
 

 
Identification the Role of the University in 

Creating Innovation Ecosystem 

 

 

Mohammad Zarinjooee 
Ph.D. Candidate of Higher Education Management, Sience and Research Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran 
Mohammad Ali Nemati 
Assistant Professor, Educational Sciences and Psychology Dept., Allameh Tabataba’I 
University, Tehran, Iran 

Hamideh Reshadatjoo 
Assistant Professor, Higher Education Management Dept., Sience and Research Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the role of university in 

creation of university, industry and government ecosystem in order 

to develop innovation. The research method was mixed. In 

qualitative section, the statistical population consisted of experts in 

the fields of academia, industry and government. Participants were 

selected by purposive sampling from 20 participants. In quantitative 

section, population consisted of 440 individuals who were among the 

middle and executive managers of four domains of university, 

industry, government and intermediary institutions that were selected 

by stratified random sampling method. The sample size was 205 

using Cochran formula. Data were collected in the qualitative section 

by semi-structured interview method and in the quantitative section 

by a researcher-made questionnaire. The thematic analysis method 

was used for qualitative data analysis and partial least squares 

method was used for quantitative data analysis. The results showed 

that the roles of government in the ecosystem of university, industry, 

government are three Teaching, Research, Social Services roles. 

These factors explained about 90 percent of the changes in the 

innovation ecosystem. 
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 ینوآور اکوسیستم ایجاد در دانشگاه نقش شناسایی

 
 

 جویی زرین محمد
 ايران ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،یقاتتحق و علوم واحد ،عالی آموزش مديريت دکتری دانشجوی

  نعمتی یمحمدعل
 ايران ،تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاهی، شناسروانگروه علوم تربیتی و  ،يارتاداس

 جو رشادت حمیده
 ايران ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،تحقیقات و علوم واحد عالی، آموزش مديريت گروه ،ياراستاد

 

 چکیده

 انجام 96-97 در سال نوآوری اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش شناسایی هدف با حاضر تحقیق

 آماری جامعه کیفی، بخش در .بود ابزار ساخت نوع از اکتشافی آمیخته پژوهش، روش .شد

 گیرینمونه با نفر 20 برابر کنندگانمشارکت .بودند دولت و صنعت دانشگاه، هایحوزه متخصصان

 چهار اجرایی و میانی مدیران از نفر 440 آماری جامعه کمی، بخش در .دیدندگر انتخاب هدفمند

 ادفیتص صورتبه ایطبقه گیرینمونه با که بودند واسط نهادهای و دولت صنعت، دانشگاه، حوزه

 با کیفی بخش هایداده .بود نفر 205 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم .گردیدند انتخاب

 هایهداد .شد آوریجمع ساخته محقق پرسشنامه با کمی بخش و ساختاریافتههنیم مصاحبه روش

 داد نشان هایافته گردید تحلیل جزئی مربعات حداقل روش با کمی و مضمون تحلیل روش با کیفی

 ماعیاجت خدمات پژوهشی، آموزشی، دولت؛ صنعت، دانشگاه، یستماکوس ایجاد در دانشگاه هاینقش

 اکوسیستم تغییرات درصد 90 حدود مجموعاً عوامل این کهاین نتیجه .هستند خود کارکرد با یک هر

 هاینقش است حاکی (64/0)کنندگیبینیپیش شاخص .نمودند تبیین را دولت صنعت، دانشگاه،

 .برخوردارند اکوسیستم ایجاد در باالیی کنندگی بینیپیش قدرت از دانشگاه
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 مقدمه

 برای مهم چارچوب یک به نوآوری هایسیستم مفهوم
 دهدمی نشان مفهوم این زیرا است شده تبدیل گذاریسیاست

 و دافتیم اتفاق چگونه و است عواملی چه نیازمند نوآوری هک
 وآورین ارتقاء و بهبود برای توانندمی چگونه مختلف بازیگران

 ،کاشانی سوزنچی ؛1398 ،و همکاران )ذاکری نمایند تالش
1398) 

 ندهکنفراهم دولت ،صنعت ،دانشگاه مشارکت اخیر ادبیات
 فهم برای ناسیشروش و نظری رویکردهای از ایمجموعه

 تهپیشرف اقتصادهای در پژوهشی مؤسسات و هادانشگاه نقش
 اهر از فناوری سازیتجاری افزایش جهت هاسیاست تأثیر و

 حال رد مدام ترکیب و ادبیات .است صنعت دانشگاه پیوندهای
 هاینام با جدید عناوین و هاقالب در دانشگاه مشارکت ظهور

 ,.Dias et al) است نوآوری یستمو اکوس جانبهسه مارپیچ

 & Oksanen ؛Curley & Salmelin, 2018 ؛2018

Hautamaki؛ Den Oden, 2012). 
 مؤسسات و هادانشگاه نقش فهم جهت هاییتالش 

 هایسیاست تأثیر و پیشرفته اقتصادهای در پژوهشی
 راه از فناوری سازیتجاری افزایش جهت شدهیطراح

 آورینو پایه بر هاتالش این .است صنعت ،دانشگاه پیوندهای
 یجهنت مشارکت قالب در حاضر ترکیب .شودمی پردازیمفهوم
 این رد .است مداوم بهبود و یادگیری راه از مدل پیوسته تحول
 شروع اایست سنتی هایمدل از سنتی طوربه که ترکیب تغییر
 ،است رسیده مختلف اسامی با کنونی مدل به و شده
 یجادو ا نوآوری در هادانشگاه نقش بازتعریف دهندهنشان

 هایفعالیت با امروزه را هادانشگاه کهیطوربه است اکوسیستم
 ،زایشی هایشرکت ،هاآپ استارت ازجمله اینوآورانه

 هاینقش ،مدل گذار یندر ا .شناسندمی یپژوهش مشارکت
 شانن دولت و صنعت با همراه دانشگاه یوستهپهمو به متعادل

 (.Nawaz & Koç, 201)شودمی داده
 تعریف و طراحی ،اکوسیستم پایداری و نوآوری الزمه

 وصخص در تحقیقات است. اکوسیستم در بازیگران هاینقش
 یصلا یگرباز دهندمی نشان اکوسیستم یجادو ا دانشگاه نقش

 ,Ferretti & Parmentola)است دانشگاه ،کشورها یشترب در

 و تکامل در حال نوآوری یرمس در دانشگاه هاینقش (.2015

 ،سه وعن جانبهسه مارپیچ به و بوده همراه هایینشیب و فراز با
 و فرهنگ( و رسانه بر )مبتنیچهار نوع ،سه نوع اکوسیستم

 و از ی(قبل ابعاد به طبیعی محیط بعد شدن )اضافهجانبهپنج
 یتیعالف ینوآور اند.رسیده باز به بسته نوآوری از ،نوآوری منظر

