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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to determine the extent of scientific cooperation in Iran 

from the viewpoint of university-industry and government communication in the ISI Web of 

Science Information Center. 

 

Methodology: The research method is evaluative and applied. In this research, a triple-spiral 

model was used to measure the relationship between university, industry and government in the 

scientific production process of the country, and interactions between the triangular spiral 

organs were identified using Th.exe software. The statistical population consisted of all Iranian 

articles indexed in the World Wide Web of Science from 1983 to 2017; collecting information 

by census and reviewing all 348.047 Iranian articles indexed in the Web Science Database. 

Data analysis was performed using descriptive statistics and Excel 2010 software, drawing 

tables and graphs. 

 

Findings: The findings showed that T (UIG) in the total scientific output of Iran was 3.12 The 

highest scientific output of Iran in all sciences related to scientific products with organizational 

affiliation was exclusively university (93.88%), the lowest scientific output Also, industry-

government cooperation was close to zero percent (8 papers) and the degree of cooperation 

between the university and industry was 0.81 percent. 

 

Conclusion: The results of this study showed a low level of interactions between the three 

universities-industry-government institutions. Also, in Iran's scientific production, the role of the 

two institutions of industry and organization is very small and the main role of science 

production is in universities. 
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 چکیده

وب او  یاطالعات گاهیصنعت و دولت در پا -از نظر ارتباط دانشگاه رانیدر ا یعلم یهایتوان همکار نییهدف پژوهش حاضر، تع: هدف

 است. نسیسا

 

گانه برای سنجش روابط است. در این پژوهش از مدل مارپیچ سه یو کاربرد ابانهیز نوع ارزروش پژوهش ا پژوهش: شناسیروش

افزار گانه با استفاده از نرممیان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی کشور استفاده شد و تعامالت میان ارکان مارپیچ سه
Th.exe ؛ 7132 یال 3891 یهاسال نسیوب آو سا یاطالعات گاهیشده در پا هینما یرانیمقاالت ا یةکل شامل یآمار ةمشخص شد. جامع

انجام  نسیوب آو سا یاطالعات گاهیشده در پا هینما یرانیمقاله ا 149142 یتمام یو با بررس یاطالعات به صورت سرشمار یآورجمع
 .رفتیجداول و نمودارها صورت پذ میو با ترس Excel 7131افزار و نرم یفیصها با استفاده از آمار توداده لیو تحل هیگرفت. تجز

 

در  رانیا یعلم داتیتول زانیم نیشتریبوده است. ب 37/1 رانیا یعلم داتیدر کل تول T(UIGشاخص ) زانینشان داد م هاافتهی :هاافتهی

 زین یعلم داتیتول زانیم نیدرصد( بوده؛ کمتر 99/81دانشگاه ) منحصراً یسازمان یبا وابستگ یعلم داتیعلوم مربوط به تول یهاکل حوزه
درصد بوده  19/3دانشگاه و صنعت  یهمکار زانیمقاله( و م 9به صفر درصد بوده ) کینزد زانیصنعت و دولت به م یهایمربوط به همکار

 است.

 

در  نهمچنی. است دولت–صنعت -هاد دانشگاهسه ن نیب زیتعامالت ناچ زانیمة دهندپژوهش نشان نیا جینتا :یریگجهیو نت بحث

  ها بر عهده دارند.علم را دانشگاه دیتول یبوده و نقش اصل زیناچ ارینقش دو نهاد صنعت و سازمان بس رانیا یعلم داتیتول

 

 .یعلم یهمکار نس،یگانه، وب آو ساسه چیدانشگاه و صنعت، مدل مارپ ،یارتباط دولت، توان همکار :های کلیدیواژه
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 همقدم

 فعالیت حاصل ندرتبه نوآوری و وریافن ةتوسع جامعه هر در

 همکاری حاصل موارد اکثر در بلکه خاص است، نهادی انفرادی

خود  میان در روابط اثربخشی که است متعددی اجزای فعالیت و
 وجود آن در که متفاوتی نهادهای به توجه با کشور هر .دارند

 که دهدمی تشکیل را نظامی نهادها، این میان روابط دارد و

 مسیر در باید رقابت امکان مناسب و عملکرد از برخورداری برای

 توانتردید میبی و کند حرکت نوآوری تقویت وة فناوری توسع

 و نظام این به وری،فنا ةتوسع ةعرص در آن موفقیت گفت
 ملی نظام اصطالحاً را نظامی چنین. وابسته است آن هایویژگی

 بار برای اولین 1لوندوال )3197نژاد، باقری) نامندمی نوآوری

 پایه بر متناسب نظام یک عنوانبه را نوآوری ملی نظام مفهوم

 معرفی صنعت و دانشگاه مانند و تولیدکنندگان کاربران تعامالت

 (.3887)لوندوال،  کرد
 عنوانبه )دولت، صنعت و دانشگاه( نهاد سه این به عبارتی

 علمی، هایمحیط نقش در مذکور نظام اصلی بازیگران یا اجزا

 جایگاه هریک و کنندمی وظیفه ایفای تولیدی و گذاریسیاست

 ةتوسع منظورها بهبنگاه .دارند جایگزینیغیرقابل و ویژه
 مانند دانش، ةتولیدکنند هایسازمان دیگر با نوآوری هایفعالیت

 رابطه هابنگاه سایر و توسعه تحقیقات و مراکز ها،دانشگاه

 توسعه شود، برقرار ضعیف طوربه رابطه این اگر کنند. برقرارمی

، درواقع .شودمی میسر آهستگی به نیز پیشرفت تکنولوژی و
 رشد حال در کشورهای بیشتر در که است وضعیتی همان

های مختلفی برای مدل د.شومی مشاهده ایران کشور ازجمله
ها مدل تریپل یکی از این مدل. ارتباط این سه نهاد وجود دارد

 (.3187، )جوکار و عصاره گانه استیا مارپیچ سه 2هلیکس

 و توسط اتزکوویتز 3881 سال در ترپیل هلیکس مدل
 گانهسه ارکان تعامالت بین تبیین و توصیف جهت  ،3لیدسدورف

شده  ایجاد توسعه و نوآوری فرایند در) دانشگاه و صنعت دولت،)
 رویکرد از مدل این (3881 لیدسدورف و اتزکوویتز) است

اطالعات  تئوری ةتوسع برمبتنی «متقابل اطالعات» سنجیعلم
 با مرتبط ارکان بین روابط کمی توصیف منظوربه شانون،

 کند.می ه برداری بهر) هاپتنت ( نوآوری و دانشی تولیدات

 سنجش هایقابلیت از استفاده جهت متعددی تحقیقات تاکنون

 المللیبین هایهمکاری و داخلی گانهسه بین ارکان تعامالت

و  مختلف کشورهای در ایمنطقه و ملی سطح در

                                                 
1. Lundvall 

2. Triple Helix 

3. Leydesdorff, Etzkowitz, Ivanova, Meyer 

4. Leydesdorff, Dolfsma, Vanderpanne 

5. Strand 

6. Sun, Negishi 

711لیدسدورف،( آمریکا همچون یافتهتوسعه کشورهای ویژهبه

1.( 

 لیدسدورف و( (، سوئد4،7111فریدچ و لیدسدورف( آلمان
و  سان) ژاپن ،(7131لیدسدورف، و استرَند) نروژ ،)5،7131استرَند
 ،2(7111وندرپان، و لیدسدورف، دولفسما( هلند ،6،7131نگیشی

