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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه بین شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط میپردازد .پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی
میباشد .از میان پارکها و مراکز رشد ،تعداد  03پارک و مرکز رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ عالوه بر این ،در هر یک از
نمونه های انتخاب شده ،مدیر عامل و یا فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا 320 ،پرسشنامه توزیع و تعداد
 303پرسشنامه قابل استفاده گردآوری گردید .پس از تایید روایی و پایایی تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای
 SPSSو  LISRELصورت گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مرتبط با صنعت و دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری
بر موفقیت همکاریهای فناورانه دارند .ضمناً ،نقش میانجی نهادهای واسط بر موفقیت همکاریهای فناورانه نیز مورد تائید قرار
گرفت .یافتههای این تحقیق داللتهای عملی و نظری برای بهبود همکاریهای فناورانه دانشگاه و صنعت ارائه مینماید.
واژههای کلیدی :همکاری فناورانه ،شرکت زایشی دانشگاهی ،فناوری اطالعات و ارتباطات.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در فضای جدید رقابت که سازمانها نیازمند منابع نوآوری
هستند ،مزیتهای رقابت فعلی و منابع داخلی آنها برای
رقابت پذیری کافی نیست .امروزه اغلب مدیران و صاحب
نظران بر این عقیدهاند که همکاریهای فناورانه منبع کلیدی
نوآوری و از جمله مهمترین ابزار مدیریت کسب و کار برای
بهبود رقابت پذیری سازمانها به ویژه در محیطهای پیچیده
و پویا است .بر این اساس همکاریهای فناورانه به عنوان
ابزاری اثربخش برای توسعه (بهبود) مزیت رقابتی و از بین
بردن شکاف میان توانمندیهای موجود و مطلوب به شمار
میآیند و همچنین به صورت یکی از مهمـترین مانورهای
راهبـردی در صنـایع همچون ارتباطات،

الکترونیک ،زیست فناوری و خودروسازی ایفای نقش
میکنند.
همکاری فناورانه توافقی است که آگاهانه و آزادانه میان دو یا
چند بنگاه برای تبادل ،به اشتراک گذاشتن و توسعه فناوری
شکل میگیرد .همکاریهای فناورانه از دهه  0191به بعد در
اکثر کشورهای جهان مانند آمریکا ،اروپا ،ژاپن و کشورهای
جنوب شرق آسیا و در کشورهای درحال توسعه مانند هند
با آهنگ شبه نمایی رشد کردهاند .پانصد کسب و کار رده
اول جهانی ،بیش از  61درصد مشارکتهای راهبردی را دارا
هستند .در شرایط فعلی توسعه همکاریهای فناورانه بین
سازمانها بر کسی پوشیده نیست و آنچه اهمیت دارد ،ارائه
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راهکارهایی برای افزایش اثربخشی همکاریهای فناورانه
است .با توجه به شرایط کنونی ،توسعه همکاریهای فناورانه
بین بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه از اهمیت خاصی
برخوردار است .به گونهای که اغلب صاحبنظران بر ضرورت
توسعهی این همکاریها اذعان داشته و تالشهای علمی نیز
بر ارائه راهکارهایی برای افزایش اثربخشی این همکاریها
متمرکز شدهاند .متأسفانه ،تعداد شرکتهای دانشگاهی و نیز
همکاریهای فناورانه بین دانشگاه و صنعت در ایران بهاندازه
کافی نیست و یکی از دالیل آن هم ناهمخوانی ،ناهماهنگی و
فقدان مدلی جامع از همکاریهای فناورانه بین دانشگاه و
صنعت است .ابزارهای متعددی در اجرای موفقیت آمیز
فرایند همکاریهای فناورانه نقش اساسی دارد .ابزارهای
کلیدی در این فرایند عبارتند از :دانشگاه ،اعضای هیأت
علمی ،سرمایهگذار ،تولیدکننده ،خریدار و کارآفرین عرصه
فناوری که از طریق پایشی که از محیط انجام میگیرد
کارایی و اثربخشی فرآیند همکاریهای فناورانه شرکتهای
دانشگاهی را رقم خواهند زد .منظور محقق از الگوی
همکاریهای فناورانه روابط علت و معلولی در بین نهادهای
بازیگر ،بازیگران و مراکز تحقیق و توسعهای است بهطوری
که اثر این نهادها در قالب یک شبکه همکاری مؤثر موجبات
فعالیت شرکتهای دانشگاهی را فراهم آورد .به نظر میرسد
شرکتهای فعال در این حوزه نیازمند برقراری ارتباطی
استراتژیک از نوع تحقیقاتی -کاربردی بین دانشگاهها،
مؤسسات تحقیقاتی و بنگاههای اقتصادی میباشند.
همکاری فناورانه تشکیل گردد و یکی از پایههای اصلی
شرکتهای دانشگاهی بهطور کارا شکل گیرد .با توجه به
اهمیت موضوع ،این پژوهش در صدد است تا به بررسی نقش
عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه بین شرکتهای
زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات با توجه به نقش میانجی نهادهای واسط در بین
 03پارک و مرکز رشد بپردازد .عمدهترین شرکتهایی که در
تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند شرکتهایی هستند
که در مجموعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری فعالیت
دارند ،کما اینکه ممکن است شرکتهای دانشبنیان دیگری
نیز وجود داشته باشد که برگرفته از همکاریهای فناورانه

