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عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه
در فنّاوریهای پیشرفته
(تاریخ دریافت ،6376/68/60 :تاریخ پذیرش)6379/87/87 :

حسین دهقانی پوده ،6ابوالفضل باقری ،9علیرضا بوشهری ،3غالمرضا نورمحمد

نصرآبادی4

چکیده
هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر دستاوردهای همكاری صنعت و دانشگاه در  4حوزه فنّاوری پیشرفته نانو ،زیستی ،هوافضا
و فناوری اطالعات بوده است .در این تحقیق ابتدا با مرور ادبیات و تجربیات جهانی و با جمع بندی مطالعات انجام شده در این
حوزه ،الگو اولیه تحقیق تدوین شده و الگو طراحی شده در سطح پروژههای همكاری میان صنعت و دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .عوامل موثر بر دستاوردهای همكاریهای فنّاوری در چهار دسته عوامل فردی ،سازمانی ،نهادی و تعامالت دسته
بندی شدهاند .این الگو از طریق مصاحبه با  98خبره حوزه سیاست گذاری علم و فنّاوری کشور صحهگذاری شده و سپس از طریق
پیمایش پرسشنامهای و با نظرخواهی از  977محقق فعال در این پروژه ها در چارچوب تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر مورد
آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست.
واژگان کلیدی:
همكاری دانشگاه و صنعت ،دستاوردهای همكاری ،انتقال فنّاوری ،سیاست گذاری علم و فنّاوری.

 -6عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 -9عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسؤول).
 -3عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر .
 -4کارشناس ارشدgh.nasrabadi@gmail.com :
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 )1مقدمه

رابطه صنعت و دانشگاه ،رابطهای تاریخی و در حال تكامل است .این دو نهاد بر اساس نیازها و شرایط
جغرافیایی و زمانی ،شكل و نوع رابطه خود را متحول کردهاند .با توجه به اینکه همزمان با تحوالت فناورانه،
ساختار بازار ،رقابت و صنعت نیز دچار تغییر شدهاست ،نوع نیازهای صنعت در ارتباط با خروجی و کارکردهای
دانشگاه نیز متحول شده است .بر این اساس ،دانشگاه نیز برای پاسخگویی و برآوردهسازی این نیازها ،حتی
در ماهیت و ماموریتهای خود ،تغییر ایجاد کرده است .بر اساس این جریان ،دانشگاه در طول زمان ،از
نهادی تک ماموریتی (آموزش) به نهادی با چند ماموریت (آموزش ،تحقیق و کارآفرینی) تبدیل شده است.
معموالً در رابطه صنعت و دانشگاه از عنصر سوم دیگری بهنام دولت نام برده میشود .به دلیل انگیزههای
متفاوت و گاه متضادی که دو طرف صنعت و دانشگاه از همكاری با یكدیگر دارند ،معموالً طرف سوم یعنی
دولت به عنوان تسهیلکننده و حامی این رابطه وارد عمل میشود و به ایفای نقش میپردازد ،از همین رو
اغلب تحلیلهای انجام شده در این زمینه به تحلیل رابطه مثلث صنعت دانشگاه و دولت و یا به بیان
اتزکویتز و لیدسدُرف ،مارپیچ سهگانه 6منجر شده است ].[16
مطالعات انجام شده ،نتایج متفاوتی از دستاوردهای همكاری صنعت و دانشگاه را به تصویر میکشند .بهدنبال
موج حمایت دولت از همكاری صنعت و دانشگاه که از کشورهایی نظیر آمریكا و آلمان شروع شد ،سایر
کشورها نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .در کشور ما نیز بحث همكاری صنعت و دانشگاه
مورد توجه بسیار سیاست گذاران علم و فنّاوری قرار داشته است که بازتاب این توجه در اسناد سیاستی
بهخوبی قابل ردیابی است.
مطالعات مربوط به ارزیابی سیاست که در بخش بعدی مقاله به نمونهای از آنها اشاره شده است نشان
میدهند که هر زمان که سیاستها بر اساس تقلید و بدون توجه به ماهیت رابطه صنعت و دانشگاه در یک
بافتار خاص طراحی شدهاند ،نه تنها نتیجه مثبت به همراه نداشتهاند بلكه گاه هزینه و تالشهای بیثمری را
به دولتها تحمیل کردهاند .به نظر میرسد هر توجه و حمایتی از توسعه رابطه صنعت و دانشگاه باید
بهصورت هدفمند و با شناخت از عوامل موثر بر دستاوردهای این همكاری صورت پذیرد.
این تحقیق نیز سعی دارد با شناخت و تحلیل برخی عوامل موثر بر دستاوردهای همكاری صنعت و دانشگاه
در حوزه فنّاوریها (فنّاوریهای) پیشرفته ،دریچهای از این منظر به روی سیاستگذاران علم و فنّاوری کشور
بگشاید.
در این مقاله پس از بیان مقدمه ،مبانی نظری مطالعه مرور میشود .این قسمت به تفكیک مطالعات انجام
شده در خصوص هر دسته از عوامل موثر بر همكاریهای فناورانه ارایه میشود .در جمعبندی و نتیجهگیری
الگو نظری تحقیق معرفی شده است .این الگو حاصل جمعبندی مطالعات گذشته و اصالح از طریق مصاحبه
با محققان حوزه سیاستگذاری علم و فنّاوری کشور است .در بخش سوم به روششناسی تحقیق پرداخته
شده است .در این تحقیق از مصاحبه در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است .در
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بخش چهارم خالصهای از نتایج تحقیق ارایه شدهاست و نهایتاً بخش پنجم به جمع بندی و نتیجهگیری
اختصاص یافته است .
 )2ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظری تحقیق

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد رابطه صنعت و دانشگاه رابطه ای است که با توجه به ویژگی های
زمینهای شكل میگیرد .از این رو در ادبیات موضوع نیز توجه خاصی به بافتار به عنوان یک عامل کلیدی
صورت پذیرفته است.کوهن 6و سایرین با مطالعه مكانیزمهای ارتباطی و عوامل مؤثر بر آنها در دو کشور
ژاپن و آمریكا ،نشان دادهاند عالوه بر بسیاری عوامل ،ویژگیهای زمینهای و نهادی نیز در مكانیزم ،نوع و
شدت ارتباط مؤثرند [.]1در واقع عالوه بر عوامل متأثر از صنعت و بخش اقتصادی ،عوامل فرابخشی نظیر
نهادها ،سیاستها ،فرهنگها و هنجارها که در کشورهای مختلف ،متفاوت است ،بر تعامل دانشگاه و صنعت
تاثیرگذار است [ 7 ،1و  .]0از همین رو دولتها ،سیاستهای متعددی را برای توسعه همكاریهای فنآورانه
طراحی و اجرا کردهاند .یكی از این سیاستها و مشوقها حمایت از مالكیت فكری تحقیقات و دستاوردهای
دانشگاهی است .قانون بایدال نقطه آغاز اینگونه سیاستهاست .هر چند در تأثیر قانون بایدال در کیفیت و
کمیت اختراعات ثبت شده در آمریكا بحث و تردیدهای جدی وجود دارد و هر چند برخی این تردید کلیتر را
وارد میدانند که آیا سیستم پتنت ،مكانیزم مناسبی برای بهرهبرداری اجتماعی از سرمایهگذاریهای تحقیق و
توسعه است ،اما با اینحال ،اینگونه سیاستها در اغلب کشورهای دنیا اجرا میشود [.]7
الچ و شاکرمن ،9در مطالعه خود به این نتیجه رسیدندکه تأثیر مثبت مشوقها در دانشگاههای خصوصی
بیش از دانشگاههای دولتی است .آنها این پدیده را به غیر از اثربخش بودن فعالیتهای تجاریسازی در
دانشگاههای دولتی ارتباط دادند [.]68کاهش بودجههای تحقیقاتی دولتها در بخش نظامی و سایر فشارهای
مالی ،دانشگاهها را بر آن داشته است تا تالشهای خود را معطوف جذب حمایتهای مالی صنعت نمایند
[ .]66بهعنوان مثال در ژاپن 64/0 ،درصد بودجه تحقیقاتی که بین محققان توزیع میشود ،از صنعت تأمین
میشود 34/6 ،درصد آن توسط دانشگاه 97/7 ،درصد توسط برنامه مونبوشو 69/6 ،3درصد توسط سایر نهاد
دولتی غیر از مونبوشو و  66درصد آن توسط دولتهای محلی تامین میشود [.]69
رویكردهای اخیر در سیاستگذاری علم و تكنولوژی توجه به بافتار بومی و منطقهای در طراحی سیاستهای
علم و تكنولوژی است .در خصوص تفاوت ساختاری کشورهای مختلف مالی ،4اعتقاد دارد هرچند فرآیند
همكاری دانشگاه صنعت و تجاریسازی فنّاوری در اروپا ،بعد از آمریكا آغاز شد ،اما اروپاییان به کمک اسناد
سیاسی و استراتژیهای نوآوری کمیسیون اروپا ،1این راه را با شدت دنبال کردند .با وجود این تالشها،
اروپا از دو رقیب عمدهی خود یعنی ژاپن و آمریكا عقب است .یكی از مهمترین علل عقبماندگی اروپایی،
نوآوری اندک شرکتهای کوچک و متوسط و فعالیت آنها در فنّاوریهای سطح پایین است .بنابراین افزایش
1

