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 چكيده

ضرورت است. لذا با توجه به  کیآفرینی مستقیم در فرآیند توسعه ملی و تولید ثروت  نقش یوجود دانشگاه نوآور برا ،امروز یو اقتصاد ایپو طیدر مح

و  یبند طحس یبرا یریتفس -یپژوهش کاربرد مدل ساختار نیتهران، هدف از انجام ا یدانشگاه علوم پزشک یدر توسعه و تعال یو فناور ینوآور تیاهم

پژوهش با استفاده ازنظر  نی. در اباشد یتهران م یجهت کمک به نوآور بودن دانشگاه علوم پزشک یو فناور ینوآور رهیعوامل اثرگذار در زنج یبند دسته

دسته عوامل مؤثر بر  3 ،یات نظریاند( و مرور ادب هدفمند انتخاب شده یریگ دانشگاه بودند و از جامعه هدف به روش نمونه دینفر از اسات 61متخصصان )که 

ارتباط و قدرت نفوذ عوامل بر هم مشخص و عوامل در  ،یریتفس-یشدند. سپس با نظرات خبرگان و اعمال مدل ساختار ییشناسا یو فناور ینوآور رهیزنج

و اکتساب علم و انتقال  یخارج یگذار هیااز منابع، استقراض و سرم یبردار که سه عامل بهره دهد یروش نشان م نیا جیشدند. نتا یندب دسته سطح 5

در دانشگاه  یکه منجر به توسعه نوآور باشند یم یمناسب اریبس یقدرت نفوذگذار یمدل قرار داشته و دارا نیا یسطح خروج نیتر نییدر پا یفناور

 .درسان یاری حیصح یزیر را در برنامه رانیاست که بتوان مد دیام قیتحق جی. با توجه به نتاشود یم

 یریتفس-یساختار یساز ، مدل تهران یدانشگاه علوم پزشک ،یفناور ،ینوآور: كليدي واژگان

 مقدمه -1

و  دیقتصاا ییندهاآفردر  ثربخشا صلیا عناصر انعنو به هانمازسا
 به هاآورینوو  خالقیتها رظهودر  مهمی یهابستر ،معاجو جتماعیا

 بستگی یامروز ریمتغ یایدر دن نهاآ تحیا مهً ادا ساساو ا ندرومی رشما
 که ستا ییندآفر آورینو ن،مازسا عرصهدارد. در  آورینوو  تغییر به
 به جدید شنگرو  تفکر طریقآن را از  ارینگهدو  حفظ و دموجو ضعو

 نمازساو  محیط آوری،فن عامل سه ترکیبدر  تغییرو  یندهاآفر ایمحتو
 توسعه مانند دیمتعد یهازهحوو در  هددمی ارقر چالش ردمورا 

 ر،کا منجاا یهاروش ،مدیریت یهاهشیو ،یعزتوو  تولید یندآفر ل،محصو
و  تعریف قابل نسانیا یفعالیتها متمادر  کلی رطو بهو  مانیزسا بطروا
 6[. 6]ستا یدبررکا

نوآوری طی چرخه به کارگیری، عمومیت یافتن و تولید و  تحقق
وعه کننده دارد؛ به مجم سازی، نیازمند به بستر و محیط تسهیل تجاری

« نظام نوآوری»گذار بر فرآیند نوآوری عوامل محیطی و سازمانی تأثیر
توان در سطح یک بخش، یک بیمارستان،  شود. این نظام را می گفته می

یک دانشکده و یا در سطح دانشگاه در نظر گرفت؛  اتی،قیک مرکز تحقی
توان برای یک اداره، وزارتخانه، شرکت تولیدی و حتی در سطح ملی  می
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 شناسایی و تحلیل نمود و یا ارتقاای را  های چنین سامانه عناصر و مؤلفه
  [.8بخشید]

ها در برابر تحوالت و است که سازمان یدر واقع به عنوان پاسخ ینوآور 
و ضامن بقا و رشد آنها در  کنند یعرضه م یطیو مح یبازار یها یدگرگون

الگوها و  جادیراستا ا نی[. در ا9ها است] سازمان گریعرصه رقابت با د
شود که  یالگوها، باعث م نیاز ا یرویو پ ینوآور یمند برانظام یها مدل

تر گردد و در ارتباط و تعامل با  آسان ها ینوآور یریگ توسعه و بکار جاد،یا
 جادیرا ا ها یساختار نوآور نیبتوان بهتر یعوامل درون و برون سازمان

