهمتن مورد بررسی در متن کاوی

پيام های ارسال شده ی 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)
(Lim, 2002)متن پيام های رئيس جمهور آمریکا

موضوعات منعکس شده در وب توسط افراد و رسانه ها در 
مورد یك موضوع خاص

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

(Quinn, et al., 2010)سخنرانی های مجلس سنای آمریکا
اخبار رسانه ها یا مطالب رسانه های اجتماعی در مورد یك 

(De Fortuny, et al., 2012; Sobkowicz, et al., 2012)موضوع سياسی/سياستی
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پژوهش های دیگری هم هستند که یا در مطالعه مروری گای و لی (2016) مورد توجه قرار نگرفته اند یا پس از 

پژوهش آن ها منتشر شده اند. وو و چو (2013)، با متن کاوی پيام های سياستی منطقه ماکائو (چين) در سال های 

2012 و 2013 موضوعات مهم آن ها را استخراج و با هم مقایسه کرده اند (Wu & Chu, 2013). ماساهيکو 

(2013)، سخنرانی های دولتمردان در برخی استان های کشور ژاپن را متن کاوی کرده است تا اولویت های 

سياستی هر منطقه را کشف کند؛ سپس همبستگی این اولویت ها را با ميزان مهاجرت و مهاجرپذیری هر استان 

بررسی نموده است (Masahiko, 2013). دریك و همکاران (2014) با مطالعه متن سياست های «چارچوب 

برتری پژوهشی 2014» انگلستان به تحليل واژه های دارای هم رخدادی با کلمه «تأثير7» پرداخته اند تا به معنای 

.(Derrick, et al., 2014) روشن تری از این کلمه برای استفاده در ارزیابی سياست ها دست یابند

او و همکاران (2016) از متن کاوی پيمایش نظرات شهروندان برای کشف حوزه های اولویت دار سياست گذاری 

در دولت های محلی کشور ژاپن استفاده کرده اند (Oe, et al., 2016). کانگ و پارت (2016) با متن کاوی بيش 

از چهار هزار مقاله از روزنامه های کره  جنوبی احتمال و نتایج مخاطرات تغييرات آب وهوایی را ارزیابی می کنند 

تا به ارتقای سياست های تطبيق با این تغييرات کمك کنند (Kang, et al., 2016). تاداشی (2016) دستور کار 

سياستی هفت هيئت قانون گذاری اصلی در منطقه کانتوی شمالی (ژاپن) را متن کاوی می کند و اصالحات و 

.(Tadashi, 2016) تغييرات در این هيئت های محلی را بررسی می نماید

لی (2017) در مطالعه ای که درباره صنعت سالمندی در چين انجام داده است، 52 سند سياستی را متن کاوی 

 .(Li, 2017) کرده و مهم ترین موضوعات مورد توجه سياست گذاران در آن حوزه را مشخص کرده است

پارك و یونگ (2017) متن اخبار منتشرشده توسط وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره  جنوبی را با متن 

 .(Park & Yong, 2017) سياست های برنامه کالن انرژی کره مقایسه می کنند تا تشابه آن ها را بررسی نمایند

ِون (2018) نيز با روش متن کاوی سياست های مرتبط با مراکز رشد در استان گوانگ دونگ چين را بررسی و 

.(Wen, 2018) دسته بندی کرده است

با توجه به آنچه در بخش های قبل بيان شد، دانش افزایی پژوهش حاضر را می توان از چند جنبه مورد توجه 

قرار داد. این مطالعه (1) به دليل کاربرد رویکرد انتقال سياست برای تحليل سياست در سطح کشور نوآورانه 

است؛ (2) به دليل استفاده از روش متن کاوی برای تحليل سياست در سطح کشور نوآورانه است؛ و (3) 

جزء معدود پژوهشی در جهان است که از متن اسناد سياستی به عنوان متن مورد بررسی در متن کاوی برای 

تحليل سياست ها در سطح یك صنعت استفاده می کند (چنان که مرور شد، تنها یك پژوهش در این زمينه 

مشاهده می شود) بنابراین می تواند به دانش افزایی در زمينه کاربرد متن کاوی در تحليل سياست کمك کند. 
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به عالوه هيچ پژوهشی یافت نشد که ویژگی های بند (3) را داشته باشد و در حوزه مطالعات انتقال سياست 

انجام شده باشد؛ بنابراین از این جنبه می توان مطالعه حاضر را در سطح جهان نيز نوآورانه دانست.

۳- روش پژوهش
در این مطالعه، با هدف تحليل اسناد سياست گذارِی مرتبط با بخش هوافضا در کشورهای مختلف و اکتشاف 
اولویت های راهبردی آن ها در این زمينه، از روش متن کاوی استفاده شده است. متن کاوی عبارت است از 
کشف و استخراج دانش جالب توجه و غيربدیهی از متن غيرساخت یافته (Kao & Poteet, 2007). متن کاوی 
که یك رویکرد کمی به شمار می رود، فرآیند تحليل داده های متنِی حجيم و کشف دانش از آن ها را تسریع 
می نماید (Kobayashi, et al., 2018). با وجود اینکه متن کاوی تحليل های عميقی را که یك انسان می تواند 
ارائه کند، فراهم نمی آورد؛ اما می توان از آن برای شناسایی نکات اصلی متن و تلخيص مستندات، در شرایطی 
که تعداد بسيار زیاد آن ها تحليل های دستی را غيرممکن می سازد، استفاده نمود (Kantardzic, 2011). متن کاوی 
سبب می گردد تا بتوان در اسرع وقت و با کارایی الزم، اطالعات سودمند نهفته در حجم عظيمی از داده های 
متنی را استخراج نمود؛ تا بر این اساس نسبت به الگوهای فعلی داده ها شناخت پيدا کرده و روندهای آینده 

.(Hashimi, et al., 2015) در زمينه موردنظر نيز پيش بينی گردد
حجم زیاد مستنداتی که در این پژوهش مستلزم بررسی بودند و همچنين پرهيز از صرف مدت زمان طوالنی 
برای تحليل محتوای آن ها با استفاده از روش های کيفی مرسوم، محققان را بر آن داشت تا بر کارایی متن کاوی 
تکيه کرده و این ابزار قدرتمند را برای دستيابی به اهداف خود استخدام نمایند. متن کاوی دارای سه مرحله اصلی 
جمع آوری مستندات، پيش پردازش مستندات و پردازش مستندات است (Choudhary, et al., 2009) که در 

ادامه هر یك از این مراحل تشریح می شود.

