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  رانيا در يكاربرد يپژوهش يها طرح در  دولت - صنعت – دانشگاه گانه سه روابط يبررس

  1*ساناز پوروشسب

 سنجي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران كارشناسي ارشد علم

  08/05/1396: تاريخ پذيرش  10/03/1396 :تاريخ دريافت 

  چكيده
 يپژوهشـ  يهـا  طـرح  و) دولـت  -صـنعت  -دانشگاه( گانه سه ينهادها نيب رابطه يبررس هدف با حاضر پژوهش :هدف
ـ  يها يهمكار از تيحما با توان يم ر،يمتغ دو نيا نيب ةرابط وجود اثبات با و است گرفته صورت يكاربرد  ينهـاد  نيب

  .نمود كمك يكاربرد يپژوهش يها طرح يفن و يعلم سطح يارتقا به
 گانـه  سـه  چـه يپشناسـايي   شـاخص  از يريـ گ بهره با و است يكاربرد و يسنج علم مطالعات نوع از پژوهش نيا :روش

 يهـا  طـرح  و) دانشگاه -دولت -صنعت( گانه سه ينهادها نيب در متقابل اطالعات يبررس به دولت) -صنعت -(دانشگاه
 اسـت،  وابسـته  يفنـاور  و قاتيتحق علوم، يعال يشورا رخانهيدب به كه سمات سامانه در شده هينما يكاربرد يپژوهش

  .پردازد مي
. دارد وجودرابطه  يكاربرد يپژوهش يها طرح و گانه سه پيچه ريمتغ دو نيب كه دهد يم نشان حاضر پژوهش :ها افتهي

. كننـد  يمـ  عمـل  تـر  موفق يكاربرد يپژوهش يها طرح شوند، تيتقو گانه سه هادهاي وابسته در پيچةن كه  يصورت در
 و يمـاد  تيـ حما و اسـت  برخوردار يشتريب تياهم از صنعت نهاد پژوهش، نيا در ريدرگ نهاد سه انيم در نيهمچن
 يهـا  طـرح  از دسـته  نيـ ا شـتر يب ديتول و يكاربرد يپژوهش يها طرح سطح يارتقا باعث تواند يم نهاد نيا از يمعنو

  .است دانشگاه -دولت -صنعت مدل پژوهش، نيا در دييأت مورد مدل نيهمچن. شود يپژوهش

  نرايا، روابط دانشگاه و صنعت و دولت، يكاربرد يپژوهش يها طرح، گانه سه پيچه: ها كليدواژه
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  و بيان مسئله مقدمه. 1
 كـه  اسـت  يافتـه  عينيت خالقيت معني به نوآوري

ــه و شــدن عمليــاتي مفهــوم  درآمــدن اجــرا مرحلــه ب
 پـس . اسـت  آن هـاي  بخش نيتر مهم از نو هاي انديشه

 شـكل  و عينـي  خالقيـت  معنـي  به را نوآوري توان مي
 نوآورانـه  عملكـرد  و دانست ذهني خالقيت افتهي تحقق

 يريكارگ به و ارتباط نحوه به زيادي حد تا كشوري هر
)  دولـت  صـنعت،  دانشـگاه، ( نـوآوري  در ريدرگ اجزاي

. دارد بستگي دانش يكپارچه نظام يك عناصر عنوان به
 نهـاد  عنـوان  بـه  صـنعت  علمـي،  نهاد عنوان به دانشگاه

 ،كننــده يبانيپشـت  نهــاد عنـوان  بــه دولـت  و اقتصـادي 
 هـاي  نقـش  و هسـتند  نـوآوري  ملي هاي نظام بازيگران
 بـر  عالوه ها دانشگاه مثالً. گيرند مي عهده بر را يكديگر

 مسـئوليت  خـود،  پژوهشي و آموزشي سنتي مأموريت
 بـر  نيـز  را كـارآفريني  و اقتصادي ارزش با دانش توليد
 را بنيـان  دانـش  نـوآوري  هـاي  زمينه تا اند گرفته  عهده
 ارتباط. كنند فراهم صنعت و اقتصادي هاي بنگاه براي

 در اساســي نقشــي نظــام، ايــن اجــزاي ســاختاريافته
 ]. پـس 1[دارد  اقتصادي توسعه و علمي دستاوردهاي

 براي تالش در نوآوري حوزه متخصصان بيترت  نيا  به
 و دانشگاه در جادشدهيا دانش كه بودند راهكاري ايجاد
 هـاي  طـرح  صـورت  بـه  و يابند راه اجرا مرحله به دولت

 ميان اين در. شوند استفاده مسائل حل براي كاربردي
 دانـش  رشـد  بـراي  حلـي  راه عنـوان  بـه   1گانه سه پيچه

  .شد  پيشنهاد
 عبـور  و نهاد سه ميان تأثيرگذار روابط توجيه براي

 توضـيح  و سو كي از نهادي بين هاي تحليل مرزهاي از
 و كـاربردي  هـاي  پـژوهش  چارچوب در نوآوري يندافر

 ابتدا ديگر، سوي از دانش پايه تكاملي هاي تحليل بيان
 سپس دولت، و صنعت دانشگاه، و صنعت ارتباط بحث
  دولـت  -صـنعت  -دانشـگاه  روابـط   گانه سه پيچه مدل

                                                                                      
1. Triple helix 

 و روابـط   گانـه  سـه  پيچه مدل ،واقع در. شود مي مطرح
 بين روابط توجيه براي مدلي دولت، -صنعت -دانشگاه
 توانمندسـازي  و جامعـه  اقتصادي رشد در مؤثر اجزاي

   است. كاربردي و پژوهشي نظام يك
 اجـزاي  تـك  تـك  ميان همكاري و تعامل بنابراين،

 عنـوان  به تواند مي و است مهم بسيار نوآوري ملي نظام
 ملـي  نظـام  اجـزاي  كلـي  تعامل ارزيابي براي متغيري
 نظـر  در دولـت  و صنعت دانشگاه، يعني هم، با نوآوري
 كـه  اسـت  تعـامالت  همـين  واقع، در زيرا. شود گرفته

. كنـد  مي عمل نوآوري براي برنده پيش عاملي صورت به
 هاي مشورت: نظير مختلفي سطوح داراي تعامالت اين

 هـا،  دانشـگاه  بـا  هـا  بنگاه كاركنان غيررسمي و موردي
 مشـترك  همكـاري  بـا  جديـد  هـاي  بنگـاه  گيري شكل

