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  مقدمه. 1
محور، علم و فناوري نقش مهمي در   در جهان اطالعات

ها  ]. دانشگاه1نمايد [ نوآوري و توسعه پايدار كشورها ايفا مي
فنـاوري نقـش   از جمله نهادهايي هستند كه در توليد علم و 

اي بر عهده دارند. اين مراكز كـانون علـم، تفكـر و     گسترده
ــان،      ــزان نخبگ ــترين مي ــده و بيش ــوب ش ــوآوري محس ن

]. در كنـار  2انديشمندان و متخصصان در آن فعاليت دارند [
كردن علم و تبديل آن  اهداف علمي و توليد دانش، كاربردي

وب هـا محسـ   به فناوري، از ديگر اهـداف اساسـي دانشـگاه   
هـاي پژوهشـي بخـش     گيـري از يافتـه   ]. بهـره 3شوند [ مي

هــاي مهــم  هــا از اولويــت ســازي آن دانشــگاهي و تجــاري
شـود تـا جـايي كـه در بسـياري از كشـورها،        محسوب مـي 

سـازي   ها به منظـور افـزايش تجـاري    اصالحات در دانشگاه
]. دليل اهميت اين امـر  4توليدات علمي انجام گرفته است [

هايي كه در مراكـز دانشـگاهي انجـام     هشآن است كه پژو
شوند، اگر جنبه كاربردي نداشته و به محصول، فنـاوري   مي

توانند در رفـع نيازهـاي واقعـي     يا خدمت تبديل نشوند، نمي
جامعــه از اثرگــذاري الزم برخــوردار باشــند. ارتبــاط ميــان  
دانشگاه و صنعت از جمله موضوعاتي است كه توجه به آن، 

. ]5[نعتي و دانشي كشورها را به همـراه دارد  توسعه پايدار ص
اي اسـت كـه توسـعه جوامـع      اهميت اين ارتبـاط بـه گونـه   

مختلف به ميزان بسيار زيادي به نحوه و ميزان ارتباط ميان 
. اين ارتباط مفهومي وسيع ]6[اين دو نهاد وابسته شده است 

از تعامالت ميان دانشگاه و مؤسسات صـنعتي را بـه همـراه    
ــادگيري و عملكــرد   و مــيداشــته  ــد باعــث افــزايش ي توان
  ].7هاي همكار شود [ سازمان

توانـد نيازهـاي    به واسطه چنين همكـاري صـنعت مـي   
هــا و مراكــز  واقعــي خــود را از طريــق توانمنــدي دانشــگاه

، از رو  پـيش تحقيقاتي برطرف و عالوه بـر حـل مشـكالت    
مند  هرهثمرات فرايند انتقال دانش از دانشگاه به صنعت نيز ب

كنندگان اصلي  ها كه عرضه ]. از سوي ديگر دانشگاه5شود [
كننده نيـروي انسـاني مـاهر هسـتند،      دانش علمي و تربيت

هاي مالي و تجهيزات موجود در صـنعت   توانند از حمايت مي
هـاي خـود را بـه سـمت نيازهـاي       برخوردار شده و پژوهش

 واقعي جامعه معطوف نمايند كه ايـن امـر موجـب افـزايش    

. ]8[گـردد   هـاي پژوهشـي مـي    اثرگذاري اجتمـاعي فعاليـت  
تواند از طريق تأمين سـرمايه   همكاري ميان اين دو نهاد مي

از طرف صنعت و تأمين اعضاي هيئت علمي و توليد علم از 
هـا و اختراعـات و    طرف دانشگاه، منجر به ارتقـاء پـژوهش  

ــز مــي  ــت ني ــردد و دول ــاوري گ ــد از طريــق ايجــاد  فن توان
  ]. 9هاي انگيزشي به برقراري اين ارتباط كمك كند [ساختار

چهار نوع رابطه ميان صنعت و دانشگاه را  1سپو و ليلس
  اند: تعريف كرده

 هـاي   : اين نوع ارتبـاط، كمـك  2پشتيباني تحقيق
ــه   مــالي و تجهيزاتــي را كــه از ســوي صــنايع ب

ها  گيرد. اين كمك مي بر شود در ها ارائه مي دانشگاه
هـا   انات نامحدودي كـه در دانشـگاه  توانند امك مي

ها و يـا   شوند را براي ارتقاء آزمايشگاه استفاده مي
هزينه تحصيلي به دانشجويان ذخيره كنند.  كمك

هاي دانشـگاهي بيشـتر    امروزه حمايت از پژوهش
هـاي تحقيقـاتي    هدفمند بوده و اغلب بـه پـروژه  

شود كه منجر به توليـد فنـاوري    خاص مربوط مي
 شوند. مي

 هاي قراردادي  : شامل پژوهش3قيقات مشتركتح
با پژوهشگران فردي اسـت بـا مشـاوره اعضـاي     
هيئت علمي براي حل مشكالت صنعت. در ايـن  
نوع تحقيقات، تنها يك هيئت علمـي بـه عنـوان    
مشاور وجود دارد كه با يك شركت واحد در يـك  

كند. تحقيقـات گروهـي    پژوهش هدفمند كار مي
مـي و بـيش از يـك    شامل بيش از يك هيئت عل

 شركت صنعتي است.