 یو در راستا یاهداف سازمان یبه سو ها ینوآور تیهدا نینمود و همچن
 یگذار هیسرما تیهداواقع  [. در4]ردیپذ یبهتر انجام م اریبس یرقابت طیمح

و درک ارتباطات و تعامالت  یطیمح یازهایو شناخت ن اه یدر نوآور
 یبه ساختار اجیاحت ،ینوآور ندیفرآ یبا عوامل درون یرونیعناصر ب انیم

بتوان  ها یمند دارد تا با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر نوآور سامان
 ریاخ یها در دهه ینوآور .نمود تیهدا یمناسب یدر راستا را ها آن

جامعه شده  یازهایبه ن ییپاسخگو یها برا دانشگاه یدیکل یموضوع
 زات،یدر تجه یدر ارائه خدمات، نوآور ینوآور گریاست. به عبارت د

و  یده در سازمان ی، نوآور مختلف یها یدر استفاده از فناور ینوآور
است و  دهها ش دانشگاه یها تیفعالاز  نفکیال یجزئ ها یانواع نوآور گرید

متنوع مردم،  یو تقاضا یرونیمتحول ب طیبا شرا قیبه منظور تطب
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[. هرچند که سرچشمه و منشأ 5است] افتهیدوچندان  تیاهم ها ینوآور
خود توانسته  یدرون یرویها، انسان خالق است که با ن در دانشگاه ینوآور

خلق کند و درواقع در نهاد و درون بشر قرار دارد، اما  دیجد یزیچ
 توان یبلکه م افتد یجرقه و الهام اتفاق نم کیبه صورت  ینوآور شهیهم
 یها دهیا جادیا یالزم را برا طینظام مشخص، بستر و شرا کیاز  یرویبا پ

از عناصر و  یا مجموعه رندهینظام که دربرگ نینو به وجود آورد. به ا
 [. 1شود] یاطالق م ها است، نظام نوآوریخردسامانه

 یو استمرار بقا و ماندگار یسازمان اتیالزمه ح یو نوآور تیخالق موضوع
است. در  یالملل نیو ب یداخل دهیچیپ یو بازارها یرقابت یایآنها در دن

انجام  یاقدام جد تیو خالق یدر جهت نوآور یاگر سازمان طیشرا نیا
 دو ورو یتوسعه علم و فناور رایز د؛یندهد با شکست روبرو خواهد گرد

و بدون  ایپو ریغ یها است که سازمان ادیز یبه قدر دیجد داتیکاال و تول
از صحنه رقابت خارج شده و امکان مقابله و حضور در  ،یو نوآور تیخالق

 گردند یم لیبسته تبد یها [ و به سازمان7]دهندیکنار رقبا را از دست م
 شدنها و از دور رقابت خارج  عامل سبب عقب ماندن سازمان نیکه ا

سازمان  کیشدن سازمان به  لیاز تبد یریجلوگ ی. براگردد یها م آن
را در کالبد خود  یو نوآور تیها روح خالق سازمان ستیبا ی، م بسته

همواره در  یستیکارکنان و کارشناسان سازمان با نیب نیا بدمند و در
به صورت  دیامر مهم با نیگام برداشته و ا یو نوآور تیجهت خالق
بدون  رانیفرهنگ که مد نیاشاعه ا نی[. همچن2]دیدرآ یزمانفرهنگ سا

ضرورت  کیدر سازمان نخواهند بود،  یقادر به ماندگار ینوآور تیرعا
توجه داشته  دیبا زین رانیما است. مد یدر جامعه کنون ریناپذ اجتناب

عملکرد  یابینظام ارز جادیو ا یسازمان یندهایباشند که با اصالح فرا
تمام  نیسازمان و ب یها هیرا در تمام ال یت و نوآوریمناسب، خالق

خالق و نوآور داشته  یسازمان تیکارکنان اشاعه و نفوذ دهند تا درنها
 نوع نگاه به کارکنان و کارشناسان سازمان از رییامر مهم با تغ نیباشند.  ا

و  شرفتیسازمان که با پ یبرا« ارزشمند یها هیسرما»به «یمنابع انسان»
سازمان  یو سرآمد یتوانند موجب تعالیود مخ یو نوآور تیخالق

 خواهد بود.  ریپذ گردند، امکان
و انبار دانش دانست؛ توسعه   توان سازمان ها را می سوی دیگر، دانشگاه از

