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Abstract 

This study sought to investigate the 
interactions of University, Industry and 
Government in science and technology, 
scientific production in the country during 
1985-2015. 
In this study, the triple helix model is used to 
determine the relationship between 
university, industry and government, 
scientific production in the field of science 
and technology. Accordingly all articles 
during this period with at least one address 
of Iran, including 267097 articles in the field 
of science and technology were extracted 
and studied through Web of Science. 
Iranian scientific productions in the field of 
science and technology had an upward trend 
during the mentioned time. The mutual 
interactions between university-government, 
had the highest value and the lowest value 
accounted industry-government interactions. 
T value (three dimension relationship) of 
university, industry and government has 
been decreasing in the last three decades and 
has trended toward zero during recent years. 
The strong association between university, 
industry and government, a flourishing 
industry and technology in the country. 
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Unfortunately, in terms of scientific 
production, that is an indicator of 
relationship between these three organs, a 
good situation cannot be seen in the country. 
Undoubtedly, investments and 
implementation of sustainable policies for 
strengthening of the relations between the 
three organs, and efforts to eliminate barriers 
to cooperation of these pillars will follow 
positive results and a dramatic increase in 
triple helix indicators in scientific production 
in the country. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 پائیز، 3سال هشتم، شماره 

 

  

 بررسی وضعیت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی

 گانه بر اساس مدل مارپیچ سه

  2مرضیه مروتی، *1طاهره جوکار

  شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور شیراز دکتري علم اطالعات و دانش -1
  شناسی، دانشگاه زابل علمی علم اطالعات و دانش عضو هیأت -2

  

  دهیچک
تا  1985حاضر به دنبال بررسی وضعیت موجود تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري کشور ایران در بازه زمانی  مقاله

میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري استفاده  گانه، جهت تعیین روابط در این پژوهش از مدل مارپیچ سه .است 2015
در حوزه علوم و فناوري از طریق درگاه ) مقاله 267097شامل (بر همین اساس کلیه مقاالت با حداقل یک آدرس از کشور ایران در این بازه زمانی . شد

Web_of Science تولیدات علمی ایرانیان در حوزه علوم و فناوري در بازه زمانی مذکور روندي صعودي داشته است .استخراج و مورد بررسی قرار گرفت .
روند . ده استدر این بین، تعامالت دوگانه دانشگاه و دولت، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و کمترین تعامالت مربوط به روابط صنعت و دولت بو

ارتباط مستحکم دانشگاه، صنعت و  .کند دولت، طی سی سال گذشته کاهشی بوده و در دهه اخیر به سمت صفر میل می گانه دانشگاه، صنعت و تعامالت سه
اما متأسفانه در عرصه تولیدات علمی که شاخصی از وجود روابط میان ارکان مذکور است وضعیت . دولت، عامل شکوفایی صنعت و فناوري در کشور است

گانه و تالش جهت رفع موانع  هایی پایدار در خصوص تقویت روابط سه هاي بیشتر و اجراي سیاست گذاري شک سرمایه بی. مطلوبی در کشور وجود ندارد
  .گانه در تولیدات علمی کشور را به دنبال دارد هاي هرم سه هاي این ارکان، نتایج مثبت و افزایش چشمگیر شاخص موجود در راه همکاري

  نویسندگی رابطه دانشگاه، صنعت و دولت؛ تولیدات علمی؛ روابط همگانه؛  هرم سه: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
1شومپیتر توسط فناوري و نوآوري مفهوم طرح زمان زا

 در 2
 تبیین و تحلیل براي گوناگونی هاي مدل تاکنون، 1940 دهه
 است شده ارائه فناوري، توسعه گذاري سیاست و نوآوري نظام

 نوآوري هاي مدل نوآوري، ملی نظام ظهور از پیش تا ].1[
2علم فشار مدل همچون(

3تقاضا-کشش مدل و 3
 به غالباً )4

 توجه ها مدل گونه این در که آنجا از .بودند خطی صورت

                                                 
  tjowkar@hotmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

12- Schumpeter 
23- Science-Push Model 
34- Demand-Pull Model 

 آنها بنابراین گرفت نمی صورت جامعه نیازهاي به چندانی
 رو روبه شکست با نیز اغلب و داشتند بازار در محدودي نتایج
 کارآمدي و سو یک از فناوري و علم توسعه ].2[ شدند می
 نوآوري به نگاه ضرورت دیگر، سوي از خطی هاي مدل پائین
4اي شبکه نظام یک صورت به

 ملی نظام نظریه .نمود ایجاب را 5
 1980 دهه اواخر در نوآوري مرسوم هاي نظریه نقد با نوآوري

5فریمن وسیله به
6لوندوال ،]3[ 6

7نلسون و ]4[ 7
 تکوین ]5[ 8

 نوآوري ملی نظام مباحث، این به بخشی نظم با لوندوال .یافت
                                                 
45- Networking System Vision 
56- Freeman 
67- Lundvall 
7[- Nelson 
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 و کاربران تعامالت پایه بر متناسب نظام یک عنوان به را
 نظام ].6[ نمود معرفی صنعت و دانشگاه مانند تولیدکنندگان

 و صنعت دانشگاه، ارتباطات شامل وي دیدگاه از نوآوري ملی
 مستقل، تحقیقاتی مراکز اي، حرفه هاي انجمن دولت،
 یک در پشتیبان هاي زیرنظام و تخصصی خدمات هاي شرکت
 فرابخشی همگرایی نیازمند نوآوري ملی نظام .باشد می کشور
 دانشگاه، میان ارتباط ایجاد به توجه و ]7[ است ملی سطح در

 برخوردار فراوانی اهمیت از آن طراحی در دولت و صنعت
 صنعت دانشگاه، تعامالت طریق از توسعه و تحقیق ].8[ است
 هر نوآوري ملی نظام ایجاد در را کلیدي نقشی دولت و

 منابع از (R&D) توسعه و تحقیق ].9[ کند می ایفاء کشوري
 .است فناوري و دانش تحوالت ایجاد عمده و اصلی
 جدید مسیرهاي شناسایی به توسعه و تحقیق هاي فعالیت
 نهایت، در و فناورانه هاي یافته کشف فناورانه، پیشرفت
 کمک فناوري راهبرد تدوین براي راه نقشه یک سازي فراهم
 و متقابل کنش واقع به و فناوري و علم ارتباط ].10[ کند می

 شتاب را فناوري و علم توسعه صنعت، و دانشگاه پیوند
 توسعه و رشد در تسریع موجب شتاب این و بخشیده
 مستلزم نیز صنعتی توسعه که شود می صنعتی و اقتصادي
 تنها فناوري توسعه عبارتی به .است فناوري توسعه و پیشرفت

 متقابل کنش از متأثر شدیداً و نبوده وابسته صنایع عملکرد به
  ].11[ است مرتبط هاي سازمان و ها دانشگاه با
 به رسیدن براي فناوري، نهایی تولیدکنندگان دنیا سراسر در

 در طرفی از .هستند توسعه و تحقیق نیازمند خوداتکایی
 به پژوهشی هاي توانمندي و امکانات اکثر ایران، مانند کشوري
 تحقیقاتی و عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در سنتی صورت
 خود که ها دانشگاه اینکه جالب .ندباش می متمرکز دولتی