.Cohen
Lach and Schankerman
برنامه حمایتی دولت ژاپن در حمایت از طرح های نوآورانه3 .Monbusho :
4 .Mali
5 . European Commission
2.
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هزینههای تحقیق و توسعه در حوزههایی که آینده روشنی دارند ،از اهداف آنها است .که این کار در
کشورهای اسكاندیناوی صورت گرفته است .در این کشورها ،سهم تولیدات و خدمات با فنّاوری باال در کل
اقتصاد بهصورت موازی با افزایش سهم بخش کسب و کار در سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه ،افزایش
یافت [ .]47ز همین رو در سیاستهای جدید کمیسیون اروپا مفهومی به نام منطقهای محوری 6وجود دارد.
این مفهوم به معنای افزایش تأثیر ویژگیهای محلی و منطقهای در سیاستهای علم و فنّاوری و نظام علمی
نوآوری و سپس تطبیق این سیاستها با نیازهای اقتصای -اجتماعی آن منطقه با هدف توسعه قابلیتهای
نوآوری در آن منطقه است .آمریكا از جمله کشورهایی است که سیاستهای علم و فنّاوریتكنولوژی آن
بهسرعت مورد تقلید سایر کشورها قرار میگیرد .اما معموالً تقلیدکنندگان به سیر تكاملی و تاریخی تكوین
این سیاستها توجهی نشان نمیدهند .بر خالف سیستم دانشگاهی سنتی بیشتر کشورهای جهان مثل ژاپن
که وظیفه اصلی خود را تربیت نیروی کاروری صنعت میدانستهاند سیستم دانشگاهی در آمریكا بهصورت
تاریخی بهعنوان موتور محرکه صنعت در بخشهای کشاورزی ،دارویی ،معدنی ،دفاعی و  ...عمل میکرده
است [ .]69همانگونه که توضیح داده شد ،فرهنگ و هنجارها نیز بخشی از عوامل نهادی محسوب میشوند
اما مطالعات انجام شده در عوامل نهادی بیشتر به قوانین ،مقررات و سیاستها توجه کردهاند .یكی از دالیل
بی توجهی به این عوامل ،سنجشناپذیری متغیرهایی مانند هنجار و فرهنگ است.الزم به ذکر است که در
ادبیات موضوع ،عامل فرهنگ در سطح سازمانی مورد توجه واقع شده است که در ادامه برخی از این
مطالعات آورده شده است.
 -2-2پیشینه تجربی
عوامل سازمانی

یكی از عوامل مهم موثر بر رابطه صنعت و دانشگاه عوامل سازمانی است .بهصورت کلی میتوان عوامل
سازمانی مؤثر بر همكاری فنآورانه صنعت و دانشگاه را در سه گروه دستهبندی کرد :عوامل مربوط به
دانشگاه ،عوامل مربوط به بنگاه و عواملی که مربوط به تعامالت دانشگاه و بنگاه است [ .]0یكی از مهمترین
عوامل سازمانی مرتبط با بنگاه ،ظرفیت جذب بنگاه است .بنگاه برای انتقال دانش از دانشگاه نیاز به ظرفیت
جذب دانش دارد ،این ظرفیت جذب به مقدار زیادی به تجارب یادگیری بنگاه در گذشته وابستگی دارد و
احتماالً با افزایش شدت تحقیق و توسعه در بنگاه ،افزایش مییابد [ 4و  .]63به منظور مشكل و مبهم بودن
سنجش ظرفیت جذب ،اغلب مطالعات این عامل را با متغیرهای دیگر سنجیدهاند .برخی محققان نیز اعتقاد
دارند شرکتهایی که سرمایهگذاریهای بیشتری در تحقیق و توسعه انجام دادهاند ،ظرفیت جذب باالتری
برای یادگیری و تعامل با دانشگاه دارند [ 64و  .]61با توجه به اهمیت ظرفیت جذب میتوان انتظار داشت
شرکتهایی با شدت و یا سرمایهگذاری تحقیق و توسعه باال ،پیوندهای عمیقتری با سازمانهای تحقیقاتی
عمومی ،)PRO( 9برقرار کنند [ .]61بیس واستال ،3اندازه شرکت برحسب تعداد کارکنان را بر تولید
نوآوریهایی که بدون تحقیقهای عمومی دانشگاهها اتفاق نمیافتاد ،مؤثر تشخیص دادهاند [ ]67کالوگیرو4
1.