دانشگاهی بوده و در مجموعه شرکتهای صنعتی فعالیت
نمایند که در مطالعه تحقیق حاضر لحاظ نشدهاند.
 -2پیشینه تحقیق
همکاری فناورانه توافقی است که آگاهانه و آزادانه میان دو یا
چند بنگاه برای تبادل ،به اشتراک گذاشتن و توسعه فناوری
شکل میگیرد .در واقع همانگونه که همکاریهای فناورانه
موجب کاهش ریسک در نوآوری و توسعه فناوری میشود،
در خود همکاریها نیز ریسکهایی نهفته است .روشهای
همکاری برای توسعه و اکتساب فناوری از تنوع باالیی
برخوردارند وسازمانها بر اساس ویژگیهای خاص خود از
روشهای متناسب استفاده میکنند .به همین خاطر شاهد
تغییرات قابل توجهی در موقعیت اقتصادی کشورها هستیم
براساس مطالعات انجام شده درصد قابل توجهی از
همکاریهای فناورانه با عدم موفقیت مواجه شدهاند.
مارکست و لینک نیز در مطالعه خود به این موضوع اشاره
میکنند که تجربه  016همکاری بین شرکتهای فعال
بریتانیایی در بخش  ICTو  211همکاری بین شرکتهای
سوئدی 21 ،تا  61درصد همکاریها از نظر طرفین موفقیت
آمیز بوده است .موضوع همکاریهای فناورانه از جمله
موضوعاتی است که روند انتشار مقاالت علمی پیرامون آن
رشد قابل مالحظهای داشته است .در ارتباط با انتخاب روش
همکارى الگوهاى متعددى وجود دارد .در هر یک از این
الگوها ،معیارهایى در نظر گرفته شده که بر اساس آنها روش
همکارى مناسب انتخاب خواهد شد .مهمترین الگوها و
معیارهاى آنها در جدول  0آمده است .در ادبیات موضوع،
مقاالت متعددى بر عوامل موفقیت متمرکز شدهاند .ادامه
مقاله تمرکز بر عوامل مؤثر بر موفقیت همکارىهاى فناورانه
مى باشد.
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جدول  .1الگوها و معیارهای انتخاب روشهای همکاری
فناورانه ()9
محققین

معیارها

تید و
همکاران
()01

 -0ویژگی هـای سـازمان (راهبـرد ،تطـابق بـا قابلیـتهـا،
فرهنگ ،راحتی مدیریت)
 -4ویژگی های فناوری (نوع فنـاوری ،پیچیـدگی فنـاوری،
کد پذیری فناوری ،اعتبار حاصل از فناوری)

فورد ()00

 -0جایگــــاه نســــبی بنگــــاه در فنــــاوری مــــوردنظر
 -4فوریت دستیابی به فناوری
 -3میــزان تعهــد مــالی الزم بــرای دســتیابی بــه فنــاوری
 -2وضعیت چرخه عمر فناوری
 -5نوع فناوری