 نهادهاي حتی و صنایع به روز دانش آخرین انتقال سرچشمه
 کافی مالی منابع کسب براي مواقع بسیاري در هستند دولتی
 نیازمند مستقل، تحقیقات و پژوهشی هاي طرح انجام جهت
 عبارتی به .هستند خصوصی صنایع و دولتی مراکز با ارتباط
 سه، این از یک هر يها توانمندي و امکانات ها،نیاز

 دانشگاه ،صنعت که هستند اي زنجیره هاي حلقه دهنده تشکیل
  .سازد می مرتبط یکدیگر با حوزه این در را دولت و
 نوآوري، ملی نظام در دانش جریان اصلی هاي روش جمله زا

 هاي همکاري و مشترك انتشاراتی و تحقیقاتی هاي فعالیت

 مورد شاخص .هستند المللی بین و اي منطقه پژوهشی و علمی
 R&D همان یا جدید دانش تولیدات حوزه، این در بررسی
 در منتشرشده مقاالت گیري اندازه و ارزیابی طریق از که است
 پایگاه مانند ملی یا جهانی اعتبار حاوي استنادي هاي پایگاه

 بررسی مورد اختراعات ثبت هاي پایگاه یا و علوم استنادي
 شدن مشخص اهمیت به توجه با ].13و12و9[ گیرد می قرار

 ساز زمینه تواند می که زمینه این در کشوري هر وضعیت
 و موانع رفع براي بلندمدت و کوتاه هاي ریزي برنامه
 بیشتر هرچه رفتن باال نهایت در و موجود هاي ضعف

 هاي نظام گسترش منظور به کلیدي نهاد سه این تعامالت
 موجود وضعیت بررسی دنبال به حاضرمقاله  باشد بنیان دانش

 فناوري و علوم حوزه در دولت و صنعت دانشگاه، تعامالت
 در خصوصی صنایع با مرتبط دانش حوزه ترین مهم عنوان به

 نتایج کهاست  امید .است اخیر سال سی طی ایران کشور
 جهت آتی هاي ریزي برنامه در بتواند پژوهش این از حاصل
  .باشد کارساز تر مطلوب وضعیت به نیل
  
  پیشینه پژوهش -2

هاي  روابط دانشگاه، صنعت و دولت تاکنون موضوع پژوهش
تعداد . مختلفی در داخل و خارج از کشور بوده است

هاي داخلی در این خصوص اندك و اکثر آنها نیز به  پژوهش
در . اند توصیف و مرور مباحث مرتبط با این حوزه پرداخته

گرفته در این  هاي صورت ترین پژوهش مهم ادامه به برخی از
  :خصوص در خارج و داخل کشور پرداخته شده است
 (TH)گانه  حسین و همکارانش با استفاده از مدل مارپیچ سه

همکاري میان دانشگاه، صنعت و دولت را به منظور تعیین 
دهی به جریان نوآوري بر پایه  هاي ضروري شکل زیرساخت

دانش و روند تحقیق و توسعه در بنگالدش مورد بررسی قرار 
هاي  از طریق نمایه آنان هاي مورد نیاز تحقیق داده. ]9[اند  داده

ت ایاالت متحده و پایگاه ثبت اختراعا ISIاستنادي پایگاه 
هاي علمی و  آمریکا به ترتیب جهت تجزیه و تحلیل شاخص

نسبت موفقیت ثبت اختراع به عنوان یک معیار سنجش 
. آوري شده است گانه جمع نوآوري در درون حوزه مارپیچ سه

دهد که پویایی شبکه  نشان می مقاله آننتایج حاصل از 
از نوآوري در بنگالدش به طور قابل توجهی متأثر 

همچنین . دولت متفاوت بوده است R&Dهاي  سیاست
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هاي استنادي  نویسندگی در انتشارات نمایه الگوهاي روابط هم
با این . اند روندي صعودي داشته 2006تا  1996طی بازه 

گانه در  حال، همکاري درون سازمانی میان ارکان مارپیچ سه
لی هاي پژوهشی م این کشور به طور منفی تحت تأثیر سیاست

  .قرارگرفته و کمتر شده است (T&S)علوم و فناوري 
و همکارانش در پژوهشی موردي به بررسی و مقایسه  1کیم

جانبه تولیدات علمی در بخش کشاورزي کشورهاي  روابط سه
 2010تا  1990در این پژوهش مقاالت . کره و چین پرداختند

حوزه کشاورزي این دو کشور  2010تا  1980و اختراعات 
که تولیدات علمی  دادنتایج نشان . توجه بوده است مورد

هاي مورد بررسی  حوزه کشاورزي هر دو کشور در سال
کارگیري مدل  همچنین با به. روندي صعودي داشته است

گانه تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت، مشخص  مارپیچ سه
ها در کشور  براي اکثر سال (TUIG)گانه  شد که تعامالت سه

نگاهی به تعامالت دوگانه . کشورکره بوده استچین بیش از 
سازد که تعامالت باالي دولت و سایر نهادها  اما مشخص می

بر این امر تأثیرگذار بوده و تعامالت صنایع در این کشور به 
  ].14[نسبت کشور کره کمتر بوده است 

گانه در روابط  و همکارانش ضمن بررسی مارپیچ سه 2وون
هاي  کره جنوبی دریافتند که همکارينویسندگی در  علمی هم

هاي  دانشگاه و صنعت در طول زمان و بر اساس سیاست
المللی  ها به صورت بین دولتی تغییر کرده و این همکاري

درآمده است به طوري که سیستم انتشارات ملی کره جنوبی از 
المللی منابع بسیاري دریافت کرده  مراکز تحقیق و توسعه بین

  ].15[بسیار ایستا مانده است  اما در سطح ملی
به بررسی مدل  3در پژوهش دیگري یه، یو و لیدسدورف

گانه روابط دانشگاه، صنعت و دولت در کشورهاي  مارپیچ سه
نتایج . مختلف و تأثیر جهانی شدن بر تحول آن پرداختند

بندي جهانی  نشان داد که جهانی شدن و رتبه آنان پژوهش
گانه محلی در کشورها از  سه ها سبب کاهش روابط دانشگاه

همچنین تأثیر . ابتداي قرن بیست و یک تا به امروز بوده است
تر از کشورهاي  یافته برجسته جهانی شدن در کشورهاي توسعه

این نتایج همچنین حاکی است که  .توسعه است درحال
کشورهاي هند و اندونزي بیشترین مقادیر مطلوب را براي 

                                                 
1- Kim 
2- Kwon 
3- Ye, Yo and Leydesdorff 

ه، صنعت و دولت در تولید علم طی گانه دانشگا تعامالت سه
  ].16[اند  به خود اختصاص داده 2011تا  1971بازه 

گانه  و لیدسدروف در تحلیل مارپیچ سه 4استراند، ایوانوا
ها و  اي شرکت هاي داده همکاري نظام نوآوري نروژ، شبکه

نتایج بیانگر . هاي ثبت اختراع را مورد بررسی قرار دادند پروانه
ها با بخش صنعت مرتبط  هاي مربوط به شرکت دهآن بود که دا

هاي ثبت اختراع بیشتر  رسد داده است در حالی که به نظر می
. ها است هاي دانش مانند دانشگاه مربوط به زیرساخت
افزایی تحت فناوري و مؤسسات دانشی  همچنین مناطق با هم

