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چکیده
نگرش نظاممند مارپیچ س��هگانه ،تعامالت بین صنعت ،دانش��گاه و دولت را در قالب یک نظام نوآوری
ترکی��ب کرده و مفاهیم س��اختاری و کارکردی در تئوری نظامهای ن��وآوری را دربر میگیرد .در این
پژوهش ،تالش شدهاس��ت ضمن بررس��ی رویکرد نظاممند مارپیچ سهگانه ،به تحلیل شکاف ابعاد این
نظام در صنعت دفاعی کشور پرداخته شود .جامعه موردمطالعه پژوهش شامل خبرگان آگاه سه حوزه
دانش��گاه ،صنعت و دولت در صنعت دفاعی کش��ور اس��ت که از بین آنه��ا  30نفر جهت نظرخواهی
تعیین ش��دند .روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است .در این پژوهش بهمنظور بررسی معنادار
ب��ودن تف��اوت بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود از آزمون  tاس��تیودنت نرمافزار  SPSSو نمودار
عنکبوتی بهره گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین میانگین وضعیت موجود (ادراکات
پاس��خدهندگان) و میانگین وضعیت مطلوب (انتظارات پاسخدهندگان) تفاوت معناداری وجود دارد .و
میزان ش��کاف در خصوص روابط بین اجزای نظام مارپیچ س��هگانه از سایرین بیشتر است که نیازمند
توجه جدیتر به این حوزه میباشد.
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 .1مقدمه
«س��ازمان توسع هوهمکاریهای اقتصادی »1در س��ال  1995گزارشی به نام «مالحظات اقتصاد مبتنی
بر دانایی برای سیاس��تهای آیندهی عل موفناوری »2منتش��ر ک��رد و در آن به معرفی مفهوم جدیدی
ب��ه ن��ام «اقتصاد مبتنی بر دانش »3پرداخت ( .)OECD, 1995ای��ن گزارش ،اقتصاد مبتنی بر دانش
را در دو بخ��ش «نظ��ام ملی نوآوری »4و «نظریات جدید رش��د »5معرفی میکن��د (گودین.)2003 ،6
اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادي اس��ت که مبتنی بر تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته
( )OECD, 1996و در آن سرمایهگذاري در دانش و صنایع دانشبنیان موردتوجه خاص قرار میگیرند
(چهاربند و مومنی .)1390 ،در اقتصاد دانشمحور ،دانش محرك اصلي رشد ،ايجاد ثروت و اشتغال در
تمامي رشته فعاليتها است (عمادزاده و شهنازی.)1388 ،
توس��عه همکاری بین صنعت و دانشگاه ،یکی از مس��ائل مهم در گذار به اقتصاد دانشبنیان است
(داور و هم��کاران .)1392 ،اهمی��ت در ارتباط میان عل موفناوري ،ادغ��ام عل موصنعت ،ظهور صنایع بر
مبنای علم ،اس��تفاده از علم بهعنوان روشهایی برای ایجاد مزیتهای رقابتی در بخشی از شرکتها و
نیز جهانیسازی اقتصاد و بینالمللیسازی فناوري ،برخی از دالیلی هستند که ارتباطات مشترک میان
شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی را توجیه میکنند (صمدی و صمدی.)1391 ،
نظام نوآوری مرکب از عوامل و مؤلفههایی اس��ت که در تعامل با یکدیگر ،دانش��ی را که از نظر
اقتصادی س��ودمند باشد تولید میکنند و سپس دانش ایجاد شده را اشاعه و مورد بهرهبرداری تجاری
قرار میدهند (کارالسون و جاکوبسن )2001 ،7مفهوم مارپیچ سهگانه ارتباطاتِ دانشگاه-صنعت-دولت؛
در دهه  1990توس��ط اتزکوییتز )1993( 8و اتزکوییتز و لیدس��دورف )1995( 9مطرح شد و مبتنی بر
آن ،تعامالت دو جانبه دولت-صنعت در جامعه صنعتی ،به ارتباطات سهگانه درحالرشد بین دانشگاه،
صنعت و دولت در جوامع دانشی تغییر یافت (رنگا و اتزکوییتز.)2013 ،10
)1 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2 . The Implications of the Knowledge Based Economy for Future Science and Technology
Policies
3 . Knowledge Based Economy
)4 . National Innovation System (NIS
)5 . New Growth Theories (NGT
6 . Godín
7 . Carlsson. & Jacobsson
8 . Etzkowitz
9 . Etzkowitz & Leydesdorff
10 . Ranga & Etzkowitz
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فرض مارپیچ س��هگانه این است که پتانسیل برای توس��عهی اقتصادی و نوآوری در جامعه دانشی
زمانی ایجاد میگردد که نقش برجستهتری برای دانشگاه درنظر گرفته شود و عناصر دانشگاه ،صنعت
و دولت ،بهمنظور خلق س��اختارهای اجتماعی و نهادی جدید برای تولید ،انتقال و بکارگیری دانش به
هم پیوند زده ش��وند .این رویکرد نه تنها ش��امل یک تخریب خالق اس��ت که بهعنوان پویایی نوآوری
طبیعی ظاهر میگردد (شومپیتر ،)1942 ،1بلکه یک باز نوآفرینی (تکرار) خالق است که در درون هر
یک از حوزههای نهادی دانشگاه ،صنعت و دولت و در اثرات متقابل آنها رخ میدهد .مطالعات نهادی
درخصوص نظام مارپیچ س��هگانه به جنبههای متعددی از مأموریت س��وم دانش��گاهها از تجاریسازی
تحقیق��ات و درگیری در توس��عهی اقتصادی -اجتماعی نگاه میکند که ش��امل نرمها ،س��هامداران،
کسب وکارآفرینی ،سهم در توسعه