Territorialism
Public Research Orga
3. Beise, M., & Stahl
4
. Caloghirou
2.
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و همكارانش ،شواهدی از تأثیر تعداد کارکنان شرکتهای اروپایی بر مشارکت آنها در برنامههای تحقیق و
توسعه مشترک نیافتند [ .]60آگوستاو و مدرگو ،6نیز که اندازه شرکت را بر اساس تعداد کارکنان و درآمدهای
فروش تعریف کرده بودند ،تأثیر مستقیمی میان این عامل و مشارکت در تحقیقهای دانشگاهی نیافتند [.]67
الرسن و سالتر ،9تأثیر مثبت و معناداری میان تعداد کارکنان شرکت و درجه استفاده آنها از دانش تولید شده
در دانشگاهها گزارش کردهاند [ ]98مطالعات دیگری نیز نشان میدهد که شرکتهای بزرگ و شرکتهای
نوپا ،از همكاری با دانشگاه منفعتهای بیشتری نسبت به شرکتهای متوسط بهرهمند میشوند [ .]96فانتانا،3
بر اساس تحلیلهای اقتصادسنجی بر روی دادههای جمعآوری شده از  7کشور اروپایی نتیجه گرفت که
شرکتهای بزرگتر با ظرفیت جذب باالتر ،تمایل بیشتری به همكاری دانشگاهها دارند .همچنین درجه باز
بودن بنگاه ،تأثیر مثبتی بر تمایل بنگاه به همكاری با دانشگاه بر جا خواهد گذاشت [ .]64تعدادی از مطالعات
تأثیر شدت تحقیق و توسعه و شاخصهای مشابه بنگاه بر فعالیتهای همكاری با دانشگاه را ناچیز انگاشتهاند
[ 67و  ]60و برخی این تأثیر را مثبت و معنادار ارزیابی کردهاند [ 99 ،98 ،67و .]93
اغلب مطالعات انجام شده درباره تمایل بنگاهها به همكاری با دانشگاهها به "عوامل ساختاری" ،4نظیر
اندازه ،بافتار بخش و صنعتی که بنگاه در آن فعال است و مخارج تحقیق و توسعه پرداختهاند و کمتر به این
موضوع پرداختهاند که استراتژی بنگاه در جستجوی ایدهها و نوآوریهای جدید میتواند بر این تمایل
تأثیرگذار باشد و حتی عوامل ساختاری را در سایه قرار دهد [ .]98دانشگاهها نیز برای ارتباط مؤثر با صنعت
بایددارای برخی ویژگیها باشند .تجربه دانشگاه در انجام قراردادهای تحقیقاتی و همچنین کیفیت علمی
پژوهشی ،تأثیر مثبت بر تعامل دانش با صنعت میگذارد .شهرت دانشگاه (کیفیت و کمیت مقاالت چاپ
شده) نیز تأثیر مثبتی بر نحوه تعامل میگذارد زیرا صنعت با انتخاب دانشگاههای مشهورتر ،ریسک همكاری
را کاهش میدهد [ .]99تجربه همكاری با صنعت ،بازاریابی و کارآفرینی از دیگر ویژگیهای مهم برای
دانشگاه است .نتایج یک تحقیق نشان میدهد که تجارب بازاریابی و کارآفرینی در دانشگاهها حدود سه برابر
کمتر از تجارب تحقیقاتی آنهاست [ .]94در خصوص تأثیر نوع دانشگاه بر ارتباط با صنعت ،مطالعاتی با نتایج
مغایر صورت پذیرفته است .برخی شهرت و سطح دانشگاه را عاملی منفی در این ارتباط بهشمار آوردهاند
[ ]91و برخی این تأثیر را مثبت پنداشتهاند [ ]3و برخی آنها متغیری انحرافی ،1که تأثیری بر این ارتباط
ندارد تشخیص دادهاند [.]91
عوامل فردی

عوامل فردی را می توان هم در عوامل سازمانی و هم در عوامل بافتاری و نهادی بررسی کرد ،اما به دلیل
تاکید زیادی که بر اهمیت این عوامل شده است ،در این تحقیق آنها را بهصورت یک مجموعه جدا مورد
بررسی قرار میدهیم .اغلب مطالعات در این حوزه به کاوش در عوامل نهادی ،محیطی و ساختاری پرداخته-
اند .حال آنکه آنچه در این تبادل اهمیت دارد دانش ضمنی است و افراد ،مهمترین کانالهای انتقال دانش
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ضمنیاند .انتقال دانش از دانشگاه به صنعت متكی به تالشهای فردی محققانی است که سعی در انتقال
دانش ضمنی خود به صنعت دارند [ .]39عالوه بر این ویژگیهای فردی محققان نیز در فرآیند انتقال سهم
بهسزایی دارند .محققانی با تجربه باالتر در صنعت ،تعداد پتنتهای بیشتر و دارای مهارتهای کارآفرینی
تمایل بیشتری به مشارکت در فرآیند انتقال دانش به صنعت دارند [ 91و  .]33بكرز 6و همكارانش ،نشان
دادهاند که ویژگیهای فردی و سازمانی افراد درگیر در فرآیند انتقال دانش اعم از ارشدیت ،سوابق انتشاراتی،
سابقه ثبت پتنت و کارآفرین بودن فراتر از بخش صنعتی و حوزه دانش در اهمیت کانال انتقال دانش
تاثیرگذار است [ .]34راسموسن ،9با مهم شمردن نقش مدیریت دانشگاه در مطالعه موردی خود به این نتیجه
رسیده است که در پس هر پروژه موفقیتآمیز تجاریسازی فنآورانه یک یا چند فرد خالق و باانگیزه وجود
داشته است و ورای مكانیزمها ،سیستمها و رویههای رسمی ،شبكه غیررسمی این افراد باانگیزه تأثیر زیادی
در موفقیت آنها باقی گذاشته است [ .]7در مورد ویژگیهای فردی نیز مطالعاتی صورت گرفته است .برخی
سن را عامل منفی در بهرهوری تحقیقات و پذیرش ایدههای جدید میدانند [ ]31برخی آن را عامل تأثیرگذار
و مؤثری نمیدانند [ ]31و عدهای هم اعتقاد دارند باید به عوامل مهمتری مانند ارشدیت ،سابقه کار و یا
درجه علمی تأکید نمود و سن به تنهایی عامل تعیینکنندهای نیست [ .]37در مورد جنسیت هم توافق
مشخصی وجود ندارد ،برخی زنها را دارای تمایل بیشتر به همكاری با صنعت میدانند [ ]30و برخی مردها
را متمایلتر به ارتباطات خارج از دانشگاه میدانند [ .]37برخی دیگر این تفاوتها را ناشی از فضای فرهنگی
و مشكالت فرهنگی پیش روی خانمها میدانند [ ]48یافتههای سیگل 3و همكارانش حكایت از این دارد که
روابط فردی نقشی پراهمیتتر از ارتباطات قراردادی در فرایند همكاری دانشگاه و صنعت ایفا میکند ،از
اینرو تقویت شبكههای اجتماعی شامل محققان و مدیران دانشگاهی و صنعتگران از اولویتهای اساسی
است [ .]46این نتایج موئد نظراتی است که شبكه اجتماعی را اثربخشترین ترکیب سازمانی برای تبادل
اطالعات میداند .تعامالت مستقیم (دیدارهای رودرروی) سرمایه اجتماعیای نظیر اعتماد ،زبان مشترک و
فرهنگ تحقیق مشترک میسازد که این سرمایه اجتماعی میتواند انتقال و مبادله دانش و اطالعات را
تسهیل کند [ .]49این سرمایه اجتماعی و تعامالت مستقیم ،کانال مناسبی برای انتقال دانش ضمنی نیز به-
شمار میرود.
روشهای همکاری

در ادبیات تحقیق ،نحوهی همكاری دانشگاه و صنعت با عبارات مختلفی بیان شدهاست ،برخی کانال
همكاری ،گروهی مكانیزمهای همكاری ،عدهای روشهای همكاری و پارهای از محققان الگوهای همكاری
را برای توصیف این ارتباط به کار بردهاند [ 64و  .]34قسمت اعظم این مطالعات مربوط به تمایز الگوهای
مختلف همكاری در بخشهای مختلف صنعتی [99و  ]43و حوزههای دانشی [ 91و  ]44است ،اما مطالعات
زیادی نیز در خصوص نقش ویژگیهای فردی [ ،]33ویژگیهای سازمانی[ ]34انجام شده است .شین ،4از
میان کانالهای مختلف ،افراد را مهمترین کانال استفاده از دانش ضمنی میداند [ .]39فونتانا اعتقاد دارد با
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توجه به اینکه شواهد نشان میدهد الگوی همكاری دانشگاه و صنعت بسیار غیر یكنواخت 6است و
بخشهای مختلف بر اساس ویژگیهای خود و استراتژیهایی که در پیش گرفتهاند نوع ،گستره و عمق
ارتباطشان را تعیین میکنند .بنابراین باید هوشیار بود که سیاستها و مشوقهایی که تنها بر نوع خاصی از
مكانیزمها متمرکز شود به اهداف خود نخواهد رسید [ .]64بكر و همكارانش ،نتیجهگیری کردهاند که صنعت
و دانشگاه کانال همكاری مناسب طرفین را نسبتاً به خوبی پیدا میکنند و شاید تالش بهمنظور تغییر این
کانال ،توسط بازیگری غیر از این دو طرف ،تالش سودمندی نباشد [ .]34همچنین با توجه به اینکه در هر
زمینه ،چندین مكانیزم و کانال توسط طرفین استفاده میشود ،آنها پیشنهاد میدهند مشوقهای دولتی نباید
تنها بر یک کانال و یا مكانیزم تاکید کند ،بلكه چندین کانال و مكانیزم را پوشش دهد .در ضمن به نظر
میرسد علیرغم اینکه بیشتر مشوقهای دولتی بر کانالهای مورد عالقه دولتمردان بهویژه پتنت و
فعالیتهای دفاتر انتقال تكنولوژی تأکید دارد ،این کانالها از جمله کماهمیتترین کانالهای انتقال دانش
بهشمار میروند [ .]34همانطور که مشاهده می شود عوامل سازمانی و فردی شباهتهای بسیاری با
یكدیگر دارند و این موضوع طبیعی است زیرا سازمان مجموعهای متشكل از افراد است.
عوامل صنعتی و دانشی

