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رويكرد نوآوري باز را به عنوان يك راه حل براي ارتقاي اثربخشي نوآوري در بخش هوايي ايران معرفى كرد. در پايان، 
سياستها و راهكارهايى نيز جهت ارتقاى شرايط زمينه اى جهت تسهيل اتخاذ رويكرد نوآورى باز توسط بخش هوايى 

ارائه شده است.   

واژگان كليدي: نظام بخشى نوآوري، نظام نوآوري فناورانه، نوآوري باز، تحليل  STEEP، شرايط زمينه اى، 
بخش هوايي

 1. مقدمه1
در طول ساليان گذشته، صنعت هوايي كشور، به عنوان بخشي متكي بر فناوري پيشرفته، هم با تحريم هاي 
بيشتر و هم با چالش هاي جدي تري مواجه بوده است. اين در حالي  است كه محصوالتي همچون هواپيما، 
دچار افزايش روزافزون پيچيدگي فناورانه و تنوع فناوري هاي مورد استفاده در آن ها بوده و توسعه ي آن ها 
مستلزم دسترسي به گستره اي از توانمندي هاي فناورانه از يك طرف، و برخورداري از ظرفيت نوآوري در 

طيفي گسترده از طرف ديگر است. 
فناوري هاي  بكارگيري   و  اشاعه  توسعه،  براي  انكوباتوري  مي توان  را  هواپيماسازي  صنعت  منظر،  يك  از 
كشور  صنعتي  توسعه ي  پيشران هاي  از  يكي  را  هوايي  صنعت  كه  روست  همين  از  شايد  و  دانست  نوظهور 

مي دانند. 
تحقيق حاضر براى پاسخگويى به اين سوال انجام شد كه: شرايط زمينه اى ايران به چه ميزان از اتخاذ 

رويكرد نوآورى باز در بخش هوايى حمايت مى كند؟
قرن  طول  در  پيشرو  كشورهاي  جاري  سنت  اساس  بر   - گذشته  سال  سي  ظرف  كشور  هوايى  بخش 
بيستم- آگاهانه يا غيرآگاهانه، در عرصه ي تحقيق و توسعه، رويكرد نوآوري بسته را دنبال كرده و همچون 
ساير كشورها، به دستاوردهاي چشمگيري نيز نائل شده است. در بخش ديگرى از تحقيق حاضر، رفتارهاى 
فردى و سازمانى نهادهاى صنعتى و تحقيقاتى هوايى، در پيوستار رويكرد نوآورى بسته تا باز، در قالب شش 
مولفه تحليل شده است. به طور مثال، يكى از مولفه هاى رفتار فردى، رصد محيط پيرامونى است كه با سيزده 
پرسش مورد ارزيابى قرار گرفته است. اين اطالعات، نشان دهنده ى اين است كه على رغم تالش زياد مسووالن 
و دست اندركاران و انجام هزينه هاى بسيار زياد توسط بخش هاى دولتى و غيردولتى در نمايش دستاوردهاى 
ـ پژوهشى و فناورانه ى كشور و تسهيل دسترسى به آنها، مديران صنعتى و تحقيقاتى هوايى مترصد  علمى 
بهره بردارى از اين فرصت ها براى تامين فناورى هاى مورد نياز از اين مراجع نيستند. بنابراين مى توان نتيجه  
گرفت كه مديران صنعت هوايى كشور به لحاظ رصد محيط پيرامونى، به عنوان يكى از مولفه هاى رفتارى 
فردى، كامًال در قالب پارادايم نوآورى بسته عمل مى كنند. يكى از شش مولفه ى رفتار سازمانى نيز به عنوان 
مثال، توانايى سازمان هاى صنعتى و تحقيقاتى هوايى كشور در بسيج قابليت هاى فناورانه ى در دسترس است 
كه از طريق 32 پرسش مورد سنجش واقع شده است. در مجموع، از 32 پرسش مولفه ى بسيج قابليت هاى 
فناورى در دسترس، 21 پرسش  در حالت ضعيف، دو پرسش در حالت متوسط، و 9 پرسش در حالت خوب 
قرار دارد و بنابراين مى توان ادعا كرد كه اين مولفه در وضعيت مناسبى قرار ندارد و به لحاظ رفتار سازمانى 
نيز  بخش هوايى، حداقل در قالب اين مولفه، در قالب پارادايم نوآورى بسته عمل مى كند. در يك ارزيابى 

 1. مقاله ى حاضر، بخشى از گزارش يك تحقيق بزرگتر است كه به اختصار تنظيم شده است. تالش شده است حتى المقدور تلخيص گزارش و 
ايجاز مطالب، خللى در فهم موضوع ايجاد نكند. 
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كالن از رفتارهاى فردى و سازمانى -در قالب مولفه هاى گوناگونى كه براى آنها در نظر گرفته شد- بايد 
پذيرفت كه چه در سطح فردى و چه در سطح سازمانى، در پيوستار نوآورى بسته تا نوآورى باز، صنعت هوايى 

كشور تاكنون رفتارى نزديك به نوآورى بسته داشته است. 
اما بايد مالحظه نمود كه با تغيير برخي از شرايط، آيا كماكان مي توان در قالب اين پارادايم، به آرمان هاي 
مندرج در سند چشم انداز 1404دست يافت؟ و اين كه اين نوع نگاه به فرايند نوآوري، چه موانعي را بر سر راه 
توسعه ايجاد مي كند. آن چه در ايران يك نوآوري، يا نوآوري در نوآوري محسوب مي شود، حركت به سمت 

