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چکیده
تحقیق حاضر با هدف" بررسی نقش دانشگاه وصنعت دراکوسیستت نتوآوری درراستتای تحقتق نتوآوری پایتدار" انجتام شتد .روش
پژوهش ،آمیخته بود .در بخش کیفی ،جامعه آماری شامل کلیه متخصصان حوزههای دانشگاه و صنعت بودند .نمونه آماری برابتر22
نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید .در بخش کمی ،جامعه آماری شامل مدیران میانی و اجرایی حوزه دانشگاه و صنعت
بودند که در تهران بودند .در این بخش ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید که بدین ترتیب تعتداد  222نفتر بتا
این روش انتخاب شدند .دادهها با روش مصاحبه نیمه ساختار یافتته و پرسشتنامه محقتق ستاخته جمت آوری شتد .بترای تحلیتل
دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل دادههای کمی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید .نتایج نشتان داد
که نقشهای دانشگاه و صنعت شامل شش نقش آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتماعی ،کمک به توستعه فنتاوری ،کمتک بته توستعه
نوآوری ،کمک به توسعه کار آفرینی است که هریک کار کردهای مربوط به ختود را دارنتد .بتر استای یافتته هتای تحقیتق حاضتر،
نقشهای دانشگاه ،صنعت ،بر اسای شاخص نیکویی برازش از برازش باالیی برخوردار بود .در این الگو هر دو نهاد دانشگاه و صنعت،
تاثیر معناداری در اکوسیست داشتند .نهاد صنعت با بار عاملی بیشتر در جایگاه اول اهمیت نقتش آن در ایجتاد اکوسیستت و نهتاد
دانشگاه با بار عاملی کمتر در مرتبه بعدی قرار دارد .معیار قدرت پیش بینی متدل حتاکی از آن بتود کته متایرهتای بترونزا یعنتی
نقشهای دانشگاه و صنعت از قدرت پیشبینیکنند گتی بتاالیی بترای پتیشبینتی ایجتاد اکوسیستت (ارتبتاط) دانشتگاه ،صتنعت
برخوردارند.
واژههای کلیدی :اکوسیست نوآوری ،نقش دانشگاه ،نقش صنعت ،نوآوری پایدار
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
اکوسیست نوآوری سیست پویای روابط درونی مؤسستات و
افراد است کته بترای حرکتت بته ستوی توستعه اقتصتادی و
فناورانه ضروری است  .ایتن اکوسیستت محتدوده ای ماننتد
بازیگران دانشگاهی  ،صنعتی  ،بنیادها  ،سازمانهای علمی و

اقتصادی و دولت در تمام سطوح را شامل می شتود .در
زمانی بسیار کوتاه جهانی شدن اقتصاد  ،نظ اقتصتادی دنیتا
را تاییر و چالشها و فرصت های جدیدی را بته وجتود آورد(
ونت جتین فتو ،2212 ، 2ص  . )929پتیش شترط کلیتدی
فرایند نتتایج نوآورانته بتاال در هتر زمینته ای لزومتا سترمایه
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2.wan jing fu

1

نویسندة عهدهدار مکاتبات :محمدعلی نعمتیrnemati@gmail.com

222

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نه  ،شمارة هفده  ،بهار و تابستان 1933

گذاری در بخش تولید دانش نیستت بلکته نیازمنتدی عمتده
تقویتت شتتبکههتتا و عتتامالن تاییتتر استتت (متتک گتتر گتتور و
کارلتون 2212 ، 9ص  . )13-21تاییر طتوالنی متدت تفکتر
افراد و عمل هرگز اتفاق نمیافتنتد مگتر اینکته بخواهنتد در
فرایندهای توسعه پایدار مشارکت کنند (ستارکی ،2212 ،
ص  .)91تحقق توسعه پایدار از طریق فعالیت های نوآورانته،
اساسا چالش های زیادی در بسیاری از فعالیتهای نهادهتا و
موسسات به وجود آورده است .از دیدگاه سازمانی ،ذینفعان و
نوآوری در قلب این چالش هستند .دلیل آن در وهله اول بته
خاطر حرکت به سمت توستعه پایتدار در نتوآوری یتا همتان
نوآوری پایتدار 2استت .دلیتل دوم ایتن استت کته تعریت و
تصمی گیری در مورد پایداری ،به تنهایی نمی توانتد توستط
نهاد یا سازمانی مشخص صورت پذیرد ،بلکته مفهتومی چنتد
بعدی است که نیاز به مذاکره و تعامل مداوم بتین ذینفعتان
عالقمند از راه تعامل و مشارکت با نهادها در فراینتد نتوآوری
مبتنی بر پایداری است (گودمن 1و همکتاران،2211،ص.)2
توسعه فناوریها از راه نگاه به بیرون از مجموعه صنعت و یتا
دانشگاه به شیوههای گوناگون صورت میپذیرد که همکتاری
دانشتتگاه -صتتنعت 2مهمتتترین مستتاله استتت کتته جهتتت
رقابتپذیری (ون جین فو ،ص  )1و نوآوری مبتنی بر توسعه
پایدار (گتودمن و همکتاران )2212 ،بتینهایتت مهت استت.
همچنین نقش دانشگاهها در شتبکههتای نتوآوری و توستعه
پایدار هنتوز در مراحتل اولیته شتکلگیتری استت (فرتتی و
پارمنتوال ،2212 ،ص ) ،بدین صورت که از نوآوری مبتنتی
بر بازار 3به توسعه اجتماعی اقتصادی و حفظ پایداری (اورتیز
پریز221 ،12؛ پالسن )221 ،و در زمینه تاییتر شتیوههتای
دانش و یادگیری بازیگران ،از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش
(کوکوکستتایرا 2211 ،؛ جکستتون )221 ،در تحتتول بتتوده
است .بنابراین ،پژوهش در خصوص تاییر نقشهای ذینفعتان
در تحول جامعه ،بر پایداری متمرکز شتده استت (گتودمن و
3. Mac Gregor and Carleton
4 .sarkis
5.Sustainable innovation
6 .Sustainability- oriented innovation
7 .Goodman
8 .University- Industry cooperation
9. Market oriented innovation
10. peris- Ortiz