گیلبرت
()04

 -0تمایل و توانـایی رسـیدن بـه خواسـتههـا و تقاضـاهای
منبع فناوری
 -4کنترل منبع فناوری بر نحوه استفاده از فناوری مطـابق
با خواستهها و شرایط موردنظر

چیسا ()03

 -0هدف همکاری (گسترده ،محدود ،مبتنی بر یادگیری)
 -4محتــوای همکــاری (قابلیــت تعریــف مفــاد همکــاری،
آشنایی با بازار و فناوری ،چرخه های فناوری ،سطح ریسک،
قابلیت محافظت از فناوری ،مرحله فرآینـد نـوآوری ،سـطح
سرمایه گذاری ،قابلیت تقسـیم سـرمایه ،ارتبـاط بـا مزیـت
رقابتی)
 -3شرکاء ( نحوه ارتباط بـا بنگـاه ،کشـور مرجـع از نظـر
فرهنگی ،اندازه و قدرت همکار ،زمینه و نوع فعالیت)

دانشمندان علوم اجتماعی رویکردی متفاوت در بررسی برای
عوامل سطح سازمانی فعالیتهای کسب و کار اتخاذ کردهاند.
آنها به جای تمرکز بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی
گسترده ،توجه خود را بر جنبههای منابع سازمانی و محور
انسانی دانشگاه معطوف کردهاند .به طور خاص ،آنها به دنبال
یافتن ارتباط بین فعالیت کسب و کار و سطح و ماهیت
بودجه تحقیقات ،کیفیت محققان ،ماهیت پژوهش در درون
دانشگاه و حضور مراکز رشد فناوری و دفاتر انتقال تکنولوژی
بودند  .یکی از عوامل مهم سطح و ماهیت بودجه برای
فعالیت توسعه و تحقیق در دانشگاهها است .لوکت و همکاران
متوجه شدند که تعدادی از شرکتهای کسب و کار ایجاد
شده از دانشگاه  UKبا هزینه توسعه و تحقیق نسبت
مستقیم دارند .پاورز و مک دوگال رابطه مثبت و معنی داری

بین هزینه ساالنه توسعه و تحقیق دانشگاه و فعالیتهای
کسب و کار آن یافتند.
فعالیتهای کسب و کار دانشگاه بازتابی از رفتار سازمانی و
زیرساختهای نهاد علمی است .تحقیقات نشان می دهد که
دانشگاهها با هنجارهای فرهنگی و پشتیبانی فعالیتهای
تجاری میتوانند سود دهی و قدرت کسب و کارها را بهبود
بخشند .به عنوان مثال ،اوشی و همکاران استدالل میکنند
که در فرآیند تاسیس شرکتهای زایشی در دانشگاه ام آی
تی ،حمایت سازمانی از فعالیتهای کارآفرینی نقش مهمی
در توسعه کارآفرینی این دانشگاه بازی میکند .به طور
مشابه جورج و همکاران با انجام یک مطالعه قیاسی دو
بخشی 316 ،محقق از دانشمندان یک دانشگاه تحقیقاتی
عمومی بزرگ مورد مقایسه قرار دادند ،نویسندگان مییابند
که حمایت سازمانی از گروههای پژوهشی و همچنین دفتر
انتقال نقش مهمی را در پیشرفت فن آوری ایفا کردهاند .به
طور خاص آنها به این نتیجه رسیدند که تا چه حد عوامل
سازمانی به عنوان حمایت کننده فعالیت میکنند .کنی و جو
نیز ادعا میکنند که مشارکت استادان در فعالیتهای
کارآفرینی تاثیر بسزایی دارد چرا که روابط و اعتبار آنها
روند پیشرفت فن آوری را ساده تر و سریع تر میسازد.
اولین مدلها در زمینه فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به
صنعت تنها از منظر یک شرکت صدور مجوز به آن نگاه
میکردند .که به عنوان یک پل ،میان تحقیق صرفِ
دانشگاهی و نیازهای پژوهشی متناسب با فناوری بازار،
ارتباط برقرار میکند .مدلهای جدیدتر ،این فرآیند را به
چشم یک فرآیند تولید نگاه کردهاند .در این مدلها،
خروجی-صدور مجوز و یا موافقت نامه -بوسیله ورودیهای
متفاوتی – عوامل محیطی و شیوههای سازمانی -تعیین
میشود .در گذشته دو روش درباره انتقال فناوری دانشگاهی
بیان شده است :مجوزهای فناوری /ثبت اختراع و مراکز
رشد دانشگاهی به استقالل رسیده .این تحقیقات سعی دارند
دانشگاهها را در فعالیتهای تجاریسازی فناوری که از
طریق تحقیقات پایهای تکامل مییابد ،در سطح قابل توجهی
درگیر کنند .روزنبرگ و نلسون معتقدند دانشگاهها قبل از
این نیز دانش و فناوری خود را از طریق کانالهای مختلفی
مثل نشریات پژوهشی ،مشاورهها و ارائه در کنفرانسهای
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حرفهای انتقال دادهاند که این روشها در حال حاضر نیز
ادامه دارد .توجه به ارتباط سه گانه بین دانشگاه-صنعت-
دولت ،منجر به دامنهای از ایدههای سودمند میشود که
بتوان نقش هرکدام از این سه عامل را از طریق فرآیندهای
پویا برای انتقال تبیین نمود .این ارتباط سه گانه همچنین
چارچوب جامعی را فراهم میآورد که از طریق مطالعه آن،
میتوان نقش جدید دانشگاهها را در شرایط عملی تعیین
کرد.