 دهند انجام ییتنهابه توانندنمی هاسازمان که است جمعی
(Den Ouden, 2011.) به که هستند مفهومی هایسازه هااین 

و  (Fransman, 2018)شوندمی ساخته مختلف هایشیوه
 تعامالت طریق از که یندهاییو فرا بازیگران از یامجموعه

 ینا از و نندکمی ایجاد را نوآوری ،رقابت و همکاری بر مبتنی
 & Rabelo ؛Fransman, 2018)یابندمی تکامل مشترکاً طریق

Bernus, 2015.) 
 اکوسیستم بر خصوص این در جدید هایپژوهش

 ستم؛اکوسی اصلی بازیگران دارند. تأکید نوآوری بوم(زیست)
 ایجاد در مشترک هدف هستند. دولت و صنعت ،دانشگاه
 جادای با که است اینهنوآورا محیط تحقق ،بازیگران ائتالف

 یفاءا گریکدی با تعامل در تحولی و یسنت هاینقش ،اکوسیستم
 مشترک تکامل موجب هاسیستم مشترک تکامل گردند.

 هدف با هیبریدی هایسازمان ایجاد و بازیگران هاینقش
 اییوهش به بازیگران هاینقش شود.می مشترک هاینقش ایفای

 کهریطوبه شده تعریفباز باشند هم با درونی روابط دارای که
 هایشرکت یا هااسپیناف و هاآپاستارت با را هادانشگاه
 Tsujimoto) شناسندمی خود هاینقش با دانشگاهی زایشی

et al., 2018؛ Curley & Salmelin, 2018؛ Leitão & 

Alves, 2016؛ Leitãoet al., 2018؛ Mongkhonvanit, 

2014.) 
 الشچ به دلیل به نوآوری و اکوسیستم جادای لزوم و اهمیت

 فعالیت عنوانبه هاایده جریان ،نوآوری سیاست کشیدن
 Oksanen) است ایموسسه تعامل و همکاری لزوم و نوآوری

& Hautamaki, 2015.) ازنظر Paulina (2017) همکاران و 
 و ترکیبی سیاست رویکرد به جاییهر در سیاست اهداف
 و دولتی بازیگران بین همکاری برو تغییر گراییکثرت

 ایجاد و نوآوری روند در (هانقش ایفای راه از) خصوصی
 ،تتعامال این تقویت برای .دارد تأکید نوآوری اکوسیستم

 تماکوسیس ایجاد به و توجه صریح عمومی سیاست به توجه
 ایفای لزوم ایموسسه و تعامل همکاری .دارد ضرورت

 ننشا را دانشگاه سنتی هاینقش رب عالوه تحولی هاینقش
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 زمانی و داشته دانش اشاعه به بستگی اکوسیستم ایجاد دهد.می
 و دیدج دانش کشف بین تلفیقی مکانیزم که شودمی حاصل

 اگر دهد. رخ اکوسیستم در ارزش خلق مشترک برداریبهره
 ،شود دایجا بازیگران بین ارتباط راه از اکوسیستم باشد قرار
 یابد.می توسعه هانقش ایفای و هافعالیت انجام راه از قطعاً
 تئوریزه به که رویکرد دو Caniëls & Bosch (2011) ازنظر
 نوآوری یستمدر س عالی آموزش مؤسسات نقش کردن

و  «و دولت صنعت ،دانشگاه جانبهسه مارپیچ مدل» پردازند؛می
 «1هدکنن (تعامل)مشارکت دانشگاه یا درگیر دانشگاه مفهوم»

 و داشته ارتباط مکان با هادانشگاه دارند یدکه تأک هستند
 .باشندمی دارا را توسعه و تعامل مانند یرفتارها

 ،یپساصنعت جوامع و هااقتصاد در دانش ایجاد اصلی نقش
 سوق جامعه در محوری نقش بازیگر عنوانبه را هادانشگاه

 جدید مرکزیت ،نوآوری پویایی جهت تالش در .است داده
 دچن نوآوری هایشبکه گریتنظیم در خود نقش با دانشگاه

 هب بستگی جدید مرکزیت شود.می یوستهپهم در بازیگری
 رد ،خارجی ذینفعان و دانشگاهی شرکای با دانشگاه ارتباط
 دانشگاه این رودمی انتظار و دارد یو محل جهانی سطح

 هایدیدگاه که هاییشبکه در فعلی مشکالت پاسخگوی
 عمومی هایآژانس و مشاغل نوآوری نیازهای با را دانشگاهی

 یچمارپ یا ،تنیدهدرهم دانش ایجاد این .باشد کندمی ترکیب
 در ،بازیگران سایر از استفاده با را علمی دانش جانبه؛سه

 ،ایجاد به نوآوری سیستم .آوردمی همراه به ،و آموزش پژوهش
 هانآ متقابل ارتباط و مرتبط دانش و استفاده جذب ،انتشار
 هایشبکه طریق از رسمیغیر و رسمی دانش و کندمی کمک

 هب دانش یداز تول دانشگاه نقش روازاین و منتقل اجتماعی
 ملتعا بسیج و بازیگر چند نوآوری یهاشبکه گرییمتنظ

 که ییهاشبکه در رودمی انتظار .است کرده تغییر کارآفرینانه
 و مشاغل نوآوری نیازهای با را دانشگاهی هایدیدگاه
 برطرف نوآوری هایچالش ،کندمی ترکیب عمومی هایآژانس

 نهادی یهاچارچوب و مشترک فضاهای در مشترکاً نوآوری و
 با هانوآوری این .شود مقابله ،شرکا هایچالش با تا دنبال

 ،شگاهدان ایشبکه نقش .استپذیرامکان نهادها قبلی تغییرات
 یجادا خود شرکای همکاری با و سیستماتیک ار خلق مشترک

                                                                                                                                                                                                            
1. triple helix and engaged university 
2. Exascale 

 هیافت تکامل هادانشگاه تعامل جدید هایروش این در و کندمی
 وآورین اکوسیستم توسعه به و نزدیک خود سوم مأموریت به و

 (.Reichert, 2019) پردازندمی
 متفاوتی هایمدل و هاپژوهش اکوسیستم ایجاد زمینه در
 ،فرانسه در اینتل 2اسکیل اکزا تریکامپیو شبکه است. موجود
 و پاارو هایدانشگاه اغلب مشارکت با یاو اسپان آلمان ،بلژیک
 رد مشترک تحقیقات اجرای با آشنایی هدف با یمل یهاآژانس

 ایجاد نآ هایقابلیت فهم و اسکیل اکزا آینده کامپیوتر طراحی
دهنده توسعه و 3زنده هاییشگاهآزما ایجاد از اینمونه و شده
 (.Curley & Salmelin, 2018)است چهارجانبه یچمارپ

عامل  170 ،کارآفرینی اکوسیستم مدل ایجاد منظوربه انتظاری
 را ندشدمی تقسیم عامل یازدهو  بازیگر( )شش گروه دو به که

 هادانشگاه ،مطالعه این در (.Entezari, 2015) کرد شناسایی
 یانبندانش کارآفرینی ستماکوسی در رشد دهنده نقش بازیگر
 ایجاد برای نظری تالش در ،و همکاران محترمی هستند.