مطالعات زیادی در خصوص تأثیر نوع بخش صنعتی و حوزه دانشی بر انتخاب یا اثربخشی الگوی همكاری و
یا حتی دانش انتقال یافته در همكاری انجام شده است .هرچند توافق و اجماع نهایی در خصوص نحوه این
تأثیر وجود ندارد ،اما غالب مطالعات حكایت از تأثیر معنادار بخش صنعتی و حوزه دانشی بر نحوه همكاری
دانشگاه و صنعت دارد .شارتینگر 9و همكارانش ،اعتقاد دارند در الگوهای همكاری در بخشهای مختلف
صنعتی تفاوت وجود دارد .در مطالعهی آنها مشخص شده است شاخصهایی که به نوعی به ماهیت صنعت و
حوزه دانش مربوط میشوند بر تعامل دانشگاه و صنعت اثرگذارند .یكی از این شاخصها اندازه ساختار حوزه
علمی است که بر اساس متوسط اعضای هیأت علمی دانشگاه سنجیده میشود .این شاخص بر همكاری
تأثیر  Uشكل میگذارد به این ترتیب که در ساختارهای کوچک به دلیل انعطافپذیری در ساختارهای
بزرگ به دلیل وجود توانمندی و منابع بیشتر ،همكاری مؤثرتر انجام میشود .شرکتهایی که در بخشهای
متفاوت صنعتی فعالیت میکنند ،از مكانیزمهای متنوعی برای ارتباط با دانشگاه بهره میبرند و بسته به
اینکه در چه خوشه صنعتی باشند ،اهمیت متفاوتی برای این ارتباط و مكانیزمهای ارتباطی قائلاند[ .]43در
صنعت بیوتكنولوژی و صنایع دارویی ،انتشارات آکادمیک نسبت به سایر شاخههای صنعتی از اهمیت بیشتری
برخوردار است [ .]61بالكونی ،3نشان داده است که در صنایع الكترونیک و الكتریک ،دانشجویان مهمترین
کانال انتقال دانش بهشمار میروند [ .]41دستاوردهای همكاری با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجام شده
با هدف سنجش تاثیر عوامل مختلف بر دستاوردهای همكاری بوده است ،سنجش این متغیر از اهمیت
زیادی برخوردار است .بهطور کلی میتوان مطالعات مختلف را از نظر روش سنجش دستاوردهای همكاری به
دو دسته عمده تقسیم کرد:
.Heterogenity
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 مطالعاتی که برای سنجش دستاوردهای همكاری از دادههای دست دوم استفاده کردهاند .در این
مطالعات دستاوردهای همكاری مواردی نظیر دستاوردهای مالی ،نوآوریهای جدید ،محصوالت جدید یا
بهبود یافته ،فرایندهای جدید یا بهبود یافته ،تعداد پتنت های ثبت شده و مواردی نظیر آنها بوده است
[ 34 ،33 ،99و  .]43محققانی که از این روش استفاده کردهاند غالباً از دادههای بانکهای معتبر
اطالعاتی استفاده کردهاند .معموالً این مطالعات با توجه به حجم دادههای دقیق مورد نیاز از دادههای
بهدست آمده از پروژههای بزرگ ملی و یا بین المللی استفاده نمودهاند.
 مطالعاتی که برای سنجش دستاوردهای همكاری از روش نگرشسنجی استفاده کردهاند .در این
مطالعات سنجههایی نظیر میزان رضایت طرفین از همكاری ،موثر بودن همكاری و میزان دانش خلق
شده از دید نظر دهندگان و تمایل به تكرار همكاری مورد استفاده قرار گرفته است [49 ،39 ،61 ،64 ،7
و  .]41این مطالعات در مواقعی که دسترسی به دادههای دقیق در حجم مورد نیاز وجود ندارد ،بهعنوان
یكی از روشهای موثر مورد توجه قرار میگیرد.
همانطور که مالحظه شد مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر همكاریهای فنّاورانهای در ادبیات
مدیریت فنّاوری صورت پذیرفته که در این بخش مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفت .در اغلب این
مطالعات ،متغیرهای موثر ذیل عوامل کالن تری طبقه بندی شده اند .فان 6اثربخشی انتقال را در گرو سه
بافتار مناسب میداند .بافتار فردی ،بافتار سازمانی و بافتار نهادی [ .]6والنتین 9و همكارانش ،بهطور کلی
عوامل مؤثر بر همكاری را به عوامل سازمانی و بافتاری تقسیم کردهاند [ .]3ولگار ،3عوامل مؤثر بر همكاری
فنّاورانه دانشگاه و صنعت را در  1دسته کلی تقسیم کرده است:
 عوامل سازمانی
 عوامل انسانی
 سیاستها و قوانین
 سیستم مشوقها
 بافتار ،پیشینه 4و سیر تاریخی []4
در این پژوهش با مطالعه دقیق تمام الگوهای فوق و با انجام مصاحبه با خبرگان (که در بخش طراحی الگو
توضیح داده شده است) عوامل موثر بر همكاری در پنج عامل نهادی ،سازمانی ،فردی ،دانشی و ارتباطات و
تعامالت دستهبندی شده است که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته میشود.
طراحی الگو تحقیق از طریق مطالعات نظری تاریخی و مصاحبه با خبرگان

الگو تحقیق در  4مرحله و به شرح زیر طراحی شد:
 -6طراحی الگو اولیه براساس مطالعات نظری تاریخی
 -9بومیسازی و اصالح الگو اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان
 -3سنجش روایی الگو و ابزار سنجش از طریق نظرسنجی از خبرگان
1.
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 -4پیمایش آزمایشی و سنجش پایایی و پاالیش ابزار پیمایش
الگو اولیه تحقیق بر اساس مرور ادبیات به شرح شكل  6استخراج شد.در این الگو مولفههای هریک از
عوامل اصلی نیز بر اساس مطالعات پیشین مشخص شدند.