 هـاي  طـرح  در رسمي هاي همكاري و صنعت -دانشگاه
 ايـن  بتوان كه  يصورت در. ]2است [ مشترك پژوهشي
 ثبـت  بـه  كـه  پژوهشـي  هـاي  طـرح  در را هـا  همكاري
 هـر  تـأثير  كه كرد ادعا توان مي كرد، بررسي اند رسيده

)  گانـه  سه پيچه( نوآوري نظام پيشرفت اصلي عامل سه
 نوآوري ملي نظام اركان تأثيرگذارترين از يكي روي بر

 كـاربردي  عنصـري  عنـوان  به پژوهشي هاي طرح يعني
  .است شده  يبررس

 و صـنعت  دانشـگاه،  نقش تنها گانه سه روابط مدل
 علم سازي تجاري و نوآوري و دانش انتقال در را دولت

 هـم  راهـا   آن ارتباطـات  بلكـه  كند، نمي بيان فناوري و
 بر تأكيد با را نهاد سه اين ميان شبكه و كند مي كشف
 دهـد  مـي  نشـان  دهيتن درهم و متقابل غيرخطي روابط

 نهـاد  سـه  هـاي  مأموريـت  و ها نقش مدل اين در. ]3[
 همپوشـاني  و تـداخل  داراي صـنعت  و دانشگاه دولت،
 تمـايز  بـين  تعـادل  كـه  است شده سعي و است بسيار
 ايجـاد  درگير نهادهاي ميان يكپارچه عملكرد و نهادي
 تـا  تواننـد  مـي  خود، وظايف بر عالوه نهادها زيرا. شود
 ،گـر يد عبارت به. بگيرند عهده بر را يكديگر نقش حدي
 يكـديگر  بـه  تواننـد  مـي  نهـادي  و عملكردي هاي نقش

  ].4شوند [ تبديل
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 در آيـا  كـه  اسـت  ايـن  يبررسـ  مـورد  مسئله حال
 ايـران،  در شـده  بيتصـو  كـاربردي  پژوهشي هاي طرح
 هـم  و وابسـته  كـه  نهـاد،  سـه  اين از پايي رد توان مي
 يصـورت  در كـرد؟  پيدا باشند، هم از مستقل توانند مي

هاي پژوهشي كاربردي اثر  گانه بر طرح نهادهاي سه كه 
آيا تقويت ايـن نهادهـا بـه توليـد و بهبـود       گذارند، مي

كنـد؟   هاي پژوهشي كـاربردي كمـك مـي    كيفي طرح
هـاي   نهـادي بـراي طـرح     هـاي بـين   جايگاه همكـاري 

هاي  پژوهشي كاربردي در ايران در مقايسه با همكاري
  جاست؟المللي ك نهادي در سطح بين  بين

 هـاي  اسـت، همكـاري   شـده  سعي پژوهش اين در
 روابـط  قالـب  در سـازماني  روابـط  سـطح  در پژوهشي

 ســازماني هــاي وابســتگي بــين جانبــه ســه و جانبــه دو
. شـود  تحليـل  ايـران  در دولتـي  و صنعتي دانشگاهي،
 در ١ گانـه  سـه  چهيپشناسايي  شاخص نتايجهمچنين 

 توسـعه   حال در و افتهي توسعه كشورهاي ساير با ايران
 مقايسـه  مشابه المللي بين مطالعات نتايج از استفاده با

  .شود مي
 بـا  كه است اين بر تالش پژوهش اين در همچنين

 هـاي  طـرح  در سـازماني  بـين  هـاي  همكـاري  بـر  هيتك
 اطالعــاتي پايگــاه در شــده نمايــه كــاربردي پژوهشــي

 شـود  تحليل نهادي جانبه سه و جانبه دو روابط سمات،
 علمـي  نظـام  در نهـادي  بـين  كنوني روابط از نمايي و

 بتوان كه است ممكن صورت نيبد. شود ترسيم كشور
 تعيين فراملي و منطقه سطح در را ايران كشور جايگاه

 كشورها ساير نظام با را ايران كشور حاضر حال نظام و
  .كرد مقايسه

  . پيشينه پژوهش2
  انجامهاي ملي  مطالعات مختلفي در زمينه نوآوري

هـاي   هاي پژوهشي يكي از موضوع است. اما طرح شده
كالن در حوزه نوآوري اسـت كـه پژوهشـگران كمتـر     
                                                                                      
1. T(UIG): The Triple Helix (University-Industry-Government)  

هـاي پژوهشـي همـراه بـا      انـد. طـرح   بدان توجه كرده
هايي كه گاهي  ها و ايده هاي ثبت اختراع و طرح پروانه

شـوند كـه    نيـز مـي   شـوند  به توليد صنعتي منجر نمي
اي از  مطالعات اندكي در ايـن مـوارد كـه زيرمجموعـه    

اسـت. در ادامـه    شده  انجامهاي پژوهشي هستند  طرح
  انجـام به تعـدادي از مطالعـات كـه در سـطح خردتـر      

  شود. ، اشاره مياند شده
 در پژوهش خود بـا عنـوان   1392حاتمي در سال 

در دولـت   -صـنعت  -گانه دانشـگاه  بررسي روابط سه«
بـر    علم و نوآوري در جمهوري اسالمي ايران: بـا تكيـه  

بـه بررسـي   » هاي ثبـت اختـراع   مدارك علمي و پروانه
جايگاه ايـران در مقايسـه بـا سـاير كشـورها در ثبـت       

هاي ثبت اختراع پرداخته و تأثير حمـايتي سـه    پروانه
كنـد.   نهاد را براي ثبت اختراعـات ايـران بررسـي مـي    

 طـور  بـه مـايتي سـه نهـاد    همچنين پيشنهاد طـرح ح 
 ].5كند [ همزمان را مطرح مي

سـير  «) در مطالعـه خـود بـا عنـوان     2015( 2يون
بـر مـدل     جنوبي بـا تكيـه   تكاملي سيستم نوآوري كره

جنـوبي در يـك     كند كـه كـره   ادعا مي» گانه پيچه سه
اي در نوآوري داشته و احتماالً  سابقه دهه اخير رشد بي

 درگانـه اسـت.    علت حمايت نهادهـاي سـه   بهاين رشد 
نيز نتيجه گرفته است كه صنعت بايد بيشـتر از   تينها

