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Abstract: 
In the past decade, intermediary organizations like brokers, boundary organizations and 

innovation mediators, have critical role in the well functioning of national and sectoral 

innovation system. Based on the innovation system approach, knowledge transfer and sharing 

throw technological collaboration is one of the main aspects of well functioning of any 

system. This paper focuses on the role of intermediaries in the formation and success of 

technological collaboration in Iranian aerospace sector. Methodologically, both quantitative 

and qualitative research methods have been employed. The conceptual model was developed 

based on explorative studies about previous and current situation of technological 

collaborations in the aerospace sector and identifying problems regarding the formation and 

success of technological collaborations and also literature review about the role of 

intermediaries in the innovation system approach. This model has two main variables: 1. "the 

role of intermediaries in the institutionalization of innovation system" as independent variable 

and 2. Collaboration effectiveness as dependent variable which has five constructs: 

collaboration decision making, partner selection, design of collaboration, implementation of 

collaboration and termination. Empirical data was collected using 220 Questionnaires and 

research hypotheses were examined by statistical analyses such as factor analysis and 

structural equation modeling. Based on the results of structural equation modeling, the model 

was validated and the results indicate that partner selection, design of collaboration, and 

termination are more relevant to institutionalization. 
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بررسي تأثيرتنظيم محيط نهادي بر اثربخشي 
همكاري هاي فناورانه در صنايع هوافضايي كشور با تاكيد 

بر نقش سازمان هاي ميانجي
مهدي الياسي1* - ابوالفضل كزازى2 - مهدي محمدي3 

(تاريخ دريافت 1390/07/01  تاريخ پذيرش 1390/09/18)

چكيده
در دهه هاي اخير، با توجه به ماهيت و پيچيدگي فناوري در حوزه هاي فناوري برتر مانند صنايع هوافضايي، همكاري 
فناورانه صنايع مختلف براي ارائه اين سامانه هاي پيشرفته به ضرورتي انكارناپذير تبديل شده است. با اين وجود به دليل 
چالش ها و پيچيدگي هاي موجود در اين مسير (به ويژه در كشورهاي در حال توسعه)، مديران ارشد صنايع همواره 
نگران عدم موفقيت كافي در شكل دهي و جاري سازي فرايند همكاري هستند. در ادبيات علمي مطالعات زيادي براي 
بهبود و افزايش اثربخشي اين همكاري ها به ويژه از منظر فرايندها و ويژگي هاي درون سازماني بنگاه هاي همكار، انجام 
شده است. اما مطالعات علمي و مشاهدات ميداني نشان مي دهد كه رويكردهاي درون بنگاهي براي تحليل علل عدم 
موفقيت كافي در همكاري ها كفايت ندارد و بايد موضوعات ديگر از جمله محيط نهادي همكاري نيز مورد بررسي قرار 
گيرد. در اين ميان سازمان هاي ميانجي با ايفاي نقش هاي گوناگون از جمله كمك به سازمان هاي سياستگذار تنظيم 
محيط نهادي، يكي از عوامل تاثيرگذار بر توسعه همكاري ها هستند كه در كشور ما مورد توجه الزم قرار نگرفته اند. در 

1* - عضو هيأت علمى دانشگاه صنعتي مالك اشتر
2- عضو هيأت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى

3- مدرس دانشگاه تهران
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اين مقاله در چارچوب تئوري نهادي به بررسي و تبيين نقش سازمان هاي ميانجي در تنظيم محيط نهادي و تاثير آن 
بر اثربخشي فرايند همكاري بين بنگاه ها پرداخته شده است. به اين منظور از دو روش تحقيق مكمل مطالعات كيفي 
ديدگاه خبرگان فعال در ده تجربه همكاري در صنايع هوافضايي و همچنين مطالعات پيمايشي بين 220 نفر از مديران 
ارشد و مياني فعال در سازمان هاي ميانجي و بنگاه هاي صنعتي اين بخش استفاده شد. همچنين نتايج پيمايش با 
استفاده از ابزارهاي تحليل عاملى و مدل يابى معادالت ساختارى، تحليل گرديد. بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص 
شد كه سازمان هاي ميانجي مي توانند با استفاده از ايفاي نقش در تنظيم محيط نهادي از ابعاد سياستگذاري و تشويق 
بنگاه ها به همكاري، فرهنگ سازي و بهبود نظام مالكيت معنوي بر اثربخشي فرايند همكاري تاثيرگذار باشند و در ميان 
متغيرهاي فرايند همكاري، نيز«خاتمه همكاري»، «جستجو وانتخاب همكار» و «طراحي همكاري» به ترتيب بيشترين 

تاثير را از تنظيم محيط نهادي مي پذيرد. 

واژگان كليدي: سازمان ميانجي، فرايند همكاري فناورانه، محيط نهادي، مدل يابى معادالت ساختارى

1. مقدمه
 صاحبنظران مديريت «همكاري» را فرهنگ و راهبرد غالب كسب  وكار آينده مي دانند. امروزه اغلب مديران 
و صاحبنظران بر اين عقيده اند كه همكارى منبعى كليدى براى نوآورى و رقابت پذيرى بنگاه ها است. بر اين 
اساس همكارى به عنوان ابزارى اساسى و اثربخش براى توسعه مزيت رقابتى و پر كردن خالء بين توانمندى 
هاى موجود و مطلوب در فضاى پيچيده رقابت جهانى و رشد سريع و تحوالت جهشي فناورى به شمار مى 
آيد (Blomquist,2008) ,(Katila,2003). در اين ميان همكارى فناورانه به دليل تغييرات اساسى در 
ماهيت و چرخه عمر فناوري به يكى از مهمترين ابعاد همكارى بين بنگاه ها تبديل شده است. روش هاي 
همكاري براي توسعه و اكتساب فناوري از تنوع بااليي برخوردارند و سازمان ها بر اساس ويژگي هاي خاص 
خود از روش هاي متناسب استفاده مي كنند. در ادبيات موضوع، چارچوب هاي مختلفي براي همكاري ميان 

بنگاه ها تعريف شده است. جدول 1، طيف كاملي از همكاري هاي بين بنگاه ها را نشان مي دهد:

جدول 1- ديدگاه هاي صاحب نظران در مورد انواع روش هاي همكاري فناوري (بوشهري و الياسي، 1384)

            
            

        
                  

           
         

