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 چکیده
و تغییرات فناورانه  نوآوری بخشی بوده است.  نوآوری % از مطالعات در حوزه نظام 6، تنها نوآوری های  با گذشت بیش از دو دهه از ظهور مفاهیم نظام     

فناوری تعیین شده است. « الف»های دهند، قرار دارند. در نقشه جامع علمی کشور، بخش هوافضا جزو اولویت به شدت تحت تأثیر بخشی که در آن رخ می

تواند در توسعه اقتصادی و حتی دیپلماسی علم و فناوری با سایر کشورها تاثیر گذار باشد. هدف این مقاله  می بخش هوایی با وجود یك نظام نوآوری کارآمد

 نتوآوری  بخشی و وجه اشتترا  آن بتا نظتام     نوآوری   نظامبخشی  در این بخش است. پس از مرور ادبیات،  نوآوری گیری نظام  تبیین عوامل موثر بر شکل

ساختارمداری و کارکردمداری، مرور شدند. سپس مدل پژوهش، بر اساس اثرگذاری کارکردها بر ساختارها شناسایی شد. در ادامته بتا   دو رویکرد  فناورانه و

سازی معادالت ساختاری مدل استخراج شده با ابزار پرسشنامه بررسی شد. پرسشنامه ابزار پرسشنامه و بهره گیری از نظر خبرگان و با استفاده از روش مدل

هتای کارکردمتداری اشتاعه دانتش و ای تاد       نشتان داد مولفته   جینتاتحلیل شد.  Smart PLSبطور تمام شماری بین خبرگان توزیع شد و نتایج با نرم افزار  ها

 مشروعیت، در هوانوردی عمومی ایران ضعیف هستند که باید برای مرتفع کردن آن اقدام شود. 

 هوانوردی عمومی، کارکردمداری، ساختارمداری، بخشی نوآوری نظام  :کلیدي واژگان

 

 

  

                                                           
 fsaghafi@ut.ac.ir  نويسنده مسئول، دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران 1

2
  bahareh.nabavi@yahoo.com دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي دانشگاه تهران 

3
 manteghi@mut.ac.irاستاد دانشگاه مالك اشتر،  

 

mailto:fsaghafi@ut.ac.ir


ی 
لم
ة ع
نام
صل
ف

- 
شی
وه
پژ

 
هی
ند
رما
ف

 و 
ل،
نتر
ک

 
ال
س

 
وم
س

 ، 
رة
ما
ش

  
  سه،

ییز
پا

 
13
98

 

 ......گیری نظام نوآوری بخشی )مورد مطالعه:  تبیین عوامل موثر بر شکل 

80 
 

  کلیات .1
 داردای  اهمیت ویژه،در یك بخش نوآوری گیری  شکل      

 نوآوری ملی و به تبع آن نظام  نوآوری زیرا فعالیت نظام 

نظام . [1]استبخشی، الزمه شکل گرفتن فناوری و رشد آن 

بخشی از یك سو یکی از سطوح چهارگانه تحلیل  نوآوری 

و بخشی( بوده و از  فناورانه، ای، منطقه ،      )ملی نوآوری های  نظام

گذاری فناوری نیز  های سیاست سوی دیگر یکی از روش

کلیدی  مولفه 4هر نظام نوآوری بخشی شود.  محسوب می

 قوانین، مقررات نهادهای رسمی)سیاستها،(1داردکه عبارتند از 

، و استانداردها(و غیر رسمی)باورها، هن ارها و ارزشها(

یکی از [. 2](تقاضا 4ها، بازیگران و شبکه(3دانش و فناوری، (2

و توانمندی در این  استهوایی کلیدی جهان، صنعت صنایع 

بین بخشی تواند موجب توسعه درون بخشی و زمینه می

دهد بخشهای مختلف نیازمند  مطالعات نشان می [. 3شود]

سیاستهای متفاوت و متنوع هستندو سیاستی که در یك بخش 

های دیگر مناسب مناسب است لزوما برای بخشها و کشور

این صنعت به عنوان یکی از صنایع  توسعه لذا  [.4نیست]

ابعاد اقتصادی و  درکشور  توسعهدانش بنیان می تواند بر 

های صنعتی  تاثیر گذار باشد. هوانوردی عمومی و بخش سیاسی

ت ملی دارد. تحقیق نیو خدماتی مرتبط با آن، نقش حیاتی در ام

حاضر در نظر دارد با استفاده از دو رویکرد کارکردمداری و 

بخشی هوانوردی عمومی ایران را  نوآوری رمداری، نظام ساختا

بررسی و علل ضعف هر یك از کارکردها را مورد تحلیل قرار 

 دهد. 

  هدف و مقدمه .1-1

هایی است کته من تر بته     شامل م موعه فعالیت نوآوری فرآیند 

شتود. تولیتد دانتش،      در یتك سیستتم متی    نوآوری گیری  شکل

هتتا،  ی فراینتتدها، سیستتتم تبتتدیل دانتتش بتته مصتتنوع بتته وستتیله

محصوالت و خدمات و در نهایت تطابق پیوسته مصنوع با نیتاز  

بازار، سه زیر فرآیند اصلی مدیریت دانش است که باعث شتکل  

دو نگترش کلتی بته فرآینتد     . [5]می شود نوآوری گیری فرآیند 

 ود دارد.وج نوآوری 

بیان می کند که علم من تر بته فنتاوری     نوآوری نگرش خطی(1

شود و فناوری نیازهای بازار را پوشتش متی دهتد. در واقتع      می

را از تحقیتق و   نتوآوری  ها، خط ستیر  اصتلی فرآینتد     این مدل

گیترد و در ایتن ارتباتتات خطتی،      توسعه تا بتازار در نظتر متی   

 [.6]قائل نیستند بازخوری از مراحل بعدی به مراحل قبل
، عملکترد نوآورانته بته عملکترد     نتوآوری  نگرش سیستتمی  در  (2

و چگونگی تعامل آنها با هم وابسته است.  نوآوری بازیگران عرصه 

لتتذا بایتتد شتتناخت بتتازیگران و نحتتوه تعتتامتت و ارتباتتتات و    

 [.7]کارکردهایی آنها تواما ان ام گیرد

 تعریف شده اند: عمده سطح پنجدر  نوآوری های نظام

و فتریمن  توسط  نوآوری فهوم نظام ملی : م 2نظام ملی نوآوری 

استت و   نظام در سطح ملتی و کشتوری  این . شد مطرحالندوال 

ثبتات  هتای بتی  مرزهای ملی و نهادهتا و ستازمان  نوآوری در بر 

 .[10-8]تمرکز دارد

عمتدتا   بخشتی  نتوآوری  نظتام   مفهتوم  :3بخشتی  نوآوری نظام 

به نظام نتوآوری ایتن    این رویکردمنطق  مطرح شد.مالربا توسط 

است که بختش هتا از لحتاب ابعتاد مختلفتی همنتون فنتاوری،        

یتك نظتام بخشتی نتوآوری از      تولید، نوآوری و تقاضا متفاوتند.