المللی قرار  اختراعی بین قوي در سطح باالتري از شبکه هم
  ].17[ دارند

اي فرایند نوسازي طب سنتی را با  در مطالعه 5فانگ و وونگ
هاي مربوط به نشریات علمی و عالئم  گیري از داده بهره

. گانه مورد بررسی قرار دادند تجاري با رویکرد مارپیچ سه
کنگ، چین، تایوان و کره  نتایج نشان داد که کشورهاي هنگ

از نظر توانایی و  هاي نوآوري ترین سیستم جنوبی از پیچیده
هاي علم و فناوري برخوردارند و در مورد  وري در زمینه بهره

کشورهاي ژاپن و سنگاپور هم رشدي قوي در این زمینه 
وجود دارد در حالی که کشورهاي تایلند و مالزي دچار رکود 

  ].18[هستند 
اسماعیلی و همکاران به بررسی وضعیت  نیز کشور داخل در

هاي شهر تهران با  هاي فنی و مهندسی دانشگاه دانشکدهارتباط 
نتایج . صنعت و در چارچوب نظام ملی نوآوري پرداختند

هاي ارتباطی این دو نهاد بر  پژوهش نشان داد که فعالیت
تر از میانگین مدنظر  هاي نظام ملی نوآوري پائین اساس مؤلفه

  ].19[است ) حد متوسط(جامعه 
مدل  جوکار و عصاره با استفاده از اي دیگر نیز در مطالعه
 سنجش روابط میان دانشگاه، صنعت و بهگانه  مارپیچ سه

در این . اند پرداختهدولت در روند تولیدات علمی کشور 
 Web ofپایگاه  ازتولیدات علمی ایرانیان پژوهش 

Science گرفته  مورد بررسی قرار 2011تا  2007 در بازه
کمیت تولیدات علمی ایرانیان دهد که  نتایج نشان می. است

اکثر این . طی پنج سال گذشته افزایش چشمگیري داشته است
محققان نهادهاي  ،آن تولیدات توسط دانشگاهیان و پس از

                                                 
4- Strand, Ivanova 
5- Fung and Wong 
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شاخص بررسی تعامالت در این . دولتی انجام شده است
بین دانشگاه و هاي  همکاريکه دهد  نشان میهم بررسی 

تعامالت دوگانه داشته از  ها را دولت باالترین سطح همکاري
دانشگاه و  بااین در حالی است که تعامل میان صنعت . است

توان از آن  می حتیطوري که  دولت بسیار اندك بوده به
بر همین اساس تعامل میان سه رکن دانشگاه، . پوشی کرد چشم

صنعت و دولت نیز در سطح پائینی بوده و این به معنی عدم 
و تولیدات مشترك علمی میان سه باال هاي  وجود همکاري
  .]12[ رکن مذکور است

هاي  پور، مصلح و اسدي ضمن بررسی نقش دانشگاه نبی
گانه کریدورهاي علم و فناوري بیان  خالق آینده در مارپیچ سه

اي را در  کنند که کریدورهاي علم و فناوري، توسعه منطقه می
کس منع) مناطق ویژه علم و فناوري(قالب مناطق دانایی 

کنش در حد تعالی میان  در مناطق دانایی یک برهم. نمایند می
دهد که  وکار روي می گانه دانشگاه، دولت و کسب مارپیچ سه

افزایی میان این بازیگران  اي یک هم کنش به گونه در این برهم
دهد که پیامد آن از توان هر کدام از اجزاء این  روي می

هاي خالق  ورند که دانشگاهآنها بر این با. گانه فراتر است سه
تنها به نوآوري و تربیت  آینده در گفتمان با مناطق دانایی نه

پردازند بلکه براي ایجاد  وکار می کارآفرینان براي عرصه کسب
هاي  پذیر، شاداب و سرزنده، با شاخص یک محیط رقابت

هاي پاك و برتر تالش  باالي کیفیت زندگی و مملو از فناوري
  ].20[کنند  می

در پژوهش دیگري نوروزي چاکلی و طاهري با تحلیل 
اي رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه دریافتند  مقایسه

 رکیه تا زمان انجام این پژوهش به ترتیبکه ایران و ت
 143 ومنتشر  Scopusمقاله در پایگاه  258719و  151159

. اند کرده ثبت ثبت اختراعات آمریکادر پایگاه اختراع  584و 
هاي الف تا ج، در فناوري  همچنین ایران بر اساس اولویت

کمترین تولید علم با تعداد که بیشترین تولید علم را داشته 
ر مورد ثبت د. ستمربوط به حوزه علوم انسانی و هنر ا 5717

هاي  حوزهاختراعات بیشترین تعداد ثبت اختراع مربوط به 
ها کمترین  اساس اولویتترکیه بر . علوم پایه و کاربردي است
موضوعی مربوط به جهانگردي و  هاي تولید علم را در حوزه

بیشترین تولید را در حوزه سالمت و داروسازي و ونقل  حمل
دانشگاه و صنعت بررسی نیازهاي از دیدگاه آنها . داشته است

توسط دولت و تعیین مسیر منطقی براي بهبود کیفیت تولیدات 
ریزي در سطح کالن از موارد ضروري  برنامههمچنین آنها و 

  ].21[ است اتبراي بهبود این ارتباط
  1گانه مدل مارپیچ سه 1- 2

 با تحوالت جدید در سازمان دانش و ظهور اقتصاد و جامعه
بنیان، مرزهاي سنتی دانشگاه، صنعت و دولت بسیار  دانش
ها و روابط این سه  ها، مأموریت نقش. رنگ گشته است کم

یکی از . را به وجود آورده استاي  جانبه سههاي  نهاد، شبکه
هاي رایج که به تشریح روابط عناصر اصلی  ترین مدل مهم

]. 22[گانه است  پردازد مدل مارپیچ سه نظام ملی نوآوري می
گانه و چگونگی روابط بین اجزاء مورد توجه  مدل مارپیچ سه
. ]25- 23و17و14[پردازان متعددي بوده است  و بررسی نظریه

ضمن ارائه سه مدل ارتباط میان دانشگاه، صنعت و  2اتزکویتز
گانه، بیانگر  کند که مدل نهایی مارپیچ سه دولت بیان می

هاي دانشگاه، صنعت  ها و مأموریت همپوشانی و تداخل نقش
ها عالوه بر  در این مدل، دانشگاه. و دولت با یکدیگر است

صنعت در . دپردازن آموزش و پژوهش به کارآفرینی نیز می
زند  کنار تولید کاال و خدمات دست به خلق و انتشار دانش می

هاي  هاي داراي ریسک در زمینه گذاري و دولت هم به سرمایه
بدین ترتیب مرزهاي . پردازد دانش، فناوري و خدمات می

رنگ شده و نظام نوآوري  میان دانشگاه، صنعت و دولت، کم
از دیدگاه ]. 28و27و26[ گردد از پویایی بیشتري برخوردار می

و اتزکویتز، روابط بین اجزاء ترکیبی از همکاري و  3رانگا
تعادل تضادها، انتقال فناوري، رهبري مشارکتی، جایگزینی 

این دیدگاه یک چارچوب صریح و ]. 29[باشد  یابی می وشبکه
گانه است که  مند بین بازیگران هرم سه روشن از تعامل نظام

تر از گردش  تواند با نمایش جزئی و میقبالً فاقد آن بود 
جریان دانش و منابع در درون و میان فضاها، کمک شایانی به 