دانایی محور و تولید ثروت از )سرمایه( دانش، به رویکردی غالب در 
ست که  توسعه جوامع امروزی مبدل گشته است. اینها در حالی

اند سرمایه انباشته از دانش خود را به  های ما کمتر توانسته دانشگاه
توان  ای را می و ثروت تبدیل سازند. اما فرایند و منظومه ودهفزا ارزش

توصیف یا طراحی نمود که در آن تولید دانش در پاسخ به تحلیل و 
شدن دانش را  یکاربرد نیپذیرد و ا مشاهده عمیق محیط صورت می

 . کندتر میمحتمل
داده انداز خود را یک مرتبه بسط  ست که چشما نوآور، دانشگاهی دانشگاه

در فرآیند توسعه ملی و « آفرینی مستقیم نقش» است و آن تالش برای
تولید ثروت است. تولید ثروت، ایجاد ارزش افزوده و رفاه و کیفیت 

 یو اقتصاد ایپو طیست. در مح زندگی بهتر، نتیجه نهایی زنجیره نوآوری
ه آفرینی مستقیم در فرآیند توسع نقش ی، وجود دانشگاه نوآور برایامروز

 ضرورت است.  کیملی و تولید ثروت 

 به خود« دانش بنیان»علوم پزشکی تهران قصد دارد هویتی  دانشگاه
آفرینی در توسعه  ببخشد تا بتواند بر اصالت اجتماعی دانشگاه، با نقش

ملی و تولید ثروت در جامعه بیفزاید؛ این به معنای رفتن به فراتر رفتن از 
و  هوزش عالی و تولید دانش انتشار نیافتارائه روتین خدمات سالمت، آم

 باشد. پژوهش تکراری می
در  یسازمان یدر توسعه و تعال یو فناور ینوآور تیبا توجه به اهم لذا

پژوهش کاربرد مدل  نیتهران، هدف از انجام ا یدانشگاه علوم پزشک
عوامل اثرگذار در  یبند و دسته یبند سطح یبرا یریتفس-یساختار

جهت کمک به نوآور بودن دانشگاه علوم  یو فناور ینوآور رهیزنج
 باشد. یتهران م یپزشک
 باشد یبه آن م ییپاسخگو یمحقق در پ قیتحق نیکه در ا یسواالت

 عبارتند از:
جهت کمک به نوآور بودن  یو فناور ینوآور رهی. عوامل اثرگذار در زنج6

 باشد؟ یتهران کدام م یدانشگاه علوم پزشک
و  ینوآور رهیهم کنش عوامل اثرگذار در زنج بر . سلسله مراتب و8

تهران چگونه  یجهت کمک به نوآور بودن دانشگاه علوم پزشک یفناور
 ؟باشدیم

 پژوهش نهیشیو پ اتیمرور ادب -2

 .داند می سازمانی یادگیری فرهنگ تاثیررا تحت نوآوری هایمدل اسکرالواج
 سازمانی یادگیری و بررسی کرد را سازمانی یادگیری فرهنگ مفهوم وی

 یادگیری عناصر و داند می سازمانی های ارزش و ها هنجار از ای مجموعه را
عنوان  رفتاری و شناختی تغییرات و اطالعات به دستیابی سازمانی،

 ای کره شرکت 816 از کار این انجام برای شده آوری جمع کردند. نمونه
 یادگیری فرهنگ مثبت ارتباط وجود از حاکی تحقیق این و نتایج بود

 . [3]مطرح شد  نوآوری فرهنگ بر سازمانی
 های نوآوری که کند می بیان و کند می مطرح را اجتماعی نوآوری بحث پل

 وی .است شده گرفته اخیر های سال در متداول گفتگوهای از اجتماعی
 اهمیت واژه این که کرد بیان و کرد مطرح اجتماعی نوآوری از تعریفی
 کرد بیان را تجاری نوآوری و اجتماعی نوآوری بین  تفاوت و دارد زیادی

 است دولت حمایت نیازمند اجتماعی نوآوری که کرد مطرح همچنین و
[61]. 