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
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تخصصى شدن و افزايش روزافزون پيچيدگى فناوري ها، كاهش دوره عمر فناوري و افزايش هزينه و ريسك 
توسعه از مهمترين داليلى هستند كه بنگاه ها را عالقمند و گاهى مجبور به بهره گيرى از روش هاى همكارى 
در توسعه فناوري ها مى نمايد. با اين وجود در دهه هاى اخير طراحى شبكه اى اثربخش و كارآمد از همكاران 
در فرايند هاى مختلف صنعتى، به چالشى جدى تبديل شده است. به عبارت ديگر همانطور كه همكارى موجب 
كاهش ريسك در نوآورى و  توسعه فناوري مى گردد، ريسك هايى نيز در خود همكارى فناورانه نهفته است 
كه در نتيجه آن، بر اساس مطالعات انجام شده درصد قابل توجهى از همكارى ها با شكست و يا عدم موفقيت 
كافي همكارى مواجه مى گردند (Peterson,1992) , (Lhuillery,2008). به عنوان نمونه در سه مطالعه 
مستقل انجام شده در مورد 800 سرمايه گذارى مشترك،106 همكارى بين شركت هاى بريتانيايى فعال در 
حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات و همچنين 400 تجربه همكارى بين شركت هاى سوئدى نشان مى دهد 
 .(Marxt, 2001) كه تنها  40 تا 60 درصد همكارى ها از نظر همه طرفين همكارى موفقيت آميز بوده است
صاحبنظران با  توجه به آمار نسبتا باالى شكست همكارى ها، بر لزوم ايجاد بسترهاى الزم در سطح كشورها 

و بنگاه ها براى موفقيت همكارى تاكيد دارند.
 .(Dodgson, 1992), (Bougrian, 2002) ,(Daugherty,2005)

در ادبيات علمي دوجريان موازي براي تحليل علل شكست و افزايش اثربخشي همكاري وجود دارد: 
• رويكرد اول كه از نظر تعداد مقاله نيز غالب  است، رويكردهاي مديريتي در سطح بنگاه  است كه تالش 
مي نمايد از زوايايي مانند رفتار سازماني، فرايند و نظامات مديريتي به عارضه يابي و بهبود فرايند همكاري 

بپردازد. 
• بخش ديگر ادبيات علمي بر اصالح بستر و محيط بيروني همكارى بنگاه ها تأكيد دارند. اين ادبيات با تأكيد 
بر مفهوم محيط نهادى و نگاه سيستمى به نوآورى (در سطح ملى، بخش و منطقه اى و فناورى خاص) سعى 
دارند مفاهيم و ابزارهاى الزم را براى اينكه مجموعه بنگاه ها و بازيگران در سطوح مختلف به گونه اى هم افزا 

براى افزايش نوآورى با يكديگر پيوند بخورند، فراهم مى آورد. 

دغدغه اين پژوهش باز كردن راهى براى اتصال اين دو ادبيات است. تحليل رابطه محيط نهادى (كه بيشتر 
توجه  مورد  بيشتر  كه  فناورانه  همكارى  (مانند  بنگاه  رفتارهاى  و  است)  گذارى  سياست  سطح  توجه  مورد 
مباحث مديريت فناورى است) موضوع اين تحقيق است. فهم اين رابطه و سازمان هايى كه در افزايش و تعميق 

اين رابطه تالش مى كنند، اهميت زيادى در تركيب رويكردهاى خرد و كالن دارد. 
براى اين كار يك نوع شناسى از نهادهاى ضرورى براى همكارى با تمركز بر نقش سازمان هاى ميانجى به 

دست خواهيم داد.
البته تمركز اين پژوهش بر آن دسته از سازمان هاى ميانجى است كه نقش واسط بين سازمان هاى سياست 
گذارى و اجرايى دارند و در مرزهاى اين دو نوع سازمان تعريف مى شوند. سياست پژوهشى و مسأله يابى 
غير  تفكر  هاى  كانون  مانند  مختلف  حقوقى  هويت هاى  در  كه  سازمان هاست  اين  اصلى  كاركرد  سيستمى 
دولتى، شركت هاى خصوصى مشاور، ستادهاى تخصصى و انواع مراكز مطالعاتى دولتى به فعاليت مى پردازند. 
بنابراين دسته ديگر كه در ادبيات به آنها كارگزار گفته مى شود (و آنها نيز نقش مهمى در توسعه همكارى 
دارند)، مورد توجه اين پژوهش نيست. همچنين سعى شده است مفهوم همكارى و ابعاد و مؤلفه هاى آن را با 
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توجه به ادبيات موضوع توضيح داده و سپس در چارچوب تحليلى اين پژوهش، رابطه محيط نهادى را با ابعاد 
همكارى نشان  دهيم. در اين چارچوب، رابطه بين نقش تنظيمى محيط نهادي بوسيله سازمان هاي ميانجي 
و اثربخشي فرايند همكاري مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در پايان تالش شده است با استفاده از مطالعات 

تكميلي كيفي انجام شده، نتايج تحقيق تفسير شود.
صنايع هوافضايى ايران به عنوان بخش مهمي از صنايع مبتنى بر فناورى برتر به عنوان حوزه مطالعه اين 
پژوهش انتخاب شده است. در شرايط فعلي، كمتر كسي است كه بر نقش و جايگاه صنايع هوافضايي در رشد 
و ارتقاي سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي كشورها، واقف نباشد. به ويژه آنكه در دو دهه اخير، اين صنعت 
از جنبه هاي مختلف معادالت سياسي و امنيتي بين المللي را بر هم زده و همواره ركني تعيين كننده، در 
اين حوزه ها بوده است. در جنگهاي اخير و آينده توان هوافضايي مهمترين ركن نبرد و توان هر كشور خواهد 
بود. بنابراين كشورها بايد برنامه مشخص و منسجمي را براي مقابله و بازدارندگي در اين باره داشته باشند تا 
بتوانند با اتكا به آن انواع موشك ها، سامانه هاي فضايي و ماهواره اي،هواپيماها، بالگردها و پهپادهاي نظامي را 
با ماموريتهاي مختلف و متناسب با سياستهاي نظامي و دفاعي كشور، به خدمت بگيرند. از سويي ديگر وسعت 
نسبتاً زياد ايران و پتانسيل جمعيتي 70 ميليون نفري و نيز وضعيت رو به رشد كشور در حوزه هاي تجاري و 
اقتصادي، ضرورت توجه جدي به ناوگان هوايي تجاري داخلي را براي افزايش سرعت جابه جايي ها گوشزد و 
تداعي مي كند. براين اساس، اين صنعت نه تنها مورد توجه جدي كشورهاي توسعه يافته بوده و همواره از آن 
در راستاي پيش برد مطامع خود سود جسته اند، بلكه كشورهاي در حال توسعه و ابرقدرتهاي نوظهوري چون 
چين، هند و برزيل نيز از اين صنايع به عنوان صنايع راهبردى و حياتي ياد مي كنند و چشم اندازها و برنامه هاي 
جدي براي اكتساب اين صنايع و فناوريهاي مربوط به آن، تدوين و اجرا نموده اند. جمهوري اسالمي ايران نيز 
با توجه به داليل مختلف سياسي، نظامي و اقتصادي و اجتماعي، از اين موضوع مستثني نيست و همان گونه 
كه در چشم انداز 20 ساله كشور ترسيم شده، ايران بايد به رشد قابل قبولي در موضوع صنايع هوافضايي دست 
يابد. در اين ميان، همان طور كه از تركيب گسترده  حوزه محصوالت و تنوع ماموريتي آن مشاهده مي شود، در 
ميان حوزه هاي صنعتي، حوزه هوافضايي به دليل سطح باالي فناوري، پيچيدگي، ريسك و هزينه باال از جمله 
حوزه هايي است كه روند روزافزون همكاري هاي صنعتي و فناورانه در آن مشاهده مي شود، به گونه اي كه 
بخش زيادي از محصوالت هوافضايي به ويژه در قاره امريكا و اروپا با مشاركت تعداد زيادي از صنايع بزرگ 
و كوچك توليد مي شوند. به عنوان نمونه برنامه جنگنده ضربتي مشترك1 (JSF) با رهبري الكهيد مارتين2  
آمريكا به عنوان بزرگترين برنامه هوايي دفاعي جهان، يك كنسرسيوم عظيم چند مليتي مي باشد. هدف از اين 
برنامه كاستن از هزينه هاي توسعه، توليد و مالكيت خانواده اي هواپيما مى باشد. كشورهاي بريتانيا، ايتاليا، 

هلند، تركيه، كانادا، استراليا، دانمارك و نروژ نيز به اين كنسرسيوم پيوسته اند. 

