مطال ووۀ یمعووواری خانش ووگاه و ر ووط ت خذ اموووران بووور
اساس یاخص یو انتشواری و ذخهبطودی اموذ روطام

بور مجطوای «ذخهبطودی بوحذالمللوی اسوتانداذخ رووط تی
خذ تما ف الحتیای اقتراخی»

رقصوره صراطی شحرازی ،1رهدی رتوسل ،2نریده عصاره ،3عجدالحسحن نرجپهلو

چکحده

4

تا یخ ارسال _ :7/5/35:تا یخ پذیرش:7/6/35:

هدف :هدف اصلی اه انزا این پژ هش رعرنای ردهبقادی صاقایع همکاار باا دانشاگاههاا
در انتشارا رشترک صقعت دانشگاه است.
روش پژوهش :بهرقظور گاردآی ی دادههاای هامانتشاا ی دانشاگاه صاقعت ایاران در بااهۀ
هر ااانی 3526 -3525در پایگ اااه بآ سااایقس اه برچس اابهاااای آدرس سااااهرانی نویساااقدگان
اساتفاده شاد کاه باا حااذف راوارد نااررتجط  2395راورد هاامانتشاا ی بازیاابی گردیاد .تحلحاال
همنویسقدگی در این پژ هش در سهح ساهرانی رحان ساهرانهاای صاقعتی دانشاگاههاا

 .1استادخار ًرکز ًنطقه ای االاالو رساانی عناوو و فنااوری و پاخگااه اساتنادی عناوو بهاان اساالو (.)ISCدکتارای عناى
االالعات و دانششناسی دانشگاه شهحد چيران اهواز.

Yasaman.serati@yahoo.com

 .2استادخار وروه ًهندسی بر  ،دانشکده ًهندسی ،دانشگاه آزاد اسالًی واحد شحراز.

Mehdi_motevasel@yahoo.com

 .3استاد وروه عنى االالعات و دانش شناسی ،دانشکده عنوو تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهحد چيران اهواز.

Osareh.f@gmail.com

 .4استاد وروه عنى االالعات و دانش شناسی ،دانشکده عنوو تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهحد چيران اهواز.

farajpahlou@gmail.com
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صااور گرناات بااهرقظااور ردهبقاادی صااقایع همکااار بااا دانشااگاههااای ایااران ،اه دسااتهبقاادی
صقایع بر اساس «ردهبقادی باحنالمللای اساتاندارد صاقعتی در تماا نعالحاتهاای اقتصاادی»
استفاده شد.
یافتژژهها :در هاامانتشااا ی دانشااگاه صااقعت ،بحشااترین همکااا ی رحااان صااقایع تولحاادی بااا
دانشگاهها بوده است .در این رده «تولحاد راواد دا ییای ،رحصاوال دا ییای شاحمحایی»
نفتی تصفحهشده» بحشاترین هامانتشاا یهاا را باه خاود اختصاا
«تولحد کک نرآیردههای ِ
دادهاند« .رعدنکا ی استخراح رعادن» در ردۀ د همانتشا ی با دانشگاه قرار دارد کاه
در این طج ه «استخراح نفت خا گاه طجحعی» رتجۀ ایل را دارد.
نتحجه گحری :صاقایع داناشبقحاان صاقایع نرایقادهای بقحاادی در هامانتشاا یهاای صاقعت
دانشگاه بحشترین تعداد را به خود اختصا دادهاند که بهدلحل رتکیبودن این صقایع باه
دانش دانشگاهی نقای یهای جدید است .اه سوی دیگر ،نور رعادن بخایر نفت گاه
در ایران رتکیبودن ایران به اقتصاد نفتی نحم دلحل دیگری اسات کاه در ایاران صاقایع رده
«رعدنکا ی استخراح رعادن» همانتشا یهای زیادی با دانشگاههاا داشاته باشاقد .نتااید
این پژ هش ریتواند در سحاستگذا یهای پژ هشی رورد استفاده قرار گحرد.
کلحژژدواژههژژا :ارتجاااط رحااان دانشااگاه صااقعت ،هاامانتشااا ی دانشااگاه صااقعت ،ردهبقاادی
بحنالمللی استاندارد صقعتی در تما نعالحتهای اقتصادی.