در دانشـگاه تكيـه    دشـده يتولهمه به دانشگاه و علـوم  
دست آورد  بهكند تا موفقيت اجرائي و عملي كاربردي 

]6.[  
) در مطالعه خود با عنـوان  2012( 3لي و همكاران

 -هـاي همكـاري دانشـگاه   هاي نوآورانه و الگو فعاليت«
هـاي   در چين بر اساس تحليل گـواهي   دولت -صنعت
 لحـاظ  ازهـاي ثبـت اختـراع چـين را      گواهي» نوآوري

ها را به سه دسـته   ي قرار داده و آنبررس موردحاميان 
خصوصي، كارآفرين و مؤسسات پژوهشـي دانشـگاهي،   

                                                                                      
2. Yoon 
3. Lei, Zhao, Zhang, Chen, Huang & Zhao 
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دهـد كـه ارتبـاط     تقسيم كرده است. نتايج نشـان مـي  
صنعت قوي است و ساير ارتباطـات ضـعيف   دانشگاه و 

  ].7باشد [ مي
) در پژوهشــي بــا عنــوان   2003( 1ليدســدورف

دولـت   -صـنعت  -اطالعات مشترك روابـط دانشـگاه  «
بـراي بررسـي    »جانبـه  شاخصي براي پويايي روابط سه

ــط   ــدل رواب ــهم ــه س ــاه  جانب ــان SCI2در پايگ  از مي
ركـــورد بازيـــابي شـــده، بـــا توجـــه بـــه  735،354
هاي سازماني مربوط بـه دانشـگاه، صـنعت، و     وابستگي
هاي پژوهشـي عمـومي بـه تفكيـك كشـورها،       سازمان

را ترسيم  جانبه سهالگوهاي متفاوت توسعه مدل روابط 
گانـه در آمريكـا و    كردند كه عملكرد مدل روابـط سـه  

ــاالتر   ژاپــن از ســطح عملكــرد آن در اتحاديــه اروپــا ب
عدي قرار دارند. هاي ب و برزيل در رتبه هستند و روسيه

گانـه   از اين ميان در ژاپـن عملكـرد مـدل روابـط سـه     
اي اسـت. در   بيشتر از ساير كشورها بـه شـكل شـبكه   

 17هاي دانشگاهي به صنعت تنهـا   فرانسه نسبت مقاله
تـر از   درصد است يعني رابطـه دولـت و صـنعت قـوي    

رابطــه دانشــگاه و صــنعت اســت. اصــوالً روابــط بــين 
هـاي   بخـش هـاي   و پـژوهش هاي دانشـگاهي   پژوهش

عمومي بسيار قوي است؛ اما در فرانسه، روسيه و هنـد  
هـاي   از پـژوهش  تـر  عيوسـ هاي بخش عمومي  پژوهش

برونداد علمي است. البته در  لحاظ ازبخش دانشگاهي 
هاي آمـاري تقريبـي    كند كه داده اين پژوهش ذكر مي

 دادهنشـان   ها داده دراست و صنعت به شكل ضعيفي 
ها بـا صـنعت بـه يـك نـوع       است و اكثر همكاري شده 

 ].8شود [ خاص انتشارات منجر نمي

اي بـا عنـوان    ) در مطالعه2012( 3شين و همكاران
بنيـان: از ديـدگاه    هـاي دانـش   هـا و نـوآوري   همكاري«

وري  بهــره» جانبــه در عربســتان ســعودي روابــط ســه
در جامعه دانشگاهي عربسـتان   شده انجامهاي  پژوهش

                                                                                      
1. Leydesdorff 
2. Science Citation Index 
3. Shin, Lee, & Kim 

گانـه مطالعـه    دي را با استفاده از مدل روابط سـه سعو
هاي علمـي را در سـه بخـش     كرده است. وي همكاري

ــگاه ــنعت -دانش ــت  -ص ــهدول ــافه  ب ــك بخــش  اض ي
المللي بررسـي كـرده كـه طبـق آن      هاي بين همكاري

هـا در مـدل    شاخص همكـاري  عنوان بهمقدار آنتروپي 
لمـي  وري ع بهـره  كه  يحال درگانه منفي شد  روابط سه
هـاي اخيـر افـزايش داشـته اسـت. همچنـين        در سال

هاي فني عربسـتان سـعودي    مشخص شد كه پيشرفت
هاي علمـي نيسـت و بيشـتر بـر پايـه       بر پايه پژوهش

هاي ثبت اختراع) است  فناوري پايه (منابع ايجاد پروانه
]9.[  

افـزايش  «) در پژوهشـي بـا عنـوان    2012( 4چانتز
ــره ــت به ــ وري اعضــاي هيئ ــق علمــي دانش گاه از طري
 -گانــه دانشــگاه هــاي مربــوط بــه همكــاري ســه طــرح
كنـد   بيـان مـي   »: مطالعه موردي تايلند دولت -صنعت

ي دانشـگاه  علمـ  ئتيهكه همكاري و مشاركت اعضاي 
،  دولـت  -صنعت -هاي مشترك دانشگاه تايلند در طرح

شـدن مسـتقيم اعضـاء در     درگيروري را به جهت  بهره
بـرد   جتمـاعي و صـنعتي بـاال مـي    توسعه اقتصادي و ا

]10.[  
اي بـا عنـوان    ) در مطالعـه 2010( 5سان و ناكشـي 

هـا در   محاسبه رابطه دانشگاه، صنعت و سـاير بخـش  «
سـاختار هـم    بـر   هيـ تكبـا   »سيستم نوآوري ملي ژاپن

نويســندگي مــدارك علمــي، اطالعــات متقابــل ميــان 
گانـه   عنـوان شـاخص مـدل پيچـه سـه      بـه ها را  بخش

شــدن روابــط  ضــعيفمحاســبه كــرده اســت. نتــايج از 
المللـي حكايـت دارد    گانه ملي و افزايش روابط بين سه

]11.[  
توان به ايـن نتيجـه    هاي فوق مي از مطالعه پيشينه

 قابـل هـاي مختلفـي    كه نوآوري از ديدگاه افتي  دست
هـاي   طـرح  هـاي ثبـت اختـراع و    ي است. پروانـه بررس 
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پژوهشي كاربردي دو عنصر اصلي نوآوري هستند كـه  
 انكـار   رقابـل يغها بـر روي پيشـرفت نـوآوري     تأثير آن