 خود انسانی نیروی تربیت ریزی برنامه در باید ویژه صورت به ها دانشگاه
 مراکز در فعالیت توانایی باید آموختگان دانش که باشند داشته نظر در

 و کوچک های شرکت یا و توسعه و تحقیق های شرکت یا و تحقیقاتی
 ارتقای شود می پیشنهاد بنابراین. باشند داشته را بنیان دانش متوسط

 بسته در سالمت های نیازمندی ارزیابی و پژوهشی های توانمندی
. گیرد قرار مدنظر جدی طور به گیرندهآموزش یادگیری های مهارت

 منابع به عینی و عملی صورت به ای حرفه اخالق شود می تأکید همچنین
 به ضمن رو این از. شود داده آموزش ایرانی دانشمندان و جوان انسانی

 شود می پیشنهاد کشور، در موجود های دانشگاه انواع شناختن رسمیت
 هایش آموز و گرفته قرار توجه مورد مجازی آموزش مراکز توسعه و تقویت
 نقش ایفای به فعالتر و مؤثرتر جدید الگوهای و شکل در نیز مداوم
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 .[66]بپردازند
 :عبارتند سالمت حوزه در کارآفرینی ارتقای برای پیشنهادی های سازمان

 مراکز دولتی، رشد مراکز صنعتی، رشد مراکز دانشگاهی، رشد مراکز از
 و علم های  پارک دانشگاهی، فناوری و علم های پارک خصوصی، رشد

 مدیریت، مشاور های شرکت بازاریابی، های شرکت صنعتی، فناوری
 زایشی و بنیان دانش های شرکت از حمایت مراکز کارآفرینی، مشاوره

 و فناوری رصد بازار، مطالعات) فناوری خدمات توسعه مراکز اشتقاقی،
 شهر و سالمت های فناوری ارزیابی هایشرکت سالمت، بازار فن ،(غیره

 .[68]المللی  بین بازارهای کسب هدف با سالمتی دانش
 و ابتکار نوآوری، برای مهم عاملی هاسازمان در نوآوری ظرفیت وجود

 محرک و موجود های فناوری بهبود جدید، امکانات ایجاد کارآفرینی،
 در شده انجام مطالعات اخیر هایسال در. شود می محسوب رقابت

 شده مختلفی مفهومی های مدل توسعه باعث موضوع این خصوص
 و محصوالت عرضه و معرفی را نوآوری ظرفیت سیالن و . کاک[69]است

 سازمان در جدید های ایده یا و نو فرایندهای و ها رویه جدید، خدمات
  .[69] کردند معرفی

 افزایش به منجر که عواملی شناسایی و  مطالعه به فرریرا و مارکوس
 بهبود جهت در پرتغال متوسط و کوچک های بنگاه نوآورانه های ظرفیت
 از نوآوری ظرفیت سنجش برای آنها رقابتی مزیت ایجاد و عملکرد

 و جدید توزیع های کانال و فرایند محصول، در نوآوری متغیرهای
 اثر از حاکی نتایج. کردند استفاده R&D در گذاری سرمایه همچنین

 ظرفیت برافزایش بنگاه نوآوری ظرفیت کننده تعیین عوامل مثبت
 بین در رقابتی مزیت و عملکرد بهبود نتیجه در و ها بنگاه نوآوری

 . [64]باشد  می دیگر های بنگاه
هایی که در ادبیات تحقیق برای زنجیره نوآوری و  ترین شاخصمهم

 است:رح شده اند در جدول زیر آمده فناوری مط
 

 یو فناور ینوآور رهیزنج هایشاخص ییشناسا (:1) جدول

 رفرنس شاخص ردیف

  ,]16[]15[ مالکیت معنوی 1

 ,]17[]15[ گذاری خارجی سرمایه 2

 ,]19[ ,]18[ کارآفرینی 3

]20[ 

  ,]19[]18[ نوآفرینی 4

 ,]22[ ,]21[ اکتساب علم و انتقال فناوری 5

]19[ 

  ,]15[]15[ گذاری خارجی استقراض و سرمایه 6

 ]17[ بهره برداری از منابع طبیعی 7

 ,]22[ ,]21[ توسعه 8

]19[ 

 روش پژوهش -3

تفسیری برای توسعه -ارائه یک مدل ساختاری ،ف پژوهش حاضرهد

باشد تا بتوان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در  زنجیره نوآوری می
حیث هدف کارآفرینی و توسعه آن یاری رساند. بنابراین این پژوهش از 

 پیمایشی-ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفیو بر اساس  کاربردی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهش این بررسی مورد . جامعهاست
باشد. به دلیل استفاده از مدل  نفعان نوآوری و فناوری و نوآوران( می )ذی

نامه  نفر خبره برای پاسخگویی به پرسش 65ریاضی در این تحقیق، از 
تفسیری  –نامه بر اساس رویکرد مدل ساختاری  شود. پرسش استفاده می

(ISM) نامه این بود که خبرگان میزان تاثیر هر  بود. هدف از این پرسش
است  موثر تایی کامال چهارمقیاس یک از عوامل را بر دیگری بر اساس 

( مشخص 1تاثیر است ) ( و بی6(، تاثیر ناچیزی دارد )8(، موثر است )9)
 قضاوت روش از نامه پرسش روایی افزایش برای پژوهش این در کنند. 