2- مبانى نظرى
2-1- نگاهى به مفهوم همكارى و محيط نهادى همكارى

همكارى فناورانه ، توافقى اختيارى و آگاهانه است كه بين دو يا چند بنگاه براى تبادل، به اشتراك نهادن 
بنگاهى،  و  ملى  سطوح  در  اخير  دهه  دو  در   .(Katila, 2003)گيرد مى  شكل  فناورى  مشترك  توسعه  و 
براى  راهكارهايى  ارائه  همچنين  و  ها  بنگاه  بين  همكارى  هاى  عارضه  شناسايى  براى  گسترده اى  مطالعات 
افزايش اثربخشى آن در دستوركار صاحبنظران مديريت قرار گرفته است.برخى از مطالعات با رويكرد هاى 
1- Joint Strike Fighter
2- Lockheed Martin

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
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بنگاهى تالش نموده اند به شناسايى عوامل حياتى موفقيت بنگاه ها در همكارى و ارائه راه هاى بهبود بپردازند. 
برخى ديگر با نگرش كالن تالش نموده اند تا نقش عوامل برون بنگاهى تأثيرگذار بر همكارى را تحليل نمايند. 
عوامل درون بنگاهى مانند عوامل مرتبط با شكل گيرى فرايند همكارى بين بنگاه ها هستند  كه معموالً از 
جنس گام هاي فرايند، ويژگى هاى مديران، تيم هاى همكارى، منابع در اختيار و سيستم هاى مديريتى بنگاه ها 

.(Marxt, 2001) , (Hoffmann, 2001)مى باشند
 يكي از مهمترين عوامل بيروني، محيط نهادي همكاري است. نهادها مجموعه اي از سازمان ها، آداب، نرم ها، 
قواعد و قوانين هستند كه روابط ميان افراد را قاعده مند مى كنند و تعامالت اجتماعي را شكل مي دهند.  
همچنين نهادها، مشوق ها، اطالعات و منابع الزم را فراهم كرده و عدم اطمينان را كاهش مي دهند و تعارضات 
را از بين مي برند(Niosi, 2002). برخى ديگر از صاحبنظران، نهادها را به عنوان عرف،سنن و الگوى پذيرفته 
الگوهاي  نيز  نوآوري  نظام  ادبيات  در  اند.  نموده  تعريف  صنعتي  بخش  يا  ملي  محيط  يك  در  رفتارى  شده 
رفتاري در رقابت و همكاري مراكز صنعتي و تحقيقاتي، قوانين مالكيت معنوى و سياست هاى دولت به عنوان 

نهادهاي تاثيرگذار مورد توجه قرار گرفته است.
(Lundvall, 2005),(Doloreux, 2002),(Malerba, 2004),(Nelson,2008). همانطور كه در 
اين تعاريف مشاهده مي شود، نهادها به دو دسته كلي، « بازيگران سازماني » (مانند دولت و سازمان هاي 
سياستگذار، سازمان هاي ميانجي، سازمان هاي صنعتي و تحقيقاتي) و « عوامل زمينه اي » (مانند نرم ها و 
قوانين) قابل تقسيم اند. بر اين اساس همكارى فناورانه بين بنگاه ها در چارچوب محيط نهادى انجام شده و 

اين محيط مى تواند در شكل گيرى و توسعه همكارى آن نقش مثبت يا منفى ايفا نمايد. 
در اين ميان، يكي از حوزه هاي علمي كه به اهميت نقش نهادها در نوآوري توجه ويژه نموده است، ادبيات 
مرتبط با نظام نوآوري ملي و بخشي است. به عقيده صاحبنظران، نظام ملي نوآوري در برگيرنده تعامالت و 
 .(Halbrook, J.A.D ,1997)ارتباطات (رسمي و يا غيررسمي)  و جريان منابع فكري ميان نهادها است
با استفاده از اين رويكرد نهادي به نظام نوآوري، نگاشت نهادي اين نظام توسط صاحبنظران ارائه شده است. 
شده  ارائه   1 شكل  در  نوآوري  ملي  نظام  يك  نهادي  نگاشت    OECD رويكرد  براساس  نمونه،   عنوان  به 
است(OECD, 2005). همانطور كه در شكل1 مالحظه مي شود در يك نظام نوآوري مجموعه اي از نهادها 
در قالب نظام سياستگذاري، نظام آموزش و تحقيقات، نظام  هاي پشتيباني مالي و قانوني، عرف ها و رويه ها، 

استانداردها و نظاير آن بستر فعاليت شركت ها و صنايع را شكل مي دهند. 
عالوه براين ، سازمان هاي ميانجي يكي از اجزاي اصلي در نگاشت نهادي نظام نوآوري مي باشند. براساس 
اين نگاشت، سازمان هاى ميانجى يكى از اركان اصلى نظام نوآورى ملى و بخشى به شمار مى آيند كه در 
ادبيات علمي توجه روزافزوني به آن ها شده است و تحليل نقش هاى آن ها مى تواند به افزايش كارآمدى نظام 
نوآورى ملى به صورت عام و همكارى فناورانه بين بنگاه ها به صورت خاص تاثير زيادى داشته باشد. براساس 
ادبيات علمي؛ سازمان هاي ميانجي نقش هاي گوناگوني مانند نقش  واسطه گري فناوري و نوآوري و نقش هاي 
مشاوره اي در فرايند همكاري بين بنگاه  ايفا مي نمايد. يكي ديگر از ابعاد ايفاي نقش سازمان هاي ميانجي 
كه به صورت كمرنگ درادبيات علمي مورد توجه قرار گرفته است، نقش هاي اين نهادها در تعامل با سطوح 
سياست گذاري و تعامل با سازمان هاي باالدستي ملي و بخشي در تنظيم محيط نهادي فعاليت بنگاه ها است 
كه در اين تحقيق تالش مي شود به صورت گسترده تر تبيين گردد. اين رابطه در شكل 1 به صورت خط چين 
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 (OECD, 2005)شكل1- مدل كلى بازيگران و تعامالت آنها در نظام ملى نوآورى

افزوده شده است. در ادامه نقش هاي مختلف سازمان هاي ميانجي به صورت مختصر بيان مي شود.