۳-1- جمع آوری مستندات

در پژوهش حاضر، اسناد سياستی مرتبط با حوزه هوافضا که توسط سازمان های سياست گذارِ کشورهای 
مختلف در اقصی نقاط جهان، از طریق اینترنت منتشر شده است، جمع آوری گردید. در فرآیند جست وجو، 
حوزه هوافضا به عنوان حوزه اصلی برای کاوش مدنظر بوده است؛ اما به  دليل اینکه صنعت هوافضا یك 
صنعت دانش بنيان و فناوری پایه است و پيوند محکمی نيز با بخش دفاعی کشورها دارد؛ حوزه علم، فناوری 
و نوآوری و همچنين حوزه دفاعی به عنوان دو حوزه فرعی مورد توجه بوده اند و اسناد راهبردی مرتبط با 
آن ها نيز که در اشتراك موضوعی با زمينه هوافضا قرار داشته اند یا متضمن سياست های افقی در حيطه خود 
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بوده اند، گردآوری شده است.

این مستندات از سه طریق مختلف گردآوری شدند. در مسير اول، وب سایت سازمان های نقش آفرین و 

نهادهای سياست گذار در حوزه های مذکور، مرجع جست وجو قرار گرفتند و از این طریق اسناد و مدارکی 

مرتبط با موضوع این پژوهش جمع آوری شد. در مسير دوم، با استفاده از ترکيب کليدواژه های مرتبط با این 

مطالعه از جمله هوافضا، فضا، علم وفناوی، نوآوری، دفاع، سياست و راهبرد به جست وجوی آزاد در موتور 

کاوش گوگل پرداخته و از این طریق نيز تعدادی سند راهبردِی قابل استفاده حاصل شد. در نهایت در مسير 
سوم، به سراغ پایگاه داده گوگل محقق (اسکالر)8 رفته و مقاالت علمی که می توانند در کنار اسناد رسمی 

سياست گذاری، دانش قابل توجهی را ارائه نمایند، گردآوری گردید.
الزم به ذکر است که در مسيرهای جمع آوری مستندات، اسناد سياستی که متعلق به کشورها/مناطق مشخصی 
بوده اند، مورد جست وجو قرار گرفت که شامل انگلستان، ایاالت متحده امریکا، برزیل، پاکستان، ترکيه، رژیم 
صهيونيستی، روسيه، ژاپن، کره جنوبی، هند و منطقه اتحادیه اروپا9 است. معيارهای انتخاب این کشورها/
مناطق عبارتند از: (1) توزیع جغرافيایی: معيار نخست بررسی الاقل یك کشور دارای صنعت رقابت پذیر 
هوافضا در سطح جهانی در هر قاره بوده است. برای قاره آفریقا نماینده ای پيدا نشد و در قاره اروپا به 
دليل وجود سياست های مشترك در حوزه هوافضا خود اتحادیه اروپا به عنوان یك منطقه ی واحد مورد 
بررسی قرار گرفت؛ (2) سطح توسعه یافتگی: معيار دوم انتخاب نمایندگانی از سطوح مختلف توسعه یافتگی 
اقتصادی بوده است. کشورها/مناطق منتخب در سه سطح توسعه یافته، نوظهور و درحال توسعه قرار دارند؛ 
(3) نياز سياست گذاران: با مشخص شدن فهرستی از کشورها/مناطق بر اساس دو معيار قبل، با کسب نظر 
تعدادی از سياست گذاران و مدیران صنعت هوافضای کشور، تمایل و نياز آنان برای اطالع از سياست های 

این کشورها/مناطق ارزیابی شد و فهرست نهایی به دست آمده در جدول (4) درج شده است.
پس از تکميل فرآیند جست وجو، تعداد 133 سند راهبردی مرتبط با حوزه های هوافضا؛ علم، فناوری و 

جدول )4(: فهرست کشورهای انتخاب شده بر مبنای توزیع جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی

درحال توسعهنوظهورتوسعه یافتهقاره

پاکستان-ترکيهکره جنوبی-هندژاپن-رژیم صهيونيستیآسيا و اقيانوسيه

ـروسيهاتحادیه اروپا-انگلستاناروپا

ـبرزیلایاالت متحده امریکاآمریکا
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نوآوری؛ و دفاع که توسط سازمان های سياست گذار در کشورهای یادشده منتشر شده اند، گردآوری شد. از 
مجموع اسناد، 106 سند (80 درصد اسناد) مربوط به حوزه هوافضا و 27 سند مربوط به دو حوزه فرعی 
(علم، فناوری و نوآوری و دفاعی) بوده است. در همين مرحله به مطالعه متن کامل آن ها که بالغ بر 4000 
صفحه بوده است، پرداخته شد و در نتيجه از متن این مستندات تعداد 2200 گزاره سياستی به تفکيك هر 
واحد تحليل استخراج گردید. این گزاره ها که دارای انواع مختلفی از جمله مسائل سياستی، چشم انداز، 

مأموریت، اهداف، سياست ها، راهبردها، برنامه ها، و سامانه ها و فناوری های کليدی هستند، به عنوان مجموعه 
داده ورودی در متن کاوی مورد استفاده قرار گرفتند. توجه به این نکته ضروری است که برخی از اسناد 
سياستِی گردآوری شده به زبان اصلی همان کشور بوده است که در این صورت ابتدا با استفاده از نرم افزارهای 
ترجمه، به زبان انگليسی درآمده و سپس با مطالعه متن انگليسی، گزاره های سياستی استخراج گردید و در 

نهایت هم این گزاره ها توسط محققان به زبان فارسی برگردان شده اند.

۳-۲- پیش پردازش مستندات

پس از تهيه گزاره های سياستی به زبان فارسی، در این مرحله از پژوهش به پيش پردازش و پاالیش آن ها 
پرداخته شد تا برای مرحله اصلی متن کاوی مهيا گردند. در این گام، اقداماتی نظير  قطعه سازی10 متن برای 
تشخيص واژه ها، حذف کلمات زائد11، ادغام کلمات هم ریشه12، ترکيب مترادف ها و تشخيص عبارت های 
چندکلمه ای13 معنادار با استفاده از نرم افزار رپيدماینر14 نسخه 8,1,001 صورت پذیرفت. همچنين در این 
مرحله، برای حذف کلمات زائد، ادغام کلمات هم ریشه و ترکيب مترادف ها، طی یك فرآیند بازگشتی و از 
طریق مشورت با خبرگان آگاه به حوزه موضوعی این پژوهش، به تهيه اصطالح نامه های اختصاصی برای 

مطالعه حاضر مبادرت شد تا کيفيت نتایج به طور قابل توجهی ارتقاء یابد.