فناوري پيشرفته از طريق اتخاذ رويكرد نوآوري باز است. 
از سوي ديگر، براساس حمايت هاي صورت گرفته از سوى دولت و مبتني بر زيرساخت هاي ايجاد شده 
(همچون پارك هاي تحقيقاتي و مراكز رشد فناوري) كشور شاهد شكل گيري تعداد زيادي از شركت هاي دانش 
افزايش  دانشگاه ها،  علمي  سطح  ارتقاي  وضع  است.  پژوهشي  خدمات  و  فناوري  متنوع  حوزه هاي  در  بنيان 
كمي و كيفي رشته هاي تحصيلي و فارغ التحصيالن، ترويج فرهنگ كارآفريني، و ... كه زمينه را براي پيروي 

از پارادايم نوآوري باز فراهم مي كند نيز به همين ترتيب است.
بعالوه، باتوجه به محدوديت هاي مالي و انساني كشور، همچنين تحريم هاي اقتصادي و ضرورت توسعه ي 
اقتصادي، بخش هوايي نيز بايد بتواند سهم چشم گيري را در تحقق سند چشم انداز در ابعاد علمي و اقتصادي 
ايفا كند كه اين به معني انتشار و اشاعه ي دستاوردهاي فناورانه ي بخش هوايي در سطح ساير بخش هاي 

اقتصادى كشور و ايفاي نقش در افزايش رفاه اجتماعي مردم و ارتقاي قدرت رقابت جويي ملي است.  
هر دو موضوع فوق، يعني بسنده نكردن به توان تحقيقاتي دروني بخش و بهره گيري از توان فناورانه ي ملي، 
همچنين عرضه ي دستاوردهاي فناورانه به ساير بخش ها، مواردي است كه در قالب نظريه ي نوآوري باز  ـ در 

مقابل نوآوري بسته  ـ مورد عنايت قرار گرفته است. 
مفاهيم  گيرى  شكل  تاريخى  سير  نوآورى،  هاى  نظام  و  نوآورى  نظرى  مبانى  ى  مطالعه  با  تحقيق  اين 
مختلفى را كه زمينه را براى بروز نظريه ى نوآورى باز فراهم ساخت، مرور مى كند. آنگاه به ظهور عواملي مى 
پردازد كه به چرخه اي كه نوآوري بسته را زنده نگه مي داشت، لطمه وارد كرده است. سپس، ضمن ارائه ى 
رويكرد نوآورى باز، به تبيين برخى از تفاوت هاى رويكرد نوآورى باز و بسته اشاره شده است. در ادامه، داللت 
هاى شرايط زمينه اى تاثيرگذار بر بخش هوايى نسبت به رويكرد نوآورى، در قالب پنج مولفه ى اجتماعى، 
فناورانه، اقتصادى، زيست محيطى، و سياسى مورد سنجش قرار گرفته است. نهايتا، نتيجه گيرى شده است 

كه شرايط زمينه اى ايران به ميزان زيادى از اتخاذ رويكرد نوآورى باز در بخش هوايى حمايت مى كند.

2. مرورى بر مبانى نظرى
چنانچه ادكوييست و لوندوال[1] تبيين كرده اند: يك سيستم نوآوري مي تواند به تمام نهادها و ساختارهاي 
اقتصادي كه هم بر نرخ و هم جهت گيري تغيير فناورانه در جامعه اثر مي گذارند، تعريف شود؛ آن چنان كه 
فريمن [2] بيان مي  دارد: يك سيستم نوآوري عبارت است از ... «شبكه ي نهادها در يك بخش عمومي يا 
را  جديد  فناوري هاي  اشاعه ي  و  كردن  اصالح  كردن،  وارد  آغازيدن،  آن  تعامالت  و  فعاليت ها  كه  خصوصي 
اين گونه  را  نوآوري  ملي  سيستم   (1995) متكالف1   ،[3] سينسرا  و  كاپرون  از  نقل  به  و  مي شود. «  موجب 
تعريف مي كند «مجموعه اي از نهادهاي جدا از هم كه با هم و يا به تنهايي در توسعه و اشاعه ي فناوري ها 

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 14- زمستان 1390

1- Metcalf 
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جديد مشاركت ورزيده و آن چه كه چارچوبي را فراهم مي آورد كه در درون آن دولت ها سياست هايي را براي 

تأثيرگذاري بر سيستم نوآوري شكل داده و به اجرا مي گذارند.»
سانجاى لل و كارلو پيتروبلى [4] نقل مى كنند كه فردريش ليست1 سيستم ملى اقتصاد سياسى را در 
تحليل راهبرد كه آلمان نياز داشت تا به انگلستان به شدت صنعتى شده ى آن روز برسد مطرح كرد. مفهومى 
كه وى مطرح ساخت، هسته ى آن چيزى كه امروز به نام سيستم ملى نوآورى خوانده مى شود را در بر 

داشت. 
همه ي  تحليل  به  كه  است  ابتكاري  تالشي  نوآوري»  «سيستم  مفهوم   ،[5] همكاران  و  هكرت  منظر  از 
غير  يا  تعمدي  غيرمستقيم،  يا  مستقيم  صورتي،  هر  به  كه  نهادهايي  و  بازيگران،  اجتماعي،  زيرسيستم هاي 

تعمدي، به ظهور و توليد نوآوري كمك مي كنند، مي پردازد. 
از جمله مباحث نوين در انواع نظام هاي نوآوري، «نظام بخشي نوآوري» است كه به دليل قرار گرفتن در 
فاصله ي نزديك تري نسبت به بنگاه، به عنوان محور نوآوري، همچنين تمركز بر يك بخش و قرار دادن آن به 

عنوان كانون اصلى تحليل خود، با استقبال زيادي مواجه است. 
مالربا [6] سيستم بخشي نوآوري و توليد را اين گونه تعريف مي كند: مجموعه اي از محصوالت جديد و 
جاافتاده براي استفاده هاي خاص و مجموعه اي از عوامل كه تعامالت بازاري و غيربازاري را براي خلق، توليد 
و فروش آن محصوالت انجام مي دهند. سيستم هاي بخشي داراي يك پايگاه دانش، فناوري ها، ورودي ها و 