ای از بتتازیگران نامت تتانس کتته در تولیتتد، جتتذب و    م موعتته

 ها و محصوالت مربوط بته یتك بختش فعتال     استفاده از فناوری

از  ای ایتتن بختتش از م موعتته  تشتتکیل شتتده استتت.  ،هستتتند

محصوالت جدید و موجود بترای استتفاده در حتوزه ختا  و     

 ای از بازیگران که دارای تعامتت بازاری و غیر بازاری م موعه

عتدم  . [11]متی باشتند   در زمینه خلق تولید و فروش محصوالت

، پتژوهش باعث شده است تتا  بخش در  نوآوری اهمیت به باور 

کته تعهتد و    درصتورتی  در حاشیه قرار گیرد. نوآوری فناوری و 

 جتدی باشتد   نتوآوری  گذاران بر اقتصاد مبتنی بر  اجماع سیاست

و فنتاوری   نوآوری ها با ستیق مختلف بر موضوع  تمام گروه و

ی ای تاد متی   هتای بخشت   فعالیتت باشند، نوآوری با اهتمام داشته 

 .[6]شود

ای پویتا از   شبکه ،فناورانه نوآوری : نظام 4فناورانه نوآوری نظام 

عتتامتن استتت کتته در یتتك ناحیتته اقتصادی صتتنعتی تحتتت     

های نهادی خا  بتا یکتدیگر در تعامتل بتوده و در      زیرساخت

 .[12]برداری از فناوری سهیم هستند تولید، انتشار و بهره

                                                           
2
 National Innovation System 

3 Sectoral Innovation systems  

4 Technological innovation systems 
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 مناتق جغرافیتایی خاصتی در   این نظام : 5ای منطقه نوآوری نظام 

تحتت  کشتورهای مختلتف را    هایی از بخش کشور یادرون یك 

 .[14-13]پوشش قرار می دهد و بر روی مناتق تمرکز دارد

نتوآوری در مقتاالت    نظتام جدیدترین نظام نواوری حل مسئله: 

[ 4کنونی نظام نواوری حل مسئله است. قاضی نوری و دیگتران] 

نظامهای نتوآوری را بررستی کترده انتد و دریافتنتد بترای حتل        

و مشکتت در سطح ملی نیاز به نظام نتواوری جدیتدی    مسائل

نام نهادنتد. ایتن    "نظام نواوری حل مسئله"وجود دارد که آن را 

نظام نواوری از ظرفیت همه نظامهای نوآوری برای حتل مستئله   

ختود   مقالته کند. آنهتا در  فنی اجتماعی در سطح ملی استفاده می

کتارکرد نظامهتتای نتتوآوری را تحلیتل کردنتتد و متتدل نظتتام    16

مولفته ستاختاری ارائته     3کتارکرد و    8نوآوری حل مسئله را با 

 کردند.

بتر ادبیتات    بیش از دو دهه از تمرکتز  که حالی در 2007تا سال 

 نتوآوری  مطالتب مترتبط بتا     متی گذشتت،   نوآوری های  سیستم

را به خود اختصتا  داده  مطالب  تمام از درصد 50 ملی حدود

بود ولی به حتوزه هتای دیگتر از جملته حتوزه بخشتی توجته        

 نتوآوری  توجته بتیش از حتد بته نظتام      . [15]محدودی شده بود

ملی ناشی از آن است که این نظام بته عنتوان زیرستاختی بترای     

ها تلقی می شتود. هتر چنتد در یتك نگتاه جتامع بتا         سایر نظام

ملتی   نتوآوری  رویکرد از باال به پایین، بیشترین اهمیت به نظتام  

 نتوآوری  پتایین بته بتاال سته حتوزه      داده می شود و در رویکرد 

ری متتتی بخشتتتی، فناورانتتته و منطقتتته ای اهمیتتتت بیشتتتت    

ملی معتقدند   اختصاصی در هر بختش و  اقتصاددانان تکایابند.

وابسته به زمینته استت. بته عبتارتی نتواوری کتامت متفتاوت از        

در ایتن مقالته بته منظتور      .[5هتد] د  بازیگران،بع و نهادها رخ می

از یك سو و نیاز به دانش بتومی در   کاهش ختء دانشی موجود

بخشتی   نتوآوری  حتوزه  بتر   بخش هوانوردی از ستوی دیگتر،  

  تمرکز خواهد شد.هوانوردی 

نقی زاده با رویکردی  : معرفی حوزه هوانوردي عمومی ایران

های صنایع هوایی عمومی، صنایع  صنعت هوایی را به بخش کاربردی

ای، صنایع  هوایی کسب و کاری و ت اری؛ صنایع هوایی منطقه

. [3]بندی کرد تقسیمها  پادها و جنگندههوایی پهن پیکر، بالگردها، په

                                                           
5 regional/local innovation system 

اشاره  هوانوردی عمومی به آن دسته از محصوالت صنعت هوایی

های دارای که در خارج از حوزه هوانوردی نظامی و نیز ایرالین دارد

. از منظر  می گیرد قرار ،پروازهای از پیش برنامه ریزی شده
6

AOPA  حوزه هوانوردی عمومی،کلیه فعالیت های مرتبط با

تولید و بهره برداری از وسایل پرنده ای است که تراحی، ساخت، 

در خارج از حوزه های هوانوردی نظامی وت اری صورت می گیرد. 

کاربری به شرح زیر را   گروه 14هواپیماهای رده هوانوردی عمومی، 

 در بر می گیرد:

 مسافرت و حمل و نقل خصوصی 

  ایرتاکسی و حمل ونقل منطقه ای 

  و سازمانی هوانوردی شرکتی 

 نفت  ،از قبیل بازرسی خطوط نیرو  کاربردهای ویژه

و گاز، امور امنیتی، تستهای ویژه، کنترل و مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر، مرزبانی، مدیریت بحران در 

  حوادث غیر مترقبه

  جست و، امداد و ن ات و کاربردهای پزشکی 

  نقشه برداری و زمین شناسی، تحقیقات هواشناسی و

  ری ابرهابارو

  و ماهیگیری کاربردهای کشاورزی 

 و حفاظت محیط زیست و حیات وحش اتفاء حریق  

  کنترل ترافیك و کاربردهای انتظامی و اجرا  اعمال

  مقررات

  آموزش های خلبانی 

  آموزشهای تعمیرات و نگهداری 

 تبلیغات هوایی )کشیدن بنر، پخش نمایشهای هوایی  

 کردن اعتنات و آگهی( 

 های تفریحی و ورزشی و مسابقات هوانوردیکاربرد 

ساختارهای موثر بر نظام   در ادامه برای شناخت کارکرد 

خواهد  خبرگان اقدامدر این واحدها با استفاده از نظر  بخشی

 شد. 