 (7،7137چویو مون ، هوآنگ، جین، بادوف،کیم) جنوبی کره
 و تشریح جهت مدل این تحلیلی هایقابلیت شده است. انجام
 رسیده است. به اثبات علمی، تعامالت بر حاکم شرایط تبیین

 جهت در ایناکافی و اندک بسیار هایپژوهش ،اینوجودبا البته

 ایران ویژهبه و توسعه حال در کشورهای مدل در این کاربست

 7134 ،9چانگ ؛7132 ،8پارک و چوی، یانگ(  شده است انجام

 (.3187عصاره، و ؛جوکار
-دانشگاه تعامل که ندکمیفرض  جانبهسه پیچش مدل

جوامع  در نوآوری هایوضعیت بهبود دولت کلید-صنعت
 روی آن در تمرکز جانبهسه پیچش قدرت مدل است. بنیاندانش

 جریان از طریق دانشگاه کهاین دلیلبه دارد، قرار روابط دانشگاه

 نقش کار، بازار در تأثیر و عنوان خروجیبه دانشجویان یکنواخت

 کندایفا می بنیاندانش سیستم بلندمدت هایپویاییدر  قاطعی

 .(10،7117)شاین
( تدول ،صنعت دانشگاه،) این پژوهش جایگاه و میزان روابط

 هاتواند در هدایت نهادها و سازمانکند و میمشخص می ایران را
لم سازی عبه تولید و تجاری( ها و صنایعها، پژوهشگاهدانشگاه)

این، منطبق بودن تولیدات علمی با بر عالوه. کمک کند
اندازها و نیازهای مردم و تولید ثروت را های توسعه و چشمبرنامه

توان به درکی صحیح با بررسی این روابط، می .هم یادآور شود
های ریزیها دست یافت و در برنامهاز وضعیت این همکاری

ار رهای پژوهشی نتایج آن را مدنظر قگذاریبلندمدت و سیاست
آمده از این پژوهش  دست که بتوان از نتایج بهداد. درصورتی

ای د که الگویی درست برکرتوان ادعا درستی استفاده کرد، میبه
شده  شناسایی نقاط ضعف و قوت سطح علمی کشور شناسایی

با موقعیت آن کشور در  زیرا سطح علمی هر کشور با توجه. است
ی برتر تحت سلطه شناخته هایفناورری و ظهور علم و فناو

پژوهش حاضر  مسئلهشده  توجه به مطالب بیان با .شودمی
اط نظر ارتب های علمی در ایران ازچگونگی ارزیابی توان همکاری

 11ی وب آو ساینساطالعات دولت در پایگاه–صنعت -دانشگاه

 اهداف پژوهش به شرح زیر است:بنابراین،  است.

7. kim, Huang, Jin, Bodoff, Moon& Choe 

8. Choe, Yang, Park 

9. Chung 

10. Shin 

11. Web of Science 
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 اهدانشگ نظر ارتباط در ایران ازی علم هایتعیین توان همکاری-
 وب آو ساینس یاطالعات پایگاه دولت در-صنعت

 رانیا یعلم داتیاز تول یدولت یسهم دولت و نهادها زانتعیین می 
 نسیوب آو سا یاطالعات گاهیدر پا

 در یرانا علمی تولیدات از صنعتی هایسازمان سهم تعیین میزان 
 ساینس آو وب اطالعاتی پایگاه

  گاهیدر پا رانیا یعلم داتیها از تولسهم دانشگاه زانمیتعیین 
 نسیوب آو سا یاطالعات

و فرضهیه زیهر مطهرح     هها پرسهش در راستای دسترسی بهه اههداف،   
 :شودیم

 

 پژوهش یهاپرسش
-دانشگاه نظر ارتباط ی در ایران ازعلم هایتوان همکاری .3

 چقدر است؟ وب او ساینسی اطالعات پایگاه دولت در-صنعت

 در رانیا یعلم داتیاز تول یدولت یسهم دولت و نهادها زانمی .7
 چقدر است؟ نسیوب آو سا یاطالعات گاهیپا

 ایگاهپ در ایران علمی تولیدات از صنعتی هایسازمان سهم میزان .1
 است؟ چقدر ساینس آو وب اطالعاتی

 یعاتاطال گاهیدر پا رانیا یعلم داتیها از تولسهم دانشگاه زانمی .4
 چقدر است؟ نسیوب آو سا

 

 پژوهش ةفرضي
و مراکز علمی، تولیدات علمی  هادانشگاهبین تولیدات علمی 

های صنعتی و تولیدات علمی دولت و نهادهای دولت سازمان
 وجود دارد. داریمعنیرابطه 

 

 هاي پژوهشپيشينه 
( در 3182) عباسی، نصیری قرقانی، سورانی یانچشمه و مصلح

 یهادانشگاهحرکت به سوی نسل سوم »تحت عنوان  یامقاله
شتند بیان دا« انیبندانشعلوم پزشکی، راه بردی برای اقتصاد 

به بستر ساختاری و ملی  هادانشگاهسوم  مأموریتکه نقش 
رتقا اهای کارآفرینی را بخواهند ایده هادانشگاه ربستگی دارد. اگ

به  نیازمند هاآنشناسایی موانع سازمانی ضروری است.  بخشند
عنوان الگوی برای اجرای کارآفرینی به یهامدلوجود انبوهی از 

هستند. مهم است که انتظارات صنعت، دولت و  ینیکارآفر
و  یفردمنحصربهدرک شود. هیچ روش  هاآندانشگاه و نقش 

اقتصادی وجود ندارد و  ةبهترین مسیر جهت کمک به توسع
ده اصالح ش رویکردهای مطلوب به شرایط وابسته است. نسخه

عملکرد  تواندیماز دانشگاه، صنعت و دولت  گانهسهمدل 
 در اقتصاد را بهبود بخشد. هادانشگاه

بررسی »عنوان ای تحت ( در مقاله3182جوکار و مروتی )
وضعیت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی بر 

 ضمن بررسی کلیه مقاالت با حداقل« گانهاساس مدل مارپیچ سه
یک آدرس از کشور ایران در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس طی 

بیان داشتند که تولیدات علمی ایرانیان  7132تا  3892های سال
در بازه زمانی مذکور روند صعودی داشته  یفناورعلوم و  ةدر حوز

بین، تعامالت دوگانه دانشگاه و دولت، بیشترین  این است. در
داده و کمترین تعامالت مربوطه به مقدار را به خود اختصاص 

اه، گانه دانشگتعامالت سه روابط صنعت و دولت بوده است. روند
 ةصنعت و دولت، طی سی سال گذشته کاهشی بوده و در ده

همچنین ارتباط مستحکم دانشگاه،  اخیر به سمت صفر میل کرد.
 د.در کشور بو فناوریصنعت و دولت عامل شکوفایی صنعت و 

عنوان ( در پژوهشی تحت 3184وان و ضرغامی )جعفری، اخ 
سنجش تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت در مقاالت علمی »

بیان داشتند که « گانهبخش نانو با رویکرد مدل مارپیچ سه
سو رشد به این 7111تولیدات علمی ایران در حوزه نانو از سال 

 نیزما ریتأخدر ایران با  فناوری ةتوجه به حوز و داشته است.
 ود.شده ب یافته آغازبسیار کمی نسبت به کشورهای توسعه

های صورت گرفته با کمک الگوی با استفاده از تحلیل نیهمچن
منظور سنجش وضعیت پویایی ارتباطات ارکان تریپل هلیکس به