 وآورین سیستم یک بر مبتنی هایفعالیت برای واحد اینقطه
 ،هاقشن سطح سه به ترتیب به را هاآن و پیشنهاد را مدلی ،ملی

 ,.Mohtarami et al) کردند بندیطبقه هافعالیت و کارکردها

2013.) Goodman یفیک یلتحل در (2017) همکاران و 
 ایهنقش و هایتفعال پایدار نوآوری در ذینفعان هایفعالیت

 را هاشرکت در پایدار بر توسعه مبتنی نوآوری در بازیگران
 قسیمت نوظهور و سنتی به نوآوری فرایندهای و در موردبررسی

 موفق تجربه دو واکاوی به  ،(1387) تعببی و نیاامیری .کردند
 دانشگاه و صنعت ،دولت نهادهای جانبه سه تعامالت

 بود فناوری( هایهمکاری )دفتردولت ،اصلی بازیگر پرداختند.
 همکاری شریف دانشگاهو ترانسفورم( )ایران صنعت با که

 و هانقش مدلی در (2017) همکاران و Chao Lu .داشتند
 لتحو در را دانشگاه محوریت با بازیگران کارکردهای
 داد نشان ،Fransman (2018) .کردندمعرفی اکوسیستم

 اصلی حامیان پزشکی زیستی نوآوری اکوسیستم در هادانشگاه
 خلق هب مشترکاً و بوده نوآوری اکوسیستم در بازیگران سایر

نقش  تشریح به ،Beugré (2017) .پردازندمی ارزش
 اکوسیستم ایجاد در دولت و صنعت با همراه ،هادانشگاه

 .پردازندمی کارآفرینانه

3. living labs 
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 گربیان اکوسیستم ایجاد در شدهذکر هایپژوهش بررسی
 و هدانشگا توسط نقش جانبههمه ایفای که است واقعیت این

 یدآنمی فراهم مطلوب میزان به و صنعت دولت با در ارتباط
 ومس نسل دانشگاه به خود برنامه در هادانشگاه که وجودی با و

 تماکوسیس ایجاد در تأثیر گفت باید ،ندارسیده کارآفرین
 بازیگران پیوند برای امروزی متحول نهادهای نیازمند نوآوری

 شکل اهدانشگ محوریت با و بازیگران نقش ایفای و شناسایی با
 سیاست ،نوآوری فعالیت عنوانبه هاایده یاندر جر گیرد.می

 تیکسیستما رویکرد مستلزم و مواجه چالش با سنتی نوآوری
 رب عالوهاست. بازیگران نقش ایفای راه از ایموسسه تعامل و

 یشناسای جهت اکوسیستم ایجاد بررسی ،نوآوری سیاست
 ها(تسیاس و بازیگران بر )متمرکزساختاری دیدگاه از ،هانقش

 & Nilsson)بازیگران( نقش بر )متمرکزکارکردی و

Moodysson, 2011؛ Passiante, 2016) و تاس اهمیت حائز 
 دانشگاه هاینقش شناسایی هدف با پژوهش حاضر ،روازاین
 زیر تسؤاال به پاسخگویی پی در نوآوری اکوسیستم یجاددر ا

 است:
 کدامند؟ نوآوری اکوسیستم در دانشگاه هاینقش -1

 چقدر نوآوری اکوسیستم ایجاد در هانقش این سهم -2
 است؟

 روش

 ژهوی طورهب که پژوهشی و نظری چارچوب اینکه به توجه با
 وجود ،باشد پرداخته اکوسیستم یجاددر ا دانشگاه هاینقش به

 اکتشافی آمیخته پژوهش روش از حاضر پژوهش در ،نداشت
 گیریهرهب با تا شد استفاده (کمی و کیفی) ابزار ساخت نوع از
 رتغنی اطالعات ؛و کارشناسان مدیران ،متخصصان دیدگاه از

بر  و شناسایی اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش و کسب
 شدهییشناسا هاینقش ،و کارشناسان مدیران نظر اساس
 دندبو ینظرانصاحب کیفی بخش در آماری جامعهشوند. آزمون

 .اشتندد اکوسیستم ایجاد زمینه در پژوهشی یا تألیفی اثر که
 وجهت با نمونه حجم گردید. استفاده هدفمند گیرینمونه روش

 آماری جامعه ،کمیبخش درشد. تعیین نفر 20نظری عاشبا به
 ،صنعت ،دانشگاه چهار حوزه اجرایی و میانی مدیران شامل
 فرمول بر اساس .بودند نفر( 440) واسط یانهاده و دولت

                                                                                                                                                                                                            
1. thematic analysis 

 روش با و تعیین آماری نمونه عنوانبه نفر 205 کوکران
 .دندش ابانتخ تصادفی صورتبه ایطبقه تصادفی گیرینمونه
 دهشانجام هایپژوهش ،مفاهیم ،هانظریه تحقیق: ادبیات ابتدا
 پسس ،بررسی اکوسیستم یجاددر ا بازیگران هاینقش مورد در

 یا فییاثر تأل که متخصصانی با یافتهساختار نیمه مصاحبه
 اب هامصاحبه آمد. به عمل داشتند خصوص این در پژوهشی

 و دولت ،صنعت ،انشگاهد چهار حوزه از نفر 5 )هریکنفر 20
 میانگین شد. انجام فردی صورتبه ،واسط( نهادهای
 حبهمصا ،ترغنی اطالعات کسب یبرا بود. دقیقه 45 هامصاحبه

 ازب مصاحبه سؤاالت یافت. ادامه نظری اشباع به رسیدن تا
 کارکردهای و هااز نقش تعدادی که ترتیب بدین بود پاسخ

 و نقش مورد در یکی سؤال ود تعداد دنباله در و استخراجی
 قرار سؤال مورد آن به مربوط کارکردهای مورد در دیگری

 اهدانشگ یو کارکردها هانقش ،فعالیت نحوه هاینا و گرفتمی
 ،یفیک هایداده تحلیل برای کردند.می شناسایی را سیستم در

 ییاز روا اطمینان حصول منظوربهشد. استفاده 1مضمون یلتحل
 & Creswell شدهارائه معیارهای اساس بر کیفی هاییافته

Miller (2000)، 6 نفر  2 ،دانشگاه نفر 2کننده )مشارکت نفر
 تحلیل نخست مرحلة نهایی گزارش (دولت نفر 2 و صنعت

 هاگذاریکد در هاآن پیشنهادهای کردند. بازبینی را مضمون
 زبا پایایی ،هاگذاریکد پایایی برای گردید. اعمال
 )شاخصکدگذار دو بین پایایی و ثبات( )شاخصآزمون

 دست به 69/0 و 76/0 ترتیب به که شد محاسبه (یریتکرارپذ
 ظرین چارچوب ،خبرگان دیدگاه تلفیق اساس بر سپس آمدند.

