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 چکیده
هاا صاورپ پذیرفتاه    های نوآوری در صنعت هواپیماسازی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالشهدف شناسایی چالشتحقیق حاضر با 

هاای  ها شده و سپس با انجام مصاحبه با خبرگان این حاوزه چاالش  اقدام به شناسایی این چالش مختلفاست. در این راستا ابتدا با مطالعه متون 

ارائه شاده   نهای مذکور شده و نتایج آاز منظر آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز اقدام به تحلیل مصاحبهنوآوری در این صنعت 

-های نوآوری این صانعت در آن کشاور و روش  جنوبی در زمینه چالشای تطبیقی از کشور کرهاست. همچنین در بخشی از این پژوهش مطالعه

ها صورپ پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که کمبود نیروی انساانی متخصا ، عادم ارتباا      بر این چالشهای اتخاذ شده جهت غلبه 

تارین  مدپ مادیران مهام  های دانش بنیان، دخالت بیش از حد دولت، نبود راهبرد پژوهشی بلند مدپ و دیدگاه کوتاهصنعت با دانشگاه و شرکت

 باشند.زی میساهای نوآوری در صنعت هواپیماچالش

 نوآوری، تحقیق و توسعه، صنعت هواپیماسازی هایچالش های کلیدی:واژه

 

Identifying the Challenges of Innovation and Providing Solutions in 

Aircraft Industry by the Comparative Study of South Korea 
 

Abstract 

This study aimed to identify the challenges of innovation in Iran aircraft industry and provide solutions to 

overcome these challenges. In this regard, through reviewing various related literature, these challenges 

were first identified and then, by interviewing with experts in the field, the challenges of innovation in the 

industry were evaluated from their perspective. Finally, the mentioned interviews are analyzed and their 

results are presented. Also, in one part of the study, a comparative study of South Korea was done on the 

challenges of innovation in this industry there and ways adopted to overcome these challenges. The 

results of the study showed that lack of skilled human resource, lack of relationship between industry and 

university and knowledge-based companies, excessive government intervention, lack of long-term 

research strategies and short-term perspective of managers are the most important challenges of 

innovations in aircraft industry. 

Keywords: Challenge of Innovation, Research and Development, Aircraft Industry. 
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 مقدمه

با گسترش روند جهانی شدن و افزایش رقابتی شدن 

ها بدون بنگاه ،بازارها و حاکم شدن شرایط اقتصاد جهانی

ها بدون باشند و حرکت آنپیشرفت قادر به ادامه حیاپ نمی

واکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به تحوالپ پیچیده ممکن 

م و نیست. در این راستا و با توجه به گسترش روز افزون عل

بنیان، نوآوری حرف اول را برای حل دانش در اقتصاد دانش

 [.15]زندمشکالپ صنایع می

« نوآوری» های مرتبط با حوزهدر این میان توجه به چالش

توان در صنایع از اهمیت خاصی برخوردار است. به تعبیری می

گفت که صنعت بدون نوآوری همچون کشتی بدون موتور 

-می. باشدرکت رو به جلو را دارا نمیمحرکه است و توانایی ح

تواند فعالیت کند، اما بازده مناسب و مورد انتظار را نخواهد 

. تأثیر عملکرد نوآوری در فرآیندهای مختلف [19]داشت 

سازمانی )از قبیل: تعیین نوع و فناوری تولید، شیوه و حجم 

گذاری، نوع و کیفیت همکاری با متخصصین و کارکنان، سرمایه

خاب نوع مخاطب و مشتری و غیره(، ماهیت و جایگاه آن را انت

دهد. این عنوان یکی از نقا  کلیدی هر سازمان نشان میبه

اهمیت و جایگاه به علت تأثیرگذاری مستقیم آن بر نوع عملکرد 

و فعالیت صنایع، موضوعی است که کم و بیش مورد توجه 

و به صورپ های صنعتی قرار گرفته مدیران و متولیان بنگاه

محدود مورد توجه واقع شده است. اما آنچه که در این بخش 

و یا کمتر مورد توجه واقع شده است، مغفول مانده تاکنون 

ها رو و شیوه مدیریت در رویارویی با آنهای پیشموضوع چالش

 باشد.می

از طرفی صنعت هواپیماسازی در بازار جهانی موقعیتی 

باشد و توسعه اوری باال را دارا میمتفاوپ از سایر صنایع با فن

این صنعت بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقاپ نوآورانه است. 

این صنعت از جمله سودآورترین صنایع در گروه صنایع با 

فناوری پیشرفته است. اگر شرکتی بخواهد در این صنعت پویا 

ای جز تولید محصوالپ مزیت رقابتی خود را حفظ کند چاره

 باشد، ندارد. بازارکه منطبق با نیاز نوآورانه 

از این رو با توجه به موارد یاد شده نیاز به انجام پژوهشی 

ها در جهت بهبود مستمر وضعیت به منظور شناسایی چالش

نوآوری در صنعت هواپیماسازی به عنوان الزامی جهت 

گذاری بهینه، منطقی و کارآمد دارای گیری و سیاستتصمیم

مقاله با آفرین خواهد بود، لذا در این گر و توفیقنقشی تسهیل

های این نگرشی جامع و سیستماتیک به بررسی موانع و چالش

 عرصه در صنعت هواپیماسازی پرداخته خواهد شد.

 

 اهداف تحقیق

گیری و گسترش نوآوری در های شکلشناسایی چالش .1

 صنعت هواپیماسازی ایران

ها و های هدفمند به منظور رویارویی با چالشه راهکاریارا .2

ی در صنعت هواپیماسازی ایران با تسریع روند نوآور

 جنوبیالگوبرداری از صنعت هواپیماسازی کشور کره

 

 پژوهش شناسی روش

ای و کاربردی است چرا این تحقیق از نظر هدف، توسعه

باشد های نوآوری میچالشصدد شناسایی  که از یک سو در

ی صنایع ای( و از سویی دیگر نتایج آن مورد استفاده)توسعه

گذاران قرار خواهد گرفت )کاربردی(. در هواپیماسازی و سیاست

ای و میدانی برای گردآوری تحقیق حاضر از روش کتابخانه

ها استفاده شده است. در فاز مطالعاپ اطالعاپ و داده

ها و مقاالپ( به منظور ای از منابع علمی )کتابکتابخانه

و راهکار  جنوبیهای نوآوری در ایران، کرهشناسایی چالش

ها استفاده شد و جنوبی برای برون رفت از این چالشکشور کره

سازمان یافته از مصاحبه نیمه سپس  در فاز مطالعاپ میدانی

استفاده شده است. به این صورپ که در ابتدا در هر مصاحبه 

شوندگان پرسیده شده است و برای هر هایی از مصاحبهسوال

شد. روش انتخاب این میسوال توضیحاپ بیشتری خواسته 

ی شوندگان که خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزهمصاحبه

شوند به صورپ زیر صنعت هواپیماسازی ایران را شامل می

 است:

 داشتن مدرک فوق لیسانس به باال 

  سال سابقه کاری در حوزه صنعت  3داشتن حداقل

 هواپیماسازی

 همسلط بودن بر مفاهیم نوآوری و تحقیق و توسع 

های مدیریت تکنولوژی خبرگان دانشگاهی از اساتید رشته

و مهندسی برق، مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک 

های علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم و فنون هوایی دانشگاه

ی صنعت شهید ستاری و خبرگان اجرایی، فعاالن حوزه

اند. شناسایی خبرگان به منظور نظرخواهی هواپیماسازی بوده
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های برون های نوآوری و راهکارنان در رابطه با شناسایی چالشآ

 ها بوده است.رفت از این چالش

بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعاپ مطالعاتی مربو  به 

جنوبی های نوآوری در صنعت هواپیماسازی ایران و کرهچالش

های بررسی شده، سپس با استفاده از مطالعاپ میدانی، چالش

از منظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این حوزه 

جنوبی برای برون رفت از این های کشور کرهادامه راهکار

های ها و راهکارسازی استراتژیبومیها بررسی و اقدام به چالش

ها شده است و در نهایت نیز نوآورانه در جهت حل چالش

 ه گردیده است.ها در ایران ارائها غلبه بر این چالشاستراتژی

های توسعه صنعتی ایران توان به همزمانی سیاستهمچنین می

جنوبی، هم قاره بودن این دو کشور و نظراپ خبرگان به و کره

جنوبی به عنوان دالیل برای انتخاب کشور کره ترینعنوان مهم

  کشور مورد بررسی اشاره کرد.

 

 مبانی نظری

 نوآوری 

ای جدید به چیزی که ایدهنوآوری بیشتر به معنی تبدیل 

نوآوری  شود.در مقیاس وسیع جامعه به کار آید، اطالق می

های فنی، طراحی، تولیدی، مدیریتی و صنعتی شامل فعالیت

شود که برای به بازار رساندن محصولی نو )یا بهبود بازرگانی می

همچنین، اولین استفاده اقتصادی از فرآیند یا  .یافته( الزم است

 .[0]گویندشده( را نوآوری می ی نو )یا بهبود دادهتجهیزات

های مختلف، تعاریف مختلف ارائه برای نوآوری از دیدگاه

 شود:جا به برخی از آنها اشاره میشده که در این

های روش های جدید ازنوآوری نتیجه به کارگیری ترکیب

های جدید، تواند شامل معرفی کاالتولید است. این امر می

های جدید، منبع های جدید تولید، ایجاد بازاری روشمعرف

دهی ساخته و سازمانجدید از عرضه مواد خام و یا کاالی نیمه

 .جدید یک صنعت باشد

 شگامانیاز پ یکیاقتصاددان معروف به عنوان  1شومپیتر

-یخود اشاره م فیدر تعار یعرصه، به پنج نوع نوآور نیا

 :[19]کند

 در  یفیک رییتغ ایو  دیمحصول جد کی یمعرف

 یمحصول کنون

 است. دیصنعت، جد کی یکه برا یندیدر فرآ ینوآور 

 دیبازار جد کی جادیا 

 گریو د هیعرضه مواد اول دیمنابع جد جادیتوسعه و ا 

 هایورود

 یصنعت دهیدر سازمان راپییتغ. 

 یدر مقابل نوآور یکالیراد ینوآور ،یاز نوآور یگرینوع د

در  یاعمده راپییتغ کال،یراد ینوآور. در باشدیم یجیتدر

. به عبارپ دآییم دیپد ندیفرآ ایمحصول و  تیساختار و ماه

آمده به زمان به  دیپد راپیینسبت تغ کال،یراد یدر نوآور گر،ید

 ینوآور گر،یاست. در طرف د ادیز اریبس راپییتغ وستنیوقوع پ

در  ندیفرآ ایمحصول  یجزئ هایبه اصالحاپ و بهبود یجیتدر

 .[12] دپردازیم یطوالن یزمان یبازه کیطول 

های نوآوری شامل طراحی فنی، ساخت، مدیریت و فعالیت

 یتجاری در بازاریابی یک محصول جدید و یا اولین استفاده

 .[18] تجاری از یک فرآیند یا تجهیزاپ جدید است

در تعریف نوآوری، بر فرآیند آن تاکید دارد و  2کانتر

نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل 

خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن مسئله می

 .[5]ایده، پذیرش و اجرای آن است 

 

 های تحقیق و توسعه و نوآوری در صنایع ایرانچالش

تا با بررسی ادبیاپ تحقیق، در این بخش سعی شده است 

کلیه مواردی که در ادبیاپ از آنها به عنوان محدودیت، چالش و 

های تحقیق و توسعه و به طور کلی مانعی در جهت فعالیت

آوری گردد. نوآوری در سطح بنگاه یا کشور یاد شده است، جمع

-های استخراجی به نحوی است که وجود آنماهیت اکثر چالش

و هر کشوری به عنوان مانعی در مسیر  ها در هر صنعت

های مرتبط با تحقیق و توسعه و نوآوری اثر بخش فعالیت

های شناسایی قلمداد شده است. در ادامه این بخش به چالش

 ای خواهیم داشت.شده در سطح کشور اشاره

 

 یمستقل به منظور خط مش یعدم وجود نهادها 

 یامور نوآور یگذار

ه یو ارا یابی، ارزپایش یمستقلِ از دولت برا ینهادها وجود

و  یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیمقاصد س شبردیراهکار در جهت پ

مورد  تیگذار و حائز اهم ریعامل تاث کیبه عنوان  یفرهنگ

و  قیو تحق یقبول قرار گرفته است. مباحث مربو  به نوآور

نشان  های. بررسندستین یقاعده مستثن نیاز ا زیتوسعه ن

 ی،دولت یعالوه بر نهادها افتهیتوسعه  یدر کشورها دهدیم
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ها در آن یگذارریوجود دارند که تاث زین یمستقل ینهادها

و توسعه حائز  قیو تحق یامور مربو  به نوآور یمشخط نییتع

توسعه  یکه اکثر کشورها ی. در حالباشدیفراوان م تیاهم

به نظر  ندماینیمستقل استفاده م ینهادها نیاز وجود ا افتهی

-یب یینهادها نیدر حال توسعه از وجود چن هایکشور رسدیم

 .[12]هستند  بهره

 

