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چکیده:
همکاری های پژوهشی میان دانشگاه و صنعت در جریان یافتن دانش دانشگاهی به سمت صنعت و کاربردی کردن این دانش از اهمیت
ویژهای برخوردار است .یکی از مهمترین راههای ایجاد این جریان ،همانتشاری میان دانشگاه و صنعت میباشد .هدف از انجام این پژوهش،
بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم انتشاری در مدارک نمایه شده فارسی در نمایه استنادی علوم ایران
( )SCIدر سال  4931و شناسایی کردن دانشگاهها و صنایع همکار در این همانتشاریها و نیز ترسیم ساختار جغرافیایی همانتشاریهای
دانشگاه و صنعت بر روی نقشه سیاسی ایران میباشد .به منظور شمارش همکاریها ،روش شمارش کامل همنویسندگی به کار گرفته شده
و نقشه همکاری ،با استفاده از نرمافزارهای اکسل ،یوسینت و پاژک در محیط جیپیاس ترسیم شده است .یافتههای حاصل از پژوهش
نشان میدهد که در سال  072 ،4931مقاله حاصل همانتشاری دانشگاه و صنعت در پایگاه  ISCنمایه شده است که در آنها  31واحد
دانشگاهی و  452واحد صنعتی همکاری داشتهاند .بر اساس پراکندگی جغرافیایی 92 ،استان در همانتشاریهای میان صنعت و دانشگاه
مشارکت داشتهاند که استان تهران دارای بیشترین هم انتشاری است ،و سپس با اختالف بسیار زیادی استانهای خوزستان و اصفهان به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تعداد همانتشاریهای میان دانشگاه و صنعت بسیار کم است و به
مناطق معدودی از کشور و دانشگاهها و صنایع خاصی محدود میشود .به دلیل اهمیتی که همکاری میان دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش
بنیان و نیز تجاری سازی دانش دانشگاهی دارد ،باید سیاستهای پژوهشی به نحوی اتخاذ شود ،تا همانتشاریهای دانشگاه و صنعت هر چه
بیشتر انجام گیرد.
واژه های کلیدی :همکاری دانشگاه و صنعت ،همانتشاری ،همنویسندگی دانشگاه و صنعت

مقدمه:

یافتن دانش میان پژوهشگران شده است و از طرف دیگر به اشتراک

در جهان امروز ،امر پژوهش تحت تأثیر گستردگی ،تنوع و رشد

گذاری امکانات و الزامات پژوهش را ممکن ساخته است .این

سریع علم ،همکاری پژوهشگران با یکدیگر را امری اجتناب ناپذیر

همکاری پژوهشی که در میان پژوهشگران دانشگاهی امری است

کرده است .این همکاری میان پژوهشگران از طرفی باعث جریان

که تا حد زیادی شناخته شده و رایج است ،باید با سایر بخشهای
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پژوهشی از جمله صنعت نیز به نحوی شکل گیرد .اهمیت این

دانشگاه و صنعت و بررسی میزان جریان یافتن دانش دانشگاهی به

موضوع از این واقعیت نشأت میگیرد که دانش جدید تولید شده

سمت صنعت باشد.

در دانشگاه باید به عنوان درونداد در بخش نوآوری صنعت به کار

به دلیل اهمیتی که همکاریهای پژوهشی میان دانشگاه و صنعت

گرفته شود ] [4و فرهنگ و هویت دانشگاه به عنوان یک سازمان

در کاربردی کردن دانش دانشگاهی دارد ،پژوهش حاضر با هدف

اجتماعی صرف ًا علمی به سمت سازمانی که در صنعت و تجاری-

بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص

سازی دانش ،نقش دارد ،پیش رود].[0

هم انتشاری در مدارک نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران

همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنعت از مهمترین راههای

( )SCIانجام میگیرد و در این راستا وضعیت دانشگاهها و صنایع

پیش رَوی به سمت اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف آن در

کشور بر اساس این شاخص همانتشاری مشخص شده در تکمیل

جامعه است ،اما باید به این نکته نیز توجه داشت که به دلیل وجود

یافتههای پژوهش ،ساختار همانتشاری دانشگاه و صنعت بر روی

نظامهای انگیزشی متفاوت حاکم بر این دو نوع سازمان]،[9

نقشه سیاسی کشور ترسیم خواهد شد.