 تولیدات ارکان گانه، مشخص شد که وضعیت مناسبی برسه
ن ارکان دو و افزایی چندانی در بیگانه حاکم نبود و همسه
جانبه در تولیدات علمی ایرانی وجود نداشت. از سوی دیگر سه

 طورشده به های منتشرعدم مشارکت بخش صنعت در پژوهش
نعت ص –صنعت و دانشگاه  –زمان با تعامل کم بین دانشگاه هم
وآوری یافته در پویایی ندولت، فاصله کشور با کشورهای توسعه –

 تولیدات علمی نانو را نشان داد.
( تحت 3184سرا )منی و روضهمؤ ،صفر دوستدر پژوهش  

 «گانه در صنعت دفاعی کشورتحلیل شکاف مارپیچ سه»عنوان 
 به گانه،سه مارپیچ مندنظام رویکرد بررسی ضمن شد تالش

 پرداخته کشور دفاعی صنعت در این نظام عاداب شکاف تحلیل

ة حوز سه آگاه خبرگان شامل پژوهش موردمطالعهة جامع .شود
 بین از که دفاعی کشور بود صنعت در دولت و صنعت دانشگاه،

 پژوهش روش شده بودند. نظرخواهی تعیین نفر جهت 11 هاآن

 بودنمعنادار  بررسی منظوربه پژوهش در .پیمایشی بود-توصیفی

 t آزمون از موجود وضعیت و مطلوب وضعیت بین تفاوت

 گرفته بهره نمودار عنکبوتی و اس.پی.اس افزارنرم استیودنت

 وضعیت میانگین بین داد که نشان پژوهش هاییافته .شد

 مطلوب وضعیت میانگین و )دهندگانادراکات پاسخ(  موجود
و  داشت وجود دارییمعن تفاوت ( دهندگانپاسخ انتظارات(
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 گانهسه مارپیچ نظام اجزای بین روابط خصوص در شکاف میزان

 .باشد حوزه این به ترجدی نیازمند توجه بود که بیشتر سایرین از
( در پژوهشی 3184) صیادی، شریفیان و قهرمان تبریزی 

 در صنایع مدیران دیدگاه ایمقایسه ارزیابی»تحت عنوان 

« دانشگاه با ارتباط ایجاد از صنعت اکتسابی مزایای خصوص
 مزایای انواع بررسی مورد عوامل میان بیان داشتند که از

 عنوانبه تولید عامل دانشگاه، با ارتباط ایجاد از صنایع اکتسابی

 آزمون نتایج براساس همچنین بود؛ شناسایی عامل ترینمهم

 در مدیران دیدگاه بین دارییمعن اختالف و الیس کروسکال

 برقراری از صنعت اکتسابی مزایای بررسی مورد عوامل خصوص

 و کاری ةسابق تحصیالت، سطح برحسب دانشگاه با ارتباط
 صنایع برای کلی طوربه .داشت وجود هاشرکت فعالیت ةگستر

 با ارتباط جهت عامل ترینمهم ورزشی محصوالت تولیدی

 همانا که بوده صورت مستقیم به مزایا و منافع کسب هادانشگاه

 است. بوده شرکت تولیدات ةتوسع همان مزایا و منافع این
 راتیتأث»تحت عنوان  یامقاله( در 7138) 1ژانگ، چن و فو

و  تمؤسسا، هادانشگاهدر ارتباط  گانهسهعلمی تعامالت مارپیچ 
مستقیماً  نهاتنه گانهسهو  دوگانهبیان داشتند که تعامالت  «صنایع

عملکرد علمی علوم آموزش زبان چینی را  یتوجهقابلبه شکل 
 یارگذهیسرما راتیتأثافزایش داده بلکه به میزان متوسطی 
 .دهندیمتحقیقاتی بر روی عملکرد را نیز افزایش 

( در پژوهشی تحت 7132)2لیدسورف، اتزکوویتز، اینگا و می یر
د های نوآورانه: افزونگی تولیسیستم گیری همکاری دراندازه»عنوان 

 بیان «هاو سازمان صنعت گانه دولت،علمی در مارپیچ روابط سه
واند در تآورد که میای را فراهم میگانه استعارهداشتند که مارپیچ سه

کاربرده شود. بر طبق نظر محور و نوآوری بهسازی اقتصاد دانشمدل
های اجتماعی مانند ها ساختارهای شناختی این مفهوم در ساختآن

نفع نهفته بود. در الگویی که آنان ذی مؤسساتعلمی و ارتباطات 
وجه،  1های افقی میان هرکدام از بر تفاوتطراحی کرده بودند، عالوه

های متمرکز بر روابط نو های عمودی نیز که دال برریشهتفاوت
 نظر گرفته و تبیین کرده بودند. های سازمانی است را درمدل

( در پژوهشی 7132) 3و برامبیالدالمارکو، زاویسالک، هالسینک 
ند: کدانشگاه و صنعت رشد می چگونه دانش در ارتباط»با عنوان 

که روندهای علمی  «مروری کلی از دو بخش اقتصادی در برزیل
ی ملی و هاها را بر اساس سیستمهای صنعتی و دانشگاهبین شرکت

این مطالعه موردی در دو قسمت تحقیقات  بخشی بررسی کردند.
ه صورت گانشناسی و هوافضا در برزیل براساس مدل مارپیچ سهاهگی

های و زیرساخت فناوری ةگرفت. نتایج حاکی از تفاوت بین توسع

                                                 
1. Zhang, chen & Fu 

2. Leydesdorff, Etzkowitz, Ivanova, Meyer 

3. Dalmarco, Zawislak, Hulsink,, Brambilla 

دانشی در این دو بخش از تحقیقات بود و بیانگر تفاوت بین واحدهای 
شناسی به علت ملی و بخشی در نوآوری بود. واحدهای گیاه

های ودیت در قوانین و محدودیتهای خاص از قبیل محدمحدودیت
ا ههمکاری ةتوسع ةها درزمیندانش در دانشگاه ةمربوط به توسع

ت های صنعتی مشارککه شرکت حالی مواجه با مشکالتی بودند. در
تری با واحدهای دانشگاهی داشتند. همچنین واحدهای صنعتی وسیع

ی دانشگاه مؤسساتهای تحقیقاتی با به علت عدم هم ترازی حوزه
 دارای محدودیت بودند.

بررسی »ای تحت عنوان ( در مطالعه7132) 4فانگ و وونگ
به  های مربوطگیری از دادهفرآیند مدرنیزه کردن طب سنتی با بهره

یان ب «گانهنشریات علمی و عالئم تجاری با رویکرد مارپیچ سه
کنگ، چین، تایوان و کره جنوبی از داشتند که کشورهای هنگ

ر وری دنظر توانایی و بهره های نوآوری ازترین سیستمپیچیده
برخوردار بودند و در مورد کشورهای ژاپن  فناوریهای علم و زمینه

که و سنگاپور هم رشدی قوی در این زمینه وجود داشت درحالی
 دچار رکود بودند. کشورهای تایلند و مالزی

بررسی »( در پژوهشی با عنوان 7132خوارزمی و جوهری ) 
ارتباط بین دانشگاه و شهرداری در مشهد با استفاده از مدل مارپیچ 

اً بیان داشتند که صرف «گانه بر اساس ارزیابی عوامل موفقیتسه
 و یدولت ات علمی با نهادهایمسئول برقراری ارتباطها دانشگاه

تند و روابط متقابلی بایستی در میان این واحدها برقرار ی نیسصنعت
گانه سازی سه منظوربهداده کمی و کیفی  آوریجمعروش  باشد.
جامعه آماری پژوهش شامل های منتج از پژوهش بود. یافته