  .هاي موجود نماید ها یا شکاف شناسایی کاستی
کنند در مدل مارپیچ  بیان می] 12[چنانکه جوکار و عصاره 

ها عامل تولید و انتقال دانش، صنایع عامل  گانه، دانشگاه سه
تولید خدمات و محصوالت و دولت هم داراي نقش کنترلی و 

با مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت در . کنندگی است تعدیل
تعامالت اي از  تحقیقات معطوف به توسعه اقتصادي، شبکه

                                                 
1- Triple Helix 
2- Etzkowitz 
3- Ranga 
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گیرد که از طریق این تعامالت، فراتر از  مارپیچ شکل می
اي به ایجاد دانش پایه و تولید  توسعه اقتصادي به طور فزاینده

  .شود مند نوآوري علمی هم کمک می نظام
  
  شناسی پژوهش روش -3

گانه جهت تعیین روابط  در این پژوهش از مدل مارپیچ سه
میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی حوزه 

بر این اساس، . علوم و فناوري ایران استفاده شده است
 Web of Scienceتولیدات علمی ایرانیان در پایگاه 

(WOS)  به عنوان جامعه مورد  2015تا  1985طی بازه
خاب و کلیه مقاالت با حداقل یک آدرس از کشور بررسی انت

مقاله حوزه علوم و فناوري از طریق  267097ایران شامل 
در مرحله بعد . استخراج گردید 22/5نسخه  WOSدرگاه 

هاي نویسندگان با هدف مشخص کردن  تمامی آدرس
بدین شکل که . وابستگی آنها مورد بررسی قرار گرفت

مرتبط با نهادهاي دانشگاهی، هاي  نوشت ها با کوته آدرس
دولتی و صنعتی که به صورت استاندارد در مقاالت خارجی 

گیرد مقایسه و وابستگی هر نویسنده  مورد استفاده قرار می
هایی همچون  نوشت به عنوان مثال کوته. مشخص گردید

univ ،coll  وiau  براي شناسایی نویسندگان دانشگاهی و
minist ،inist  وorg ناسایی نویسندگان وابسته به براي ش

با مشخص شدن وابستگی . دولت مورد جستجو قرار گرفت
هاي محاسبات  هر نویسنده، در مرحله بعد به کمک فرمول

گانه، روابط مذکور تعیین و مورد تجزیه و تحلیل  مارپیچ سه
استفاده  Excel 2013افزار  قرار گرفت که بدین منظور از نرم

  .شد
  گانه چ سهمحاسبات مارپی 1- 3

نویسندگی دانشگاه، صنعت و  گانه، هم در مدل مارپیچ سه
در این . دولت در تولیدات علمی، شاخص محاسبات است

مقاله نیز از روش رهیافت اطالعات متقابل که به عنوان 
براي هدایت چنین ] 30[ترین رهیافت موجود  معمول

معرفی شده  2003تحقیقاتی توسط لیدسدورف در سال 
، (U)براي توضیح منطق روابط میان دانشگاه . گردید استفاده
مورد  1و اطالعات متقابل، شکل  (I)و صنعت  (G)دولت 

  .توجه است

در نظریه اطالعات  1گیري بر مفهوم آنتروپی این روش اندازه
شده از  به این ترتیب که اطالعات بازیابی. استوار است 2شانون

شامل فراونی نسبی توزیعات هر یک از  WOSپایگاه 
است و هر کدام نیز خود  1هاي قابل مشاهده در شکل  حوزه

گیري  شامل یک عدم قطعیت است که با فرمول شانون اندازه
نظمی در گروهی  گیري عدم قطعیت یا بی براي اندازه. شود می

که به این ] 9[گیرد  از عناصر، آنتروپی مورد استفاده قرار می
  :قابل تعریف است صورت

H = – ∑ Pi Log2(Pi) 
  

همان آنتروپی یا عدم قطعیت است که اندازه آن  Hدر اینجا 
 iاحتمال انتخاب پیام  Pi. برابر میانگین میزان اطالعات است

شود که احتمال انتخاب تمام  حداکثر می H است و زمانی
و  U ،Gگانه، آنتروپی  در مارپیچ سه. ها وجود داشته باشد پیام

I به . شود به ترتیب براي دانشگاه، دولت و صنعت محاسبه می
  :شود از فرمول زیر حاصل می HUعنوان مثال براي دانشگاه 

  

HU = – ∑ PU Log2(PU) 
  

احتمال دانشگاهی بودن رابطه سازمانی نویسنده  PUمنظور از 
به همین ترتیب براي سایر واحدهاي موجود در . مقاله است

براي محاسبه روابط . را محاسبه نمود Hتوان  نمودار فوق می
عد، مانند زمانی که رابطه دانشگاه و  میان واحدها در سطح دو ب

سنجیم احتمال حضور حداقل یک نویسنده  دولت را می
وابسته به دانشگاه و یک نویسنده وابسته به دولت مدنظر 

  .است
گانه یا به  ، روابط مارپیچ سهHدر نهایت با کمک مقادیر 

عبارتی اطالعات متقابل میان ابعاد مارپیچ توابع احتمال فوق 
 .]12[آید  به دست می (T)عدم قطعیت  3بر اساس رسانش

حین ) ی نظمیب(دهنده تفاوت در عدم قطعیت  نشان Tمقدار 
در  Tمقدار . باشد زمان ترکیب توزیع احتمال ابعاد مارپیچ می

عدي مانند رابطه دولت و دانشگاه  یک رابطه دوب(UG)  و یا
شود  زیر محاسبه می با فرمول (UI)دانشگاه و صنعت 

  ]:31و15[
TUG = HU + HG – HUG 

  

عدي که اینجا شامل رابطه  اطالعات متقابل در یک رابطه سه ب

                                                 
1- Entropy 
2- Shannon 
3- Transmission 
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زیر قابل  صورتبه  (UIG)دانشگاه، صنعت و دولت است 
  :محاسبه است

TUIG = HU + HI + HG 
– HUI – HUG – HIG + HUIG 

  

گانه موجب کاهش عدم قطعیت  آنچه مسلم است تعامالت سه
گانه منفی  در روابط سه Tبر این اساس هرچه مقدار . شود می

میزان عدم دهنده کاهش  و از نظر قدرمطلق بزرگتر باشد نشان
و به ) تقابل اطالعات(ها  قطعیت و افزایش پویایی در همکاري

 T مقادیر مثبت و صفر ،عکسبر. عبارتی ثبات نظام است
به عنوان مثال نظام (ثباتی در نظام مورد مطالعه  مؤید وجود بی
گانه  و عدم وجود همکاري میان ارکان سه) تولیدات علمی

دانشگاه، صنعت و دولت و مستقل بودن هر یک از آنها است 
  .قابل مشاهده است 2که در شکل ] 33و32[
  
  هاي پژوهش یافته -4

طی سی سال اخیر کامالً  WOSروند تولید علم در پایگاه 

به عنوان مثال ). 1جدول (افزایشی و فزاینده بوده است 
تولیدات علمی با حداقل یک نویسنده وابسته به دانشگاه از 

) برابر 350بیش از (مورد  35771به  1985مورد در سال  101
 .رسیده است که نشان از رشدي پرشتاب دارد 2015در سال 

اي که حداقل یک نویسنده دانشگاهی در  تولیدات علمی
بیش از اي  به طور قابل مالحظهنگارش آن دخیل بوده 