عوامل مربوط به دانشگاه
عوامل مربوط به بنگاه
دستاوردهای همكاری
عوامل مربوط به ماهیت
دانش
عوامل ناشی از زمینه
سازمانی
مكانیزمها و ارتباطات

شکل  :1الگوی اولیه براساس مطالعات نظری تاریخی

محقق برای تطبیق الگوی مفهومی اولیهی حاصل از مطالعات نظری ،با شرایط پروژههای همكاری صنعت و
دانشگاه در کشور از طریق مصاحبه با خبرگان به اصالح و بومیسازی الگوی اولیه پرداخت.
مهمترین مواردی که خبرگان به آن اشاره کردند و منجر به اصالح و بومیسازی الگوی تحقیق شد عبارت
بودند از:
 -6اطالق دانشگاه بهعنوان منبع دانش و بنگاه بهعنوان گیرنده دانش ،برداشت نادرستی است؛ زیرا جریان
دانش و فنّاوری میان دانشگاه و صنعت ،جریان دو طرفهای است و چه بسا در برخی زمینهها ،جریان دانش
بیشتری از سوی بنگاه به دانشگاه انتقال یابد .بنابراین ،بهتر است عوامل مربوط به دانشگاه و عوامل مربوط
به صنعت در قالب یک سازه تحت عنوان «عوامل سازمانی» مورد بررسی قرار گیرد.
 -9مكانیزمها و روشهای مختلف همكاری در واقع بیانگر میزان ارتباطات و تعامالت فردی و سازمانی
طرفین همكاری است .بنابراین بهتر است به جای سنجش مكانیزمها و روشهای همكاری ،سازه تعامالت و
ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.
 -3دستاوردهای همكاری از طریق تعامالت و ارتباطات محقق میشوند .بنابراین ،میتوان این سازهها را به-
عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار داد.
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 -4پروژههای همكاری صنعت و دانشگاه در کشور تحت تاثیر فضای نهادی و سیاستهای علم و فنّاوری
قرار دارد و جا دارد عوامل نهادی بهعنوان یک سازه مستقل وارد الگو گردد.
 -1افراد و محققان صنعت و دانشگاه حاملهای اصلی جریان دانش و تكنولوژیاند ،بنابراین الزم است
عوامل فردی و انسانی نیز بهعنوان یک سازه مستقل وارد الگو مفهومی تحقیق ود.
با توجه به اینکه پیشنهادات مطرح شده در مصاحبه با خبرگان هیچگونه ناسازگاری با سوابق نظری تحقیق
نداشت و شواهد متعددی در تایید این پیشنهادات در ادبیات موضوع وجود دارد ،الگو تحقیق اصالح و بومی
شده ،به شرح زیر طراحی شد.

عوامل دانشی
دستاوردهای همكاری

ارتباطات و تعامالت

عوامل سازمانی
عوامل فردی (انسانی)
عوامل نهادی

شکل :2الگوی تحقیق اصالحشده و بومی

الزم به توضیح است در این مرحله در خصوص متغیرهای پژوهش نیز از خبرگان نظرخواهی شد که منجر
به حذف برخی متغیرهایی گردید که خبرگان وجود آنها در الگو را ضروری نمی دانستند .بنابراین متغیرهایی
مانند «سن محقق»« ،جنیست محقق» از الگو حذف و متغیر «سطح فنّاوری» به الگو اضافه گردید .در
جدول  ،6سازهها و متغیرهای الگو اصالح شدهاند و سوابق مطالعاتی آنها مشاهده میشوند.

نشریه بهبود مدیریت

Lineral, 9880 - Schartinger et al, 9889 - McMillan et al, 9888
- Cohen et al, 9889 - Balconi and Labortani, 9881 - Bekkers
et al, 9880 - Zucher et al, 9889-Bekkers et al, 9881 - Beise and
Stahl, 6777 - Calolghirov et al, 9888

عدم قطعیت
چند رشتهای بودن

سطح فنّاوری

Seigel et al, 9883- Hofer, 9881

دانش و آگاهی کافی

Seigel et al, 9883- Hofer, 9881

ذهنیت نسبت به همكاری

Rasmusen et al, 9881 - Caloghirou et al, 9886 - Rynkun, 9887

انگیزه همكاری

Zucker et al, 9889 - Deste and Patel, 9881 - Lam, 9881

تجربه همكاری

Zucker et al, 9889 - Deste and Patel, 9881 - Lam, 9881Bekkers et al, 9880

ویژگیهای کارآفرینی

اندازه بنگاه

Laursen & Salter, 9884- Panogopaulos, 9883- Fontana et al,
9881

ظرفیت جذب بنگاه

Valentine et al, 9884 - Dierdonck and Debackere, 6700 Bonaccorsi and Piccalugo, 6774 - Geisler and Furino, 6773 Geisler, 6777

نهادینه بودن مفاد همكاری

Lineral, 9880

 در بنگاهNIH عارضه

Laursen & Salter, 9884- Fontana et al, 9881

استراتژی پایش بنگاه

Schartinger et al, 9889 - Lee, 6771- Valentine et al, 9884 Deste and Patel, 9881 - Goldhor et al, 6771 - Cukor, 6779 Gee, 6773 - Burnham, 6777 - Davenport et al, 6777

شهرت و اعتبار طرفین

عوامل سازمانی

Laursen & Salter, 9884- Arundel and Geuna, 9884- Oinas,
6777- Cohen et al, 9889- Bekkers et al, 9880- Beise and
Stahl, 6777- Caloghirov et al, 9888- Acosta Ballesteros and
Modrego Rico, 9886- Laursen and Salter, 9883

اعتماد طرفین

Lineral, 9880 - Geisler et al, 6776 - Roessner and Bean, 6776 Gee, 6773 - Burnham, 6777 - Escriba and Menguzzato, 6777

تعهد مدیریت طرفین

Cohen and Levinthal, 6778 - Saviotti, 6770 - Goldhor and
Lund, 6703 - McDonald and Gieser, 6707 - Dill, 6778 Gieserler et al, 6778 - Gyert and Goodman, 6779
Davenport et al, 6777

تجربه همكاری طرفین

Szulanski, 6771- Boschma, 6777

فرهنگ پژوهش مشترک

Gray, 9881 - Ordover, 6776 - Granstrand, 9888 - Cohen et al,
9886 - Mann, 9889 -Henry, 9887 - Lach and Schankerman,

سیاستها و مشوقها

عوام

Boschma, 6777 - Child and Faulkner, 6770 - Gulati, 6770 - De
Laat, 6777 - Zaheer et al, 6770

ی

Brosoni et al, 9886 - Granstrand et al, 6777

ضمنی بودن دانش

عوامل دانشی

Lineral, 9880

عامل

عوامل انسانی

Schartinger et al, 9889-Shane, 9884 - Bekkers et al, 9881 Bekkers et al, 9880

نام متغیر

نهاد

سابقه در ادبیات موضوع

ل
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9883
Mian, 6771

زیرساختارها

ارتباطات و تعامالت

اولویتهای ملی

Schartinger et al, 9889

مالكیت فكری

Cohen et al, 9886- Rasmussen et al, 9881

تعامالت فردی

Schartinger et al, 9889- Gee, 6773 - Bonaccorsi and
Piccaluga, 6774 - Child and Faulkner, 6773 - Gulati, 6770

ارتباطات و تعامالت
سازمانی
شبكه اجتماعی

 Boschma, 6777- Schartinger et al, 9889- Gee, 6773 Bonaccorsi and Piccaluga, 6774 - Child and Faulkner, 6773Gulati, 6770
Siegel et al, 9884

عضویت طرفین در
شبكههای همكاری

دستاوردهای همکاری

دانش خلق شده و انتقال
یافته

رضایت طرفین

Oinas, 6777

Boschma, 6777 - Oinas, 6777-Schartinger et al, 9889

Laursen & Salter, 9884-Fontana et al, 9881

جدول :1سازهها و متغیرهای الگوی اصالحشده و سوابق مطالعاتی آنها

 )3روششناسی

در این تحقیق ،برای جمعآوری دادهها از مصاحبه بهعنوان ابزاری کیفی و از پرسشنامه بهعنوان ابزاری
کمی ،استفاده شده است .در تحلیل دادهها نیز روشهای مختلف آمار استنباطی مانند تحلیل عاملی تائیدی و
تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفتهاند .در محاسبات آماری نیز ،بنا به قابلیتها از دو نرمافزار "اس پی اس
اس" و "لیزرل" استفاده شده است .همانگونه که در بخش قبل مشاهده شد ،الگو اولیه پژوهش مشتمل بر
بعد دستاوردهای همكاری بهعنوان بعد مستقل و ارتباطات و تعامالت بهعنوان بعد میانجی و ابعاد عوامل
سازمانی .عوامل دانشی  ،عوامل فردی و عوامل نهادی از بررسی و مطالعه اکتشافی در ادبیات موضوع
(سیاستگذاری علم و فنّاوری و مدیریت فنّاوری) و مصاحبههای نیمه ساختار یافته با محققان و خبرگان این
حوزه تدوین شد.
دامنه تحقیق

همانگونه که میدانیم دامنهی تحقیق شامل سطح تحلیل ،کانون تحلیل و واحد تحلیل است.
الف -سطح تحلیل :با توجه به اینکه این تحقیق در حوزه سیاستگذاری علم و فنّاوری انجام میشود.
سطح تحلیل در آن سطح کالن است .هر چند که اطالعات جمعآوری شده در سطوح خرد و میانی نیز بوده
است ،اما کاربرد نتایج این تحقیق در سطح کالن سیاستگذاری علم و فنّاوری کشور است.