۳-۳- پردازش مستندات

در این پژوهش، از تحليل هم واژگانی که یکی از الگوریتم های متن کاوی به شمار می رود، استفاده شده 

است. تحليل هم واژگانی تکنيکی است که از الگوی هم رخدادی واژه ها و عبارات داخل متن استفاده 

می نماید و بر این اساس رابطه بين مفاهيم ارائه شده در متون متعلق به یك حوزه موضوعی را مشخص 

می سازد (Ravikumar, et al., 2015). مونارچ (2013) یك مطالعه عميق درباره پيشينه تحليل هم واژگانی 

انجام داده و آن را به عنوان یك روش برای محاسبه قدرت پيوند ميان عبارات شاخص در یك حوزه و 

 .(Monarch, 2013) استنباط جهت گيری های توسعه و روندهای آینده در آن حوزه توصيف نموده است

باشند، دو  به طور هم زمان در متن های یکسانی ظاهر شده  اگر دو واژه  طبق روش تحليل هم واژگانی 
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موضوعی که در این متن ها ذکر شده اند و این واژگان نماینده آن ها به  شمار می روند، با یکدیگر همبستگی 

دارند (Cho, 2014; Yan, et al., 2015). تحليل هم واژگانی بر دو فرض استوار است: یکی اینکه واژگان 

مورد استفاده در متن به خوبی محتوای آن را منعکس می نمایند و دیگری اینکه هم رخدادی دو واژه در 

متون مختلف حکایت از  همبستگی ميان آن ها دارد؛ به این صورت که هر چه هم رخدادی بيشتر باشد، 

.(Feng, et al., 2017) هم بستگی شدیدتر خواهد بود

در این پژوهش، گزاره های سياستی به دست آمده از مرحله قبل به عنوان واحدهایی از متن مستندات در نظر 

گرفته شد که هم رخدادی کلمات بر اساس آن ها محاسبه گردیده است. برای پياده سازی تحليل هم واژگانی، 

این  در  گردد.  کلمات حاصل  ماتریس هم رخدادی  تا  قرار گرفت  استفاده  مورد  رپيدماینر  نرم افزار  ابتدا 

ماتریس، مقدار سلول مربوط به دو واژه بر اساس تعداد دفعاتی که آن دو در یك متن هم حضور بوده اند، 

نسخه 0,9,2  نرم افزار گفی15  به عنوان ورودی  ماتریس حاصل،  از  (Cho, 2014). سپس  تعيين می گردد 

استفاده گردید تا با بهره گيری از این ابزار، شبکه هم رخدادی واژگان ترسيم شود.

در شبکه حاصل، هم رخدادی بين دو واژه با یك یال16 به نمایش درآمده است، به طوریکه ضخامت آن بر 

اساس ميزان هم رخدادی دو واژه تعيين شده است. به عبارت بهتر هر چه هم رخدادی بين دو واژه بيشتر 

باشد، یال متصل به آن ها ضخيم تر می باشد. همچنين در این شبکه اندازه یك کلمه بر اساس تعداد یال های 

متصل به آن -که درجه ناميده شده و تعداد واژگان هم رخداد با این کلمه را نشان می دهد- تعيين شده است. 

به این ترتيب کلمات مهم تر با اندازه بزرگتری در شبکه نمایان گشته اند. نکته حائز اهميت دیگر آن است که 

در شبکه هم واژگانی، فاصله بين کلمات، نمایانگر ميزان ارتباط و نزدیکی آن ها می باشد؛ به طوریکه هر چه دو 

واژه به یکدیگر نزدیك تر باشند، معموالً از ارتباط معنایی بيشتری در مستندات مورد نظر برخوردار هستند. 

عالوه بر این موارد، نرم افزار گفی این امکان را فراهم می نماید تا بتوان کلمات به  نمایش  درآمده در شبکه را 

خوشه بندی نمود. در این حالت، کلماتی که با یکدیگر ارتباط نزدیك تری دارند (هم رخدادی بيشتری دارند) 

در یك خوشه قرار می گيرند که به نوعی نمایانگر یك محور موضوعی در محتوای مستندات است.

در بخش کّمِی متن کاوی از آنجا که از داده های ثابت ثانویه استفاده شده و الگوریتم ها و فرمول های محاسبه 

در نرم افزارهای مورد استفاده نيز ثابت است؛ پژوهش کاماًل تکرارپذیر و دارای نتایج ثابت است. در بخش 

کيفِی پژوهش که شامل استخراج گزاره های سياستی از اسناد و انجام تحليل های انسانی روی شبکه های 

هم رخدادی به دست آمده از نرم افزار است، اقدامات زیر برای تحقق قابليت اعتماد پژوهش -که معيار ارزیابی 

               Bailey, 2007; Given, 2008; Lincoln & Guba, 1985;) است  کيفی  پژوهش ها  در  پایایی  و  روایی 



68

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

شکل )1(: شبکه هم رخدادی واژگان گزاره های سیاستی در همه اسناد )4۰ کلیدواژه(

Merriam & Tisdell, 2009)- انجام شده است:

برای تحقق قابليت اعتبار از سه شيوه  مختلف برای جستجو و گردآوری داده ها استفاده شده است (رویکرد 
به طور کامل  فرایند پژوهش توسط مخاطبان (سياست گذاران و مدیران صنعت هوافضا)  سه جبهه ای) و 
بررسی شده است. برای تحقق قابليت انتقال مراحل گردآوری و تجزیه و تحليل داده ها کاماًل توصيف شده 
و یافته ها و داللت های سياستی پژوهش تشریح شده اند. برای تحقق قابليت اتکا از منابع مختلف داده استفاده 
شده؛ کشورها/مناطق مورد مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شده اند؛ و فرایند پژوهش تشریح شده است. 

در نهایت برای تحقق قابليت تأیيد داده ها به شکلی دقيق و قابل ارائه ثبت و مدیریت شده اند.

4- تجزیه و تحلیل یافته  ها

4-1- تحلیل مجموع گزاره های سیاستی

پس از محاسبه هم رخدادی واژگان گزاره های سياستی در همه اسناد راهبردی، نتيجه در قالب یك شبکه 
قابل نمایش خواهد بود. شکل (1) تحليل اوليه از این شبکه را با 40 کليدواژه نشان می دهد. تعدادِ کمتر 
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کليدواژه ها کمك می کند بتوان در یك نگاه اوليه کلماتی را که مهم تر به نظر می رسند تشخيص داد.
بر اساس خروجی های نرم افزار رپيدماینر کلمات توسعه، فناوری، فضایی، بين المللی، پژوهش، صنعت، 
نوآوری، همکاری، قابليت، دولت و علم پرتکرارترین واژه های به کار رفته در گزاره های سياستی بوده اند 
امنيت،  کاربرد،  آموزش،  هواپيما،  نيرو،  (پيشرفته)،  مدرن  دفاع،  هوایی،  حمایت،  سامانه،  واژه های  و 
شرکت،   و سيستم به ترتيب در رتبه ی بعد قرار می گيرند. جدول (5) تعداد تکرار واژه ها را در همه اسناد 