تقاضا هستند.
به نقل از دينر و پيلر [7] مانسفيلد2 نشان داده است كه پروژه هاي نوآوري كه تا حد زيادي بر توسعه هاي 
بيروني مبتني هستند، نسبت به پروژه هاي مشابه كه كامًال به تحقيق و توسعه ي داخلي ابتنا دارند، زمان هاي 

توسعه ي كوتاه تري دارند و به سرمايه  گذاري كم تري محتاجند. 
جو تيد و جان بسنت [8] بيان مي دارند كه كليد كار براي بيشتر فعاليت امروزي ما، خالقيت مشترك، يا 
به بياني ديگر، حل مسايل با هم و با بكارگيري اين حقيقت است كه افراد گوناگون واجد مهارت ها و تجربيات 
متفاوتي هستند كه مي توانند به ميدان بياورند. در جهان واقع، هر ايده ي خوبي كه پيشنهاد مي شود، بر همه 

نوع درون داد از مردم گوناگون و منظرهاي متنوع تكيه دارد. 
نيوسى [9] در مقاله ى خود تحت عنوان «نسل چهارم تحقيق و توسعه، از الگوهاى خطى به نوآورى انعطاف 
پذير» اظهار مى كند كه در اواخر دهه ي هشتاد و دهه ي نود، اتحادهاي فناورانه با كاربران، تأمين كنندگان و 

[حتي] رقبا،  جريانات دانشي غيرخطي را، با آميختن اطالعات توليد شده در خارج از شركت، افزايش داد. 
داگسون و هينز [10] معتقدند در آن چه كه به عنوان اقتصاد دانشي معروف است، خالقيت و يادگيري 

عناصر اصلي نوآوري موفقيت آميز هستند. 
الگو  است،  ظهور  حال  در  بيش تر  نوآوري  عرصه ي  در  آن چه  كه  مي دارند  بيان  كراودر [11]  و  چس براو 
نوآوري باز است، زيرا شركت ها خود به اين تشخيص مي رسند كه واقعا نه همه ي ايده هاي خوب فقط از داخل 
سازمان نشأت مي گيرد و نه اين كه تمام ايده هاي خوبي كه در داخل شركت خلق مي شوند، صرفا با اتكاي 
به كانال هاي بازاري شناخته شده  و جاري شركت به صورتي موفقيت آميز بازاريابي مي شوند. اتخاذ اثربخش 
با «مجموعه  رويارويي  چالش،  مهمترين  است.  حياتي  چالش  دو  بر  غلبه  مستلزم  نوعاً  باز،  نوآوري  رويكرد 
امراض اين جا اختراع نشده است»3 مى باشد كه در داخل جامعه ي تحقيق و توسعه به خوبي شناخته شده 
1- List, 1841 
2- Mansfield, 1986
3- Not Invented Here Syndrome(NIH)
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1- Katz & Allen, 1985
2- Connect & Development(C&D) 
3- Research & Development(R&D) 

و توسط كاتز و آلن1 مورد اشاره قرار گرفته است. بنگاه هايي كه در تحقيق چس براو و كراودر [11] مورد 
مصاحبه قرار گرفته اند با تبيين صريح شكاف رشد و بيان اين كه چرا تالش هاي تحقيقاتي داخلي كفايت نيل 
به اهداف را نمي كند، بر NIH فائق آمده اند و به اين وسيله، هم راستايي و تعهد بزرگ تر سازماني نسبت به 

رويكرد نوآوري باز را به وجود آورده اند. 
تغيير  به  شروع  دهه ي 1990  طول  در  بسته  نوآوري  رايج  الگو  كه  كرد  مالحظه   [12] چس براو  هنري 
بسته  نوآوري  پارادايم  دوران  زير،  موارد  همچون  عواملي  ظهور  علت  به  چس براو،  نظر  اساس  بر  كرده است. 

گذشته است:
• تحرك و جابه جايي افزايش يافته كاركنان ماهر و دانشي، مهندسان كارآزموده و زبده و دانشمندان كه هر 

روز كنترل ايده ها و تخصص هاي مالكانه را براي بنگاه ها سخت تر مي كرد؛
• گسترش سرمايه گذاري هاي خطرپذير، و افزايش اهميت آن  ـ به عنوان جايگزيني براي منابع اختصاص 
داده شده توسط بنگاه  هاي بزرگ به تحقيق و توسعه- كه به تامين منابع مالي براي شكل گيري شركت هاي 
جديد و تالش آن ها براي تجاري سازي ايده هايي كه از پژوهشگاه هاي بنگاه هاي بزرگ بيرون مي آمدند، كمك 

مي كرد [13]؛
• امكان انتخاب و كسب فناوري هاي استفاده نشده از بيرون سازمان؛

• دسترسي افزايش يافته به همكاران بسيار توانمند براي برون سپاري تحقيقات؛
• افزايش كيفيت تحقيقات دانشگاهي؛
• انتشار بيش تر دانش در سراسر جهان؛

فناورى  توسعه ي  به واسطه ي  مجازي  همكاري هاي  افزايش  و  ارتباطات  تسهيل  فاصله ها،  شدن  كوتاه    •
اطالعات؛

• افزايش رقابت ميان شركت ها در بازار محصول، به طور مثال بر اثر آزادسازي بازار در اتحاديه ي اروپا و 
وضع سياست هاي رقابت؛

• تغيير در ماهيت نوآوري ها – گذشته از نوآوري فناورانه، نوآوري هاي تجاري و سازماني، كه در الگو هاي 
كسب و كار جديد مي تواند متجلي شود، به همان اندازه در سودآوري مهم شده اند؛ و...