همکتاران،2211 ،ص  .)9دریتک بررستی کته بتا استتتفاده از
مطالعه موردی چند گانه 11در نه کشور اروپتایی انجتام شتد،
گودمن و همکتاران تعتداد هشتت نقتش بترای بتازیگران در
اکوسیست نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار را شناسایی کردند
(ص .)12،پیتر کیریوشین و همکاران در سال  221نتیجته
گرفتند نتیجه گرفتند در بیشتتر بختشهتای دانشتگاهی در
حال حاضر تمایل بته ارائته ختدمات کالستیک وجتود دارد،
درحتتالی کتته در زمین ته انتقتتال دانتتش مستتتقی بتته شتتکل
شرکتهای زایشی دانشگاهی توستعه کمتتری حاصتل شتده
است .در حالیکه نقش دانشگاهها در تولید دانش به خوبی در
حال اجرا است ،نیاز به حمایت بیشتر جهت فرایند کاربستت
دانش وجود دارد .خرده سیستت سیاستت منطقتهای رستما
نیاز به پرورش نوآوریها را هدف اولیه خود اعتالم متیکننتد
نقاط پیوند ضتعیفی بتین دانشتگاههتا و صتنعت و قتوانین و
مقررات وجود دارد و یافتهها اثبات میکنند کته همکتاری و
نشر دانش ،مناب و سرمایه انسانی در خرده سیست سیاست
منطقهای  ،خرده سیست تولید و نشر دانش و خرده سیست
کاربرد و بهرهبترداری از دانتش ترکیبتات جدیتدی از دانتش
تئوری و عمل نوآوری را توستعه متیدهنتد .کتارمن مرچتان
هرناندزو رودریگوئز 12در مطالعهای موردی در متورد قابلیتت
کاربست چارچوب متارپی سته گانته از راه کشت بتازیگران
چارچوب مارپی و نقشهایی که آنها طی هر یک از مراحتل
فرایند نوآوری بازی میکنند ،به این نتیجه رسیدند کته هتر
یک از هلی (پیچه)های دانشگاه – صنعت و دولت چگونته
با ه تعامل میکنند و کدامیک از بازیگران در هر مرحلته از
مراحل پنجگانه فرایند نوآوری نقش بازی میکننتد ،محتور و
گرداننده عمده تعامالت کدام استت و روابتط چگونته برقترار
میشوند (اورتیز پریتز .)221 ،لهمتن و همکتاران 19نقتش
دانشگاهها در شبکه نوآوری پایتدار را مقایسته کردنتد .یافتته
مه آنها این بود که شبکههای مشتارکتی در حتال ظهتور را
شناسایی و به تحلیتل آنهتا پرداختنتد ( فرتتی و پتارمنتوال
 2212ص ) .از نظتتتر آیوستتتو و همکتتتاران  )2211(1و
11 .Multiple case study
12 . Carmen Merchán-Hernández and Antonio L.
Leal-Rodríguez
13. Lehmann and et al
14 . Ayuso and et al
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گرینوود ،)2221(12فه تعامتل ذینفعتان در معنتای وستی
عبارت است از تعامل و یا درگیری با ذینفعان به شیوه مثبت
از طریق فعالیتهای یک سازمان است که شکل عمیق تر آن
همان نوآوری مبتنی بر پایداری استت (گتودمن و همکتاران،
 ،2211ص ) .ستتتارکی و همکتتتاران معتقدنتتتد ایجتتتاد
سیست های نوآوری پایتدار مستتلزم معرفتی و پشتتیبانی از
توستتعه پایتتدار در تمتتام ستتطوح (محلتتی  ،منطقتتهای ،ملتتی،
جهانی و توسعه پایدار) به عنوان مسئولیت و هدفی سیاستی
و پشتیبانی از ایجاد ساختارهای جدید حاکمیت با محوریتت
نوآوری پایدار است ( .)2212پری اورتیز در پتژوهش ختود
به این نتیجه میرسد کته چتارچوب تعامتل میتان بتازیگران
سیست نوآوری تاییر مداوم هر یک از هلی هایی است که
از راه تعامل با دیگر هلی ها استخراج متی شتود  .بتا تاییتر
نقشها ،هر یک از هلی ها باید کارکردهایی را انجتام دهنتد
که از وظای سنتی آنها فراتر رود .در واق هلی هتا بایتد از
راه بیثباتی و سازماندهی مجدد و ایجاد توازن مداوم فرایند
نوآوری در سطوح و مؤلفههای مختل اقتصاد ارتباط داشتته
باشند .)2212(.طبق پتژوهشهتای صتورت گرفتته درمتورد
سیست نوآوری ایران ،محوریتت عمتده بتا دخالتت مستتقی
دولت و در مشارکت با مؤسسات اقتصتادی ختارجی صتورت
میگیرد  .دولت از راه نظارت بر سازمان گسترش و نوستازی
صتتنای ایتتران و مشتتارکت در ستترمایهگتتذاری مشتتتر بتتا
شرکتهای خارجی و مشارکت در انتخاب شترکای ختارجی
عمل میکند و تمتام شترایط همکتاری ماننتد تعیتین سته
شرکتهای خارجی در شترکت داخلتی را دیکتته متیکنتد .
اساسا دولت و سازمانها کل فرایند انتقال دانتش در صتنعت
را هدایت میکنند (فرتی و پارمنتوال ،2212 ،صص .)22-92
نوآوری در تمتام اقتصتادهای دنیتا بتینهایتت اهمیتت دارد.
ضتتروری استتت کتته مقامتتات در تمتتام ستتطوح بتترای ایجتتاد
محیطهای دوستدار نوآوری مشارکت کنند .هتدف سیاستت
نوآوری باید ایجاد محیط و چارچوبی مطلوب باشد که افتراد
و سازمانها تشویق به تولید ،فرایندها و فعالیتهای فناورانته
برای بهبود مداوم شوند(.مک گرگور وکارلتون ،2212 ،صتص
 .)21-13ادبیات در مورد نوآوری مشارکتی  1هنوز فاقد فه
15. Greenwood
16.Collaborative innovation
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گستردهای از فعالیتها و نقتشهتایی استت کته ذینفعتان و
بازیگران از جمله دانشگاه و صنعت میتوانند در تمام مراحل
فرایند نوآوری در زمینههای ملی بازی کنند .مطالعات خاص
در زمینه نوآوری پایدار ،اغلب کمیاب هستند و این مطالعات
اشاره میکنند که این امکان بترای ذینفعتان مختلت وجتود
دارد که نقشهتای ارزشتمندی را بتازی کننتد (گتود متن و
همکاران ،2212 ،ص ) .بنابراین با توجه به ایتن کته نقتش
دانشگاه و صنعت در اکوسیستت ارتبتاط دانشتگاه و صتنعت
(اکوسیستتت نتتوآوری) در راستتتای تحقتتق نتتوآوری پایتتدار و
شناخت الگوی مطلتوب نقتش دانشتگاه و صتنعت از جایگتاه
خاصی برخوردار است ،با این توصی پژوهش حاضر با هدف
طراحی الگوی مطلوب اکوسیست دانشگاه ،صتنعت و دولتت
در کشور در پی پاستخگویی بته ایتن ستؤاالت استت :نقتش
دانشگاه در تحقق نوآوری پایدار در کشور کدام است؟ نقتش
صنعت در تحقق نوآوری پایدار در کشور کدام است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه
اکوسیستتت نتتوآوری حاصتتل پیچیتتدگیهتتای درونتتی
پیچیده عل آموزش (پداگوژی) ،فرایندهای عملی ،سیست ها
و خدمات ارائه است .اکوسیستت نتوآوری زمتانی بته ختوبی
کارمیکند که موسسات آموزشی بته شتدت دریتک رهبتری
نتتوآوری مشتتارکتی ،باذینفعتتان مشتتترکی ماننتتدآژان هتتای
دولتی ،صنعت ،شرکتهای نوپا (استارت آپ) ،سرمایهگتذاری
مخاطره آمیز و سازمانهتای غیرانتفتاعی بترای ایجتاد انتوا
جدیتتدی از پلتفتتورم (چتتارچوب)هتتا و روابتتط کتته نتتتایجی
تاثیرگتتذار ایجتتادمیکننتتد ،بتتا ه ت کتتارمیکننتتد .صتتنای و
دانشگاهها (که در گذشته نسبتاجدا بوده و موسستاتی مجتزا
بودند) امروزه درتوسعه فناوریهای جدید ماموریت،کارکردها
و وظای و فعالیتهایی رابته عهتده دارندکته زمتانی توستط
دیگری انجام میگرفت .بر اسای وقو زمانی مدلها را متی-
توان در دو دسته کلتی قترارداد :دستته اول متدلهتایی کته
دراکوسیست نوآوری بترنقش ختاص بته صتورت مجتزا و بتا
محوریت هریک ازبتازیگران (دانشگاه،صتنعت) تاکیددارنتد و
دستتته دوم متتدلهتتایی هستتتند کتته دراکوسیستتت نتتوآوری
برمشارکت همه ذینفعان تاکید دارند و ناظر بر دیدگاههای نو
تحولی و نو موسستهای ماننتد ستازمانهتای رکتن چهتار و
سازمانهای واسط وازاین قبیل جهت ایفتای نقتش مشتتر