2-2- نقش سازمان هاي ميانجي در تنظيم محيط نهادي همكاري
به  ادبيات  از  بخش  اين  است.  گرفته  قرار  مبنا  ميانجي1  سازمان هاي  واسطه گري  نقش  رايج،  تعاريف  در 
نقش  نهادهاي ميانجي در ايجاد پيوند بين بنگاه ها متمركز شده است. براساس آن «سازمان هاي ميانجي» به 
سازمان هايى اطالق مى شوند كه در يك شبكه از بازيگران در يك بخش صنعتى فعاليت نموده و با تقويت 
 (Howell,2006) بنگاه هاى موجود در آن شبكه، در شكل گيرى نوآورى و تجارى شدن آن موثر هستند
اين سازمان ها به عنوان كارگزار و يا واسطه بين دو يا چند بنگاه فعاليت مى نمايند و موجب سرعت بخشيدن به 
نوآورى جمعى مى گردند. در ادبيات علمى تعابيري مانند ميانجى تحقيق و توسعه، ميانجى نوآورى و نظاير آن 
 .(Chesbrough, 2006) (Winch and Courtney, 2008) (Howells,2006) .به كاربرده مى شود
به عقيده كلركس فعاليت هاي اين سازمان هاي ميانجي شامل كمك به جمع آوري اطالعات در مورد همكاران 
بالقوه ، واسطه گري براي تعامل بين طرفين ، فعاليت بعنوان ميانجي يا رابط بين سازمان هايي كه همكاري را 
آغاز كردند، كمك به آنها براي اخذ مشاوره، حمايت مالي و پشتيباني فني براي تحقق خروجي نوآوري است 
(Klerkx, 2009). همچنين به عقيده هولز، در طول زمان كاركردهاي سازمان هاي ميانجي در نظام نوآوري 
متنوع تر شده است و نقش گسترده اي در كل زنجيره ي نوآوري ايفا مي نمايد . حركت به سمت گام هاي اوليه 
نوآوري شامل هوشمندي و پايش محيطي تا گام هاي نهايي شامل محافظت از حقوق مالكيت معنوي از 
مصاديق گستردگي در فعاليت هاي اين سازمان ها است. مطالعات گوناگوني در مورد نقش سازمان هاي ميانجي 
دو  بر  عموماً  نگريسته اند،  ميانجي گري  به  فرايند  زاويه  از  كه  مطالعاتي  است.  شده  انجام  نوآوري  فرايند  در 

كاركرد اصلي اين نهادها تاكيد داشته اند؛ «جمع آوري و پايش اطالعات و برقراري ارتباط بين بنگاه ها».
1- Intermediaries

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
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 برخي ديگر از مطالعات، به نقش هاي مشخص تر از سازمان هاي ميانجي در كمك به انتقال فناورى بين 
در  موجود  فناوري هاي  براي  جديد  كاربردهاي  شناسايي  بر  مطالعات  اين  دارند.  اشاره  سازمان ها  و  بنگاه ها 
بخش هاي مختلف صنعتي مرتبط است.همچنين جانسون كاركردهاي سازمان هاي ميانجي را واسطه گري، 
حكميت، پشتيباني و تامين مالي، مشاوره قانوني، كارگزاري در انتقال فناوري، پشتيباني در مديريت و تامين 
منابع انساني و فني مي داند(Lynn,1996) (Howells, 2006). بخش ديگر از ادبيات به نقش نهادهاي 
ميانجي در سطح كالن نظام نوآوري مي پردازند. در اين سطح، سازمان هاي ميانجي عالوه بر خدماتي كه به 
بنگاه ها ارائه مي دهند، نقش سازمان هاي مشاوره اي و سياست پژوه در ارائه خدمات به دولت ها براي تدوين 
«سياست هاي جهت دهنده و تسهيل كننده نوآوري» در سطوح مختلف نيز  قابل توجه است. امروزه اغلب 
دولت ها، وزارت خانه ها و سازمان هاي سياستگذار براي اولويت گذاري و تدوين سياست هاي  حمايتي نوآوري 
در سطح بخشي، منطقه اي و ملي تالش مي نمايند. اين سياست ها عمدتاً در مورد سطح و نوع مداخله دولت 
ها و همچنين راه كارهاي مداخله ي آن ها مي باشد. عالوه بر اين، تأمين زير ساخت هاي عمومي  و شكل دهي 

بستر عمومي مورد نياز نوآوري نيز از جمله اهداف دولت ها مي باشد.
 بخشي ديگر از مطالعات در زمينه جايگاه سازمان هاي ميانجي در نظام هاي نوآوري، به نقش اين سازمان ها 
علم  سياست پژوهي  مؤسسات  اصطالحا  كه  ميانجي  سازمان هاي  نوع  اين  پردازند.  مي  راهبردى  سطح   در 
و فناوري1 ناميده مي شوند، نقش پشتيباني از فرايند سياست گذاري هاي نظام نوآوري و همچنين علم و 
فناوري و نوآوري را بعهده دارند و تالش مي نمايند تا بين سطح سياست گذاري و سطح عملياتي پيوند ايجاد 
نمايند. اين تعبير استعاره اي است از سازمان هايي كه در مرز بين علم و سطح سياستگذاري ملي و بخشي  
فعاليت دارند و نقش نقطه تماس و پل بين علم، فناوري و نوآوري و اليه سياست را ايفا مي نمايند. به گونه اي 
كه فعاليت ها در اليه علم، فناوري و نوآوري ، سياست هاي كالن و اقدامات بخش عمومي كشور را پشتيباني 

نمايند.
تا  مي نمايند  تالش  سياست پژوهي)  موسسات  يا  علم  حوزه  در  مشورتي  واحدهاي  (شامل  سازمان ها  اين 
نقش  سازمان ها،  اين  نمايند.  مديريت  را  سياست  دنياي  و  فني  و  علمي  بزرگ  جامعه  بين  پيچيده  رابطه 
 (Guston,1999). دارند  عهده  بر  را  فناوري  و  علم  حوزه  در  سياستگذاري  براي  مشورت  و  تصميم سازي 
براين اساس، اين سازمان ها نه تنها بر بنگاه ها تاثير گذار هستند بلكه بر شكل گيرى ساير ابعاد محيط مناسب 
نهادى مانند سازمان هاى سياست گذار، قوانين و مقررات و فرهنگ نيز تاثير بسزايى دارند. در بسيارى از موارد 
نارسايى هاى موجود در نظام نوآورى ملى و بخشى مانند فقدان سياست هاى مناسب براى ترغيب بنگاه ها به 
همكارى و حمايت از آن ها در طراحى و اجراى موفق همكارى هاى به وسيله ايفاى نقش صحيح سازمان هاى 
ميانجى قابل رفع است. با توجه به مفاهيم فوق، در نقش هاي ايفا شده توسط  سازمان هاي ميانجي، نقش ارائه 
مشورت و تصميم سازي براي تنظيم محيط نهادي توسط دولت و سازمان هاي سياست گذار نيز به صورت 
پررنگ تر توجه شده است. اين نقش در واقع نشان دهنده نقش مشورتي تخصصي سازمان هاي ميانجي براي 
عارضه يابي و شناسايي مسائل سيستمي در نظام نوآوري و پيشنهاد راهكار براي رفع اين خالءها و مسائل در 