کارشناس از شهرداری مشهد، شورای شهرستان و همچنین استادان 
با شهرداری همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه خیام که 

عوامل  در تمام موجودوضعیت  داد که. نتایج کمی نشان اند بودداشته
د باالیی بر رابطه بین شهرداری مشه تأثیرو این عوامل  بودنامطلوب 

 کردیم بخش کمی را حمایت . نتایج کیفی همچنینشتو دانشگاه دا
 ةدر مشهد در مرحل هادانشگاهو نشان داد که رابطه بین شهرداری و 

 است. گانهسهدوم از مدل مارپیچ 
مدل مارپیچ »عنوان  پژوهشی با در (7131) 5یوو لیدسورف یه،

و دولت در سطح ملی و پویایی آن  صنعت گانه روابط دانشگاه،سه
با بازیابی مدارک علمی بر اساس وابستگی  «سازیفشار جهانیتحت

 شاخص WOS ستنادیپایگاه ا سازمانی نویسندگان همکار از

T(UIG)  را برای کشورهای مختلف محاسبه کردند؛ نتایج نشان داد
که ارتباط بین سه زیرسیستم دانشگاه صنعت و دولت در مدل مارپیچ 

کرد. گانه توان کمی داشت و در کشورهای مختلف باهم فرق میسه
انه در گشدن باعث تضعیف مارپیچ سههمچنین نشان داد که جهانی

4. Fung, Wong 

5. Ye, Yu,, Leydesdorff 



 21 ...                                                                                            رانیدر ا یعلم یهایتوان همکار یابیارز :و پرانام  یمونیل یطهماسب

 شده است که شود. در این پژوهش بیانمحلی می سساتمؤسطح 
شاهد  3881توانیم انتظار داشته باشیم که در سطح ملی از سال می

سازی را گانه باشیم. همچنین تأثیر جهانیافزایش در توان مارپیچ سه
های آمریکا و چین بر همکاری طور خاص در خصوص دو کشوربه

شدن در این اثر جهانی. انددهبین سازمانی مورد تحلیل قرار دا
 تر است.توسعه پیشرفتهیافته از کشورهای درحالکشورهای توسعه

 یکشورهادهد این است که در یمنشان  هاپژوهشنتایج  آنچه
یافته ارتباط بین سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت بیشتر از توسعه

یافته است. همچنین این ارتباط در کشورهای توسعهکشورهای کمتر 
متفاوت هستند. در کشور ایران نیز ارتباط بین سه نهاد  باهممختلف 

مطلوب وجود ندارد. بیشترین ارتباط در کشور ایران ارتباط  صورتبه
بین دانشگاه و دولت بوده و این دو نهاد ارتباط کمتری با بخش 

دفاتر مراکز تحقیقاتی و  وجودبای اخیر هاسالصنعت دارند. اما در 
 ها بیشتر شده است.یهمکاراین  هادانشگاهارتباط با صنعت در 

 
 پژوهش یشناسروش

ارزیابانه است، زیرا هدف اصلی آن  از نوع پژوهش پژوهشاین 
ی کشف دانش، آزمایش کاربرد دانش در یک طرح یا برنامه جابه

در محیط واقعی  که آنجا ازویژه است. همچنین پژوهش ارزیابانه 
 شود، غالباً دارای متغیرهای کنترل نشده نسبتاً زیادی هستندیماجرا 

سنجی است، زیرا به بررسی همچنین از نوع علم (.3128)پاول، 
زیرا  تولیدات علمی پرداخته است و نیز از نوع همبستگی است،

ین یک همچن همبستگی سه عامل را مورد بررسی قرار داده است.
، زیرا گرایش به عملی بودن دارد و به آزمودن استاربردی پژوهش ک

ورزد یم دیتأک اطالعاتی که کاربرد فوری در حل مسائل واقعی دارند،
مقاالت ایرانی نمایه  ةآماری این مطالعه کلی ةجامع (.22: 3128پاول،)

 7132تا  3891ساینس که در بازه زمانی سال  وشده در پایگاه وب آ
مقاله  149124که شامل گاه اطالعاتی وب آو ساینس هستند در پای
گیری سرشماری مونهدلیل محدود بودن جامعه، از روش نبه .است

آماری مورد ارزیابی قرار  ةجامع کلیة شده است که طی آن استفاده
 مقاالت ایرانی که در پایگاه اطالعاتی ةدر این مطالعه کلی .گیرندمی

برای  و بررسی قرار گرفتند. موردبحثوب آو ساینس موجود بودند 
مقاالت ایرانی که در پایگاه اطالعاتی وب آو  ةگردآوری داده کلی

ذیل  به شرح های جستجویاستراتژ از طریق ،اندشدهساینس نمایه 
های کمی شامل روابط بین سازمانی، روابط با بررسی آماری دادهو 

های موضوعی و اطالعات نمایه شده در حوزه المللی،سازمانی بین
 استخراج اطالعاتی مذکورپایگاه 

ه جانبگیری روابط سهاندازه معیار عنوانبه T(UIG) شاخص و شده
های مربوط به شبکه . همچنین با کمک دادهشودبه دست آورده می

پاژک، یو سی آی  یافزارهانرم یلهوس های سازمانی و بههمکاری
ن تریمهم شود.می ، نقشه روابط سازمانی ترسیمویور نت و ووس

دهد که مقادیر شاخص افزاری که به کاربران این امکان را مینرم
T(UIG) افزارمنرکند،  یعنی اطالعات متقابل در سه بعد را محاسبه 

TH.exe  صورتبه اکنونهمو  شدهطراحی 7119است که در سال 
 http://www.leydesdorff.net/th/th.exe در رایگان

شده  طراحی محور کاربر صورتبه افزارنرم این است. دسترسیقابل
، هادادههای تحلیل یکسان اطالعات عددی واحد واردکردنبا  است.

 همهای دانشگاهی، صنعتی و دولتی در روابط توان بر آدرسمی
دارای یک آدرس  ایمقاله. برای مثال اگر ردتمرکز ک سازمانی

در این  صنعت -دانشگاه ةدانشگاهی و یک آدرس صنعتی باشد، رابط
 این درواقع. شودمیدر نظر گرفته  «رابطهیک » عنوانبهبرنامه 

ا و ب هشد گانه طراحییری روابط مدل مارپیچ سهگبرنامه برای اندازه
بین سه حوزه را به  T(UIG)مقدار شاخص توان استفاده از آن می

 آورد. دست
 -نعتص -در محاسبه اطالعات متقابل یا شکلی بین دانشگاه

 آوریم.در این سه حوزه را به دست می موردنیازهای داده ، تعداددولت
ر ها با استفاده از عملگ، چگونگی بازیابی دادهرسم شدهدر نمودار ون 

هایی از . این بازیابی مجموعهشده است نشان داده AND یمنطق
کند که حاوی توزیع فراوانی نسبی در سه به ما ارائه می را هاداده

 ها نهایت دقت به کار گرفتهحوزه مختلف است. باید در بازیابی داده
وگیری جل انیپوشدارای هممناطق  باریکشود تا از بازیابی بیش از 

 .شود

 (7131)لیدسورف و دیگران،AND منطقیبا استفاده از عملگر  اطالعات متقابل در سیستم. 2 شکل

http://www.leydesdorff.net/th/th.exe
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ف و سوربازیابی اطالعات که توسط لیدروش با استفاده از 
 Advancedدر قسمت ، جستجو را شده انجام پارک

search مقاالت کنیم. ابتدا به ترتیب اعمال میU0 ،

I0،G0،UI0،UG0،IG0  وUIG0  را بر اساس نمودار
بازیابی وب آو ساینس  اطالعاتیپایگاه های از داده باال