اين عوامل به چرخه اي كه نوآوري بسته را زنده نگه مي داشت، لطمه وارد كرد.
ديدگاه  يك  از  نگرش ها-  در  جابجايي  يك  كردن  طي  حال  در  بزرگ  سازمان هاي  در  توسعه  و  تحقيق 
درون نگر به نگاهي كه بيش تر برون نگر است- مي باشد، به صورتي كه فناوري هاي مورد نياز خود را، گذشته 
از تالش هاي تحقيقاتي دروني، از «شبكه اي» از دانشگاه ها، شركت هاي نوپا، تآمين كنندگان، كنسرسيوم هاي 
تحقيقاتي، ساير سازمان هاي بيروني و حتي رقبا تآمين كنند [14]. در واقع، مكان هندسي نوآوري در صنايعي 
كه به نوآوري باز گرايش دارند به وراي مرزهاي پژوهشگاه هاي مركزي تحقيق و توسعه ي بنگاه هاي بزرگ 
پارادايم  ظهور  به  كه  مفهومي  قرارگرفته است.  فوق الذكر  شبكه ي  ميان  در  حاضر  حال  در  و  كرده  مهاجرت 
نوآوري باز كمك كرد، مفهوم «برقراري ارتباط»،  به صورتي هم عرض با مفهوم «تحقيقات» و وضع عبارت 

«برقراري ارتباط و توسعه»2 به عنوان مكمل و حتي  جايگزيني براي «تحقيق و توسعه» 3 بود [13]. 
تفاوت نخست رويكرد نوآورى باز با رويكرد نوآورى بسته اين  است كه در تئوري سازي هاي پيشين نوآوري، 
دانش بيروني، نقشي مفيد، ولي مكمل بازي مي كرد. شركت، محل نوآوري، و فعاليت هاي داخلي شركت، 
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هدف مركزي مطالعه بود؛ مانند پژوهشگاه بل و پژوهشگاه هاي تحقيق و توسعه   اي بسياري كه از آن الگو 
گرفته بودند. اما در نوآوري باز، دانش بيروني نقشي معادل آن چه از دانش دروني در مفهوم سازي هاي پيشين 

حاصل مي شود، ايفا مي كند. 
نقطه ي تمايز دوم اين است كه تئوري هاي پيشين نوآوري به صورتي اثربخش غياب هر سنجش خطايي در 
ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه را مفروض مي دانند (چه خطاي نوع اول و چه خطاي نوع دوم). چنانچه 
يك پروژه ي تحقيق و توسعه اي رد شده باشد، كار ديگري در مورد آن نمي ماند كه انجام شود، و دليلي هم 
وجود ندارد كه ظنين باشيم كه خطاي روش مندى در ارزيابي كه منجر به قطع پروژه شده، وجود داشته باشد 

  .[15]
آالن پورتر [16] بيان مي  دارد كه بنگاه هايي همچون پراكتر اند گمبل1 درباره ي بكارگيري تحقيق و توسعه ي 
بيروني براي توسعه ي بخش عمدهاي از محصوالت جديدشان حرف هاي جذابي مي زنند. اما فن كاوي2 ، واژه 
اى كه وى آن را اعتبار كرده است، به صورتي كارا، هوشمندي فناورانه ي اثربخشي را موجب مي شود. پورتر 
و  علمي  دانش  از  آن،  از  چشمگيري  بخش  كه  مي  دهد: «نوآورى  قرار  عنايت  مورد  اين گونه  را  باز  نوآوري 

فناورانه ي توليد شده در بيرون سازمان نشأت گرفته باشد.» 
الفلى3، مديرعامل شركت پراكتر اند گمبل يكى از پيشتازان استفاده از رويكرد نوآورى باز بيان مي دارد 
كه چشم انداز ما ساده است؛ ما مي خواهيم پراكتر اند گمبل به عنوان شركتي كه بهتر از هر شركتي در سطح 
دنيا ـ چه در درون و چه در بيرون ـ همكاري مي كند، شناخته شود. ما مي خواهيم بهترين علي االطالق در 
كشف و توسعه ي روابط سودبخش دو طرفه، با بهترين شركا در سطح خود، در هر بخش از كسب وكار باشيم. 

در واقع، ما مي خواهيم پراكتر اند گمبل آهنربايي براي جذب بهترين ها باشد.

3. روش تحقيق4 
اين تحقيق بر اساس چهارچوب تحليلى برگك و همكاران[17] اجرا شده است. برگك و همكاران چهارچوبي 
را ارايه  كرده اند كه در آن از هفت فرايند كليدي كه تأثيرات مستقيم و فوري روي توسعه، اشاعه و بهره گيرى 
سازوكارهايي  همكاران،  و  تحليلي برگك  شماي  پنجم  گام  در  است.  شده  استفاده  فناوري هاي نو دارند،  از 
مشخص مي شوند كه يا توسعه به سمت يك الگوي كاركردي مطلوب را تحريك مي كنند يا از آن جلوگيري 
اين  با  مرتبط  كليدي  هاي  سياست  مي توان  حاال  پردازد.  مى  گام  اين  گزارش  به  حاضر  ى  مقاله  مي كنند. 

سازوكارهاي انگيزاننده و يا پيش گيري كننده را مشخص كرد كه گام ششم و نهايي تحليل است.
براى انجام اين تحقيق، بانك اطالعاتى حاوى مشخصات 455 نفر از متخصصان صنعت هوايى تهيه شد و 

مجموعا حدود 400 نفر، پرسشنامه را دريافت كرده اند. 
مجموع  از  شد.  تهيه  الكترونيكى  صورت  به  تحقيق  اين  ى  پرسشنامه  پاسخگويى،  تسهيل  جهت 

دريافت كنندگان پرسشنامه، حدود 20درصد، نسبت به تكميل و عودت پرسشنامه اقدام نموده اند. 