محيط نهادي فعاليت بنگاه ها به سازمان هاي سياستگذار دولتي مي باشد.
در ادامه اين مقاله تالش مي شود با بررسي ادبيات اثربخشي فرايند همكاري، پيوند مناسبي بين تنظيم 

محيط نهادي و اثربخشي فرايندهمكاري در درون بنگاه ها برقرار شود.
1- Boundary organization
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2-3- اثربخشي فرايند همكاري

عالوه بر موضوع نقش تنظيم محيط نهادي در سازمان هاي ميانجي، در ادبيات علمي نيز در مورد اثربخشي 
فرايند همكاري مباحث گسترده اي مطرح شده است كه در اين مقاله براي رعايت اختصار به نتايج دو تحقيق 
كه ارتباط نزديكي با مدل تحقيق دارد اشاره مي شود. هافمن براى توسعه چارچوب مفهومى خود در مورد 
اثربخشي فرايند همكاري، تئورى هزينه مبادله، تئورى هاي دانش محور و منبع محور و تئورى هاى جامعه 
شناسى، ارتباط بين سازمانى را مورد استفاده قرار داده است. هر يك از اين سه رويكرد نظرى در توسعه 
چارچوب پيشنهاد شده توسط اين محقق نقش داشته اند و متغيرهاى مستقلى را كه در موفقيت همكارى 
ها اثرگذارند، به چارچوب افزوده اند. هافمن متغيرهاى مستقل را در پنج فاز همكارى، طبقه بندى كرده 
و  سازى  پياده  همكارى،  ريزى  طرح  همكار،  براى  جستجو  همكارى،  به  تصميم  و  راهبردي  تحليل  است: 
مديريت همكارى و خاتمه همكارى. متغيرهاى مستقل، به نوبه خود، به شاخص هاى محتوايى1 و شاخص 
هاى فرآيندى2  تقسيم مى شوند. متغيرهاى محتوايى، به محتواى همكارى (علت همكارى) اشاره كرده  و با 
شاخص هايى كه با راهبرد، نظام، ساختار و موضوعاتى نظير جهت گيرى راهبردى و طراحي ساختار همكارى 
سر وكار دارند. متغيرهاى فرآيندى به فرآيند توسعه روابط بين سازمانى(چگونگى برقرارى رابطه) اشاره داشته 
تحت تاثير مفاهيم  و با مواردى نظير ايجاد اعتماد و درك متقابل سروكاردارند.متغيرهاى محتوايى، عمدتاً 
هزينه مبادله و راهبرد دانش محور و منبع محور قرار دارند. درحاليكه متغيرهاى فرآيندى، تاثيرپذيرى قابل 
توجهى از تئورى هاى بين سازمانى و تئورى هاى عمومى مديريت و رهبرى دارند. هافمن با درنظر گرفتن 
اين تئورى ها، در مجموع، 24 متغير اصلى را به عنوان عوامل تاثيرگذار در موفقيت همكارى ها معرفى و آن 

ها را در پنج فاز همكارى مطابق جدول 2 طبقه بندى كرد.
عالوه بر مقاله هافمن، ماركس نيز در مقاله اى، ضمن بررسي فرايند همكاري بين بنگاه ها، به تشريح الگوي 
مشابهي از عوامل حياتي موفقيت بين بنگاه ها مي پردازد.به عقيده اين محقق، همانند بسيارى از فعاليت ها، 
همكارى هاى بين شركت ها را مى توان يك فرآيند در نظر گرفت. اين فرآيند را در پنج فاز مى توان تشريح 

كرد: آغاز، انتخاب همكار، مقدمه چينى، تحقق اهداف همكارى و خاتمه يا همكارى مجدد.
جدول3 نشان دهنده عناصر اين فرآيند است.از منظر ماركس موفقيت همكارى تحت تاثير عوامل مختلفى 
قرار دارد، كه هركدام از آن ها تاثير مثبتى بر خروجى يك سرمايه گذارى مشترك دارند.در چارچوب مفهومي 
ارائه شده توسط ماركس عوامل اصلي را در سه گروه ساختار، فرهنگ و ريسك طبقه بندى شده است و در 
هر يك از اجزاي  فرآيند همكارى اثر اين عوامل را مورد بررسي قرار داده است. به صورت كلي هر سه دسته 
عوامل ذكر شده در موفقيت همكارى مهم هستند ولى ميزان اهميت آن ها در فاز هاى مختلف همكارى با 

يكديگر متفاوت است.

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 

1- Content-Oriented Measures
2- Process-Oriented Measures
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3- مدل مفهومى 
مدل مفهومي تحقيق براساس مرور ادبيات موضوع و مطالعات كيفي تدوين شده است.پس از مرور ادبيات 
موضوع با 21 نفر از خبرگان صنايع هوافضايي  كه در 10 تجربه همكاري فناورانه حضور داشته اند مصاحبه 
بخش  ارشد  و  مياني  مديريتي  رده  در  و  بوده  باالتر  و  ليسانس  تحصيالت  داراي  فوق  خبرگان  است.  شده 
هوافضايي كشور شاغل مي باشند. عالوه بر اين با 8 نفر از صاحبنظران مديريت فناوري نيز كه عمدتا داراي 
مدرك كارشناسي ارشد و باالتر مي باشند، مصاحبه شده است.مصاحبه هاي فوق به صورت نيمه ساختاريافته 
و با استفاده از نتايج مرور ادبيات تحقيق انجام شده است. مصاحبه با خبرگان بخش هوافضايي در دو محور 

(Marxt ,2001)جدول3- عوامل حياتى موفقيت همكاري
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(Haffmann, 2001)جدول2- عوامل حياتى موفقيت در فرايند همكارى
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جدول 4-  ابعاد متغير نقش سازمان هاي ميانجي در تنظيم محيط نهادي