مورد بررسی نشان می دهد.
جدول (6) نشان می دهد واژه های پرتکرار با کدام کليدواژه ها هم رخدادی (ارتباط) بيشتری داشته اند. 
این ارتباط را در شکل (1) نيز در قالب نزدیکی این کلمات به یکدیگر و تعداد رابطه ها (یال های ميان 

کلمات) می توان مشاهده کرد.
در یك برداشت اوليه مهم ترین نتایجی که می توان از این داده ها گرفت عبارت اند از: توجه به زنجيره کامل 

جدول )5(: تعداد تکرار واژه ها
رتبهواژهتکراررتبهواژهتکرار
1توسعه21433کاربرد100
2فناوری22385امنيت99
3فضایی23366شرکت97
4بين المللی24283تحقيق وتوسعه96
5پژوهش25250سيستم94
6صنعت26221دسترسی92
7نوآوری27211زمين92
8همکاری28193سياست92
9قابليت29188نظامی90
10دولت30168بازار87
11علم31168تأمين87
12سامانه32157ماهواره86
13حمایت33152دانشگاه85
14هوایی34151هوافضا85
15دفاع35134اقتصاد82
16مدرن36132رقابت82
17نيرو37128یکپارچگی81
18هواپيما38113تجهيزات79
19ارتباط39110سرمایه گذاری79
20آموزش40105پياده سازی77
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جدول )6(: ارتباط واژه های پرتکرار با سایر واژه ها به ترتیب تعداد هم رخدادی

(بييشترین)                                                                شدت ارتباط                                                        (کمترین)
واژه 10واژه 9واژه 8واژه 7واژه 6واژه 5واژه 4واژه 3واژه 2واژه 1واژه

پژوهش و فناوریپژوهشتوسعه
توسعه

دولتهمکاریبين المللیعلمصنعتنوآوریفضایی

کاربرددولتسامانهمدرنفضاییعلمصنعتنوآوریپژوهشتوسعهفناوری
مدرنسامانهکاربردصنعتپژوهشعلمهمکاریفناوریبين المللیتوسعهفضایی

قابليتهواییپژوهشعلمبازارصنعتفناوریتوسعهفضاییهمکاریبين المللی

پژوهش و توسعهپژوهش
توسعه

صنعتدولتهمکاریفضاییدانشگاهعلمنوآوریفناوری

رقابتپژوهشدانشگاهدفاعبين المللیفضاییهمکاریدولتفناوریتوسعهصنعت

پژوهش و علمهمکاریصنعتسيستمدولتحمایتپژوهشفناوریتوسعهنوآوری
توسعه

حمایتنوآوریعلمدولتپژوهشفناوریصنعتفضاییتوسعهبين المللیهمکاری
مدرنهوایینظامیهمکارینيروبين المللیصنعتفضاییتوسعهفناوریقابليت
شرکتدانشگاهفضایینوآوریهمکاریحمایتپژوهشفناوریصنعتتوسعهدولت
پياده سازیصنعتحمایتنوآوریهمکاریبين المللیفضاییپژوهشفناوریتوسعهعلم

توسعه فناورانه از علم تا بازار؛ توجه ویژه به فناوری های فضایی؛ اهميت همکاری های بين المللی در صنعت 
فضایی؛ توجه به ارتباطات و همکاری های بين المللی از دانشگاه تا صنعت و بازار؛ توجه به موضوع قابليت 
در سياست گذاری نوآوری، هوافضا و دفاع؛ و اهميت دو موضوع حمایت دولت و همکاری کنشگران در 

انجام تحقيق وتوسعه و شکل گيری نوآوری.
در مرحله بعدِی تحليل نگاه دقيق تری به ارتباط کلمات می شود. برای این کار به جای 40 واژه از 100 
واژه استفاده شده است (شکل (2)). در این شبکه عالوه بر نمایش ارتباط واژه ها یك خوشه بندی از 

داده ها نيز ارائه شده است که واژه ها را به پنج دسته ی کالن تقسيم می کند.
خوشه بندی داده ها نشان می دهد پنج حوزه ی موضوعی اصلی در مجموع اسناد سياست گذاری قابل تفکيك 
هستند. تم اصلی حوزه ی اول موضوع توسعه و مدیریت سيستم ها و سامانه های هوافضایی برای پيشرفت، 
رفاه و امنيت جامعه است که در شکل با رنگ سبز مشخص شده است. حوزه دوم (رنگ آبی) مربوط است 
به فعاليت های فضایی سطح جهانی اعم از (الف) همکاری، هماهنگی و به اشتراك گذاری دانش در زمينه هایی 
مانند اکتشافات، پایش و کنترل تغييرات آب وهوایی و...  و (ب) کسب قدرت جهانی در فضا و به وسيله ی فضا.
خوشه سوم که با رنگ نارنجی مشخص شده است به گسترش قابليت های راهبردی و عملياتی حوزه هوایی 

و هوانوردی -هم در بخش نظامی (نيروی هوایی) و هم در بخش غير نظامی- توجه دارد. تم حوزه چهارم 
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ایجاد زیرساخت های ملی و منطقه ای توسعه علم، فناوری و نوآوری و استفاده از دستاوردهای آن در جهت 
منافع اجتماعی ـ اقتصادی است. این خوشه در شکل با رنگ بنفش دیده می شود.

محور موضوعی خوشه پنجم (رنگ قرمز) توسعه صنایع دفاعی و غير دفاعی هوافضا با مشارکت بخش 
خصوصی در کنار حمایت های دولت است. مسائلی مانند سرمایه گذاری و تأمين مالی، طراحی و توليد 

محصوالت و خدمات و تجارت در حوزه هوافضا در این خوشه اهميت یافته است.
بنابراین مهم ترین حوزه های موضوعی سياست گذاری عبارت بوده اند از: (1) سيستم ها و سامانه های هوافضا 
در خدمت رفاه و امنيت جامعه؛ (2) سياست گذاری فعاليت های فضایی سطح جهانی؛ (3) توسعه قابليت های 
هوایی و هوانوردی در هر دو حوزه نظامی و غير نظامی؛ (4) رشد علمی و فناورانه، و نوآوری در جهت 

منافع اقتصادی ـ اجتماعی؛ (5)  توسعه صنایع هوافضا با حمایت دولت و نقش آفرینی بخش خصوصی.

دو خوشه چهارم و پنجم کامال درهم تنيده اند. این یکپارچگی می تواند متضمن این نکات باشد: اهميت 
ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه؛ وابستگی توسعه صنایع هوافضا به زیرساخت های علمی و فناورانه و 

تحقيق وتوسعه؛ و نقش صنایع هوافضا در تبدیل علم به منافع اقتصادی-اجتماعی برای جامعه.