همکاری میان آنها چالشهای متعددی را به همراه دارد که باید به
نحوی سیاستگذاری و مدیریت شوند تا مزایای حاصل از این
همکاری برای هر دو سازمان ،بر مشکالت آن فایق آید و و برونداد
قابل مشاهدهای از همکاری به دست دهد .با تحقق این امر در
دنیای کنونی ،مفهوم علم دانشگاهی و علم صنعتی به عنوان "

مبانی نظری پژوهش
همکاری و تعامالت میان صنعت و دانشگاه به شیوههای مختلفی
صورت میگیرد که به لحاظ میزان تعامل و ویژگی تمرکز متفاوتند،
بر این اساس  1گروه عمده تعامالت میان دانشگاه و صنعت را
میتوان در نظرگرفت:

جهانهای جدا" با توجه به آنچه که در علم امروز دیده میشود،
اشتباه بوده و افزایش تعداد پیوندهای میان سازمانی ،مرزهای میان

-

پشتیبانی از پژوهش :4این شکل از تعامل میان دانشگاه
و صنعت  ،هنگامی رخ میدهد که شرکت (صنعتی) به

علم صنعتی و علم دانشگاهی را محو میکند ].[1
از آنجا که انتشار مقاالت علمی رایجترین و محبوبترین قالب
اشاعه دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاههاست و بروندادی
قابل مشاهده و اندازهگیری است ،بررسی مقاالت پژوهشی اعضای
هیات علمی دانشگاه با همکاری صنعت و یا اصطالحاً همانتشاری
دانشگاه و صنعت میتواند شاخص مناسبی برای همکاری میان

طریق مالی و یا اعطای امکانات به یک دانشگاه کمک
میکند و دارای پایینترین درجه تعامل بین طرفین
(صنعت و دانشگاه) است .بهعبارت دیگر این نوع تعامل
تقریباً یک سویه است.
پژوهش مشارکتی :0این شکل از تعامل نسبت به مورد اول،
مشمول سطح باالتری از تعامل است و هدف آن پرداختن به
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مشکالت آنی صنعت است ،مانند پژوهشهای قراردادی 9و

و بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نشان دهنده

مشاورهای.

موفقیت صنعت و دانشگاه در همکاری پژوهشی با یکدیگر باشد

انتقال دانش :این شیوه به مراتب تعامل بیشتری دارد و طیف

] .[3 ،8به همین دلیل در کشورهای مختلف این شاخص در سطوح

وسیعی از فعالیتها از قبیل تعامالت شخصی مداوم ،آموزش

مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که در زیر به مرتبطترین این

مشارکتی و تهیه و تدوین برنامه درسی 1را در بر میگیرد.

پژوهشها با پژوهش حاضر اشاره میکنیم.

انتقال فناوری :روشی بسیار تعاملی و متمرکز است و هدف آن،
پرداختن به مسائل خاص صنعت از طریق تبدیل پژوهش
دانشگاهی به فناوری تجاری میباشد ].[5

پیشینه پژوهش:
در برخی از پژوهشهایی که در ایران همانتشاری دانشگاه و صنعت

در این میان ،همکاری پژوهشی به شکل پژوهشهای مشترک که
تعاملی در سطح متوسط و باال دارد ،به صورت وسیعی همکاری
تحقیق و توسعة دانشگاه و صنعت را در برمیگیرد] .[3این
پژوهشهای مشترک گاه ًا به شکل انتشاراتی با همنویسندگی
پژوهشگران بخش دانشگاهی و صنعتی منتشر میشود و به دلیل
اهمیتی که دارد ،به عنوان پیشرفت عظیمی در علم از آن یاد می-
کنند] .[7به چنین انتشاراتی که حاصل همنویسندگی دو بخش
صنعتی و دانشگاهی است اصطالحاً همانتشاری دانشگاه و صنعت
گفته میشود.