پیش��رانها ،محدودیتها ،مزایا و اثرات ،انتقال فناوری دانش��گاه و
منطق��های ،سیاس��تهای دولت بهمنظور افزایش قدرت ارتباط بین دانش��گاه و صنعت و غیره اس��ت
(رنگا و اتزکوییتز .)2013 ،2در اين مدل رابطة دانش��گاه ،صنعت و دولت بهصورت شبكهای داراي سه
بازوي اصلي تبيين شدهاس��ت كه دانش��گاه ميتواند نقش اساسي در نوآوري داشته باشد (اتزکوییتز و
لیدرسدورف.)1997 ،3
در کشور ما به سبب عدم مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها در
این زمینه نقش عمدهای داشتهاند .اصوالً صنعت کشور از جنبههای مختلف وابسته به خارج از کشور
اس��ت و همین امر باوجود تأسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانهها یا سازمانهای وابسته به
آنها مانع رش��د تحقیقات در صنعت شدهاست .واقعیت این است که فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها
بیش��تر بر پژوهشهای بنیادین اس��توار بوده و کمتر وارد مقولههای تحقیقات کاربردی و توس��عهای
(مقولههای مربوط به صنعت) ش��دهاند .دو عامل اصلی کمتوجهی دانش��گاهها به تحقیقات کاربردی و
توسعهای عبارتند از :ماهیت تحقیقات کاربردی و توسعهای ،ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
در توضیح این دو عامل باید گفت که عالوه بر ضعف تجهیزات و آزمایشگاههای تحقیقاتی استمرار
تحقیقات کاربردی مستلزم توسعهی ابزار و وسایلی است که تأمین آنها در دانشگاهها با مشکالت مالی
و اداری فراوانی همراه است .به همین دلیل دانشگاهها غالباً از انجام این تحقیقات صرفنظر میکنند.
ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت نیز از یک سو ناشی از بافت حاکم بر صنایع است (صنایع وابسته)
1 . Schumpeter
2 . Ranga. & Etzkowitz
3 . Etzkowitz & Leydesdorff
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و همین امر از گرایش صنایع به تکیهزدن بر تحقیقات داخلی میکاهد .و از سوی دیگر نبود یک رابط
قوی و هماهنگکننده بهمنظور انتقال دانش فنی و تواناییهای دانشگاهها در امر تحقیقات کاربردی و
توسعهای به صنعت و نیازهای تحقیقاتی صنعت به دانشگاه عامل تشدید این ضعف است .حقیقت این
اس��ت که در کش��ور ما امکانات بالقوه و بالفعل پژوهش به طور سنتی در دانشگاهها ذخیره شدهاست.
حت��ی اعضای فعال و س��طح باالی مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی را نیز دانش��گاهیانی تش��کیل
میدهند که به صورتهای مختلف (پارهوقت ،مأمور و  )...با مراکز تحقیقاتی همکاری میکنند .صنعت
قوتوسعه است این نیاز و آن توانایی حلقههایی هستند که
نیز اگر بخواهد خوداتکا باشد نیازمند تحقی 
دو س��ر زنجیرهی ارتباط را به هم وصل میکنند (ش��فیعی .)1385 ،باوجود اقداماتی همچون تأسیس
دفتر مرکزی ارتباط با صنعت درس��ازمان پژوهشهای علمی وصنعتی و شورای عالی ارتباط صنعت و
دانشگاه و  ...نقش دولت در سالهای اخیر در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت کمرنگ بودهاست .از
سوی دیگر سیاستگذاریها و برنامهریزیها در سطح کالن به گونهای نبودهاست که دانشگاه و صنعت
نقش واقعی خود را در اجرای برنامههای توس��عهی ملی ایفا کند .از دانشگاه فقط انتظار تربیت نیروی
تحصیلک��رده و از صنعت هم فقط انتظار تولید کاال بودهاس��ت آن هم بدون کنترل کیفیت در هر دو
مورد .همین مس��ئله نیز در کمرنگترکردن نقش دفتر ارتباط دانش��گاه با صنعت بیتأثیر نبودهاست.
ناهماهنگی وزارتخانههای متولی سیاستگذاری و برنامهریزیهای کالن کشور نیز موجب شده ارتباط
دانشگاه با صنعت از پشتوانهی اجرایی قوی برخوردار نباشد .این امر باعث شده که نه صنعت بتواند توان
تحقیقات بومی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) را بهدرستی درک کنند و نه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
این امکان را پیدا کردهاند که از نیازهای صنعت آگاهی یافته و برای حل مشکالت آن خود را بیازمایند.
برایناس��اس ،ترديدي نيس��ت كه وضعیت ارتباط بین صنعت ،دانشگاه و دولت در کشور با جايگاه
مطلوب خود فاصله دارد .برایناساس پژوهش حاضر بهدنبال بررسی و تعیین میزان شکاف بین وضعیت
موجود و مطلوب ابعاد نظام مارپیچ س��هگانه در حوزه صنایع دفاعی کش��ور بهعنوان یکی از مهمترین
صنایع کش��ور اس��ت .با توجه به ضرورت ارتباط بین مؤلفههای نظام مارپیچ س��هگانه بهمنظور تحقق
اه��داف اقتصاد دانشبنیان ،با تعیین ش��کاف و فاصله بین انتظ��ارات و ادراکات متخصصین این حوزه
میتوان سیاستها و تصمیمات مناسبتری را برای حل مشکالت این حوزه در کشور اتخاذ نمود.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررس��ی وضعیت نظام مارپیج س��هگانه در صنعت دفاعی کشور از
دیدگاه صاحبنظران این حوزه اس��ت تا براس��اس اطالعات بدس��تآمده به نقاط ضعف و قوت صنعت
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دفاعی دست یافت .بررسیهای تاریخی در کشور ما نشان میدهد که بهدلیل نبود یک نظام جامع در
دستگاههای دولتی و ضعفهای زیادی که در برقراری رابطهی بین دانشگاه و صنعت وجود داشتهاست
برنامهریزی و دگرگونی در ساختارهای موجود ضروری است .برایناساس ارتباط دانشگاه با صنعت باید
ارتباطی تنگاتنگ ،دوسویه و پیوسته باشد.
 .2مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
 .1-2مارپیچ سهگانه ،مدلی برای اقتصاد دانشبنیان

در اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر مدل نظام مارپیچ س��هگانه ،مهمترین نهادها ،دانشگاه ،صنعت و دولت
میباش��ند (اتزکویتز و لیدس��دورف .)1995 ،اقتصاد دانشبنیان را میتوان بهمثابه پیکرهبندی در نظر
گرفت که ش��امل سه زیرجزء دینامیکی است و س��ه کارکرد اصلی دارد ،تولید ثروت در اقتصاد توسط
صنعت ،تولید نوآوری با استفاده از عل موفناوری و حکمروایی تعامالت میان این دو که باید با استفاده از
سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت در بخش خصوصی انجام گیرد (لیدسدورف .)2006 ،نقش
مارپیچ سهگانه در اقتصاد دانشبنیان بهصورت شماتیک در نمودار  1نمایش داده شدهاست.

نمودار  :1نقش مارپیچ سه گانه در اقتصاد دانشبنیان (لیدسدورف)2006 ،
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س��ه تفسیر متفاوت از الگوی پیچش س��ه جانبه وجود دارد -1 :تفسیر مش��ارکتگرایانه نوین،1
-2تفس��یر تطوری2؛ -3تفس��یر نوآوری مبتنی بر دانش .3تفسیر مش��ارکتگرایانهی نوین فعالیتهای
متمرکز بین نمایندگان دانشگاه ،صنعت و دولت را بهعنوان هماهنگکنندگان نوآوری موردتوجه قرار
میدهد .در این تفسیر کمیتهای وجود دارد که نقش برنامهریزی را در فرایند ادغام فعالیتهای نوآورانه
ایفا میکند (انتظاری.)1384 ،
تفس��یر تطوری از الگوی مارپیچ سهگانه ،زمینه مکانی خاصی را موردتوجه قرار میدهد که در آن
دانشگاه ،صنعت و دولت برای تحریک توسعهی اقتصادی و اجتماعی بهواسطهی آنچه اصطالحاً روابط
ایجادی 4نامیده میش��ود ،یاد میگیرند .تفس��یر نوآوری مبتنی بر دانش که به الگوی تطوری نوین نیز
شهرت دارد ،بر انتظارات ،ارتباطات وکنشهای متقابل بین دانشگاه ،دولت و صنعت متمرکز است که
بهطور بالقوه از آرایههای نهادی میان مراکز اجرایی بازخورد پیدا میکند (لیدسدروف.)2001 ،5
در الگ��وی نظام ملی نوآوری هر یک از نهادهای س��خت ،یعنی دانش��گاه ،بن��گاه و دولت مرزهای
مش��خص و تعریف ش��دهای دارند .نوآوری فناورانه کار اختصاصی صنعت ،توسعهی علم و آموزش کار
اختصاصی دانشگاه ،و سیاستگذاری و ایجاد انگیزش نوآوری ،کار اختصاصی دولت بود .نوآوری در اثر
قوتوس��عه حادث میشود .اما امروزه با بروز تحول
کنش متقابل صنعت و دانش��گاه در مکان بازار تحقی 
جدید در سازمان تولید دانش و ظهور سبک دو( 6گیپسن )1994 ،7در تولید دانش جدید از یک طرف،
انقالب دوم در علم (اتزکوییتز )2001 ،8و ظهور اقتصاد و جامعهی دانش از طرف دیگر ،مرزهای سنتی
نهادهای س��نتی دانشگاه ،صنعت و دولت فرو ریختهاست و در خیلی از زمینهها نمیتوان مرز آنها را
از یکدیگر تمییز داد .قس��متی از حوزه دانش��گاه ،صنعت و قسمتی از حوزه صنعت ،دانشگاه به حساب
میآید .دولت نیز درصدد گس��ترش و کنترل وجه مش��ترک دانشگاه و صنعت است .با توجه به تداخل
1 . Neocorporatist
2 . Evolutionary
3 . Knowledge-based Innovation
4 . Generative Relationships
5 . Leydesdorff
 . 6در این سبک ،دانش به شیوه تحقیقات چند رشته اي یا بین رشته اي در نهادهاي متنوع (نه صرفا در موسسات آموزش
عالی) با مرزهاي کمرنگ بین بخش ها ي موجود (دانشگاه ها  ،بنگاه ها و سازمان هاي پیرامونی) ،تولید می شود .دانش،
عمدتاً در زمینه کاربرد و در راس��تاي نیازهاي اقتصادي و اجتماعی تولید می ش��ود .لذا تحقیقات و توسعه با توجه به نتایج
عملی شان مورد تقاضا قرار می گیرند و تجاري سازي نتایج تحقیقات امري اجتناب ناپذیر است.
7 . Gibbons
8 . Etzkowitz
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وظایف و مأموریتها ،ش��بکههای جهانی و سازمانهای جدید ظاهر شدهاند که اصطالحاً سازمانهای
ترکیبی (هیبریدی) نامیده میشوند (اتزکوییتز و لیدسدروف.)2000 ،1
 .2-2ضرورت بررسی نظاممند مفهوم مارپیچ سهگانه
رش��د تحقیقات نظری و تجربی درباره مارپیچ س��هگانه در طی دو دههی گذش��ته ،موجب ارائهی یک
چارچوب کلی برای کاوش پویاییهای نوآوریهای پیچیده و باعث اطالعرسانی در خصوص نوآوریهای
ملی ،منطقهای و بینالمللی و توس��عهی سیاستگذاری شدهاست .این گروه از تحقیقات با وجود ارائه
ابعاد نظام مند ،چارچوب تحلیلی واضحی برای مفهومسازی و درک تعامالت در یک نظام نوآوری ارائه
نمیدهند .بر این اس��اس مفه��وم تحلیلی جدید با عنوان نظام مارپیچ س��هگانه بهمنظور پرکردن این
شکاف است.