1- Procter & Gamble(P&G) 
2- Techmining
3- Lafley 4 . اين تحقيق با كمك نرم افزار SPSS انجام شدهاست. 

بررسى ميزان حمايت شرايط زمينه اى ايران از اتخاذ رويكرد نوآورى باز، مطالعه ى موردى نظام نوآورى هوايى
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جدول 1-  نحوه ى ارسال و دريافت پرسشنامه از پاسخ دهندگان
 

    

  38 2 2 3 45
 20 4 4 3 31

 0 0 2 0 2
58 6 8 6 78

جدول شماره 1 صرفا نحوه ى ارسال و دريافت پرسشنامه ى الكترونيكى از پاسخ دهندگانى كه نسبت به 
تكميل و عودت پرسشنامه اقدام نموده اند را نشان مى دهد.

اشاره شد كه در گام پنجم چهارچوب تحليلى برگك و همكاران(17)، محرك ها و موانع نوآورى شناسايى 
مى شوند. براى برداشتن اين گام ناگزير بايد به احصاى شرايط زمينه اى تاثير گذار بر نظام نوآورى هوايى 
پرداخت؛ بخصوص اينكه شرايط زمينه اى ايران تا چه حد از اتخاذ رويكرد نوآورى باز حمايت مى كند و اينكه 
آيا رويكرد نوآوري باز مي تواند به عنوان يك راه حل براي ارتقاي اثربخشي نوآوري در بخش هوايي ايران بكار 

گرفته شود؟ 
تحقيق حاضر، با استفاده از الگوى تحليلى STEEP، پرسشهاى شرايط زمينه اى را در قالب پنج مولفه ى: 
اجتماعى، فناورانه، اقتصادى، زيست محيطى، و سياسى احصا كرده است. براى كامل كردن پوشش پرسش ها 
روى هر يك از شرايط زمينه اى، با هفت نفر از صاحب نظران مصاحبه ى هدفمند صورت گرفته است. بعالوه، 
روايى صورى پرسشنامه از طريق ارائه ى آن به ده نفر از استادان و متخصصان سنجيده شده و اصالحات 
الزم در آن به عمل آمده است. جدول 2 تعداد پرسش ها را در قالب هر يك از پنج مؤلفه عرضه كرده است. 
متخصصان صنعت هوايى با پاسخ خود، اوال صحت اين پرسش ها در ايران را مورد ارزيابى قرار داده اند كه 
اين كار با استفاده از ابزار طيف ليكرتى پنج تايى از خيلى كم تا خيلى زياد انجام شده است؛ سپس داللت 
پرسش ها بر اتخاذ رويكرد نوآورى – بسته يا باز – و نحوه ى شكل گيرى نظام نوآورى هوايى، در قالب سه 

گزينه به شرح زير، پرسيده  شد: 
1. اين پرسش، انتخاب رويكرد نوآورى بسته را پشتيبانى مى كند.

2. اين پرسش نسبت به اتخاذ هر دو رويكرد على السويه است.
3. اين پرسش، اتخاذ رويكرد نوآورى باز را پشتيبانى مى كند.

بر اساس نيازهاى اطالعاتى، كال سه دسته مخاطب به شرح زير براى اين تحقيق در نظر گرفته شد:
1. سياست گذاران صنعت هوايى كشور و استادان رشته هاى هوايى؛

و  تعمير  نهادهاى  مديران  سرطراحان،  هوايى،  تحقيقاتى  و  صنعتى  نهادهاى  كارشناسان  و  مديران   .2
نگهدارى وسائط هوايى، و مديران بخش خصوصى هوايى (اعضاى اتحاديه ى هوافضايى)؛ و

3. مديران عالى صنعت هوايى.
تحليل اين بخش با بهره گيرى از آمار توصيفى و با استفاده از نمودارها، جداول و ماتريس هاى دو بعدى، 
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و تحليل همبستگى1، در سطح مؤلفه ها و در كل پرسش نامه انجام شد. محاسبه ى ضريب همبستگى  ميان 
صحيح  قضاوت  به  رسيدن  براى  مى كند.  تعريف  را   STEEP مؤلفه هاى  بين  ى  رابطه  مؤلفه ها،  از  هركدام 
ترى در مورد داده هاى آمارى، و احصاى يكجاى تاثيرات ميانگين و انحراف معيار، از شاخصى به نام ضريب 
پراكندگى2 ، كه حاصل تقسيم انحراف معيار بر ميانگين است استفاده شده است. پايين تر بودن اين شاخص، 

نشان از بهتر بودن وضعيت دارد. 

جدول 2- تعداد پرسش ها در هر يك از مؤلفه هاى شرايط زمينه اى

      
1  ) S( 17  
2   –(T) 26  
3  –(E) 47  
4   (E) 3  
5  (P) 2  

    STEEP 95  

1- correlation
2- Coefficient of Variance (CV) 

به اين ترتيب و با تحليل فراوانى ها و مد گزينه هاى فوق در هر يك از پرسشها، عوامل اصلى زمينه اى 
مى توان  صورت  همين  به  مى شود.  حاصل  توصيفى،  آمار  بر  مبتنى  باز،  نوآورى  رويكرد  اتخاذ  بر  تأثيرگذار 
فهميد كه هر كدام از مؤلفه ها و سرانجام مجموع شرايط زمينه اى، چگونه تأثيرى بر انتخاب رويكرد نوآورى 
دارند. اين تحقيق بناداشت از روش تحليل عاملى براى دسته بندى پرسش ها و رسيدن به عوامل تاثيرگذار 
استفاده كند - كه به دليل تعداد كم پرسشنامه ى دريافت شده، استفاده از اين روش هم ممكن نبود و هم 

نتيجه اى در بر نداشت.
نهايتاً، تأثير شرايط زمينه اى بر نظام نوآورى هوايى و حد قابل دستيابى از رويكرد نوآورى باز، در طول 

پيوستار نوآورى بسته تا نوآورى باز مشخص مى شود.