222

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نه  ،شمارة هفده  ،بهار و تابستان 1933

(مشتتارکتی) دراکوسیستتت نتتوآوری هستتتند .در گتتزارش
براتلند )1321(11در کمیسیون جهانی محیط و توسعه استت
که ایده توسعه پایدار(12توسعه ای که نیازهای حال حاضتر را
برآورده میسازد بدون اینکه در مورد توانایی نسلهای آینتده
جهت برآورد نیازهای خود سازش کننتد ،بته عنتوان جریتان
13
اصلی مطرح شده است .نوآوری مبتنتی بتر توستعه پایتدار
مربوط به ایجتاد تاییترات هدفمنتد در فلستفه و ارزشهتای
سازمانی و تولیدات ،فرایندها یا فعالیتهتا بتا هتدف ایجتاد و
فه ارزش اجتماعی و محیطی ،عالوه بتر بتازدهی اقتصتادی
است (آدامز و همکاران،221 ،ص .)1فعالیتهای دانشگاههتا
اساسا شامل فعالیتهایی هستند که ماموریتت اول و دوم آن
را پوشش نمیدهد .با این حال این مشارکت در کل تقریبا به
طور انحصاری از دیدگاه اقتصادی مورد استفاده قترار گرفتته
است .به نظر میرسد این تفسیر برای رستیدگی بته مستائل
متضتتاد و پیچیتتده ماننتتد پایتتداری کتته چتتالشهتتا شتتامل،
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی  ،سیاسی ،فرهنگی و محیطتی
است ،بیش از حتد محتدود باشتد .پایتداری آنقتدر وستی و
مبتنی بتر آرزو استت کته راهحتلهتای ختاص بایتد توستط
بازیگران متعدد مانند دانشگاهها ،دولتهای محلتی ،جوامت ،
بازیگران اقتصادی و جامعه مدنی ایجاد شود .به منظور کمک
به پایداری ،مه است که در مشارکتهایی که قادر بته حتل
مستتائل دنیتتای واقعتتی هستتتند شتترکت کتترده ،دانتتش و
مهارتهایی در حد وسیعی در بیرون از محدوده دانشگاه قرار
دارند .دانشگاههای دیگر دسترسی منحصر به فرد به بهتترین
دانتتش موجتتود را ندارنتتد .بتتا ایتتن وجتتود نقتتش آنهتتا اغلتتب
مشروعیت بخشی به دانش ایجاد شده در جای دیگتر استت.
خلق مشتر برای پایتداری 22را بته عنتوان کتارکرد جدیتد
ماموریت چهارم نظریهپردازی کردهاند .در این کارکرد جدید،
متتدل از دانشتتگاه کتتار آفتترین بتته دانشتتگاه تحتتولی 21ظتتاهر
میشود ،که به عنتوان چتارچوب چنتد ذینفعتی تعامتل در
جامعه در روند مدوام و متقابل ایجاد و تحول در نظر گرفتته
میشود .خلق مشتتر بترای پایتداری نشتاندهنتده تاییتر