چـه بيشـتر   ها حمايت هر است. همچنين تمام پژوهش
اين دو ركن اساسي را براي كمك به رشد نوآوري ملي 

يافته و پيشرفته  كنند. تمام كشورهاي توسعه تأكيد مي
هـا بـر    نهـادي و تـأثير آن    هاي بـين  به ارزش همكاري

توانـد باعـث اسـتفاده از     انـد كـه مـي    بـرده   نوآوري پي
ها و افـزايش تـوان علمـي كشـورها در تمـام       پتانسيل

، توجـه   قابـل سطوح علمي و فنـي شـود. حـال نكتـه     
ــين ــزوم همكــاري ب هــاي  نهــادي در طــرح  بررســي ل

پژوهشي كاربردي است كه باعـث كمـك بـه افـزايش     
 جـه ينت درهاي پژوهشـي كـاربردي و    توان كيفي طرح

  شود. نوآوري در سطح ملي يا فراملي مي

 . روش پژوهش و شيوه گردآوري اطالعات3

و با بررسي آمـاري    سنجي اين مطالعه با روش علم
روابـط  هاي كمـي شـامل روابـط بـين سـازماني،       داده
اطالعـاتي  شـده در پايگـاه    نمايـه سازماني اطالعات  هم

 ي،بررسـ  مـورد واحدهاي تحليل شود.  سمات انجام مي
هـاي پژوهشـي كـاربردي اسـت و      طرح توزيع فراواني

افـزاري كـه بـه كـاربران ايـن امكـان را        نـرم  نيتر مهم
 گانـه  سـه  چـه يپتبادل اطالعات در دهد كه مقادير  مي

 عـد را محاسـبه  در سـه ب متقابل عات اطال ميزان يعني
 2008اســت كــه در ســال  TH.exe١افــزار  كنــد، نــرم

ــ ــده يطراحـــــ ــمو  شـــــ ــون هـــــ در  اكنـــــ
www.leydesdorff.net/th/th.exe ــل ــدستر قاب  يس

ليدسـدروف، رويكـردي   الزم به ذكـر اسـت كـه     است.
گيـري كمـي    سنجي براي انـدازه  عملياتي با شيوه علم

پيشنهاد  گانه در پيچه سهنهاد روابط و تعامل بين سه 
ناميده  2اطالعات شكلي يا متقابل كند كه اصطالحاً مي
). ايـن شـاخص بـر    2013(يـي و همكـاران،    شوند مي

                                                                                      
1. The triple helix of university–industry–government relations 
2. Configurational information 

جايي اطالعات بين سه  هاطالعات، جاب  بيت ميلياساس 
دهد كه وجود رابطه بين اعضاي پيچة  نهاد را نشان مي

  كند. گانه را اثبات مي سه
 شـده   يطراحـ  محـور  كـاربر  صـورت  بهافزار  اين نرم

هـاي   واحـد در اطالعـات عـددي    واردكـردن با  است و
هـاي دانشـگاهي،    تـوان بـر آدرس   ، مـي هـا  دادهتحليل 

. ردتمركـز كـ   يسـازمان  هـم صنعتي و دولتي در روابط 
داراي يك آدرس دانشـگاهي و   طرحياگر  ،براي مثال

صـنعت در   -دانشـگاه  ةيك آدرس صنعتي باشد، رابط
در نظـر گرفتـه    »رابطـه يـك  « عنـوان  بـه ايـن برنامـه   

يـري روابـط   گ اين برنامه براي انـدازه  ،واقع در. شود يم
ا اسـتفاده از آن  و ب شده  يطراحگانه  سه نهادهايمدل 
در تبـادل اطالعـات    مقدار شـاخص ي سادگ بهتوان  مي

نهاد بين سه  را است T(UIG) كه همانگانه  پيچه سه
 كـه   يصـورت  در، گـر يد  عبـارت  بهآورد.   دست بهدرگير 

هاي  گانه در طرح سطح همكاري بين اعضاي پيچة سه
و ميزان تبادل اطالعـات   قبول  قابلپژوهشي كاربردي 

گانه  مناسب باشد؛ وجود رابطه بين دو متغير پيچه سه
  شود. هاي پژوهشي كاربردي اثبات مي و طرح

شاخص اطالعات  ةعالوه بر محاسب افزار نرمدر اين 
ــرمتقابــل  بيــت اطالعــات، الگــوريتم  ميلــي حســب ب

   3كريپندورف
(I (ABC→AB, AC, BC)) 4و حشو (T=I–R) 

 . الگـــوريتم كريپنـــدورفشـــود يمـــحاســـبه م نيـــز
)IABC→AB, AC, BC(  اطالعـات   ةمحاسـب  بـراي

بـر حسـب بيـت اطالعـات     نهادهـا  تعامل سه وجهـي  
شود. اين الگوريتم مقـادير فراوانـي روابـط     مياستفاده 

گيرد و تنها  را در نظر مي جانبه سهتعامالت  گانه هشت
برنامـه ايـن   مقادير مثبت پذيرفته خواهد بود زيرا اين 

البته بـراي   كند. مقادير را به توزيع احتمالي تبديل مي
اثبات وجـود ارتبـاط بـين نهادهـاي درگيـر در پيچـه       
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بيـت   ميلـي  حسـب  بـر گانه همان تبادل اطالعـات   سه
هاي  گانه با طرح تواند ارتباط پيچة سه كافي است و مي

 كـه  يهنگـام پژوهشي كاربردي را مشخص سازد. زيـرا  
تي از نهـادي بـه نهـاد ديگـر منتقـل شـود، آن       اطالعا

ارتباط داشته و  هم باگانه  نهادهاي درگير در پيچة سه
هاي پژوهشـي   سپس اين ارتباطات شالودة اصلي طرح

  سازند. كاربردي را مي

  ها يافته ليوتحل هيتجز. 4
گانـه،   شاخص شناسـايي پيچـه سـه    محاسبة براي

 سـمات  سـامانه  در كـه  كـاربردي  پژوهشـي  هاي طرح
 -دانشـگاه  حـوزة  سـه  در و شـد  بررسي اند شده نمايه

 ،جانبـه  سـه  و دوجانبـه  متقابل روابط و دولت -صنعت
 گـردآوري  1395 تيرمـاه  12 تـاريخ  در الزم اطالعات
ــد ــد. گردي ــذف از بع ــتركات ح ــين مش ــي ب  در بخش