این تحقیق دارای دو فرضیه به شرح زیر است که در ادامه به
بررسی آنها به صورت کمی میپردازیم.
فرضیه  :1عوامل خاص دانشگاه و صنعت تاثیر معناداری بر
موفقیت همکاریهای فناورانه دارند.
فرضیه :2نهادهای واسط تاثیر معناداری بر موفقیت
همکاریهای فناورانه دارند.

 -3چارچوب مفهومی و فرضیههای تحقیق

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

 -4روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث نحوه
گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصیفی و از شاخه میدانی
محسوب میشود .با توجه به تعداد زیاد افراد جامعه آماری ،در
این مرحله از پژوهش ،از نمونهگیری استفاده شده است.
شایان ذکر است که از میان پارکها و مراکز رشد ،با توجه به
سهولت دسترسی و جمعآوری داده ،تعداد  03پارک و مرکز
رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد (جدول )4؛ عالوه بر
این ،در هر یک از نمونههای انتخاب شده ،مدیر عامل و یا
فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا،
تعداد 320پرسشنامه توزیع شد و تعداد 303پرسشنامه قابل

رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد (جدول )4؛ عالوه بر
این ،در هر یک از نمونههای انتخاب شده ،مدیر عامل و یا
فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا،
تعداد 320پرسشنامه توزیع شد و تعداد 303پرسشنامه قابل
استفاده گردآوری گردید .جهت جمع آوری دادههای مورد
نیاز از پرسشنامه کزازی و همکاران ( )0بهره گرفته شد.
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جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق
تعداد