را مورد مطالعه قرار دادهاند ،قالب مدل مارپیچ سهگانه هم-
انتشاریهای دانشگاه ،دولت و صنعت مورد استفاده قرار گرفته
است که از جمله میتوان به پژوهش جوکار و عصاره(،)4930
حاتمی و نقشینه( )4939اشاره کرد] .[44،42پژوهشهای دیگری
نیز شاخص همانتشاری دانشگاه و صنعت را به صورت مجزا و خارج
از این مدل مورد مطالعه قرار دادهاند که در زیر به آنها اشاره می-
کنیم:
عصاره و همکاران ( ،)4935در پژوهشی به بررسی تأثیر فاصله
جغرافیایی در همانتشاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل

از این رو همانتشاری ،که عبارت از تولیدات علمی مشترک (دارای
همنویسندگی) با نشانیهای سازمانی چندگانه است ،توجه علمی
فزاینده ای را به عنوان معیاری برای بروندادهای مشترک پژوهشی
به خود جلب کرده است .شاخص همانتشاری ،که به نوعی نشان
دهنده جریان دانش دانشگاهی به سمت صنعت است ،میتواند به
عنوان جریان نیروی فکری دانشگاهی بر روی اقتصاد دانش محور

contract research

3

گرانشی نیوتون پرداخته اند .در این پژوهش که با استفاده از هم-
انتشاریهای دانشگاه و صنعت در پایگاه وب آب ساینس در دوره
 5ساله  0242تا  0241انجام گرفته است ،این نتیجه حاصل شد
که فاصله جغرافیایی عامل تأثیرگذاری در همکاری میان صنعت و
دانشگاه است و با افزایش فاصله جغرافیایی میزان همانتشاریهای
میان دانشگاه و صنعت کم میشود.[40] .

curriculum development
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عصاره و همکاران ( )4933در پژوهشی به بررسی ارتباط میان هم-

نتیجه رسیدند که بیشترین میزان مقالههای مشترک در حوزه

انتشاریهای دانشگاه و صنعت و تعداد اسپین افهای برگزار شده

صنعت داروسازی بوده است و شرکتهای خارجی در صنایع برق

توسط دانشگاههای ایران در طول سالهای 4939-4983

و الکترونیک برای دانشگاههای انگلستان همکاران مهمی بودهاند.

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان تعداد همانتشاری

].[8

دانشگاههای ایران با تعداد اسپینآف های برگزار شده توسط این

آبرامو 3و همکاران ( ،)0223همنویسندگی صنعت و دانشگاه را در

دانشگاهها ارتباطی قوی وجود داشته است .بهعبارت دیگر ،هم

حوزههای مختلف در ایتالیا مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این

انتشاری بیشتر ،به شکلگیری اسپینآفهای بیشتری منجر شده

پژوهش نشان داد که بیشترین همکاری در حوزه پزشکی و شیمی

است ].[49

رخ داده و باالترین درصد مقاالت هم نویسندگی در حوزه مهندسی

صراطی شیرازی و همکاران( )4933در بررسی همانتشاری دانشگاه

صنایع و اطالعات بوده است].[45

و صنعت در ایران به ردهبندی این صنایع بر اساس "رده بندی بین

گیونتا ،پریکُلی و پِروچی ،)0241( 7به بررسی عوامل تأثیرگذار بر

المللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیتهای اقتصادی" پرداخت.