 یشناسای اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش ،پژوهشی و
 ظرین چارچوب ،خبرگان دیدگاه تلفیق اساس بر سپس شدند.

 هاینقش به مربوط ی(هاشاخص) کارکردها ،پژوهشی و
 شدهییشناسا کارکرد هر برای سپس شدند شناسایی دانشگاه

 90 از شبی ابتدا شدهیمتنظ پرسشنامه گردید. طرح گویه 5 تا 3
 لیکرت ،پرسشنامه هایگویه به پاسخگویی طیف .داشت گویه
 ،3=ندارم نظری ،2=مخالفم ،1=مخالفم خیلی) ایدرجهپنج

 یصور ییروا تعیین از پسبود. (5= موافقم خیلی و 4=موافقم
 اجرا اولیه نمونه نفر 30 روی ،نظرانصاحب توسط محتوایی و

 شد. همحاسب کرونباخ آلفای از استفاده با ها گویه پایایی ،شد
 هاگویه .قرار گرفت 97/0 تا 92/0 دامنه در پایایی ضرایب
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 205 با و تنظیم گویه19 قالب در ینهای فرم شد. یلوتعدجرح
 هایداده از استفاده با ادامه در شد. اجرا نمونه نفر

 به1ساختاری معادالت یابی مدل از ،پرسشنامه از شدهیگردآور
 اسالپی اسمارت افزارنرم با ،2یمربعات جزئ حداقل روش

 زشبرا اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش مدل و استفاده
 د.ش داده

 هایافته

 ارتباط معاونت) دانشگاه هایحوزه از ،میانی و اجرایی مدیران
 سازمان) صنعت حوزه از ؛(علوم وزارت صنعت با دانشگاه
 دولت حوزه از ؛(صنعتی هایشهرک و کوچک صنایع

 حوزه از و ؛(جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت)
 (علوم رتوزا رشد مراکز و هاپارک کل اداره) واسط نهادهای

 نمونه فراوانی توزیع .شدند انتخاب آماری نمونه عنوانبه
 .است شده داده نشان زیر جدول قالب در مدیران آماری

 مدیران آماری نمونه درصد و فراوانی توزیع
 

 تجمعی درصد درصد فراوانی

 590/0 59/0 121 اجرایی مدیران

 100 41/0 84 میانی مدیران

  100 205 مجموع

 

 مجموع از ،دهدمی نشان باال نمودار و جدول که طورانهم
 59/0 کردند تکمیل را هاپرسشنامه که مدیرانی از نفر 205

 تعداد بودند. میانی مدیر درصد 41/0 و اجرایی مدیر درصد
 بودند. نفر 84 میانی مدیران تعداد و نفر 121 اجرایی مدیران

 یدگاهد فیقتل بر اساس ،اول پژوهش سؤال پاسخگویی برای
 در دانشگاه هاینقش ،پژوهشی و یچارچوب نظر ،خبرگان

 .1 جدول

 پژوهشی و نظری چارچوب ،خبرگان دیدگاه تلفیق بر اساس دولت ،صنعت ،دانشگاه اکوسیستم در دانشگاه کارکردهای و نقش

 هاینقش شماره
 دانشگاه

 منبع

 ,Gunasekara ؛Meissner et al., 2018 ؛Schmitz et al., 2017 ؛Peris-Ortiz et al., 2016) یچارچوب نظر آموزشی 1

 و میارکالیی رانگا؛ خانم مصاحبه ؛Beugré, 2017 ؛Goodman et al., 2017 دوازدهم؛ دولتی مشخط و برنامه ؛2006
 مصاحبه و (Inkinen & Suorsa, 2010 ؛Simond et al., 2012 ؛1392 ،همکاران
 واجد ویاندانشج تربیت :ازجمله هاییفعالیت یا کارکردها ینقش آموزش در باید داشتند دانشگاه اظهار کنندگانشرکت مصاحبه:

 آموزش ،دانشجویان آموزش در صنعت متخصصان مشارکت جلب ،درسی و آموزشی ریزیبرنامه ،موردنیاز هایمهارت و دانش
 بپردازد. جامعه در کارآفرینی و نوآوری فرهنگ و انسانی هایسرمایه توسعه به کمک ،کارآفرینان و نوآوران

 ؛Beugré, 2017 ؛Meissner et al., 2018 ؛Schmitz et al., 2017 ؛Peris-Ortiz et al., 2016) نظری چارچوب پژوهشی 2
 ،تعببی و نیاامیری ؛Dabic et al., 2018 ؛Gunasekara, 2006 ؛Simond et al., 2012 ؛1392 ،همکاران و میارکالیی

 مصاحبه و (1387
 و جامعه نیاز راستایدر دانشگاهی هایپژوهش هدایت و فناوری و دانش تولید به باید دانشگاه پژوهشی نقش در مصاحبه:

 تربیت ،اربردیک و معتبر ،علمی مقاالت و کتب تولید ،صنعت و جامعه در دانشگاهی تحقیقات نتایج کاربست پیگیری ،صنعت
 بپردازد. صنعت با مشترک تحقیقات هتوسع و پژوهشگر

 خدمات 3
 اجتماعی

 ؛Peris-Ortiz et al., 2016 ؛Beugré, 2017 ؛Schmitz et al., 2017 ؛Meissner et al., 2018) نظری چارچوب
 مصاحبه و(؛Inkinen & Suorsa, 2010 ؛Simond et al., 2012 ؛Kilelu et al., 2011 ؛1392 ،باقری

                                                                                                                                                                                                            
1. structural equation modeling (SEM) 2. smartPLS2 
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 هاینقش شماره
 دانشگاه

 منبع

 ارائه به  ،ندک کمک جامعه در ینیو کارآفر نوآوری ،فناوری ،علم فرایند توسعه به باید دانشگاه معتقدند نندگانکشرکت مصاحبه:
 حققت به ،دهد توسعه را المللیبین علمی هایهمکاری ،بپردازد صنعت و جامعه به فنی آموزش و تحقیقاتی ایمشاوره خدمات

 ردازد.بپ صنعت با مشترک قراردادهای و هانامهتفاهم افزایش و ایجاد به و کمک نوآورانه هایایده سازیتجاری فرایند توسعه و

 1 دولج قالب در آن نتایج که شدند شناسایی اکوسیستم
 در دانشگاه هاینقش 1 جدول اطالعات اساس بر است. آمده
 اجتماعی و خدمات پژوهشی ،آموزشی اکوسیستم ایجاد