نشریه بهبود مدیریت
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ب – کانون تحلیل :کانون تحلیل در این تحقیق ،رابط میان صنعت و دانشگاه در صنعتهای نانو ،هوافضا،
فنآوری اطالعات بیوتكنولوژی است.
ج – واحد تحلیل :هر چند اطالعات از افراد جمعآوری شده است ،اما واحد تحلیل در این تحقیق ،پروژههای
مشترک دانشگاه و صنعت است.
ابزار گردآوری دادهها

در این تحقیق ،پرسشنامه بهعنوان ابزار گرآوری دادههای کمی و مصاحبه بهعنوان ابزار گردآوری دادههای
کیفی مورد استفاده قرار گرفتند .پرسشنامهی طراحی شده ،شامل  19سوال بود .پرسشنامه از سه دسته
سواالت اساسی تشكیل شده بود .
 )6سوالهای جمعیت شناختی و مشخصات پاسخگو :سوالهای  6تا  ،66به مشخصات جمعیت شناختی و
سوابق علمی و مشخصات رفتاری پاسخگو ،پرداخته است.
 )9سوالهای مربوط به اطالعات تحقیق :سوالهای  69تا  ،61به بررسی برخی مولفههای تحقیق که به-
عنوان واحد تحلیل تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اختصاص داشته است.
 )3سوالهای مربوط به الگو تحقیق :سوالهای  61تا  19پرسشنامه ،مربوط به الگو تحقیق هستند .این
سوالها بهصورت بسته و براساس طیف لیكرت 1تایی ،تعریف شدهاند.
پرسشنامهها از طریق پست الكترونیک ارسال و از همین طریق نیز جمعآوری شدهاند .در جداول 6و  ،3هر
یک از متغیرهای مكنون و مشاهدهگر ،نشان داده شدهاند.
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جدول  -2معرفی متغیرهای مستقل الگوی انتقال دانش و فنّاوری
نام متغیرهای
مكنون

معادل در نمودار

عوامل دانشی

Knowledg

عوامل فردی

People

عوامل نهادی

Institut

عوامل سازمانی

Organiza

نام متغیرهای مشاهدهگر در سطح اول

معادل در
نمودار

ضمنی بودن

VAR16

عدم قطعیت

VAR17

چند رشتهای بودن

VAR18

سطح فنّاوری

VAR19

دانش و آگاهی نسبت به نیازها

VAR26

دانش و آگاهی جهت براوردهسازی نیازها

VAR21

ذهنیت محققان دانشگاه

VAR22

ذهنیت محققان صنعت

VAR23

انگیزه محققان دانشگاه

VAR24

انگیزه محققان صنعت

VAR25

تجربه همكاری اعضای پروژه

VAR26

ویژگیهای کارآفرینی اعضای پروژه

VAR27

وجود سیاستها و حمایتهای تشویقی

VAR46

استفاده از سیاستها و حمایتهای تشویقی

VAR47

وجود زیرساختهای نهادی

VAR48

استفاده از زیرساختهای نهادی

VAR49

اولویتهای ملی

VAR56

مالكیت فكری

VAR51

اندازه بنگاه

VAR28

ظرفیت جذب

VAR29

روشن بودن خواست و توقعات بنگاه

VAR36

روشن بودن خواست و توقعات دانشگاه

VAR31

روشن بودن اهداف و دستاوردهای پروژه

VAR32

روشن بودن مفاد همكاری

VAR33

تمایل به استفاده از دانش بیرونی

VAR34

نشریه بهبود مدیریت

راهبرد پایش علم و فنّاوری

VAR35

شهرت و اعتبار دانشگاه

VAR36

شهرت و اعتبار بنگاه

VAR37

اعتماد متقابل طرفین

VAR38

اطمینان بنگاه به دانش دانشگاه

VAR39

اطمینان دانشگاه به توانمندیهای بنگاه

VAR46

حمایت مدیریت بنگاه

VAR41

حمایت مدیریت دانشگاه

VAR42

تجربه همكاری دانشگاه

VAR43

تجربه همكاری بنگاه

VAR44

فرهتگ مشترک

VAR45

95

جدول  -3معرفی متغیرهای وابسته الگو انتقال دانش و فنّاوری

نام متغیر های
مكنون

معادل در نمودار

ارتباطات و
تعامالت

Intracti

دستاوردهای
همكاری

Achievem

نام متغیرهای مشاهده گر در سطح اول

معادل در نمودار

ارتباط و تعامالت فردی
استفاده از کانال های ارتباطی متعدد
ارتباطات و تعامالت سازمانی
ایجاد شبكه های اجتماعی محققان
ارتباط با شبكه های همكاری
عضویت در شبكه های همكاری
خلق دانش جدید
انتقال دانش از دانشگاه به بنگاه
انتقال دانش از بنگاه به دانشگاه
رضایت دانشگاه از همكاری
رضایت بنگاه از همكاری

VAR19
VAR13
VAR14
VAR11
VAR11
VAR17
VAR10
VAR17
VAR18
VAR16
VAR19

روایی و پایایی

در این تحقیق ،روایی محتوا ،براساس نظر خبرگان ،بررسی شده است .عالوه بر این ،برای روایی سازه نیز
از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است که با توجه به نتایج ارایه شده در قسمت بعـد ،روایـی ابـزار
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تحقیق از این منظر نیز تایید شده است .روایی ساخت یا سازه ،بیان میکند که نتایج بهدسـتآمده از کـاربرد
یک ابزار اندازهگیری ،تا چه حد با نظریههایی که آزمون بر محور آنها تـدوین شـده اسـت ،تناسـب دارد .از
سوی دیگر برای سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق ،شامل همهی خبرگان فعال در حوزهی فـنآوری هـای پیشـرفته در چهـار بخـش
نانوفناوری ،بایوفناوری و فناوری اطالعات و ارتباطات و هوافضا هستند .منظور از خبرگـان در ایـن تحقیـق،
کسانی است که دارای سه خصوصیت زیر باشند:
 .6خبرگان موردنظر باید در یكی از حوزههای چهارگانه فوق فعال باشند.
 .9خبرگان موردنظر باید حداقل سابقه همكاری در یک پروژه همكـاری میـان صـنعت و دانشـگاه را داشـته
باشند.
 . 3خبرگان موردنظر باید دارای حداقل جایگاه کارشناسی (برای خبرگان بنگاه) و محقـق یـا فـار التحصـیل
کارشناسی ارشد (برای خبرگان دانشگاه) باشند.
برای محاسبهی حجم نمونه از فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران استفاده شده اسـت .روش نمونـهگیـری،
تصادفی طبقه ای بوده و برای دسترسی به خبرگان از بانـک اطالعـات سـتادهای فنّـاوری معاونـت فنّـاوری
ریاست جمهوری استفاده شده است.در این روش نمونهگیری جامعه آماری بر اساس حوزههای فنّاوری مـورد
بررسی (نانو ،بایو ،هوافضا و فنّاوری اطالعات) به چهار طبقه تقسیم و در هر طبقه بـه روش تصـادفی سـاده
افراد نمونه (با اختصاص کد برای هر عضو جامعه و با اسـتفاده از جـدول اعـداد تصـادفی) مشـخص شـدند.
پرسشنامهها نیز از طریق پست الكترونیک برای خبرگان ارسال گردید.
جدول  :4تعداد پرسشنامههای نهایی
نام صنعت

نانو تكنولوژی
بیو تكنولوژی
هوافضا
فناوری اطالعات
جمع

تعداد نمونه محاسبه

تعداد پرسشنامه ارسال

تعداد پرسشنامه های

شده

شده

عودت داده شده

17
13
10
17
991

988
698
638
618
188

79
13
74
08
977

همانگونه که در جدول  ،4نشان داده شده است،تعداد پرسشنامههای برگشت داده شده بیشتر از تعداد نمونه
محاسبه شده برای انجام این تحقیق بوده است.