هم انتشاری دانشگاه و صنعت در حوزه داروسازی در کشور ایتالیا

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در همانتشاری دانشگاه و

پرداختند .در این پژوهش مشخص شد که هم نزدیکی جغرافیایی

صنعت ،بیشترین همکاری میان صنایع تولیدی با دانشگاهها بوده

و هم نزدیکی سازمانی احتمال و کثرت همانتشاری را افزایش می-

است .در این رده"تولید مواد دارویی ،محصوالت دارویی شیمیایی"

دهند.[43].

و "تولید کک و فرآوردههای نفتی تصفیه شده" بیشترین هم-

پیشینههای پژوهش نشان میدهند که همانتشاری دانشگاه و

انتشاریها را به خود اختصاص دادهاند" .معدن کاری و استخراج

صنعت به عنوان شاخصی از همکاری دو سازمان مورد توجه

معادن" در رده دوم همانتشاری با دانشگاه قرار دارد که در این

پژوهشهای مختلف بوده است و از جنبه های مختلفی بررسی

طبقه "استخراج نفت خام و گاز طبیعی" رتبه اول را دارد].[41

شده است .اما آنچه که پیشینه پژوهش در ایران نشان میدهد این

در خارج از ایران نیز جنبههای مختلف همانتشاری میان دانشگاه

است که همانتشاریهای صنعت و دانشگاه در انتشارات نمایه شده

و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است که در ادامه به برخی از این

در پایگاه  ,ISCکه مجموعهای کامل از نشریات علمی ایران را نمایه

مطالعات اشاره میشود:

میکند ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .از این رو این

کالورت و پاتل )0229( 5همانتشاریهای دانشگاه و صنعت را در

پژوهش درصدد است که با بررسی این انتشارات این خأل را در

طول بیست سال در انگلستان مورد مطالعه قرار دادند و به این

پژوهشهای کشور در این حوزه پرنماید.

Calvert, & Patel
Abramo
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روش بررسی:

کامل استفاده میشود ] .[43بدین ترتیب مدرکی که توسط 1

دادههای این پژوهش از "نمایه استنادی علوم ایران" ( )SCIکه از

سازمان نوشته شده باشد ،یک مدرک همانتشاری است که شامل

محصوالت "پایگاه استنادی علوم جهان اسالم" ( )ISCاست،

 3پیوند میباشد و هر  1سازمان امتیاز کامل مدرک را کسب

گردآوری شده است .به منظور گردآوری دادههای این پژوهش،

خواهند کرد و به دلیل اینکه تحلیل در سطح سازمان انجام می-

مقاالتی که به صورت مشترک توسط دانشگاه و صنعت نوشته شده

گیرد ،اگر بیش از یک نویسنده از یک سازمان در مدرک همکاری

و در پایگاه استنادی علوم ایران نمایه شدهاند ،مورد جستجو قرار

داشته باشد ،در سهم سازمان تفاوتی ایجاد نمیشود و همکاری

گرفت .در پایگاههای بین المللی نظیر پایگاه وبآوساینس ،لیبل-

سازمان یک بار شمرده میشود.

های مشخصی وجود دارند که نشان دهنده وابستگی سازمانی

بر این اساس در هر مدرک با  nسازمان  n(n-1)/2همکاری وجود

نویسندگان میباشند] 47و  ،[48اما چنین لیبلهایی در آدرس

دارد ] .[48به این دلیل که ما در این پژوهش تنها به همکاری

نویسندگان ایرانی به صورت مشخص و ثابت وجود ندارد .از این رو

میان دانشگاه و صنعت میپردازیم و همکاری میان سازمانهای

در این پژوهش ،از واژگانی که به نوعی نشان دهنده وابستگی

مشابه مورد پژوهش نیستند ،اگر در مدرکی  nسازمان صنعتی و

صنعتی نویسندگان است مانند شرکت ،صنعت ،صنایع ،کارخانه و

 mسازمان دانشگاهی وجود داشته باشد ،تعداد همکاری میان

کمپانی 8استفاده شده است .مدارکی که در آدرس آنها هم واژگان

سازمانی در این مدرک برابر خواهد بود با

مرتبط با صنعت و هم واژگان مرتبط با دانشگاه وجود داشته باشد
(آدرس صنعتی& آدرس دانشگاهی) به عنوان همانتشاری دانشگاه