 .نیمکمی
(1) U0: 

#1 CU=Iran AND OO=(Univ* OR 

coll* OR facult*) NOT OO=(co OR 

co. OR company OR corp* OR ltd*) 

NOT OO=(organiz* OR minist* OR 

govt OR govern* OR acad*) 

 ا نامها، بآن وابستگی سازمانی در کهمقاالتی در این عبارت 
 یا «دانشگاه»در عنوان سازمان واژه  . سپسایران باشد

ی با همکار و باشد شده قید« گروه آموزشی» یا« دانشکده»
 هایعمومی یا شرکت ،دولتی مؤسساتسایر نهادها مانند 

حاصل همکاری  صرفاًد و نصنعتی تهیه نشده باش
 .شوند، جستجو میدنهای دانشگاهی باشسازمان

(2) I0: 

#2 CU=iran AND OO=(co OR co. 

OR company OR corp* OR ltd*) 

NOT OO=(organiz* OR minist* OR 

govt OR govern* OR acad*) NOT 

OO=(univ* OR coll* OR facult*) 

 ها،آن وابستگی سازمانی در کهمقاالتی در این عبارت 
 «شرکت»در عنوان سازمان واژه  سپس .نام ایران باشد با

 مؤسساتبا همکاری سایر نهادها مانند  وباشد  شده قید
د و نهای صنعتی تهیه نشده باشعمومی یا شرکت ،دولتی
، جستجو باشد صنعتی هایسازمانحاصل همکاری  صرفاً

 .شوندمی

(3) G0: 

#3 CU=iran AND OO=(organiz* OR 

minist* OR govt OR govern* OR 

acad*) NOT OO=(co OR co. OR 

company OR corp* OR ltd*) NOT 

OO=(univ* OR coll* OR facult*) 

ا بها، در این عبارت مقاالتی که وابستگی سازمانی آن
سپس در عنوان سازمان واژه . نام ایران آمده باشد

 دهش قید «انستیتو»یا  «سازمان»یا  «دولت»یا  «وزاتخانه»
دولتی، عمومی یا  مؤسساتو با همکاری سایر نهادها مانند 

های صنعتی تهیه نشده باشند و صرفاً حاصل شرکت
دولتی و عمومی یا واحدهای تحقیق  مؤسسات همکاری

 می باشد.دولتی و عمو
(4) UI0: 

#4 CU=iran AND OO=(univ* OR 

coll* OR facult*) AND OO=(co OR 

co. OR company OR corp* OR ltd*) 

NOT OO=(organiz* OR minist* OR 

govt OR govern* OR acad*) 

که حاصل همکاری نهادهای مقاالتی در این عبارت 
 .شوندمی جستجو هستند،دانشگاهی و صنعتی 

(5) UG0: 

#5 CU=iran AND OO=(univ* OR 

coll* OR facult*) AND 

OO=(organiz* OR minist* OR govt 

OR govern* OR acad*) NOT 

OO=(co OR co. OR company OR 

corp* OR ltd*) 

که حاصل همکاری نهادهای مقاالتی در این عبارت 
 .شوندمی جستجو هستند، دانشگاهی و دولتی

(6) IG0: 

#6 CU=iran AND OO=(organiz* OR 

minist* OR govt OR govern* OR 

acad*) AND OO=(co OR co. OR 

company OR corp* OR ltd*) NOT 

OO=(univ* OR coll* OR facult*) 

این عبارت مقاالتی که حاصل همکاری نهادهای  در
 .شوندمی جستجو هستند،صنعتی و دولتی 

(7) UIG0: 

#7 CU=iran AND OO=(organiz* OR 

minist* OR govt OR govern* OR 

acad*) AND OO=(co OR co. OR 

company OR corp* OR ltd*) AND 

OO=(univ* OR coll* OR facult*) 

 این عبارت مقاالتی که حاصل همکاری نهادهای در
 .دشونمی جستجو هستند،دانشگاهی و صنعتی و دولتی 
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 UIGو  U ،I ،G ،UI ،UG ،IG هایحوزهبازیابی شده در  مقاالت .1شکل 

 
 U  ،I  ،G  ،UI  ،UG ،IG مقاالت سپس توزیع فراوانی

 کنیم.را بر اساس نمودار باال محاسبه می UIGو 
 
U=U0-UI0-UG0+UIG0 I=I0-UI0-

IG0+UIG0 G=G0-IG0-UG0+UIG0 
UI=UI0-UIG0 IG=IG0-UIG0 UG=UG0-

UIG0 UIG=UIG0 

هههای مربههوط بههه جهههت گههردآوری داده ترتیههبایههنبههه
منتسههب بههه سههه نهههاد دانشههگاه،   مقههاالتتوزیههع فراوانههی 

پایگههاه اطالعههاتی وب آو  صههنعت و دولههت نمایههه شههده در   
و اطالعههات  شههده واردعبههارات جسههتجوی مناسههب  سههاینس

 ةههای سهازمانی، حهوز   یوابسهتگ  ،مقهاالت  تعهداد کامل شامل 
مربههوط بههه وابسههتگی  یهها کشههورهای موضههوعی، نههام کشههور

سازمانی، زبهان و نهوع مهدارک در ههر مرحلهه از ایهن پایگهاه        
در صههفحه  هههاداده یآورجمههعبههرای  شههود.اسههتخراج مههی

سهههاینس  اوجسهههتجوی پیشهههرفته پایگهههاه اطالعهههاتی وب 
 بهه یج مقاالت ایران را جستجو کهرده، سهپس در صهفحه نتها    

 یبنههددسههتهموضههوع مقههاالت در قسههمت    آمههده دسههت
و در آخههر بههر اسههاس سههال محههدود  موضههوعی محههدود شههد

 بههه دسههت یهههادادهشههد و سههپس تجزیههه و تحلیههل روی  
هههای کمههی بهها بررسههی آمههاری داده آمههده صههورت پههذیرفت.

المللههی، شههامل روابههط بههین سههازمانی، روابههط سههازمانی بههین
هههای موضههوعی و اطالعههات نمایههه شههده در پایگههاه   حههوزه

واحههدهای  . شههوداطالعههاتی وب آو سههاینس انجههام مههی   
در مقههاالتی اسههت کههه  توزیههع فراوانههی موردبررسههیتحلیههل 
ة کلیهه .انههدطالعههاتی وب آو سههاینس نمایههه شههده  پایگههاه ا

 7132لغایههت سههال  3891 یهههاسههالمقههاالت ایرانههی طههی 
و بهه   انهد شهده که در پایگاه اطالعاتی وب آو سهاینس نمایهه   

 ، بررسی شد.اندبودهزبان انگلیسی 
 

رونههد رشههد تولیههدات علمههی کشههور جمهههوری   :هههاافتهههی

 را نسیوب او سهههااسهههالمی ایهههران در پایگهههاه اطالعهههاتی 
.7132 تا 3891 یهاسال فاصله

 

 7132تا  3891ی هاسالطی  Web of Scienceروند رشد تولیدات علمی ایران در پایگاه اطالعاتی . 2جدول  

 درصد تولیدات علمی تعداد کل سال
3891 327 33/47 

3894 343 28/12 

3892 319 19/12 

3891 394 27/72 

3892 311 24/11 

3899 312 72/72 

3898 321 33/78 
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 درصد تولیدات علمی تعداد کل سال
3881 387 22/13 