نمودار  :2نظام مارپیچ سهگانه (رنگا و اتزکوییتز)2013 ،

در این نگرش نظاممند تعامالت مارپیچ س��هگانه (که پیش از این به ش��کل آزاد بهعنوان یک استعاره
و چارچوب درنظر گرفته میش��دند) در قالب یک نظام نوآوری ترکیب ش��ده و مفاهیم س��اختاری و
1 . Etzkowitz & Leydesdorff
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کارکردی در تئوری نظامهای نوآوری را دربر میگیرد .بنابراین منطبق با دیدگاه رنگا و اتزکوییتز 1در
س��ال  ، 2013نظامهای مارپیچ سهگانه به صورت مجموعهای از سه بخش تعریف میگردند -1 :اجزا:
ش��امل حوزههای نهادی دانش��گاه ،صنعت و دولت که هر کدام شامل آرایش گس��تردهای از بازیگران
هس��تند؛ -2ارتباطات بین اجزا؛  -3کارکردها ،که شایستگیهای اجزای نظام را در تعیین عملکرد آن
نشان میدهند (نمودار .)2
 .5-2نظام مارپیچ سهگانه
 .1-5-2اجزای نظام مارپیچ سهگانه
نوآوران فردی و سازمانی

2

نظامهای نوآوری به ش��کل غالب روی نهادها بهخصوص شرکتها تمرکز میکنند و از نهادها بهعنوان
عواملی یاد میکنند که باعث بهبود برخی فرایندهای نوآوری در مناطق ،کشورها یا بخشهای خاص
میگردن��د (ادکوئیس��ت .)2005 ،3با این وجود ،اتکای قوی به نهاده��ا ،باعث دید کمتر نوآوران فردی
میشود .نوآوري فردی با تشخیص مسئله و ارائه ایدهها یا راهحلهای جديد و قابلقبول آغاز میشود.
در مرحله بعد فرد در س��ازمان بهدنبال حامیانی اس��ت تا ایده خود را عملی س��ازد (اس��کات و بروس،
 .)1994نظام مارپیچ س��هگانه اهمیت نوآوران فردی (همچون محققان وکارآفرینان) و نقش آنها در
آغاز و تحکیم فرایندهای نهادی را قدر مینهد (فریبرگر و سوآین.)2000 ،4
قوتوسعه
قوتوسعه و نوآوران غیر تحقی 
نوآوران تحقی 

5

قوتوس��عه رخ نمیدهد بلکه روشهای دیگری نیز وجود
ب��ا توجه به ادبیات ،نوآوری تنها از طریق تحقی 
دارن��د که برخ��ی از آنها عبارتند از انطباق نوآوری ،تغییرات مس��تمر ،تقلید و ترکیب دانش موجود به
روشهای جدید .آروندل و همکاران در سال  2008به شکل مشروحی به بررسی انواع نوآوری مبتنی بر
قوتوس��عه و غیر آن پرداختند( .اولیور و همکاران .)2011 ،در حوزه مارپیچ س��هگانه ،در دانشگاهها
تحقی 
قوتوسعه شرکت؛
گروههای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی میانرشتهای ،در صنعت ،بخشها یا واحدهای تحقی 
1 . Ranga, M. & Etzkowitz
2 . Individual and institutional innovators
3 . Edquist
4 . Freiberger, P., & Swaine
5 . R&D and non-R&D innovators
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و در بخش دولت ،سازمانهای تحقیقاتی عمومی ،آزمایشگاههای تحقیقاتی مأموریتگرا و غیره بهعنوان
قوتوسعه اغلب همراه با واحدهای سازمانی درگیر
قوتوسعه مطرح هستند .نوآوران غیر تحقی 
نوآوران تحقی 
قوتوسعه هستند مثل طراحی ،تولید ،بازاریابی ،فروش و غیره .در سطح وسیعتر،
در فعالیتهای غیرتحقی 
فعالیتهایی نظیر انتقال فناوری ،فعالیتهای انکوباترها ،فعالیتهای مالی ،مذاکره ،ایجاد و تغییر سازمان
قوتوسعه مطرح میگردند( .رنگا و اتزکوییتز.)2013 ،1
بهعنوان فعالیتهای غیر تحقی 
نهادهای تک حوزه و نهادهای چند حوزهای یا ترکیبی

2

بر طبق نظام مارپیچ سهگانه سه حوزه نهادی وجود دارد که این سه حوزه عبارتند از :دانشگاه ،صنعت
و دولت .برایناساس در طی زمان سه الگوی ارتباطی بین این سه حوزه به وجود آمدهاست که عبارتند
از :مارپیچ سهگانه ( 1مدل سوسیالیستی یا دولت قوی که در آن دولت روابط بین صنعت و دانشگاه را
کنترل میکند) ،مارپیچ سهگانه  ( 2مدل عدم مداخله دولت که در آن قلمرو و حوزه دولت ،صنعت و
دانشگاه از هم مجزا میباشد و روابط بسیار محدود و مشخصی بین سه جز وجود دارد) و مدل مارپیچ
سهگانه (3که در آن همپوشانی بین سه حوزه وجود دارد) .برایناساس در نظام مارپیچ سهگانه دو نوع
از نهاده��ا وجود دارند که عبارتن��د از نهادهای تکحوزه و نهادهای چندحوزهای (صمدی میارکالئی و
صمدی میارکالئی .)1391 ،نهادهای تکحوزه ،سطح تعامل پایینی با سایر حوزهها دارند و درجه زیادی
از تخصصگرایی و تمرکزگرایی در کار ،محدودیت در تحرک کارکنان را نشان میدهند.کارکردهای این
نهادها بهطورخاص برای ساختار یا پیکرهبندی اقتصاد آزاد 3مطرح است .نهادهای با حوزههای چندگانه
یا ترکیبی در تقاطع حوزههای نهادی دانشگاه ،صنعت و دولت بکارگرفته میشوند و عناصر هر حوزه در
طراحی نهادی آنها ترکیب میگردد .این سازمانها سلسلهمراتب کوچکتر ،با الیههای کمتر و سطوح
تصمیمگیری کمتر بهمنظور افزایش انعطافپذیری و پاسخگویی به تقاضاهای متغیر بازار دارند .بهعالوه
مرزهای نهادی نفوذپذیرتر هستند (اتزکوییتز.)2012 ،4
1 . Ranga & Etzkowitz
2 . ‘Single-sphere’ and ‘multi-sphere’ (hybrid) institutions
 . 3در ارتباط بین صنعت ،دانشگاه و دولت این نوع پیکرهبندی به بیان محدودیت مداخله در اقتصاد اشاره میکند .صنعت
بهعنوان یک فش��ار محرک و دو حوزه دیگر بهعنوان س��اختار پش��تیبانی فرعی با نقشهای محدود در نوآوری هستند به
طوریکه دانش��گاهها بهطورعمده بهعنوان تأمینکننده سرمایه انس��انی ماهر و دولتها بهعنوان تنظیمکننده مکانیزمهای
اجتماعی و اقتصادی هستند.
4 . Etzkowitz
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 .2-5-2ارتباطات بین عناصر نظام مارپیچ سهگانه
انتقال فناوری