 هاي تعاملي است كه  : شامل فعاليت4انتقال دانش
رسمي، همكاري آموزشي و  تعامالت رسمي و غير

گيــرد.  مـي  بـر  هـاي آموزشـي را در   توسـعه برنامـه  
ــتخدام    ــامل اسـ ــش شـ ــال دانـ ــانيزم انتقـ مكـ

ــارغ ــان و    ف ــگاهي و كارآفرين ــيالن دانش التحص

                                                                                      
1. Seppo & Lilles 
2. Research support  
3. Cooperative research  
4. Knowledge transfer  
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شـگاه و صـنعت   هاي پژوهشي ميـان دان  همكاري
 باشد. مي

 هـاي   : اين رابطه نيز شامل فعاليت1انتقال فناوري
تعاملي است. در مقايسه با انتقال دانـش، تمركـز   
انتقــال فنــاوري روي مســائل ضــروري و خــاص 
صنعت است. در اين روش، تحقيقات دانشـگاهي  

سـازي فنـاوري و    و تخصص صنعت، در تجـاري 
  ].10د [تأمين نياز بازار، مكمل يكديگر هستن

هاي علـم و   مراكز رشد، پاركعالوه بر موارد ذكر شده 
نيـز  فناوري، دفاتر انتقال فناوري و مراكز تحقيق و توسـعه  

  ميان اين دو نهاد را بر عهده دارند.  نقش واسطه
تـرين داليـل همكـاري ميـان دانشـگاه و صـنعت        مهم 

  عبارتند از:
 هـاي   ها از فعاليت هاي مالي دولت كاهش حمايت

ها، اين امر دانشگاه را بـر آن   وهشي در دانشگاهپژ
داشته كه به دنبال منابع جديدي براي حمايـت از  

 هاي پژوهشي در دانشگاه باشند؛ فعاليت

 پـذيري   ها و آسـيب  افزايش هزينه اجراي پژوهش
ها، اين موضوع سبب شده كـه صـنعت بـراي     آن

هـا از دانشـگاه    ها و ارتقاء فنـاوري  اجراي پژوهش
 كاري پرهيز شود؛ رد و از دوبارهكمك بگي

 هاي زيستي، فناوري اطالعات، مواد  ظهور فناوري
هاي جديد موجبات تعامـل بيشـتر ميـان     و محيط

هـاي جديـد و در    كاربردها و دستاوردهاي فناوري
نتيجه لزوم ايجاد ارتباط ميان دانشـگاه و صـنعت   

 را فراهم كرده است؛

  للي، ايـن  الم اي و بين رشته ضرورت همكاري بين
هـايي   اكنون بـه عنـوان روش   ها هم نوع همكاري

 گيرد؛ هاي پايدار صورت مي حل براي يافتن راه

   ــاتي و ــراي طراحــي ســاختارهاي عملي تــالش ب
 .]11[هاي جديد  شبكه

با توجه به اهميت ارتبـاط ميـان صـنعت و دانشـگاه در     
توسعه و پيشرفت علمي كشور، وضعيت ارتباط اين دو نهـاد  

                                                                                      
1. Technology transfer  

اي موضوعي مختلف تا حـدودي مـبهم بـه نظـر     ه در حوزه
كند تا وضعيت ارتباط  رسد. لذا پژوهش حاضر تالش مي مي

هـاي موضـوعي را    حـوزه  27 صـنعت و دانشـگاه ايـران در   
مطالعه و از طريق مقايسه آن با متوسط منطقه خاورميانـه و  

ها را ارزيابي  متوسط جهاني، جايگاه و وضعيت اين همكاري
  نمايد. 

  رعي پژوهش عبارتند از:اهداف ف
      مقايسه سـهم برونـدادهاي پژوهشـي حاصـل از

مشــاركت صــنعت و دانشــگاه ايــران بــا متوســط 
خاورميانــه و جهــان در پايگــاه اســكوپوس طــي  

 ميالدي؛ 2015تا  2006هاي  سال

      مقايسه سـهم برونـدادهاي پژوهشـي حاصـل از
مشــاركت صــنعت و دانشــگاه ايــران بــا متوســط 

حوزه موضـوعي پايگـاه    27 خاورميانه و جهان در
 اسكوپوس؛

   مقايسه اثرگذاري استنادي بروندادهاي پژوهشـي
حاصل از مشاركت صـنعت و دانشـگاه ايـران بـا     

حوزه موضوعي  27متوسط خاورميانه و جهان در 
 پايگاه اسكوپوس؛

   كشــور پرتوليــد جهــان از    40مطالعــه ســهم
بروندادهاي پژوهشي حاصل مشـاركت صـنعت و   

 گاه اسكوپوس؛ ودانشگاه در پاي

    مطالعه مؤسسات ايراني داراي بيشـترين برونـداد
پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و دانشـگاه و  
كشورهاي داراي بيشترين همكاري بـا ايـران در   
بروندادهاي پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و 

  دانشگاه.