1

وقدوه

هيکاااری تحقح ا و توساایه ًحااان دانشااگاه و صاانیت خکاای از ًوف ا تاارین سااایوکارهای
چگااونگی
انتقااال دانااش ًحااان دانشااگاههااا و صااناخو و شاارکتهااای تجاااری اساات .درب
ِ
ارتجا سازًانی در هيکاری تحقح و توسیۀ دانشگاه و صنیت ،برای ًدیرانی کاه بار روی
ایاان قجحاام هيکاااریهااا در بهاات وسااترن حنحااان دانااش شاارکتهااا ساارًاخهوااذاری کننااد،
حسحار حا اهيحت است (حکرز و فرختز.)2177،2
ادی آًااوزن و توهحااد دانااش بدخااد در بواًااو هسااتند و
دانشاگاههااا ،عهاادهدار نقااش کنحا ِ
ّ
صناخو برای حم ًشکالت حنحاادی خاود و دساتحابی حاه فنااوریهاای داناشحنحاان ،بایش از
پیش حهدنجاال ارتجاا حاا دانشاگاههاا ًایحاشاند (تحسان .)2172a،بار ایان اسااس ،حساحاری از
)1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC
2. Bekkers & Freitas
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سحاسااتوااذاران پژوهشاای ساایی در توساایه «ً ًور خاات سااوو»دانشااگاههااا ،از الریا تقو خاات
پیوند ًحان دانشگاهها و کاربران دانش از بينه صناخو دارناد (پارکين و دخگاران .)2173 ،از
د یم عيدۀ توبه حاه تیاًامهاا و هيکااریهاای ًحاان صانیت و دانشاگاه ایان اسات کاه از
سویی پژوهشهای دانشگاهی برخان دانش را ًحان این سازًانها اخجاد ًیکنند که خاود
ر
ًاایتوانااد ًحاارب نااوآوری در سااطح ًحناای حاشااد (وحونتااا ،پرخک اوهی و ِپروچاای ،)2174 ،1و از
سوی دخگر فیاهحتهاای بر خاان داناش ًحاان حخاشهاای دانشاگاهی و حخاش صانیتی ،حاه
رقاحت تجاری و رشد اقتصاادی کياش ًایکناد (هرًاانز و کاساتحا .)2117 ،2افازاخش انتقاال
دانش از دانشگاهها حه صنیت از هداهای اوهحۀ سحاساتواذاری پژوهشای در حساحاری از
کشااورهای توساایهخافتااه اساات (حناام _ اسااتانول ،بااوفر _ بوناات و ًحساانر )2118 ،3کااه از رالا رر
ًختنااف و حااا اسااتفاده از کانااالهااای ًتفاااوتی صااورت ًاایپااذیرد .از ًهااىتاارین کانااالهااای
انتقال داناش حاه سايت دانشاگاههاا ،انتشاارات ًشاترب دانشاگاه و صانیت و حاه اصاطالو
«هىانتشاری» دانشگاه و صنیت است .در واقو ،انتشااراتی کاه در آنهاا نااو خاش دانشاگاه و
خاااش ساااازًان صااانیتی در واحساااتگی ساااازًانی نوخساااندوان درج شاااده حاشاااد حاااهعناااوان
هااىانتشاااری دانشااگاه و صاانیت در ن اار ورفتااه ًاایشااوند .هااىانتشاااری حااا دو واحساااتگی
سااازًانی دانشااگاه و صاانیت ،شاااخ

ًینااداری از هيکاااری دانشااگاه و صاانیت در ن اار

ورفته ًیشود .حه این دهحم که هىانتشاری ،هيکااری پژوهشای رسايی ًحاان ساازًانهاای
دروحاار و تجااادل دانااش ًحااان ایاان سااازًانهااا را نشااان ًاایدهااد .هااىانتشاااری بروناادادی از
هيکاری پژوهشی شيرده ًیشود که از الری آن هى برخان دانش و ًهارت اتفا ًیافتاد
و هى دسترسی حه شجکههاای غحررسايی ًحاان پژوهشاگران دانشاگاه و صانیت اًکاانپاذیر
ًاایشااود (تحساان .)2116 ،وی از هااىانتشاااری ًحااان دانشااگاه و حخااش صاانیتی حااهعنااوان
«شاخ