دانش��گاهها بهواس��طه ظرفیت فوقالعاده خود برای خلق و انتقال فناوری ،1فقط یک منبع س��نتی از
منابع انس��انی و دانش نیستند بلکه امروزه به س��هامداران کلیدی نوآوری تبدیل شدهاند .دو مأموریت
اصلی دانش��گاهها در حوزۀ دانش ،انجام تحقیقات و کاربردی نمودن آن اس��ت و وظیفۀ آنها تنها در
خلق دانش جدید خالصه نمیش��ود .درواقع ،توس��عه ارتباط با صنعت از طریق تشکیل مشارکتهای
تحقیقات��ی و تش��کیل نهادهای مختلف همچون مراکز رش��د فناوری و پارکه��ای فناوری –بهعنوان
فعالیتهایی محسوب میشوند که در کاربردی نمودن دانش جدید نقش اساسی دارند و درواقع یکی
بوکارپیچیدۀ کنونی تشکیل میدهند (اتزکوییتز و
از رس��التهای اصلی دانشگاهها را در عرصۀ کس�� 
لیدسدروف)2000،2
در دیدگاههای جدید ،دانش��گاه عمدتاً بهعنوان مولد اصلی برای س��رمایهگذاری در فناوری جدید
پنداشته میشود و حتی بعضی مواقع بهعنوان موتور توسعه یک جامعه تلقی میشود .انتظار و وظایف
جدید ،تحتعنوان رس��الت سوم دانشگاه محسوب میشود و برخیها حتی درصدد ایجاد دانشگاههای
کارآفرینی هستند .بنابراین میتوان اذعان داشت که انتظار کنونی از دانشگاه این است که در کنار امر
پژوهش و آموزش باید وظیفه دیگری را بهعنوان موتورهای ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه و ملتی را
به عهده بگیرند (بیگی و علیمحمدی)1394 ،
همکاری و تعدیل تعارض

3

همكاريهاي دانشگاه و صنعت ميتواند از طريق تأمين سرمايه از طرف صنعت و تأمين اعضاي هيئت
علمي و توليد علم از طرف دانش��گاه منجر به ارتقا پژوهشها و اختراعات و فناوري گردد .دولت نيز از
طريق ايجاد ساختارهاي انگيزش ميتواند به برقراري اين ارتباط كمك نمايد(كاو و همكاران.)2009 ،4
ح��ل تعارض فقط بهمعنای پرداختن به ش��کاف نهادی و منطق س��ازمانی واگرا ،نظ��ارت بهتر روابط
دانش��گاه -صنعت و انتشار بهترین کارکردهای کس��ب و کارآفرینی نیست بلکه استفاده از مهارتها و
1 . Technology Transfer
2 . Etzkowitz et al
3 . Collaboration & conflict moderation
4 . Cao et al
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گفتمانهای اجتماعی برای مدیریت انتظارات ،پرداختن به ترسهای فردی و ایجاد فضاهای فرهنگی
مش��ترک برای تبادل دانش نیز مهم اس��ت .نق��ش دولت در این رابطه توجه به ارتقای سیاس��تها و
برنامههای حمایتی است (رنگا و اتزکوییتز.)2013 ،1
رهبری مشارکتی

رهبری مش��ارکتی 2بخشی جداییناپذیر از همکاری و ظرفیت تعدیل تعارض است .سازماندهندههای
نوآوری (نوآوران فردی) بهعنوان رهبران سازمانی یا فردی نقش کلیدی در این نوع رابطه ایفا میکنند
و میتوانن��د افراد را در بخشهای مختلف به هم مرتبط کرده و دیدگاههای مختلف را گردهم آورند و
اجماع و تعارض متعادل در منافع را ایجاد کنند و افراد را برای توسعهی شایستگیهای خود مبتنی بر
چالشهای خاص قادر سازند (آرچر و کمرون.)2009 ،3
جایگزینی

در ش��کل معمول ارتباط بین صنعت و دانش��گاه و درشرايطي كه دانشگاهها بيشتر وقت خود را صرف
فعاليتهاي علمي و صر ًفا تئوري مينمايند و صنايع مشغول فعاليتهاي عملي و توليدي هستند ،دانش
توليد شده در دانشگاهها ميتواند يك مزيت رقابتي براي صنعت محسوب گردد (سالتر و برانل.)2003 ،4
این درحالیاس��ت که امروزه موضوع مهم دیگری با عنوان جایگزینی وظایف در ارتباط بین صنعت و
دانشگاه مطرح است .جایگزینی 5به شرایطی گفته میشود که در آن حوزههای نهادی زمانیکه حوزه
دیگر ضعیف عمل میکند شکافها را پر میکنند .بهطورمثال دانشگاهها عالوهبر فعالیتهای تحقیقاتی
و آموزش��ی؛ گاهی در انتقال فناوری و ش��کلگیری شرکتها فعالیت میکنند و به ارائهی پشتیبانی و
بوکارآفرینی میپردازند .بنابراین برخی از وظایف سنتی صنعت را به نمایش
کمکهای مالی برای کس 
میگذارند .صنعت نیز میتواند نقش دانش��گاه در توسعهی تحصیالت تخصصی و راهحلهای آموزشی
غالباً در همان سطح از کیفیت بر عهده گیرد( .رنگا و همکاران.)2008 ،6
1 . Ranga & Etzkowitz
2 . Collaborative leadership
3 . Archer & Cameron
4 . Salter & Bruneel
5 . Substitution
6 . Ranga et al
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شبکهسازی

شبکهس��ازی 1از رویکردهای مختلفی موردبررسی قرار گرفتهاست و میتوان آن را بهعنوان ترکیبی از
بازیگران و الگوهای ارتباطی یا یک ساختار ارتباطی بین افراد ،اشخاص یا وقایع تعریف نمود (ژئو و لی،
 .)2008شبکهس��ازی در حالت رسمی و غیررسمی و در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی ،بهعنوان
یک جلوه از ماهیت تجمعی دانش ،فناوری و نوآوری وجود دارد .ش��بکهها منعطفتر از س��اختارهای
سلسلهمراتبی هستند و در پاسخ به تغییر شرایط نسبت به ساختارهای سلسلهمراتبی و بازارها کارآمدتر
ظاهر میشوند .شبکهسازی عامل رشد غیرخطی و تعامل دوجانبه در فرآیندهای نوآوری است (کافمن
و تودلینگ )2001 ،2و منافع زیادی را ایجاد میکند.
 .3-5-2کارکردهای نظامهای مارپیچ سهگانه
در اینجا مفهوم فضاهای مارپیچ سهگانه معرفی میشود که شامل فضای دانش ،نوآوری و اجماع است.
که نواحی فیزیکی و مجازی تعامل حوزههای نهادی مارپیچ سهگانه را مشخص و سا زوکار تعامل آنها
را در یک وضعیت هم تکاملی در طول زمان و همراستا با پویاییهای همزمان آنها توصیف میکنند.
این فضاها با سه کارکرد  )1ایجاد ثروت )2 ،خلق نوآوری )3 ،کنترل قانونی و قاعدهای مرتبط است و
لیدسدورف و مارتین؛ آنها را شناسایی کرده و بهعنوان محیطهایی درنظرگرفتهاند که این سه کارکرد
در آن محیطها درک میشوند (لیدسدورف و مارتین.)2006 ،
فضای دانش

قوتوسعه در عل موفناوری است که در دانشگاهها ،بنگاهها و آزمایشگاههای
فضای دانش 3اساساً قلمرو تحقی 
دولتی واقع شدهاس��ت (اتزکوییتز و لیدس��دروف .)2000 ،این فضا شامل شایستگیهای تولید ،انتشار
و بکارگیری دانش در اجزای مارپیچ س��هگانه اس��ت .س��اختار این فضا یک گام حیاتی در گذار به یک
قوتوسعهی پایهی دانش منطقهای و ملی است و بخشبندی شدن
جامعهی دانشی است و هدف آن خل 
و کپیسازی کارهای پژوهشی را کاهش میدهد (رنگا و اتزکوویتز.)2013 ،
1 . Networking
2 . Kaufmann & Tödtling
3 . The Knowledge Space
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فضای نوآوری