تولیدات علمی نویسندگان وابسته به نهادهاي دولتی و صنعتی 
نویسندگان وابسته به صنعت کمترین تعداد انتشارات را . است

اند و در پرکارترین سال این گروه از  طی این مدت داشته
مورد انتشارات  449بوده تنها  2015نویسندگان که سال 

چنان که مشخص است از اوایل دهه . تبازیابی شده اس
. رشد تعداد انتشارات با شتاب بیشتري ادامه یافته است 2000
عنوان مثال تعداد انتشارات با حداقل یک نویسنده وابسته  به

مورد در سال  3013به  2000مورد در سال  267به دولت از 
. دهد برابري را نشان می 11رسیده که رشدي بیش از  2015

درخصوص نویسندگان وابسته به دانشگاه بسیار  این رشد

 

 دانشگاه
(U) 

 
 
 (I) صنعت

 

 
 (G) دولت

 

 و دولت دانشگاه و صنعت دانشگاه

 دولت و صنعت

 نمایی از روابط متقابل میان دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی) 1شکل 

 

 دانشگاه
(U) 

 
 (I) صنعت

 

 
 (G) دولت

 

 

 دانشگاه
(U) 

 

 
 (I) صنعت

 

 
 (G) دولت

 

 ]16[در تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت   T) یا صفر(مقادیر منفی و مثبت ) 2شکل 

 Tمقادیر مثبت و صفر       Tمقادیر منفی 
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  .برابر بوده است 25بیشتر و در حدود 
تر  گانه را روشن تفاوت میزان انتشارات نهادهاي سه 3شکل 

در هر سال سهم انتشارات دانشگاه از کل . کند بیان می
تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري در پایگاه مورد بررسی، 

این در حالی ). Uنمودار (درصد بوده است  90تا  80حدود 
 20است که محققان دولت در بهترین شرایط نزدیک به 

اند و این رقم  درصد انتشارات حوزه علوم و فناوري را داشته
در ضمن واضح . رسد در خصوص صنعت به نزدیک صفر می

یعنی از اواخر جنگ تحمیلی تا  2000است که تا حوالی سال 
هاي متفاوت  انتهاي دوران سازندگی که کشور با کشمکش

 هایی در میزان رو بود فراز و نشیب داخلی و خارجی روبه
انتشارات به خصوص انتشارات دو نهاد دانشگاه و دولت دیده 

  2015تا  1985تولیدات علمی دانشگاه، دولت و صنعت در حوزه علوم و فناوري طی بازه ) 1جدول 

  سال
  تولیدکننده علم

  سال
  تولیدکننده علم

  صنعت  دولت  دانشگاه  صنعت  دولت  دانشگاه
1985  101 22 3 2001  1836 332 12 

1986  143 25 2 2002  2516 456 27 

1987  127 25 3 2003  3432 580 26 

1988  139 30 2 2004  4335 752 59 

1989  142 13 1 2005  5930 908 48 

1990  170 26 2 2006  7803 1189 103 

1991  231 27 3 2007  11642 1413 145 

1992  249 18 5 2008  14395 1750 193 

1993  314 46 9 2009  18209 2057 226 

1994  402 48 8 2010  21284 2402 263 

1995  535 53 3 2011  27039 2923 285 

1996  597 102 9 2012  29607 2771 323 

1997  736 112 7 2013  31111 2926 367 

1998  961 227 5 2014  33180 3038 415 

1999  1102 280 4 2015  35771 3013 449 

2000  1448 267 11   
  

 

  2015تا  1985در حوزه علوم و فناوري طی بازه زمانی  (I)و صنعت  (G)، دولت (U)تولیدات علمی دانشگاه (%) میزان ) 3 شکل
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به بعد با رشد تعداد واحدهاي  2000اما از سال . شود می
دانشگاهی در سطح کشور، سهم دانشگاه در تولیدات علمی 
روندي فزاینده داشته و سهم تولیدات علمی محققان دولتی 

انتشارات  این امر به معنی کاهش تعداد. دائماً کمتر شده است
محققان دولتی نبوده بلکه منظور سهمی است که آنها در کل 

  .اند تولیدات علمی منتشرشده هر سال ایفاء نموده
  گانه تعامالت دوگانه و سه 1- 4

براي تعامالت  Tگانه، مقادیر مطلوب  در مدل مارپیچ سه
چه  هربدین معنی که . دوگانه، مقادیر مثبت و بزرگ است

عدم قطعیت نشانگر  باشد تر بزرگ تعامالت دوگانه Tمقادیر 
عملکرد هر رکن در  کمتر و به عبارت دیگر استقالل کمتر

مارپیچ که به معنی تعامل بیشتر در حوزه تولیدات علمی 
  .است

گانه ارکان دانشگاه،  تعامالت دوگانه و سه Tمقادیر  2جدول 
. دهد صنعت و دولت را براي بازه سی ساله اخیر نشان می

در تعامالت  Tطور که مشخص است اگر چه مقادیر  همان
به شکل قابل توجهی بیش از سایر  (UG)دولت -دانشگاه

باشد لیکن در طول بازه مورد بررسی، بجز  تعامالت دوگانه می
زمانی محدود سیر نزولی مالیمی را طی نموده در چند نقطه 

دولت، بیشترین تعامالت -پس از تعامالت دانشگاه. است

است که این دسته از  (UI)صنعت -مربوط به دانشگاه
با کاهش قابل  2005و  1998تعامالت دوگانه در دو مقطع 

تا  2006اند و تقریباً از سال  همراه بوده Tتوجهی در مقدار 
همچنین این تعامل بیشترین مقادیر . انده استامروز ثابت م
و کمترین مقدار را در سال  1993و 1985هاي  خود را در سال

-تعامالت دولت Tنهایتاً مقادیر . تجربه نموده است 1998
در بازه زمانی مورد بررسی بسیار اندك بوده که  (GI)صنعت 

دهد به طوري  طی دهه اخیر نیز روندي کاهشی را نشان می
تعامالت این دو رکن طی این دهه در حد صفر  Tمقادیر که 

نکته دیگر اینکه این تعامالت با نوسانات زیادي . بوده است
توان روند  در طول بازه مورد بررسی همراه بوده و نمی

  .دشمشخصی را براي آن متصور 
ترین نوع تعامل مدنظر این پژوهش یعنی  در قدم بعد، مهم

ر ، صنعت و دولت مورد بررسی قراگانه دانشگاه تعامالت سه
  .گرفته است

براي تعیین . گیر است محاسبه این نوع تعامل پیچیده و زمان
 (H)گانه ابتدا الزم است مقادیر عدم قطعیت  سه Tمقادیر 

گانه، روابط دوگانه و تمامی ارکان به صورت  براي رابطه سه
در محاسبه رسانش . جدا محاسبه و در فرمول قرار گیرد

گانه  براي تعامل سه T، مقدار مطلوب )Tمقدار (گانه  سه

 2015تا  1985گانه تولیدات علمی کشور ایران در بازه  گانه مارپیچ سه تعامالت دوگانه و سه Tمقادیر ) 2جدول 