  فقدان الگوی مدیریت علمی و پژوهشی مناسب در

 مراکز علمی و پژوهشی

گسسته بودن رابطه آموزش، تحقیقاپ و صنعت، حاکمیت 

قوانین دست و پاگیر اداری و مالی، ناکارآمدی در مدیریت 

گذاری، تمرکز زدایی در اجرا، تمرکز در سیاست علمی، عدم

نگری، ها و نیازهای تحقیقاتی، ضعف جامععدم توجه به اولویت

نگر، فقدان نظام نظارپ و ابتال به روزمرگی، فقدان نگرش آینده

از موانع ارزیابی بر روند توسعه تحقیقاپ و مسائلی از این دست 

 دنباشمی توسعهو  که سد راه پژوهش و تحقیقمهمی هستند 

که ریشه همه این موانع در فقدان نگاه سیستمی و فقدان 

الگویی جامع به منظور مدیریت علمی و پژوهشی مناسب در 

 .[1]باشد مراکز علمی و پژوهشی می

 

  صنعتیشکاف میان مراکز پژوهشی و 

یکی از موانعی که بر سر راه پژوهش و نوآوری قرار دارد 

و صنعت است و یکی از موانعی که  عدم ارتبا  بین دانشگاه

شود عدم احساس باعث شکاف بین بخش صنعت و دانشگاه می

-نبود سیاستدانشگاه و صنعت به یکدیگر است، همچنین نیاز 

جهت شدن تحقیقاپ با نیازهای منظور همهای الزم بهگذاری

های اقتصادی کشور، مشیثباپ در استراتژی و خطصنعت، عدم

های اداری و مالی برای هزینه کردن منابع وجود بروکراسی

اختصاص داده شده به تحقیقاپ، نهادینه نبودن ارتبا ، عدم 

توجه کافی به  انطباق نظام آموزشی با نظام صنعتی کشور، عدم

های کارآموزی از سوی دانشگاه و صنعت، عدم توازن تعداد دوره

موارد  التحصیالن با مشاغل مرتبط با صنعت و بسیاری ازفارغ

دیگر را هم باید از مشکالپ اصلی عدم ارتبا  صحیح صنعت و 

 .[15] دانشگاه به حساب آورد
 

 سیستم تعلیم و تربیت بودن موزش محوریآ 

 در حالت کلی، آموزش محور بودن سیستم تعلیم و تربیت،

تحقیق توسعه و نوآوری قلمداد  یکی از موانع مهم ارتقای روند

ان نیز، نظام آموزشی مبتنی بر متأسفانه در ایر. شودمی

محفوظاپ است و دانش آموزان، پژوهشگر و کنجکاو تربیت 

هایی مثل . الگوهای آموزشی رایج در ایران، با روششوندنمی

های اکتشافی که جریان تدریس را پرهیجان و لذپ بخش روش

سابقه و پرورش نماید، و به رشد تفکر و پرورش افکار نو و بیمی

 .[3] انجامد، فاصله دارندو خالقیت می استعدادها

 

 فرهنگ کار گروهی )ضعف( فقدان  

های بدیهی است که یکی از الزماپ اولیه در فعالیت

تحقیقاتی صنعتی، انسجام و هماهنگی جمعی و گروهی به 

 کسی بندی اجرای امور بزرگ است. برافزایی و بخشمنظور هم

 کار در بزرگی فضع از نیز ایرانی فرهنگ که نیست پوشیده

 صحیح انتخاب عدم شاهد ایرانی هایتیم برد. دررنج می تیمی

 دهیپاداش سیستم متقابل، اعتماد عدم تیمی، کار برای افراد

 موانع جمله از که هستیم تیم در افراد کاریو پنهان نامناسب

 واقعی در پژوهش و نوآوری محسوب معنای به تیم گیریشکل

 .[5]گردد می

 

  مناسب فقدان باور پژوهشی 

اعتقادی در بدیهی است که فقدان باور پژوهشی و بی

ها و افراد هر سطح مسئوالن، مدیران و کارشناسان سازمان

های جدی در ایجاد ای، به عنوان یکی از چالشجامعه

های الزم به منظور توفیق در امر تحقیق و توسعه و زیرساخت

انجام شده در  یقاپتحق با باشد. همراستانوآوری مطرح می

 یقتحق یقدر حوزه توف فرهنگیمانع  ینو اذعان به ا یاسطح دن

با  یز( ن1501) یانقالب فرهنگ یعال یشورای و توسعه و نوآور

پژوهش و  یاز مشکالپ و موانع جد یکی ای جامع،انجام مطالعه

عنوان  «کشور در پژوهشی باور فقدان»در کشور را  ینوآور

 .[10] کرده است
 

  انتقال تجارب عدم وجود زیرساخت مناسب جهت

 پژوهشگران برجسته به پژوهشگران جوان

های الزم از قبیل فقدان نظام اطالع عدم وجود زیرساخت

رسانی، کمبود منابع، فقدان فرهنگ پژوهش و نداشتن قانونی 

های در شفاف در حمایت از حقوق مالکیت فکری و... در کشور

ر توسعه یافته، سبب شده است که تعامل حال توسعه و کمت

 . [19]کافی بین پژوهشگران باتجربه و جوان برقرار نشود
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 توازنی وضعیت مالی اساتید و پژوهشگران، و ضعف بی

 های پژوهشیانگیزه انجام طرح

دلیل کمبود بودجه های در حال توسعه بهدر کشور

فراوان  هایمشغولییافته به امر تحقیق و توسعه و دلتخصی 

متأسفانه محققان و نبود انگیزه مادی الزم برای پژوهش، 

نتایج د. انجام تحقیق ندارن انگیزه کافی برایو محققان استادان 

موانع و مشکالپ پژوهشی کشور صورپ در رابطه با تحقیقی که 

اگر امکان بیابند کار محققان دهد که است، نشان می گرفته

 مادی و هایاین کار انگیزه برای زیرا کنند؛تحقیق را رها می

 [4].ندارند را معنوی الزم

 

 المللی های بیننبود فضای مناسب و فرهنگ همکاری

 در داخل و خارج 

ارتبا   یافتهدر حال توسعه و کمتر توسعه  یکشورها در

است و به ندرپ  یفضع یالملل ینب یهایمحققان و همکار ینب

عوامل بازدارنده  یرتحت تأث یاطور گستردهو به یردگیصورپ م

 یداست که با یامسئله ارتباطاپ . شبکهاست یاسیس ی،فرهنگ

محدود نمودن  یا یلتسه یآن برا ییشود و توانا یدقت بررس به

 .[0] پژوهشگران شناخته شود یناطالعاپ ب یانجر

 

 مصوب هایوجود بروکراسی اداری در تأمین بودجه  

های بروکراسی اداری در تأمین و واگذاری بودجه وجود

مصوب، سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی و کارآفرینان دولتی 

های تحقیق و توسعه و و خصوصی در مسیر فعالیت در حوزه

-سازمان از بسیاری یزن  ایران در منظر، این شود. ازنوآوری می

 .[1] کنندمی عمل بوروکراتیک صورپ به مربوطه های

 