  . پيشينه پژوهش2
در خصــوص همكــاري دانشــگاه و صــنعت بــا رويكــرد 

هايي در داخل و خارج از كشور صـورت   شسنجي پژوه علم
شود.  ها اشاره مي گرفته كه به طور خالصه به تعدادي از آن

) جريـان  1392ها جوكار و عصـاره (  در يكي از اين پژوهش
 - 2007هاي  انتشار مقاالت علمي در كشور ايران طي سال

گانـه (دانشـگاه، صـنعت و     بر اساس مدل مارپيچ سه 2011
زيابي قرار دادند. نتايج حاكي از اين بود كه دولت) را مورد ار
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را   بين دانشگاه و دولت باالترين سـطح همكـاري    همكاري
 -دانشگاه و صـنعت  –داشته در حالي كه تعامل بين صنعت 

توان از  دولت بسيار اندك بوده است، به طوري كه بعضاً مي
پوشي كرد. بر همين اساس تعامل ميان سـه ركـن    آن چشم

نعت و دولت نيز در سطح پاييني قـرار داشـته و   دانشگاه، ص
هـاي بـاال و توليـدات     اين به معنـي عـدم وجـود همكـاري    

مشترك علمي ميان سه ركن مذكور در بـازه زمـاني مـورد    
بررسي بود. نتايج نشان داد كه بيشتر بروندادهاي پژوهشـي  
ــگران     ــط پژوهش ــس از آن توس ــگاهيان و پ ــط دانش توس

و محققـان صـنعتي سـهمي در     انجام شده نهادهاي دولتي 
. در ]12[حدود كمتر از يـك درصـد در توليـد علـم داشـتند      

) روابـط دانشـگاه،   1394پژوهش ديگري حاتمي و نقشينه (
گانـه و از   صنعت و دولت را با استفاده از مـدل مـارپيچ سـه   

شده در پايگاه اسكوپوس  طريق بررسي توليدات علمي نمايه
ها  العه قرار دادند. يافتهمورد مط 2012-1997هاي  طي سال

حاكي از اين بود كه همكاري بين بخشي در ايـران ضـعيف   
ها از وضعيت مطلوبي برخوردار اسـت.   اما توليد علم دانشگاه

كه روابط دانشگاه با دولـت از روابـط دانشـگاه بـا      ضمن اين
هاي مختلـف نشـان    تر بوده است. بررسي حوزه صنعت قوي
ي، شيمي، مهندسي شـيمي و  هاي فني مهندس داد كه رشته

اند.  هاي ديگر با صنعت همكاري داشته انرژي بيشتر از حوزه
درصـد)از طريـق همكـاري     4/1مـدرك (  3471در مجموع 

اسـتناد   15105دانشگاه و صـنعت منتشـر شـده كـه داراي     
  .]13[اند  استناد به ازاي هر مقاله بوده 35/4دريافتي و 

وهش خــود ) در پــژ1394نــوروزي چــاكلي و طــاهري (
رابطه دانشگاه و صنعت در ايران و تركيـه را مـورد بررسـي    

ها نشان داد كه با وجود گذشت بـيش از دو   قرار دادند. يافته
دهه از تأسيس دفتر ارتبـاط صـنعت بـا دانشـگاه در ايـران      
همكاري و تعامل مطلـوبي بـين ايـن دو سـازمان صـورت      

راي نگرفته است. كشورهاي ايـران و تركيـه بـه ترتيـب دا    
پروانـه   584و  143مقاله و همچنـين   258719و  151159

انـد ودر مجمـوع ايـن دو شـاخص، كشـور       ثبت اختراع بوده
اي كشـور، عملكـرد بهتـري     تركيه به عنوان رقيـب منطقـه  

هـا بـا    نسبت به ايران داشته است. ميان رشد ساالنه اختراع
توليدات علمي در ايـن دو كشـور رابطـه آمـاري معنـاداري      

ه نشد. به بيان ديگر، با وجود رشد چشمگير توليـدات  مشاهد

هـاي ثبـت    تعداد پروانـه  2011علمي اين دو كشور تا سال 
ها در پايگاه ثبـت اختراعـات آمريكـا از وضـعيت      اختراع آن

) 1395. مروتي و جوكـار ( ]14[مطلوبي برخوردار نبوده است 
در پژوهش خود وضعيت تعامالت دانشگاه، صنعت و دولـت  

شـده در پايگـاه وب علـوم     اساس توليدات علمي نمايه را بر
مـورد بررسـي قـرار دادنـد.      2015تـا   1985هاي  طي سال

هـا   مطالعه توليدات علمي پژوهشگران ايراني طي اين سـال 
نشان داد كـه توليـدات علمـي بـا حـداقل يـك وابسـتگي        

اي بيشـتر از   سازماني به دانشـگاه بـه طـور قابـل مالحظـه     
ي نويسندگان وابسته به نهادهاي دولتي بروندادهاي پژوهش

 -و صنعتي بوده است. بيشترين تعامالت دوگانه به دانشـگاه 
صنعت تعلق داشته است. تعداد  -دولت و پس از آن دانشگاه

گانـه ميـان ايـن نهادهـا از وضـعيت مطلـوبي        تعامالت سه
سال اخير رونـد   30برخوردار نبوده است، به نحوي كه طي 

اخير به سمت صفر حركت داشته است  ي نزولي و طي دهه
) تـأثير  1395پهلـو و صـراطي شـيرازي (    . عصاره، فـرج ]15[

نزديكي جغرافيايي بر همكاري دانشگاه و صنعت در ايران را 
هـاي   با استفاده از مـدل گرانشـي نيوتـون در فاصـله سـال     

هاي پايگاه وب علـوم مـورد    با استفاده از داده 2014-2010
نتايج حاكي از اين بـود كـه بـين فاصـله      مطالعه قرار دادند.