 نفر 5 به شده تدوین نامه پرسش که ترتیب این به. شد استفاده خبرگان
 زمینه در مطالعه و پژوهش سابقه که دانشگاه علمی تئهی اعضای از

 خود نظرات که شد درخواست آنان از و شد ارائه ، دارند پژوهش موضوع
 از پس .نمایند بیان نامه پرسش نگارش نحوه و ساختار محتوا، مورد در را

 محتوای اعتبار ،اعضا سایر توسط آن تایید و یک هر پیشنهادات اعمال
نامه شدت اثرات نیز سعی  برای پایایی پرسش .شد تضمین نامه پرسش

های خبرگان کنترل شود تا همگی نظرات تقریباً یکدستی در  شد پاسخ
مورد تاثیر عوامل بر یکدیگر داشته باشند. برای دستیابی به هدف سعی 

های اطالعاتی معتبر و طی  مروری بر ادبیات تحقیق و پایگاهبر آن شد تا 
عامل مهم شناسایی شدند که در جدول زیر آمده  3مصاحبه با خبرگان، 

 :است
 

 یو فناور ینوآور رعواملیز (:2) جدول

 عالیم اختصاری زیر عوامل

 C1 مدیریت دارایی معنوی

 C2 توسعه شراکت ها و هم آفرینی

 C3 آفرینیتحقیق و توسعه فن 

 C4 نوآفرینی

 C5 کارآفرینی

 C6 اکتساب علم و انتقال فناوری

 C7 بهره برداری از منابع طبیعی

 C8 استقراض و سرمایه گذاری خارجی

 C9 توسعه

 هاافتهی لیو تحل جینتا -4

پس از تعیین عوامل زنجیره نوآوری، شدت تاثیرات عوامل بر یکدیگر که 

 از حاصل نتایج تعیین شده بود تجمیع شدند ونفر از خبرگان  65توسط 
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شد  خالصه (SSIM) 1ماتریس تعاملی ساختاری در هاآن نظرات

 (.9)جدول 
 

 SSIM سیماتر (:3) جدول

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 0 10 11 12 12 12 2 0 1 

C2 12 0 12 13 13 13 0 2 0 

C3 0 0 0 14 13 13 0 5 7 

C4 4 4 0 0 13 15 0 0 5 

C5 0 4 2 0 0 12 0 4 0 

C6 5 4 2 1 0 0 0 3 0 

C7 10 12 12 13 13 10 0 12 13 

C8 13 12 12 11 11 12 13 0 11 

C9 13 11 10 11 10 12 13 2 0 
 

 روی از یک و صفر صورت به روابط تعیین با دستیابی سپس ماتریس

به عنوان  61عدد   ابتدا آید. در این مرحله می به دست SSIM ماتریس

 آن با را قبل مرحله جدول اعداد و گرفته نظر در واحد عددی مقیاس

 با را اول مرحله در آمده به دست در ادامه ماتریس .کنیم می مقایسه

 ماتریس که محاسبات این حاصل .نمائیم می جمع واحد ماتریس

 .است آمده 4جدول  در که است دستیابی

 

 ماتریس دستیابی (:4)جدول 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

C2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

C3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

C4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

C5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

C6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

C7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

C8 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

 

 با قاعده آن درونی سازگاری آمد؛ به دست دستیابی اولیه ماتریس اینکه از پس

 برای تشکیل شده سازگاری ماتریس و شده انجام بولن بررسی شد. محاسبات

 در که است آن بیانگر*  عالمت )این. است آمده 5 جدول در کلیدی عوامل

  .اند( گرفته یک عدد سازگاری از پس و اند بوده صفر دستیابی ماتریس

 

 

 

 
                                                           

1  Structural Self-Interaction Matrix

 سازگاری از پس دستیابی ماتریس (:5)جدول 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