فضای نوآوری 1محل ترکیب مجدد اجزای مدلهای موجود س��ازمانی باهم به همراه مفاهیم جدیدی
برای کارکرد سازمانی است تا روشهای بهتری برای تحریک و ارتقای نوآوری ایجاد شود .فعالیتهای
فضای نوآوری شامل موارد زیر است:
تجمیع منابع بهمنظور خلق قالبهای س��ازمانی ،واردکردن افراد به نقشهای مفهومسازی شدهی
جدید و خلق زمینههای قانونی برای اینکه بتوان ش��رکت را با پیونددادن آن با اهداف اجتماعی قدیم و
جدید توجیه کرد (اتزکوییتز و لیدسدروف .)2000 ،هدف نهایی این فضا ،توسعهی شرکتهای نوآورانهی
قوتوسعهی پتانسیل
محلی اس��ت که به موازات با جذب ش��رکتهای خالق و نوآور از جاهای دیگر ،خل 
فکری و کارآفرینانه و ایجاد مزیت رقابتی برای منطقه و کشور شکل میگیرد (رنگا و اتزکوویتز.)2013 ،
رنگا و اتزکوویتز برای توسعه و تحلیل فضای نوآوری ،دو بعد پیشنهاد میکنند:
1.1نهادهای انتقال فناوری (مانند دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها ،بنگاهها و آزمایشگاههای پژوهشی
بوکار (مانند پارکه��ای علم ،انکوباتورهای
دولت ،دفاتر رابط صنعتی) ،نهادهای پش��تیبان کس�� 
بوکار) و نهادی پشتیبان مالی برای بنگاههای فناوریمحور (مانند بنگاههای سرمایهی
فناوری /کس 
خطرپذیر عمومی و خصوصی ،شبکهای از فرشتگان و صندوقهای سرمایهی کوچک و )...
2.2سیاستهایی برای ترویج و توسعهی ایجاد و فعالیت نهادهای باال شامل:
•سیاس��تهای پشتیبان مش��ارکت میان دانش��گاه ،نهادهای پژوهش عمومی و صنعت ،بهویژه
بنگاهه��ای کوچک و متوس��ط ،تأس��یس پارکهای عل موفن��اوری ،انکوباتوره��ا ،انکوباتورهای
بوکار /فناوری ،صندوقهای کوچک و انواع جدید مشارکتهای بخش عمومی -خصوصی.
کس 
•سیاستهای افزایش مشارکت صنعت و سایر ذینفعان در اولویتهای پژوهشی بخش عمومی.
•سیاستهای مرتبط با رژیمهای حقوق مالکیت فکری ،بهبود انتقال فناوری به صنعت و ایجاد
شرکتهای زایشی ،آگاهی در مورد حقوق مالکیت فکری و آموزش فعالیتهایی به جامعهی
پژوهشی.
قوتوسعه محور و افزایش جذابیت
•معیارهای مالی برای تحریک ایجاد و رش��د بنگاههای تحقی 
مشاغل پژوهشی و ...
•پش��تیبانی ب��رای ضمانت از س��ا زوکارهای پژوهش و نوآوری در بنگاههای کوچک و متوس��ط
1 . The Innovation Space
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(سرمایهگذاری در سهام صندوقهای سرمایههای خطرپذیر یا وامها ،برنامههای ملی و منطقهای
بهمنظور بهبود دسترسی به تأمین مالی بدهی و سرمایهی فعالیتهای پژوهش و نوآوری ،افزایش
آگاهی بنگاههای کوچک و متوس��ط پژوهشمحور در مورداس��تفاده از سرمایهی مخاطرهآمیز،
بهویژه از طریق اقداماتی در سطح منطقهای) (رنگا و اتزکوویتز.)2010 ،
فضای اجماع
فضای اجماع ،1همزمان یک فضای فیزیکی اس��ت ک��ه یک پلتفرم و چهارچوب مجازی برای دورهم
جمع کردن کنش��گران مارپیچ س��هگانه فراهم میکند تا توفان فکری ،بحث و ارزشیابی پیشنهادات
برای توس��عه و پیش��رفت به س��وی یک رژیم دانشبنیان ش��کل گیرد .این فضا اساس��اً یک فضای
حکمروایی 2اس��ت (رن��گا و اتزکوویتز .)2010 ،حتی زمانیکه توس��عهگران از بخشهای مختلفی از
مارپیچ سهگانه هستند ،الزم است که کنشگران از سایر قلمروها در قالب یک فرآیند مشارکتی باهم
همکاری نمایند .بهخصوص جاییکه رهبری مشارکتی ضروریتر بوده و ارتباط نسبتاً متعارض میان
اجزای نظام بیشتر مشاهده میشود ،این موضوع اهمیت مییابد .از نقطه نظرات متفاوت ممکن است
ایدههایی تولید و نتایجی حاصل گردد که در آن کنشگران هر یک به تنهایی نمیتوانند به موفقیت
برسند( .رنگاو اتزکوییتز.)2013 ،3
به عقیدهی رنگا و اتزکوویتز فضای اجماع دارای ویژگیهای زیر است:
•وابستگی متقابل میان س��ازمانها :به جای اینکه آنها خود را موجودیتهایی مجزا تلقی کنند،
کنشگران نهادهای دانشگاهی و دولت محلی خود را بهعنوان قسمتی از یک کل بزرگتر درنظر
میگیرند،
•مفهوم وسیعتری از حکمروایی ،شامل کنشگران دولتی و غیردولتی،
•تغیی��ر مرزهای دولتی ،با تغییر وضعیت و تعریف مرزهای ش��فافتری میان بخشهای عمومی،
خصوصی و داوطلبانه،
•ادام��هدادن تعامالت میان اعضای ش��بکه ،که با نیاز به مبادل��هی منابع و مذاکره در مورد اهداف
تسهیمشده شکل میگیرد،
1 . The Consensus Space
2 . Governance
3 . Ranga & Etzkowitz
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•تعامالت بازی مانند ،که ریشه در اعتماد دارد و با قوانینی که مورد مذاکره و توافق اعضای شبکه
است ،تنظیم میشود،
•میزان باالیی از استقالل و خودمختاری از دولت،
•هرچند که دولت جایگاه خاص و برتری ندارد ،اما میتواند بهطور غیرمستقیم و ناقص شبکهها را
هدایت کند (رنگا و اتزکوویتز.)2010 ،
 .3سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین انتظارات متخصصین صنعت دفاعی کشور و ادراکات آنان از
مؤلفههای نظام مارپیچ سهگانه تفاوت معناداری وجود دارد؟
بر ایناساس سؤاالت فرعی پژوهش به صورت زیر میباشند:
•آیا بین انتظارات صنعت دفاعی کشور و ادراکات آنان از اجزا و بازیگران نظام مارپیچ سهگانه تفاوت
معناداری وجود دارد؟ این تفاوت چگونه است؟
•آیا بین انتظارات متخصصین صنعت دفاعی کشور و ادراکات آنان از روابط بین اجزای نظام مارپیچ
سهگانه تفاوت معناداری وجود دارد؟ این تفاوت چگونه است؟
•آی��ا بین انتظارات متخصصین صنعت دفاعی کش��ور و ادراکات آن��ان از کارکردهای نظام مارپیچ
سهگانه تفاوت معناداری وجود دارد؟ این تفاوت چگونه است؟
 .4روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی -پیمایش��ی است .جامعهی مورد مطالعهی پژوهش شامل متخصصین و
خبرگان دانشگاهی ،صنعت و دولت در صنعت دفاعی کشور است که از بین آنها  30نفر (در هر بخش
 10نفر) جهت نظرخواهی تعیین شدند.
در این پژوهش جهت بررس��ی نظام مارپیچ س��هگانه از مدل تحلیل شکاف استفاده گردید .در این
مدل ،وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب یا موردانتظار شاخصها تعیین و در نهایت شکاف یا فاصله این
دو وضعیت سنجیده میشود (الدرج .)2004 ،همچنین با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف
( )k-sو نرمال بودن توزیع دادهها ،جهت بررسی معنادار بودن تفاوتها از آزمون  tاستیودنت در نرمافزار
 SPSSبهره گرفتهشدهاس��ت .جهت بررس��ی مؤلفههای نظام مارپیچ سهگانه در حوزه صنعت دفاعی
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کشور در گام اول؛ شاخصهای نظام در سه بخش اجزا یا بازیگران ،روابط و کارکردهای نظام در حوزه
دفاعی با توجه به ادبیات موضوع و نظر خبرگان تعیین گردید و در گام بعدی دادههای موردنیاز برای
بررس��ی انتظارات (وضع مطلوب) و ادراکات (وضع موج��ود) خبرگان صنعت دفاعی در خصوص نظام
مارپیچ سهگانه بدست آمد و از آنان درباره هر یک از اجزا در قالب دو بخش اهمیت و وضعیت موجود
نظرخواهی شد.
 .5یافتههای پژوهش
 -تحلیل شکاف اجزا یا بازیگران نظام مارپیچ سهگانه