پارادایمی مهمی در دانشگاه است .دانش در دانشگاه نه تنهتا
از راه انتقال فناوری و کارآفرینیگرایی مشارکت و سه دارد،
بلکه با ذینفعان مختل با هتدف تحقتق توستعه پایتدار نیتز
همکاری دارد .این بدان معنی است که دانشتگاههتا بایتد نته
تنها با سیست کسب و کتار دولتت محلتی ،بلکته بتا جامعته
وسی تر ،از راه ایجاد مشارکت حمایتی بتواند همکتاری بلنتد
مدت را تقویت کند (ترنچر 22و همکاران ،221 ،ص .)1
جنیفر گودمن و همکاران)2211(29؛فعالیتها و نقتش-
های بازیگران در نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار در شرکتها
را مورد بررسی قراردادند و نشان دادند درحالی که ذینفعتان
در ص مقدم مباحث مربوط به توسعه پایدار هستند ،تاکیتد
متمایل به فشارهای ذینفت مختلت یتا متدیریت انتظتارات
ذینف در موضتوعات مجادلته استت .آنهتا هشتت نقتش کته
ذینفعان در فرایندهای نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار بتازی
متتتتیکننتتتتد را شناستتتتایی کردنتتتتد .لیانتتتتاکو بتتتتزوا و
همکاران  ،)2212(2متدل ایجتاد زیتر بنتای وب اکوسیستت
نوآوری منطقتهای در متدل متارپی سته گانته در روستیه را
ترسی کردنتد .آنهتا معتقدنتد توستعه و کتارکرد زیتر بنتای
اکوسیست نوآوری به طور معنادار تعامتل بتین دانشتگاههتا،
مشاغل و صنعت را با هدف توسعه نوآورانه تقویتت متیکنتد.
دولت در توسعه زیر بنای وب ابتکار عمل را بدست میگیرد.
وبسایت زیربنای وب ،ابزاری با اهمیت بترای منتاطق نتوآور
جهت ارتقاء بخشهای نوآورانه در سطوح منطقتهای ،ملتی و
جهانی است .این میتواند گردش افراد در مارپی سهگانته را
تحریک کند .مناب و خدمات وب کار کردهای کتامال ختاص
را انجام و فرصت حتل ستری یتک وظیفته ختاص در حتوزه
فعالیتهایی که در قلمرو نوآوری وجتود دارنتد را بته وجتود
متتتیآورد .بتتتاگی و همکتتتاران 22متتتدل ایجتتتاد سیاستتتت
ستترمایهگتتذاری توستتعه تحقیتتق و تکنولتتوژی منتتاطق در
اقتصادهای در حال توستعه و توستعهیافتته کته بته اختصتار
کریپرید 2نامیده میشود را معرفی کردند .ایتن متدل ابتزاری
برای پایداری منطقهای نوآوری و رفاه است منجر بته تعامتل
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مشارکتی ،نوآوری و تحول شبکهها برای تستهیل و تحریتک
نوآوری پایدار شتد (ستارکی و همکتاران .)2212 ،کتارمن
مرچان هرناندز و رودریگوئز 21در مطالعهای موردی با عنتوان
بازبینی چارچوب نوآوری مارپی سهگانه آبنگوا 22به تحقیتق
در خصوص قابلیت کاربست چارچوب مارپی ستهگانته از راه
کش بازیگران چارچوب مارپی و نقشهایی که آنها طی هر
یک از مراحل فرایند نوآوری بازی میکننتد پرداختنتد .ایتن
مطالعه به خاطر فه بهتر این موضو است کته هتر یتک از
هلی های دانشتگاه ،صتنعت ،دولتت چگونته بتا هت تعامتل
میکنند و کدامیک از بازیگران در هر مرحله از مراحل پتنج
گانه فرایند نوآوری نقش بازی متیکننتد ،محتور و گرداننتده
عمتتده تعتتامالت کتتدام استتت و روابتتط چگونتته برقتترار
میشوند (اورتیز پریز .)221 ،جولیائو و همکاران 23در متدل
خود با نام عوامل کلیدی تولید سبز :اثر عناصر چندگانته ،بتا
شتتناخت بتتازیگران عمتتده (مشتتتریان ،شتترکتهتتای بتتزر ،
دانشگاهها و دولتها) که بر توسعه تولید سبز اثر متیگذارنتد
به ارائه چتارچوبی برگرفتته از رویکترد متارپی چندگانته در
توسعه تولید سبز ،عوامل کلیدی مرتبط با بازیگران عمتده و
روابط درونی آنهتا در ایتن اکوسیستت را شناستایی کردنتد.
تروجانووستتکا و همکتتاران 92در متتدل ختتود بتته ایتتن نتیجتته
رسیدند که راه حل اجرا شتده از راه مشتارکت اعضتای سته
دانشگاه با یک شترکت صتنعتی موجتب کوتتاه شتدن زمتان
هدایت ،بهبود جریان کار ،کاهش هزینتههتا ،استانداردشتدن
زمان تاییرات و مشارکت معنادار جهت رقابتپذیری شرکت
91
در بازار شده است (اورتیز پریز .)221 ،سیمون و مارکوئیز
مارکوئیز 91در متدل اروپتایی ستازمانهتای رکتن چهتار ،در
پروژهای که به اختصار کلیک 92نامیده میشود ،به این نتیجه
دست یافتند که سازمانهتا رکتن چهتار تمایتل بته تکمیتل
قابلیتهای موجود صنعت و تحقیق و توسعه دارند به طوری
که نقشی بسیار محدود یا گستترده بستته بته نقتاط قتوت و
ضع سیست مارپی سهگانه دارند .همچنین ایتن متدل بته
27

.Carmen Merchán-Hernández and Antonio L. LealRodríguez
28 .abengoa
29
.Julião and etal
30
.Trojanowska and etal
31
.Alexandra Simon and Pilar Marques
32
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ایجاد فه بهتر نحوه ایجاد سازمانهای رکن چهار و انعکای
نحوه فعالیت دولت و صنعت جهت پشتیبانی از تعهدات خود
منجر شد .این محققان همچنین در متدل هتای دیگتری بتا
نامهای 99و وتت یتو ای  ،9کته برگرفتته ازکتار راجترز در
خصوص نحوه ایجاد سازمانهای ر کن چهار و تعیتین نقتش
برای این سازمانها است ،به تاکید بیشتر بر نقش دانشتگاه و
صنعت در فرآیند نوآوری پرداختند .این افراد در مدلی دیگتر
بر نقش متفاوت دولت در فرایند نوآوری پرداختند .همچنین
جانسون در مدل خود در مورد سازمانهتای رکتن چهتار ،در
چند مطالعه موردی در کشتور کانتادا و آمریکتا ،بتر اهمیتت
نقش بتازار (صتنعت) در مشتارکت بتین دانشتگاه ،صتنعت و
دولت تاکید میکنند (مک گرگور و کارلتون.)2212 ،
 -3روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته اکتشتافی از نتو
ساخت ابزار (کمی و کیفی) استفاده شد .جامعته آمتاری در
بخش کیفی شامل کلیه صاحبنظرانی بودند که اثر تالیفی یتا
پژوهشی درزمینههای ارتباط دانشگاه وصتنعت داشتتند کته
بدین طریتق از روش نمونتهگیتری هدفمنتد در ایتن بختش
استفاده به عمل آمد .نمونه آماری با توجه بته اشتبا نظتری
برابر با  22نفر بتود .در بختش کمتی ،جامعته آمتاری شتامل
مدیران میانی و اجرایی دو حوزه دانشگاه و صنعت در تهتران
(استان تهران نمونه در برگیرنده همه ویژگیهای موجتود در
کشور است) بودند .حج جامعه آماری در این مطالعته 2
نفر که از این تعداد  2 2نفر مدیر اجرایی و  122نفتر متدیر
میانی بودند .در تحقیق حاضر از روش نمونهگیتری طبقتهای
استفاده شد بدین ترتیب کته ابتتدا سته هریتک از طبقتات
(مدیران) در جامعه محاسبه و همتان نستبت در نمونته نیتز
رعایت گردید .در این بخش ،تعداد مدیران  222نفتر بودنتد
که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنتوان نمونته
آماری تعیین گردیدند .از این تعداد  121نفر مدیر اجرایتی و
 2نفر مدیر میانی بودند .از حوزه دانشگاه ،معاونتت ارتبتاط
دانشگاه با صنعت وزارت علتوم و از حتوزه صتنعت ،ستازمان
صنای کوچک و شهر های صتنعتی عنتوان نمونته آمتاری
انتخاب شدند .ابتدا ادبیات تحقیق شامل :نظریههتا ،مفتاهی ،
. triple Steelix
. WETS US
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پژوهش های انجام شتده مربتوط بته نقتشهتای دانشتگاه و
صنعت در اکوسیست بررسی شد .سپ با صاحبنظران ایتن
دو حوزه مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد .مصاحبهها بتا
22نفر ،به صورت فردی انجام شد و زمان هر مصاحبه به طور
میانگین  2دقیقه بود .برای کسب اطالعات غنیتر ،مصاحبه
تا رسیدن مقوله ها بته اشتبا نظتری ادامته یافتت .ستؤاالت
مصاحبه از نو بتاز پاستخ بتود و متواردی ماننتد اینکته چته
نقتشهتا و کتتارکردی بترای هریتتک از نهادهتای دانشتتگاه و
صنعت در نظر دارند مورد کاوش قرار گرفتت .بترای تحلیتل
داده هتتای کیفتتی ،روش تحلیتتل مضتتمون 92بتته کتتار رفتتت.
بته منظور حصول اطتتمینان از روایتتی یافتتههتای پتژوهش
کیفتتی براستتای معیارهتتای ارائتته شتتده توستتط کرستتول و
میلر  ،)2222(9تعداد نفتر از شترکتکننتدگان ( 2نتتفر از
حوزه دانشگاه 2 ،نفر از حوزه صنعت و  2نفر از حتوزه دولتت
گزارش نهایی مرحلة نخستت فرآینتد تحلیتل و مقولتههتای
بتهدستتت آمتتده را بتازبینی کردنتتد .پیتتتشنهادهای آنهتتا در
کدگذاریها اعمال شد .بترای بررستی پایتایی کدگتذاریهتا،
پایتتایی بتتاز آزمتتون (شتتاخص ثبتتات) و پایتتایی بتتین دو
کدگذار(شاخص تکرارپذیری) محاسبه شتد ،کته بته ترتیتب
برابر با  %1و  % 3بدست آمدند .ستپ بتر استای تلفیتق
دیدگاه صاحبنظران ،مبتانی نظتری و پژوهشتی ،نقتش هتا و
کارکردهای بازیگران اصلی در اکوسیست نوآوری (دانشگاه و
صنعت) شناسایی شدند و با استناد به نقشها و کارکرد های
شناسایی شده ،نقشهای دانشتگاه در اکوسیستت شناستایی
گردید و بر اسای آن پرسشنامه محقتق ستاخته تهیته شتد.
سپ پرسشنامه پت از تعیتین روایتی صتوری و محتتوایی
توسط صاحبنظران به صورت آزمایشی اجرا گردید .پایایی
سئواالت با استفاده از ضرایب آلفتای کرانبتام محاستبه شتد
ضرایب پایایی در دامنتة  2/32تتا  2/32بته دستت آمتد .در
ادامه ،متدل طراحتی شتده در بختش کیفتی بتا استتفاده از
دادههای گردآوری شده از پرسشنامه با بهرهگیتری از متدل
یابی معادالت ساختاری 91به روش حداقل مربعات جزئتی،92
به وسیله نرمافزار اسمارت پیالای نسخه 932آزمون شد.