نشریه بهبود مدیریت
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 )4نتایج تحقیق

در این تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی تحلیل مسیر ،برای بررسی روابط چندگانه میان متغیرهای الگو
پییشنهادی استفاده شده است .دلیل استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی وجود متغیرهای مكنون به منظور
سنجش سازههای الگو مفهومی تحقیق بوده است .پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی تحلیل مسیر با استفاده
از آزمون معادالت ساختاری در مورد تمامیفرضیات الگو و بهمنظور بررسی روابط متقابل و چندگانه میان
متغیرها صورت گرفته است .بهطور خالصه در این مطالعه برای شناسایی روابط بین متغیرهای نهفته با
یكدیگر و همچنین ارتباط آنها با متغیرهای قابل مشاهده و همینطور شناسایی عوامل تشكیل دهنده هر
متغیر مكنون از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی تاثیرات متقابل میان متغیرهای مستقل و
متغیرهای میانجی و نیز به منظور سنجش ارتباط میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از روش الگوسازی
معادالت ساختاری یا آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
در این تحقیق برای تک تک سازههای الگو ،تحلیل عاملی تائیدی انجام شده است .در برخی موارد تحلیل
عاملی تائیدی مرتبه اول ،منجر به شكلگیری شاخصهای برازش مناسب شد ،اما در مواردی با انجام
اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،شاخصهای برازش مطلوب محقق شدند .نتایج تحلیلهای عاملی تاییدی و
تحلیل مسیر در این بخش ارایه شده است.

تحلیل عاملی تاییدی

در این قسمت ابتدا نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل دانشی ارایه شده است .سایر نتایج نیز بهطور خالصه
در جدولی نشان داده شده است.
در خصوص عوامل دانشی همانگونه که مشاهده میشود ،همه متغیرهای پیشنهادی در الگو اولیه ،معنادار
بودند و اصالحات صورت گرفته برای افزایش برازش الگو نیز منجر به حذف هیچ متغیری نشده است .الگو
نهایی عامل تاییدی عوامل دانشی در شكل زیر مشاهده می شود .یعنی مولفه مكنون عوامل دانشی به خوبی
توسط متغیرهای مشاهده گر ضمنی بودن دانش ،عدم قطعیت ،چند رشتهای بودن و سطح تكنولوژی توصیف
میشود.
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شکل  -1مقادیر  tمعنیداری روابط در الگو اصالحشده عوامل دانشی
جدول :5متغیرهای معنادار عوامل مستقل پس از تائید عاملی تائیدی
عوامل سازمانی

روشن بودن خواست و
توقعات بنگاه
روشن بودن خواست و
توقعات دانشگاه
روشن بودن اهداف و
دستاوردهای پروژه
روشن بودن مفاد همكاری
تمایل به استفاده از دانش
بیرونی
راهبرد پایش علم و
فنّاوری
شهرت و اعتبار دانشگاه
اعتماد متقابل طرفین
اطمینان بنگاه به دانش
دانشگاه
اطمینان دانشگاه به
توانمندیهای بنگاه
تجربه همكاری بنگاه
فرهتگ مشترک

عوامل نهادی

عوامل فردی

وجود سیاستها و حمایتهای
تشویقی
استفاده از سیاستها و
حمایتهای تشویقی

دانش و آگاهی نسبت به
نیازها
دانش و آگاهی بهمنظور
برآورده سازی نیازها

وجود زیرساختهای نهادی

ذهنیت محققان دانشگاه

استفاده از زیرساختهای نهادی

ذهنیت محققان صنعت

اولویت های ملی

انگیزه محققان دانشگاه
انگیزه محققان صنعت
تجربه همكاری اعضای پروژه
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در الگو پیشنهادی 61 ،متغیر برای توصیف عوامل سازمانی در نظر گرفته شده بود که رابطه برخی متغیرها
معنادار نبود .پس از حذف متغیرهای معنادار و انجام اصالحات الزم بهمنظور برازش مناسبتر الگو نهایی
عوامل سازمانی مطابق جدول  ،1تایید شد .یعنی سازه مكنون عوامل سازمانی بهخوبی توسط متغیرهای
روشن بودن خواستها و توقعات بنگاه ،روشن بودن خواستها و توقعات دانشگاه ،روشن بودن اهداف و
دستاوردها ،روشن بودن مفاد همكاری ،تمایل بنگاه به استفاده از دانش بیرونی ،استراتژی پایش بنگاه،
شهرت و اعتبار دانشگاه ،اطمینان طرفین ،اعتماد طرفین و تجربه مشارکت در پروژههای صنعت و دانشگاه
تبیین میشود.
متغیر مكنون عوامل نهادی با  1متغیر مشاهدهگر توصیف شدهاست .نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشاندهنده
این موضوع است که عوامل نهادی به خوبی توسط متغیرهای وجود سیاستها و مشوقها ،استفاده از
مشوقها و حمایتها ،وجود زیرساختهای نهادی ،تاثیر زیرساختهای نهادی و اولویتهای ملی توصیف
میشود.
در الگو پیشنهادی اولیه عوامل فردی توسط  0متغیر توصیف شدهاست .نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان
میدهد سازه مكنون عوامل فردی به خوبی توسط متغیرهای دانش و آگاهی کافی محققان صنعت و
دانشگاه ،ذهنیت محققان نسبت به همكاری ،انگیزه همكاری و تجربه همكاری توصیف میشود.
جدول :6متغیرهای معنا دار عوامل وابسته پس از تائید عاملی تاییدی
ارتباطات و تعامالت فردی

دستاوردهای همکاری

ارتباط و تعامالت فردی
استفاده از کانال های ارتباطی متعدد
ارتباطات و تعامالت سازمانی
ایجاد شبكه های اجتماعی محققان

خلق دانش جدید
انتقال دانش از دانشگاه به بنگاه
انتقال دانش از بنگاه به دانشگاه
رضایت دانشگاه از همكاری
رضایت بنگاه از همكاری