مطالعه  :فناورانه/ بخشی نوآوري هاي مختلف به نظام  دیدگاه

ادبیات این حوزه نشان می دهد، منابع مختلف تنها بر دو 

                                                           
6 Aircraft Owners and Pilots Association 
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 نوآوری رویکرد ساختارمداری  و کارکردمداری در تحلیل نظام 

 اند: بخشی به شرح ذیل تاکید کرده

این   فناورانه بخشی: نوآوری دیدگاه ساختاری به نظام -الف

 شود، رویکرد که در بسیاری از تحقیقات این حوزه مشاهده می

و شناخت بازیگران و  نوآوری مبتنی بر تحلیل ساختاری نظام 

ها عمدتا به  تعامتت موجود در این نظام است. این تحلیل

صورت کیفی بوده و بسیار وابسته به زمینه و ساختار نهادی هر 

های مختلف در این  در نتی ه مقایسه نظامباشند و  کشور می

ن اولیه این حوزه رویکرد چندان ساده نیست. رویکرد محققا

مانند نلسون، لوندوال،  فریمن، کو  و مالربا در این دسته قرار 

اجزای یك  [12]  از نظر کارلسون و استنکیویز. [6] گیرد می

ها و نهادها که در  عبارتند از: بازیگران، شبکه نوآوری سیستم 

تحقق یك کارکرد کلی شامل توسعه، اشاعه و  راستای

برداری از محصوالت )کاالو خدمات( و فرآیندهای جدید  بهره

در یك بخش توسط  نوآوری کنند. به عقیده مالربا  مشارکت می

دانش  : الف( [14]گیرد سه عامل اصلی زیر تحت تأثیر قرار می

شی بخ نوآوری نقش محوری در   ها: دانش و فناوری و فناوری

ها  دارد و موجب تنوع رفتارها و تنوع سازماندهی شرکت

ها به کار  ای که در بخش پایه آوری فن شود. همننین میزان می

ها بر روی ماهیت، مرزها و این فن آوریاست  متفاوترود  می

ها:  و شبکهبازیگران  ([. ب16]تأثیر گذارند آنها دهی و سازمان

یك بخش  متفاوتی دارند.رفتارهای   بازیگران هر بخش،

ها یا افراد )مانند مصرف  سازمانی از قبیل بازیگران ناهمگون

  سازمانشود. یك  را شامل میها، کارآفرینان، و دانشمندان(  کننده

مین      ها و تأ     ها، تولید کننده ها )استفاده کننده شرکت تواند، می

 ها، دانشگاه)ر بنگاهیغی های کنندگان نهائی( یا سازمان

یا  واحدهای ت اری های دولتی، آژانس های مالی، سازمان

های  از سازمانی تر کوچك یواحدهایو یا های فنی(  ان من

از  یتر)واحد تحقیق و توسعه یا واحدهای تولید( یا گروه بزرگ

نهادها: [ ج(6]های صنعتی( باشند ها) مانند ان من سازمان

های هر بخش توسط نهادها العمل ادراکات، اقدامات و عکس

 ها عادات رایج، نهادها شامل هن ارها، روالشکل داده می شود. 

استانداردها و غیره می باشند  ها، قوانین، نقش شیوه های تاسیس،

هایی از  اند. نمونه« قواعد بازی»در حقیقت نهادها،  [.10]

عبارتند از: قوانین ثبت  نوآوری  های  در سیستمنهادهای مهم 

ها  راع و همننین قوانین و هن ارهایی که بر روابط میان بنگاهاخت

 [.17] متمایزند« بازیگران»و « قواعد بازی»ها موثرند.  و دانشگاه

رویکرد دوم  : فناورانه /بخشی  نوآوري  دیدگاه فرآیندي به نظام  

ها یا  به جای تمرکز بر ساختار، توجه خود را به فعالیت

معطوف کرده است. در نتی ه، این  نوآوری کارکردهای نظام 

و آننه که در  نوآوری های عملکرد نظام  رویکرد بر پویایی

شود و نه  کند متمرکز می حقیقت در این نظام تحقق پیدا می

رو، این  اینکه صرفا به عناصر ساختاری نظام توجه کند. از این

کند تا بتوان ساختار را از محتوا  رویکرد شرایطی را فراهم می

دا کرده و امکان تدوین وتحلیل اهداف سیاستی و مسائل ج

. به نظر [18-19]کند سیاستی درابعاد کارکردی را فراهم می

هکرت و همکاران سه دلیل برای اتخاذ رویکرد کارکردی به 

این رویکرد ان ام مقایسه (1 وجود دارد: نوآوری های  سیستم

های مختلف نهادی را  با چینش نوآوری های  کارایی میان سیستم

مندتری برای نگاشت  رویکرد کارکردی شیوه نظام(2 کند. تسهیل می

رویکرد کارکردی (3 سازد. را مقدور می نوآوری های  کننده نبییت

گذاری، به همراه ابزار  ی روشنی از اهداف سیاست تواند م موعه می

 .[20]تحقق آنها را تبیین کند

گیری  در راستای شکل [20]همکارانبر اساس نظر هکرت و 

بایست محقق شود. این  فناورانه هفت کارکرد می نوآوری نظام 

های کارآفرینی، توسعه دانش،  کارکردها عبارتند از : فعالیت

دهی به بازار، بسیج  دهی به سیستم، شکل انتشار دانش، جهت

ها بر یکدیگر دبخشی. از ترفی این کارکر منابع و مشروعیت

توانند من ر به تقویت و یا تضعیف  اثرگذار هستند و می

یکدیگر شوند. در نتی ه چنین تعامتتی میان کارکردها، 

ها  شود که تشکیل آن های علی معلولی متفاوتی ای اد می حلقه

رویکرد برگك به  [.20]سازد مسیر توسعه فناوری را تسهیل می

ی و توسعه گیر دنبال تبیین موضوعات سیاستی مرتبط با شکل

این منظور ابعاد تحلیل ه و ب است نوظهور نوآوری یك نظام 

 . [18-19]کند در هفت کارکرد اصلی  ختصه میاین نظام را 

 و استخراج مدل مفهومی پژوهش  تحقیق روش .2-1
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در این تحقیق با استتفاده از رویکترد مطترح شتده توستط             