صـنعت رابطـه معكـوس     -جغرافيايي و همكـاري دانشـگاه  
ــگران    ــايي پژوهش ــله جغرافي ــه فاص ــته و هرچ ــود داش وج

ها  انتشاري آن شود، ميزان هم دانشگاهي و صنعتي بيشتر مي
رود. به بيان ديگر، در اين پژوهش فاصـله   رو به كاهش مي

گذار در ميزان همكـاري   تأثير جغرافياي به عنوان يك عامل
  . ]16[دانشگاه و صنعت معرفي شد 

هــاي متعــددي در  المللــي نيــز پــژوهش در ســطح بــين
نويسندگي دانشگاه و صـنعت   موضوعاتي از قبيل بررسي هم

هــاي ثبــت اختــراع و تعــداد مقــاالت  ]، تحليــل پروانــه17[
نويسندگي دانشگاه و صنعت بـر افـزايش    ]، تأثير هم19،18[

ــگاه  فعال ــاري دانش ــت تج ــا [ ي ــت  20ه ــاه و اهمي ]، جايگ
ــاخص ــه  ش ــگاه در رتب ــاط صــنعت ودانش ــاي ارتب ــدي  ه بن
سـنجي و   شده اسـت. مطالعـه كتـاب    ] انجام21ها [ دانشگاه

هــاي  اســتنادي و زوج هــاي هــم ترســيم شــبكهتحليــل و 
هاي حوزه همكاري صنعت و دانشـگاه   كتابشناختي پژوهش

نعت در كشورهاي چين دانشگاه و ص ]، بررسي همكاري22[
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 حاصل از همكاري صنعت و دانشگاه در ايران، خاورميانه و جهان . سهم بروندادهاي پژوهشي منتشر شده 1جدول 

  2015تا  2006هاي  حوزه موضوعي پايگاه اسكوپوس طي سال 27در 

  حوزه موضوعي  ايران  خاورميانه  جهان
  اقتصاد، اقتصادسنجي و مالي 1/0 1 9/0

  انرژي 4/0 5/1 5/3

  شناسي و ميكروبيولوژي ايمني 6/0 7/1  1/2

  اشتبهد 0 1 2/1

  بيوشيمي، ژنتيك و بيوشيمي مولكولي 2/0 6/1 2

  پرستاري 2/0 2/1 8/0

  پزشكي 2/0 1 3/1

  تجارت، مديريت و حسابداري 1/0 9/0 7/0

  اي چندرشته 2/0 1 6/1

  شناسي داروشناسي و سم 1/0 1 6/2

  دامپزشكي 1/0 5/0 1/1

  دندانپزشكي 1/0 3/0 5/0

  روانشناسي 1/0 3/0 5/0

  رياضيات 3/0 2 3/2

  شيمي 1/0 9/0 2/2

  علوم اجتماعي 1/0 6/0 6/0

  علوم اعصاب 2/0 2/1 5/1

  گيري علوم تصميم 1/0 7/1 9/1

  علوم رايانه 3/0 2/3 6/3

  علوم زمين 5/0 8/1  1/2

  علوم محيطي 2/0 1 3/1

  علوم مواد 2/0 2/1 9/2

  فيزيك و نجوم 2/0 2/1 5/2

  يكشاورزي و علوم زيست 2/0 1 9/0

  مهندسي 2/0 7/1 1/3

  مهندسي شيمي 2/0 1/1 5/2

  هنر و علوم انساني 0 3/0 2/0

 كل موضوعات  2/0  3/1  8/1
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اثرگذاري استنادي بروندادهاي پژوهشي حاصـل از   .4-3
مشاركت صنعت و دانشـگاه ايـران در مقايسـه بـا     

حـوزه موضـوعي    27متوسط خاورميانه و جهان در 
 ده است؟پايگاه اسكوپوس چگونه بو

ال، اثرگـذاري اسـتنادي   ؤجهت پاسخگويي بـه ايـن سـ   
(متوسط استنادهاي دريافتي) بروندادهاي پژوهشـي حاصـل   
از مشاركت صنعت و دانشگاه ايران، خاورميانـه و جهـان در   

حوزه موضوعي، با اثرگذاري استنادي كـل برونـدادهاي    27
هـاي   ها مورد مقايسه قرار گرفـت. يافتـه   پژوهشي اين حوزه

دهـد كـه بـه طـور كلـي، برونـدادهاي        وهش نشان مـي پژ
پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و دانشگاه ايران به طور 

اند كه ايـن ميـزان بـراي     استناد دريافت كرده 6/40متوسط 
اسـتناد بـوده    3/8كل بروندادهاي پژوهشـي ايـران معـادل    

اســت. بــه بيــان ديگــر، برونــدادهاي پژوهشــي حاصــل از  
برابر بيشـتر   9/3گاه كشور به ميزان همكاري صنعت و دانش

انـد.   از كل بروندادهاي پژوهشي كشور استناد دريافت كـرده 
چنــين رونــدي در مــورد خاورميانــه و جهــان نيــز مشــاهده 

حوزه موضوعي در بروندادهاي پژوهشي  27شود. مطالعه  مي
دهد كه به جز پنج حوزه موضوعي (اقتصاد،  كشور نشان مي

ــالي، ب  ــنجي و م ــوم   اقتصادس ــكي، عل ــت، دندانپزش هداش
هـاي موضـوعي    گيري و علوم مواد)، در ساير حـوزه  تصميم

ــگاه از     ــنعت و دانش ــاركت ص ــل از مش ــدادهاي حاص برون
اثرگذاري استنادي باالتري در مقايسه بـا كـل برونـدادهاي    