جدول 1نتایج تحلیل ش��کاف زیرش��اخصهای مربوط به اجزا یا بازیگران نظام مارپیچ سهگانه را نشان
میدهد .با توجه به یافتهها در میان اکثر ش��اخصهای موردبررس��ی بی��ن میانگین وضعیت موجود و
میانگین سطح مطلوب یا انتظارات خبرگان صنعت دفاعی کشور شکاف وجود دارد .همچنین با توجه
به مقدار آماره  tو سطح معناداری کمتر از  5درصد این تفاوت یا شکاف معنادار است .همچنین با توجه
ب��ه منفی بودن مقدار آماره  ،tمیانگین وضعیت موج��ود از میانگین وضعیت مطلوب کمتر بوده و این
تفاوت با توجه به سطح معناداری کمتر از  5درصد معنادار است.
در ای��ن بین تنه��ا درخصوص برخی از ش��اخصها همچون مالکان کس��بوکار (بهعنوان نوآوران
فردی) ،سازمانهای آموزشی ،اجتماعی ،آموزشی ،دانشی غیرتجاری و سازمانهای واسطهای (بهعنوان
قوتوسعهی شرکتها،
نوآوران س��ازمانی) ،گروههای تحقیقات دانش��گاهی ،بخشها یا واحدهای تحقی 
قوتوسعه)،
سازمانهای تحقیقات عمومی ،آزمایشگاههای تحقیقاتی مأموریتگرا (بهعنوان نوآوران تحقی 
نوآوران بخش مالی و نوآوران درگیر در فرایند آموزش و ایجاد شایستگی در کارکنان (بهعنوان نوآوران
قوتوس��عه) ،وشرکتهای اس��تارت آپ (بهعنوان نهادهای چند حوزه) بین میانگین وضعیت
غیرتحقی 
موجود و مطلوب یا بین انتظارات و ادارکات پاس��خدهندگان تفاوت معناداری وجود ندارد (با توجه به
مقدار آماره  tو سطح معناداری بیشتر از  5درصد).
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جدول  :1نتایج تحلیل شکاف اجزا یا بازیگران نظام مارپیچ سه گانه
شاخصها

نوآوران تحقیق و توسعه

اجزای نظام

نوآوران سازمانی

نوآوران فردی

شاخصهای فرعی

شکاف بین
میانگین
میانگین
وضعیت موجود وضعیت مطلوب دو وضعیت

سطح
مقدار
آماره  tمعناداری

دانشمندان

3/21

4/19

-0/98

0/002 -3/81

تجار

3/11

4/05

-0/94

0/002 -3/80

سیاستگذاران

2/98

3/99

-1/01

0/001 -3/84

دانشجویان

3/55

4/61

-1/06

0/001 -3/86

کارآفرینان

4/01

4/55

-0/54

0/031 -2/30

سرمایهگذاران

3/10

4/21

-1/11

0/001 -3/90

مالکان کسبوکار

3/87

4/21

-0/34

0/106 -1/670

سازمانهای سیاسی

2/1

3/1

-1

0/002 -3/80

سازمانهای اداری

3/2

3/9

-0/7

0/020 -2/75

سازمانهای تنظیمی

2/4

4/1

-1/7

0/000 -5/51

سازمانهای اجتماعی

2/20

2/31

-0/11

0/543 -0/622

سازمانهای آموزشی

4/20

4/21

-0/01

0/326 -1/00

سازمانهای دانشی غیرتجاری

3/90

4/10

-0/20

0/264 -1/14

بنگاههای تجاری

3/10

3/54

-0/44

0/041 -2/19

سازمانهای واسطهای

3/20

3/40

-0/20

0/264 -1/14

دستاندرکارانکلیدی
تحقیقوتوسعه

3/40

4/30

-0/9

0/003 -3/75

گروههای تحقیقات دانشگاهی

4/10

4/12

-0/20

0/264 -1/14

مراکز تحقیقاتی میانرشتهای

3/20

4/20

-1

0/002 -3/80

واحدهای تحقیقوتوسعه
شرکتها

4/01

4/35

-0/34

0/106 -1/670

سازمانهای تحقیقات عمومی

2/10

2/30

-0/20

0/264 -1/14

آزمایشگاههای تحقیقاتی
مأموریتگرا

4/10

4/11

-0/01

0/326 -1/00
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نهادهای چندحوزه

اجزای نظام

نهادهای
تک حوزه

نوآوران غیرتحقیقوتوسعه

شاخصها

شاخصهای فرعی

شکاف بین
میانگین
میانگین
وضعیت موجود وضعیت مطلوب دو وضعیت

سطح
مقدار
آماره  tمعناداری

نوآوران بخش طراحی و تولید

2/10

2/99

-0/89

0/003 -3/74

نوآوران بخش بازاریابی و فروش

2/30

3/30

-1

0/002 -3/80

نوآوران بخش مالی

1/99

2/01

-0/02

0/326 -1/00

نوآوران فرایندسفارشیسازی
محصول

2/10

3/6

-1/5

0/000 -4/62

نوآوران درگیر در فرایند آموزش
و ایجاد شایستگی در کارکنان

3/10

3/30

-0/20

0/264 -1/14

نوآوران بخش اختراع و کسب
مجوز

4/10

4/20

-0/10

0/541 -0/619

نوآوران درگریر در بخش
مشاوره

2/20

3/10

-0/90

0/003 -3/75

دولت ،صنعت و دانشگاه
بهصورت مجزا

3/01

4/11

-1/10

0/001 -3/90

مؤسسات انتقال فناوری

2/01

4/20

-2/19

0/000 -7/19

دفتر ارتباط با صنعت

3/01

4/20

-1/19

0/000 -4/09

نهادهای پشتیبان کسبوکار

1/99

3/10

-1/11

0/001 -3/90

پارک های علموفناوری

4/01

4/89

-0/88

0/003 -3/73

انکوباترهای فناوری و
کسبوکار

4/10

4/89

-0/79

0/005 -3/64

شرکتهای استارت آپ

3/89

3/92

0/712 -0/372 -0/03

نهادهای حمایتکننده مالی

2/10

2/99

-0/89

0/003 -3/74

شرکتهای سرمایهگذاری
دولتی و خصوصی

1/99

3/45

-1/46

0/000 -4/54

ساختارهای شبکهای

1/50

4/10

-2/6

0/000 -9/11
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 -تحلیل شکاف روابط بین اجزا و بازیگران در نظام مارپیچ سهگانه

مطابق جدول  2نتایج بدستآمده از روابط بین اجزای نظام مارپیچ سهگانه نشان میدهد که با توجه
به مقدار آماره  tو سطح معناداری کمتر از  5درصد؛ بین میانگین وضعیت موجود یا ادراکات و میانگین
وضعیت مطلوب یا انتظارات از نظر خبرگان صنعت دفاعی کشور تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین
با توجه به یافتهها ،ش��اخص شبکهس��ازی یا رفتار شبکهای دارای بیش��ترین میزان شکاف یا تفاوت و
شاخص رهبری مشارکتی دارای کمترین میزان شکاف است.
جدول  :2نتایج تحلیل شکاف روابط بین اجزا یا بازیگران نظام مارپیچ سهگانه
شاخصها

میانگین
وضعیت
موجود

میانگین
وضعیت
مطلوب

شکاف بین
دو وضعیت

مقدار
آماره t

سطح
معناداری

2/10

4/10

-2

-7/22

0/000

وظیفه (کارکردی ،شناختی
یا سازنده)

1/98

4/10

-2/12

-8/49

0/000

رابطه (نارکارآمدی ،عاطفی
و مخرب)

1/66

3/55

-1/89

-5/96

0/000

رهبری مشارکتی

2/01

3/45

-1/44

-4/52

0/000

بین حوزهها (دولت ،صنعت
و دانشگاه)

1/88

4/20

-2/32

-9/41

0/000

جایگزینی درون حوزهها

2/10

4/02

-1/92

-6/21

0/000

1/07

4/30

-3/23

0/000 -18/51

شاخصهای فرعی

روابط بین اجزای نظام

انتقال فناوری انتقال فناوری
همکاری و
تعدیل تعارض
رهبری
مشارکتی
جایگزینی

شبکهسازی شبکهسازی
 -تحلیل شکاف کارکردهای نظام مارپیچ سهگانه

جدول  3نتایج بدستآمده از کارکردهای نظام مارپیچ سهگانه را نشان میدهد .با توجه به مقدار آماره t
و سطح معناداری کمتر از  5درصد؛ بین میانگین وضعیت موجود یا ادراکات و میانگین وضعیت مطلوب
یا انتظارات از نظر پاس��خدهندگان تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به یافتهها ش��اخص
بکارگیری دانش (بهعنوان س��ومین زیرشاخص فضای دانش) دارای بیشترین میزان شکاف و شاخص
تولید دانش (بهعنوان اولین زیرشاخص فضای دانش) دارای کمترین میزان شکاف است.
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جدول  :3نتایج تحلیل شکاف کارکردهای نظام مارپیچ سهگانه