 نتوآوری  های ساختارمداری نظتام   در خصو  مولفه [16]مالربا

و  [19]رویکرد مطرح شده توسط برگتك و همکتاران   بخشی و 

، ارتباط و تاثیر عوامل کارکردمتداری بتر   [20]هکرت و همکاران

عوامل ساختارمداری بررسی شتده استت. در متدل برگتك ایتن      

هتای ستاختارمداری بتر     رابطته یتك ترفته بتوده و تتاثیر مولفته      

دمداری بررسی شده است، لتذا متدل هکترت بتا در نظتر      کارکر

گرفتن ارتباط بین عوامل که در مدل برگگ ارائه شده، به عنتوان  

حتوزه   3مبنای این تحقیق انتخاب شده است. ایتن متدل شتامل    

متغیتتر  10حتتوزه کتتارکردی در م متتوع شتتامل  7ستتاختاری و 

ه حتوز  10اصلی است. در ادامه برای آنکه زیر مولفه هتای ایتن   

برای بخش هوانوردی عمومی ایران استخراج شود بتا مصتاحبه   

آمتاری ایتن    از نظر خبرگان این حوزه استفاده شده است. جامعه

شتماری ان تام گرفتته     نفر بوده که بته صتورت تمتام    50تحقیق 

از  نتد عبارتانتد و   %( پاسخگو بوده80نفر ) 40است، از این میان 

 عمتومی  هوانوردی بخش درکلیه محققان و پژوهشگران شاغل 

مولفه های استخراج شده ابعاد ستاختار متداری    1باشد.جدول می

مولفه های استخراج شده بترای بعتد کارکردمتداری     2و جدول 

بخشتی هوانتوردی عمتومی ایتران را مبتنتی بتر        نتوآوری  مدل 

مطالعه تطبیقی و سپس تکمیل آن با مصاحبه بتا خبرگتان نشتان    

تبط با عوامل ستاختاری نظتام   های مر ها و مولفه دهد.شاخص می

بخش هوانوردی عمتومی ایتران بتا استتفاده مطالعتات       نوآوری 

استتخراج شتد. ایتن     1تطبیقی و نظتر خبرگتان مطتابق جتدول     

هتا بتا استتتفاده از نظترات خبرگتان حتوزه و مصتتاحبه       شتاخص 

استخراج و برای این صنعت بتومی شتده استت. ضتمنا در گتام      

فه های مترتبط بتا عوامتل    ها و مول بعدی با همین روش شاخص

کارکرد مداری نیز برای این حوزه استخراج شتد کته در جتدول    

 ارائه شده است. 2

تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزو تحقیقات کاربردی 

است و از نظر شیوه گرد آوری و تحلیل داده ها از نوع 

توصیفی و تحلیلی است. همانطور که بیان شد در این تحقیق از 

استفاده شد تا تاثیر عوامل  [20]و همکارانمدل  هکرت 

مدل کارکرد مداری بر ساختارها  بررسی شود. برای استخراج 

ابتدا عوامل کارکردی و عوامل ساختاری موثر بر صنعت 

هوانوردی عمومی مبتنی بر نظر خبرگان شناسایی شد. جامعه 

آماری خبرگان این تحقیق عبارتست از کلیه محققان و 

شاغل در سازمان صنایع هوایی، اتحادیه صنایع پژوهشگران 

هوایی و فضایی، صنعت هوایی و مواد ترکیبی ف ر، صنعت 

بنیان هوایی و  هوایی قدس، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش

های خصوصی  هوانوردی، سازمان هواپیمای کشوری، شرکت

سال در این زمینه  5ی هوانوردی عمومی که بیش از  در حوزه

کار دارند. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اتتعات و سابقه 

ی  نامهای، مصاحبه و نیز پرسشداده از ابزار مطالعات کتابخانه

محقق ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شده است. نحوه  امتیاز 

 7تا  1دهی به پرسشنامه هم با استفاده از تیف لیکرت با امتیاز 

نفر از  5مه از نظر بوده است. برای روایی صوری پرسشنا

نفر از اساتید استفاده شده و پرسشنامه اصتح  5متخصصان و 

 شد. 

در این استفاده شد . CVRروش از برای روایی محتوایی مقاله 

و گویه ها را بصورت  دندشانتخاب داور نفر  8 باروش 

( Nی)رضرور( و غیUی)رضروریاما غ دیمف(، Eی)ضرور

. سپس مقدار روایی محتوا را با فرمول زیر ردندبندی ک دسته

 CVR=(ne – n/2)/(n/2)محاسبه شد: 

ی که آن سئوال را ضرورن از داورا یتعداددر این فرمول،  

در این  نمایش داده شد. nو تعداد کل داوران با   neبا  دانستند

 ییمحتوا یینسبت روا ریحداقل مقادمعیار، تبق نظر الوشه، 

 است. 0 75پرسشنامه،  های نهیاز گز كیهر  یقابل قبول برا

 پرسشنامه های نهیاز گز كیهر  یبرا ییمحتوا یینسبت روا

مقدار بدست آمده برای گزینه های پرسش نامه و محاسبه شد 

که حاکی از اعتبار محتوا  به دست آمد 0.86تا  0.77بین 

 . [24]است

بطور تمام نفر خبره هستند که پرسشنامه ها  50جامعه تحقیق 

شماری بین آنها توزیع شد. برای صحت سن ی پایایی 

پرسشنامه توزیع و پایایی آن با آلفای  20پرسشنامه ابتدا، 

بدست و معتبر(0.7)بیش از  0.82 کرونباخ سن یده و مقدار

از  شد وپرسشنامه بطور وسیع بین همه جامعه توزیع  لذاآمد. 

پرسشنامه تکمیل شده، دریافت 40پرسشنامه توزیع شده، 50
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  0.77پرسشنامه دریافتی  40شد. مقدار آلفای کرونباخ برای 

نامه از پایایی مناسبی برخوردار بود و در نتی ه پاسخها پرسش

ها از تحلیل عامل تاییدی با نرم افزار  است. برای تحلیل داده

Smart PLS  فوق قبت در ادبیات وجود استفاده شد. زیرا مدل

داشته و در این ا برای صنعت هوانوردی عمومی ایران مورد 

 .  آزمون قرار می گیرد

بخش هوانوردي عمومی  نوآوري هاي استخراج شده در رویکرد ساختار مداري مرتبط با عوامل ساختاري نظام  مولفه .1 جدول  

 

هاي  شاخص

 شکل گیري
ها مولفه  

 نقش آفرینان 

 های محصوالت بخش هوانوردی عمومی در کشورهای دارای هدف تولید نمونهمیزان شرکت 

 گری و حمایتی در بخش هوانوردی عمومی گذاری، تنظیمهای دولتی موجود برای ان ام امور سیاستمیزان سازمان 