 دانشگاه نقش نظری مدل عنوان تحت ارنمود در هااین هستند.
است. شده داده نشان اکوسیستم ایجاد در

 .1 نمودار

 اکوسیستم ایجاد در دانشگاه نقش نظری مدل

 
 اساس بر ،پژوهش دوم سؤال به پاسخگویی برای ادامه در

 اسمیرنف کولموگروف ،پرسشنامه از شدهیگردآور هایداده
 ربرخوردا نرمال توزیع از هاادهد داد نشان نتایج شد. استفاده

 ،گردید استفاده یمربعات جزئ روش حداقل از بنابراین؛ نیستند
 در آن نتایج نیست. مدنظر آن در هاداده بودن فرض نرمال زیرا

 است. آمده 3 و 2جداول  3 و 2نمودارهای

 .2 نمودار

 اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش عاملی بارهای
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 .3 نمودار

 اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش عاملی بارهای به مربوطt شاخص مقادیر

 

 .2 جدول

 اکوسیستم ایجاد در دانشگاه هاینقش به مربوط معناداری tمقادیر و عاملی بارهای
 اکوسیستم دانشگاه هانقش

 tآماره یبار عامل tآماره یبار عامل

 604/145 953/0 74/158 961/0 آموزش

 506/219 967/0 پژوهش

 001/150 957/0 خدمات

 برای آمدهدستبه مقادیر چون 2 جدول هایداده اساس بر
 tشاخص مقدار از α=01/0خطای سطح در tهایآماره

 عاملی بارهای شودمی استنباط چنین لذا ،هستند بیشتر(58/2)
 باشند.می معنادار دانشگاه هاینقش مسیر( )ضرایب

 .3 دولج

 برازش ارزیابی هایشاخص
GOF Communality CR Q2 R2 AVE هانقش 

 دانشگاه 925/0 - 788/0 973/0 925/0 891/0
 دولت ،صنعت دانشگاه اکوسیستم 829/0 907/0 717/0 983/0 829/0

 هانقش متوسط 877/0 907/0 64/0 978/0 877/0

 سطح سه در مدل برازش 3 و 2جداول اطالعات بر اساس
 بر اساس گیری؛اندازه بخش برازش ارزیابی .1 شد: ارزیابی
 7/0از بیشتر که (CR=978/0) یبیترک پایایی شاخص متوسط

 شدهاستخراج واریانس متوسط اندازة به توجه با و است
(877/0=AVE) همگرا پایایی از مدل ،است تربزرگ 5/0از که 

 روایی ،(AVE< CR)کهاین به توجه با و است برخوردار
 هک شدند شناسایی دانشگاه هاینقش .است برقرار نیز همگرا
 به با توجه و اساس این بر است. آمده 1 جدول در آن نتایج

 α=01/0سطح در همگی که 2 جدول در tمعناداری مقادیر
 شبراز گیریاندازه مدل گرفت نتیجه توانمی ،بودند معنادار
 بر اساس مدل؛ ساختاری بخش شبراز ارزیابی .2 دارد. مناسبی

 α=01/0سطح در همگی که 2جدول در t یمعنادار مقادیر
 ضریب شاخص یانگینم کهینا به توجه با و بودند معنادار
 اساس بر همچنین و است بیشتر 67/0از ،(2R =907/0)تعیین

 ،است بیشتر 35/0از (64/0)آن متوسط مقدار که 2Qشاخص
 و دارد مناسب برازش ساختاری مدل شودمی استنباط چنین

 کلی برازش ارزیابی .3و است؛ مناسب مدل بینیپیش قدرت
 همکاران و Tenenhaus برازش نیکویی معیار اساس بر مدل؛
 به دست 891/0 با برابر شاخص این برای شدهمحاسبه مقدار

 کلی مدل شودمی استنباط لذا ،است بیشتر 35/0از که آمد
 رد.دا باالیی برازش
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 گیرینتیجه و بحث

 وشر این که هاداده سوسازیسه از استفاده با کیفی بررسی
 شدهجامان تحقیقات بررسی ،ینظر یمبان ضلع سه بر مشتمل

 شناسایی و متخصصان نظرات و موردمطالعه حوزه در
 طراحی نوآوری اکوسیستم ایجاد جهت تأثیرگذار هاینقش
 شکل نقش 3 رب مشتمل ایپرسشنامه طراحی جهت و شد

 اجتماعی. خدمات ،پژوهش ،آموزش :از اندعبارت که گرفت
 1 جدول در هانقش این به مربوط کارکردهای یا هاشاخص

 هاینقش مدل ،حاضر یقتحق هاییافته اساس بر است. آمده
 کویینی شاخص بر اساس نوآوری اکوسیستم ایجاد در دانشگاه
 مدل این در بود. ربرخوردا باالیی برازش از (891/0) برازش

 یرتأث اجتماعی خدمات و پژوهش ،آموزش نقش سه هر
 ،اهنقش این بین از داشتند. اکوسیستم ایجاد در یمعنادار

 و اهمیت اول جایگاه در (967/0) عاملی بار با پژوهش
 در (957/0) اجتماعی خدمات و (961/0) آموزش هاینقش
 (64/0) کنندگیبینیپیش شاخص دارند. قرار بعدی هایمرتبه
 هاینقش یعنی زابرون متغیرهای بین که بود آن از حاکی

 ادایج برای باالیی کنندگی بینیپیش قدرت از دانشگاه
 نشگاهدا هاینقش با ارتباط در برخوردارند. نوآوری اکوسیستم

 طورهب گرفته صورت متعددی هایپژوهش اکوسیستم ایجاد در
 ابعاد در کشف (2017) همکاران و Peris-Ortiz مثال

 به یآموزش عال در کارآفرینانه نوآوری و دانشگاهی
 ایجاد در دانشگاه نقش خصوص در متعددی هایپژوهش

 به توانمی هانقش این ازجمله اندکرده اشاره اکوسیستم
 ،هاآپاستارت و زایشی هایشرکت ایجاد ؛دانش سازیتجاری

 پروانه صدور و اختراع ثبت علمی؛ هایپارک و مراکز رشد
 به توانمی .Beugré D ازنظر دانشگاه هاینقش کرد. اشاره

 ایجاد ،مفهوم اثبات مراکز ایجاد ،پژوهش ،آموزش
 .کرد اشاره هادهندهشتاب و وکارکسب انکوباتورهای

Goodman هایفعالیت از کیفی تحلیلی (2017) همکاران و 
 نقش هشت و انجام شرکت 13 در نوآوری فرآیند در ذینفعان
 جملهاز .کردند شناسایی را پایدار نوآوری در دانشگاه