کارکردهای نظام

شاخصها

شاخصهای فرعی

میانگین میانگین
سطح
شکاف بین مقدار
وضعیت وضعیت
دو وضعیت آماره  tمعناداری
موجود مطلوب

تولید دانش در مارپیچ

3/11

4/40

-1/29

-4/40

0/000

فضای دانش انتشار دانش در مارپیچ

3/01

4/42

-1/41

-4/52

0/000

بکارگیری دانش در مارپیچ

2/10

3/99

-1/89

-5/96

0/000

توافق و همبستگی نوآوری فردی
و نهادی

2/54

4/10

-1/56

-4/94

0/000

توسعه سطح فناورانه در دانشگاهها
فارغ از مدرکگرایی

2/02

3/91

-1/89

-5/96

0/000

فضای وجود یک محیط یکپارچه برای
نوآوری
انتقال فناوری و فعالیتهای
کارآفرینی در دانشگاهها

فضای
اجماع

1/89

4/15

-2/26

-8/76

0/000

بازسازی و نوسازی فضاهای شهری
بهمنظور ایجاد فضاهای فناورانه و
نوآورانه

1/99

4/22

-2/23

-8/65

0/000

وجود فضای آزادی بیان ایدهها و
اندیشهها

2/50

3/91

-1/41

-4/52

0/000

وجود شرایط و بستر قانونی
مناسب برای دسترسی به منابع

1/97

4/02

-2/05

-7/84

0/000

ارائه راهحلهایی برای رفع یا
کاهش تعارض میان افراد و نهادها

2/01

3/89

-1/88

-5/94

0/000

میزان تعامل ،مشارکت و توافق
بین نهادها

2/15

4/11

-1/96

-7/12

0/000

 -تحلیل شکاف ابعاد نظام مارپیچ سهگانه

جدول و ش��کل  3نتایج مربوط به تحلیل ش��کاف ابعاد نظام مارپیچ س��هگانه را بهطور خالصه نش��ان
میدهند .یافتهها نشان میدهد که با توجه به مقدار آماره  tو براساس سطح معناداری کمتر از  5درصد؛
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درخصوص کلیه ش��اخصهای نظام مارپیچ سهگانه و سه بعد اصلی بین میانگین دو وضعیت موجود و
مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به جدول؛ در بین سه بعد اصلی بیشترین میزان
شکاف بین دو وضعیت مربوط به بعد روابط بین اجزا و بازیگران نظام وکمترین میزان شکاف بین اجزای
نظام اس��ت .در بین شاخصهای اصلی نیز بیش��ترین میزان شکاف به شاخص شبکهسازی و کمترین
میزان شکاف به شاخص همکاری وتعدیل تعارض مربوط میشود که هر دو از شاخصهای روابط بین
اجزای نظام هستند.
نمودار عنکبوتی مربوط به ابعاد نظام مارپیچ س��هگانه (نمودار  )3نیز نش��اندهنده شکاف بین دو
وضعیت در کلیه ابعاد اس��ت .برایناساس بین ادراکات و انتظارات پاسخدهندگان در کلیه شاخصها و
ابعاد نظام مارپیچ سهگانه تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین وضعیت موجود بهطور معناداری کمتر
از وضعیت مطلوب است.
جدول  :4نتایج تحلیل شکاف ابعاد سهگانه نظام مارپیچ سهگانه
شاخصها