در الگو پیشنهادی اولیه  1متغیر سازه مكنون عوامل ارتباطی را توصیف کردهاند که پس از حذف یک رابطه
غیرمعنادار ،الگو عامل تاییدی مطابق جدول  1استخراج شد .یعنی سازهی مكنون عوامل ارتباطی توسط
متغیرهای تعامالت مستقیم محققان ،کانال های ارتباطی ،تعامالت سازمانی ،شبكه اجتماعی و عضویت در
شبكههای همكاری مشترک بهخوبی توصیف میشود.
در خصوص دستاوردهای همكاری نیز در الگو پیشنهادی اولیه 1 ،متغیر برای توصیف دستاوردهای همكاری
پیشنهاد شده است که از این میان  1متغیر پس از تایید عاملی مورد تایید قرار گرفتهاند .یعنی سازه مكنون
دستاوردهای همكاری توسط متغیرهای خلق دانش جدید ،انتقال دانش از صنعت به دانشگاه و بالعكس و
رضایت طرفین از همكاری توصیف میشود.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر
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در الگو تحلیل مسیر اولیه ،فرض شده بود که کلیه سازههای مستقل یعنی عوامل دانشی ،عوامل فردی،
عوامل سازمانی و عوامل نهادی هم بهصورت مستقیم و هم با تاثیر بر متغیر میانجی یعنی عوامل ارتباطی بر
سازه وابسته الگو یعنی دستاوردهای همكاری تاثیر گذارند .الگو تحلیل مسیر نهایی با حذف سازه عوامل
سازمانی و حذف برخی مسیرهای با شاخص معناداری پایین به شكل زیر درآمد:

شکل  - 7مقادیر  tو تخمین غیر استاندارد تحلیل مسیر کلیه متغیرهای تحقیق (الگو نهایی)

در الگوی نهایی 1 ،مسیر معنادار تشخیص داده شد که در جدول شاخصهای مسیرهای معنادار الگو مشاهده
میشود.
همانطور که در جدول  1مشاهده می شود ،الگوی تحلیل مسیر نهایی شاخصهای برازش مطلوبی دارد.
جدول  :5شاخصهای برازندگی الگوی تحلیل مسیر نهایی
معیار برازش الگو

سطح قابل قبول

عدد بدست آمده

نتیجه

کای اسكوئر بر درجه
آزادی

کمتر از 4

9/33

تایید

RMSEA

کوچكتر از 8/80

8/817

تایید

NFI

باالتر از 8/7

8/74

تایید

NNFI

باالتر از 8/7

8/71

تایید
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CFI

باالتر از 8/7

8/71

تایید

IFI

باالتر از 8/7

8/71

تایید

GFI

باالتر از 8/7

8/7

تایید

AGFI

باالتر از 8/7

8/7

تایید
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بررسی مسیر

در جدول زیر شاخصهای مسیرهای معنادار الگو استخراج شده است .مقایسه این مسیرها با الگو پیشنهادی
مبین این موضوع است که  4مسیر در الگو مذکور معنادار نبوده و در الگو نهایی حذف شدهاند.
جدول  :6شاخص های مسیرهای معنادار

β

t

تاثیرگذاری عوامل دانشی بر دستاوردهای همكاری

8/69

9/11

تاثیرگذاری عوامل فردی بر ارتباطات و تعامالت

8/30

1/6

تاثیرگذاری عوامل فردی بر دستاوردهای همكاری

8/61

3/1

تاثیرگذاری عوامل نهادی بر ارتباطات و تعامالت

8/39

1/67

تاثیرگذاری ارتباطات و تعامالت بر دستاوردهای
همكاری

8/17

69/03

رابطه

همان گونه که مشاهده می شود ،مسیر های تاثیرگذاری عوامل دانشی بر دستاوردهای همكاری ،تاثیرگذاری
عوامل فردی بر ارتباطات و تعامالت و تاثیرگذاری عوامل فردی بر دستاوردهای همكاری مسیرهای
معناداری می باشند.
 )5نتیجهگیری

نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیات تحقیق را میتوان به شرح زیر تفسیر کرد:
همانگونه که مشخص است عوامل دانشی مستقیماً بر دستاوردهای همكاری تاثیر دارند .این تاثیر اینگونه
تفسیر میشود که در حوزه فنّاوریهای پیشرفتهتر ،دستاوردهای همكاری بیشتر است .به عبارتی هر چه
موضوع همكاری مربوط به فنّاوریهای سطح باالتر باشد ،میتوان انتظار دستاوردهای بیشتری داشت .از

112

سال هفتم ،شماره  ،12پاییز 2931

طرف دیگر  R2این رابطه پایین است .به این معنا که هر چند عوامل دانشی تاثیر مثبتی بر دستاوردهای
همكاری دارند اما در کل میزان این تاثیر قابل توجه نیست.
همچنین عوامل فردی بر دستاوردهای همكاری بهصورت مستقیم موثرند .بهعبارتی کیفیت دانش و ذهنیت
مثبت و انگیزه باالی محققین صنعت و دانشگاه تاثیر مثبتی بر دستاوردهای همكاری بر جای میگذارد.
پایین بودن  R2در این رابطه نیز به معنای تاثیر اندک این عامل است .از سوی دیگر عوامل فردی از طریق
تاثیر بر ارتباطات و تعامالت بر دستاوردهای همكاری موثرند .به عبارتی کیفیت دانش ،انگیزش و ذهنیت
مثبت محققان صنعت و دانشگاه عالوه بر اینکه مستقیماً باعث افزایش دستاوردهای پروژه میشود منجر به
گسترده شدن تعامالت و ارتباطات سازمانی شده و از این طریق نیز تاثیر مثبتی بر دستاوردهای همكاری
میگذارد.
جالب اینکه عوامل نهادی بهصورت مستقیم بر دستاوردهای همكاری موثر نیستند بلكه از مسیر ارتباطات و
تعامالت بر دستاوردهای همكاری تاثیر میگذارند .با توجه به اینکه قسمتی از عوامل نهادی مربوط به
سیاستهای تشویقی و حمایتی است میتوان این تفسیر را ارایه داد که سیاستها و مشوقهای حمایتی که
عموماً دولتی هستند ،به خودی خود منجر به ارتقای دستاوردهای همكاری نمیشوند ،مگر اینکه باعث
افزایش تعامالت و ارتباطات شده و از این طریق دستاوردهای همكاری را تحت تاثیر قرار دهند .با مروری بر
سیاستهای علم و فنآوری کشور این قضیه تا حدی قابل تفسیر است .زیرا اغلب این سیاستها شكلگیری
رابطه و همكاری را تشویق میکنند و در خصوص کیفیت و خروجی این همكاری مالحظه خاصی را در نظر
نگرفتهاند.
ارتباطات و تعامالت بیشترین تاثیر را بر دستاوردهای همكاری از خود بر جای میگذارد .این موضوع یكی از
یافتههای این تحقیق است که از مهمترین عوامل موفقیت یک پروژه همكاری دانشگاه و صنعت ،توسعه
کانالهای ارتباطی ،تعامالت سیستم فردی و سازمانی ،شكلگیری شبكههای اجتماعی علمی و عضویت در
شبكههای علمی مشترک است .این موضوع در مطالعات بسیاری نیز مورد تاکید قرار گرفته است تا آنجا که
گروهی اعتقاد دارند ارتباط دانشگاه و صنعت ،تعامل شبكهای از محققان صنعت و دانشگاه است.
حذف سازهی عوامل سازما نی و معنادار نبودن روابط و تاثیرات این سازه بر دستاوردهای همكاری و تعامالت
و ارتباطات از نتایج جالب توجه و تا حدی دور از انتظار این تحقیق به شمار میرود.
با وجود اینکه در مصاحبه با خبرگان مشخص شد که ساختار نامناسب صنعت و دانشگاه از مهمترین چالش-
های همكا ری این دو است ،در ادبیات تحقیق ،شواهدی مبنی بر موثر نبودن برخی عوامل سازمانی ،وجود
دارد.
به عنوان مثال شهرت دانشگاه که یكی از متغیرهای سازمانی این تحقیق بهشمار میرود مثال خوبی برای
این مدعاست .برخی شهرت دانشگاه را عامل منفی در ارتباط با صنعت به-شمار آوردهاند [ .]91برخی آن را
با تاثیر مثبت نگریستهاند [ ]3و مطالعه گروهی دیگر نشان میدهد که این متغیر تاثیری بر رابطه دانشگاه و
صنعت ندارد [.]91
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