 (2017) همکاران و Goodman ازنظر دانشگاه هاینقش
 دهیسازمان ،پروژه شرکای بین گریواسطه به توانمی

 هایسازمان به یسپاربرون ،ذینفع چند آموزشی یهاکارگاه

 جهت Mongkhonvanit (2014) .کرد اشاره آموزش و مهاجر
 شریحت به تایلند خودروسازی یریپذرقابت بیشتر توسعه
 تایلند خودروسازی خوشه حفظ جهت هادانشگاه هاینقش
 بیشتر توسعه جهت Mongkhonvanit (2014) .کندمی اشاره

 هاینقش تشریح به تایلند خودروسازی یریپذرقابت
 اشاره تایلند خودروسازی خوشه حفظ جهت هادانشگاه

 در نیز Mac Gregor & Carleton (2012) .کندمی
 محوریت که پرداختند هاییمدل معرفی به خود هایپژوهش

 دفراین در تعامل نحوه به هاآن در و است دانشگاه با هاآن اغلب
 و میستدر اکوس ،بازیگران شناسایی ،مشارکت نحوه ،نوآوری

 اند.کرده شدهاشاره اکوسیستم ایجاد در هاآن نقش و روابط
 حاضر پژوهش هاییافته با ذکرشده هایپژوهش نتایج
 هایپژوهش با پژوهش این تشابه وجه دارند. همخوانی
 .هاستدر آن عمده بازیگر دانشگاه که است این ذکرشده
 و آموزش سنتی وظایف بر عالوه سراسر جهان در هادانشگاه
 کارآفرین هایدانشگاه یعنی سوم مأموریت سمت به پژوهش

 اب ارتباط و همکاری و اجتماعی اقتصادی توسعه از یتحما و
 در نوآوری فرایند در هادانشگاه سهم کنند.می فعالیت صنعت
 قخل این است. پایداری برای مشترک خلق شناسایی جامعه

 رب تمرکز ست.ا هادانشگاه نقش توسعه دنبال به مشترک
 انجام جهت جدید هایفعالیت طریق از جامعه با همکاری

 زمانهم انجام و اصلی مأموریت بر عالوه جدید هایأموریتم
 و معنی به این است. دولت و صنعت با تعامل و هامأموریت

 ینا .ستا هادانشگاه کارکرد و ساختار در تغییرات مستلزم
 در آن یسوبه ایران هایدانشگاه که است مسیری مسلماً

 ناوریف لانتقا در مشارکت به تشویق که جایی حرکت هستند؛
 دیدگاه بر نوآوری هایاکوسیستم شوند.می سازیتجاری و

 (هانقش) کارکردی و (هاسیاست و بازیگران) ساختاری
 انشید ساختار شامل بازیگران عمل و فعالیت .هستند متمرکز

 (ولتد) حمایتی ساختار و (صنعت) تولید ساختار ،(دانشگاه)
 نحوه و کنندمی ازیب نوآوری فرایند در هاآن که هایینقش و

 اکوسیستم ایجاد در هانقش ایفای در هاآن از یک هر عمل
 رشد و ظهور دهدمی نشان ادبیات .است مؤثر نوآوری

 ازمانیس و تاریخی تنظیمات به وابسته شدتبه اکوسیستم
 و یمتنظ بر تأثیر و کنندمی ظهور آن در که هستند خود خاص
 این هایمحدودیت ملهازج .دارد هاآن کارکردهای ایجاد



 

 

   166ص     ...شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد  | همکاران و زرین جویی

  1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی   

 محدودیت ،داخلی هایپژوهش نبود یا و کمبود پژوهش
 محلی هایتفاوت دلیل به محلی مقیاس در هانقش استخراج

 نقش هب نپرداختن ،اکوسیستم ایجاد بودن تاریخ به وابسته و
 در حاضر پژوهش هاییافته به توجه با کرد. اشاره نهادها سایر
 کلیدی هایشاخص تدوین هب کارکردها و هانقش قالب

 قالب در هاآن از استفاده نیز و نهادها بین ارتباط عملکردی
 ندس تدوین در قالب نویسیسناریو و نگاریآینده مطالعات

 ود.ش پرداخته پایدار نوآوری محوریت با فناوری و علم آمایش
 سازیسو سه حاصل که پژوهش این نتایج بر اساس

 هایپژوهش ،نظری مبانی عضل سه بر مشتمل هایداده
 ،ودب پژوهش موضوع با مرتبط متخصصان نظرات و شدهانجام

 وآورین اکوسیستم یجادبر ا دانشگاه مؤثر کارکرد 24و نقش 3
 .ردیدگ ارائه و شناسایی دولت( ،صنعت ،دانشگاه اکوسیستم)

 عنوانبه توانندمی پژوهش این در شدهارائه هاینقش مجموعه
 یجادا و نهادها سایر با دانشگاه ارتباط برقراری اصلی هاینقش

 .گیرد قرار مورداستفاده ،نوآوری اکوسیستم
 و عمل یبرا ییرهنمودها حاضر پژوهش یهاافتهی

 قیطر از ینوآور ستمیاکوس جادیا ـرامونیپ گذاریسیاست
 در یکارکرد و یساختار دگاهدی از هانقش یفایا و یآگاه
 دنمو یمعرف را یمدل ،حاضر مطالعه دارد. هـمراه به ستمیاکوس

 یرهبر ،یحکمران و تیریمد ،جادیا ،یطراح یبرا توانیم که
 ،لمد .ردیگ قرار مورداستفاده نهیزمـ ـنیا در گذاریسیاست و
 یهشپژو و ینظر یمبان ،نظرانصاحب دگاهید قیتلف اساس بر

 بر شدهیگردآور یکم یهاداده و (یفیک )بخش شد یطراح
 دادند قرار دییتأ مورد را مدل نیا زین رانیمد دگاهید اساس

 تجارب و ازنظرت بهتر یآگاه یبرا را نهیزم لذا (.یکم )بخش
 و کارکردها و هانقش مورد در ،رانیمد و خبره کارشناسان

 جادای منظوربه هانقش یفایا نحوه و یریادگی ،شناخت
 فمختل طوحس در ییایجغراف هایحوزه در ینوآور ستمیاکوس

 نموده فراهم یمجاز سطح در بخصوص و یمل سطح در ازجمله
 ،ارتقاء و رشد ،بهبود جهت در را تجارب نیا از استفاده و

 .کندیم ایمه ارتباط ستمیاکوس در مشارکت و تعامل شیافزا
 در دانشگاه نهاد هاینقش به مربوط یهاافتهی اساس بر

 هاتیفعال در که دشویم شنهادیپ ؛ینوآور ستمیاکوس جادیا
 رارق مدنظر ریز موضوعات و رفته سوم نسل دانشگاه سویبه