)((n+m)(n+m)-1)/2)- ((m (m-1)/2)+ (n(n-1)/2

و صنعت محسوب شده و جامعه پژوهش حاضر را تشکیل میدهند.
سال مورد نظر در این پژوهش سال  331میباشد .زمان گردآوری
دادهها تابستان  4933میباشد.
در این پژوهش ،تحلیل در سطح سازمانی و با استفاده از روش
شمارش کامل 10انجام میگیرد .زیرا غالباً در پژوهشهایی که به
منظور بررسی همکاری علمی صورت میگیرد ،از روش شمارش

به منظور ترسیم نقشه همکاری میان دانشگاه و صنعت بر روی
نقشه سیاسی ایران ،ماتریس هم انتشاری دانشگاه و صنعت را رسم
کرده و به به نرم افزار یوسینت وارد می کنیم و خروجی نرم افزار
پاژک ).net( 44را از آن میگیریم .حال با وارد کردن این فایل
و به همراه فایل مربوط به طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران،
در محیط محیط جی پی اس 40نقشه را ترسیم میکنیم.

 8در این پژوهش ،صنایعی مدنظر قرار گرفته است که یکی از این
واژهها را در آدرس خود داشته باشد.
3در این سال نشریات به صورت کامل منشتر شده و اطالعات آنها به
صورت کامل در پایگاه  iscوجود داشته است.

Total count

10

pajek

11

GPS

12
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یافتههای پژوهش:
در سال  072 ،4931مقاله حاصل از همانتشاری دانشگاه و صنعت
در نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه شده اند .بررسی

دانشگاههای تابع وزارت

43

10

واحدهای دانشگاه آزاد
بهداشت ،درمان و آموزش
دانشگاه صنعت نفت
اسالمی
پزشکی

00

32

---

0

موضوعی این انتشارات بر اساس حوزههای موضوعی موجود در

در سال ،4931در میان دانشگاههای تابع وزارت علوم،

"سامانه نشریات علمی جهان اسالم" ،که به نشریات منتشر کننده

تحقیقات و فناوری ،دانشگاه تهران با  90پیوند با صنعت،

آثار اختصاص داده شده است ،بیشترین میزان همانتشاریهای

بیشترین میزان همانتشاری با صنعت را داشته است و پس از

دانشگاه و صنعت در حوزه کلی فنی و مهندسی انجام شده است

آن ،دانشگاههای فردوسی مشهد و شهید بهشتی به ترتیب با

که کمتر از نیمی از کل این تولیدات را شامل میشود ،پس از این

 48و  45پیوند در رتبههای بعدی قرار دارند .جدول 0

حوزه ،حوزه علوم پایه و علوم پزشکی در رتبههای بعدی قرار دارند؛

پرتولیدترین دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را

حوزههای محیط زیست و منابع طبیعی و حوزه هنر و معماری

در همانتشاری با صنعت نشان میدهد.

کمترین میزان همانتشاری را به خود اختصاص دادهاند.
در همانتشاریهای دانشگاه و صنعت در سال  31 ,4931واحد

جدول  .2پرتولیدترین دانشگاههای وزارت علوم،

دانشگاهی و  452واحد صنعتی همکاری داشتهاند .در میان

تحقیقات و فناوری در همانتشاری با صنعت در سال

دانشگاههای همکار در این انتشارات  50دانشگاه تابع وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 091 ،پیوند با صنعت 43 ،دانشگاه تابع وزارت

31
نام دانشگاه

تعداد پیوند با

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 10 ،پیوند با صنعت00 ،دانشگاه

دانشگاه تهران

از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در مجموع  32پیوند و دانشگاه