 TUI TUG TIG TUIG سال TUI TUG TIG TUIG سال
1985  77/66 79/405 41/2 34/52- 2001  39/3 65/238 56/1 21/15- 

1986  15/34 83/423 82/2 65/56- 2002  5/3 39/224 53/0 52/19- 

1987  06/49 65/548 96/4 78/83- 2003  72/3 84/213 72/0 17/16- 

1988  67/30 14/490 4/3 10/59- 2004  61/5 88/213 12/0 91/12- 

1989  28/24 83/286 83/0 42/31- 2005  88/0 51/198 07/0 94/9- 

1990  82/35 3/260 27/2 53/46- 2006  36/5 52/203 24/0 88/17- 

1991  12/41 79/278 91/1 25/49- 2007  66/4 17/152 1/0 04/14- 

1992  12/46 2/215 89/1 81/50- 2008  18/3 24/159 01/0 80/10- 

1993  9/64 21/209 27/5 36/74- 2009  52/2 63/136 18/0 70/9- 

1994  67/27 6/181 15/3 49/43- 2010  95/1 59/133 1/0 46/9- 

1995  17/23 37/151 76/0 91/23- 2011  36/2 97/124 15/0 06/9- 

1996  73/4 8/247 17/0 86/15- 2012  02/2 33/110 0/0 36/7- 

1997  48/2 88/224 93/1 68/14- 2013  44/1 63/111 15/0 48/7- 

1998  15/0 92/328 53/1 77/6- 2014  98/2 07/106 21/0 21/10- 

1999  28/0 85/303 16/1 19/6- 2015  6/3 07/98 0/0 08/9- 

2000  45/1 94/242 25/0 97/12-  
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دانشگاه، صنعت و دولت مقادیر منفی و از نظر قدرمطلق، 
یت در دهنده کم شدن عدم قطع این مقادیر نشان. بزرگتر است

این روابط و همپوشانی بیشتر ارکان مارپیچ در تولید علم یا 
حجم بیشتر تعامل نویسندگان وابسته به هر یک از سه رکن 

  .مذکور در تولیدات علمی است
رسیده که نزدیک به  -21/10به  2014در سال  TUIGمقدار 

شده آن براي بسیاري از کشورهاي پیشرفته  مقادیر گزارش
ي سادگی تشخیص روند سی سال گذشته، برا]. 16[است 
مدل خطی ). 4شکل (ها در قالب نمودار ارائه شده است  داده

درصدي  64بینی  ها قادر به پیش شده بر این داده برازش داده
شیب مثبت معادله مذکور نیز نشان . است TUIGمقادیر 

گانه دانشگاه، صنعت و دولت به  دهد که اثرات متقابل سه می
توان ادعا کرد که تعامالت  شده و بنابراین میصفر نزدیک 

گانه این سه نهاد طی سی سال گذشته روندي کاهشی  سه
  .داشته است

شکل گرفته و اگر چه  2000از دهه  TUIGکمترین مقادیر 
تعداد انتشارات کشور در حوزه علوم و فناوري از این سال تا 

ی نویسندگ به شدت افزایش داشته لیکن تعامالت هم 2015
  .شود گانه دیده می گانه کمتري در میان نهادهاي سه سه
  
  بحث -5

تواند شاخصی براي رشد و  تولیدات علمی هر کشوري می

در تمامی کشورهاي جهان . توسعه آن کشور به شمار آید
شود و اکثر  دانشگاه به عنوان قلب تولید علم شناخته می

انتشارات علمی یک کشور توسط دانشگاهیان به نگارش در 
لیکن آنچه تفاوت میان کشوري مانند ایران و بسیاري . آید می

انسه، توسعه مانند فر یافته و حتی درحال از کشورهاي توسعه
زند فاصله میان سطح  آمریکا، ژاپن و حتی هند را رقم می

هاي سه رکن مارپیچ دانشگاه، صنعت و دولت در  همکاري
هاي ارکان  انتشارات علمی است که خود شاخصی از همکاري

  .آید مذکور در نظام نوآوري کشور به شمار می
 نشان داد که سطح تولیدات علمی ایرانیان در مقالهنتایج این 

حوزه علوم و فناوري طی سی سال اخیر در پایگاه استنادي 
WOS  رشد فزاینده و پرشتابی داشته که نشان از اهتمام

هرچه بیشتر پژوهشگران در تحقیق و توسعه عرصه علوم و 
رود طی این مدت  گونه که انتظار می همان. فناوري دارد

هاي  دانشگاهیان بار اصلی تولید انتشارات علمی به شکل
فاصله  ،اما نکته قابل توجه. اند ختلف را بر عهده داشتهم

فاحش تولیدات علمی نهادهاي دولتی و صنعتی با 
گرفته در کشورهاي  هاي صورت نتایج پژوهش. هاست دانشگاه

دیگر نیز بر این نکته که دانشگاه نهاد اصلی تولید علم است 
] 16[هاي موجود  به عنوان مثال در گزارش. کند تأکید می

مشخص است که در کشوري مانند آمریکا که تولیدات علمی 
میلیون رکورد  2به حدود  WOSآنها در پایگاه  2011سال 
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رسد اکثر انتشارات موجود توسط دانشگاهیان صورت  می
رسد  این امر در هر کشوري طبیعی به نظر می. گرفته است

 و حسین ،]14[ همکاران و کیمهاي  که در پژوهش چنان
نیز نتایج مشابهی دیده  ]12[ عصاره و جوکار و] 9[ دیگران
دلیل اصلی را باید در این واقعیت جستجو کرد که  .شود می

اکثر تولیدات علمی دانشگاهی بر مبناي انتشار مقاالت و 
گرفته به شکل  هاي صورت هاي مبتنی بر پژوهش گزارش
هاي دانشگاهی است که عاملی ضروري  نامه ها و پایان پروژه
ي ارتقاء شغلی اساتید و تکمیل فرآیند تحصیل دانشجویان برا

آید و با توجه به گسترش  هاي تکمیلی به شمار می در دوره
هاي  هاي توسعه دوره ها و به خصوص سیاست تعداد دانشگاه

تکمیلی یکی دو دهه اخیر در کشور، تفاوت فاحش شتاب 
طقی و تولید علم در میان جامعه دانشگاهی با سایر نهادها، من

  .طبیعی است
دوگانه بین ارکان دانشگاه،  (T)زمانی که به تعامل یا رسانش 

رسیم هم به وضوح مشخص گردید که  صنعت و دولت می
رسانش دوگانه طی بازه زمانی مورد بررسی رو به کاهش بوده 

دولت بیشترین مقادیر را –در این میان تعامالت دانشگاه. است
ها با نتایج  بخش از یافته این. اند به خود اختصاص داده

] 16[، یه، یو و لیدسدورف ]15[هاي وون و همکاران  پژوهش
همخوانی دارد و البته طبیعی نیز به ] 12[و جوکار و عصاره 

نهادهاي دولتی و هاي  رسد زیرا معموالً همکاري نظر می
دانشگاهی با سهولت بیشتري قابل انجام است به خصوص در 

نیز به نوعی زیرمجموعه نهادهاي وابسته ها  ایران که دانشگاه
اما با دخول نهاد صنعت به هر تعامل دوگانه، . به دولت هستند

یابد و این مقادیر طی دهه اخیر  به شدت کاهش می Tمقدار 
تقریباً بر خط صفر مماس است که نشان از عدم وجود ارتباط 
مطلوب میان واحدهاي رشد و توسعه صنایع حوزه علوم و 

فرض این  پیش(با نهادهاي دولتی و دانشگاهی دارد  فناوري
حکم آن است که فعالیت مطلوب مشترك که معموالً به شکل 