 دهنتدگان در بختش هوانتوردی    هتای متالی خطرپتذیر از محققتین و توستعه     موسسات اعتباری و صندوقها، های مالی شامل بانكمیزان حمایت سازمان

 عمومی 

 های علمی در بخش  های علم و فناوری، مراکز رشد و ان منمرجع، پار  ها، آزمایشگاهها، پژوهشگاهمیزان فعالیت دانشگاه 

 ها، مراکز رشد، مراکز استاندارد و .....  ند صندوقگیری بازیگران میان ی و پشتیبانی این حوزه مان میزان شکل 

 میزان لزوم توجه به همه قلمروهای علمی، برای نواوری در این بخش 

 نهادها 

 ها در رابطه با بخش هوانوردی عمومی در کشوراندازها، اهداف و استراتژیمیزان وجود قوانین و مقررات، چشم 

 های فناوری بخش   ی اولویتبازیگران بخش هوانوردی عمومی نسبت به توسعهگیری عتقه و اصرار در میان  میزان شکل 

 میزان احساس تعلق آینده به بخش در میان بازیگران بخش هوانوردی عمومی 

 سازی در بخش هوانوردی عمومی  های تروی ی به جهت فرهنگ گیری فعالیت میزان شکل 

 های مفید در بخش هوانوردی عمومی  مهنا ها، توافق نامه ها، تفاهم نامه میزان تدوین آیین 

ها شبکه  

 ها و... در این بخش   ها، خوشه ها، شبکه های رسمی میان بازیگران مختلف این حوزه مانند ان من میزان گسترش شبکه 

 های غیررسمی میان بازیگران مختلف این بخش مانند روابط ت اری، روابط زن یره تامین و.... گیری شبکه میزان شکل 

 بخشی هوانوردي عمومی ایران نوآوري هاي بعد کارکردمداري مدل  استخراج مولفه .2 جدول

هاي شکل  شاخص

 گیري
ها مولفه  

ت
الی

فع
 

ي 
ها

انه
رین

راف
کا

 

 های تازه تأسیس( به این بخش  اند و شرکتهایی که در کسب و کار دیگری فعال بودههای مختلف )شامل آن میزان ورود شرکت 

  های کاربرد در این بخش  های دولتی و عمومی به حوزهسازمانمیزان ورود 

 های کاربرد در این بخش  های علم و فناوری به حوزههای مستقر در مراکز رشد و پار های دانشگاهی و شرکتمیزان رشد تعداد شرکت 

 های خارجی در این بخش  با کمك شرکت های اولیه از محصوالت و قطعات مبتنی بر توان داخلی و یاهای تولید نمونهمیزان پروژه 

 بنیان در بخش هوانوردی عمومی های دانش میزان تعداد شرکت 

ش
دان
ه 
سع
تو
و 
ق 
خل

 

 های تحقیق و توسعه در بخش هوانوردی عمومی  میزان پروژه 

 های تحقیق و توسعه ان ام شده در بخش هوانوردی عمومی  کیفیت پروژه 

 ها و کتب علمی در بخش هوانوردی عمومی در ایران نامهالمللی، پایانمیزان تولید مقاالت معتبر بین 

  میزان نوآوری و اختراع ثبت شده و ثبت نشده ملی و بین المللی متعلق به ایران در بخش هوانوردی عمومی 

 های بین المللی در بخش هوانوردی عمومی  های مشتر  تحقیق و توسعه صورت گرفته با سایر کشورها و یا سازمانمیزان پروژه 

 های کشور در حوزه هوانوردی عمومی  المللی با نیازها و اولویت های استنادی داخلی و بین میزان ارتباط مقاالت نمایه شده درپایگاه 

 بخش هوانور دی عمومی  های ملی و بزرگ در میزان وجود پروژه 

 تحقیق و توسعه در بخش هوانوردی عمومی ای میزان خلق دانش مبتنی بر 

 یادگیری، تقلید و واردات در بخش هوانوردی عمومی تحقیق و توسعه و میز ان خلق دانش مبتنی بر 
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هاي شکل  شاخص

 گیري
ها مولفه  

ش
دان

ر 
شا

انت
 

 

 ها)دولتی، دانشگاهی و یا صنعتی( توسعه مشتر  میان سازمانهای تحقیق و میزان افزایش دانش بازیگران در این بخش با استفاده از پروژه 

 هتای فنتی و   هتا بترای ان تام همکتاری    های)م موعه روابط پایدار( منس م متشکل از بازیگران )در دولت، دانشگاه و صنعت( ماننتد ان متن  میزان شبکه

 اتتعاتی در این بخش در کشور  

 های تخصصی در این بخش در کشور   ها و کارگاه همایشها، ای نظیر کنفرانسهای شبکهمیزان فعالیت 

 های مختلف  ها و شرکتدیده و ماهر این بخش بین سازمانجایی نیروهای آموزشمیزان جابه 

 های همکاری فناورانه در این بخش در ایرانمیزان پروژه 

   میزان ح م قراردادهای تحقق یافته بین دانشگاه و صنعت در این بخش 

 المللی مشتر  در این بخش های بین میزان پروژه 

کل
ش

 
زار
 با
ی
یر
گ

 

   میزان خریدهای دولتی )بازارهای خا  ای اد شده از سوی دولت( برای ارتقاء استفاده از توان داخل در این بخش 

 های مقطعی خرید محصوالت و خدمات این بخش در کشور   میزان سفارش 

 ی این بخش  میزان تنوع محصوالت خریداری شده 

 میزان تنوع مشتریان محصوالت این بخش 

 های فناوری، کاال و خدمات( میزان سهم واردات صادرات حوزه هوانوردی عمومی از کل واردات وصادرات کشور)به تفکیك پروژه 

شی
بخ
ت 
وعی
شر
 م

  میزان حمایت قوانین و مقررات کتن موجود در کشور در صنعت هوایی از بخش هوانوردی عمومی 

  بخش هوانوردی عمومی از سوی مدیران میانی و کتن کشورمیزان حمایت 

   میز ان حمایت اجتماعی از بخش هوانوردی عمومی در کشور 

 ها و...(  بازار، موزه ها، فن های تروی ی در بخش هوانوردی عمومی در کشور ) نمایشگاه میزان فعالیت 

 های موجود در سطح کتن کشور از بخش هوانوردی عمومی  نامه ها، توافق نامه ها، تفاهم نامه ها، آیین میزان حمایت ترح 

 گیری بازیگران میان ی و پشتیبانی این حوزه مانند صندوقها، مراکز رشد، مراکز استاندارد و.... در بخش هوانوردی عمومی میزان شکل    

ص
صی

تخ
 و 

ین
تام

 

بع
منا

 

   میزان نیروی انسانی توانمند )با دانش علمی و یا مهارت( در بخش هوانوردی عمومی در کشور 