پرسشنامه

پرسشنامه

شرکت

توزیع شده

گردآوری شده

0

پارک علم و فناوری
زنجان

46

46

42

4

مرکز رشد دانشگاه
امیرکبیر

43

43

44

3

مرکز رشد فناوری
پیشرفته دانشگاه
صنعتی شریف

30

30

41

2

مرکز رشد دانشگاه علم
و صنعت

09

09

06

5

مرکز رشد دانشگاه
خواجه نصیر

02

02

03

6

مرکز رشد دانشگاه
تهران

03

03

05

3

پارک دانشگاه تهران

25

25

24

9

پارک دانشگاه صنعتی
شریف

1

پارک دانشگاه قم

شرکت

00

00

1

05

05

03

92

92

94

00

پارک علم و فناوری
خوزستان

43

43

45

04

پارک علم و فناوری
خلیج فارس

40

40

01

03

پارک علم و فناوری
البرز

1

1

9

341

341
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مجموع

در این تحقیق افراد پاسخدهنده ازنظر سنی به چهار گروه تقسیم شدهاند:
بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  51-21سال ( 043مورد) و
کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی زیر  31سال ( 45مورد) است.
ضمنا 36 ،نفر از پاسخ دهندگان بین  21-31سال و  91نفر باالی 51
سال قرار داشتند .بررسی و تحلیل دادههای گردآوریشده نشان میدهد
که از مجموع نمونه آماری تحقیق ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت
فوق لیسانس با حجم  031نفر میباشد .همچنین  19نفر از افراد نمونه
آماری ،دارای تحصیالت دکتری و یا دانشجوی دکتری میباشد .و 91
نفر نیز دارای مدرک لیسانس بودند .در این پژوهش ،افراد پاسخدهنده
ازنظر مدتزمان عضویت در سازمان به  3گروه تقسیم شدهاند 063 :نفر
کمتر از  5سال سابقه فعالیت داشتند؛  044نفر بین  5تا  01سال؛ و
بیشتر از  01سال؛ و نهایتاً  34نفر باالی  01سال سابقه فعالیت داشتند.
بهمنظور اندازهگیری پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ یک نمونه
اولیه شامل  31پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از

دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار
آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار
محاسبه شد .جدول شماره  3آلفای کرونباخ پرسشنامه را نشان میدهد.
همانطور که در جدول  3مشخص است ،تمام مقادیر آلفای کرونباخ
بزرگتر از  1.3میباشد ،بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای
بخشهای مختلف پرسشنامه مورداستفاده ،نشان میدهد که این ابزار از
قابلیت اعتماد و یا بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار میباشد .جهت
سنجش روایی پرسشنامه نیز از روایی سازه توسط نرم افزار LISREL
استفاده شده است .طبق جدول  2مقیاسهای استفاده شده موارد
مناسبی برای سنجش متغیرهای تحقیق هستند .شایانذکر است که بر
طبق جورسکونگ و سوربوم (،3<Chi-Square/df ،)01
 GFI ،1.0<RMSEAو  1.1>AGFIنشان دهنده مناسب بودن
مقیاسهای استفاده شده است.
جدول  .4نکویی برازش
اندازه شاخص

نکویی برازش

4.0991

Chi-Square/df

1.111

P-value

1.113

Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
)Goodness of Fit Index (GFI

1.10

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

1.10

-5یافتههای تحقیق
پس از تائید روایی و پایایی متغیرهای تحقیق ،میتوان روابط میان
متغیــرهای تحقیق را براسـاس مدل ساختاری بررسی نمود .از این رو
جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی
مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است که نتایج آن
طبق شکل  4و  3ارائه شده است .شکل  4میزان تاثیر متغیرهای تحقیق
بر یکدیگر را نشان میدهد و شکل  3به معنادار بودن این تاثیر اشاره دارد.
این فرضیات به شرح ذیل میباشند -0 :عوامل شناسایی شده موثر بر
همکاریهای فناورانه رابطه معناداری با موفقیت همکاریهای فناورانه
بین شرکتهای زایشی دانشگاه و صنعت دارد؛  -4نهادهای واسط رابطه
بین عوامل شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه و موفقیت
همکاریهای فناورانه بین شرکتهای زایشی دانشگاه و صنعت را تحت
تاثیر قرار میدهد.
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شکل  .2معناداری متغیرهای تحقیق

شکل  .3تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق
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ضریب استاندارد رابطه موجود نیز در صورتیکه آماره  ،Tاز
 0.16بزرگتر یا از  -0.16کوچکتر باشد ،معنی دار خواهد
بود .جدول  5رابطه میان متغیرهای تحقیق براساس فرضیات
اصلی تحقیق را ارائه میدهد که براساس آن به تائید یا رد
فرضیه اقدام شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با
توجه به معنی دار بودن آماره  ،Tفرضیههای تحقیق تحقیق
تأیید میشوند.
جدول  .5آزمون فرضیههای تحقیق
ضریب

فرضیههای تحقیق

مسیر

عوامل موثر بر همکاریهای فناورانه ←

1.53

موفقیت همکاریهای فناورانه

عدد

نتیجه

معنی

آزمون

داری

فرضیه

5.23

تایید

عوامل موثر بر همکاریهای فناورانه ←
نهادهای واسط ← موفقیت همکاریهای

4.31

1.45

تایید

فناورانه

یکی از بحثهایی که در اینجا مطرح میشود این است که
شـرایط شـاخصهای مـدل ارائهشـده تا چه انـدازه مطـلوب