 توسعه  و تحقیق امر و بازار هاینیاز بین افشک 

های جدید مباحث یکی از مسائل حائز اهمیت که در نسل

نوآوری مورد توجه محققین واقع گردیده توجه به نیاز مشتری 

گردد تا و شرایط بازار است. عدم توجه به این نیاز موجب می

تحقیقاپ صورپ پذیرفته در حوزه تحقیق و توسعه یا امکان 

های نوآورانه را نیافته و یا حتی اگر به تبدیل به فعالیت

های نوآورانه منجر شوند امکان تفوق کارآفرینانه و توسعه طرح

 .[11]در بازار و جایابی مناسب در نزد مشتریان را پیدا نکند 
 

  فقدان یک سیستم مدیریت و بکارگیری ایده در

 ها سطوح بنگاه

 تعدیل و اخذ را هادهای که اثربخش سیستمی عدم وجود

یکی از  ارزیابی کند، و اجرایی فرایندهای درگیر را افراد کرده و

 .[8] است نوآوری فرایند در حیاتی و موانع اساسی
 

 سازی نوآوری و تکنولوژیعدم توانایی در تجاری 

ترین سازی نوآوری و فناوری، از اصلیتوانایی تجاری

شوند می توسعه قلمدادهای تحقیق و های بقای سازمانشاخ 

پذیری و بقای ای که در غیر این صورپ توان رقابتبه گونه

ها، با چالش عدم توان تأمین نیازهای مالی برای ادامه بنگاه

شود. در ایران نیز با وجود نهادهای مختلف، حیاپ مواجه می

های پژوهش ترین چالشسازی نتایج پژوهش از مهمتجاری

 .[9] باشدمی

 

 فرهنگ مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری فقدان 

ها و صنایع در ترین عوامل توفیق سازمانیکی از مهم

های نوآوری و تحقیق و توسعه وجود فرهنگ مناسب و مقوله

مقابل،  سمتحامی خالقیت و نوآوری در سطح سازمانی و در 

فقدان آن به عنوان مانعی جدی در مسیر ارتقای نوآوری و 

 در شده انجام شود. تحقیقاپحسوب میتحقیق و توسعه م

متناسب  فرهنگ فقدان که دارد آن از حکایت نیز کشور داخل

 نوآوری و تحقیق و توسعه در دو سطح ملی و سازمانی، به

 .[15] باشدمی کشور داخل در جدی هایچالش از یکی عنوان
 

  و عدم رعایت مسائل فقدان شفافیت قوانین و مقرراپ

 هانوآوری و اختراعاپ ثبت و تملک حقمرتبط در حوزه 

های اساسی که کشورهای در حال توسعه یکی از چالش

با آن در زمینه پژوهش و نوآوری روبرو هستند، ضعف در 

سیستم مالکیت معنوی است که باعث کاهش نوآوری در این 

 .[15] شودکشورها می
 

 تمایل و نیاز به کسب سودهای کوتاه مدپ 

نیاز به کسب سودهای کوتاه مدپ و برگشت سریع 

نوآوری، مانع های یکی از موانع و محدودیتبه عنوان سرمایه 

ایجاد کسب و کارهای جدید و تمایل به عدم مخاطره و ریسک 

دلیل دیربازده بودن هشود، همچنین بها میاین قبیل فعالیت
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هش های تحقیق و توسعه، این روحیه و نیاز سبب کافعالیت

 .[4]گردد ها در این عرصه میها و سازمانفعالیت شرکت

 

 توجهی به آموزش خالقیت و نوآوری در آموزشکم-

 های دانشگاهی

های تعلیم و عالوه بر مشکل آموزش محور بودن سیستم

های تربیت که بدان اشاره شد، موضوع کم توجهی به آموزش

اهمیت است. مرتبط با مسأله خالقیت و نوآوری نیز حائز 

های دانشگاهی توجه کافی به ها نشان داده آموزشپژوهش

های تحقیقاتی به ویژه در حوزه ها و سازماننیازهای بخش

 . [4]اند خالقیت و نوآوری را نداشته

 

 یخصوص بخش با دولت رقابت 

بدیهی است که دولت باید به عنوان حامی و همراه بخش 

-فعالیت ورانه و اجرایخصوصی در ایجاد کسب و کارهای نوآ

های اثربخش تحقیقاتی در کشورها فعالیت نماید و هر گونه 

خللی در این زمینه، مانع توسعه و پیشرفت در این مسیر شده و 

رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی، از منظر پژوهشگران 

مختلف، همواره به عنوان چالش و مانعی در این مسیر قلمداد 

پ گرفته در پژوهش  در ایران نیز های صوربررسی شده است.

 بخش با دولت رقابت»"نشان داده است که در این حوزه: 

 .[15] "است شتریب جهان یکشورها ریسا به نسبت «یخصوص

 

 صنایع و هاسازمان سطح در تغییر برابر در مقاومت 

تحقیق و توسعه و نوآوری سازمانی و فردی، در سطح 

تغییر عجین شده است. بر این باالیی با تغییر و فرهنگ حامی 

های متعددی مقاومت در برابر تغییر در سطح اساس پژوهش

ها و صنایع در ها و صنایع را، یکی از موانع عمده سازمانسازمان

 . [19]اند سطح سازمانی و ملی عنوان کرده

 

 تحقیقاتی و نوآورانه امور انجام باالی ریسک 

 ریسک با تحقیقاتی و نوآورانه هایفعالیت کلی، حالت در

 عجین کوتاه مدپ در بخشینتیجه و سرمایه برگشت عدم باالی

 بخش تمایل که شودمی سبب باال ریسک است. این شده

 ها،بخش این در گذاریسرمایه برای گذرانسرمایه و خصوصی

 به ترپایین ریسک با و زودبازده هایبخش بیشتر، و بوده کمتر

 [.15]شوند  انتخاب گذاریسرمایه جهت

 طبیعی منابع به وابستگی  

رغم وجود رابطه مثبت بین منابع طبیعی و سطح علی

درآمد اقتصادی در کشورها، رابطه معکوسی بین منابع طبیعی و 

رشد اقتصادی وجود دارد. اگر کشورها از درآمد منابع طبیعی 

خود برای توسعه و پیشرفت نیروی انسانی )تمرکز بر سرمایه 

برداری نمایند، باعث توسعه آن برای بلندمدپ( بهرهانسانی و 

گونه منابع سبب عدم شود و اگر وجود اینرشد اقتصادی می

تواند توجه به تقویت و ارتقای سرمایه انسانی شود، این مورد می

به عنوانی چالشی جدی سد راه توفیقاپ کشورها در زمینه 

 . [15]تحقیق و توسعه و نوآوری مطرح شود 

 

 هاآن جذب دشواری و توانمند انسانی نیروی نفقدا 

پژوهشگران متعددی در تحقیقاپ خود به این نکته 

ترین عنصر به اند که مهمکلیدی و البته بدیهی اشاره داشته

های نوآورانه در هر سازمان و کشوری، منظور توسعه فعالیت

نیروی انسانی توانمند، خالق و دارای روحیاپ نوآورانه است و 

ان آن مانعی در این مسیر است که جبران آن با هیچ ابزار فقد

  .[12]پذیر نیست دیگری امکان

 