4. تحليل شرايط زمينه اى
به عنوان نمونه، صرفا مطالعه ى شرايط فناورانه (از مجموع پنج مولفه ى شرايط زمينه اى) ارائه مى شود. 
مولفه ى فناورانه ى شرايط زمينه اى از 26 پرسش تشكيل شده است. الزم  به يادآورى است كه پرسش 
ها، استاندارد نيستند و فقط مخصوص اين تحقيق هستند و براى استفاده در ديگر پژوهش ها، بايد معتبر 

شوند. 
با فرض برخوردارى از بيش از 50 درصد آراى گزينه ى مربوط به نوآورى باز، مجموع 26 پرسش شرايط 
زمينه اى فناورانه، به شرط صحت در ايران، مويد اتخاذ رويكرد نوآورى باز هستند كه واقعيتى مهم از منظر 

فناورى سطح باال است. 
شكل شماره 1، صحت پرسش هاى مربوط به شرايط فناورانه در مقابل درصد مويد اتخاذ رويكرد نوآورى 
باز را نمايش مى دهد. مى توان ادعا كرد كه 21 پرسش از 26 پرسش مولفه ى فناورى داراى صحتى در حد 
متوسط و باالتر هستند. از آن جا كه همه ى پرسش هاى اين مولفه مويد اتخاذ رويكرد نوآورى باز بودند،                 
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شكل 1- صحت پرسش هاى فناورانه در مقابل درصد مويد اتخاذ رويكرد نوآورى باز

مى توان شرايط فناورانه را با درصد بااليى مويد اتخاذ رويكرد نوآورى باز دانست.
اما براى تحليل پرسشها، تا حد ممكن آنها را در قالب سرفصل هايى مهم دسته بندى مى نمايد. ذيال به 

برخى از آنها اشاره شده است:
الف. امكان استفاده از متخصصان ايرانى مقيم خارج

دو تا از پرسشها، به متخصصان ايرانى مقيم خارج مربوط مى شود (جدول شماره 3): 
 24. تعداد زيادى از متخصصان ايرانى در صنايع هوايى دنيا مشغول به كار هستند.

 25. برخى از ايرانيان مقيم خارج  مايلند دانش و توانايى خود را در خدمت توسعه صنعت هوايى  كشور 
قرار دهند.

هرچند به دليل پراكندگى پاسخها، هر دو پرسش از ضريب پراكندگى نامناسب برخوردارند، اما جدول 
شماره 3 نشان مى دهد كه مد هر دو پرسش 4 و ميانگين آن ها حدود 3,3 است. يعنى اميدى وجود دارد كه 
«برخى از متخصصان ايرانى مقيم خارج كه در صنايع هوايى دنيا مشغول به كار هستند، مايل باشند دانش 
و توانايى خود را در خدمت توسعه صنعت هوايى  كشور قرار دهند.» اين، فرصتى ارزشمند است كه براى 

اغتنام آن بايد برنامه ريزى نمود.
ب. استفاده از ظرفيت هاى موجود در خارج از كشور، و شكل دادن به مشاركت هاى بين المللى 

صنعتى و تحقيقاتى هوايى
براى بررسى اين موضوع، برخى از پرسش هاى مولفه ى اقتصادى نيز به كار گرفته شده اند. اغلب پرسش 
ها از مد 5 و 4 و ميانگين بيش از متوسط برخوردارند، ولى به دليل پراكندگى پاسخ ها، ضريب پراكندگى 
برخى از پرسش ها درحد نامطلوب قرار دارد. در دو حد طيف، پاسخ دهندگان فرصت دستيابى به دانش هاى 
مورد نياز  براى توسعه ى صنعت هوايى را به خوبى تشخيص مى دهند. همچنين، عدم استفاده از استادان 
خارجى براى تربيت دانشجويان رشته هاى هوايى را مورد تاكيد شديد قرار داده اند. مجموع پاسخ ها، بهره 
گيرى از ظرفيت هاى موجود در خارج از كشور، و همچنين ضرورت شكل دادن به مشاركت هاى بين المللى 

صنعتى و تحقيقاتى هوايى را  مورد عنايت قرار داده اند. 
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ج. ارتباط صنعت و دانشگاه

در بررسى وضعيت دانشگاه ها و ارتباط آنها با صنعت، ضريب پراكندگى در اين دسته بيش از سى و هفت 
در صد است و در واقع از صحت در حد زير متوسط برخوردار است. عدم وجود ارتباط ميان صنعت و دانشگاه، 

خود دال بر عدم شكل گيرى نظام نوآورى است.
براى كامل كردن تحليل نحوه ى ارتباط صنعت و دانشگاه، از دو پرسش مطرح در مؤلفه ى اجتماعى، يعنى 
پرسش هاى 13 و 54 نيز كمك گرفته شده است. هر هفت پرسش نمايانگر ارتباط صنعت و دانشگاه در نظام 
نوآورى هوايى، از صحت كم تر از متوسط برخوردارند. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه ارتباط ميان صنعت 
هوايى و دانشگاه ـ به خصوص دانشكده هاى هوايى ـ به عنوان بخش مهمى از نظام نوآورى هوايى، مناسب 

نيست و اين خود يكى از موانع اتخاذ رويكرد نوآورى باز است.