C2 1 1 *1 1 1 0 0 0 *1 

C3 *1 1 1 1 1 0 0 0 1 

C4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

C5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

C6 *1 1 1 1 1 1 0 0 1 

C7 *1 1 1 1 1 0 1 0 1 

C8 *1 1 1 1 1 0 0 1 1 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

. باشد می ستون عامل بر سطر عامل تاثیر بیانگر 6 عدد ISM جداول در         

 توسعه بر  (C1) معنوی دارایی مدیریت که دید توان می نیز 1 جدول در

 همین توان می را تفسیرها سایر. دارد تاثیر(  C2) آفرینی هم و ها شراکت

 دستیابی مجموعه متغیرها، اولویت و سطح پس از تعیین .داد انجام گونه

 باالترین دارای شد. متغیری تعیین متغیر هر برای نیاز پیش مجموعه و

 یکسان کامال آن مشترک عناصر و دستیابی مجموعه که باشد می سطح

 حذف جدول از را ها آن ها، متغیر یا متغیر این تعیین از پس باشند می

 .دهیم می تشکیل را 1 جدول مانده باقی های متغیر بقیه با و نموده

 
 ISMتعیین سطح اول در سلسله مراتب  (:6)جدول 

مجموعه قابل  معیار

 دستیابی

 سطح اشتراک مجموعه مقدم

6 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9  

8 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9  

9 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9  

4 4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،4 ،1 ،7 ،

2 

4  

5 5 ،3 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،

7 ،2 

5  

1 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،3 1 1  

7 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،7 ،3 7 7  

2 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،2 ،3 2 2  

3 3 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،

7 ،2 ،3 

3 6 

 
( در C9توسعه ) اریهمانطور که در جدول باال نشان داده شده است مع

قرار دارد. پس از تعیین سطح، معیار مربوطه )که سطح آن سطح اول 

معلوم شده( را در جدول از تمامی مجموعه حذف کرده و مجدداً 

های قابل دستیابی و مقدم را تشکیل داده و سطح متغیر بعدی  مجموعه

 مقابلسطوح به صورت  نییتع 7جدول  تینها رآید. د به دست می

 :باشد یم
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 متغیرهای زنجیره توسعه نوآوری سطوح (:7)جدول 

 سطح اشتراک مجموعه مقدم مجموعه قابل دستیابی معیار

6 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9 4 

8 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9 4 

9 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،1 ،7 ،2 6 ،8 ،9 4 

4 4 ،5 ،3 6 ،8 ،9 ،4 ،1 ،7 ،2 4 9 

5 5 ،3 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،7 ،

2 

5 8 

1 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،3 1 1 5 

7 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،7 ،3 7 7 5 

2 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،2 ،3 2 2 5 

3 3 6 ،8 ،9 ،4 ،5 ،1 ،7 ،

2 ،3 

3 6 

 

 مدلی شکل به را ها آن توان می متغیرها سطح و روابط تعیین از پس

 به ها آن سطح حسب بر را متغیرها ابتدا منظور همین به. کرد ترسیم

 اثرگذار عوامل حاضر تحقیق در. نمائیم می تنظیم پایین به باال از ترتیب

 6 شکل. اند گرفته قرار  سطح 5 در کارآفرینی و نوآوری زنجیره در

 زنجیره در اثرگذار عوامل افراز بندی جهت تفسیری ساختار مدل طراحی

 .دهد می نشان را کارآفرینی و نوآوری

 