3883 711 11/77 

3887 717 31/72 

3881 434 37/72 

3884 492 11/77 

3882 117 83/72 

3881 239 34/77 

3882 893 72/38 

3889 3778 81/72 

3888 3131 83/73 

7111 3221 83/39 

7113 7182 72/71 

7117 7942 39/74 

7111 1817 23/77 

7114 2317 98/74 

7112 1989 34/71 

7111 8727 31/72 

7112 31412 32/78 

7119 32428 39/72 

7118 71182 12/71 

7131 77914 11/71 

7133 78417 81/72 

7137 11232 81/74 

7131 13324 3/74 

7134 11419 3/74 

7132 19281 1/74 

7131 44139 72/79 

7132 71244 77/79 

 22/71 149124 مجموع

 
 وب ، تولید علم ایران در پایگاه اطالعاتی3ی جدول هادادهبر طبق 

روند تقریباً ثابت و پایینی داشته است. اما  7111تا سال  او ساینس
، با شیب مثبت و افزایشی، 7111های بعد از سال ازآن و در سالپس

شاهد افزایش تصاعدی سالیانه تولیدات علمی ایران هستیم. الزم به 
مطرح شد، این روند هم که بحث تحریم  7132ذکر است از سال 

بتدای زمانی استخراج مقاالت تا ا ةنکه بازسیر نزولی پیدا کرد ضمن ای
 بوده و برخی از مقاالت هنوز به چاپ نرسیده بوده اند. 7139سال 

 هاي پژوهشپرسش
ی در علمههه ههههاییهمکهههارتهههوا  : پرسهههش اول

دولههت -صههنعت-دانشهههاه ارتبهها  نظههر ازایههرا  

چقههههدر وب اوسههههاین  ی اطالعههههات یهههههاهدر پا

 است؟

 آمده است: 7پاسخ به این پرسش در جدول 
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 ی پژوهشهاشاخصبر اساس  Web of Scienceچگونگی تولیدات علمی ایران در پایگاه اطالعاتی  تیوضع .1جدول 

 تولیدات کل تولیدات علمی ایرا  

 149142 تعداد کل تولیدات*

 سهم درصدی از کل تولیدات کشور فراوانی شاخص

U 171219 99/81 

I 221 77/1 

G 437 37/1 

UI 1214 19/3 

UG 4717 77/3 

IG 9 11/1 

UIG 83 11/1 

T(UIG) 37/1- 
ی همکهاری دولهت، صهنعت،    هها شهاخص تفاوت اعداد بازیابی شده به علت نامشخص بهودن وابسهتگی سهازمانی سهایر تولیهدات علمهی بهوده اسهت کهه در نتهایج جسهتجوهای            *

 .اندنشدهسازمان بازیابی 
 دهندهنشانها در جدول فوق، یافته شده ارائهی هادادهبر اساس 

 7132تا  3891ی هاسالتولید علمی در فاصله  149142تولید 
. بر اساس این است نسیوب او سادر پایگاه اطالعات علمی 

های عملی دولت، صنعت سازمان در تمامی یهمکارنتایج، توان 
ی علوم در تحقیقات با وابستگی سازمانی کشور ایران، به هاوزهح

در روابط  Tهرچه مقدار شود که یم. یادآور است -37/1میزان 
ة دهندتر باشد، نشانگانه منفی و از نظر قدرمطلق بزرگسه

ابل ها )تقیهمکارافزایش پویایی در  قطعیت و کاهش میزان عدم
و  مقادیر مثبت برعکساطالعات( و به عبارتی ثبات نظام است؛ 

ال، مثعنوانثباتی در نظام موردمطالعه )بهمؤید وجود بی Tصفر 
، گانهنظام تولیدات علمی( و عدم وجود همکاری میان ارکان سه

 هاست.دولت، صنعت، دانشگاه و مستقل بودن هر یک از آن
 دولت با -، تعامالت دوگانه دانشگاههای کلی علومدر حوزه

مدرک علمی بیشترین میزان روابط را به خود اختصاص  1214
در  4717های صنعتی با سازمان -داده است و روابط دانشگاه

 -های صنعتیتوجه روابط سازمانمکان بعدی است. نکته جالب
مقاله در مرتبه آخر تعامالت دوگانه قرار  9دولت است که با تنها 

 (.3ارد )نمودار د
 

 
 های دوجانبه در تولیدات علمی ایران. تولیدات علمی حاصل همکاری3نمودار 
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 یدولتهه یسهههم دولههت و نهادههها زا میهه: پرسههش دوم

وب آو  یاطالعههات هههاهیدر پا را یهها یعلمهه داتیههاز تول

؟چقدر است ن یسا

  

 نسیوب آو سا یاطالعات گاهیدر پا رانیا یعلم داتیاز تول یدولت یسهم دولت و نهادها زانیم .1جدول  
 درصد تولیدات علمیتعداد کل  سال

3891 1 11/1 

3894 1 11/1 

3892 1 11/1 

3891 3 11/1 

3892 3 11/311 

3899 7 11/21 

3898 1 11/1 

3881 1 11/1 

3883 1 11/1 

3887 1 11/11 

3881 4 11/72 

3884 3 11/1 

3882 2 11/71 

3881 31 11/41 

3882 9 21/37 

3889 1 11/11 

3888 31 11/71 

7111 31 22/11 

7113 31 72/13 

7117 33 11/11 

7111 2 11/71 

7114 8 44/44 

7112 37 11/72 

7111 33 72/72 

7112 71 18/22 

7119 79 91/47 

7118 17 19/28 

7131 71 32/41 

7133 13 78/13 

7137 71 11/41 

7131 78 17/29 

7134 71 91/42 

7132 72 11/19 

7131 72 24/41 

7132 32 39/43 

 34/24 437 مجموع

 
دهنهد. بنهابر   مهی های مربوط بهه ایهن سهؤال را نشهان     ، داده1جدول 
از مجمههوع  ،3شههده در جههدول   ههها و مطههابق آمههار ارائههه  یافتههه

هههای تولیههد علمههی مربههوط بههه ایههران در فاصههله سههال    149142

سههند علمههی میههزان سهههم دولههت و      437موردبررسههی، تعههداد  
 37/1نهادهای دولتهی در تولیهد ایهن منهابع بهوده اسهت کهه معهادل         

د بیههانگر تعههداد درصههد از کههل تولیههدات علمههی اسههت. ایههن عههد   
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ههها سههازمانی مربههوط بههه  تولیههداتی اسههت کههه منحصههراً وابسههتگی 
 اند.دولت و نهادهای دولتی را داشته

ی صنعتی از تولیدات هاسازما پرسش سوم: میزا  سهم 

 ساین  چقدر است؟ آو علمی ایرا  در پایهاه اطالعاتی وب

 

 نسیوب آو سا یاطالعات گاهیدر پا رانیا یعلم داتیاز تول یصنعت هایسازمانسهم  زانیم .1جدول 