(مناسب) میباشد .برای پاسخ به این سؤال ،به بررسی
وضعیت (مطلوب یا نامطلوب بودن) شاخصها و مؤلفههای
آنها میپردازیم .این کار توسط آزمون میانگین یک نمونه
آماری 0انجام میگیرد .با اجرای این آزمون میتوان به میزان
هر یک از شاخصها و مؤلفههای مربوط به همکاریهای
فناورانه دستیافت .آزمون فرضها بهصورت زیر است.
 H0مؤلفهها /شاخصها با مقدار متوسط اختالف ندارند= 3 ،
μ
 H1مؤلفهها  /شاخصها با مقدار متوسط اختالف دارند≠ 3 ،
μ
با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف  5عاملی لیکرت
استفاده شد؛ مقدار آزمون ( 3سطح متوسط) اعمال شده
است .الزم به ذکر است در بررسی وضعیت مؤلفهها ،وضعیت
مطلوب به وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز
مؤلفه بزرگتر از عدد  3باشد و در مقابل وضعیت نامطلوب
به وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز مؤلفه
کوچکتر از عدد  3باشد .نتایج آزمون با بهکارگیری نرمافزار
 SPSSبه شرح جدول زیر میباشد.

جدول  .6نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری
مقدارمیانگین برابر با )µ=3( 3

مؤلفه/شاخصها
(کدهای
استخراجی)

میانگین

انحراف معیار

آماره T

درجه

عدد

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

 95درصد فاصله اطمینان
برای تفاوت

وضعیت

حد پایین

حد باال

2٫1234

34010.

03٫159

306

1.111

0٫12303

1444.

0٫0620

مناسب

مالکیت فکری

2٫3253

56115.

49٫435

306

1.111

0٫32534

0٫4504

0٫2312

مناسب

تحقیق و توسعه

رویکرد نسبت به
دانشگاه و...

2٫1234

34010.

03٫159

306

1.111

0٫12303

1444.

0٫0620

مناسب

عوامل خاص صنعت...

2٫0231

53094.

43٫595

306

1.111

0٫02399

0٫129

0٫4319

مناسب

جهتگیری پژوهشی
دانشگاه

2٫4059

59692.

42٫246

306

1.111

0٫40593

0٫0032

0٫3024

مناسب

سیاستها و
مشوقهای دانشگاه

2٫552

60599.

41٫323

306

1.111

0٫55316

0٫2513

0٫6534

مناسب

رویکرد دانشگاه به
حمایت و توسعه...

2٫1135

32015.

03٫313

306

1.111

0٫11353

1614.

0٫4039

مناسب

جهتگیری آموزشی
دانشگاه

2٫4314

69233.

40٫013

306

1.111

0٫43144

0٫0052

0٫325

مناسب

One-sample t-test

سیاستهای مالکیت
فکری دانشگاه

2٫1512

91029.

05٫250

306

1.111

0٫15136

1051.

0٫0929

مناسب

تخصص دانشجویان و
اساتید

2٫2010

65334.

45٫410

306

1.111

0٫20113

0٫4119

0٫5413

مناسب

عوامل خاص دانشگاه

2٫451

39030.

39٫143

306

1.111

0٫45911

0٫015

0٫3441

مناسب

مولفه اول نهادهای
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جهتگیری آموزشی
دانشگاه

2٫4314

69233.

40٫013

306

1.111

0٫43144

0٫0052

0٫325

مناسب

سیاستهای مالکیت
فکری دانشگاه

2٫1512

91029.

05٫250

306

1.111

0٫15136

1051.

0٫0929

مناسب

تخصص دانشجویان و
اساتید

2٫2010

65334.

45٫410

306

1.111

0٫20113

0٫4119

0٫5413

مناسب

عوامل خاص دانشگاه

2٫451

39030.

39٫143

306

1.111

0٫45911

0٫015

0٫3441

مناسب

مولفه اول نهادهای
واسط

2٫0415

36141.

03٫30

306

1.111

0٫0415

0٫1115

0٫4595

مناسب

مولفه دوم نهادهای
واسط

2٫4314

30523.