 زنجیره نوآوری برای تفسیری -ساختاری مدل (:1)شکل 

 و هدایت قدرت تحلیل و تشخیص ،MICMAC تحلیل و تجزیه هدف

 و هدایت قدرت حسب بر متغیرها تحلیل این در. متغیرهاست وابستگی

 در وابستگی و هدایت اطالعات. شوند می تقسیم دسته چهار به وابستگی

 در اثرگذار عوامل وابستگی و هدایت قدرت. است آمده 5-4 جدول

 . است آمده 8-4 شکل در نوآوری

 و هدایت قدرت دارای که باشد می خودگردان متغیرهای شامل اول دسته

 سیستم به غیرمتصل نسبتاً متغیرها این. باشندمی ضعیف وابستگی

 از یک هیچ. باشند می سیستم با ضعیف و کم ارتباطات دارای و هستند

 متغیرها بودن ارتباط در از نشان این و ندارند قرار دسته این در متغیرها

 .باشد می هم با

 کم هدایت قدرت دارای که باشند می دسته دومین وابسته متغیرهای

 توسعه و تحقیق » متغیر شامل متغیر 9 .باشند می شدید وابستگی ولی

 متغیر این. دارد قرار دسته این در «توسعه» و «کارآفرینی» ،«آفرینی فن

 ایجاد برای باشد کهمی کارآفرینی و نوآوری زنجیره ایمولفه نتایج عمدتاً

 ساز زمینه توانند می کمتر آنها خود و دارند دخالت زیادی متغیر آن

 .شود دیگر متغیرهای

 و زیاد هدایت قدرت دارای که باشند می متصل متغیرهای دسته سومین

 نوع هر زیرا ؛باشند می ایستا غیر متغیرها این باشند می زیاد وابستگی

 بازخور نهایت در و دهد قرار تاثیر تحت را سیستم تواند می آنان در تغییر

 4 سطح متغیر. دهد تغییر دوباره را متغیرها این تواند می نیز سیستم

 و «آفرینی هم و هاشراکت توسعه» ،«معنوی دارایی مدیریت»شامل

 .دارند قرار دسته این در «نوآفرینی»

 قدرت دارای که باشند می مستقل متغیرهای شامل دسته چهارمین

 سنگ همانند دسته این .باشند می ضعیف وابستگی ولی قوی هدایت

 در بایست می سیستم کارکرد شروع برای و نمایند می عمل مدل زیربنای

شامل  5سطح متغیرهای  حاضر تحقیق در. کرد تاکید آنها روی اول وهله

و  «یعیاز منابع طب یبردار بهره» ،«یاکتساب علم و انتقال فناور» ریمتغ

 دسته قرار گرفته است. نیدر ا «یخارج یگذار هیاستقراض و سرما»

 

ت
دای

ت ه
در

ق
 

9  

 

 

 

 متغیرهای مستقل

 
 

 

 

 

 متغیرهای متصل

 
 

8 

 

7 

 

6 

5 

 

 متغیرهای خود گردان

 
 
 
 

 متغیرهای وابسته

 
 
 

4 

3 

2 

1 

0 

 
0 1 2  3 4 5 6  7  8 9 

 میزان وابستگی

 

 وابستگی -هدایت قدرت وتحلیل تجزیه (:2)شکل 

 رییگجهینت -6

 جهت( ISM) تفسیری ساختاری به کارگیری مدل هدف با تحقیق این

 فناوری و نوآوری زنجیره در اثرگذار عوامل بندی دسته و بندی سطح

صورت گرفت و  تهران پزشکی علوم دانشگاه بودن نوآور به کمک جهت

1-2-3 

 
6-7-8 

4-5-9 

 

 

 

 

 

 علم اکتساب
فناوری انتقال و  

 برداری بهره
طبیعی منابع از  

 استقراض
 گذاری سرمایه و

 خارجی

 مدیریت
معنوی دارایی  

  توسعه

آفرینی هم و ها شراکت  

 و تحقیق
آفرینی فن توسعه  

 

 نوآفرینی

 کارآفرینی

 توسعه
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فرد خبره، اطالعات کیفی الزم جهت پرداخت سلسله  65مصاحبه با 

 ISMاستفاده از روش  علیتی را فراهم نمود. -فرایندی -مراتب مفهومی

فناوری برای اولین  و نوآوری زنجیره در گذار بندی عوامل تاثیربرای سطح

این خصوص وجود ندارد تا با بار انجام شده است و تحقیقات مشابهی در 

 ها قابل بحث باشد.  نتایج آن

 پاسخ و تحقیق سواالت در این قسمت به پژوهش های یافته به توجه با

 پردازیم. می تحقیق گیری نتیجه به

 فناوری و نوآوری زنجیره در اثرگذار این بود که عوامل : تحقیق6 سوال

 باشد؟ می تهران کدام پزشکی علوم دانشگاه بودن نوآور به کمک جهت

. کنیم شناسایی را ها شد مولفه آن بر سعی پژوهش موضوع به توجه با

 گرفته صورت تحقیقات به توجه با و پرداخته ادبیات مرور به منظور بدین

سازی  ها شناسایی که سپس برای بومی پژوهش، مولفه موضوع زمینه در

 ییدارا تیریمد شدند: شناسایی عامل مهم 3 غربالگری و در نهایت

ی، نیو توسعه فن آفر قیتحقی، نیشراکت ها و هم آفر توسعهی، معنو

از منابع  یبردار بهرهی، علم و انتقال فناور اکتسابی، نیکارآفری، نینوآفر

 . توسعهی، خارج یگذار هیو سرما استقراضی، عیطب

 فناوری و نوآوری زنجیره در اثرگذار : سلسله مراتب و برهم کنش عوامل8سوال

 باشد؟    می چگونه تهران پزشکی علوم دانشگاه بودن نوآور به کمک جهت

 که داد نشان استفاده شد. نتایج ISMبرای پاسخ به سوال دوم از روش 

سطح قرار دارند که در  5در  یو فناور ینوآورزنجیره  در اثرگذار عوامل

 ،«یاکتساب علم و انتقال فناور»سطح مدل، عوامل  نیتر نییپا

  «یخارج یگذار هیاستقراض و سرما»و  «یعیاز منابع طب یبردار بهره »