جدول  5- ابعاد متغير اثربخشي فرايند همكارى بين بنگاه ها
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آسيب شناسي و تكميل مدل مفهومي انجام شده است. مصاحبه با خبرگان مديريت فناوري نيز در خصوص 
تكميل مدل مفهومي حاصل از مرور ادبيات علمي و مصاحبه با خبرگان انجام شده است.  بنابراين مصاحبه 
ها در دو مرحله اصلي انجام شده-اند. مرحله اول مصاحبه با خبرگان بخش هوافضا كه با استفاده از روش 
نمونه گيري هدف مند انجام شد و پس از 21 مصاحبه به مرحله اشباع رسيد.نتايج حاصل از هر مصاحبه با 
استفاده از روش تحليل محتوا استخراج شده و تا پايان اشباع مفاهيم مصاحبه ها ادامه يافته است.نتايج مربوط 
به عارضه يابي همكاري ها نيز براي تحليل و تفسير مدل مورد استفاده قرار گرفته است.در مرحله دوم مدل 
مفهومي شكل گرفته در مباحثه با خبرگان مديريت فناوري به ويژه در خصوص ابعاد و مولفه ها، مورد بررسي 
و اصالح قرار گرفت.همانگونه كه در شكل 2 نشان داده شده است، مدل مفهومى اين تحقيق داراى دو متغير 
اصلي تنظيم محيط نهادي توسط سازمان هاي ميانجي و اثربخشي همكاري مي باشد. در اين متغير تنظيم 
محيط نهادي داراي چهار بعد و متغير اثربخشي همكاري داراي پنج بعد است. برخي از اين ابعاد و مولفه ها به 
صورت مستقيم بر اساس مرور ادبيات شناسايي شده اند و تعداد ديگري از مولفه ها از مصاحبه ها استخراج و 
يا عنوان براي آن ها انتخاب شده است.در جدول شماره 4 و 5 نيز به ترتيب ابعاد متغيرهاي مستقل و وابسته 

تحقيق آمده است:

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
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از ميان ابعاد فوق، توسعه فرهنگ همكاري، سياست گذاري همكاري و تنظيم سياست هاي تشويقي غيرمالي 
براساس مصاحبه ها افزوده شده است. متغير اثربخشي فرايند همكاري داراي پنج بعد است كه از مرور ادبيات 
استخراج شده است.با توجه به ادبيات موضوع براي ابعاد فوق، مستقيماً شاخص انتخاب شده و مولفه هاي زير 

مجموعه تعريف نشده  است. 
در ادامه براساس ادبيات موضوع شاخص هاي هريك از مولفه ها شناسايي و سپس در تعامل با خبرگان 
مديريت فناوري مورد بررسي و اصالح قرار گرفت. در اين فرايند ميزان ارتباط شاخص با هر يك از مولفه ها 
يا ابعاد مدل با استفاده از پرسش نامه ليكرتي و مصاحبه حضوري مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با توجه 
به نظر خبرگان تعدادي از شاخص ها تقليل يافت. در اين فرايند برخي از شاخص هاي پيشنهادي ادغام و 
برخي از شاخص هاي كم اهميت حذف شدند. عالوه بر اين ادبيات و نوع بيان، بسياري از شاخص ها با مشورت 
خبرگان اصالح شوند و در جهت شفافيت سواالت بهبود يافتند. جدول نهايي شاخص ها (سواالت)  براي متغير 

وابسته يعني اثربخشي فرايند همكاري به صورت زير مي باشد:

شكل 2-  مدل مفهومى تحقيق
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جدول 6- ابعاد و شاخص هاي متغير اثربخشي فرايند همكاري
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بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 



مهدى الياسى، ابوالفضل كزازى، مهدى محمدى151

جدول 7- ابعاد و شاخص هاي متغير نقش سازمان هاي ميانجي
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سازمان هاي  توسط  نهادي  محيط  تنظيم  يعني  مستقل  متغير  براي  (سواالت)  شاخص ها  نهايي  جدول 
ميانجي به صورت زير مي باشد:

بر اساس مدل مفهومي ، فرضيه اصلي تحقيق به صورت زير مي باشد:
همكاري  فرايند  اثربخشي  افزايش  بر  ميانجي  سازمان هاي  توسط  نهادي  محيط  تنظيم  اصلي:»  فرضيه 

فناورانه بين بنگاه ها موثر است».براساس اين فرضيه اصلي پنج فرضيه فرعي نيز تعريف شده است:
1. تنظيم محيط نهادي همكاري، بر افزايش گرايش مديران به همكاري موثر است.
2. تنظيم محيط نهادي همكاري، بر افزايش اثربخشي در انتخاب همكار موثر است.

3. تنظيم محيط نهادي همكاري، بر افزايش اثربخشي در طراحي همكاري موثر است.
4. تنظيم محيط نهادي همكاري، بر افزايش اثربخشي در جاري سازي همكاري موثر است.

5. تنظيم محيط نهادي همكاري، بر افزايش اثربخشي در خاتمه همكاري موثر است.
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جدول 8- فرايند اجراى تحقيق

بعد از طراحى سؤاالِت پرسشنامه، ابزار بدست آمده به صورت آزمايشى بر روى سى نفر از اعضاى جامعه 
آماري اجرا شد تا ابهامات احتمالى در سؤاالت مشخص گردد و ضمناً پايايى ابزار پژوهش، مورد بررسى قرار 
گيرد. داده هاى پرسشنامه پس از ورود داده ها، مورد تحليل آمارى قرار گرفت و بعد از محاسبه پايايى ابزار، 
پرسشنامه نهايى براى بررسى وضعّيت موجود و اجرايى نهايى و گردآورى داده ها بدست آمد. براى تعيين 
روايى ابزار سنجش از دو روش روايى محتوا با استفاده از نظر خبرگان و روايي سازه از تحليل عاملي تائيدي 
استفاده شده است.نتايج تحليل عاملي تائيدي سازه هاي تحقيق در جدول 9 آمده است. جامعه آماري اين 
تحقيق شامل مديران بنگاه هاي فعال در بخش هوافضايي همچنين سازمان هاي ميانجي فعال در اين حوزه 
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بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
4- روش شناسى تحقيق

توصيفي  روش  از  آن  كمي  بعد  در  است.  شده  استفاده  كيفي  و  كمي  تركيبي  روش  از  تحقيق  اين  در 
پيمايشي ايتفاده شده است.عالوه براين با توجه به اهداف تحقيق، به منظور آسيب شناسي وضعيت همكاري 
شناسايي  براي  محتوي  تحليل  روش  از  استفاده  با  و  تحقيق  راهبرد كيفي  از  هوافضايي،  بخش  صنايع  بين 
مهمترين آسيب هاي موجود استفاده شده است. همانطور كه در جدول8 مشاهده مي شود، در اين تحقيق به 
منظور جمع آوري اطالعات، از مصاحبه و تحليل اطالعات موجود و پرسش نامه استفاده شده است. پرسشنامه 
نقش  شامل  دوم  بخش  و  همكاري  فرايند  اثربخشي  شامل  اول  بخش  است:  اصلى  بخش  دو  شامل  تحقيق 
سازمان هاي ميانجي در تنظيم محيط نهادي مى باشد. محتواى كلى سوالها شامل جمعيت شناختى و نگرشى 
است كه سوالهاى جمعيت شناختى به خصوصيات كلى پاسخ دهندگان مى پردازد و سوالهاى نگرشى با هدف 
كشف ديدگاهها، نظرات و ادراك پاسخ دهندگان نسبت به ابعاد و مولفه هاى مدل مفهومى تنظيم شده است. 
براى اندازه گيرى نگرش پاسخ دهندگان، از مقياس طيف هفت گزينه اى ليكرت در اين پرسشنامه استفاده 

شده است. همچنين با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، پايايي ابزار سنجش بررسي شد.
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جدول9- نتايج مربوط به مقادير شاخصهاى برازش مدل

RMR NFI CFI  AGFI  GFI  RMSEA  / df 
 

T)(  
  

0.11 0.91 0.96 0.82 0.92 0.08 2.39 3.30 0.24  1 
0.064 0.94 0.97 0.87  0.94  0.075 2.235 5.61 0.46  2  
0.16 0.92 0.95 0.84  0.92  0.076 2.26 4.08 0.44  3  
0.14 0.90  0.93 0.84  0.90  0.070 2.06 2.65 0.20  4  
0.12 0.93 0.97 0.85  0.94  0.078 2.235 8.08 0.54  5  

همانطور كه در جدول 9 مالحظه مي شود، شاخص هاي برازش و عدد معناداري نيز همه مدل ها در سطح 
قابل قبول بودند و بنابراين فرضيات تحقيق تائيد مي گردند. با اين وجود تفاوت در بارعاملي نشان مي دهد كه 

شدت تاثير گذاري تنظيم محيط نهادي بر سازه هاي متغير اثربخشي فرايند متفاوت مي باشد.