اند. اگرچه اثرگذاري اسـتنادي   پژوهشي كشور برخوردار بوده
ايسه بـا خاورميانـه و   كلي بروندادهاي پژوهشي ايران در مق

در مقايسـه   3/8تري قرار داشته است ( جهان در سطح پايين
)، با ايـن وجـود در خصـوص برونـدادهاي     2/11و  2/10با 

حاصل از مشاركت صنعت و دانشـگاه، اثرگـذاري اسـتنادي    
بروندادهاي ايراني بيشتر از خاورميانه و جهـان بـوده اسـت    

چنــين اثرگــذاري ). هم1/21و  4/28در مقايســه بــا  6/40(
استنادي بروندادهاي پژوهشي حاصل از مشاركت صـنعت و  

حـوزه موضـوعي پايگـاه     27حـوزه از   12دانشگاه ايران در 
)، 8/113)، پزشـكي ( 8/227اي ( اسكوپوس شامل چندرشته

)، هنر و علـوم  1/70بيوشيمي، ژنتيك و بيوشيمي مولكولي (
)، 1/28)، دامپزشــكي (3/35)، علــوم محيطــي (62انســاني (

)، فيزيك و نجـوم  2/27)، مهندسي شيمي (1/28رياضيات (

) 6/7) و علوم زمين (14)، انرژي (26شناسي ( )، روان7/26(
ها بوده است.  باالتر از ميانگين خاورميانه و جهاني اين رشته

حوزه موضوعي ديگر، بروندادهاي پژوهشي كشور در  15در 
گذاري اسـتنادي  مقايسه با متوسط خاورميانه و جهاني از اثر

 ).2 اند (جدول تري برخوردار بوده پايين
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. اثرگذاري استنادي بروندادهاي پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و دانشگاه در مقايسه با كل بروندادهاي 2جدول 
  2015تا  2006هاي  سالحوزه موضوعي پايگاه اسكوپوس طي  27پژوهشي ايران، خاورميانه و جهان در 

  ايران  خاورميانه  جهان

بروندادهاي   حوزه موضوعي
مشاركت 
صنعت و 
  دانشگاه

كل 
بروندادهاي 
  پژوهشي

بروندادهاي 
مشاركت 
صنعت و 
  دانشگاه

كل 
بروندادهاي 
  پژوهشي

بروندادهاي 
مشاركت 
صنعت و 
  دانشگاه

كل 
بروندادهاي 
  پژوهشي

  ي و مالياقتصاد، اقتصادسنج 5 0 4/7 7/15 9/7 19
  انرژي 3/11 14 6/12 8/13 2/10 11

  شناسي و ميكروبيولوژي ايمني 2/9 5/22 3/15 2/39 9/20 2/37
  بهداشت 9/6 4 9/8 18 4/10 20

  بيوشيمي، ژنتيك و بيوشيمي مولكولي 1/11 1/70 6/16 9/48 9/20 4/35
  پرستاري 10 4/12 2/10 3/25 2/9 2/29
  پزشكي 4/7 8/113 9/9 4/51 6/12 9/36
  تجارت، مديريت و حسابداري 2/6 7/10 8/8 9/14 6/7 3/13
  اي چندرشته 6/3 8/227 4/17 2/195 3/31 9/118
  شناسي داروشناسي و سم 3/10 6/16 12 1/22 14 2/23
  دامپزشكي 9/4 43 3/5 6/22 4/7 4/16
  دندانپزشكي 9/8 4 2/10 2/20 9 4/14
  ناسيروانش 4/6 26 7/11 7/22 8/14 3/24
  رياضيات 2/8 1/28 3/8 3/16 4/7 9/12
  شيمي 8/12 21 2/14 2/23 1/18 9/22
  علوم اجتماعي 9/3 2/12 9/5 9/13 5/6 2/14
  علوم اعصاب 1/11 8/31 7/16 5/33 3/21 6/36
  گيري علوم تصميم 5/9 7/7 1/11 4/17 1/10 6/14
  علوم رايانه 7/6 1/9 2/8 8/14 2/7 7/14
  علوم زمين 6/7 1/24 6/10 3/17 9/11 1/14
  علوم محيطي 5/10 3/35 5/12 6/17 6/13 9/18
  علوم مواد 8/11 11 1/12 14 7/11 5/14
  فيزيك و نجوم 4/10 7/26 9/11 7/23 3/11 5/15
  كشاورزي و علوم زيستي 2/7 8/20 2/10 8/22 13 7/22
  مهندسي 4/8 1/12 1/9 5/14 9/6 5/11
  مهندسي شيمي 7/13 2/27 9/15 4/23 2/16 9/19
  هنر و علوم انساني 8/2 62 5/5 7/20 5 8/20
 كل موضوعات 3/8 6/40 2/10 4/28 2/11 1/21
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كشــور پرتوليــد جهــان از برونــدادهاي  40ســهم  .4-4
پژوهشي حاصل مشاركت صنعت و دانشگاه به چـه  

 ميزان است؟

نتايج پژوهش بيـانگر ايـن اسـت كـه بيشـترين سـهم       
 40از مشاركت صـنعت و دانشـگاه در ميـان    برونداد حاصل 

هـاي   كشور پر توليد جهان در پايگاه اسكوپوس طـي سـال  
 5/6بـه ترتيـب بـه كشـورهاي دانمـارك (      2015تا  2006

درصـد) و فنالنـد    4/5درصد)، سوئد ( 8/5درصد)، سوئيس (
درصد) تعلق داشته است. اگرچـه جمهـوري اسـالمي     9/4(