 بنیادین هایپژوهش کافی بهتوجه  فقدان 

 در فناورانه نوآوری موانع خصوص در که پژوهشی در

 است، شده انجام چین بر تمرکز با توسعه حال در کشورهای

 از یکی عنوان به 5بنیادین هایپژوهش اجرای و توجه فقدان

-پژوهش .است شده شناسایی عرصه این هایچالش و مشکالپ

های دیگری نیز مؤید این مطلب هستند که عدم وجود توجه 

های بنیادین، یکی از موانع پیش روی توسعه کافی به پژوهش

 . [19]فناورانه در کشورهای در حال توسعه است

 

 و  المللی در خصوص انتقال دانشهای بینتحریم

 تکنولوژی علیه ایران

المللی در خصوص های بینبرخی از پژوهشگران، تحریم

انتقال دانش و فناوری علیه ایران را به عنوان مانع و تهدیدی بر 

اند. سر راه تحقیق و توسعه و نوآوری در کشور قلمداد کرده

-البته در جهت مقابل، برخی از پژوهشگران نیز در نتایج بررسی

ها باعث تقویت اند که تحریمین نتیجه دست یافتههای خود به ا

های فعال در کشور شده است ها و سازماننوآوری در بنگاه

[15]. 
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 صرف برای محور دانش و دقیق ریزیبرنامه فقدان 

 پژوهشی بودجه

 کشور، در توسعه و تحقیق هایبودجه بودن پایین بر عالوه

 بودجه این صرف منظور به محوردانش و دقیق ریزیبرنامه نبود

 که ایبه گونه است، عرصه این در کشور پیشرفت موانع دیگر از

 پژوهشی اعتباراپ از درصد 13 تنها است، داده نشان هابررسی

 .[12]شوند می هزینه شده گذاریسیاست و هدفمند صورپ به

های نوآوری در ادامه این مقاله سعی شده است تا چالش

جنوبی بررسی شود. برای انتخاب کرهدر صنعت هواپیماسازی 

ای بودن با کشور ایران، در هایی نظیر هم قارهکشور دوم شاخ 

نظر گرفتن نقشه جامع علمی کشور، دسترسی به منابع، جزو 

کشورهای در حال توسعه و طی کردن مسیرهای توسعه صنعت 

-ها طی مصاحبههواپیماسازی مد نظر بود. سپس این شاخ 

ها در ه به خبرگان ارائه شده است و از آنهای صورپ گرفت

رابطه با انتخاب کشور دوم نظر خواهی انجام گرفته است که با 

جنوبی به عنوان کشور مورد مطالعه اجماع باالیی کشور کره

 انتخاب شد. 
 

-کره  پیش روی صنعت هواپیماسازی نوآوری های چالش

 جنوبی

اری دیگر از جنوبی مانند بسیدر صنعت هواپیماسازی کره

های گوناگونی در ها چالشصنایع و بسیاری دیگر از کشور

زمینه نوآوری وجود دارد، مانند پایبندی به عاداپ، الگوها و 

های ذهنی مدیران و کارکنان، انسدادهای ادراکی پرسنل، انگاره

موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع اجتماعی، 

ها در ع سیاسی و ... . که این موانع و چالشموانع سازمانی، موان

ها و در اکثر کشورها به شکل کم یا زیاد وجود غالب سازمان

دارد. اما با بررسی مقاالپ مختلف در این حوزه و گزارشاپ ارائه 

المللی جنوبی و نیز نهادهای بینشده توسط نهادهای دولتی کره

صنعت که ی را هایچالشترین درباره این صنعت، اساسی

با آنها مواجه بوده و یا هنوز مواجه  جنوبیهواپیماسازی کره

 کرد: توان به شرح زیر خالصهمیاست، 
 

 وجود محدودیت در بازار داخلی 

جنوبی در جهت پیشبرد اهداف های کرهیکی از چالش

صنعت هوایی خود بازار داخلی محدود بوده که باعث شده تا 

گران بسیار کند به پیش برود. تحلیلمراحل اولیه توسعه با رشد 

این صنعت ضعف این کشور در نوآوری در یافتن بازارهای جدید 

 .[18]اند های پیش روی این صنعت بر شمردهرا یکی از چالش
 

 تحقیق و توسعه ها درپایین توانمندی شرکت سطح 

شاید بتوان بزرگترین چالش پیش روی صنعت 

های فعال در ی پایین شرکتهواپیماسازی در کره را توانمند

این صنعت در تحقیق و توسعه دانست. کمبود شدید توانمندی 

را به تولید  جنوبیسازی کره، صنعت هواپیماتحقیق و توسعه

)استفاده بیشتر از نیروی کار به جای ماشین آالپ و  کاربر

و با ارزش افزوده کم محدود کرده است. بیشتر  تجهیزاپ(

بر تولید قطعاپ ساده همراه با این صنعت  درها گذاریسرمایه

ها ها و زیر سیستمتحقیق و توسعه بسیار کم برای سیستم

این موضوع باعث شده است تا این کشور  .است گردیدهمتمرکز 

نتواند چنان که باید در مسیر پیشرفت در این صنعت گام 

 .[18]برداشته و موفق شود 
 

 کننده محدود مقرراپ  

های طوالنی از جنوبی طی سالزی کرهصنعت هواپیماسا

برده است. وجود بیماری قوانین دست و پا گیر اداری رنج می

شود تا نوآوری در قوانین خشک و غیر قابل انعطاف موجب می

های طوالنی دچار افت شود. در کره نیز مدپ ها عمیقاًسازمان

گیر تمامی صنایع این کشور بخصوص صنعت این عارضه گریبان

 سازی بوده و هنوز هم تا حد زیادی هست. مقرراپهواپیما

 صنعت جنوبی در ارتبا  باکره سخت و محکم دولتی

آید به حساب می بازار کل در چالش عمده یک هواپیماسازی

[10] . 
 

  موانع ساختاری 

-های ساختاری و روابط بین بخشی نهادها و سازمانشیوه

دی، خدماتی، آموزشی و های علمی، صنعتی و تکنولوژیکی، تولی

 ها موجب ایجاد مانع در راه خالقیت و... در بسیاری از کشور

گردد. چرا که روابط گوناگون در جامعه و بی اطالع نوآوری می

بودن از یکدیگر و این موضوع که هر نهادی بدون توجه به 

های خود را انجام دهد موجب هدر ساختار کالن جامعه، فعالیت

ار زیاد و جلوگیری از گسترش اقداماپ نوآورانه رفت منابع بسی

 .[18]گردد ها میدر سازمان

ها صنایع مختلف از جمله در کره نیز مانند اغلب کشور

-صنایع هوایی با این مشکل مواجه بودند. ساختارهای غیر
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ای و مستقل از یکدیگر هایی که به شکل جزیرهمنعطف سازمان

پوشانی هایشان با یکدیگر همکردند و بعضا فعالیتفعالیت می

داشت و گاها موضوعاپ مهمی توسط هر سازمان به عهده 

شد، باعث شده بود تا بروز خالقیت و سازمانی دیگر واگذار می

نوآوری در نهادهای مرتبط با این صنعت دچار آسیب شود 

[21] . 
 