41٫433

306

1.111

0٫43144

0٫0014

0٫3514

مناسب

مولفه سوم نهادهای
واسط

2٫6005

29103.

39٫92

306

1.111

0٫60050

0٫5415

0٫6136

مناسب

مولفه چهارم نهادهای
واسط

2٫5019

55629.

34٫111

306

1.111

0٫50131

0٫2035

0٫6120

مناسب

مولفه پنجم نهادهای
واسط

2٫3995

65319.

45٫130

306

1.111

0٫39921

0٫4399

0٫2194

مناسب

مولفه ششم نهادهای
واسط

2٫443

61414.

41٫933

306

1.111

0٫44314

0٫013

0٫3310

مناسب

مولفه هفتم نهادهای
واسط

2٫1623

34220.

03٫341

306

1.111

0٫16235

1233.

0٫0964

مناسب

مولفه هشتم نهادهای
واسط

2٫3995

62490.

45٫263

306

1.111

0٫39921

0٫4913

0٫2163

مناسب

مولفه نهم نهادهای
واسط

3٫9113

35265.

02٫121

306

1.111

91149.

3343.

0٫1459

مناسب

مولفه دهم نهادهای
واسط

2٫4664

63623.

44٫169

306

1.111

0٫46601

0٫0543

0٫3316

مناسب

مولفه یازدهم نهادهای
واسط

2٫0231

31256.

06٫133

306

1.111

0٫02399

0٫1016

0٫4330

مناسب

مولفه دوازدهم نهادهای
واسط

2٫3112

66962.

43٫193

306

1.111

0٫31135

0٫0134

0٫2405

مناسب

مولفه سیزدهم نهادهای
واسط

3٫1149

33303.

05٫939

306

1.111

11490.

9614.

0٫0062

مناسب

نهادهای واسط

2٫4241

33130.

39٫513

306

1.111

0٫42412

0٫0313

0٫3166

مناسب

تعداد و حجم
قراردادها...

2٫2165

29320.

32٫140

306

1.111

0٫21623

0٫3423

0٫2994

مناسب

تعداد کارآموزان
صنعت

3٫1329

21391.

43٫43

306

1.111

13294.

9141.

0٫1533

مناسب

فرصتهای مطالعاتی

2٫4132

21596.

31٫923

306

1.111

0٫41336

0٫4024

0٫3915

مناسب

دورههای آموزشی و
کاربردی

2٫2329

50011.

33٫163

306

1.111

0٫23294

0٫391

0٫5613

مناسب

پروژههای پژوهشی
مشترک

2٫0213

21129.

34٫930

306

1.111

0٫02141

0٫1306

0٫411

مناسب

مراکز و ساختارهای
اموزشی

2٫4094

26214.

31٫154

306

1.111

0٫40943

0٫0212

0٫416

مناسب
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در سطح تحلیل مؤلفههای مربـوط بـه موفقیـت همکـاریهـای
فناورانه ،تمامی مؤلفهها دارای سطح معنـیداری کمتـر از 1.15
هستند ،به همین دلیل برای مؤلفههـای فـوق فرضـیه صـفر رد
شــده و وضــعیت آن بــا مقــدار میــانگین یعنــی عــدد  3تفــاوت
معنیداری دارد.
بحث و نتیجه گیری
ارتباط دانشگاه و صنعت ،فرایندی است که در طول زمان شکل
میگیرد و برگرفته از نیازها و ضرورتهای ملی در دورههای
تاریخی ،سمت و سو و اهداف کاربردی مرتبط به آن ،تعیین
میشود ( .)41نگاهی به تاریخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در
ایران نشان میدهد که اوالً شکلگیری این ارتباط در گذر زمان
به طور اصولی پایهریزی نشده و زیربنای اساسی برای آن صورت
نگرفته است .ثانیاً ،محتوا و سمت و سوی این ارتباط به درستی
شکل نگرفته و هدفمند نبوده است .در حالی که ،تجربه
کشورهایی که ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت در آنها قدرتمند
است نشان میدهد که این ارتباط از ابتدا به درستی پی ریزی
شده و به صورت ساختاری پیش رفته است ( .)40این مقاله در
راستای دغدغه اصلی همکاریهای فناورانه شرکتهای دانش-
بنیان بخش خصوصی و یا شرکتهای زایشی دانشگاهی و
بومیسازی آن بخصوص در رشته مدیریت به منظور بهبود
روشهای اجرای کار ،شکل گرفته است .همکاریهای فناورانه
پرکاربرد در عرصه مدیریت میباشد و به تعبیری سازمانها می-
توانند با استفاده از این مفهوم ،نوع تعامالت و همچنین بهره-
وری افراد و سازمان را بهبود بخشند .مدل مفهومی پژوهش
مبتنی بر سه متغیر تحقیق (عوامل موثر بر همکاریهای
فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت ،موفقیت
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت و
عوامل محیطی و نهادی) تشکیل شده است .عوامل موثر بر
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت از
دو قسمت (عوامل خاص صنعت در ارتباط با دانشگاه و عوامل
خاص دانشگاه در ارتباط با صنعت) تشکیل و عوامل خاص
صنعت در ارتباط با دانشگاه (تحقیق و توسعه ،مالکیت فکری،
رویکرد به دانشگاه و شرکتهای دانشگاهی) و عوامل خاص
دانشگاه در ارتباط با صنعت (جهتگیری پژوهشی دانشگاهها،
سیاستها و مشوقهای دانشگاهها (اعم از سیاستهای کالن،
تجاریسازی و  ،)...رویکرد دانشگاهها به حمایت و توسعه