4-۲- تحلیل منطقه ای سیاست ها

در این بخش تحليل های متن کاوی برای هر منطقه به طور جداگانه انجام شده است تا ویژگی های خاص 

شکل )۲(: شبکه هم رخدادی واژگان گزاره های سیاستی در همه اسناد )1۰۰ کلیدواژه(
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شکل )۳(: فراوانی واژه ها در هر منطقه/کشور

مناطق با یکدیگر قابل مقایسه باشد. الزم به ذکر است برای رسيدن به تعداد گزاره های مناسب برای تحليل 
و  ژاپن  کشورهای  سياستی  گزاره های  کشورها-  سياست های  تشابه  و  نزدیکی جغرافيایی  به  توجه  -با 
کره جنوبی و کشورهای هند و پاکستان با هم تجميع شده اند. شکل (3) فراوانی واژه ها را به تفکيك هر 
منطقه و به ترتيب تعداد تکرار نشان می دهد. در واقع این واژه ها را می توان عبارت های کليدی در گزاره های 

سياستی هر منطقه/کشور دانست.

کلمات پژوهش، توسعه، فناوری، همکاری و قابليت در اسناد همه کشورها به چشم می خورد. واژه های 
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 واژه ها نيز در ميان کلمات پرتکرار اسناد اکثر کشورها به چشم می خورد: بين المللی (به جز برزیل)، 
صنعت (به جز آمریکا)، علم (به جز انگلستان)، قابليت (به جز روسيه)، و نوآوری (به جز رژیم صهيونيستی). 



تی
اس

 سی
ناد

 اس
وی

ن کا
ز مت

ده ا
تفا

 اس
ا با

فض
هوا

ت 
صنع

در 
ی 

رد
اهب

ی ر
ه ها

زین
و گ

ل 
سائ

ی م
بیق

 تط
عه

طال
م

73

ادامه شکل )۳(

کلمات سامانه، علم، ارتباط و فضایی در رتبه ی بعدی کلمات مشترك ميان کشورها قرار دارند که کلمه 
ارتباط در ترکيه؛ و کلمه فضایی در اغلب کشورها جزء کلمات مهم (پرتکرار) بوده اند. کلمه نوآوری در 
روسيه و آمریکا جزء کليدواژه های 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 بين المللی تقریبا در اغلب کشورها پرتکرار بوده اند.
جدول (7) نشان می دهد کدام واژه ها در گزاره های سياستِی همه یا بيشتر کشورها/مناطق دیده می شود. اعداد 
درون جدول رتبه تکرار یك واژه در هر منطقه/کشور را نشان می دهد. ستون آخر جدول نيز بيانگر تعداد 

مناطق/کشورهایی است که آن واژه در اسنادشان دیده شده است.
در ادامه مهم ترین مضمون های سياستی حاصل از متن کاوی اسناد راهبردی هر کشور/منطقه در قالب تحليل 
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جدول )7(: فهرست کلمات پرتکرار در همه مناطق به همراه رتبه آن ها در هر منطقه

 اتحادیه
اروپا آمریکا انگلستان برزیل ترکيه  رژیم

صهيونيستی روسيه ژاپن-
کره جنوبی

هند-
پاکستان

 واژه در چند
 منطقه استفاده
شده است؟

3 12 11 4 2 3 1 1 1 9 توسعه
5 6 1 2 6 4 2 3 2 9 فناوری
8 13 13 3 9 8 4 4 7 9 پژوهش
4 15 5 6 7 12 11 7 17 9 همکاری
13 2 3 11 13 5 21 16 19 9 قابليت
11 4 5 3 11 5 6 9 8 صنعت
2 6 2 7 5 7 5 13 8 بين المللی
14 5 18 12 8 3 7 14 8 نوآوری
19 8 11 9 11 11 4 7 سامانه
10 10 10 10 6 10 21 7 علم
12 19 1 11 26 20 22 7 ارتباط
1 3 4 1 2 8 2 7 فضایی

14 14 6 17 15 9 6 شرکت
3 7 7 9 8 11 6 دولت

9 12 9 16 14 18 6 مدرن
13 11 6 11 10 9 6 حمایت
20 13 12 11 15 20 6 بازار

شبکه های هم رخدادی کلمات ارائه خواهد شد (شکل (4) تا شکل (12)). 
اتحادیه اروپا

• توصيه به توسعه برنامه های کاربردی یکپارچه؛ 
• توسعه همکاری های فضایی بين المللی به ویژه توجه به فرصت های ایستگاه بين الملل فضایی؛ 

• توجه جدی به کاربرد فضا برای درك تغييرات زمين و آب وهوای آن؛
• یکپارچه سازی سياست ها و برنامه ها از یك سو و یکپارچه کردن دارایی های فضایی از سوی دیگر 

در سطح اتحادیه اروپا؛ 
• برنامه ریزی برای توسعه و حمایت از قابليت های دفاعی و فناورانه؛

• توجه به مسئله تامين مالی برنامه های فضایی و لزوم برنامه ریزی برای آن؛
• بررسی و تحليل تحوالت فضایی جهان و اروپا (مانند شکل گيری قدرت های جدید فضایی، رقابت 
ميان ایاالت متحده و چين، رشد مجدد برنامه فضایی روسيه، شکل گيری برنامه های خصوصی فضایی، 
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موفقيت ماموریت های علمی اروپا، توسعه برنامه های کاربردی جدید مانند گاليله و پایش جهانی 
برای محيط زیست و امنيت (جی ام ای اس)، خدمات ماهواره های مخابراتی نظامی در بریتانيا و آلمان، 
دشواری هایی در ایجاد اجماع عمومی و فرآیندهای تصميم گيری بين اعضای آژانس فضایی اروپا و...)؛
سایبری،  دفاع  هوا،  در  سوخت رسانی  (مانند  محصوالت  و  فناوری ها  توسعه  درباره  توصيه هایی   •
سامانه های پروازی کنترل از راه دور، ارتباطات ماهواره ای دولتی، فناوری های جدید کنترل پرواز، 

فناوری های توانمندساز برای ماموریت های پژوهش ها 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 حوزه ها و توجه به 

اهميت فناوری های فضای سایبر در امنيت ملی و جامعه؛
• به اشتراك گذاری داده ها، اطالعات و ماهواره ها؛

• برشمردن برخی قابليت های عملياتی و فناورانه و برخی ویژگی های مطلوب و مورد نياز سامانه ها 

مصنوعی)،  (هوش  خودکنترل  سامانه های  هدایت شده،  انرژی  نانو،  فراصوت،  فناوری های  (مانند 
پهپادها، برد بيشتر، سرعت باالتر و/یا مشاهده پذیری کمتر سامانه ها و...)

• توجه به تنوع و کيفيت کارکنان به کارگرفته شده در نيروهای نظامی (به ویژه در نيروی هوایی)؛

• توجه ویژه به مسئله آموزش و مهارت آموزی در نيروهای نظامی و اهميت این موضوع در قابليت های نيرو؛

شکل )4(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی اتحادیه اروپا



76

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

• انجام اکتشافات فضایی در مورد وجود زندگی بيرون کره زمين (به طور خاص در منظومه شمسی) در 

گذشته یا در حال حاضر و پژوهش در مورد زندگی انسان در فضا؛
• توجه به اهميت همکاری های بين المللی در حوزه فضایی.