  ضعف نسبی ساختار صنعت هواپیماسازی در مقایسه

با دیگر صنایع داخلی از نظر مبنای تولید، قابلیت و پتانسیل 

 رشد 

اگر چه تعداد زیادی شرکت هواپیماسازی در کره وجود 

به علت کمبود منابع الزم، ها کوچک هستند و ما همه آنادارد، 

پ نوآورانه جهت ارائه محصوال کدام قابلیت تحقیق و توسعههیچ

از این رو، این چالش کره را به جهت توسعه  ندارند. به بازار را

این صنعت تا حد بسیار زیادی دچار مشکل کرده است. چرا که 

در بازار رقابتی این صنعت، تنها راه برای رشد و حتی برای بقا 

باشد و یکی از های مختلف میدر بازار داشتن نوآوری در زمینه

-های منتهی به نوآوری، تحقیق و توسعه میرترین مسیاصلی

 . [13]باشد 

 

پیش روی صنعت نوآوری های راهکارهای غلبه بر چالش

 جنوبیهواپیماسازی کره

 

 های دولتیپشتیبانی سازمان و همکاری نزدیک 

های مختلف دولتی، بخش صنعت و هماهنگی بین سازمان

بسیار تعیین کننده  سازیدانشگاه مرتبط با صنعت هواپیما

های پژوهشی با حمایت دولت باید است. در این زمینه، سازمان

از نزدیک با همکاران خود در بخش خصوصی کار کنند و 

های فنی بدست آمده از تحقیق و توسعه و فرآیندهای نظریه

ه شود. تعیین جهت دتولید از بخش خصوصی گرد هم آور

شود و زمانی که صورپ  ها باید پس از بحث جدی انجامسیاست

 چراها باید به طور مناسبی هدایت شود. گرفت، سیاست

ای را در نقش برجستههمکاری نزدیک بین این اداراپ دولتی 

. [10] نمایدمی بهبود روند نوآوری و به دنبال آن توسعه ایفا

سازی توانستند به خوبی این های فعال در صنعت هواپیماشرکت

ها به خوبی بر با بکارگیری این سیاست نکاپ را درک کرده و

 موانع ساختاری پیش روی نوآوری غلبه نمایند.

 های مشترک افزایش تالش برای توسعه همکاری

 المللیبین

هواپیماسازی نیاز به  قابلیت یکی از مشکالپ توسعه

های با  هزینه های تحقیق و توسعه در فعالیت شرکت گسترده

تقاضای داخلی برای جبران این  رتکیه بباال و در عین حال 

بر تقاضای داخلی عملی  ،رفتکیه صِاما ها بوده است. هزینه

نیست چرا که تقاضای داخلی هرگز به اندازه کافی نیست تا 

ای باال برود تا از مزیت صرفه به اجازه دهد حجم تولید به اندازه

و یا ایجاد کنسرسیوم  9مقیاس برخوردار شود. ترکیب و ادغام

ای در حال تشکیل المللی به شکل فعاالنهبین هایمکاریه

ها را تسهیم کرده و دامنه بازارهای هدف را است تا بار ریسک

های ذکر ای با اتخاذ سیاستهای کرهشرکت گسترش دهد.

وجود  های نوآوری ناشی ازاند بر چالششده در باال توانسته

 .[25]غلبه نمایند  بازار داخلی محدودیت در
 

 غیرنظامیهای با کاربرد دوگانه نظامی و آوریفن 

برای یک کشور در حال توسعه مانند کره، با منابع محدود 

هایی با آوریاقتصادی، پرسنل و امکاناپ، سیاست گسترش فن

و نظامی به  غیرنظامیزمینه  در هر دوکاربرد دوگانه که بتواند 

ستفاده از این اکار گرفته شود از اهمیت زیادی برخوردار است. 

ای به لحاظ های کرههای دو گانه باعث شده تا شرکتفناوری

اقتصادی موقعیت بهتری پیدا کرده و بتوانند منابع الزم را برای 

 .[14]هزینه در قسمت تحقیق و توسعه فراهم آورند 
 

 گواهینامه  داشتن قابلیت صدور گواهینامه کیفیت و

 صالحیت پرواز

دف تبدیل شدن به یکی از ه جنوبیهمچنان که کره

آینده را های سازی در دههکشورهای پیشرو در صنعت هواپیما

-توافقنامه دارد، باید یک سیستم مجوز کیفیت ایجاد کند و در

مشارکت  3المللی دو طرفه ایمنی حمل و نقل هواییهای بین

 و به طول می انجامدمعموال تا چند سال آن  ورود بهکه نماید. 

ها الزم سیاستاین ولت برای آماده سازی اولیه از های دحمایت

ای باید تالش کنند تا های کرهاز این رو شرکت ضروری است.و 

هایی افزایش های خود را در جهت کسب چنین مجوزتوانایی

 . [10]دهند 
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 های نوآوری در صنعت هواپیماسازی ایرانچالش

به توجه به مرور ادبیاپ صورپ گرفته منبعی که  با

های نوآوری در این حوزه به طور خاص پرداخته باشد، چالش

هایی با خبرگان دانشگاهی و پیدا نشد به این ترتیب مصاحبه

صنعتی فعال در این حوزه صورپ پذیرفت که بعد از تحلیل 

چالش شناسایی شده است  19های انجام شده محتوای مصاحبه

ه توضیح نشان داده شده است. در ادامه ب 1 که در جدول

های نوآوری در این صنعت از ترین چالشمختصری از مهم

  پردازیم.منظر خبرگان می
 

 دخالت بیش از حد دولت 

های این صنعت در اختیار تر سهم فعالیتتقریبا بیش

گذاران به این بخش را ورود سرمایه اجازهدولت است. دولت هم 

پژوهشی کمی کند. به علت دخالت زیاد دولت بودجه فراهم نمی

گیرد و دولت در اختیار موسساپ پژوهشی این صنعت قرار می

های مورد نیاز ها و تکنولوژیگذاری کافی در زیر ساختسرمایه

دهد به همین دلیل صنعتگران و پژوهشگران از را انجام نمی

های نوآورانه برداری و انجام فعالیتمنابع الزم و کافی برای بهره

همچنین به علت قوانین دست و پاگیری که برخوردار نیستند. 