 از اسـتفاده  بـا  كـه  گانـه  سـه  پيچه به مربوط هاي داده
 شـد،  انجـام  تـك   بـه   تـك  سـپس  و بـولي  عملگرهاي

شد.  بازيابي هاي پژوهشي كاربردي) ركوردهايي (طرح
گانه به تفكيك سال  سپس شاخص شناسايي پيچة سه

  .است  شده آورده ادامه در ليتفص  به كه محاسبه شد
گانـه يـا همـان     الف. محاسبه شـاخص شناسـايي پيچـة سـه    

T(UIG)   
 سـامانه  درشـده   نمايه يكاربرد يپژوهش يها طرح
، 1390 هـاي  سـال  به تفكيـك در بـازة زمـاني    سمات
  .شدند يابيباز ريز شرح به 1392-1393، 1391

هاي پژوهشي كاربردي و  توزيع فراواني طرح .1 جدول
گانه در سه دورة  محاسبه شاخص شناسايي پيچه سه

  ) 1393 - 1390زماني (

هاي  همكاري
  نهادي  بين

فراواني 
هاي  طرح

پژوهشي 
كاربردي در

 1390سال 

 فراواني
 هاي طرح

 پژوهشي
كاربردي در

 1391سال 

 هاي طرح فراواني
 پژوهشي

 1393- 1392كاربردي

  503  94  87  دولت

هاي  همكاري
  نهادي  بين

فراواني 
هاي  طرح

پژوهشي 
كاربردي در

 1390سال 

 فراواني
 هاي طرح

 پژوهشي
كاربردي در

 1391سال 

 هاي طرح فراواني
 پژوهشي

 1393- 1392كاربردي

  2658  997  903  صنعت

  1381  612  881  دانشگاه

  148  230  427صنعت - دولت
 - دانشگاه
  495  300  423  دولت

 - دانشگاه
  1284  400  630  صنعت

 - دانشگاه
  150  70  511دولت - صنعت

نامعين مجري
  500  591  1553  غيره و

  7119  3294  5415  كل جمع

T(UIG) 67/17 -  48/8 -  31/19‐  

 5415 مجموع در 1390در سامانه سمات در سال 
 حدود كه شد يابيباز (طرح پژوهشي كاربردي) ركورد
 يهـا  طـرح  از درصـد  36 معـادل  هـا  آن از عدد 1991
 يهـا   طـرح  چـون  و بودند مشترك ،يكاربرد يپژوهش
 در بانيپشـت  چنـد  بـا  تواننـد  يمـ  يكـاربرد  يپژوهش
 بـار  كيـ  طـرح  هـر  يرو بـر  شوند، ثبت سمات سامانه

. شاخص شناسايي پيچة گرفت انجام سنجش اتيعمل
 تيـ ب يلـ يم -67/17 بـا  برابـر  1390 سـال  درگانه  سه

 ةرابط ،دست آمده بهبه عدد  توجه با كه است اطالعات
 1390 سـال  در گانـه  سـه  ينهادهـا  انيم در يمناسب
 در موجـود  يمنفـ  كـه  اسـت  ذكر به الزم. داردن وجود

نهـادي    ي و بـين نهاد يهمكار ةدهند نشان محاسبات،
 Th.exe افـزار  نـرم  كـه بـا   گانه اسـت  اعضاي پيچة سه

 توسط 2008 سال در افزار نرم نيا. است آمده  ستد به
 رابطـه،  وجـود  صـورت  در و شـد  يطراحـ  دسدورفيل
ـ  رابطـه  وجـود  تواند يم  زانيـ م انيـ ب بـا  را ينهـاد  نيب
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 اثبـات  اطالعـات  تيـ ب يلـ يم حسب بر يتقابل اطالعات
ايـن ارتبـاط بـا منفـي نشـان داده       كـه   يهنگام .كند
شود، نشان از وجود ارتباط بين نهادها دارد اما اين  مي

بـه   نهـاد   كتقابل اطالعاتي يك به يـك نبـوده و از يـ   
اگـر ايـن تقابـل     يابـد و  سمت نهاد ديگـر جريـان مـي   

همسان نباشند و در جهت يكسان اعمال نشده باشند، 
  با منفي نشان داده خواهد شد.

 يمجـر  بـا  يكـاربرد  يپژوهش يها طرح نيهمچن
 آن از بعـد  يهـا  سـال  از شتريب 1390 سال در نينامع
 يپژوهشـ  يها طرح تمام از يكامل اطالعات رايز. است

 وجـود  انـد،  شده  ثبت 1390 سال از قبل كه يكاربرد
 اشــخاص و يدولتــ خــاص انيــمجر نيهمچنــ. نــدارد
 باعـث  احتمـاالً  كـه  انـد  نكرده ثبت را خود نام يحقوق

گانـه   شناسايي پيچة سه شاخص مقدار در يجزئ رييتغ
   .شود يم

 يهمكـار  با كه يكاربرد يپژوهش يها طرح تعداد
 از قبل و 1390 سال در اند شده  ثبت صنعت -دانشگاه

ــار ريســا از شــتريب آن، ــا يهمك ــه يه . اســت دوجانب
ـ  يهمكــار ن،يهمچنـ   ينهادهــا انيـ م در ينهــاد  نيب

 رايـ ز. اسـت  توجـه  قابـل  1390 سـال  در زيـ ن گانـه  سه
 ةدوجانب يهمكار از 1390 سال در جانبه سه  يهمكار
 كـه  است شتريب هم صنعت -دانشگاه و صنعت -دولت
 گريكـد ي با يهمكار در نهاد سه خوب عملكرد از نشان
 يسـازمان  درون روابـط  انيـ م در زيـ ن صنعت نهاد. دارد
 يهـا  طـرح  تعداد نيشتريب و است كرده عمل يخوب به

  .است نموده ديتول را يكاربرد يپژوهش
شـده از پايگـاه    بازيابيهاي پژوهشي  عالوه، طرح هب

مورد است كه  3294، 1391اطالعاتي سمات در سال 
هــا داراي پشــتيبان مشــترك  درصــد از آن 30حــدود 
نيـز ذكـر شـد،     نيـ ا از  شيپـ كـه   طـور  همانهستند. 