انگلستان

• تأکيد و توجه ویژه به خدمات فضایی به ویژه ارائه خدمات مشاهده زمين؛

• توجه به ارتباط و همکاری صنعت، دانشگاه و دولت در حوزه پژوهش ها و توسعه فناوی؛

• ارائه آموزش های مهارتی هم در صنعت و هم در دانشگاه؛

• ارتباط واژه بين المللی با اکثر واژه های دیگر نشان دهنده اهميتی است که انگلستان برای روابط و 

همکاری های بين المللی در همه زمينه ها قائل است؛
• در نظر گرفتن دو موضوع ایمنی و محيط زیست در فعاليت های هوافضایی به ویژه در حوزه هوانوردی؛

• گوشزد کردن توجه به تغييرات فناورانه و لزوم تغيير رویکردها و روش ها با توجه به این تغييرات؛

• توجه به نياز بازار و حوزه های بهره برداری اقتصادی در تدوین سياست ها و راهبردهای نوآوری؛

• توجه جدی به مسائل زیست محيطی در سياست گذاری فناوری و سياست های هوافضایی.
برزیل

• تقویت پایه های تحقيق وتوسعه در دانشگاه ها؛

شکل )5(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی ایاالت متحده آمریکا
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• توجه به همکاری دولت، دانشگاه و صنعت (شرکت ها و مؤسسات پژوهش و فناوری) برای دستيابی 
به فناوری های کليدی؛

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

• همکاری با سایر کشورها در بخش فضایی؛
• اشاره به مسئوليت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش ها در اسناد سياست گذاری 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 
هسته ای (ایران هسته ای و توسعه توانمندی هسته ای ترکيه در صورت لزوم) نشان دهنده توجه ویژه 

ترکيه به مسائل ژئوپلتيك و امنيتی است؛

شکل )6(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور انگلستان
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• توسعه صنعت هوانوردی (به ویژه در همکاری با اتحادیه اروپا) در کنار توجه به توليد هواپيمای بومی 

و حضور در صنایع جانبی هواپيمایی؛

• همکاری داخلی، منطقه ای و بين المللی در تحقيق وتوسعه؛

• ایجاد یك اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری؛

• توسعه محصوالت بومی و حرکت به سمت کاهش واردات و افزایش صادرات.
رژیم صهیونیستی

• صحبت از انواع ماهواره های مورد نظر برای توسعه در آینده (مانند ماهواره های ارتباطی ژئوسنکرون، 

ماهواره های کوچك با توانایی انجام مأموریت های مختلف، ماهواره های نانو، ماهواره های الکترواپتيك 

وضوح باال و ماهواره های سار)؛

• برشمردن انواع مسائل امنيتی و راهبردی مرتبط با حوزه فضایی، مانند برنامه فضایی ایران، استقالل 

شکل )7(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور برزیل
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شکل )8(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور ترکیه

شکل )9(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی رژیم صهیونیستی

امنيتی بر پایه داشتن اطالعات، بازدارندگی با ماهواره ها، حفاظت از سيستم ها و قابليت های آن ها و 
گسترش عمق راهبردی اسرائيل از طریق مشاهده از فضا؛
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به  ورود  برای  بخش خصوصی  کمك  به  دولتی  بخش  در  توسعه یافته  فناوری های  تجاری سازی   •

بازارهای محلی و بين المللی؛
• استفاده از همکاری شرکای بين المللی در ساخت سامانه ها و پروژه های علمی؛

• جهت گيری به سمت پژوهش ها کاربردی آن هم با رویکرد محصوالتی که قابليت فروش در بازارهای تجاری 

را داشته باشند (حتی محصوالتی که توسط واحدهای تحقيق وتوسعه و صنعت نظامی توليد می شوند).
روسیه

• توسعه علوم، پژوهش ها، فناوری و ورود دستاوردهای آن ها به بازار (نوآوری) در مرکز توجه اسناد 

سياستی روسيه است؛
• نگاه سيستمی به سياست گذاری علم، فناوری و نوآوری؛

• توجه ویژه به پژوهش ها و توسعه فناوری، نقش همکاری صنعت و دانشگاه در این موضوع و اهميت 

دانشگاه های پژوهش محور؛
• توسعه مراکز مهندسی و توسعه فناوری در دانشگاه ها، پارك های فناوری و خوشه ها و مناطق و توسعه 

زیرساخت های نوآوری؛
• جهت دهی پژوهش ها به سمت کاربرد و استفاده اقتصادی از آن ها؛

• حمایت دولت از کسب وکارهای نوآورانه؛

شکل )1۰(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی کشور روسیه



تی
اس

 سی
ناد

 اس
وی

ن کا
ز مت

ده ا
تفا

 اس
ا با

فض
هوا

ت 
صنع

در 
ی 

رد
اهب

ی ر
ه ها

زین
و گ

ل 
سائ

ی م
بیق

 تط
عه

طال
م

81

• اهميت نظارت محيطی و اطالعاتی؛
• معرفی اولویت های توسعه علوم و فناوری شامل امنيت و مقابله با تروریسم، نانوسيستم ها، سامانه های 
اطالعاتی و ارتباطات مخابراتی، انواع تسليحات و تجهيزات نظامی و ویژه (با رویکرد آینده نگر)، 
سامانه های حمل و نقل و فضا، بهره وری انرژی و انرژی هسته ای، فناوری اطالعات، کنترل و سامانه 

های ناوبری، و فناوری های مدیریت محيط زیست و... ؛
• تعيين جهت گيری نوآوری های 5 تا 10 ساله  در صنعت هواپيما (از سال 2016 به بعد) ؛

• تعيين سامانه های فضایی مورد نياز (مانند ارتباط تلویزیونی، نظارت بر هوا، نظارت بر محيط زیست، 
بنيادی فضایی و مطالعه خوشيد و مریخ، بخش روسی ایستگاه  امکانات فضایی برای پژوهش ها 

بين المللی فضایی، ماهواره های سنجش از دور و...)؛
• تأکيد بر همکاری های بين المللی در پژوهش ها، صنعت، بازار و استفاده از فضا.