 های فنی مهندسی و تخصصی مرتبط با بخش هوانوردی عموی از تریق کارشناسان خارجیها و کمك ح م آموزش 

 گذاران بخش خصوصی در بخش هوانوردی عمومی گذاری در تأمین تکنولوژی و دانش فنی از سوی دولت و سرمایه میزان سرمایه 

  میزان وجود زیرساخت و ت هیزات مکمل و مواد اولیه مورد نیاز برای بکارگیری در این بخش مانند ت هیزات آزمایشگاهی و تست 

 این بخش  های مرتبط به تفکیك مقطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( در  التحصیتن دانشگاهی رشته تعداد فارغ 

 تعداد پژوهشگر معادل تمام وقت به تفکیك خصوصی و  دولتی فعال در بخش هوانوردی عمومی 

   نسبت متخصصان مهاجرت کرده فعال در بخش هوانوردی عمومی به خارج از کشور به کل متخصصان در این بخش 

 دفاعی  غیردفاعی  -تی  غیردولتیهای پژوهش و توسعه بخش هوانوردی عمومی به کل بودجه بخش دول میز ان سهم بودجه 

 میزان نسبت درآمد ساالنه بخش خصوصی و دولتی فعال در بخش هوانوردی عمومی به تولید ناخالص ملی 

 میزان درآمد حاصل از از ترانزیت هوایی بار و مسافر در بخش هوانوردی عمومی 

ت
دای

ه
 

ت
جه

و 
 

ی 
ده

ت
یقا

حق
ت

 

 

  ی بخش هوانوردی عمومی شده برای توسعهمیزان تنوع قوانین و مقررات حمایتی وضع 

 ی بخش هوانوردی عمومی میزان اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی وضع شده برای توسعه 

 دهندگان کشور به سوی اولویتهای فناوری در بخش هوانوردی عمومی میزان گرایش محققین و توسعه 

 بخش از سوی دولت ی این های توسعهمیزان اجرایی شدن اهداف کمی و استراتژی 

 های دولتدهندگان این بخش از اهداف و استراتژیمیزان آگاهی محققین و توسعه 

 ی این بخشهای اتخاذ شده در توسعهمیزان شتابزده و بدون برنامه بودن تصمیمات و سیاست 

 .استاستخراج شده  1لذا مدل مفهومی نهایی تحقیق مطابق شکل 
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 مدل مفهومی تحقیق، تاثیرگذاري عوامل کارکردمداري بر عوامل ساختارمداري .1 شکل

 

 ها یافته .2

از آن اییکه الزم است در بررسی فرضیه تحقیق، تمامی    

به تور دستی از مدل حذف شوند،  0.4بارهای عاملی کمتر از 

حذف شد. بوده و  -0.68بار عاملی شاخص ای اد مشروعیت 

در دومین مرحله پردازش مدل، انتشار دانش، بارعاملی منفی به 

خود اختصا  داد. در مرحله سوم باید تحلیل مدل بر اساس 

پنج شاخص بعد کارکردمداری صورت گیرد.عتوه بر این 

، کلیه 7جهت حصول اتمینان از قابلیت اتمینان شاخص

بوده و 0.6ها باید بزرگتر از مقدار  بارهای عاملی شاخص

. بدین منظور از [21]معنی دار باشند 0.05حداقل در سطح 

شد. در  موجود در خروجی گزارش مدل استفاده  Tآماره 

مقدار بارهای  4بارهای عاملی مدل اولیه و جدول  3جدول 

مرحله نهایی تحلیل کارکردمداری نشان داده  Tعاملی و مقدار 

به شده توسط نرم محاس T با توجه به اینکه  مقدار شده است.

عامل در بعد  3است در نتی ه وجود  1.96افزار، بیش از مقدار 

عامل برای بعد کارکرد تایید می شود. میزان ارزش  5ساختار و 

 .است   0.68ضریب مسیر نیز 

، عامل دیگری 8مقدار ضریب قابلیت اتمینان ساختاری

است که در ارزیابی قابلیت اتمینان سازگاری درونی مدل 

 1تا  0های انعکاسی بکار می رود. مقدار این ضریب از 

پذیرفته شده و کمتر از  0.6متغیر است و مقادیر باالتر از 
                                                           

7 Indicator reliability 
8  Composite reliability 

و کمترین مقدار حذف  [22نامطلوب ارزیابی می شود] 0.4

 شود. شود و دوباره روال تکرار می می
 بارهاي عاملی اولیه .3ولجد

عاملی بار  ابعاد و شاخص ها ابعاد مدل  

عناصر 

 ساختاري

 0.481 نقش آفرینان

 0.947 شبکه ها

 0.889 نهادها

 کارکردها

 0.903 فعالیت های کارآفرینانه

 0.782 توسعه دانش

 0.372 - اشاعه دانش

 0.27 هدایت جست و

 0.745 شکل دهی به بازار

منابعبسیج   0.464 

ای اد مشروعیت   0.682-  

و مقدار  0.77مقدار قابلیت اتمینان عوامل کارکردی معادل

باشد. مقدار  می 0.827قابلیت اتمینان عوامل ساختاری معادل 

یا اعتبار همگرایی، که همبستگی زیاد شاخص  برازش مدل

های یك سازه را در مقایسه با همبستگی شاخص های سازه 

 0.5های کارکردی معادل  شان می دهد، برای مولفههای دیگر ن

بدست آمد و با توجه  0.63های ساختاری معادل  و برای مولفه

تبق نظر فورنل و الرکر  [.22-23]است 0.5به اینکه باالتر از 

باشد. مقدار الفای کرونباخ برای  برازش آن قابل قبول می

ساختاری  های و برای مولفه 0.683های کارکردی معادل  مولفه

       0.6بدست آمد که با توجه به اینکه باالتر از  0.724معادل 

 باشند، قابل قبول است.  می
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 ها بارهای عاملی و قابلیت اتمینان شاخص .4جدول 