 -4یافته های پژوهش
برای پاسخگوی به پرسشهای پژوهش ،ابتدا بر اسای تلفیق
دیتتدگاه خبرگتتان ،مبتتانی نظتتری و پژوهشتتی ،نقتتشهتتا و
کارکردهای نهادهای دانشگاه و صنعت شناسایی شدند .براین
اسای تعداد شش نقش مربتوط بته نهادهتای ذکتر شتده بتا
عنتتاوین آمتتوزش ،پتتژوهش ،ختتدمات اجتمتتاعی (بتته عنتتوان
نقشهای دانشگاه) ،کمک به توسعه فناوری ،کمک به توسعه
نوآوری ،کمک به توسعه کار آفرینی (بته عنتوان نقتشهتای
صنعت) در نظر گرفته شدند .با استتناد بته نقتش و کتارکرد
هریک از نهاد های(بازیگران) اکوسیست  ،مدل نظتری نقتش
دانشگاه و صنعت تدوین شد .در این الگو ،شتش نقتش ذکتر
شده به عنوان متایرهای آشکار و نهادهای دانشگاه و صنعت
به عنوان متایرهای مکنون در نظر گرفته شدند و بتر استای
مدل یابی معتادالت ستاختاری نقتش هریتک از نهادهتا و در
نهایت تاثیر آن ها در اکوسیست نوآوری تعیین شتد .قبتل از
برازش مدل ،مفروضه نرمال بودن توزی دادهها مورد بررستی
قرار گرفت .برای ایتن کتار آزمتون ناپتارامتری کلمتوگروف-
اسمیرن  ، 2به کار برده شد .نتایج بدست آمده از این آزمون
نشان داد که دادهها از توزیت نرمتال برختوردار نیستتند .بته
همین دلیل و با توجه به اینکه در مدل ،متایر پنهان مرتبته
دوم (اکوسیست ) با شاخصهای سازنده (شش نقتش) وجتود
دارد ،از روش حتتداقل مربعتتات جزئتتی (ایتتن روش یکتتی از
روشهای معاد الت ساختاری برای بترازش متدل بته شترط
نرمال نبودن دادهها است) استفاده گردید ،زیرا فتر نرمتال
بتتودن دادههتتا در آن متتد نظتتر نیستتت .نتتتایج آن در قالتتب
نمودارهتتای ( )1و ( )2و جتتداول ()2( ،)1و ( )9ارائتته شتتده
است.

). partial least squares (PLS
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40
.Kolmogorov-Smirnov

35

38

36

39

. thematic analysis
. Creswell and Miller
37
). Structural equation modeling (SEM
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نمودار .2بارهای عاملی بین متغیرهای پنهان مدل
نمودار .1بارهای عاملی بین متغیرهای آشکار مدلهای
اندازهگیری

ساختاری

جدول  .2بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به
مدل ساختاری

جدول .1بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به
مدلهای اندازه گیری

شماره

نهادها

نقش ها

بارعاملی
(ضریب
مسیر)

آماره t

دانشگاه صنعت

 1آموزش

2/3 1

 2پژوهش

2/3 1

/312
129
/291

 9خدمات اجتماعی

2/322

122/112

کمک به توسعه فناوری

2/322

 2کمک به توسعه نوآوری

2/3 2

/929
122
/922

کمتتک بتته توستتعه کتتار
آفرینی

2/3 2

2/12
23

بر اسای اطالعات جدول( ،)1چون مقادیر به دست آمده
برای آمارههای  tدر سطح خطای  α=2/21از مقدار شاخص
 )2/22( tبیشتر هستند ،لذا چنین استنباط میشود که
بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به شاخصها در
مدلهای اندازهگیری معنیدار میباشند.