 و نهادها ریسا با مشارکت و هابرنامه یمحتوا در و ردیگ
 د:نشو گنجانده گرانیباز

 آموزش به ،دانش واجد دانشجویان تربیت نهیزم در
 درسی و آموزشی ریزیبرنامه ،بپردازند موردنیاز هایمهارت

 آموزش فرایند در ،باشد صنعت و جامعه نیاز راستای در هاآن
 ،نندک جلب را صنعت بخش متخصصان ارکتمش دانشجویان

 سعهوت به ،بپردازند کارآفرینان و نوآوران تربیت و آموزش به
 و نوآوری فرهنگ توسعه و جامعه در انسانی هایسرمایه

 در فناوری و دانش تولید کنند. کمک جامعه در کارآفرینی
 هایپژوهش ،باشد صنعت و جامعه نیاز راستای در هاشگاهدان

 ایجنت ،شوند هدایت صنعت و جامعه نیاز راستای در دانشگاهی
 ،ندشو ستهب کار به صنعت و جامعه در دانشگاهی هایپژوهش

 ،شوند فیتأل کاربردی و معتبر ،علمی مقاالت و کتب
 ،شوند تربیت خالق و متعهد ،متخصص پژوهشگران

 نهمچنی .ابندی توسعه صنعت بخش با مشترک ایهپژوهش
 ،علم فرایند توسعه به دیبا خود دیجد رسالت در دانشگاه
 هارائ به و کنند کمک جامعه در یکارآفرین و نوآوری ،فناوری

 و جامعه به فنی آموزش و پژوهشی ،ایمشاوره تخدما
 شتریب دانشگاه المللیبین علمی هایهمکاری ،بپردازند صنعت

 نوآورانه هایایده سازیتجاری فرایند ،ابندی و توسعه شده
 اب مشترک قراردادهای و هانامهتفاهم ،ابندی توسعه و تحقق

 .ندیآ وجود به یتعامل هایارزش تا شود شتربی صنعت
 نقش ییشناسا جهت یمدل یطراح به حاضر پژوهش در

 ،دانشگاه )ارتباط ینوآور ستمیاکوس جادیا یبرا دانشگاه
 هایپژوهش در گرددیم شنهادیپ شد. پرداخته دولت( ،صنعت

 ریاس کنار در دانشگاه کارکردهای و هانقش ریسا یمدل در یآت
 واسط ینهادها و دولت ،صنعت ازجمله ستمیاکوس گرانیباز
 ینهادها و رشد مراکز و هاپارک ،یدانشگاه جهاد ازجمله)

 رارق موردبررسی ینوآور ستمیاکوس جادیا منظوربه مشابه(
 سئلهم نیا به ینوآور اقتصاد و یدانش اقتصاد منظر از رند؛یگ

 ایهمأموریت منظر از داریپا دانشگاه هاینقش و شود پرداخته
 بستر بر هانقش ؛یرندقرار گ موردپژوهش هادانشگاه چهارم

 یدلم قالب در سازییتجار تا دهیا دیتول از ینوآور هایندیفرا
 چه در گرانیباز از یکامکد شود مشخص و شوند ارائه

 تیمحور و دارد عهده به را یدیکل قشن وآورین از ایمرحله
 .است نهاد کدام با
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 با توجه .1 بود: مواجه ییهاتیمحدود با حاضر پژوهش
 یخیتار روند به با توجه را خود مدل دیبا منطقه هر نکهیا به
 نیبنابرا ،کند یطراح خود ینهادها ریسا و هادانشگاه بلوغ و

 هادانشگاه یکارکردها و هانقش بودن یکل ،عمده تیمحدود
 وسـعت یلبه دل .2 .است شده استخراج هایداده به با توجه

 تیمحدود و (یانیم و ییاجرا رانی)مد پژوهش ةجـامع
 نیا که شـد انتخاب تهران شهر از موردنیاز ةنمون ،امکانات

 ژوهشپ یهاهافتی یریپذمیتعم است ممکن یریگنمونه ندیفرا
 از ،استاندارد پرسشنامه نبود لیدل به .3 سازد؛ محدود را

 دیدگر یسع هرچند .دیگرد استفاده ساخته محقق پرسشنامه
 تیرعا پرسشنامه ساخت یبرا موردنیاز موارد امکان حد تا که

 مورد مشابه هایپژوهش در که است الزم وجودبااین ،گردد
 و یداخل یتجرب هاینمونه بودن ای و کمبود .4 گیرد قرار دییتأ

 صمشخ با ویژهبه ینوآور ستمیاکوس جادیا ةنیزم در یخارج
 دانشگاه هر و یطورکلبه هادانشگاه یتصاصاخ نقش کردن

 ژهیو طوربه پژوهش نیا -5منطقه. هر در و یاختصاص طوربه
 است. نپرداخته هادانشگاه نوع منظر از هانقش یبررس به

 تعارض منافع

 منافع ندارم. تعارض

 منابع

 ،دولت ارتباط مطلوب الگوی ،(1387) .ع ،تعب بی و .ح ،نیا امیری
 دفتر هایتجربه پژوهی مورد دانشگاه و صنعت
 سراسری کنگره دوازدهمین ،کشور در فناوری هاییهمکار

 ،تهران ،توسعه برای صنعت و دانشگاه ،دولت هایهمکاری
 امیرکبیر. دانشگاه

 اهدانشگ ،دولت ارتباط مفقوده هایحلقه بررسی (1392) .ک ،باقری
 .نوآوری سیستم رویکرد اساس بر ایران در صنعت و

 هایهمکاری سراسری کنگره هفتمین مقاالت مجموعه
 ملی. توسعه برای صنعت و دانشگاه ،دولت

 و فناوری ،علم مطالعات تاریخچه مرور (1398) .س ،کاشانی
 و علم یاستس .دولت نقش ایفاء ضرورت و نوآوری
 .16-1 ،(2)11 ،فناوری

 (.1398) .م ،پیشوایی .،ر ع. ،مقدمیغفار م.، ،الهی شمس ا.، ،ذاکری
 با هدانشگا صنعتی تعامالت توسعه گیریتصمیم الگوی

 لمع سیاست .متنوع خارجی بازیگران و سازوکارها به توجه
 .50-33 ،(1)12 ،فناوری و

References 

Amiri Nia, H., & Bi Taab, a. (2008). Desired Model of 
Government, Industry and University Relationships 
Case Study of Technology Cooperation Office 
Experiences in Iran. 12th National Congress of 
Governmental Cooperation, University and Industry 
for Development, Tehran, Amir Kabir University.  

Bagheri, K. (2013). The study of missing links between 
government, university, and industry in Iran based 
on the innovation system approach. Proceedings of 
the 7th National Congress on Government-
University and Industry Cooperation for National 
Development. 

Banerjee, B., & Ceri, S. (2015). Creating innovation 
leaders: A global perspective: Springer. 