هاي بـدون تكـرار    داده 1در جدول  ادشدهركوردهاي ي
. انـد  شـده  اعمـال بـار در محاسـبات    هستند و فقط يك
گانـه در ايـن بـازه زمـاني      پيچه سـه شاخص شناسايي 

دهندة رشد قابـل قبـولي    نشاندست آمد كه  به -48/8

هـاي پژوهشـي    هاي بين نهـادي در طـرح   در همكاري
قبــل از آن   نســبت بــه ســال شــده رفتــهيپذكــاربردي 

  ) است.-67/17(
ــين، در ســال  ــين  1391همچن ــه ب رابطــه دوجانب

تر  ه موجود قويصنعت و دانشگاه از ساير روابط دوجانب
 1391جانبه بين نهـادي در سـال    است. اما روابط سه

ــعيف ــال   ض ــر از س ــه   1390ت ــت ك ــل از آن اس و قب
هاي بين نهـادي   نبودن روند همكاري ثابتدهندة  نشان

ــال ــاالً     در س ــين احتم ــت. همچن ــف اس ــاي مختل ه
گانـه كـم بـوده     پوشاني موضوعي بين نهادهاي سه هم

ر روي روابط دوجانبه صورت است و حمايت بيشتري ب
هـاي پژوهشـي    گرفته است. از سوي ديگر، تعداد طرح

كاربردي با مجري نامعين بسيار زياد است كه نشان از 
عدم توجه به ساختار بـين بخشـي و اهميـت كـم بـه      

هاي پژوهشي كاربردي در سال  سازي دقيق طرح نمايه
  است. 1391

هده مشـا  1كه در جـدول   طور همانافزون بر اين، 
 هاي براي سال ركورد 7119 تعداد مجموع درشود؛  مي

هـاي   تعـداد طـرح   ايـن  از. شد بازيابي 1393و  1392
درصدشـان كـه    12/15پژوهشي بازيابي شـده حـدود   

عـدد طـرح پژوهشـي كـاربردي اســت،      1077حـدود  
هـا   محاسـبه روي آن  بـار  كاند و فقـط يـ   مشترك بوده

  است. شده انجام
گانـه در بـازه زمـاني     شاخص شناسايي پيچـه سـه  

ــاي  ســال ــاي پژوهشــي  در طــرح 1393و  1392ه ه
ــاربردي،  بيــت اطالعــات اســت كــه   ميلــي -31/19ك

دهنـده همكـاري و رابطـة نامناسـب در      تواند نشان مي
 دانشگاه) باشد.  -دولت -گانه (صنعت ميان نهادهاي سه

ــة     ــاري دو جانب ــوالي، همك ــال مت ــن دو س در اي
است كه اهميت همكـاري   توجه  قابلصنعت  -گاهدانش

هاي پژوهشي كاربردي را  اين دو نهاد در پذيرش طرح
  كند. يادآوري مي

گانه در اين بازه زمـاني   شاخص شناسايي پيچه سه
كمتــر از دو بــازه زمــاني پــيش از آن اســت كــه      



1396پاييز   |  67شماره    هيافتر
  

56 

گانه بين  دهندة كاهش همكاري بين نهادهاي سه نشان
هاي قبـل از آن   به سال نسبت 1393-1392هاي  سال

است. البته الزم بـه يـادآوري اسـت كـه بـا توجـه بـه        
ــين نهادهــا، مقــدار  پراكنــدگي داده شــاخص هــا در ب
 گرفتـه  قـرار گانه نيـز تحـت تـأثير     سه  شناسايي پيچه

  است.
هـاي مربـوط بـه سـه      ي با توجه به يافتهكل طور به

توان از عدم وجود رونـد ثـابتي در    دورة زماني فوق مي
يزان همكاري بين نهادي خبر داد. به اين معنا كه در م

هاي بين نهادي  ي، همكاريبررس موردطول بازة زماني 
هـاي پژوهشـي    هـاي پشـتيبان طـرح    تنها به سـازمان 

انـد و رونـد ثـابتي بـراي انتقـال       كاربردي وابسته بوده
  اند. نهادي نداشته  اطالعات بين
هشـي  هـاي پژو  از مجمـوع طـرح   T(UIG)ب. محاسبه 
  شده در سامانه سمات نمايهكاربردي 

هاي پژوهشي كاربردي قابل بازيابي  تعداد كل طرح
مـورد اسـت كـه     17828در پايگاه اطالعاتي سـمات،  

هاي نـامعين در سـامانه    ها با مجري مورد از آن 2644
. ميـزان تقابـل اطالعـاتي بـين نهادهـاي      اند شده  ثبت
است كه  42/0هاي پژوهشي كاربردي  گانه در طرح سه

در ميـان نهادهـاي    ١يتـوجه   قابـل دهندة رابطة  نشان
هاي پژوهشي كاربردي  گانه و طرح وابسته به پيچة سه

علت تبادل اطالعات بين نهادهاي درگيـر   بهنيست. اما 
رابطـه بـين پيچـة    تـوان وجـود    گانه مـي  در پيچه سه

هـاي   دولـت) را در طـرح   -دانشـگاه  -گانه (صـنعت  سه
  پژوهشي كاربردي اثبات نمود.

دهنـدة ميـزان تـأثير     نشـان شـده   رسمنمودارهاي 
ــاي ســه ــه (صــنعت نهاده ــت -گان دانشــگاه) در  -دول

هاي پژوهشي كاربردي است و سهم  شدنِ طرح اجرايي
  درج 2داگانـه در جـدول   ج طـور  بهاز نهادها  كدام هر

  است. شده

                                                                                      
1. Significant 

هاي پژوهشي  مجموع توزيع فراواني طرح .2جدول 
  شده در سامانه سمات نمايهكاربردي 

 كاربردي پژوهشي هاي طرح فراوانينهادي  بين هاي همكاري
  684  دولت
  5558  صنعت
  3874  دانشگاه

  805  صنعت - دولت
  1218  دولت - دانشگاه
  2314  صنعت - دانشگاه

  731  دولت - صنعت - دانشگاه
  2644  غيره و نامعين مجري

  17828  كل جمع
T(UIG) 42/0  

R 65/2  
 گانـة  دهندة شاخص شناسايي پيچـه سـه   نشانجدول فوق 
 -گانـه (صـنعت   دهندة رابطه بين نهادهاي سـه  كل و نشان

هاي پژوهشي كاربردي است كه  دانشگاه) در طرح -دولت
ــل  ميلــي 42/0 ــدلبيــت اطالعــات متقاب ــد.  مــي ردوب كنن