5. تحليل كليت شرايط زمينه اى
سوال تحقيق بيان مى داشت: «شرايط زمينه اى ايران به چه ميزان از اتخاذ رويكرد نوآورى باز در بخش 
هوايى حمايت مى كند؟» ستون دوم پرسشنامه ى تحليل داللت شرايط زمينه اى براى تدارك پاسخ به اين 
سوال طراحى شده بود. جدول شماره 4 مجموع تعداد راى داده شده به هر يك از گزينه ها را نشان مى دهد. 
چنانچه مالحظه مى شود، در 86,3 درصد پرسش هاى تبيين كننده ى شرايط زمينه اى، پاسخ دهندگان 
در مجموع اتخاذ رويكرد نوآورى باز را راه حل دستيابى به قابليت طراحى و توليد هواپيماى جت منطقه اى 
دانسته اند. البته پاسخ دهندگان 7,4درصد پرسش ها را نسبت به اتخاذ هر دو رويكرد على السويه دانسته اند  

كه رد يا تاييدى بر اتخاذ رويكرد بسته يا باز ندارد.

جدول 3- شرايط زمينه اى فناورانه ى 24 در حال حاضر در مقابل شرايط زمينه اى 
فناورانه ى 25 در حال حاضر

 

  25   

      

  
 24  
 

       
       
       
       
       

       

 بنابراين با حذف تعداد آراى داده شده به گزينه ى «على السويه»، مى توان ادعا كرد راى پاسخ دهندگان 
به 93درصد پرسش ها، اتخاذ رويكرد نوآورى باز است. از اينرو، شرايط زمينه اى ايران از اتخاذ رويكرد نوآورى 
باز در بخش هوايى حمايت مى كند و اين رويكرد نوآوري مي تواند به عنوان يك راه حل براي ارتقاي اثربخشي 

نوآوري در بخش هوايي ايران به كار گرفته شود.
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شكل 2- مقايسه ى وضعيت صحت مولفه هاى شرايط زمينه اى با درصد مويد اتخاذ رويكرد نوآورى باز 

جدول 4- مجموع تعداد راى داده شده به هر گزينه
  

      
.  

    
   

.  

  
  

  
  17  1  3  13  
  26 0 0  26  

  47 5 2  40  
  3  0  2  1  

  2  0  0  2  
  95  6  7  82  

  100  6,3 7,4  86,3  
  

 " 
"   

100  6,8  -  93,2  

6. مقايسه ى وضعيت صحت مولفه هاى شرايط زمينه اى
صحت مولفه هاى شرايط زمينه اى، مبتنى بر ميانگين ضريب پراكندگى پرسش هاى هر مولفه و ميانگين 
آنها در قالب شكل شماره 2 مقايسه شده است. همچنين، درصد آراى داده شده به گزينه ى نوآورى باز براى 

هر مولفه به صورت مقايسه اى عرضه شده است.
همانگونه كه مشاهده مى شود، بيشترين ميانگين ها و كمترين ضرايب پراكندگى در سطح مولفه ها، كه 
نشان دهندهى بيشترين ميزان صحت است، به ترتيب مربوط به پرسشهاى مندرج در مولفه هاى سياسى، 
به  ترتيب  به  باز،  نوآورى  به  راى  درصد  باالترين  اما  است.  اجتماعى  و  فناورانه،  اقتصادى،  محيطى،  زيست 

پرسش هاى مندرج در مولفه هاى فناورانه، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و زيست محيطى مربوط است.  
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7. تحليل همبستگى ميان مولفه هاى شرايط زمينه اى

مالحظه  چنانكه  پردازد.  مى  اى  زمينه  شرايط  هاى  مولفه  ميان  همبستگى  تشريح  به   5 شماره  جدول 
مى شود، بيشترين همبستگى هاى معنى دار ميان مولفه هاى فناورانه و اقتصادى، فناورانه و اجتماعى، و 
اجتماعى و اقتصادى برقرار است. در سطحى ديگر، همبستگى هاى معنى دارى ميان مولفه هاى اقتصادى و 
زيست محيطى، و زيست محيطى و سياسى وجود دارد. از سوى ديگر، ميان مولفه هاى فناورانه، اقتصادى، و 
اجتماعى، و مولفه ى سياسى، همبستگى هاى معنى دارى وجود ندارد. همينطور است وضعيت مولفه هاى 

فناورانه و اجتماعى، و مولفه ى زيست محيطى. 

جدول 5- تحليل همبستگى ميان مولفه هاى شرايط زمينه اى
Variable  Variable  Spearman Sig at Pearson Sig at 

Soc  Tech        

Tech  Ec        

En  Po        

Soc  Ec        

Ec  En       

8. برخى از سياست ها و راهكارهاى توسعه ى صنعت هوايى
با استفاده از داده هاى فراهم آمده توسط اين تحقيق، اطالعات الزم براى نيل به راهكارها و سياست هاى 
صنعتى هوايى آماده شد. ذيال، برخى از سياست ها و راهكارهاى ارتقاى نظام نوآورى هوايى، و ترويج رويكرد 

نوآورى باز مرور مى شود: 
1. يكى از موضوعاتى كه مورد غفلت قرار دارد، ضرورت تحريك تقاضا براى علم، فناورى سطح باال، و نيروى 
متخصص در سطح بخش هوايى است. با نگاهى گذرا به سياست هاى علمى- فناورانه ى هوايى مى توان 
دريافت كه عمده ى اين سياست ها، بر عرضه ى نيروى انسانى و يا فناورى متمركز است. اين در حاليست كه 
در حالت ايده آل، و حداقل در سطح نسل سوم تحقيق و توسعه، عرضه و تقاضاى فناورى بايد در تعادل و در 
تعامل با هم صورت بگيرد. اينجاست كه نقش نهادهايى همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعالى نظام 