پیوند دانش» خادکرده و ًیتقد است این ًیحاار تاحادود ی خاادی ًایتواناد شاکاا
1. Giunta, Pericoli, & Perucci
2. Hermans & Castiaux
3. Banal-Estanol, Jofre-Bonet, & Meissner
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اساسی در فهى چگونگی ًشارکت عناى و پاژوهشهاای عنيای حاا حخاش صانیتی را پرکناد،
ییرا هىانتشاریهای صنیت و دانشگاه ًیتوانناد هاى حاهعناوان شاخصای از فیاهحاتهاای
هيکارانااه و هااى حااهعنااوان بر خااان نحااروی فکااری دانشااگاهی باار روی اقتصاااد دانااشًحااور و
حخااشهااای اقتصااادی دخااده شااوند و خکاای از ًناااحو کنحاادی را باارای بررساای و اناادازهوحااری
وییو ااایها ااای سا ااازًانی ،بغرافحا ااایی و زًا ااانی هيک ااااری ًحا ااانسا ااازًانی ف اااراهى آورنااااد
(تحس اان .)2172b،حاااهصاااورتکنااای ،اتفاااا ن ااار ایااان اس اات کاااه ح اااوبود ًحااادودخته ااا،
ّ
ًاوبهی بارای انادازهوحاری ًوفقحات هيکااری پژوهشای دانشاگاه و
هىانتشاریهاا شااخ
(کاهورت و پاتام1چ تحسان .)2116 ،حاا توباه حاه ًطاهاع فاو  ،در ایان
صنیت را فراهى ًیآورد ِ
پااژوهش ح ااه بررساای ص ااناخو هيک ااار حااا دانشااگاههااای ای ااران در هاااىانتشاااریهااای عنياای

ًیپردایخى.
ً
غاهجااا دانااش از ساايت دانشااگاههااا حااه شااکم انتشااارات عنياای کااه قاهااع راخ ا ًحااان
اعیای هحجت عنيی دانشگاههاست ،برخان ًیخاحد و آًار تجيیی این برونادادها حاهالاور
ًیيااول باارای دسترساای حااه ّ
کيحات و کحفحاات انتشااارات (ون ران 7996 ،2در پونوًااارخف و

ف
بردًن )2171 ،3و برای اریخابی سازًانهای تحقح و توسیه( 4واخسنر 7994 ،5در پونوًاارخف
و ف
بردًن) در ن ر ورفتاه ًایشاود .ارتجاا حاا دانشاگاههاا و اساتفاده از نتااخ پاژوهشهاا بارای
حسحاری از صناخو حا توبه حه حنحان عنيای آنهاا حساحار حاایز اهيحات اسات .تیااًالت انادب

دانش ااگاه ح ااا ص اانیت در قاه ااع پ ااژوهشه ااای ًش ااترب دانش ااگاه و ص اانیت ح ااهال ااورکنی و
هااىانتشاااری دانشااگاه و صاانیت حااه صااورت خاااصً ،اایتوانااد حااه فیاهحااتهااای تجاااری
دانشگاه و در راستای آن اقتصاد دانشحنحاان کشاور آساحع برسااند .ایان ًساجنه در صاناخو

1. Calvert & Patel
2. Van Raan
3. Ponomariov & Boardman
4. R&D organizations
5. Geisler
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حهوییه در «صناخو دانشحنحان» و «صناخو فراخندهای حنحادی» که دسترسی حه دانش بدخاد
و نتاخ پژوهشهای دانشگاهی در آنها عاًنی ححاتی است ،حسحار حایز اهيحات اسات .از
ایاانروً ،سااجنه ًااورد بررساای در ایاان پااژوهش روشاانکااردن وضاایحت هاااىانتشاااری صااناخو
ًختناف حااا دانشااگاه اساات کااه ایاان ًهااى ًاایتوانااد واااًی در بهاات تاادوین سحاسااتهااای
پژوهشاای دانشااگاهی و نحااز حخااش تحقحااا و توساایۀ صااناخو در کشااور حااهشاايار آخااد ،ی یاارا
حهتصویرکشحدن شراخم کنونی ًیتواند نقاا ضایف و ّقاوت دانشاگاههاا و صاناخو کشاور را
در هيکاااری حااا خکاادخگر نشااان دهااد و راهنيااایی حاشااد تااا سحاسااتهااای آخنااده در بهاات
برالرانيودن این ًوانو و رسحدن حه ًقطو آرًانی تدوین شود و هيکاری عنيای صانیت و
دانشگاه روزحهروز افزاخش خاحد.
هىانتشاار ی دانشاگاه حاا صانیت ًایتواناد ًیحاار ًیقاوهی بارای ًشاارکتهاای عنيای _
کنااد(کاهورت و پاتاام 2113چ تحساان .)2116 ،ازآنجا کاااه
پژوهشاای دانشااگاه و صاانیت فاااراهى
ِ