 درصد تولیدات علمیتعداد کل  سال
3891 3 11/1 

3894 1 11/1 

3892 7 11/21 

3891 7 11/21 

3892 3 11/311 

3899 1 11/1 

3898 3 11/311 

3881 7 11/21 

3883 7 11/1 

3887 1 11/1 

3881 1 11/1 

3884 1 11/1 

3882 7 11/311 

3881 7 11/21 

3882 1 11/1 

3889 7 11/21 

3888 7 11/21 

7111 1 11/1 

7113 31 11/71 

7117 31 11/31 

7111 32 11/1 

7114 13 71/1 

7112 71 11/1 

7111 12 43/2 

7112 49 11/9 

7119 21 78/34 

7118 17 11/9 

7131 17 11/9 

7133 29 27/3 

7137 21 17/33 

7131 47 78/34 

7134 28 19/2 

7132 23 71/4 

7131 28 42/9 

7132 11 73/73 

 71/8 221 مجموع
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. دهندمیرا نشان  سؤال نیمربوط به ا های، داده4جدول 
از مجموع  ،3در جدول  شده ارائهو مطابق آمار  هایافته بنابر

 هایسالدر فاصله  رانیمربوط به ا یعلم دیتول 149142
های سازمانسهم  زانیم یسند علم 221تعداد  ،موردبررسی

درصد از  77بوده است که معادل  عمناب نیا دیدر تول صنعتی
است  یداتیتعداد تول انگریعدد ب نیاست. ا یعلم داتیکل تول

های سازمانمربوط به  یسازمان هاوابستگی منحصراًکه 
 اند.داشتهرا  صنعتی

 
 یعلم داتیها از تولسهم دانشهاه زا می پرسش چهارم:

 چقدر است؟ ن یوب آو سا یاطالعات هاهیدر پا را یا

 

 سالنسیوب آو سا یاطالعات گاهیدر پان رایا یعلم داتیاز تول هادانشگاهسهم  زانیم .1جدول 

 درصد کل 

3891 332 17/18 

3894 332 31/18 

3892 332 19/12 

3891 318 71/17 

3892 379 14/19 

3899 317 82/73 

3898 312 24/72 

3881 314 31/13 

3883 712 23/77 

3887 774 33/74 

3881 144 47/74 

3884 434 93/38 

3882 212 22/72 

3881 172 17/71 

3882 919 11/38 

3889 3141 11/77 

3888 3312 38/38 

7111 3211 21/32 

7113 3923 71/77 

7117 7481 21/77 

7111 1271 12/77 

7114 4294 72/71 

7112 1782 12/74 

7111 9114 34/74 

7112 37191 23/72 

7119 31182 29/72 

7118 39817 11/72 

7131 73711 12/72 

7133 72249 71/72 

7137 79924 32/74 

7131 71198 48/71 

7134 13428 17/71 

7132 11212 11/71 

7131 41814 22/71 

7132 72471 22/71 

 12/72 171212 مجموع
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. دهنهد یسهؤال را نشهان مه    نیه مربوط بهه ا  یها، داده2جدول 
از  ،3شههده در جههدول  و مطههابق آمههار ارائههه  هههاافتهههیبنههابر 

در فاصههله  رانیههمربههوط بههه ا یعلمهه دیههتول 149142مجمههوع 
 زانیههم یسههند علمهه 171212تعههداد  ،یموردبررسهه یهههاسههال

منهابع بهوده اسهت کهه معهادل       نیه ا دیه ها در تولسهم دانشگاه
 انگریه عهدد ب  نیه اسهت. ا  یعلمه  داتیه درصد از کل تول 99/81

 یسههازمان هههایاسههت کههه منحصههراً وابسههتگ  یداتیههتعههداد تول
 اند.ها را داشتهمربوط به دانشگاه

 

 پژوهش هایفرضیه آزمو 
و مراکز علمی،  هادانشگاهبین تولیدات علمی فرضیه اول: 

های صنعتی و تولیدات علمی دولت و تولیدات علمی سازمان

 وجود دارد. داریمعنینهادهای دولت رابطه 
اکز و مر هادانشگاهدر بررسی ارتباط بین تولیدات علمی  

های صنعتی و تولیدات علمی سازمانعلمی، تولیدات علمی 
روابط دو به دو بین تولیدات این مراکز  دولت و نهادهای دولت

 مدل شد: هاآنمورد بررسی قرار گرفت و رابطه بین 

در بررسی ارتباط بین تولیدات علمی دانشگاه و تولیدات 
بهترین  شودیمکه در نمودار زیر مشاهده  طورهمانعلمی دولت 

 تبیین کند مدلی نمایی تواندیممدل ریاضی که این رابطه را 
تولیدات علمی دانشگاه تابعی نمایی از  گریدیعبارتبهاست 

 ی این مدلتولیدات علمی دولت است. ضریب تعیین برا

=0.842R تولیدات علمی دانشگاه) است=Y ، تولیدات علمی
 (.Xولت=د

 

 
 دانشگاه و تولیدات علمی دولت تولیدات علمی. 1نمودار 

 
در بررسی ارتباط بین تولیدات علمی دانشگاه و تولیدات علمی 

 بهترین شودیمکه در نمودار زیر مشاهده  طورهمانصنعت نیز 
مدل ریاضی برای توصیف این رابطه نیز مدلی نمایی است 

تولیدات علمی دانشگاه تابعی نمایی از تولیدات  گریدیعبارتبه
 R2=0/83 علمی صنعت است. ضریب تعیین برای این مدل

 (Xصنعت =تولیدات علمی ، Y=تولیدات علمی دانشگاهاست )

 
 تولیدات علمی دانشگاه و صنعت. 1نمودار 

y = 217.14e0.1823 x

R² = 0.8442
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 داتیههصههنعت و تول یعلمهه داتیههتول نیارتبههاط بهه یدر بررسهه
مشههاهده  ریههکههه در نمههودار ز  طههورهمههاندولههت  یعلمهه

 زیه رابطهه ن  نیه ا فیتوصه  یبهرا  یاضیمدل ر نیبهتر شودیم
گفهت کهه بهه     تهوان یمه  گهر یدیعبهارت بهه اسهت   یخط یمدل

 داتیه صهنعت تول  یعلمه  داتیه در تول شیهر واحهد افهزا   یازا
 بی. ضههرابههدییمهه شیافههزا دواحهه 18/1 زیههدولههت ن یعلمهه

 است R2=0.82مدل  نیا نییتع

 
 .(Xصنعت=تولیدات علمی ، Yدولت= تولیدات علمی

 تولیدات علمی صنعت و دولت. 1نمودار 

 
نتیجهههه اینکهههه در حهههوزه تعهههامالت دوگانهههه بیشهههترین  
تعههامالت دوگانههه بههه ترتیههب بههین دانشههگاه و دولههت و     

هههای صههنعتی مشههاهده شههد. امهها     دانشههگاه و سههازمان 
ههای صهنعتی   ه بهین سهازمان  اختالف فاحش روابهط دوگانه  

و دولت که درصدی نزدیهک بهه صهفر بهه خهود اختصهاص       
داده اسههت عالمههت مناسههبی از وضههعیت روابههط علمههی و   

 روابط بین این دو نهاد مهم نیست تبع آن سایربه
 

 يريگجهينتبحث و 
تها   سهاینس  اوتولید علهم ایهران در پایگهاه اطالعهاتی وب      

روند تقریبهاً ثابهت و پهایینی داشهته اسهت. امها        7111سال 
، بهها شههیب 7111هههای بعههد از سههال  ازآن و در سههالپههس

مثبههت و افزایشههی، شههاهد افههزایش تصههاعدی سههالیانه      
( 3182) یجوکههار و مروتهه تولیههدات علمههی ایههران هسههتیم.