بار هاي  ابعاد و شاخص ها ابعاد مدل

 عاملی

 Tمقادیر 

عناصر 

 ساختاري

 2.05 0.451 نقش آفرینان

 4.03 0.941 شبکه ها

 3.68 0.889 نهادها

 3.49 0.938 فعالیت های کارآفرینانه کارکردها

 3.02 0.814 توسعه دانش

 1.98 0.478 هدایت جست و

 3.11 0.744 شکل دهی به بازار

 1.97 0.458 بسیج منابع

هر سازه  یها که شاخص مبتنی بر آن استروایی همگرا 

فورنل و روش ای داشته باشند. تبق  با یکدیگر همبستگی میانه

های  الرکر، معیار روایی همگرا این است که میانگین واریانس

یا به عبارتی  AVEباشد.  0 05 از بیشتتر (AVE9) خروجتی

اعتبار همگرایی، همبستگی زیاد شاخص های یك سازه را در 

های سازه های دیگر نشان می مقایسه با همبستگی شاخص

های انعکاسی باید ارزیابی شود. در استفاده از دهد که در مدل 

برای بررسی روایی همگرا در مدل از  smart PLSنرم افزار 

. شود یم)میانگین واریانس استخراجی( استفاده  AVEضریب 

متغیر است که مقدار قابل قبول  1تا  0مقدار این ضریب از 

که  . همان گونهباشد یم 0.5مقادیر باالتر از  AVEبرای ضریب 

باالتر  AVEی مقادیر،  همه، شود یمدر خروجی مدل مشاهده 

ی ها سازهبرای  AVEدارند، در نتی ه با باال بودن مقدار  0.5از 

مدل، روایی همگرای مدل و مناسب بودن برازش مدل های 

تبق نتایج ارائه شده در جدول  [.22]شود یماندازه گیری تایید 

 روایی همگرا تایید می شود. 5
 ی پژوهشها سازهبرای  AVEقادیر م .5 جدول

 AVEمقادیر  متغیر

 0.5 کارکردها

 0.63 عناصر ساختاری

 نیبتت یتی جز یوجتود همبستتگ   انگریت ب6(جتدول  ) روایتی واگترا  

استت   گتر ید یستازه هتا   یسازه و شاخص ها كی یشاخص ها

محاستبه اعتبتار    یشود. برا یابیارز دیبا یانعکاس یکه در مدل ها

بته   ،شتد استتفاده   Smart PLSنترم افتزار    یاز خروجت  یصیتشخ

مربوط به هر کدام از شاخص هتا   یبار عامل  نیکه بزرگتر یتور

                                                           
9 Average Variance Extracted 

مربتوط بته    یعتامل  یبارها رینهفته سا ریمتغ ایمربوط به بعد  دیبا

 گتر، ینهفتته د  یرهتا یمربوط به متغ یعامل یبارها ریآن باشد و سا

 .[21]مقدار کوچکتر باشند نیاز ا دیبا

 ی مدلروایی واگرا. 6جدول
ها مولفه كاركردها ساختار  

 نقش آفرينان 0.092 0.651

 شبكه ها 0.398 0.943

 نهادها 0.45 0.899

 فعاليت هاي كارآفرينانه 0.93 0.428

 توسعه دانش 0.814 0.317

0.003-  هدايت جستجو 0.58 

 شكل دهي به بازار 0.744 0.346

 بسيج منابع 0.658 0.226

ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد مدل  2شکل 

 را نشان می دهد
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 مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد .2شکل 

با توجه به اینکه بار عاملی محاسبه شده در تمام موارد 

ساختاری تاثیر مثبت و است، کارکردها بر عناصر  0.4بیشتر از 

مداری برساختارمداری دداری دارد. لذا عوامل کارکر معنی

نشان داده  2که در شکل  استکارکرد موثر  5تاثیرگذار بوده و 

 شده است

 نتیجه گیري  .3
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت شکل گیری نظام 

نوآوری بخشی در صنعت هوانوردی عمومی ایران بود. برای 

استفاده شد تا اثر  [20]کار از مدل هکرت و همکارانان ام این 

عامل ساختاری بررسی  3عامل کارکردی در این مدل را بر  7

کند. برای تعیین زیر مولفه ها متناسب با وضعیت صنعت 

هوانوردی عمومی از مطالعات تطبیقی و تکمیل و اصتح آن با 

متغیر  10مصاحبه با خبرگان، استفاده شد و مدل نهایی مبتنی بر 

در ادامه برای بررسی وضعیت این مدل در ایران استخراج شد. 

 استفاده شد.  معادالت ساختاری ازتحلیل عاملی تاییدی با 

ها،  در این تحقیق به دلیل نظامی بودن برخی م موعه

های مورد نیاز وجود  مشکتتی در دریافت اتتعات و داده

  نوآوری فهوم ای که با م داشت و دسترسی به افراد خبره

و  آشنایی داشته و در بخش هوانوردی نیز فعال باشند

چالش  .محدودیتی برای مصاحبه نداشته باشند نیز مشکل بود

بزرگ محقق پس از دستیابی به این خبرگان، تتش در 

ها به دلیل ناامیدی و دلسردی این افراد از این  سازی آن همراه

  بخش بود.

 

شاخص ای اد مشروعیت،  ،در مرحله اول پردازش مدل

کمترین مقدار بار عاملی را به خود اختصا  داده و از مدل 

حذف شد. در دومین مرحله پردازش مدل، شاخص انتشار 

دانش به دلیل بارعاملی منفی حذف شد. مرحله سوم تحلیل 

مدل بر اساس پنج شاخص باقیمانده بعد کارکرد ان ام شد. 

رفی شده توسط مدل هکرت عامل مع 7عامل از  5نتایج تاثیر 

عامل ساختاری در صنعت هوانوردی عمومی ایران  3را بر 

مورد تایید قرار داد.برای دریافت علت این امر از مصاحبه با 

 ده و نتایج به شرح زیر توجیه شد:خبرگان استفا

بعد کارکردی  2 صنعت هوانوردی عمومی در

ده بخشی و قانونمند سازی بسیار ضعیف عمل کر مشروعیت

توان به نقش دولت در نبود قوانین  است. این مساله را می

سخت و محکم برای استفاده از محصوالت با کیفیت داخلی و 

همننین ضعف نظام حقوق مالکیت معنوی در این بخش 

 جست و کرد. 

متغیر کارکردمداری انتشار دانش تا حدودی ضعیف 

ام حقوق توان در ضعف نظ ارزیابی شده است. این مساله را می

مالکیت معنوی هوانوردی عمومی ایران جست وکرد. همننین 

های حمل و نقل  ای در این بخش، از برنامه الگوبرداری  هیچ

هوایی ت ارب برتر جهانی مانند شاتل باس در مناتق مستعد 

تامین و تخصیص منابع،  دیاست. متغیرکارکر نشدهایران ان ام 

مهم   و قابلیت اعتماد آن،با توجه به نتایج آزمون بار عاملی 

ها  های این بخش در زیر ساخت ارزیابی شده است. محدودیت

 های تسهیل کننده و منابع انسانی، فضای پروازی، وجود برنامه

 مدیریت صحیح، بوده است. و
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گیری بازار نسبتا مناسب  عملکرد متغیر کارکردی شکل

نعت توان در نقش تقاضا و ص ارزیابی شد. این مساله را می

مورد بررسی قرار داد. با وجود ارزیابی خوب این کارکرد، 

رغم  جذابیت چندانی در بازار حمل و نقل هوایی کشور، علی

های جایگزین، وجود نداشته و  ها و روش وجود زیرساخت

ای و بنگاهی و در بهترین شرایط معطوف  ها عمدتا جزیره نگاه

ی با محصوالت به بازار داخلی است. همننین توانایی هماورد

مشابه خارجی بسیار پایین بوده و برای ورود به بازارهای بین 

هایی است که از  و اثبات قابلیت  المللی نیاز به اخذ تاییدیه

 عهده این بخش خارج است. 