هاي پژوهشـي در پايگـاه   ايران از نظر اعـداد كـل برونـداد   

در رتبـه هجـدهم    2015تا  2006هاي  اسكوپوس طي سال
جهان قرار داشـته اسـت، امـا بـا در نظـر گـرفتن شـاخص        
بروندادهاي حاصل از مشاركت صنعت و دانشـگاه، جايگـاه   
كشور به رتبه چهلم در ميان چهل كشور برتر جهـان تنـزل   

شــي درصــد از كــل برونــدادهاي پژوه 2/0يابــد. تنهــا  مــي
جمهوري اسالمي ايران حاصل مشاركت صنعت و دانشـگاه  

). نقشـه حرارتـي برونـدادهاي پژوهشـي     3اند (جـدول   بوده
كشـور پرتوليـد    40حاصل از مشاركت صنعت و دانشگاه در 

 قابل مشاهده است. 3جهان در پايگاه اسكوپوس در تصوير 

كشور پرتوليد جهان در پايگاه اسكوپوس  40گاه در . سهم بروندادهاي پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و دانش3جدول 
  2015تا  2006هاي  طي سال

 سهم بروندادهاي حاصل از
مشاركت صنعت و دانشگاه 

 (درصد)
 رتبه كشور

سهم بروندادهاي حاصل از 
مشاركت صنعت و دانشگاه 

 (درصد)
 رتبه كشور

 1 دانمارك 5/6 21 ايتاليا 2

 2 سوئيس 8/5 22 يونان 8/1

 3 سوئد 4/5 22 كنگ هنگ 8/1

 4 فنالند 9/4 22 اسپانيا 8/1

 5 هلند 6/4 25 چين 5/1

 6 كره جنوبي 5/4 25 پرتقال 5/1

 7 بلژِيك 4/4 25 آفريقاي جنوبي 5/1

 8 ژاپن 2/4 25 نيوزيلند 5/1

 9 اتريش 4 29 لهستان 4/1

 10 آلمان 9/3 30 برزيل 3/1

 11 رژيم اشغالگر قدس 7/3 30 جمهوري چك 3/1

 11 فرانسه 7/3 30 روسيه 3/1

 13 اياالت متحده 4/3 33 آرژانتين 2/1

 14 ايرلند 3/3 33 تايوان 2/1

 14 نروژ 3/3 35 مكزيك 1/1

 14 انگلستان 3/3 36 هندوستان 1

 17 سنگاپور 7/2 37 مالزي 9/0

 18 كانادا 5/2 38 اوكراين 8/0

 19 استراليا 2/2 39 تركيه 7/0

 20 مجارستان 1/2 40 ايران 2/0



هيافت
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  گيري . بحث و نتيجه5
ــأليفي پژوهشــگران دانشــگاه و صــنعت يكــي از   هــم ت

شـود.   هاي رسمي ارتباط اين دو سازمان محسوب مـي  جلوه
پژوهش حاضر با هدف مقايسه سهم بروندادهاي پژوهشـي  
حاصــل از مشــاركت صــنعت و دانشــگاه ايــران در پايگــاه  

ــا متوســط  2015تــا  2006هــاي  اســكوپوس طــي ســال ب
هاي پـژوهش نشـان    خاورميانه و جهاني انجام گرفت. يافته

تأليفي دانشگاه و صنعت ايـران بـه طـور كلـي      داد سهم هم
اورميانه و جهاني بوده است. با اين وجود، كمتر از متوسط خ

بروندادهاي پژوهشي حاصل از مشاركت صنعت و دانشـگاه  
انـد و در   استناد دريافـت كـرده   6/40ايران به طور ميانگين 

) و ميـانگين جهـاني   4/28مقايسه بـا ميـانگين خاورميانـه (   
اند. البتـه ايـن برتـري     ) در سطح باالتري قرار داشته1/21(

ناشي از اسـتناد زيـاد و تعـداد انـدك برونـدادهاي      تواند  مي
پژوهشي ايران در مقايسه با متوسط خاورميانه و جهـاني در  

  نتيجه افزايش اثرگذاري استنادي آن باشد.
كشـــورهاى در صـــنعت و دانشـــگاه  دائمـــيارتبـــاط 

مثبتى را به وجود آورده كه از طريق آن،  جريان يافته توسعه
همـديگر   پيشـرفت توسـعه و   عنوان مكمـل  اين دو نهاد به

در حال توسعه تعامل ميـان   كشورهاىاما در ، كنند عمل مي
كشور  40صنعت و دانشگاه بسيار اندك است. بررسي سهم 

پرتوليد جهـان از برونـدادهاي حاصـل مشـاركت صـنعت و      
دانشگاه حاكي از اين بود كه بيشترين سهم بـه كشـورهاي   

اشــته اســت. دانمــارك، ســوئيس، ســوئد و فنالنــد تعلــق د
هاي اخيـر،   رغم روند مطلوب توليد علم كشور طي سال علي

تأليفي دانشگاه و صنعت  جمهوري اسالمي ايران از حيث هم
جهان قـرار دارد.   40درصد در رتبه  2/0با سهمي در حدود 

ارتباط ضعيف و نزديك به صفر صنعت و دانشگاه كشور در 
 ست. مورد اشاره قرار گرفته ا ]15،12[هاي  پژوهش