صنعت بيشترين تعـداد   -دانشگاه دوجانبههمچنين، رابطه 
بـودن   كـاربردي هاي پژوهشي كاربردي را دارد. البته  طرح
نيـز باعـث وابسـتگي     مطالعـه  مـورد هاي پژوهشـي   طرح

هاي صنعتي و علمـي شـده اسـت. نهـاد      سازماني به طرح
هـاي پژوهشـي كـاربردي و     طرحپشتيبان  عنوان بهصنعت 

پشـتيبان علمـي مسـائل كـاربردي در      عنوان بهدانشگاه نيز 
  كنند. جامعه نقش پررنگي ايفا مي

ي پژوهشي كاربردي ها طرحتوزيع فراواني كل  .1 نمودار
  شده در سامانه سمات نمايه

0
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اسـت،   مشاهده  قابلنيز  1كه در نمودار  طور همان
هاي پژوهشي كاربردي مربوط بـه   بيشترين تعداد طرح

 هاي بـين  نهاد صنعت است و بيشترين ميزان همكاري
نهادي در بين دو نهاد صنعت و دانشـگاه وجـود دارد.    

هـاي   گانـه و طـرح   پس با توجه به رابطه بين پيچه سه
توان با تقويت يكي از عوامل بـه   پژوهشي كاربردي مي

بـر روي   كـه   يصـورت  دربخشـيد.   عامل دوم نيز قوت
عـاملي در جهـت توليـد و     عنـوان  بـه گانه  نهادهاي سه

گذاري شود،  هاي پژوهشي سرمايه افزايش كيفيت طرح
هـاي پژوهشـي    طـرح  شـدن  يـي اجراامكان موفقيت و 

  كاربردي بيشتر خواهد شد.
صنعت كمترين تعـداد   -البته رابطه دوجانبه دولت

هاي پژوهشي كـاربردي را دارد. ايـن در صـورتي     طرح
نهـادي مسـتقل و    صـورت  بهاست كه نهاد صنعت چه 

ي عمل كرده است. خوب بهچه با همكاري نهاد دانشگاه 
پس الزم است تا بيشتر به رابطـه دوجانبـه صـنعت و    

پتانسـيل الزم   دانشگاه توجه شود، زيـرا نهـاد صـنعت   
نهادي را بيشـتر از دو نهـاد ديگـر      جهت همكاري بين

  دارد.

  . بحث5
دانشـگاه   -دولت -بين صنعت  در مورد وجود رابطه

هـاي پژوهشـي كـاربردي در     گانـه) و طـرح   (پيچه سه
هايي انجام شـد كـه بـر طبـق اطالعـات       ايران، تحليل

از پايگـاه اطالعـاتي سـمات اسـت. ايـن       شده استخراج
ها با حـدود يـك درصـد از سـهم بودجـه مراكـز        داده

افزارهـا و بـه    است و با نـرم  شده  يآور جمعتحقيقاتي 
بندي و محاسبه شدند. نتـايج   هاي متنوع دسته صورت

دست آمد نشـان از وجـود رابطـه بـين      بهمختلفي كه 
 شده  ثبتهاي پژوهشي كاربردي  گانه و طرح پيچه سه

، مقـدار شـاخص   هشـد  انجـام دارد. بر طبق محاسـبات  
هـاي پژوهشـي    گانه براي كل طرح شناسايي پيچه سه

بايـت   ميلـي  42/0، دسترس  قابلشده و  نمايهكاربردي 
دهنـدة وجـود رابطـه بـين      اطالعات اسـت كـه نشـان   

هاي پژوهشي كـاربردي اسـت    گانه و طرح نهادهاي سه
علت نزديكي اين عدد به صفر عملكـرد ايـران در    بهاما 

 درمقايسه با كشورهاي منطقه و يـا سـاير كشـورهاي    
  شود. ضعيف شناخته مي توسعه  حال

زيرا كشور ژاپن تنهـا در طـول دو سـال بـا مقـدار      
در  -92تـا   -82گانه بـين   شاخص شناسايي پيچه سه

دنبال آن كشورهاي  بهاست و  گرفته قرار باالي جدول
البتـه الزم بـه    ].13[انـد   آمدهآمريكا، هند و انگلستان 

ذكر است كه ايران هنوز راه بسيار طوالني در پيش رو 
هاي علمي و مـالي   دارد، زيرا ايران در مقايسه با زمينه

صرف شده خوب عمل كرده است ولي براي حضور در 
هـاي بـين نهـادي خـود را      عرصه جهاني بايد همكاري

در سطح ملي، بلكه در سطح فراملي بـاال ببـرد.    تنها نه
بـراي ايـران در    گانـه  زيرا شاخص شناسايي پيچه سـه 

  يافته بسيار كم است.  مقايسه با كشورهاي توسعه
در  گانـه  براي مثال، شاخص شناسـايي پيچـه سـه   

ي نظير آمريكا بسيار ا افتهي توسعهايران نسبت به كشور 
روابــط كمبــود  توانــد ناشــي از كمتــر اســت كــه مــي

ايـن روابـط بـه     كـه   يصورت دري ايران باشد. مرز برون
هاي پژوهشي تبديل  پوشاني هاي فراملي و هم همكاري

نهـادي كـه     هاي بـين  شود، شاخص سنجش همكاري
اسـت، افـزايش    گانه شناسايي پيچه سه همان شاخص

  ].14يابد [ مي
همچنين، با توجه بـه مطالعـات پيشـين در مـورد     

هـاي   و عوامل توليد نوآوري مانند پروانهمدارك علمي 
 2012ثبت اختراع كـه توسـط ليدسـدورف در سـال     

] 5[ 1392] و در ايران توسـط حـاتمي در سـال    14[
اســت، ميـزان شــاخص شناسـايي پيچــه    شـده   انجـام 

هـاي   براي عوامل توليد نـوآوري ماننـد پروانـه    گانه سه
ي هاي پژوهشـ  ثبت اختراع در ايران در مقايسه با طرح

كاربردي كمتر است. امـا ايـن شـاخص در محاسـبات     
فراملــي كــه توســط ليدســدورف انجــام شــده؛ بــراي  

هـاي پژوهشـي    هاي ثبت اختراع بيشتر از طـرح  پروانه
كاربردي بوده است. پـس احتمـاالً شـاخص اطالعـات     
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كمتـر اسـت    افتهي توسعهمتقابل در ايران از كشورهاي 
مـالي بيشـتري   گذاري علمي و  بايد توجه و سرمايه كه