شرکتهای دانشگاهی ،جهتگیری آموزشی دانشگاه،
سیاستهای مالکیت فکری دانشگاهها ،تخصص و مهارتهای
بین رشتهای داتشجویان و اساتید) تشکیل شده است .موفقیت
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت
(تعداد و حجم قراردادهای دانشگاه و صنعت ،تعداد کارآموزان
صنعت ،تعداد فرصتهای مطالعاتی ،دورههای آموزشی و
کاربردی برگزار شده در صنعت توسط دانشگاه و شرکتهای
زایشی دانشگاهی ،پروژههای پژوهشی مشترک ،مراکز و
ساختارهای آموزشی و پژوهشی مشترک) و عوامل محیطی و
نهادی نیز از مضامین پایه (سیاستهای ملی و بخشی ناظر بر
رابطه دانشگاه و شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت ،عوامل
اجتماعی و انسانی موثر بر رابطه شرکتهای زایشی دانشگاهی و
صنعت) تشکیل شده است.
نتایج حاصل از مدل ساختاری حاکی از آن است که عوامل
شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه تاثیر مثبت و
معناداری بر موفقیت همکاریهای فناورانه دارد (ضریب
استاندارد 1.53 :و عدد معنی داری .)5.23 :عالوه بر این ،نقش
میانجی عوامل محیطی و نهادی ،در موفقیت
همکاریهای فناورانه مورد تائید قرار گرفته است (ضریب
استاندارد 1.45 :و عدد معنی داری .)4.31 :لذا ،به منظور
تاثیرگذاری بر موفقیت همکاریهای فناورانه میتوان بر عوامل
شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه و نیز عوامل
محیطی و نهادی به عنوان متغیر میانجی تمرکز کرد .نتایج
حاصل از آزمون میانگین نیز حاکی از آن است که هر یک از
مولفههای تحقیق از وضعیت مناسبی برخوردار هستند .با این
وجود جهت موفقیت همکاریهای فناورانه میتوان بر روی هر
یک از مولفهها توجه بیشتری مبذول داشت و در تقویت مستمر
آنها کوشا بود تا حداکثر بهرهوری حاصل گردد .در انتها،
مهمترین پیشنهادات کاربردی حاصل از یافتههای این تحقیق
عبارتند از:
 بررسی همکاریهای فناورنه شرکتهای زایشی و صنعت در
دیگر حوزههای فناورانه و یا در سطوح ملی و منطقهای؛
 بررسی و مطالعه رابطه بین فعالیت شرکتهای زایشی
دانشگاهی با رشد شرکتهای تولیدی و خدماتی؛

 برنامهریزی و توجه به عوامل با اهمیت باالتر در سمت
دانشگاه ،صنعت در همکاریهای آتی فناورانه دانشگاه-صنعت.
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