5.جمع بندي و نتيجه گيري
در يك جمع بندي كلي از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه سياستگذاران براي ارتقاء اثربخشي نظام 
نوآوري و كاركردهاي آن  - از جمله كاركرد انتشار دانش و همكاري فناورانه- بايد توجه ويژه اي به عوامل 
عام  صورت  به  نهادها  شد  اشاره  موضوع  ادبيات  در  همانطوركه  باشند.  داشته  بنگا ه ها  رفتار  بر  موثر  نهادي 
دارند  نوآوري  ملي  نظام هاي  موفقيت  در  مالحظه اي  قابل  نقش  خاص  صورت  به  ميانجي  سازمان هاي  و 
(Nelson,2008). در اين مقاله تالش شد نقشي كه سازمان هاي ميانجي براي تنظيم محيط نهادي ايفا 
1- Structural equation modeling: SEM

انجام  برآورد  براساس  مي باشد.  اي  مشاوره  و  پژوهشي  و  آموزشي  موسسات  مادر،  سازمان هاي  ستاد  شامل 
شده از معاونت اداري ستاد سازمان مادر كه بر تعداد پرسنل اين بخش اشراف دارد. تعداد خبرگان مرتبط 
شده  استفاده  مكمل  روش  سه  از  نمونه  اندازه  تعيين  براي  باشد.  مي  نفر  جامعه 440  اين  در  همكاري  با 
مناسب 205                         نمونه   ، آماري  جامعه  افراد  تعداد  براساس  كه  است  مورگان  جدول  براساس  اول  روش  است. 
مي باشد.همچنين با استفاده از فرمول كوكران عدد نمونه 191 نفر برآورد گرديد كه براي افزايش دقت 220 
طبقه بندى          و  توصيف  براى  توصيفى  آمار  از  ها  داده  تحليل  و  تجزيه  شد.در  جمع آوري  صحيح  پرسش نامه 
نوع  از  تحقيق  اين  مى شود.  استفاده  يافته ها  تعميم  و  فرضيه ها  آزمودن  براى  استنباطى  آمار  از  و  ها  داده 
توصيفى ـ همبستگى از نوع تحليل ماتريس كوواريانس مى باشد كه روش تجزيه و تحليل داده ها براى اين 
تحقيق براى تحليل داده هاى گردآورى شده از روش هاى آمارى توصيفى (شاخص هايى مانند: ميانگين، 
انحراف معيار، ضريب واريانس، فراوانى و درصد) و همچنين براى تبيين روابط ميان متغيرهاي موجود در 
مدل مورد نظر و آزمون مدل طراحى شده از مدل يابى معادالت ساختارى1 استفاده شده است. براساس نتيجه 
تحليل عاملي،نتايج برازش تحليل عاملي براي همه سازه هاي تحقيق مورد تائيد مي باشد.همچنين از مدل 
معادالت ساختاري براي تحليل فرضيات استفاده شده است. براين اساس از پنچ مدل معادله ساختاري براي 
آزمون پنج فرضيه استفاده شده است. در جدول8 خالصه شاخص هاي معناداري و برازش پنج مدل معادالت 
ساختاري براي فرضيه ها آمده است.در محاسبه معناداري مدل معادله ساختاري عالوه بر شاخص هاي برازش 

از عدد بار عاملي و ضريب معناداري(t>1,96) نيز استفاده شده است.
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جدول 10ـ ميزان تاثيرگذاري تنظيم محيط نهادي بر ابعاد فرايند همكاري

مي نمايند و تاثير آن بر كاركرد تحقيق و توسعه و انتشار دانش در نظام نوآوري مورد تحليل قرار گيرد.
با توجه به گستردگي كاركردهاي فوق تمركز اصلي مقاله بر همكاري فناورانه بين بنگاه ها قرار گرفته است.

عارضه يابي  و  اكتشافي  مطالعات  و  موضوع  ادبيات  مطالعات  نتيجه  در  تحقيق  مفهومي  مدل  اساس  اين  بر 
شكل گرفت. سپس مطالعات پيمايشي بوسيله ديدگاه خبرگان انجام شد و نتايج تحليل آماري پرسش نامه در 
مورد فرضيات تحقيق مشخص گرديد. تحليل آماري با استفاده از تحليل عاملي و معادالت ساختاري نشان 
مي دهد كه همه فرضيات تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است.با اين وجود همانطور كه در جدول 10مشاهده 
مي شود، ضريب تاثيرگذاري تنظيم محيط نهادي بر ابعاد مختلف نقش سازمان هاي ميانجي يكسان نيست. 

ميزان تاثيرگذاري به ترتيب بر فرايندهاي خاتمه، طراحي، جستجو، تصميم گيري و  اجر مي باشد.

              
   