نوآورى هوايى، از نقش نهادهايى همچون وزارت علوم هم بيشتر مى شود. (پرسش 129 شرايط زمينه اى)
2. سازمان هاى صنعتى هوايى بايد نسبت به ضرورت زمينه سازى براى توسعه ى استعدادهاى جامعه و 
 ايجاد فرصت براى بروز خالقيت و نوآورى هوايى و ايجاد فضايى براى گرايش تعداد بيشترى از جوانان و 
ايده پردازان به بخش هوايى و توسعه ى ظرفيت ايده پرورى آن ها در اين عرصه توجه بيشترى مبذول نمايند. 
و  مى كند؛  فراهم  باز  نوآورى  رويكرد  اتخاذ  براى  را  شرايط  كه  اين روست  از  پرسش  اين  راهبردى  اهميت 

عدم صحت آن، راه را به روى اين رويكرد مى بندد. (پرسش 9 شرايط زمينه اى) 
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3. دولت بايد با طراحى سازوكارهاى انگيزاننده (به طور مثال ضرورت شكل دادن به كنسرسيوم هاى پژوهشى 
و يا توليدى براى بهره مندى از يارانه هاى تحقيقاتى و يا صنعتى) موجبات نزديكى عناصر بخش را فراهم نمايد. 
كند.  مى  فراهم  باز  نوآورى  سمت  به  صنعتى  هاى  شركت  دادن  سوق  براى  را  زمينه  سازوكارها،  گونه  اين 

(پرسش هاى 13 و 54 شرايط زمينه اى)
4. طراحى و توليد هواپيما در سطح استانداردهاى بين المللى، بدون برقرارى تعامالت علمى در سطح 
جهانى، مقدور نيست؛ به ويژه كه كشور در تحريم هم قرار دارد. از اينرو، نظام ادارى كشور براى بهره بردارى 
دانشمندان و متخصصان هوايى كشور از فرصت مجامع علمى– فناورانه ى بين المللى بيشترين تالش خود 

را بايد مبذول نمايند. (پرسش 35 شرايط زمينه اى)
با  تكميلى،  مقاطع  التحصيل  فارغ  و  متخصص  نخبه،  بانوان  جذب  براى  استخدامى  هاى  رويه  تغيير   .5
شرايطى مساوى با مردان، در سازمان هاى صنعتى و پژوهشى هوايى دولتى، تاثير بسزايى در وضعيت نظام 

نوآورى هوايى خواهدداشت. (پرسش 14 شرايط زمينه اى)
6. نظام ادارى كشور در گام نخست بايد شرايط مساعدى را براى بروز قابليت هاى كاركنان دانشى خود 
فراهم كند، تا در گام بعدى بتواند از قابليت هاى موجود در بيرون سازمان و در قالب رويكرد نوآورى باز، 

استفاده كند. (پرسش 3 شرايط زمينه اى)
7. حقوق مالكيت فكرى و سازوكارهاى رسمى حفاظت از آن، همزاد نوآورى باز است. بنابراين ضرورت دارد 
نهادهاى مسوول در قواى سه گانه، نسبت به توسعه ى زيرساخت هاى قانونى و نهادى حمايت از حقوق فناوري 

هوايى اقدام شايسته نمايند. (پرسش 116 شرايط زمينه اى)
8. نوآورى باز مستلزم تعامل گسترده با دنيا است. پرسش هاى تبيين كننده ى وضعيت سياسى، در راه 
تحقق رويكرد نوآورى باز موانعى را ايجاد مى كنند كه عبور از آنها، مستلزم اتخاذ تدابير خاص و هماهنگ 

شده، هم در سطح بخش هوايى و هم در سطح ملى است. (پرسش هاى 106 و 107 شرايط زمينه اى) 
9. به عنوان يك سياست براى تشويق نوآورى باز، بستر الزم براى شكل گيرى كسب و كارهاى سرمايه 

گذارى هاى خطرپذير در بخش هوايى، بايد فراهم شود. (پرسش 82 شرايط زمينه اى) 
تالش   اينرو  از  نيست.  متصور  باز،  نوآورى  رويكرد  اتخاذ  فناورى،  فروش  و  خريد  بازار  وجود  بدون   .10
شايسته اى در خصوص شكل گيرى اين بازار، يا فن بازار هوايى، بايد صورت گيرد. (پرسش هاى 12 و 71 

شرايط زمينه اى)

9. جمع بندى و نتيجه گيرى
اين تحقيق، ميزان حمايت شرايط زمينه اى ايران از اتخاذ رويكرد نوآورى باز در بخش هوايى و امكان اتخاذ 
رويكرد نوآورى باز در راستاى افزايش اثربخشى نظام نوآورى هوايى را، مبتنى بر نظريات مالربا و چسبراو و بر 
اساس چهارچوب تحليلى برگك و همكاران مورد بررسى قرار داد. براى اين منظور، شرايط زمينه اى در قالب 
پنج مولفه ى اجتماعى، فناورانه، اقتصادى، سياسى و زيست محيطى (STEEP) احصا شده، ميزان صحت 
آنها مورد سنجش قرارگرفت، و داللت آنها نسبت به اتخاذ رويكرد نوآورى – بسته يا باز – مبتنى بر آراى 
متخصصان صنعت هوايى مورد ارزيابى شد. در نهايت اين نتيجه حاصل گرديد كه شرايط زمينه اى ايران از 
اتخاذ رويكرد نوآورى باز در بخش هوايى حمايت كند و اين كه رويكرد نوآوري باز مي تواند به عنوان يك راه 
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حل براي ارتقاي اثربخشي نوآوري در بخش هوايي ايران بكار گرفته شود. همچنين، نتايج تحقيق داللت به 
اين موضوع دارند كه باالترين درصد راى به نوآورى باز، به ترتيب به پرسش هاى مندرج درمولفه هاى فناورانه 
و اقتصادى مربوط است. بعالوه، نشان داده شد كه بيشترين همبستگى هاى معنى دار نيز ميان   مولفه هاى 

فناورانه و اقتصادى، فناورانه و اجتماعى، و اجتماعى و اقتصادى برقرار است. 
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