. در ندینما یمدل عمل م ییربنایقرار گرفته است که همانند سنگ ز

عوامل  نیاز ا دیتهران با یپزشک منوآور بودن دانشگاه علو یبرا قتیحق

 ی. از طرفشود یعوامل شروع م نیو توسعه از ا یاستفاده کند و نوآور

از  یقو تیکه دولت با حما دهد یاز مطالعات نشان م ارییبس جهینت

 لیرا تسه یخارج میمستق یگذار هیسرما تواند یم ،یمعنو تیحقوق مالک

 تیبا توجه به اهم تی. در نهادهد شیافزا ینیو احتمال افراد را به کارآفر

از منابع  برداریبهره » ،«یاکتساب علم و انتقال فناور» یها شاخص

 یبها گردد یم شنهادیپ «یخارج یگذار هیاستقراض و سرما»و  «یعیطب

پراستناد و ارزشمند در  یبه حق ثبت اختراع و مقاالت علم یشتریب

رفتار  رییاهرم تغ یکه به نوع یو صنعت یدانشگاه ینظامات ارزیاب

کشور  ینظام نوآور یمهم مقطع کنون یازهایو از ن یمحققان ایران

 شیرا افزا یو کاربرد یمهارت یها آموزش نیمچناعطا گردد. ه باشد، یم

 یتخصص یها اشتراک دانش در حوزه یتخصص یها شبکه لیداده و تشک

 دهند.  لی( را تشکیصنعت -یتخصص یساز مختلف )شبکه

که به توسعه  شودیم هیبدست آمده به دانشگاه توص جینتا اساس بر

 هایفرصت شیشامل افزا یصنعت -یو دانشگاه یدانشگاه هایشراکت

مشترک که  یدیتول هایو پروژه یداخل دیو تول یانتقال فناور ،یمطالعات

 دینما یشتریاست، توجه ب یاکتساب علم و انتقال فناور هایاریرمعیاز ز

دارند. توجه به  یشتریدانشگاه وزن ب یدر توسعه نوآور ارهاین معیا رایز

 هایها و پروژهبرنامه قیاز طر المللینیب هایهمچون گرفتن گرنت ییارهایمع

 گردد.یم هیکار نوآوران توص لیدانشگاه جهت تسهی رساختیز

به ذکر است که در کشور هنوز بستر الزم به منظور ایجاد ساختارهای  الزم

نیازها، از نظام  ها و پیش حمایتی فراهم نشده و بدون توجه به زیرساخت

های متفاوتی در مقایسه با  تر که زیرساخت نوآوری در کشورهای پیشرفته

ه ک ستکشور ایران دارند، الگوبرداری شده است و در حقیقت مانند آن ا

های کوچک و ضعیفی ساخته شود. به  بنایی بزرگ و سنگین بر روی پایه

شود نهادهایی همچون مراکز  منظور کاهش مشکالت موجود، توصیه می

های علم و فناوری چه به صورت خصوصی و چه به صورت  رشد، پارک

صنعتی و یا دانشگاهی ایجاد شده و مورد تقویت و توسعه قرار گیرند. 

 های نوپا و نیز تخصصی در حوزه مدیریت شرکت ایه کتهمچنین شر

بینی بازارها و ایجاد بازارهای جدید مورد حمایت  هایی به منظور پیش شرکت

 گرفته شوند. دهی و به کار قرار گرفته و در کشور جهت

نسل سوم، این  هایها به سمت دانشگاهتوجه به حرکت دانشگاه با

مطالعات جامعی در حوزه رویکردهای کند که پژوهش نیز پیشنهاد می

د کارآفرینی و ارتقای مستمر عملکرد و توسعه رویکر ،یمدیریت نوآور

  های علوم پزشکی کشور انجام شود.نوآوری در دانشگاه
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