دانشگاه فردوسی

90
صنعت
48

صنعت نفت  0پیوند با صنعت داشتهاند ،که حاصل این پیوندها
 072مدرک همانتشاری دانشگاه و صنعت در سال  4931بوده
است .جدول  ،4اطالعات مربوط به دانشگاههای همکار در هم-
انتشاری دانشگاه و صنعت را در سال  4931را نشان میدهد.
جدول  .1دانشگاههای همکار در همانتشاری دانشگاه

واحد دانشگاهی
دانشگاههای تابع وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

50
دانشگاهی

40
40

مدرس
در سال ،4931در میان دانشگاههای تابع وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی تهران و
همدان به ترتیب با  8و 5پیوند با صنعت ،بیشترین میزان

و صنعت در سال 1931
تعداد واحد

دانشگاه شهید
مشهد
دانشگاه شهید
بهشتی
دانشگاه تربیت
چمران اهواز

45

تعداد پیوند
091
با صنعت

همانتشاری با صنعت را داشتهاند .جدول  9پرتولیدترین

رتبه بندی دانشگاهها و صنایع ایران بر اساس شاخص همانتشاری در نشریات فارسی .....

دانشگاههای همانتشار با صنعت را در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی نشان میدهد.

39

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

در مجموع در سال  ،4931در میان تمام دانشگاههایی که در
همکاری با صنعت در قالب همانتشاری مشارکت داشتند،

جدول .9پرتولیدترین دانشگاههای همانتشار با صنعت
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال
1931

دانشگاه تهران در رتبه اول قرار دارد و دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه فردوسی مشهد در
رتبههای بعدی همانتشاری با صنعت قرار دارند .جدول 5

نام دانشگاه

تعداد پیوند با

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی همدان

8
صنعت
5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

9

دانشگاه علوم پزشکی قم
بهداشتی درمانی شهید صدوقی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
دانشگاه علومیزدپزشکی ایران
بهشتی

9

جدول .5پرتولیدترین دانشگاههای کشور در هم-

9

انتشاری با صنعت در سال 1931

9

پرتولیدترین دانشگاههای کشور را همانتشاری با صنعت نشان
میدهد.

نام دانشگاه

تعداد پیوند با صنعت

در سال  ،4931در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی،

دانشگاه تهران

90

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با  02پیوند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

02

با دانشگاه و صنعت آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیات تهران

دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی

48
45

با  02پیوند با صنعت ،بیشترین میزان همانتشاری با صنعت

دانشگاه شهید چمران اهواز

40

را داشته است .جدول  1پرتولیدترین واحدهای دانشگاه آزاد

دانشگاه تربیت مدرس

40

دانشگاه تبریز

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه پیام نور

3

اسالمی که با صنعت همانتشاری داشتهاند را نشان میدهد.
جدول .1پرتولیدترین واحدهای دانشگاههای آزاد
اسالمی همانتشار با صنعت در سال 1931
نام دانشگاه

تعداد پیوند با

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

02
صنعت
7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
تهران

1
1

در سال  452 ،4931واحد صنعتی در همانتشاری با دانشگاههای
کشور مشارکت داشتند که در این میان پژوهشگاه صنعت نفت با
 01همانتشاری در رتبه اول قرار دارد .جدول  3واحدهای صنعتی
فعال در همانتشاری را در سال  4931نشان میدهد.
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نمیشود .برای حل این مشکل این نقشه در دو دفعه کشیدهاشده-
جدول  .6پرتولیدترین همکاران صنعتی بخش دانشگاهی