کند برای گرفتن بودجه پژوهشی مراحل زیادی دولت وضع می

را باید طی کرد که خود این عوامل از موانع اصلی عدم انجام 

 شود.های نوآوری در این صنعت محسوب میفعالیت
 

 دیدگاه کوتاه مدپ مدیران 

اصلی به علت دخالت بیش از حد دولت، عموما مدیران 

شوند و به علت عدم ثباپ، این صنعت توسط دولت انتخاب می

سودهای کوتاه مدپ هستند و حاضر به  دنبالتر به مدیران بیش

هایی هستند که در کمترین زمان، گذاری در فعالیتسرمایه

های نوآورانه نیازمند بازده زیادی داشته باشد. از طرفی فعالیت

های تحقیق و توسعه الیتو زمان زیادی در فع صرف هزینه

مدپ مدیران سازگاری ندارد و مدیران است که با دیدگاه کوتاه

های نوآورانه را گذاری در فعالیتتمایل چندانی برای سرمایه

 ندارند.
 

 های دانش عدم ارتبا  دانشگاه و صنعت با شرکت

 بنیان

کنند یعنی های ما بیشتر در حوزه آموزش کار میدانشگاه

ها الزم است که به های نسل اول هستند. دانشگاهدانشگاههنوز 

های نسل دوم و سوم بروند. هنوز ارتبا  بین سمت دانشگاه

داند که دقیقا از صنعت و دانشگاه وجود ندارد. صنعت نمی

داند که چه هایی دارد و دانشگاه نیز نمیدانشگاه چه خواسته

کدام به صورپ چیزی را باید تولید کند. به همین دلیل هر 

نگرفته  شکلها کنند و ارتبا  قوی بین آنمی ای عملجزیره

های تشویقی برای دلیل نبود سیتماست. و از طرفی هم به

های دانش بنیان، صنایع در جهت استفاده از محصوالپ شرکت

این صنایع به علت ریسک باالی این کار حاضر با همکاری با 

ین عدم همکاری و نبود های دانش بنیان نیستند. اشرکت

های دانش بنیان یکی از ارتبا  بین دانشگاه و صنعت و شرکت

 باشد.های نوآورانه در این صنعت میهای اصلی فعالیتچالش
 

 المللیهای بینعدم تعامل با شرکت 

-ی زیادی میهای نوآورانه نیازمند صرف هزینهفعالیت

ها این فعالیت جامانها به تنهایی قادر به باشند و غالبا شرکت

های ها به دنبال همکارینیستند به همین دلیل شرکت

استراتژیک از قبیل تولید تحت لیسانس، انتقال تکنولوژی، 

سپاری و .... هستند تا بتوانند از آموزش افراد متخص ، برون

ها نیز استفاده کنند و ظرفیت منابع و تخص  دیگر شرکت

رقابتی کسب کنند. ولی در  جذب خود را ارتقاء داده و توان

ایران به دلیل مسائل کالن سیاسی و نبود بستر مناسب 

های ها با دیگر شرکتالمللی متاسفانه شرکتبین هایهمکاری

دنیا در ارتبا  نیستند و از سطح دانشی الزم نیز برای انجام 

در صورتی که یکی از  ،های نوآورانه برخوردار نیستندفعالیت

های دنیا در این صنعت مبتنی بر اصلی شرکتهای استراتژی

دهد و همکاری است که متاسفانه این امر در کشور ما رخ نمی

های نوآورانه محسوب یکی از عوامل اصلی در عدم تحقق فعالیت

 شود. می
 

 نبود راهبرد پژوهشی بلند مدپ 

ترین اصل و نیاز در نیل به موفقیت مطلوب در مهم

تببین یک راهبرد است. راهبردی  سساپ پژوهشی در کشورؤم

که برای تولید دانش و در جهت پاسخگویی به نیازهای 

های کالن توسعه بینی شده باشد. باید سیاستپیش اجتماعی 

علمی پژوهشی در این صنعت مشخ  شود و در مسیر تبیین 

موفقیت مدیریت پژوهش تالش شود. متاسفانه در این صنعت 

وجود ندارد، به همین علت یک برنامه جامع تحقیقاتی 

موسساپ تحقیقاتی با هم در ارتبا  نیستند و از کارهای 
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های کاریتحقیقاتی یکدیگر بی اطالع هستند که موجب دوباره

ها موجب شود که این دوباره کاریزیادی در این صنعت می

 شوند.هدر رفت منابع و هزینه زیادی می
 

  کمبود نیروی انسانی متخص 

ها در صنعت هواپیماسازی عوامل اصلی شرکتیکی از 

باشد. در دنیا نیروی انسانی متخص  و با دانش فنی باال می

-ابتدا نیروی انسانی مناسب توسط سیستم آموزشی تربیت می

های شود و وقتی این نیرو توسط صنعت جذب شد نیز مهارپ

 شود وها به افراد آموزش داده میمورد نیاز فنی توسط شرکت

شود و این مختلفی برای این افراد ترتیب داده می هایهدرو

تی باالیی برخوردارند ولی متاسفانه در رافراد از سطح فنی و مها

ایران به علت ضعف سیستم آموزشی در کشور این نیروی 

شود و وقتی افراد جذب این صنعت انسانی متخص  تربیت نمی

لمللی و سطح اهای بینشوند به علت عدم همکاری با شرکتمی

فنی و دانشی پایین این حوزه در کشور، افراد از سطح مهارپ و 

دانشی کافی برخوردار نیستند و در نتیجه توانایی زیادی برای 

های نوآورانه که موجب ارتقای وضعیت صنعت انجام فعالیت

 بشود را ندارند.

 

 یافته ها و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

های موجود در شناسایی چالشهای قبل به در قسمت

جنوبی و نیز راهکارهای صنعت هواپیماسازی در ایران و کره

ها پرداختیم. در این کشور کره جهت برون رفت از این چالش

نفر  4های انجام شده با بندی مصاحبهو جمع تلخی قسمت به 

 های شناسایی شده در از خبرگان این حوزه و استخراج چالش

در صنعت هواپیماسازی خواهیم پرداخت. بدین حوزه نوآوری 

های عنوان شده توسط خبرگان را صورپ که ابتدا تمامی چالش

هایی که در آوری کرده و سپس اقدام به شناسایی چالشجمع

اند، پرداخته شده است و از این های آنها مشترک بودهگفته

 ها را تعیین شده است.طریق میزان اهمیت هر یک از چالش

 قابل مشاهده است. 1چه که در باال عنوان شد در جدولآن

 

  گیرینتیجه

های نیز مشاهده شد، چالش 1گونه که در جدولهمان

حوزه نوآوری ارائه شده توسط خبرگان به ترتیب اهمیت 

 عبارتند از:

 مورد فراوانی( 8)با  کمبود نیروی انسانی متخص  .1

ش بنیان های دانعدم ارتبا  صنعت با دانشگاه و شرکت .2

 مورد فراوانی( 0)با 

دخالت بیش از حد دولت، نبود راهبرد پژوهشی بلند  .5

مورد  3مدپ و دیدگاه کوتاه مدپ مدیران ) هر یک با 

 فراوانی(

گذاری اندک در تحقیق و توسعه، سیستم حقوق سرمایه .9

)هر  المللیها بینمالکیت فکری و عدم تعامل با شرکت

 مورد فراوانی( 9یک با 

گذاران سیستم مدیریت ایده، عدم تمایل سرمایهنبود  .3

برای ورود به این حوزه و مشخ  نبودن دقیق 

 مورد فراوانی( 5استانداردها )هر یک با 

المللی در های بیننبود باور پژوهشی بین مدیران و تحریم .0

مورد  2خصوص انتقال دانش و تکنولوژی )هر یک با 

 فراوانی(

 مورد فراوانی( 1کمبود دانش در این حوزه )با  .8

های نوآوری در صنعت چالش 2همچنین در جدول

 اند.جنوبی و ایران با هم مقایسه شدههواپیماسازی دو کشور کره

 

 پیشنهادات

جنوبی و راهکارهایی که این کشور کره یپس از بررس

ها اتخاذ کرده بود، این کشور برای برون رفت از این چالش

ارائه گردید و خبرگان  خبرگانراهکارها در فاز دوم مصاحبه به 

با بررسی این راهکارها اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای برون 

ها در کشور ایران کردند که این پیشنهاداپ رفت از این چالش

 در ادامه توضیح داده خواهند شد.

 

  هاایده در سازمان مدیریتراه اندازی سیستم 

یک دفتر به نام مدیریت  اندازیراهتوانند با مدیران می

های خود از تمام کارکنان و کارشناسان دعوپ ایده در سازمان

رسد را به این دفتر ی نویی که به ذهنشان مینمایند تا هر ایده

ارائه نمایند و در عوض هم مدیریت ایده در سازمان موظف 

رهای نو و جدید بودن ایده و همچنین است بر اساس معیا

میزان کارایی آن ایده برای سازمان پاداش و امتیازاتی را برای 

ایده در نظر بگیرد تا موجب ایجاد انگیزه در  یفرد ارائه کننده

 تمام کارکنان برای تفکر و خالقیت و نوآوری گردد.
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  خالقیت و نوآوری کنندهمدیر حمایت 

ترین نقش را در ها مدیر مهمجا که در سازماناز آن

بایست که پرورش خالقیت و نوآوری در سازمان دارد، پس می

ای ها به گونههای مدیران در سازمانها و سبکها، نگرشویژگی

 باشد که خالقیت و نوآوری را مورد حمایت قرار دهد.
 

 برقراری ارتبا  بین دانشگاه و صنعت 

ای است که با مکانیزم پیشنهادی تاسیس مجموعه

شناخت و اشراف نسبت به صنعت و توانایی در در ایجاد ارتبا  

ارگانیک با آن، بتواند زمینه بازتاب تنگناهای تکنیکی و 

با جذب افراد و امکاناپ در نهایت تخصصی را فراهم نموده و 

فوق، بستر مناسبی باشد برای تزریق عناصر و عوامل موثر. 

 وعه اهداف زیر دنبال گردد:گردد در این مجمپیشنهاد می

o  ایجاد ارتبا  با صنعتگران و مدیران صنایع به منظور

 آوری معضالپ کاری مراکز صنعتی.انتقال و جمع

o های بوجود آوردن فضایی مناسب که در آن بتوان یافته

ها تئوری را سازماندهی کرد و در جهت مناسب از آن

 استفاده کرد.

o  نظری با مراکز اجراییایجاد ارتبا  بین مراکز تحقیقاپ 

 تدوین راهبرد پژوهشی بلند مدپ

در حال حاضر یک راهبرد پژوهشی بلند مدپ وجود ندارد 

شود و هم و شاهد آن هستیم که پژوهشی در سازمانی انجام می

زمان آن پژوهش در سازمان دیگری نیز در حال انجام است. به 

د یک راهبرد پژوهشی بلند مدپ هستیم که همین دلیل نیازمن

 ها بامشخ  کننده دقیق نیازها باشد و باعث شود که سازمان

 هم در ارتبا  باشند و از نیازهای یکدیگر آگاه باشند و موازی

ها برسد و معلوم شود که در کاری به حداقل خود در سازمان

این صنعت در حال حاضر در کجا قرار داریم و در چند سال 

خواهیم برسیم و با توجه به این برنامه، نیروی آینده به کجا می

ها انسانی مورد نیاز خود را آموزش دهیم و اقدام به جذب آن

 کنیم.
 

 المللیهای بینبرقرای ارتبا  با شرکت 

یکی از رویکردهایی که به طور روشن موجب توسعه 

-توان در ایجاد همکاریشد را می خواهدصنعت هواپیماسازی 

های خطر پذیر و انواع دیگر گذاریهای راهبردی، سرمایه

های های راهبردی قابلیتها جستجو کرد. همکاریهمکاری

ها این همکاری .آوردها به وجود میپایداری را برای شرکت

های موجب توسعه سرمایه اجتماعی، باالبردن پتانسیل و قابلیت

، انتقال دانش و تحقیق و توسعه، افزایش نرخ و کیفیت نوآوری

 شود.یادگیری سازمانی می
 

 کم کردن سهم دولت در این صنعت 

زیادی که نیاز است در این  هایگذاریسرمایهبه علت 

صنعت انجام شود باید تسهیالتی برای واگذاری قسمتی از سهام 

ها به بخش خصوصی صورپ بگیرد. به علت دخالت این شرکت

ها در حال وجود رقابت شرکتزیاد دولت در این صنعت و عدم 

حاضر تمایلی به انجام امور تحقیقاتی و نوآورانه ندارند باید سهم 

ها به بخش خصوصی واگذار شود تا با ایجاد رقابت این شرکت

ها فضا برای کارهای خالقانه و نوآورانه ایجاد شود و بین شرکت

 گذاری بر روی کارهای تحقیقاتی انجام شود.سرمایه

 

 

 های شناسایی شده حوزه نوآوری از نظر خبرگانچالش -1جدول

 فراوانی 1I 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I شناسایی شدههای چالش

 5 *    *    * مشخ  نبودن دقیق استانداردها

 3  *  *  *  * * دیدگاه کوتاه مدپ مدیران

 9   *  *  *  * گذاری اندک در تحقیق و توسعهسرمایه

 9   * *    * * المللیها بینعدم تعامل با شرکت

 8  * * * * * *  * کمبود نیروی انسانی متخص 

 0 *    * * * * * های دانش بنیانعدم ارتبا  صنعت با دانشگاه و شرکت

 3  *  *  *  * * دخالت بیش از حد دولت

 3 * *   * *  *  نبود راهبرد پژوهشی بلند مدپ

 1        *  کمبود دانش در این حوزه

 5 *     * *   نبود سیستم مدیریت ایده
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