نهاد ()x

نهاد ()y

بار عاملی
(ضریب مسیر)

آماره t

دانشگاه
دانشگاه
صنعت

صنعت
اکوسیست
اکوسیست

2/23
2/ 1
2/291

93/29
/ 91
1/221

بر اسای اطالعات جدول( ،)2چون مقتادیر بته دستت آمتده
برای آمارههای  tدر سطح خطای  α=2/21از مقدار شتاخص
 )2/22( tبیشتر هستند ،لذا چنتین استتنباط متیشتود کته
بارهتای عتاملی (ضترایب مستیر) مربتوط بته شتاخصهتا در
مدلهای ساختاری معنیدار میباشند.
جدول .3شاخصهای ارزیابی برازش مدل
مولفه/

1

شاخصها

()AVE

دانشگاه

2/322

-

2 1

Q

()CR

/122

/319

2

2

صنعت

2/31

2/133

2/ 2

2/3 3

2/31

اکوسیست

2/292

2/323

2/129

2/329

2/292

2/232

2/22

2/1

2/312

2/239

متوسط
شاخص

( )R

2

1

Communality

2/322
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پایایی ترکیبی( )CR=2/312که بیشتر از  2/1است و با توجته بته
اندازة متوستط واریتان استتخراج شتده ( )AVE=2/232کته از
 2/2بزرگتر میباشد ،مدل از پایتایی همگترا برختوردار استت و بتا
توجه به این که ( ،)CR <AVEروایی همگرا نیز برقرار میباشتد
(فورنل و الرکتر1321 ، 1؛ نقتل از داوری و رضتازاده .)1922 ،بتر
این اسای و بتا توجته بته مقتادیر معنتاداری  tدر جتدول( )2کته
همگی در سطح  α=2/21معنی دار بودند ،میتوان نتیجته گرفتت
که مدلهای اندازهگیری از برازش مناسب برخوردارنتد .2 .ارزیتابی
برازش بخش ساختاری متدل؛ بتر استای مقتادیر معنتاداری t-( t
 )valuesدر جدول( )9که همگتی در ستطح  α=2/21معنتی دار
بودند و با توجته بته ایتن کته میتانگین شتاخص ضتریب تعیتین
(  ،)R2=2/22از مقدار متوسط( )2/99بیشتر استتو همچنتین بتر
استتای شتتاخص  Q2کتته مقتتدار متوستتط آن (  )2/1از 2/92
بیشتر است ،چنین استنباط میشود که مدل ساختاری از بترازش
مناستتب برختتوردار بتتوده و قتتدرت پتتیش بینتتی متتدل مناستتب
میباشد(چین1332 ، 2؛ هنسلر 9و همکتاران)2223،؛ و بتاالخره،
 .9ارزیتتابی بتترازش کلتتی متتدل؛ براستتای معیتتار نیکتتویی بتترازش
تننهاوی و همکاران(  2 )222مقدار محاسبه شتده بترای ایتن
شاخص برابر با  2/129بدست آمد که از  2/92بیشتتر استت ،لتذا
چنین استنباط میشود که مدل کلی از بترازش بتاالیی برختوردار
و همکاران.)2223،
می باشد (وتزل
 -5نتیجهگیری
بر اسای یافتههای پژوهش حاضر ،نقشهای دانشتگاه عبارتنتد از:
آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتماعی .نقشهای صتنعت عبارتنتد از:
کمک به توسعه فناوری ،کمک به توسعه نوآوری ،کمک به توسعه
کار آفرینتی .کارکردهتای دانشتگاه در نقتش آمتوزش عبارتنتد از:
تربیت دانشجویان واجد دانش و مهارتهای مورد نیاز ،برنامهریتزی
آموزشی و درسی در راستای نیاز جامعه و صنعت ،جلب مشتارکت
متخصصان بخش صنعت در فرایند آموزش دانشجویان ،آمتوزش و
تربیت نوآوران و کارآفرینان ،کمک به توسعه سرمایههتای انستانی
در جامعتته ،کمتتک بتته توستتعه فرهنت نتتوآوری و کتتارآفرینی در
41

.Fornell & Larcker
.Chin
43
.Henseler
44
.Tenenhaus
45
).Goodness of fit (GOF
46
.Wetzels
42