است :در دفعه اول با لحاظ کردن همانتشاریهای استان تهران و

در هم انتشاری در سال 1931

نیز ارتباط آن با سایر استانهای کشور و در دفعه دوم بدون در

نام واحد صنعتی

تعداد پیوند با صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت

01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ایران

43

شرکت ملی نفت ایران

41

شرکت نفت فالت قاره

40

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت،
تهران

42

نظر گرفتن همانتشاریهای استان تهران و لحاظ کردن تهران تنها
به عنوان رابط میان سایر استانهای کشور.
تصویر  4نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت را در
ایران در سال  4931را میان تمام استانهای کشور ،نشان میدهد.
در این شبکه  92استان حضور دارند که استان تهران با 481
همانتشاری که  422مورد آن درون استانی است ،رتبه اول هم-
انتشاری درون استانی و میان استانی را به خود اختصاص داده
است.
تصویر  0نقشه فضایی شبکه همانتشاری دانشگاه و صنعت را در
سال  4931پس از حذف همانتشاریهای استان تهران نشان می-

نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت در

دهد .در این شبکه استان خوزستان با  52همانتشاری که 47مورد

ایران در سال 1931

آن درون استانی است بیشترین تعداد همانتشاری و نیز بیشترین

با استفاده از پراکندگی جغرافیایی همانتشاری دانشگاه و صنعت در

تعداد ارتباط میان استانی را داشتهاست ،پس از استان خوزستان،

ایران ،ساختار جغرافیایی یا به اصطالح نقشه فضایی همکاری میان

استان اصفهان با  01همانتشاری که  44مورد آن درون استانی

دانشگاه و صنعت در ایران ترسیم شد .در این نقشهها اندازه دایره

است ،بیشترین میزان همانتشاری را داشته است.

نشان دهنده میزان همانتشاری در یک استان و ضخامت خطوط
نشان دهنده میزان همکاری میان دانشگاه و صنعت در استانهای
مختلف است .در ترسیم نقشهها به دلیل تعداد زیاد همانتشاریها
در استان تهران ،اندازه دایرهای که همانتشاری را در سایر استانها
نشان میدهد بسیار کوچک شده و تقریباً برای تمامی استانها به
یک اندازه میشود به گونهای که تفاوت میان سایر استانها دیده

35

رتبه بندی دانشگاهها و صنایع ایران بر اساس شاخص همانتشاری در نشریات فارسی .....

تصویر .2نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت در
ایران در سال  1931بدون تهران

نتیجه گیری نتیجه گیری
نوآوری در ارتباطات رخ میدهد ] [02و ارتباط میان دانشگاه و
صنعت از ارکان بنیادی نوآوری در تمام مدلهایی است که نوآوری
را مطالعه میکنند .از این رو بررسی هر گونه ارتباط ممکن میان
این دو نهاد حائز اهمیت بوده و میتواند در نظام ملی نوآوری و در
راستای آن اقتصاد دانش بنیان جامعه نقشی اساسی ایفا کند .هم-
انتشاری از مهمترین کانالهای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت
است که در تجاریسازی دانش دانشگاهی ] [04و در اقتصاد دانش
تصویر  .1نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت
در ایران در سال 1931

بنیان ] [00نقش مهمی ایفا میکند.
بر این اساس در این پژوهش ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس
شاخص همانتشاری در نشریات فارسی نمایه شده در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم در سال  4931مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که در سال
 072 ،4931مقاله حاصل همانتشاری دانشگاه و صنعت به چاپ
رسیده است که در آنها  31واحد دانشگاهی و  452واحد صنعتی
همکاری داشتهاند .بررسی همکاران صنعتیِ دانشگاه در همانتشاری
حاکی از آن است که با اینکه تعداد این واحدها بسیار است ،اما
بیشتر آنها تنها یک انتشار مشترک با دانشگاه داشتهاند ،که این
یک پژوهش میتواند بسیار اتفاقی و بدون برنامهریزی انجام شده
باشد .این مسأله میتواند ناشی از آن باشد که بخش تحقیق و
توسعه در بسیاری از صنایع فعال نیستند و برنامهریزی و
سیاستگذاریهای از پیش تعیین شدهای در این راستا وجود ندارد.
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در مجموع ا ستانهای ک شور 92،ا ستان در همانت شاریهای میان

این نتیجه حاصل شد که در تولیدات علمی مربوط به نفت" ،توزیع

صنننعت و دانشننگاه مشننارکت داشننتهاند که اسننتان تهران دارای

تولیدات علمی با قابلیتهای نفتی موجود در کشور همگون ارزیابی

بی شترین هم انت شاری ا ست و با اختالف ب سیار زیادی ا ستانهای

میشود" ] [01و به همین دلیل استان خوزستان پس از استان

خوزستان و اصفهان به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.