ژاپن-کره جنوبی
• استفاده از علوم و فناوری های هوافضایی برای بهبود زندگی مردم و جامعه؛

• توجه به همکاری بين المللی؛
• اهميت بين المللی سازی صنعت و دانشگاه ها؛

شکل )11(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی منطقه ژاپن-کره جنوبی
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• تأکيد بر افزایش جابجایی دانشمندان و دعوت از دانشمندان خارجی؛

• تأکيد بر همکاری و پيوند ميان صنعت و دانشگاه و شرکت ها؛

• مشخص کردن بازارهای مشخصی برای هواپيما و ماهواره؛

• تنوع بخشی و استفاده بهينه از منابع تأمين مالی؛

• رویکرد سيستمی به سياست گذاری  و مدیریت (به طور خاص در حوزه نوآوری).
هند-پاکستان

• حمایت دولت از شرکت های فعال در حوزه هوافضا و دفاع (به شيوه های مختلف مانند تامين بخشی 

از هزینه ها، در اختيار قرار دادن زمين، کمك به اخذ استانداردها، کمك به انجام تحقيق وتوسعه و...)؛

• توجه به بومی سازی در سه سطح سيستم، زیرسيستم و تعمير و نگهداری (به طور خاص در بخش 

تجهيزات و سامانه های دفاعی)؛

• توجه همزمان به سه گام طراحی، توسعه و ساخت و توليد و حمایت دولت از این سه گام؛

• توجه به موضوع حمل و نقل هوایی بين المللی؛

شکل )1۲(: شبکه هم رخدادی کلمات در اسناد سیاستی منطقه هند-پاکستان
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• توجه ویژه به ایجاد توانمندی ساخت و تعمير و نگهداری هواپيما و اکتساب فناوری های مورد نياز آن؛

• توجه به موضوع امنيت ملی و فناوری های مورد نياز برای آن.

• به کارگيری متواتر کلمات هوافضا و دفاع در کنار یکدیگر (به طور خاص در هند) قابل توجه است و 

جایگاه هوافضا در دکترین دفاعی این منطقه را نشان می دهد؛
• توسعه سامانه های ماهواره ای در حوزه های ارتباطی، سنجش از دور، علوم فضایی و جوی؛

• اعزام مهندسان، دانشمندان و پرسنل فنی به خارج کشور برای آموزش (پاکستان)؛

• همکاری و سرمایه گذاری مشترك با شرکت های خارجی (هند).

5- جمع بندی
مسائل و راه حل های توسعه صنعت هوافضا در سایر کشورها می تواند متضمن درس هایی برای سياست گذاران 

و عالقه مندان به تحليل سياست های صنعتی و نوآوری در این حوزه -و سایر حوزه های صنعتی دانش بنيان- 

باشد. 

نتایج این پژوهش نشان داد مجموع گزاره های سياستی در مناطق/کشورهای بررسی شده به پنج زمينه ی 

اصلی اشاره دارند که عبارت اند از: (1) سيستم ها و سامانه های هوافضا در خدمت رفاه و امنيت جامعه؛ (2) 

سياست گذاری فعاليت های فضایی سطح جهانی؛ (3) توسعه قابليت های هوایی و هوانوردی در هر دو حوزه 

نظامی و غير نظامی؛ (4) رشد علمی و فناورانه، و نوآوری در جهت منافع اقتصادیـ  اجتماعی؛ (5)  توسعه 

صنایع هوافضا با حمایت دولت و نقش آفرینی بخش خصوصی.

به طور دقيق تر، در «خوشه اول» سخن از هدف گذاری برای کاربردهای خاص سامانه های فضایی مانند 

مشاهده زمين، ارتباطات، سنجش از دور، توسعه علوم فضایی و جوی و درك تغييرات زمين و آب وهوا، 

و  سامانه ها  یکپارچه سازی  است.  دفاعی  و  امنيتی  کاربردهای  سایر  و  اطالعاتی  و  محيطی  نظارت های 

دارایی های هوافضایی از موضوعاتی است که در اتحادیه اروپا و آمریکا به شکل ویژه مورد توجه بوده 

است. موضوع ایمنی و محيط زیست در سياست گذاری هوافضای انگلستان جایگاه ویژه ای دارد. در برزیل 

مسئوليت اجتماعی یکی از ارزش های مورد تأکيد در صنعت هوافضا است. در ترکيه مسائل ژئوپلتيك 

سهم قابل توجهی در جهت دهی به تصميمات سياستی در صنعت هوافضا دارد. در «خوشه دوم» مهم ترین 

مضمون سياستی اهميت و ضرورت همکاری های بين المللی در حوزه های علمی و صنعتی است. افزایش 

قدرت سطح جهانی با استفاده از فضا و تحليل رقابت ها در این زمينه نيز از موضوعات مورد اشاره در این 
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بخش است.

«خوشه سوم» از یك سو بر قابليت های فناورانه و از سوی دیگر بر قابليت های سرمایه انسانی تمرکز دارد. 

موضوع بومی سازی 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 قابليت های 

فناورانه و نوآوری های مورد نياز برای صنعت هوافضا را با جزئيات و به شکلی دقيق تر از سایر کشورها 

توصيف و هدف گذاری کرده اند. در سياست های توسعه قابليت های سرمایه انسانی، آمریکا اهميت ویژه ای 

برای تنوع و کيفيت کارکنان به کارگرفته شده در نيروهای نظامی و مهارت آموزی به آنان قائل است؛ انگلستان 

بر ارائه آموزش های مهارتی در صنعت و دانشگاه تأکيد می کند و برزیل به آموزش و توسعه نيروی انسانی 

به عنوان یك مسئله زیرساختی توجه دارد.

مهم ترین مضامين سياستی «خوشه چهارم» عبارتند از تعيين برخی شاخه های علوم و فناوری به عنوان 

مختلف  گونه های  و  دولت  و  دانشگاه  ارتباط صنعت،  به  توجه  نوآوری؛  و  تحقيق وتوسعه  اولویت های 

همکاری های پژوهشی و فناورانه؛ و تأکيد بر پژوهش ها کاربردی و استفاده از علوم و فناوری در جهت 

بهبود زندگی مردم و اقتصاد کالن. در برزیل و روسيه تقویت زیرساخت های نوآوری و تحقيق وتوسعه از 

سياست های اصلی است. تأکيد بر رویکرد سيستمی به سياست گذاری علم، فناوری و نوآوری در روسيه 

و ژاپن-کره جنوبی قابل توجه است. در نهایت «خوشه پنجم» دربرگيرنده ابزارهای سياستی دولت برای 

حمایت از صنایع هوافضا مانند تأمين مالی یا معافيت های مختلف برای تحقيق وتوسعه، کمك های مادی 

یا مشاوره به کسب وکارهای نوآورانه، خرید دولتی و... است. در برزیل بر رابطه دو طرفه دولت-صنعت؛ 

در ترکيه بر توسعه محصوالت بومی و افزایش صادرات؛ و در هند بر همکاری و سرمایه گذاری مشترك با 

شرکت های خارجی تأکيد شده است.