های کارآفرینانه تا حدودی ضعیف عمل کرده  متغیر فعالیت

برای توان به عدم ارائه تسهیتت کافی  است. این مساله را می

خرید هواگرد تولید داخل، واردات محصوالت هوایی دارای 

نمونه داخلی، عدم حمایت کافی و مستحکم از صنایع داخل، 

 جست و کرد. 

متغیر کارکردی خلق و توسعه دانش خوب عمل کرده ولی 

متغیر کارکردی انتشار دانش بسیار ضعیف است. این مساله را 

انشگاهی بررسی کرد و توان در نقش مراکز تحقیقاتی و د می

تحلیل نمود که با توجه به نامشخص بودن اهداف کمی توسعه 

هوانوردی عمومی، تبیعتا راهبردهای موجود نیز محل ایراد 

گیرد.به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که  جدی قرار می

های تفریحی، ورزشی، آموزشی،  هوانوردی عمومی، حوزه

اس، چارتر، شرکتی(، حمل مسافر)شامل: ایرتاکسی، شاتل ب

ان ام امور هوایی )نقشه برداری، آتش نشانی، آمبوالنس هوایی، 

توان برای هر کدام از این  شود، می کشاورزی و ...( را شامل می

ها، الزامات توسعه و راهبردهای توسعه دانشی مخصو   حوزه

 کار گرفت.  به خود را به

 ی شود:با توجه به موارد فوق پیشنهادات زیر ارا ئه م

بخشی و قانونمند ستازی، و   برای افزایش نقش کارکرد مشروعیت(1

های  کانون ،کمك به افزایش توسعه و انتشار دانش یپیشنهاد می شود

هوانوردی در سراسر کشور ای اد و توسعه یابد و مسابقات مختلف 

در زمینته ستاخت و پترواز هواپیماهتتای کوچتك ت ربتی و بتتدون      

مطالب درسی در کتب علوم و فنتی متدارس   سرنشین برگزار شود. 

شبکه خطوط هوایی ایرتاکستی و   ابتدایی و دبیرستان گن انده شود.

هتا، کته در    های شهرستان ای در فرودگاه ایرالین بین استانی و منطقه

فرودگاه در این بخش می تواند با کاربرد هواپیماهای  90حال حاضر 

 کوچك فعال گردد.

هوانوردی عمتومی، بتا هتدف تستهیل در     مقررات زائد در بخش (2

استفاده از هواپیماهای کوچك و کاهش تعرفه های دولتی مربوته در 

های کشور برای صدور  سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه

هتا در   تأییدیه های ساخت و پرواز و استفاده از امکانتات فرودگتاه  

ینتگ و  بخش خدمات ناوبری و خدمات فرودگتاهی، از قبیتل پارک  

آشیانه و مراقبت پرواز، سوخت رسانی و نیز خدمات اتتعات پرواز 

و هواشناسی و ... همننین سایر خدمات مورد نیاز خلبانان و مالکان 

های اقامتی و مسکونی بتا   ایرپار   هواپیماهای کوچك حذف شود.

باند در  700بکارگیری باندهای کشاورزی که در حال حاضر بالغ بر

 الغ است، توسعه یابد.سراسر کشور ب

 های کارآفرینانه تا حدودی ضعیف عمل کرده است متغیر فعالیت(3

 بتازار داخلتی  توستعه در  رویکرد با  لذا پیشنهاد می شوداین فعالیتها

فراهم  هم شود تا امکان ورود به عرصه بین المللیتقویت و ارزیابی 

فضتای پترواز بترای استتفاده از هواپیماهتای        به این منظور،شود. 

کوچك و خصوصی، آزادسازی شود. مزایای هوانوردی عمومی بتا  

توجه به حوزه های مختلف کاربردی این بخش از قبیل ایرتاکستی،  

خدمات امداد و ن ات هوایی، حفاظت از محیط زیست، جنگلبانی و 

سم پاشی،  آبخیز داری، کاربرد هواپیماهای کشاورزی در زمینه های

کود پاشی، بذر پاشی و اتفاء حریق، شیتت، نقشه برداری و آمایش 

اتتع رستانی و تترویج    به مردمسرزمینی، شناسایی و کشف معادن 

های دیگر هوایی از قبیل بتالگردی،   شود در بخش شود. پیشنهاد می

 نوآوری تاثیرگذاری کارکردهای نظام  تببین شود. نوآوری پهپاد نظام 

یگر مورد بررسی قرار گیرد و موتور محر  علتم و فنتاوری   بر یکد

ها در  متناظر با آن شناسایی شده و از تحلیل و  نگاشت تاریخی داده

 موارد ضعف و عملکرد ضعیف هر یك از کارکردها استفاده شود.

متغیر کارکردمداری انتشار دانش تا حدودی ضتعیف ارزیتابی   (4

هتای   هتا و حتوزه   ختش کته در هتر یتك از ب   از آن ا شده است .

هتای کتتن ملتی بته جهتت       هتایی در قالتب تترح    هوایی ترح

دهی به نقشه جتامع علمتی کشتور، ستند جتامع توستعه        پوشش

تتوان   شود، متی  های فناوری هوایی تعریف می هوافضا و اولویت
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 بنتدی و  هتا تقستیم   ها را متناسب با هتر یتك از بختش    این ترح

اجتترای ان را بتته  و  هتتا را شناستتایی  ستتپس متترز فناورانتته آن 

آنهتا  متناستب بتا توانمنتدیهای    پژوهشکده های سراستر کشتور   

هتا را   قیتق آن با روش تحلیلی این تحوزیع کرد. سپس نتایج را ت

گیتری اجرایتی شتدن     کته وظیفته تستهیل   عملی نمتود. از آن تا   

هتای صتتنعت در   هتای هتر یتتك از بختش    هتا و سیاستتت  برنامته 

علمتی و فنتاوری   های اخیتر بتر عهتده ستتادهای معاونتت       سال

شتود متتدولوژی    ریاست جمهوری قرار گرفته است، پیشنهاد می

هتای   گری دولت، برای اولویت این تحقیق در قالب نقش تسهیل

هتتای تعریتتف شتتده در ستتتادها،  فنتتاوری متناستتب بتتا کتتارگروه

 .سازی شود پیاده
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