در  انیه رانیا یعلمه  داتیه کهه تول  دندیرسه  جهینت نیبه ا زین
مههذکور رونههد   یزمههان ةدر بههاز فنههاوریعلههوم و ة حههوز
مطالعهه حاضهر مشهابه     جهه یداشته است کهه بها نت   یصعود
 .است

 دیتولة دهندها نشانیافته ،در پاسخ به پرسش اول

در  7132تا  3891 هایسالدر فاصله  یعلم دیتول 149142
 نی. براساس ااست ساینس ووب آ یاطالعات علم گاهیپا

سازمان در  ،دولت، صنعت یلعم هایهمکاریتوان  ج،ینتا
کشور  یسازمان یبا وابستگ قاتیعلوم در تحق هایحوزه یتمام

 للیالمبین تیبا وضع سهیدر مقا .است -37/1 زانیبه م ران،یا
 نیب یهمکار نییپا اریبس زانیم دهندهنشان T(UIG) زانیم
 یورهاکش گریبا د سهیدر مقا رانیدر ا ی تولید علمنهاد اصل 1
-3/92، هندوستان با -3/87ژاپن با  کهطوریبهاست.  شرویپ

در  -3/27و فرانسه با  -3/11، انگلستان با -4/24با  کای، آمر
د اعدا نیا نیو چ وانیتا یدارند و در کشورها اررتبه اول قر 2

، دسدروفیاست )پارک، هونگ و ل -8/34و  -3/32 بیبه ترت
7112.) 

تولید  149142هم، از مجموع  در پاسخ به پرسش دوم

های موردبررسی، تعداد علمی مربوط به ایران در فاصله سال
سند علمی میزان سهم دولت و نهادهای دولتی در تولید  437

از کل تولیدات  درصد 37/1 معادلاین منابع بوده است که 
های کلی علوم، تعامالت دوگانه علمی است. در حوزه

درک علمی بیشترین میزان روابط م 4717دولت با  -دانشگاه
هم س یعلم داتیتول یدر بررسرا به خود اختصاص داده است. 

 یدارا هایمنحنیزمان،  درگذر رانیا یدولت یدولت و نهادها
 انکسیعدم نرخ رشد  دهندهنشانکه  شودمیمشاهده  ینوسان
 رغمیعل گر،ید یانیاست. به ب یعلم داتیتول گونهایندر 

فراز و  یرشد دارا نیا ،طورکلیبه داتیمشاهده رشد تول

y = 0.3902x + 3.4098
R² = 0.8212
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 است. 7132تا  3891 هایسال یدر ط فرودهایی

 دیتول 149142از مجموع نیز،  در پاسخ به پرسش سوم

اد تعد ،موردبررسی هایسالدر فاصله  رانیمربوط به ا یعلم
 نیا دیدر تول های صنعتیسازمانسهم  زانیم یسند علم 221
 یعلم داتیدرصد از کل تول 77/1بوده است که معادل  عمناب

در مکان  1214با  یصنعت هایسازمان -روابط دانشگاه. است
روابط  توجهجالبنکته  دوم انواع تعامالت دوگانه قرار دارد.

مقاله در مرتبه  9دولت است که با تنها  -یصنعت هایسازمان
 .آخر تعامالت دوگانه قرار دارد

تولید  149142از مجموع  ،در پاسخ به پرسش چهارم

های موردبررسی، تعداد علمی مربوط به ایران در فاصله سال
 ها در تولید این منابعسند علمی میزان سهم دانشگاه 171212

درصد از کل تولیدات علمی است.  99/81بوده است که معادل 
عنوان های دولت، صنعت، بهگفت، همکاری توانیملذا 

بخش دانشی و عملیاتی جامعه یکی  بازنمودی برای تعامالت
یافتگی است. های توسعههای مهم و شاخصهاز مؤلفه

ها مشاهده شد، بیشتر کشورهای که در مرور پیشینهطوریبه
عنصر تولید  1یافته از روابط قوی و مستحکمی بین این توسعه

علم برخوردار هستند که نتیجه آن، گسترش کاربرد دانش و 
بنیان است و اغلب کشورهای کمتر دانش هایتوسعه سازمان

تایج با توجه به ن هستند. یافته دارای ضعف در این حوزهتوسعه
ها این پژوهش و مشخص شدن نقش غالب و اصلی دانشگاه

علم در کل تولیدات علمی ایران و آمار  ةعنوان تولیدکنندبه
یکی از  های صنعتی،بسیار ناچیز دو نهاد دولت و سازمان

شود. وری ملی مشخص میفقر صنعتی و عدم بهرهعوامل 
ها در تولید علم با توجه به البته این روند و برتری دانشگاه

ها در مقایسه با دو نهاد دولت و صنعت تا رسالت اصلی آن
حدی طبیعی است؛ اما آنچه مهم است ارتقای وضعیت علمی 

یدات ولکننده نهایی تو تولید علم در فضاهایی است که استفاده
 علمی هستند.

 

ر دپژوهش هم نشا  داد ة نتایج مربو  به فرضی

حوزه تعامالت دوگانه بیشترین تعامالت دوگانه به ترتیب بین 
های صنعتی مشاهده دانشگاه و دولت و دانشگاه و سازمان

 هایشده است، اما اختالف فاحش روابط دوگانه بین سازمان
صنعتی و دولت که درصدی نزدیک به صفر به خود اختصاص 

ع آن تبداده است عالمت مناسبی از وضعیت روابط علمی و به
سایر روابط بین این دو نهاد مهم نیست. دالیل این ضعف در 

و  محورتوان عدم تأکید بر اقتصاد دانشایران را می
های علمی در بین نهادهای صنعتی و دولتی گذاریسیاست

هرحال آنچه مهم است این است که این نوع روابط برشمرد. به
در سطوح مختلف دوگانه دارای آهنگ متناسبی نیستند و 

های صنعتی ضعف الخصوص در روابط دولت و سازمانعلی
 بین این گانهسهخورد. درنهایت روابط مفرطی به چشم می

مستند علمی نقش بسیار  83نهادهاست که تنها با تولید 
کمرنگی را دارند. به هر صورت این وضعیت نقش به سزایی 

د طور که ذکر شبنیان دارد. هماندر عدم تولید و اقتصاد دانش
یافته صنعتی دارای آمار بسیار باالتری اکثر کشورهای توسعه

دارند.  Tشاخص های و نسبت به ایران در میزان این همکاری
شده است به  ها مشخصطور که درنتیجه دیگر پژوهشهمان

 ریزیبرنامهو  گذاریسیاستعدم وجود یک رسد نظر می
اصلی ایجاد  نبودن متولی کالن در سطح ملی، مشخص

 هماهنگی و رابطه میان دانشگاه، صنایع و دولت، نبود
 اجرایی کافی در صنایع، مراکز هایضمانتراهبردها و 

اجرای همان قوانین اندک  دانشگاهی و دولتی در راستای
 موجود و نیز کمبود بودجه و مشکالت اقتصادی چندساله اخیر

 و از دالیل مهم وجود فاصله میان سه رکن دانشگاه، صنعت
زیر برای  هاشنهادیپدر این راستا،  ت.اسدولت در کشور 

 :شودیمپژوهشگران آتی ارائه 
 سازمان ایران در -صنعت-دولت گانهبررسی روابط سه

 های مختلف علومحوزه

 مان ساز-صنعت-بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای روابط دولت
 و موانع آن در ایران

 مههدل سههازیههها و راهکارهههای بههومی بررسههی شههیوه 

Triple Helix    و منطبهق   یبهوم  یازهها یبهر اسهاس ن
در داخهل   فناوری توسهعه پهژوهش و    ههای زیرساختبا 

 .کشور
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