Beugré, C. D. (2016). Building entrepreneurial ecosystems 
in sub-Saharan Africa: A quintuple helix model: 
Springer. 

Caniëls, M. C., & Van den Bosch, H. (2011). The role of 
higher education institutions in building regional 
innovation systems. Papers in Regional Science, 
90(2), 271-286. 

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining 
validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 
39(3), 124-130. 

Curley, M., & Salmelin, B. (2017). Open innovation 2.0: 
the new mode of digital innovation for prosperity 
and sustainability: Springer. 

Dabic, M., Svarc, J., & González-Loureiro, M. (2018). 
Entrepreneurial universities in innovation-seeking 
countries: challenges and opportunities: Springer. 

Den Ouden, E. (2011). Innovation design: Creating value 
for people, organizations and society: Springer 
Science & Business Media. 

Dias, A., Salmelin, B., Pereira, D., & Dias, M. S. (2018). 
Modeling Innovation Sustainability and 
Technologies: Springer. 

Entezari, Y. (2015). Building knowledge-based 
entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. 
Procedia-social and behavioral sciences, 195, 1206-
1215. 

Ferretti, M., & Parmentola, A. (2015). The creation of local 
innovation systems in emerging countries: the role 
of governments, firms and universities: Springer. 

Fransman, M. (2018). Innovation ecosystems: Increasing 
competitiveness: Cambridge University Press. 

Goodman, J., Korsunova, A., & Halme, M. (2017). Our 
collaborative future: Activities and roles of 
stakeholders in sustainability‐oriented innovation. 
Business Strategy and the Environment, 26(6), 731-
753. 

Gunasekara, C. (2006). Reframing the role of universities in 
the development of regional innovation systems. The 
Journal of Technology Transfer, 31(1), 101-113. 

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The 
use of partial least squares path modeling in 
international marketing. In New challenges to 
international marketing: Emerald Group Publishing 
Limited. 

Inkinen, T., & Suorsa, K. (2010). Intermediaries in regional 
innovation systems: high-technology enterprise 
survey from Northern Finland. European Planning 
Studies, 18(2), 169-187. 



 

 

   168ص     ...شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد  | همکاران و زرین جویی

  1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی   

Kashani, E. S. (2019). A Historical Review of Science, 
Technology and Innovation Studies and the Role of 
the State. Journal of, 11(2). 

Kilelu, C. W., Klerkx, L., Leeuwis, C., & Hall, A. (2011). 
Beyond knowledge brokering: an exploratory study 
on innovation intermediaries in an evolving 
smallholder agricultural system in Kenya. 
Knowledge Management for Development Journal, 
7(1), 84-108. 

Leitão, J., & Alves, H. (2016). Entrepreneurial and 
innovative practices in public institutions: A quality 
of life approach: Springer. 

Leitão, J., Alves, H., Krueger, N., & Park, J. (2018). 
Entrepreneurial, innovative and sustainable 
ecosystems: Best practices and implications for 
quality of life: Springer. 

Lu, C., Rong, K., You, J., & Shi, Y. (2014). Business 
ecosystem and stakeholders’ role transformation: 
Evidence from Chinese emerging electric vehicle 
industry. Expert Systems with applications, 41(10), 
4579-4595. 

MacGregor, S. P., & Carleton, T. (2011). Sustaining 
innovation: Collaboration models for a complex 
world: Springer Science & Business Media. 

Meissner, D., Erdil, E., & Chataway, J. (2018). Innovation 
and the Entrepreneurial University: Springer. 

Mohtarami, A., Hosseini, S. H. K., & Kandjani, H. (2013). 
Rethinking the national innovation system functions 
based on viable system model: A theoretical 
discussion and a comparative analysis. Middle East 
J. Sci. Res, 16(10), 1383-1392. 

Mongkhonvanit, J. (2014). Coopetition for regional 
competitiveness: The role of academe in knowledge-
based industrial clustering: Springer. 

Monteiro, S. P. D. O., & Carayannis, E. G. (2017). The 
Quadruple Innovation Helix Nexus: A Smart Growth 
Model, Quantitative Empirical Validation and 
Operationalization for OECD Countries: Springer. 

Nawaz, W., & Koç, M. (2019). Industry, University and 
Government Partnerships for the Sustainable 
Development of Knowledge-Based Society: Drivers, 
Models and Examples in US, Norway, Singapore 
and Qatar: Springer Nature. 

Nilsson, M., & Moodysson, J. (2011). Policy coordination 
in systems of innovation: A structural-functional 
analysis of regional industry support in Sweden. 
Lund: Lund University, CIRCLE. 

Oksanen, K., & Hautamäki, A. (2015). Sustainable 
innovation: a competitive advantage for innovation 

ecosystems. Technology Innovation Management 
Review, 5. 

Passiante, G., & Romano, A. (2016). Creating Technology-
Driven Entrepreneurship: Foundations, Processes 
and Environments: Springer. 

Peris-Ortiz, M., Ferreira, J. J., Farinha, L., & Fernandes, N. 
O. (2016). Introduction to multiple helix ecosystems 
for sustainable competitiveness. In Multiple Helix 
Ecosystems for Sustainable Competitiveness (pp. 1-
13): Springer. 

Peris-Ortiz, M., Gómez, J. A., Merigó-Lindahl, J. M., & 
Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurial 
universities: Exploring the academic and innovative 
dimensions of entrepreneurship in higher education: 
Springer. 

Rabelo, R. J., & Bernus, P. (2015). A holistic model of 
building innovation ecosystems. IFAC-
PapersOnLine, 48(3), 2250-2257. 

Reichert, S. (2019). The role of universities in regional 
innovation ecosystems. Brussels/Geneva: European 
University Association asbl. Disponível em: 

https://eua.eu/downloads/publications/eua%20in
novation%20ecosystem%20report%202019v1.1_fin
al_digital. pdf. 

Schmitz, A., Urbano, D., Guerrero, M., & Dandolini, G. A. 
(2017). Activities related to innovation and 
entrepreneurship in the academic setting: A literature 
review. In Entrepreneurial Universities (pp. 1-17): 
Springer. 

Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A 
global goodness-of-fit index for PLS structural 
equation modelling. Paper presented at the 
Proceedings of the XLII SIS scientific meeting. 

Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. 
(2018). A review of the ecosystem concept—
Towards coherent ecosystem design. Technological 
Forecasting and Social Change, 136, 49-58. 

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. 
(2009). Using PLS path modeling for assessing 
hierarchical construct models: Guidelines and 
empirical illustration. MIS quarterly, 177-195. 

Zakery, A., Shamsollahi, M., Ghafarimoghadam, A., & 
Pishvaee, M. S. (2019). A Decision-making Pattern 
for University-industry Collaboration Considering 
the Diversity in Mechanisms and External Players. 
Journal of, 11(1)

 
 

 