با مرور این یافته ها و مقایسه آن ها با سياست های صنعت هوافضا در جمهوری اسالمی ایران می توان نتایج 

زیر را به عنوان درس آموخته های سياستی مورد توجه قرار داد. الزم به توضيح است مهم ترین مرجع برای 

مطالعه و مقایسه سياست های صنعت هوافضای ج.ا.ایران «سند جامع توسعه هوافضای کشور» مصوب 

شورای عالی انقالب فرهنگی به تاریخ 1391/10/19 است؛ البته باید توجه داشت اجرای بخش هایی از این 

سند پس از سال 1393 به دليل تغيير ساختارهای نهادی و تغيير سياست های دولت متوقف شد.

جهت گيری به سمت «پژوهش ها کاربردی» و «کاربردی کردن پژوهش ها» از گرایش های سياستی است 

که هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دیده می شود. این موضوع متضمن 
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توجه به سياست های «ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه» نيز هست. هرچند ارتباط صنعت-دانشگاه موضوع 

مباحثات و تالش هایی قدیمی در این صنعت بوده است، اما هنوز راه حلی نظام مند برای آن دیده نمی شود 

و این ارتباط عمدتا مبتنی بر فرد و وابسته به دیدگاه مدیران بوده و از این رو در مقاطع تاریخی مختلف 

فراز و نشيب هایی داشته است. از سوی دیگر به دليل دولتی بودن بيشتر مراکز صنعتی بزرگ، در ارتباط 

صنعت-دولت به ظرفيت های شرکت های کوچك و متوسط (که از آن ها به عنوان منشأ نوآوری یاد می شود) 

کم توجهی شده است. این شرکت ها می توانند به تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در مراکز پژوهشی  

دولتی یا صنایع دفاعی نيز کمك کنند. در سال های اخير حمایت های دولت از شرکت های دانش بنيان و 

توسعه ی زیرساخت هایی مانند پارك های فناوری فرصت بهره برداری بهتر از تجربيات سایر کشورها در 

زمينه سامان دهی و مدیریت این ارتباط ها را فراهم کرده است.

یکی دیگر از مهم ترین درس هایی که می توان از سياست های مرورشده در بخش قبل گرفت «یکپارچه سازی 

سياست ها و برنامه ها» است. موضوع یکپارچه سازی می تواند از چند جنبه مورد تأمل قرار گيرد. انسجام 

نهادی یکی از مؤلفه های پيشران بخش هوافضای کشور است (بنياد توسعه علوم و فناوری های هوافضا، 

اولویت های توسعه صنعت  از  نهادی و ساختاری یکی  یکپارچه سازی  بنابراین در گام نخست  1393)؛ 

هوافضا در کشور است. وجه دوم موضوع، یکپارچه سازی بخش های هوایی و فضایی در کشور است. 

یکپارچگی قابليت ها و فناوری های این دو بخش می توانند هم افزایی باالیی را در صنعت هوافضای کشور 

ایجاد کند. جنبه سوم یکپارچگی سياست ها و برنامه ها در تعامل ميان بخش های دفاعی و غير دفاعی قابل 

رهگيری است. تالش برای دست یابی به این یکپارچگی ها یکی از راه های «استفاده بهينه از منابع» است. 

موضوع بهره وری منابع -که به طور خاص در منطقه شرق آسيا مورد تأکيد بود- با توجه به مسائل خاص 

سياسی-اقتصادی کشور و محدودیت های بين الملی ایجادشده برای صنعت هوافضای جمهوری اسالمی 

ایران موضوع سياستی قابل توجه دیگری برای کشور است.

یا  آموزش  برای  کشور  خارج  به  داخلی  نيروهای  اعزام  یا  خارجی  متخصصان  و  دانشمندان  از  دعوت 

همکاری های فنی و در یك کالم «دیپلماسی علم و فناوری» می تواند برخی کاستی ها و محدودیت های 

و  نوآوری ها  برای  زمان مند  و  دقيق  «برنامه ریزی  کند.  جبران  را  بين المللی  ارتباطات  در  کشور  فعلی 

با  هماهنگ شدن  برای  یا  به صنعت  ورود  برای  مهارت آموزی»  «برنامه های  توسعه  آینده»؛  فناوری های 

تغييرات فناورانه در صنعت؛ توجه ویژه و فراگير به کاربردها و خدمات «مشاهده زمين» در بخش فضایی؛ 

ایجاد «خوشه های تخصصی هوافضا» و استفاده از «ظرفيت های مناطق»؛ «تنوع بخشی به منابع تأمين مالی»؛ 
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تالش برای «بومی سازی محصوالت و سامانه های هوافضا» در کشورهای در حال توسعه؛ و «نگاه سيستمی 

به سياست گذاری علم، فناوری و نوآوری» درس های دیگری هستند که از اسناد سياستی تحليل شده در این 

پژوهش می توان آموخت.

پيشنهاد می شود پژوهشگران بعدی در سه حوزه به تداوم و تکميل مطالعه حاضر کمك کنند: (1) چنين 

پژوهشی در سایر حوزه های صنعت یا فناوری انجام شود؛ (2) در این پژوهش سياست ها در واحد کشورها/

مناطق تحليل شده اند. تحليل سياست ها می تواند در واحدهای دیگری مانند موضوعات مهم یا منتخب 

و  انتقال  حوزه  پژوهشگران   (3) شود؛  انجام  و...  نوآوری  فناورانه  یا  بخشی  نظام  کارکردهای  سياستی، 

درس آموزی سياست برای توجه به بستر و بافتار اخذ و استفاده (دهنده و گيرنده) سياست ها اهميت قائل 

شده اند (Dolowitz & Marsh, 2000; Rose, 2005; Stiglitz, 2000; Stone, 2001). از سوی دیگر محققان 

حوزه راهبرد عالوه بر رویکرد کالسيك -که با نام های طراحی، برنامه ریزی، موقعيت یابی و خطی نيز شناخته 

می شود- رویکردهای دیگری را معرفی نموده اند که راهبرد را برخاسته از پویایی های بازار، سعی و خطا، 

یادگيری و مصالحه یا فرهنگ و نظام های اجتماعی می دانند (Whittington, 2001). بر اساس پژوهش ها 

انجام شده در کشور شکل گيری راهبرد در سازمان های دولتی فعال در حوزه های اقتصادی (حاجی پور و 

ناجی، 1390) و سياسی (پورعزت و سوداگر، 1391) ایران در وهله اول از رویکرد خطی تبعيت نمی کند. 

با این پيش زمينه، الزم است پس از درس آموزی سياستی از سایر کشورها و پيش از تدوین و اجرای این 

درس آموخته ها در قالب سياست های داخلی، مطالعات عميق تری درباره بستر و بافتار اجرای این سياست ها 

انجام گيرد، پيچيدگی ها و پویایی های محيط جدید ارزیابی شود و احتمال موفقيت و الزامات کاميابی این 

سياست ها بررسی شوند.
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