مقايسه كميت بروندادهاي پژوهشي حاصـل همكـاري   
حـوزه   27دانشگاه و صنعت (ايران، خاورميانـه و جهـان) در   

 2دهـد كـه رشـته پزشـكي بـا سـهم        موضوعي نشان مـي 
درصدي باالتر از ميانگين خاورميانـه و جهـاني قـرار دارد و    

تري نسبت به ميانگين جهـاني   ها عملكرد ضعيف ساير حوزه
ــ هــاي  ه داشــتند. همچنــين پژوهشــگران حــوزهو خاورميان

مهندسي، علوم رايانه، پزشكي بيشترين مقالـه مشـترك بـا    
ــال   ــي س ــنعت را ط ــاي  ص ــا  2006ه ــاه  2015ت در پايگ
اند. تمايل پژوهشگران حوزه فنـي و   اسكوپوس منتشر نموده

مهندسي كشور براي انتشار مقالـه مشـترك بـا صـنعت در     
ر گرفته بود. به باور محسني نيز مورد اشاره قرا ]13[پژوهش 

به داليلي ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران، از استواري ] 13[
تـوان بـه    الزم برخوردار نيست كه از جمله اين داليـل مـي  

مواردي مثل كمبود مهارت و تخصص دانشجويان در برابـر  
هاي تازه در جهان صنعت، نبود انگيزه بـراي ايجـاد    فناوري

نشگاهيان، عدم استفاده درست از منـابع  روحيه نوآوري در دا
هاي اطالعـاتي علمـي و    اطالعاتي به علت پراكندگي بانك

هــاي پيشــگيري و تعميــر در  صــنعتي جامعــه، نبــود برنامــه
واحدهاي صنعتي و همچنـين نبـود مركـز ملـي اطالعـات      

  فناورانه براي دانشگاهيان و كارشناسان اشاره كرد.
ي حاصـل همكـاري   بررسي كيفيت بروندادهاي پژوهش 

حـوزه   27دانشگاه و صنعت (ايران، خاورميانـه و جهـان) در   
موضوعي بيانگر اين بود كـه اثرگـذاري اسـتنادي توليـدات     

اي، پزشكي، بيوشـيمي،   هاي چندرشته علمي كشور در حوزه
ژنتيك و بيوشيمي مولكـولي، هنـر و علـوم انسـاني، علـوم      

زيـك و  محيطي، دامپزشكي، رياضيات، مهندسي شـيمي، في 
شناسي، انرژي و علوم زمين بيشـتر از ميـانگين    روان نجوم، 

ها بوده است. به غيـر از حـوزه    خاورميانه و جهاني اين رشته
تواند  برده مي هاي نام پزشكي اثرگذاري استنادي باالي حوزه

تأليفي پايين دانشگاه و صنعت و در  ناشي از استناد زياد وهم
  باشد. نتيجه افزايش ميانگين استنادي

دهـد كـه بـار اصـلي      رتبه ايران در توليد علم نشان مي
كشند. هماننـد   هاي كشور به دوش مي توليد علم را دانشگاه

بسياري از كشورهاي در حال توسعه تعامل بين پژوهشگران 
هـاي صـنعتي ايـران بسـيار ضـعيف و       ها و سازمان دانشگاه

ـ  ناپايدار است و كمتر محصول توليدي در صنعت را مي وان ت
ها باشـد. تأكيـد    يافت كه حاصل فرايند پژوهش در دانشگاه

هاي كشور به توليد مقاله و عدم توجه  بيش از اندازه دانشگاه
هاي كاربردي و مورد نياز صـنايع داخلـي، نبـود     به پژوهش

يك رابط قوي وكاربردي بـين صـنعت و دانشـگاه، كمبـود     
زه در هاي تـا  مهارت و تخصص دانشجويان در برابر فناوري

جهان صنعت، نبود انگيزه بـراي ايجـاد روحيـه نـوآوري در     
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دانشگاهيان، عدم استفاده درست از منابع اطالعاتي به علت 
هاي اطالعاتي علمي و صنعتي جامعه، نبـود   پراكندگي بانك

هــاي پيشــگيري و تعميــر در واحــدهاي صــنعتي و   برنامــه
ــراي      ــه ب ــات فناوران ــي اطالع ــز مل ــود مرك ــين نب همچن

ازجمله داليل ضعف در اين رابطه  اهيان و كارشناساندانشگ
  .]27[باشد  مي

حدود دو دهه از تأسيس و فعاليت دفاتر ارتبـاط صـنعت   
گذرد با اين وجود تغيير محسوسي در  با دانشگاه دركشور مي

تجديـد نظـر و   شـود.   روند تعامل اين دو نهاد مشاهده نمـي 
گاه و تـالش  بازنگري در وظايف دفتر ارتباط صنعت با دانش

ريـزي   برنامـه  هـا،  كردن اهداف و وظـايف آن  براي كاربردي
دقيق و مـدون وزارت علـوم بـراي همكـاري بـا صـنعت و       

هـا در سـوي مقابـل توجـه وزارت      حمايت مالي از دانشـگاه 
صنعت به اهميت تحقيق و نقـش آن در نـوآوري و توسـعه    

هــاي تشــويقي و  ، در نظــر گــرفتن سياســتصــنايع كشــور
هـاي   هـا بـراي پـژوهش    ويژه از جانـب دانشـگاه   امتيازهاي