گیرد منجر به ایجاد  هاي پژوهشی و اجرایی صورت می طرح
  ).تولیدات علمی نیز خواهد شد

تر،  گانه براي مطالعه دقیق در خصوص تعامالت دوگانه و سه
بررسی به سه دوره ده ساله تقسیم  بازه تقریباً سی ساله مورد

که حدوداً معادل  1995تا  1985هاي  دوره اول بین سال. شد
هاي  این دوره سال. شود شمسی می 1374تا  1364هاي  سال

انتهایی جنگ تحمیلی و اوایل دوران سازندگی را دربر 
ها به تدریج به سمت  در این دوران، دانشگاه. گیرد می

ادهاي دیگر و از جمله صنایع سوق تعامالت پژوهشی با نه
از طرفی در این دوران، کشور در ]. 34[پیدا کردند 

هاي مالی و ارتباطی قرار  ترین شرایط و محدودیت سخت
از دیدگاه برخی محققان این دوران به نوعی . داشته است

ترین دوران در تاریخ تعامالت صنایع و مراکز تحقیقاتی  طالئی
ست زیرا در این دوران، صنایع و نهادهاي ها ا دولتی با دانشگاه

هاي موجود به شدت به دانش و  دولتی به دلیل محدودیت
ها  فناوري بومی نیازمند بودند که براي کسب آن به دانشگاه

شاید این امر یکی از علل اصلی باال بودن ]. 35[روي آوردند 
گانه نهادهاي دولت، دانشگاه و صنعت  تعامالت دوگانه و سه

دفاتر ارتباط با صنعت نیز در اواخر . ن دوران بوده استدر آ
این دوره و با هدف تسهیل ارتباط دانشگاه با سایر نهادها 

هاي فعال آنها و  ها و رشته از طرفی تعدد دانشگاه. ایجاد شدند
به تبع آن تعداد اساتید و دانشجویان در آن زمان در مقایسه 

ت علمی دانشگاهی با زمان حال بسیار اندك و سهم تولیدا
تر بود که این نیز عامل مهمی در باال رفتن مقدار  بسیار پائین

  .تعامالت، طی این دوره است
با توسعه ) 2006تا  1996هاي  بین سال(در ده ساله دوم 

آموزش عالی و گسترش واحدهاي دانشگاهی به خصوص در 
قالب دانشگاه آزاد و سپس پیام نور در اکثر نقاط کشور و در 

قاطع مختلف از جمله تحصیالت تکمیلی، کمیت تولیدات م
ها خصوصاً در حوزه علوم و فناوري رشدي  علمی دانشگاه

بندي  از طرفی قوانین جدید در رتبه. صعودي داشت
ها و ارتقاء اساتید و اجباري شدن انتشار مقاله به  دانشگاه

هاي  هاي کسب مدرك در دوره عنوان بخشی از فعالیت
هاي کشور، باعث شدکه تعداد  کثر دانشگاهتکمیلی در ا

اگر . ها به شدت افزایش یابد مقاالت منتشرشده در دانشگاه
هاي علمی و  چه در این دوران دولت به ایجاد شهرك

هاي مختلف  هاي علم و فناوري در استان تحقیقاتی و پارك
اقدام نمود و شرایط همکاري محققان دانشگاهی و دولتی و 

صنایع کوچک بیش از پیش فراهم شد اما صنایع به خصوص 
وضعیت داخلی پس از  صنایع داخلی با تثبیت هرچه بیشتر

جنگ و دوران سازندگی و البته بهبود و بیشتر شدن ارتباطات 
جهانی، تعامالت کمتري را با نهادهاي دولتی و دانشگاهی در 
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تا  1996در واقع از شروع سال . تولید علم در پیش گرفتند
گانه و دوگانه  ندي کاهشی در میزان تعامالت سهامروز رو

هر چند که . شود حوزه علوم و فناوري کشور دیده می
ها وجود داشته اما به طور کلی  نوسانات اندکی در برخی سال

متوسط تعامالت دانشگاه با دولت و صنایع در تولید علم طی 
) تا امروز 2006از سال (دهه دوم در مقایسه با ده ساله سوم 

  .بیشتر بوده است
تا به امروز، مجدداً ) 1385تقریباً معادل ( 2006از سال 

گانه  کاهشی هر چند اندك را در میزان تعامالت دوگانه و سه
ها به دالیل  رکود مجدد اقتصادي در این سال. کنیم مشاهده می

رویه از  هاي خارجی و واردات بی مختلف از جمله تحریم
ن که تأثیر منفی باالیی بر برخی کشورهاي خاص مانند چی

صنایع داخلی داشت بسیاري از صنایع را در یک حالت انفعال 
قرار داد به خصوص در حوزه تحقیقات و تولید دانش که 

نهادهاي دولتی نیز شرایط . مورد توجه این مقاله است
تري نداشتند کمبود بودجه در نهادهاي تحقیقاتی  مناسب

االمکان از انجام  نموده حتیدولتی برخی از آنها را وادار 
هاي دیگر که  هاي تحقیقاتی مشترك با نهادها و سازمان طرح

این امر در . معموالً بار مالی بیشتري را دربر دارد پرهیز کنند
کنار فاصله بسیار زیاد تولیدات علمی دانشگاهی ده ساله اخیر 

هاي تحصیالت تکمیلی،  گرفته از سیاست توسعه دوره نشأت
ها و ارتقاء و استخدام اعضاء  گذاري دانشگاه وانین رتبهتغییر ق
تعامالت دانشگاه، دولت و  Tعلمی، سبب شده مقدار  هیأت

صنعت در حوزه تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري کاهش 
یافته و در سطحی ذیل روند تقریباً یکنواخت ده سال قبل آن، 

هاي  تالبته تصویب الیحه حمایت از شرک. ادامه مسیر دهد
، این امید را به وجود آورد که 1389بنیان در اواخر سال  دانش

تر  هاي جدي هاي دولت، زمینه مناسب همکاري با حمایت
محققان دانشگاهی و مراکز تحقیقات دولتی با صنایع شکل 

هاي  گذاري در طرح گیرد و تردیدهاي صنایع براي سرمایه
  .تر شود مشترك نیز کمرنگ
گانه،  ي کلی در خصوص تعامالت سهبند اما در یک جمع

گونه که با درنظرگرفتن تعداد انتشارات مشترك و نتایج  همان
در بازه سی ساله  Tرفت مقادیر  تعامالت دوگانه انتظار می

این امر خالف ادعایی . دهد اخیر روندي کاهشی را نشان می
است که غالباً در خصوص ایجاد روابط مناسب میان صنایع و 

شاید . شود هاي دولتی و دانشگاهی به آن اشاره میسایر نهاد
در این زمینه چنین فرض شود که رسانش میان دانشگاه، 
دولت و صنعت در مقاالت داخلی مقادیر مطلوبی را نشان 

گرفته در این خصوص  دهد اما نتیجه تنها پژوهش صورت می
احتماالً یکی از دالیل . کند هم این امر را تأیید نمی] 36[

می در ایجاد تعامالت مناسب میان دانشگاه، دولت و ناکا
تنها در مجامع  گیرد که نه صنایع از این واقعیت سرچشمه می

المللی و جهانی، تولیدات علمی منتشره در مجالت معتبر  بین
مالك عمل است بلکه در داخل  ها گذاري المللی براي رتبه بین