   0.54  0.46  0.44  0.24  0.20  

با توجه به نتايج مدل معادالت ساختاري، در صورتيكه نقش هاي تنظيم محيط نهادي توسط سازمان هاي 
ميانجي مورد بررسي مقايسه اي قرار گيرد، نقش تنظيم قوانين و مقررات به ويژه قوانين تعهدآور در همكاري 
و قوانين مالكيت معنوي كه عامل موثري بر رفع تضاد در خاتمه همكاري، ايجاد اعتماد در انتخاب همكار 
بوده  برخوردار  بسزايي  اهميت  از  مي گردد،  همكاري  طراحي  در  مسئوليت ها  و  حقوق   شفافيت  همچنين  و 
و از نظر خبرگان مهم تر است.در ادبيات موضوع نيز اهميت مالكيت معنوي مورد تاكيد زيادي قرار گرفته 
مالكيت  قوانين  تنظيم  انگلستان  كشور  در  همكاري ها  تجربه  بررسي  در  نيز  هولز   .(Katila,2003) است 
اين  با   .(Howells,2006) نموده است  تعريف  ميانجي  سازمان هاي  نقش هاي  از  يكي  عنوان  به  را  معنوي 
وجود تحليل هاي آماري شدت اثر   تنظيم محيط نهادي بر اجزاي فرايند همكاري را رتبه بندي نموده است. 
همانطور كه در جدول11 آمده است، در مصاحبه هاي كيفي انجام شده در تحقيق نيز نگراني هاي زيادي 
در خصوص«عدم اعتماد و نگراني از عدم پايبندي همكار به تعهدات»، «عدم شفافيت دستاوردها و نقش ها 
در مرحله طراحي همكاري» و «تمركز بيشتر بر الگوى كارفرما-پيمانكار (برون سپارى) و عدم رواج ساير 
فرايند هاي  بر  نهادي  محيط  تنظيم  بيشتر  تاثير  باعث  موارد  دارد.اين  همكارى»وجود  پيشرفته تر  الگوهاى 
تصميم گيري  فرايند   كمتر،  همبستگي  ضريب  با  است.همچنين  شده  طراحي  و  همكار  انتخاب  خاتمه، 
موضوعاتي                                                                   نيز  شده  شناسايي  عارضه هاي  در  است.  تاثيرپذير  نهادي  محيط  تنظيم  از  نيز  همكاري  براي 
مانند« ناديده انگاشتن همكارى ميان صنايع در ارزيابي عملكرد مديران و سازمان  ها» و «عدم تشويق عملى 
مصاحبه ها  در  كه  ديگري  مهم  موضوع  گرفته  است.  قرار  تاكيد  مورد  باالدستي»  ستادهاى  توسط  همكارى 
به عنوان عارضه هاي همكاري مطرح شد، موضوعات فرهنگي از قبيل «ضعف در انجام كارهاي گروهي» و 

«رقابت ناسالم بين صنايع براي ايفاي نقش متولي اصلي همكاري» است.

بررسى تأثير تنظيم محيط نهادى بر اثربخشى همكارى فناورانه در صنايع هوا فضايى كشور با تأكيد بر نقش سازمان هاى ميانجى 
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جدول11- عارضه هاي مرتبط با تنظيم محيط نهادي در فرايند همكاري

 بر اين اساس به نظر مي رسد عارضه هايي در بستر قانوني همكاري از دو منظر حقوق مالكيت معنوي 
طرفين همكاري و  قوانيني كه منجر به تعهد بنگاه ها به قراردادهاي منعقد شده گردد، وجود دارد. رفع اين 
عارضه ها مي تواند به افزايش اعتماد مديران به موفقيت از طريق همكاري و حفظ شايستگي ها و توانمندي هاي 
تعيين  براي  حمايتي  و  عمودي  مشخص  سياست هاي  نبود  همچنين  نمايد.  كمك  همكاري  در  اختصاصي 
حوزه  هاي اولويت دار، پيش بيني مدل مناسب همكاري در اسناد سياستي و بهره گيري الگوهاي نوين همكاري 
كه اثرات بيشتري در تبادل دانشي و يادگيري متقابل از مدل سنتي كارفرما پيمانكار دارند، موجب شده است 
صنايع به طور طبيعي به سمت رقابت براي ايفاي نقش كارفرماي اصلي و سپس واگذاري كار به ساير صنايع 

در چارچوب پيمانكار گرايش داشته باشند. 
كه  سازمان هايي  نظر  از  ساختاري،  خالء  فعلي،  شرايط  در  كه  مي دهد  نشان  انجام شده  ميداني  بررسي 
رويكرد ها  اصالح  بلكه  ندارد،  وجود  نمايند  ايفا  هوافضايي  بخش  در  را  ميانجي  سازمان هاي  نقش  مي توانند 
و همچنين ارتقا كارايي در عملكرد سازمان هاي موجود، بايد مورد توجه قرار گيرد.براساس مطالعات كيفي 

انجام شده، مهمترين اصالحاتي كه بايد در رويكرد اين سازمان ها انجام شود شامل موارد زير مي باشد:
• اصالح رويكردها از رويكرد دستوري به رويكرد تنظيمي  شامل اولويت گذاري و حمايت و تشويق و پرهيز 

از الزام به همكاري
• لزوم توجه به همه ابعاد و مالحظات سياست گذاري، شامل نظام هاي ارزيابي عملكرد و بستر حقوقي و 

فرهنگي در تشويق به همكاري
• ترويج رويكردهاي نوين همكاري با توجه به ماهيت موضوع و  تالش براي خروج از بن بست روش كارفرما 

– پيمانكار كه در شرايط فعلي غالب شده است.
مشخص اجرايي براي تسهيل محيط نهادي همكاري هاي  بر اين اساس، درپايان اين مقاله چند توصيه 

فناورانه در بخش هوافضايي كشور ارائه مي شود:
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1. سازمان هاي ميانجي مانند موسسه آموزشي و تحقيقاتي، موجود بايد نقش عارضه يابي سيستمي نظام 
نوآوري و ارائه مشورت تخصصي تنظيم محيط نهادي را به عنوان يك وظيفه كليدي در دستور كار خود قرار 

دهند .
مي تواند  كشور  هوافضايي  بخش  در  فناوري  توسعه  نقشه راه  ترسيم  و  آينده نگاري  فعاليت هاي  انجام   .2
كنسرسيوم ها،  شامل  كارآمدتر  بسيار  و  باالتر  سطح  همكاري هاي  سياست گذاري  براي  بسترسازي  موجب 
سرمايه گذاري مشترك در چارچوب اهداف بلند مدت ملي گردد.يادآوري مي شود صنايع هوافضايي در همه 
كشورها از ماهيت حاكميتي به طور نسبي برخوردار بوده و سياست گذاري و سرمايه گذاري كالن ملي در آن 

رايج و ضروري است.
3. توصيه مي شود، تنظيم سياست هاي تشويقي مالي و غيرمالي بر اساس نقشه راه ترسيم شده براي جلب 
مشاركت صنايع به همكاري به جاي راه كار رايج دستوري فعلي ـ به ويژه در بخش دولتي ـ به كار گرفته 
شود. در بخش دولتي در نظر گرفتن همكاري به عنوان امتياز مثبت در كنار عملكرد مي تواند موجب افزايش 

گرايش مديران به همكاري گردد.
4. بستر قوانين مقررات در دو بخش قوانين مالكيت معنوي و اصالح مقررات و رويه هاي قراردادي براي الزام 
صنايع به تعهد بيشتر به قراردادها يكي از زمينه هاي كليدي براي افزايش اثربخشي فرايند همكاري به شمار 

مي رود كه بايد به صورت جدي در دستور كار سازمان هاي ميانجي و سياستگذار قرار گيرد.
5. در شرايط فعلي ذهنيت برخي مديران به دليل تجربيات دشوار يا ناموفق همكاري به سوي گسترش 
تصدي و يا الگوي كارفرما پيمانكار گرايش دارد.بر اين اساس ترويج فرهنگ استفاده از الگوهاي نوين همكاري 
مانند كنسرسيوم و سرمايه-گذاري مشترك، به ويژه از طريق تبادل تجربيات موفق همكاري در داخل و خارج 

كشور بر افزايش گرايش مديران به همكاري موثر خواهد بود. 
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