مشترك دانشجويان و اعضاي هيئت علمي با نهاد صنعتي و 
هـايي ميـان نهادهـاي صـنعتي و      نامـه  امضا تفاهمبالعكس، 
هـا و ترغيـب دانشـجويان بـه انتخـاب موضـوعات        دانشگاه

اسـتفاده   ها، نامه كاربردي و منطبق با نياز صنعت براي پايان
هادهاي صنعتي براي تدريس دروس عملـي  از متخصصين ن

هـا، اسـتفاده از دانـش پژوهشـگران      و كاربردي در دانشگاه
ساز افزايش تعامـل   تواند زمينه دانشگاه در عرصه صنعتي مي

  اين دونهاد و توسعه بيشتر علم و فناوري كشور شود. 
هاي مرتبط بـا تعامـل صـنعت و     جايي كه شاخص از آن

  بنـدي نظيـر   المللـي رتبـه   هاي بين دانشگاه در برخي از نظام
بنــدي  ، رتبــه2، ســايمگو1هــاي تــايمز بنــدي دانشــگاه رتبــه

بندي نوآوري دانشگاهي تامسـون   ، رتبه3هاي جهان دانشگاه 
                                                                                      
1. Times Higher Education Ranking 
2. Scimago Institutions Ranking 
3. Center for World University Ranking (CWUR) 

هـاي جهـان اسـالم لحـاظ      بنـدي دانشـگاه   و رتبـه  4رويترز
هـا و صـنايع در ايـران     شود، افزايش مشـاركت دانشـگاه   مي

بندي سال  ها خواهد شد. در رتبه سبب بهبود جايگاه دانشگاه
هاي صـنعتي شـريف،    بندي تايمز، دانشگاه نظام رتبه 2018

هـاي   صنعتي اصفهان و صـنعتي اميركبيـر از نظـر شـاخص    
هـا ديگـر    دانشگاه 15مرتبط با صنعت عملكرد قابل قبول و 

بنـدي نـوآوري    كشور عملكـرد مطلـوبي نداشـتند. در رتبـه    
هــاي ايــران  ) دانشــگاه2017دانشــگاهي تامســون رويتــرز (

 5كشور برتر نداشتند. وانگ و سينگ 100جايگاهي در ميان 
نويسـندگي ميـان دانشـگاه و     كنند كه افزايش هـم  بيان مي

هاي  گيري شركت صنعت سبب افزايش ثبت اختراع و شكل
. لذا افزايش همكاري پژوهشگران ]20[شود  مي 6آف-اسپين

هاي  بيشتر به پروانهدانشگاه و صنعت در تأليف مقاله، توجه 
ها و همكاري اعضاي هيئت علمي با  ثبت اختراع در دانشگاه

ها به مراكـز رشـد،    هاي معتبر صنعتي، توجه دانشگاه شركت
آف موجب افـزايش  -هاي اسپين شركت بنيان و  مراكز دانش

هـــاي كشـــور در  نـــوآوري و بهبـــود جايگـــاه دانشـــگاه
  هاي جهاني خواهد شد. بندي رتبه

تـأليفي دانشـگاه و    ر محدود به بررسي همپژوهش حاض
هـاي آتـي    صنعت ايران در پايگاه اسكوپوس بـود، پـژوهش  

هاي ساير پايگـاه اسـتنادي نظيـر     تواند با استفاده از داده مي 
وب علوم و گوگل اسكالر انجام و با نتـايج پـژوهش حاضـر    

ــين مــي  ــين جايگــاه   مقايســه شــود. همچن ــوان رابطــه ب ت
بنــدي و  هـاي جهــاني رتبــه  نظــام هــاي كشــور در دانشـگاه 

هـا بـا صـنعت را مـورد      ) آن نويسندگي (كميت و كيفيت هم
 بررسي قرار داد.

                                                                                      
4. Thomson Reuters’ Ranking of Innovative Universities 
 
5. Wangh & Singh 
6. Spin-off 
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Abstract 

Objectives: The current research is conducted with the aim of investigating the collaborative share of 
publications between universities and industries of Iran in all areas of knowledge (27 categories) and 
comparing them with the average of the Middle East region and the world.  

Methodology: This study is an applied research in terms of objectives while it is a descriptive study in 
the view of data analysis and conducted using scientometric indicators. Research population 
comprised of all Scopus indexed scholarly outputs of Iran, the Middle East, and the world which 
published through co-authorship between universities and industries during 2006 to 2015 (464764 
documents). Data were collected using Elsevier’s Scopus and Scival. Microsoft Excel was utilized for 
data analysis and visualization of the heat map.   

Results: Results of the study revealed that the share of publications from university-corporate 
publications in Iran was lower than that of the Middle East and the world. Although Iran has had a 
considerable growth in scientific productivity during the recent years, it is placed 40 out of the top 40 
most productive world countries based on the share of collaboration between universities and 
industries. Scholarly outputs of Iran in the area of medicine had higher levels of academic-corporate 
collaboration as well as citation impact in comparison with the Middle East and the world. Moreover, 
researchers in Iran in the areas of engineering, computer sciences, and medicine have published the 
highest number of publications through university-industry collaboration.  

Conclusion: The interaction and collaboration between academic researchers and industries in Iran are 
low, just same as many other developing countries. However, the University of Tehran, Sharif 
University of Technology, and Islamic Azad University were the most active institutes in collaboration 
with team works. 

Keywords: Scholarly Productivity, Academic-corporate Collaboration, Collaboration between 
Universities and Industries, Scientometrics 
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