میانگین
وضعیت موجود

میانگین
وضعیت
مطلوب

شکاف بین مقدار
دو وضعیت آماره t

سطح
معناداری

نوآوران فردی

3/40

4/25

-0/85

-3/56

0/003

نواوران سازمانی

3/03

3/55

-0/52

-2/28

0/030

نواوران تحقیقوتوسعه

3/48

3/89

-0/41

-2/09

0/045

نواوران غیرتحقیقوتوسعه

2/69

3/35

-0/66

-2/91

0/010

نهادهای تکحوزه

3/01

4/11

-1/1

-3/90

0/001

نهادهای چندحوزه

2/75

4/04

-1/29

-4/40

0/000

اجزای نظام

3/06

3/86

-0/80

-3/32

		 0/005

انتقال فناوری

2/10

4/10

-2

-7/22

0/000

همکاری و تعدیل تعارض

3/64

4/04

-0/4

-2/07

0/046

رهبری مشارکتی

2/01

3/45

-1/44

-4/52

0/000

جایگزینی

1/99

4/11

-2/12

-8/49

0/000
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شاخصها

میانگین
وضعیت موجود

میانگین
وضعیت
مطلوب

شکاف بین مقدار
دو وضعیت آماره t

سطح
معناداری

شبکهسازی

1/07

4/30

-3/23

-18/51

0/000

روابط بین اجزای نظام

2/16

4

-1/84

-5/94

0/000

فضای دانش

2/74

4/27

-1/53

-4/89

0/000

فضای نوآوری

2/11

4/09

-1/98

-7/54

0/000

فضای اجماع

2/15

3/98

		 -5/89 -1/83

0/000

کارکردهای نظام

2/31

4/16

-5/88

0/000

-1/82

نمودار  :3نمودار عنکبوتی مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد نظام مارپیچ سه گانه
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 .6جمعبندی
پژوهش حاضر ،با هدف بررس��ی نقش نظام مارپیچ س��هگانه در صنعت دفاعی کش��ور بهعنوان یکی
از مؤلفهه��ای مؤثر در اقتص��اد دانشبنیان ،به تحلیل ش��کاف وضعیت موجود و مطل��وب از دیدگاه
متخصصین این حوزه پرداختهاس��ت .همانطورکه بیان شد ،ضرورت بررسی نظاممند مارپیچ سهگانه
از آنجا نش��أت گرفت که مطالعات و تحقیقات موجود در حوزهی نظام نوآوری ،یک چارچوب تحلیلی
واضح برای مفهومس��ازی و درک تعامالت آن ،ارائه نمی دهند .بنابراین مفهوم تحلیلی جدید از نظام
مارپیچ س��هگانه بهمنظور پرکردن این ش��کاف است .در این نگرش نظاممند ،تعامالت مارپیچ سهگانه
در قالب یک نظام نوآوری ترکیب شده و مفاهیم ساختاری و کارکردی در تئوری نظامهای نوآوری را
دربر میگیرد .همچنین با توجه به پژوهش با توجه به اهمیت صنایع دفاعی ،این حوزه انتخاب گردید.
برایناساس در این پژوهش سعی گردید ضمن ارائه یک تعریف نظاممند از مارپیچ سهگانه به بررسی
وضعیت ابعاد این نظام در صنعت دفاعی کشور پرداخته شود .هدفی که پژوهش حاضر دنبال میکند
پاس��خگویی به این سؤال اس��ت که صاحبنظران صنعت دفاعی در خصوص مؤلفههای نظام مارپیچ
س��هگانه چگونه فکر میکنند و چه برداش��تی از ابعاد آن دارند و اینکه متخصصان دفاعی با توجه به
تعریف موجود بین وضعیت مطلوب و موجود تفاوتی قائل هستند یا خیر؟ همچنین این پرسش مطرح
است که اگر این تفاوت در مؤلفههای مختلف وجود دارد به چه میزان است و چگونه میتوان شکاف
بین وضعیت موجود و مطلوب را پر نمود؟ با بررس��یها نکته مهمی که دریافت میگردد این اس��ت
که در اغلب ش��اخصهای نظام مارپیچ سهگانه از دیدگاه متخصصین بین انتظارات و ادراکات شکاف
عمیقی وجود دارد این درحالیاس��ت که ایجاد زمینه و بستر برای بهبود شرایط در ابعاد نظام مارپیچ
س��هگانه گامی به س��وی اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی است و باید تالشهای جدیتری برای
بهبود شرایط و تقویت ارکان این نظام به انجام رسانید .هر یک از ابعاد این نظام در ادامه موردبررسی
و تحلیل دقیقتر قرار میگیرند.
با توجه به تحلیل شکاف انجامشده و یافتههای پژوهش میتوان گفت در مورد اجزا و بازیگران نظام
بوکار بهعنوان
مارپیچ س��هگانه در صنایع دفاعی در برخی از ش��اخصهای فرعی همچون مالکان کس 
نوآوران فردی ،سازمانهای اجتماعی و آموزشی بهعنوان نوآوران سازمانی و غیره ،بین وضعیت موجود
و مطلوب شکاف یا تفاوت معناداری وجود ندارد این درحالی است که در سایر شاخصهای فرعی بین
دو وضعیت تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در خصوص تمامی شاخصهای مربوط به اجزای نظام
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مارپیچ س��هگانه بین دو وضعیت ش��کاف معناداری وجود دارد .یافتههای مربوط به شاخصهای روابط
بین اجزای نظام نیز نش��ان میدهد که بین انتظارات و ادراکات متخصصین صنایع دفاعی با توجه به
آزمون  tو سطح معناداری (کمتر از  5درصد) ،تفاوت معناداری وجود دارد و این به معنای معناداربودن
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در این شاخصهاست .در نهایت نتایج تحلیل شکاف کارکردهای
نظام نیز نش��ان میدهد که در کلیه ش��اخصهای مربوط به کارکردهای نظام ،بین دو وضعیت تفاوت
معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه در این پژوهش بهمنظور مطالعهی اقتصاد دانشبنیان از مدل نظام مارپیچ سهگانه
اس��تفاده شد ،یافتههای پژوهش حاکی از وجود شکاف عمیقی میان وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد
دانشبنیان در صنعت دفاعی کش��ور است که نیازمند سیاستگذاریهای کالن در این عرصه است .با
نظر به اینکه در کشور ما فضای اجماع بین صنعت و دانشگاه با مشکالت عدیدهای مواجه است و ارتباط
بین آنها بهخودیخود برقرار نمیشود برقراری این رابطه نیازمند یک رابط قوی همچون دولت است.
دولت بایس��تی بهعنوان یک رابط در ابتدا بهگونهای عمل کند که اعتماد متقابل صنعت و دانش��گاه را
جلب کرده و با وضع قوانین و سیاستهای مناسب ،دانشگاه و صنعت را به هم نزدیک کند .برایناساس
موارد زیر بهعنوان نکات کلیدی مطرح میش��ود که باید مدنظر سیاس��تگذاران عرصهی عل موفناوری
قرار گیرد:
•توجه به خاصیت نظاممند بودن مارپیچ س��هگانه و توجه به تمامی اجزا و عناصر این نظام در یک
بس��تهی راهکار سیاستی مناس��ب ،بهعبارتدیگر دولت باید از طریق وزارتخانهها و دفاتر ارتباط
دانشگاه و صنعت و سایر نهادهای مرتبط در این حوزه به نحو مؤثری بر تالش و حمایت خود برای
ایج��اد رابطهی اثربخش بین بازیگران اصلی نظ��ام بهمنظور تحقق کارکردهای آن بیفزاید .بنابراین
با ایجاد فضای اعتماد و همکاری متقابل دانش��گاهها و صنایع نیز با رفع موانع و مش��کالت موجود،
بهترین سازوکار اجرایی را برای استفاده از توانمندیهای یکدیگر ایجاد کنند.
•با توجه به ش��کاف بیش��ینهی موجود میان دو وضعیت موجود و مطل��وب روابط بین اجزای نظام،
بایستی توجه خاصی به تدوین سیاستهای مناسب در این حوزه صورت گیرد .بایستی سیاستهایی
در جهت تسهیل انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت ،همکاری و تعدیل تعارضات در نظام ،رهبری
مشارکتی ،جایگزینی و شبکهسازی در نظام درنظر گرفته شود .اقداماتی نظیر اصالح ساختار ،کمک
به صنایع داخلی در انتقال فناوریهای پیش��رفته و امکان رقابت در بازار جهانی ،گس��ترش ارتباط
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صنعت و دانشگاه از طریق انجام طرحهای تحقیقاتیکاربردی و بازدیدهای عملی از مراکز صنعتی،
برگزاری س��مینارها و کنفرانسهای علمی مشترک ،تقویت فناوری ملی و بومیکردن فناوریهای
خارجی و . ...
•شناسایی و برقراری کارکردهای نظام از اهمیت ویژهای برخوردار است .داشتن یک رویکرد نظاممند
به این مس��ئله کمک میکند .با اس��تناد به یافتهه��ا و با توجه به اینکه فضای دانش��ی ،نوآورانه و
اجماع (مش��ارکت) در میان بازیگران نظام بسیار ضعیف اس��ت ،الزم است در خصوص یکپارچگی
یا ش��کلگیری این کارکردها در کش��ور ،سیاستهای مناس��بی درنظر گرفته شود .اقداماتی نظیر
فضاس��ازی و گس��ترش تحقیقات با جهتدهی آنها به تولید فناوری ،ایجاد شهرکها و پارکهای
قوتوسعهی مشترک ،تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک،
تحقیقاتی ،گسترش فعالیتهای تحقی 
عقد تفاهمنامههای همکاری با دانشگاهها و صنعت و توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و . ...
•هماهنگی و یکپارچگی سیاس��تها میان اجزای نظام نیز ،موضوع مهم دیگری اس��ت که میبایست
مدنظر قرار گیرد .چراکه با توجه به خاصیت نظاممند مارپیچ سهگانه ،هر سیاستی بهطور همزمان
بازیگران ،روابط و کارکردهای نظام را متأثر خواهد کرد.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود که کارکردهای نظام مارپیچ سهگانه در کشور بهمنظور ایجاد و
توس��عهی فضاهای دانش ،نوآوری و بهویژه اجماع موردبررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه شکلگیری و
توسعهی فضای اجماع تحتتأثیر مفاهیم نوینی همچون منابع و سرمایههای فکری و اجتماعی موجود در
کشور میباشد ،بنابراین توجه به این موضوعات می تواند به عنوان پیشنهادی برای پژوهشهای آینده باشد.
نکته مهمی که باید به آن توجه ویژهای نمود این اس��ت که پرکردن ش��کاف در بخش کارکردهای
نظام در وهله نخس��ت نیازمند تقویت و بهبود ش��رایط بازیگران و بهدنبال آن بهبود روابط بین آنها
است .درواقع نمیتوان از یک نظام انتظار کارکرد مطلوبی را داشت مگر آنکه بازیگران و روابط بین آنها
به درس��تی تنظیم گردد .با توجه به زمینهها و پتانس��یلهای موجود در صنایع دفاعی کشور پیشنهاد
میگردد به این مؤلفهها توجه جدیترش��ود و تحقیقات بیش��تری در این زمینه صورت گیرد .موضوع
مهم دیگر توجه به میزان شکاف بین ابعاد است از آنجاییکه میزان شکاف در خصوص بازیگران از دو
مؤلفه دیگر کمتر میباشد به نظر میرسد که بهبود شرایط در این زمینه دارای سهولت بیشتری باشد
و نیازمند صرف هزینههای کمتری است این درحالیست که میزان شکاف درخصوص کارکردهای نظام
از سایرین بیشتر بوده و بهبود شرایط این حوزه نیازمند ایجاد تمهیدات بیشتری است .این سازوکارها
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و تمهیدات عالوه بر بهبود ش��رایط درخصوص بازیگران و روابط آنها که به آن اشاره شد شامل توجه
به مسائلی است که از دیدگاه رنگا و اتزکوییتز بهعنوان ویژگیهای این فضاها هستند .بهطورمثال برای
ایجاد و توس��عه فضاه��ای نوآورانه دو موضوع مهم؛ ایجاد نهادهای انتقال فناوری کارا و سیاس��تهای
جوتوس��عه نهادهای موجود (که شامل طیف وسیعی از سیاستهای پشتیبان هستند) ،میباشند.
تروی 
در مورد فضای اجماع ،مس��ئله پیچیدهتر خواهد بود .این فضا همانطورکه اش��اره شد نیازمند برقراری
تعامالت پایدار و تغییر برخی عوامل همچون مس��ائل فرهنگی و ارزش��ی و س��اختاری اس��ت .عواملی
همچون وابستگی متقابل سازمانها به هم ،تعامل در قالب شبکههای منسجم و توسعه روابط مبتنی بر
اعتماد و  ...از این دست هستند.
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