هروونه تغحیر در اهگوی هىانتشاری دانشيندان برای سحاستوذاران عنيی حسحار باهاع و

ارزشاايند اساات (آ کااادًی ًناای عنااى2117 ،1چ اسااتوکوهز 2و دخگااران 2118 ،در پونوًااارخف و
ف
باردًن )2171 ،نتاااخ ایاان پاژوهش ًاایتوانااد در برناًاهر یاازی حااهًن اور هيکاااری عنياای ًحااان
دانش ااگاه و صاااناخو حاااهًن اااور کااااربردیک ااردن پاااژوهشه ااای دانش ااگاهی و عنيااایکاااردن
هرچهبیشتر صناخو ًورد استفاده قرار وحرد .ایان وضایحت حاهخاوبی نشااندهنادۀ اهيحات و
ضرورت پژوهش حاضر است.
هدا اصنی از انجاو این پژوهشً ،یرفی و ردهحنادی صاناخو هيکاار حاا دانشاگاههاا در
انتشارات ًشترب صنیت و دانشگاه است .هداهای وییۀ این پژوهش عجارتند از:
_ تیحین ًحزان توهحدات عنيی ًشاترب باین دانشاگاه و صانیت در ایاران در حاازۀ زًاانی
.2175-2171

1. National Academy of Science
2. Stokols

 / 95کتابدا ی اطالعرسانی _ جلد  35شماره ______________________________________________________ 4

_ شناسااایی حااوزههااای فیاهحاات سااازًانهااا و واحاادهای صاانیتی ایااران کااه بیشااترین
هيکاری را بر اساس شاخ

هىانتشاری حا دانشگاهها داشتهاند.

پرسشهای پژوهش

ًح ااازان ه اااىانتش ااااری دانشا ااگاه و ص ااانیت ای اااران در نياخ ا اۀ اس اااتنادی عن اااوو پاخگا اااه
در حازۀ زًانی  2175-2171چقدر استن

وبآوساخن

در حازۀ زًانی ًورد ًطاهیه ،بر اسااس ردهحنادی بایناهيننای اساتاندارد صانیتی در تيااو
فیاهحااتهااای اقتصااادی ،کااداو صااناخو بیشااترین ًحاازان هيکاااری را باار اساااس شاااخ
هىانتشاری حا دانشگاهها داشتهاندن
پیشحنۀ پژوهش

پااژوهشهااای حسااحاری حااا روخکاارد عنااىساانجی ،شاااخ

هااىانتشاااری ًحااان دانشااگاه و

صنیت را در کشورهای ًختنف حا نگاههایی شاخد ًتفاوت ًاورد ًطاهیاه قارار دادهاناد .در
این ًطاهیات ،احیاد ًختنف هىانتشاری دانشگاه و صنیت بررسی شده است.
در پژوهشهای انجاو شده در ایران ،در قاهع ًادل ًاارپی ساهواناه هاىانتشااریهاای
دانشااگاه ،دوهاات و صاانیت ًااورد ًطاهیااه قاارار ورفتااه اساات .از بينااهً ،اایتااوان حااه پااژوهش
«بوکار و عصاره»( )7392و «حاتيی و نقشحنه» ( )7393اشاره کرد .در این ًحان ،پژوهشای
کااه شاااخ

هااىانتشاااری را بداوانااه ًااورد ًطاهیااه قاارار داده ،پااژوهش «عصاااره و دخگااران»

است که حه بررسی ت حر فاصنۀ بغرافحایی در هىانتشاری دانشگاه و صنیت حاا اساتفاده از
ًاادل ورانشاای نحوتااون پرداختااه اساات .در ایاان پااژوهش کااه حااا اسااتفاده از هااىانتشاااریهااای
دانشااگاه و صاانیت در پاخگاااه وبآبساااخن