عنصـر تأثيرگـذار بـر     عنـوان  بـه گانه  روي نهادهاي سه
  هاي پژوهشي كاربردي انجام شود. طرح

رابطة مناسبي بين نهادهـاي   كه يهنگامهمچنين، 
هاي پژوهشـي كـاربردي برقـرار باشـد؛      گانه و طرح سه
توان با تقويت يكي از دو متغير فوق بر ديگري نيـز   مي

  تأثير گذاشت.
دانشـگاه   -نيز، نهادهاي صـنعت  جانبهدودر روابط 

. دارنـد  راهاي پژوهشي كـاربردي   بيشترين تعداد طرح
جانبـــه بـــين ايـــن نهادهـــا بيشـــتر از  همكـــاري دو

 -دولـت يـا دانشـگاه    -هاي دوجانبـة صـنعت   همكاري
بخشـي ميـان دو     دولت است كه نشان از تمركز بـين 

 درباشد. پس اميد اسـت تـا    نهاد صنعت و دانشگاه مي
دانشـگاه، حمايـت    -صنعت دوجانبهروابط  كه  يتصور

هاي پژوهشي كاربردي بيشتر كد رهگيري  شوند، طرح
سازي شوند. ليدسدورف نيز در  دريافت كنند و تجاري

اين رابطه را در پژوهش خود بررسي كرده  2012سال 
هــاي پژوهشــي  اســت. بــر طبــق پــژوهش وي، طــرح

مــل كــاربردي در زمينــه دانشــگاهي و علمــي بهتــر ع
عناصـر   نيتـر  مهـم كنند. او مراكز توليد علـم را از   مي

كند و مدل پيشنهادي  ها معرفي مي درگير در پژوهش
ــه ــراي پروان ــراع مــدل نمــادين   وي ب هــاي ثبــت اخت

]. ايـن در حـالي   15دولت) است [ -صنعت -(دانشگاه
هاي پژوهشي كاربردي در  است كه هدف از توليد طرح

هاسـت تـا بازگشـت     طرح گونه نياسازي  ايران، تجاري
سرمايه را در پي داشـته باشـد و ايـن هـدف تنهـا بـا       
حمايت از نهادهاي صـنعتي و علمـي كـه وابسـته بـه      
صنعت هستند، ممكن خواهد بود. البتـه تـأثير مراكـز    

پوشي نيست، زيرا اين  علمي و نهاد دانشگاه قابل چشم
 ازيـ ن مورد علوم ونهاد دانشگاه است كه نيروي انساني 

  كند.  هاي پژوهشي را پشتيباني مي براي ارائة طرح

 گيري . نتيجه6

دهنـدة وجـود رابطـه نسـبتاً      پژوهش حاضر نشـان 
دانشـگاه   -دولت -گانه صنعت خوبي ميان نهادهاي سه

هاي پژوهشي كاربردي در ايران است. بر اساس  با طرح
ان گانــه كــل كــه همــ شــاخص شناســايي پيچــه ســه

T(UIG) گانــه  ابطــه پيچــه ســهباشــد، در ر كــل مــي
هــاي پژوهشــي  دانشـگاه) بــا طـرح   -دولــت -(صـنعت 

 صـورت  بـه بيـت اطالعـات    ميلي 42/0كاربردي حدود 
شود كه نشـان از وجـود رابطـة نـه      جا مي متقابل جابه

فوق است، زيـرا   ريمتغبخش در بين دو  چندان رضايت
در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه ايـن عـدد رو بـه    

ا با توجه به نبود ساختارهاي پايه و صفر و كم است. ام
گانـه   هاي علمي موازي براي تعامل نهادهاي سه زمينه

در ايران، اين ميزان رابطه موجود نيـز مناسـب تلقـي    
 -گانـه (صـنعت   شود. پس اگر نهادها در پيچه سـه  مي

هـاي پژوهشـي    دانشگاه) تقويـت شـوند، طـرح    -دولت
بيني و  شكاربردي بيشتري توليد خواهند شد؛ زيرا پي

هـايي كـه در آينـده كـد      گذاري بر روي طـرح  سرمايه
توانـد   شوند مي كنند و اجرايي مي رهگيري دريافت مي

هـاي پژوهشـي    باعث پيشرفت علمي و كاربردي طـرح 
نهـادي    جانبه بين ة دورابطكاربردي شود. همچنين در 

نيز نهاد صنعت نهادي درگير در بين دانشگاه و دولـت  
تر عمـل   صنعت در ايران قوي -شگاهاست كه رابطه دان

  كند. مي
هـاي   نـوآوري  نـه يزم درهـاي پيشـين    در پژوهش

سازماني، دانشگاه را پلي بـراي توليـد عوامـل نـوآوري     
هـاي پژوهشـي    هاي ثبت اختـراع و طـرح   مانند پروانه

]. اما بر اساس پژوهش حاضـر، نهـاد   4معرفي كردند [
ران نهاد هاي پژوهشي كاربردي اي هسته در زمينه طرح

صنعت است. دانشگاه در كنار صنعت بـه پشـتيباني از   
در  كاررفتـه  بهو علوم كاربردي  ازيموردني انسان يروين

پردازد. دولت نيز بـا تعيـين حـدود، رابطـه      ها مي طرح
هـا   گذاري بر اساس اولويت بين نهادها است و سياست
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هـاي پـژوهش    را بر عهده دارد. پس بـر اسـاس يافتـه   
هــاي پژوهشــي  مــورد تأييــد در طــرح حاضــر، رابطــة

  دانشگاه است. -دولت -كاربردي ايران رابطة صنعت
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Abstract 

This study aimed to investigate the relationships between the triple helix (University- Industry- 
Government) and applied research projects by proving the existence of relationship between these two 
variables, as well as promoting the technical cooperation between institutions 
Methods: this applied science study investigated the mutual information between the triple helix 
(University- Industry- Government) and applied research projects indexed in the science policy 
research center affiliated to Samat, which is the best database for indexing applied research projects, 
using T (UIG) indicator. Also, scientific networks of the applied research projects were plotted to 
show the importance of some institutions, which are better to support. 
Conclusion: According to the present study, there are some relationships between the triple helix and 
applied research projects, but these relationships are less than developed countries. Although there is 
no significant relationship between these two variables, investigation of triple helix can help applied 
research projects. Among the three institutions including Industry, Government, and University, the 
industry is the most important part, which promoting this part of the triple helix can improve applied 
research projects. 
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