ر شده د کشور نیز انتشار مقاالت در مجالت نمایه
امتیاز باالتري را براي ) ISIخصوصاً (هاي معتبر  نامه نمایه

بر همین اساس عموم توجه اساتید . نویسندگان به همراه دارند
هاي تخصصی به مسائل روز  ها و دانشجویان در حوزه دانشگاه

دنیا است زیرا امکان انتشار مقاالت در مجالت معتبر 
این . ر پائین استالمللی براي موضوعات غیرروزآمد بسیا بین

هاي مختلف علوم  در حالی است که مسائل روز دنیا در حوزه
و فناوري الزاماً و معموالً با نیازهاي اساسی صنایع داخلی و 

بزرگی هاي  از طرفی گرچه قدم]. 8[جامعه همخوانی ندارد 
در راستاي خودکفایی صنایع داخلی ایران برداشته شده اما این 

زا نیستند و اغلب فناوري و دانش  درون صنایع غالباً صنایعی
  .کنند خود را از خارج کشور وارد می

 Tاین نکته را نیز نباید فراموش کردکه اگر چه در مقادیر 
یافته و حتی  گانه میان ایران و بسیاري کشورهاي توسعه سه

توسعه مانند هند، مالزي، آمریکا، فرانسه، انگلیس و کره  درحال
وجود دارد لیکن روند تغییر این مقادیر جنوبی تفاوت زیادي 

طی سه دهه اخیر در تمامی آن کشورها نیز روندي کاهشی 
بر اساس نتایج پژوهش یه، یو و ]. 37و16و9[بوده است 
سازي  رسد این امر نتیجه جهانی به نظر می] 16[لیدسدورف 

 هاي سیستم انتشارات دانشگاهی در سطح جهان طی دهه
نیز بیان  1لیدسدورف و مییر. بوده است 2000و  1990
هاي  با توسعه نظام 2000کنند که این امر طی دهه  می
بندي  بندي دانشگاهی در سراسر جهان مانند نظام رتبه رتبه

 هاي الیدن بندي و رتبه (ARWU)هاي جهان  دانشگاه
(Leiden Ranking) هم تقویت شده است زیرا به  بیشتر
بندي دیگر ثبت اختراعات  هاي رتبه عنوان مثال این نظام

                                                 
1- Meyer 
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  ].24[آورند  ها را به حساب نمی دانشگاه
گانه ایران در حوزه علوم و  سه Tاز سوي دیگر مقایسه مقادیر 

با آخرین آمارهاي موجود  WOSفناوري بر اساس پایگاه 
یافته و  وسعهدر مورد کشورهاي ت 2011مربوط به سال 

که نباید ] 16[دهد  توسعه نتایج جالبی را نشان می درحال
مقدار  2011بر اساس این آمارها در سال . نادیده گرفته شود

T یافته  گانه دانشگاه، صنعت و دولت در کشور توسعه سه
گانه ایران در  سه Tبوده است که با مقدار  - 09/16آلمان، 

و  1دهد ادي را نشان نمیفاصله خیلی زی) - 06/9(همین سال 
، )-92/22(در کشورهایی مانند هلند  Tحتی به مقادیر 

نیز ) -35/21(و آفریقاي جنوبی ) - 55/22(جنوبی  کره
گذاري  رسد با اندکی سرمایه بنابراین به نظر می. نزدیک است

هایی پایدار در خصوص تقویت روابط  و اجراي سیاست
رفع موانع موجود صنعت با دانشگاه و دولت و تالش جهت 

چه بیشتر صنایع  زا شدن هر در راه این همکاري و درون
توان شاهد نتایج مثبت و افزایش چشمگیر  داخلی، می

  .گانه در تولیدات علمی کشور بود هاي هرم سه شاخص
  
  گیري نتیجه -6

اگر چه حوزه علوم و فناوري ذاتاً نقطه بیشترین تعامالت 
شی و عملیاتی در هر کشوري هاي پژوه صنایع با سایر ارکان

هاي هرم  است لیکن نتایج موجود در خصوص شاخص
دهد که صنعت نتوانسته  گانه تولیدات علمی ایران نشان می سه

گانه دانشگاه،  جایگاه مناسب خود را در میان تعامالت سه
این در حالی است که میزان . صنعت و دولت باز کند

لمی به عنوان یکی از هاي این سه رکن در تولیدات ع همکاري
رسد که  گرچه به نظر می. آید هاي توسعه به شمار می شاخص

گانه در تولیدات علمی تمامی کشورهاي  کاهش تعامالت سه
شود اما تفاوت  توسعه دیده می جهان چه پیشرفته و چه درحال

زیاد کشور ایران با کشورهایی مانند مالزي و هند جاي تأمل 
  .دارد
در خصوص پررنگ کردن نقش تعامالت هاي بسیاري  تالش

هاي اخیر صورت گرفته  صنعت به ویژه با دانشگاه طی سال
است تا شاید جریان حرکت علم به سمت صنایع در کشور 
                                                 

گانه براي همان  سه Tتوان تقریباً ناچیز دانست زیرا مقدار  تفاوت موجود را می -1
  .است -110سال در کشوري مانند هند در حدود 

دهد که حداقل در  تسهیل شود اما نتایج این پژوهش نشان می
عرصه تولیدات علمی که شاخصی از وجود روابط میان 

آید  طح جهان به شمار میدانشگاه، دولت و صنایع در س
  .وضعیت مطلوبی وجود ندارد

ضروري است که قوانین موجود به سمت تشویق واحدهاي 
تحقیق و توسعه صنایع براي انتشار نتایج اقدامات مشترك 
. خود با سایر نهادهاي دولتی و دانشگاهی کشور پیش بروند
هاي  در این میان شاید اصالح قوانین حمایت از پایان نامه

بنیان بتواند بیشترین تأثیر  نشگاهی و حمایت از صنایع دانشدا
  .را داشته باشد

نباید فراموش کرد که ارتباط مستحکم سه رکن دانشگاه، 
صنعت و  صنعت و دولت، خود عامل شکوفایی هر چه بیشتر

اگر چه دفاتر ارتباط با . به تبع آن فناوري در کشور است
هاي کشور فعالیت  هاست که در اکثر دانشگاه صنعت سال

ها و مجامع علمی به تکرار و تأکید بر  کنند و در همایش می
لزوم ایجاد ارتباط مناسب میان این ارکان به خصوص دانشگاه 

آید اما راهی طوالنی براي رسیدن  و صنعت سخن به میان می
به نظر . به نتایج واقعی و مطلوب در این حوزه وجود دارد

گذاري کالن براي سطح  یاسترسد در عمل، نبود یک س می
هاي اجرایی کافی در صنایع،  ملی؛ نبود راهبردها و ضمانت

ها و نهادهاي دولتی براي اجراي قوانین موجود در  دانشگاه
این زمینه و نیز مشخص نبودن متولیان اصلی ایجاد هماهنگی 

تر بحث کمبود منابع  و روابط میان این ارکان و از همه مهم
قتصادي از اهم دالیل بازماندن در نیل به مالی و مشکالت ا

جایگاه مناسب براي تعامالت این ارکان بوده که امید است با 
شدن  هاي مدبرانه دولت تدبیر و امید، شاهد برداشته سیاست
  .هاي استوارتري در این خصوص در آینده نزدیک باشیم قدم
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