جامعه ،کارکردهای دانشگاه در نقش پتژوهش عبارتنتد از  :تولیتد
دانش و فناوری در راستای نیاز جامعه و صنعت ،هدایت پتژوهش-
های دانشگاهی در راستای نیاز جامعه و صنعت ،پیگیری کاربستت
نتایج تحقیقتات دانشتگاهی در جامعته و صتنعت ،تولیتد کتتب و
مقاالت علمی ،معتبر و کاربردی ،تربیتت پژوهشتگران متخصتص،
متعهد و ختالق ،توستعه تحقیقتات مشتتر بتا بختش صتنعت،
کارکردهای دانشگاه در نقش خدمات اجتماعی عبارتنتد از :کمتک
به توسعه فرایند علت  ،فنتاوری ،نتوآوری و کتارآفرینی در جامعته،
ارائتته ختتدمات مشتتاورهای بتته جامعتته و صتتنعت ،ارائتته خ تدمات
تحقیقاتی به جامعه و صنعت ،ارائه خدمات آموزش فنی به جامعته
و صنعت ،توسعه همکاریهای علمی -بینالمللی دانشتگاه ،کمتک
به تحقق و توسعه فرایند تجاریسازی ایدههتای نوآورانته ،افتزایش
تفاه نامهها و قراردادهای مشتر با صنعت .کارکردهتای صتنعت
در نقش کمتک بته توستعه فنتاوری عبارتنتد از :سترمایهگتذاری
مشتر با دانشتگاه در حتوزه فنتاوری ،کمتک بته تحقتق فراینتد
تبدیل دانش به فناوری ،توسعه مراکز و بازارهای سفارش و خریتد
فناوری از دانشگاه ،بهترهگیتری از دانشتگاهیان در فراینتد توستعه
فناوری در صتنعت ،حمایتت از فرصتتهتای مطالعتاتی استاتید و
کارآموزی دانشجویان در صنعت ،بهتره گیتری از آزمایشتگاههتای
تحقیقاتی دانشگاه ها ،تعری و بهرهگیری از استتانداردهای کیفتی
در فرایندها ،محصوالت و خدمات ،کارکردهتای صتنعت در نقتش
کمتتک بتته توستتعه نتتوآوری عبارتنتتد از :تولیتتد و ارائتته ختتدمات و
محصتتوالت نوآورانتته بتته جامعتته ،گستتترش جلستتات مشتتتر و
بازدیتتدهای دانشتتگاهیان از صتتنعت ،حمایتتت از پتتژوهشهتتای
دانشگاهی نوآورانه ،کمک به توسعه فرهن نتوآوری و کتارآفرینی
در بختتش صتتنعت ،حمایتتت از بختتشهتتای تحقیتتق و توستتعه در
راستای ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه .کارکردهای صتنعت در
نقش کمک بته توستعه کتارآفرینی عبارتنتد از :متدیریت جریتان
دانش ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی در بخش صتنعت ،حمایتت از
کارآفرینتتان و کستتب و کارهتتای کارآفرینانتته کوچتتک و متوستتط،
حمایت از کاربست نتایج تحقیقات دانشگاهی ،حمایت از تجتاری-
سازی ایدههای نوآورانه دانشگاهیان ،ارتباط و حمایت از پار هتا و
مراکز رشد و سایر مراکز مشابه .بر اسای یافتههای تحقیق حاضتر،
نقشهای دانشگاه صنعت (نمودار ،)1بتر استای شتاخص نیکتویی
برازش( )2/129از برازش باالیی برخوردار بود .در این الگتو هتر دو
نهاد دانشگاه و صنعت ،تاثیر معناداری در اکوسیست داشتند .نهتاد
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صنعت با بار عاملی(  )2/ 1در جایگتاه اول اهمیتت نقتش آن در
ایجاد اکوسیست و نهاد دانشتگاه بتا بتار عتاملی  2/223در مرتبته
بعدی قرار دارد .روابط بین نهاد ها از قتوی بته ضتعی نیتز بتدین
گونه بود :بار عاملی رابطه بین (نقشهای) نهاد دانشتگاه و صتنعت
2/23؛ صنعت بتا اکوسیستت 2/291؛ و دانشتگاه بتا اکوسیستت
 2/ 1بود .معیار قدرت پیش بینتی متدل(  )2/1حتاکی از آن
بود که متایرهای برون زا یعنی نقش هریک از نهاد هتای دانشتگاه
و صنعت از قدرت پیش بینی کنندگی بتاالیی بترای پتیش بینتی
ایجاد اکوسیست دانشگاه ،صنعت برخوردارند.
در ارتباط با نقش های دانشگاه و صنعت در اکوسیست تحقیقتات
متعددی صورت گرفته و متدل هتای متفتاوتی ارائته شتده استت،
نتای این تحقیقات با یافتههتای تحقیتق حاضتر هت ختوانی دارد.
جنیفرگودمن و همکاران)2211( 1؛فعالیتها و نقش های بتازیگران
در نوآوری مبتنی بتر توستعه پایتدار در شترکتها را متورد بررستی
قراردادند .لیانتاکو بتزوا و همکتاران ،)2212( 2معتقدنتد توستعه و
کارکرد زیر بنای اکوسیست نوآوری به طتور معنتادار تعامتل بتین
دانشگاهها ،مشاغل و صنعت را با هدف توسعه نوآورانه تقویت متی
کند .لهمان )222 ( 3در متدل ختود بته ایتن نتیجته رستید کته
توسعه مشارکت بتا دانشتگاه و همچنتین ایجتاد پایگتاه دائمتی در
ادارات شبکه سبز در تعامل با دانشگاه منجر به ارائه کتارکرد بترای
سیست نوآوری پایدار می شود .بته تحقیتق در خصتوص قابلیتت
کاربست چارچوب مارپی سه گانه از راه کش بازیگران چتارچوب
مارپی و نقش هایی که آنها طی هر یک از مراحل فرایند نتوآوری
بازی می کنند پرداختند .جانسون در مدل خود در متورد ستازمان
های رکن چهار ،در چند مطالعه موردی در کشور کانادا و آمریکتا،
بر اهمیت نقش بازار(صنعت) در مشارکت بین دانشتگاه ،صتنعت و
دولت تاکید می کنند.
بررسی مدلهای ارائه شتده در متورد نقتش هتای شناستایی شتده
دانشگاه و صنعت ،نشان می دهد که بیشتر این متدل هتا ،تمتامی
نقش های مربوط به این دو نهاد و نحتوه ارتبتاط و میتزان ارتبتاط
بین آنها را مد نظر قرار ندادهاند .برختی از ایتن متدل هتا بته طتور
جداگانه به شناسایی کارکرد هر یتک از ایتن نهتاد هتا پرداختته ،و
برخی به نقش های دانشگاه ها در فراینتد هتای مختلت نتوآوری
47