تهران ،جایگاه پررنگی در تولیدات علمی این حوزه دارد .عالوه

تعداد زیاد همانتشاریهای استان تهران در مقایسه با سایر استان-
های کشور و در صدر بودن استان خوزستان در بیشتر سالها پس
از این استان ،این گفته نوردن 49را در سطح ملی برای کشور ایران
تایید مینماید که تنها تعداد کمی از شهرها و کالن شهرها در
جهان هستند که در رتبهبندی انتشارات در رتبههای باال قرار می
گیرند ] .[09به دلیل امتیازهای ویژه استان تهران به عنوان پایتخت
و نیز حضور دانشگاههای مادر در استان تهران و صنایع متعدد،
کسب رتبه اول استان تهران در همانتشاری میان دانشگاه و صنعت
و ارتباط با سایر استانها دور از انتظار نیست .پس از استان تهران،
حضور پررنگ استان خوزستان هم به لحاظ تعداد انتشارات و هم
به لحاظ ارتباط با سایر استانهای کشور در نقشه به وضوح دیده
میشود .حضور شرکتهای بزرگ وابسته به صنعت نفت و صنعت
پتروشیمی در این استان و اینکه شرکتهای بزرگ تمایل بیشتری
برای همکاری با دانشگاهها دارند ] ،[00میتواند اولین دلیل حضور
پررنگ این استان در همانتشاریهای دانشگاه و صنعت باشد .از
سویی دیگر ،وابستگی زیاد ایران به اقتصاد نفتی و احساس نیاز
دستاندرکاران این حوزه به استفاده بهینه از ذخایر نفتی باعث
شده است که پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه جایگاه ویژهای
پیدا کند .در پژوهشی که بندلیزاده ( )4939انجام داده بود نیز

Noorden

13

صنعت نفت ،دو صنعت بزرگ "شرکت فوالد خوزستان" و نیز
"شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی" نیز در این همانتشاریهای
استان خوزستان نقش بسزایی داشتهاند .استان اصفهان پس از
استان خوزستان بیش از سایر استانهای کشور در همانتشاری با
دانشگاه فعال بوده است که وجود دانشگاههای مادر و نیز تعداد
زیادی از صنایع مختلف از جمله "شرکت صنایع هواپیما سازی
ایران"" ،کارخانه فوالد مبارکه"" ،کارخانه ذوب آهن اصفهان" و
"شرکت پلیاکریل اصفهان"" ،شرکت صنایع ریختهگری اصفهان"،
"شرکت دارویی باریج اسانس کاشان"" ،شرکت تحقیقاتى حکیمان
شرق" میتواند دلیل تعداد باالی همانتشاری در این استان باشد.
الزم بذکر است که سه استان تهران ،اصفهان و خوزستان در سال-
های متمادی زیادی در رتبهبندی استانهای کشور بر اساس
توسعه یافتگی صنعتی در رتبههای اول تا سوم در میان استانهای
کشور قرار داشتهاند ].[05
نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین که توزیع ثروت علمی
ایران را در سطح کشور بررسی کردهاند در یک راستا قرار دارد ،از
جمله پژوهش بندلی زاده ( )4939که بیان میکند تهران به دلیل
وجود زیرساختهای الزم بیشترین تولید را داشته و به همین دلیل
بیشترین میزان همکاری نیز با تهران بوده است] .[01و نیز پژوهش
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