. Jennifer Goodman
.Lianako bezowa and etal
49
. Martin Lehmann and etal
48

221

پرداخته اند .برخی نیز بته شناستایی نقتش هتا در حتوزه صتنعت
پرداختتته انتتد  .بتتا ایتتن حتتال متتدلی کتته بتته دو بتتازیگر عمتتده در
اکوسیست نوآوری را مد نظر داشته و روابط متقابل آن ها را متورد
بررسی قرار داده باشتد ،وجتود نتدارد .از ایتن رو ،پتژوهش حاضتر
ستعی در ارائته و شناستتایی نقتش نهتاد هتتای عمتده اکوسیستتت
نوآوری که شامل آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتمتاعی ،کمتک بته
توسعه فناوری ،کمک به توسعه نتوآوری ،کمتک بته توستعه کتار
آفرینی می باشند دارد که هریک کارکردهای مربتوط بته ختود را
دارا ست.
 -6پیشنهادها و محدودیت ها:
پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافتهها
یافتتتتههتتتای پتتتژوهش حاضتتتر رهنمودهتتتایی بتتترای عمتتتل و
سیاستتگتتذاری پیتتترامون ایجتتاد اکوسیستتت ارتبتتاط دانشتتگاه و
صنعت به هتمراه دارد .مطالعه حاضر ،مدلی را معرفتی نمتود کته
میتوان بترای طراحتی ،ایجتاد ،متدیریت و حکمرانتی ،رهبتری و
ستیاستگذاری در ایتن زمتینه متورد استتفاده قترار گیرنتد .متدل
مذکور ،بر اسای تلفیتق دیتدگاه صتاحبنظتران ،مبتانی نظتری و
پژوهشی طراحی شد (بخش کیفی) و دادههتای کمتی گتردآوری
شده بر اسای دیدگاه مدیران نیز ایتن متدل را متورد تاییتد قترار
دادند(بخش کمی) .لتذا زمینته را بترای آگتاهی بهتتر از نظترات و
تجارب کارشناسان خبره و مدیران ،در مورد نقشتها و کارکردهتا و
شتتناخت ،یتتادگیری و نحتتوه ایفتتای نقتتشهتتا بتته منظتتور ایجتتاد
اکوسیست نوآوری در حوزههای جارافیایی در ستطوح مختلت از
جمله در سطح ملی و بخصوص در سطح مجازی فتراه نمتوده و
استفاده از این تجارب را در جهت بهبتود ،رشتد و ارتقتاء ،افتزایش
تعامل و مشارکت در اکوسیست ارتبتاط دانشتگاه و صتنعت مهیتا
میکند.
بتر استای یافتتتههتای مربتتوط بته نقتش هتتای نهتاد دانشتتگاه در
اکوسیست نوآوری؛ پیشنهاد میشود که در فعالیتها و برنامههتای
دانشگاه ،موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد و در محتتوای برنامتههتا
گنجانده شود:
بر اسای یافتههای مربوط به نقتش هتای دانشتگاه در اکوسیستت
نوآوری؛ پیشنهاد می شتود :در زمینته تربیتت دانشتجویان واجتد
دانش ،به آموزش مهارتهای متورد نیتاز بپردازنتد  ،برنامتهریتزی
آموزشی و درسی آنها در راستای نیاز جامعته و صتنعت باشتد ،در
فرایند آموزش دانشجویان مشارکت متخصصان بختش صتنعت را
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جلب کنند ،به آموزش و تربیت نوآوران و کارآفرینان بپردازنتد ،بته
توسعه سرمایههای انسانی در جامعه و توستعه فرهنت نتوآوری و
کارآفرینی در جامعه کمک کنند.
تولید دانتش و فنتاوری در دانشتگاهها در راستتای نیتاز جامعته و
صنعت باشد ،پژوهش های دانشتگاهی در راستتای نیتاز جامعته و
صنعت هتدایت شتوند ،نتتایج تحقیقتات دانشتگاهی در جامعته و
صتنعت بتته کتتار بستتته شتوند ،کتتتب و مقتتاالت علمتتی ،معتبتتر و
کاربردی تالی شتوند ،پژوهشتگران متخصتص ،متعهتد و ختالق
تربیتتت شتتوند ،تحقیقتتات مشتتتر بتتا بختتش صتتنعت توستتعه
یابند.همچنین دانشگاه در رستالت جدیتد ختود بایتد بته توستعه
فرایند عل  ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی در جامعه کمتک کننتد و
به ارائه خدمات مشاوره ای ،تحقیقاتی و آموزش فنی بته جامعته و
صتتتتتنعت بپردازنتتتتتد  ،همکتتتتتتاری هتتتتتای علمتتتتتتی-
بتتینالمللتتی دانشتتگاه بیشتتتر شتتده وتوستتعه یابنتتد ،فراینتتد
تجاریسازی ایدهای نوآورانه تحقق و توسعه یابند  ،تفاه نامههتا
و قراردادهتتتای مشتتتتر بتتتا صتتتنعت بیشتتتتر شتتتود تتتتا
ارزشهای تعاملی به وجود آیند.
بر اسای یافتههای مربوط بته نقتشهتای صتنعت در اکوسیستت
نوآوری؛ پیشنهاد میشتود :بته منظورکمتک بته توستعه فنتاوری،
سرمایهگذاری مشتر با دانشگاه در حوزه فناوری صورت پتذیرد،
به تحقق فرایند تبدیل دانتش بته فنتاوری کمتک شتود ،مراکتز و
بازارهتای ستتفارش و خریتتد فنتتاوری از دانشتتگاه توستتعه یابنتتد ،از
دانشگاهیان در فرایند توسعه فناوری در صنعت استفاده بته عمتل
آید ،فرصتهای مطالعاتی برای اساتید و کارآموزی دانشتجویان در
صنعت فراه شود ،آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه هتا استتفاده
بعمتتل آیتتد ،از استتتانداردهای کیفتتی در فراینتتدها ،محصتتوالت و
خدمات استفاده بعمل آید.
صنای می توانند به منظور کمتک بته توستعه نتوآوری ختدمات و
محصتوالت نوآورانتته بته جامعتته را تولیتد و ارائتته کننتد ،جلستتات
مشتر و بازدیدهای دانشگاهیان از صنعت بعمتل آیتد ،پتژوهش
های دانشگاهی نوآورانه مورد حمایت قرار گیرند ،فرهنت نتوآوری
و کارآفرینی نهادینه شود ،بخشهای تحقیق و توستعه در راستتای
ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه.
صنای میتوانند به منظور کمک به توسعه نوآوری جریتان دانتش،
فناوری ،نوآوری و کارآفرینی را حمایت کنند ،کارآفرینان و کستب
و کارهای کارآفرینانه کوچک و متوسط و کاربست نتایج تحقیقتات

دانشگاهی ،تجاریسازی ایدههتای نوآورانته دانشتگاهیان حمایتت
شوند ،با پار هتا و مراکتز رشتد و ستایر نهادهتای واستط مشتابه
ارتباط برقرار شده و آنها را مورد حمایت قرار دهند.
پیشنهاد جهت پژوهشهای آتی
در تحقیق حاضر به طراحی مدلی برای ایجاد اکوسیستت ارتبتاط
دانشگاه و صنعت پرداخته شد .پیشتنهاد متیگتردد در تحقیقتات
آتی این مدل سایر نقش ها و کار کردهتای دانشتگاه و صتنعت بته
منظور ایجاد اکوسیست ارتباط دانشتگاه و صتنعت متورد بررستی
قرار گیرند.
محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود .1 :بتهدلیتل وستتعت
جتامعة پژوهش(مدیران اجرایی و میتانی) و محتدودیت امکانتات،
نمونة متورد نیتاز از شتهر تهتران انتختاب شتتد کته ایتن فراینتد
نمونهگیری ممکتن استت تعمتی پتذیری یافتتههتای پتژوهش را
محدود سازد؛  .2به دلیل نبود پرسشنامه استتاندارد ،از پرسشتنامه
محقق ساخته استفاده گردید .هر چند ستعی گردیتد کته تتا حتد
امکان موارد مورد نیاز برای ساخت پرسشنامه رعایت گردد ،با ایتن
وجود الزم است که در پژوهشهای مشابه مورد تایید قرار گیترد و
 -9کمبتتود و یتتا نبتتود تحقیقتتات داخلتتی و ختتارجی در زمینتتة
اکوسیست ارتباط دانشگاه و صنعت به ویژه مشخص کردن نقتش
اختصاصی و مشتر هریک و  -با توجه به اینکه تحقیق حاضتر
از منظر ارتباط و تعامل دانشگاه بتا صتنعت از طریتق اکوسیستت
نوآوری به موضو پرداخته است ،پیشنهاد متی شتود نقتش ستایر
بازیگران از جمله دولت ،نهادهای واسط (ماننتد جهتاد دانشتگاهی،
پارکها و مراکز رشد و نهادهای مشابه) و نیز کتاربران یتا مشتتریان
نیز در نظر گرفته شتود و  -2از منظتر اقتصتاد دانشتی و اقتصتاد
نوآوری به این مساله پرداخته شود ،نقش هتای دانشتگاه پایتدار از
منظر ماموریتهای چهارم دانشگاهها مورد پتژوهش قرارگیرنتد -
نقتتشهتتا بتتر بستتتر فراینتتدهای نتتوآوری از تولیتتد ایتتده تتتا
تجاریسازی در قالب مدلی ارائه شوند و مشخص شود کدام یتک
از بازیگران در این فرایند نقش کلیدی را به عهده دارد و محوریتت
با کدام نهاد است و  -1با توجه بته اینکته دانشتگاههتا بته ستمت
دانشگاههای نسل چهار در گذر هستند ،مدلی از نقشهای جدیتد
این دانشگاهها ارائه شود.
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