در دورۀ  5ساااهه  2171تااا  2174انجاااو ورفتااه

است ،این نتحجه حاصم شد که فاصانۀ بغرافحاایی عاًام ت حرواذاری در هيکااری ًحاان
صاانیت و دانشااگاه اساات و حااا افاازاخش فاصاانۀ بغرافحااایی ًحاازان هااىانتشاااریهااای ًحااان
دانشگاه و صنیت ،کى ًیشود( .عصاره و دخگران.)7395 ،
نکتهای که در تياًی این پژوهشها دخاده ًایشاود ایان اسات ،اًاا هاح خاش حاه بررسای
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صاناخو هيکاار در ایان هااىانتشااریهاا ن رداختااهاناد .در ایان حخااش از پاژوهش ،حاه برخاای از
ًطاهیاتی که در خارج از کشور در این حوزه انجاو شده است ،اشاره ًیشود.
«کاهورت و پاتم» ( )2113در پژوهشی هيکاری دانشگاه و صنیت را بر اسااس شااخ
هاااىانتشااااری در خ ااش دورۀ بیساااتس اااهه در انگنساااتان بررسااای کردناااد .در ایااان پاااژوهش
حااوزههااای ًوضااوعی انتشااارات ًشااترب و نحااز دانشااگاههااا و صااناخیی کااه در ایاان هيکاااری
نقش داشتند ،تحنحم و این نتحجه حاصام شاد کاه بیشاترین ًحازان ًقاهاههاای ًشاترب در
حااوزه صاانیت داروسااازی بااوده اساات و شاارکتهااای خاااربی در صااناخو باار و اهکترونحااش
برای دانشگاههای انگنستان هيکاران ًهيی بودهاند.
«آبراًااو 1و هيکاااران» ( )2119هيکاااری پژوهشاای ًحااان دانشااگاه و صاانیت بااوًی را در
انتشااارات عنياای اختاهحااا باار اساااس هااىنوخسااندوی در حااوزههااای ًختنااف ًوضااوعی و حااا
روخکرد کتابسنجی بررسای کردناد .خافتاههاای ایان پاژوهش نشاان داد بیشاترین هيکااری
در حوزۀ پزشکی و شحيی ر داده است .ایان در حااهی اسات کاه حاا ترین درصاد ًقاا ت
هىنوخسندوی در حوزۀ ًهندسی صناخو و االالعات بوده است.
ر
«وحونتااا ،پرخکناای و ِپروچاای» ( )2174عواًاام ت حروااذار باار تیاًاام دانشااگاه و صاانیت در
حوزه داروسازی را در فاصنۀ سالهاای  2114تاا  2171در کشاور اختاهحاا بررسای کردناد .در ایان
پژوهش هىانتشاری دانشگاه و صنیت حهعنوان شااخ

ارتجاالاات در ن ار ورفتاه شاد .در

واقو این پژوهش حه خش صنیت خاص و خش حاهت خاص در ارتجاا صانیت و دانشاگاه
ًحدود شده باود .از یافتٍَای ایه پژيَشگران ایه بًد کٍ َم وسدیکی جغرافیایی ي َمم
وسدیکی سازماوی احتمال ي کثرت َماوتشاری را افسایش میدَد.
پیشحنههای پژوهش نشان ًیدهد هىانتشاری دانشگاه و صنیت حهعنوان خش کاناال
ارتجاالی ًر ر ًحان این دو سازًانً ،ورد توبه بوده است و صناخیی که از این کاناال بیشاتر
استفاده کردهاندً ،ورد توبه قرار ورفتهاند .ازآنجا که در ایران تا کنون چنحن پژوهشای انجااو
1. Abramo
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نشده است ،پژوهش حاضر سیی دارد این خأل را پر کند.
روش پژوهش

باااااارای ِوااااااردآوری دادهها اااای هاااااىانتشا ااااری دانشاا ااگاه و صا ااانیت ایا اااران در پاخگاا اااه

وبآوس ا ااااخن (ًجيوعۀ هس ا اااته وبآوس ا ااااخن  ،)2176،1از برچسا ا ااع آدرس سا ا ااازًانی
نوخسندوان استفاده شد (پاارب ،هاناگ و هحدسادورا2115 ،2چ پانادز ،ون اورت و فارنکن،3
ً
ً .)2117یياااو نشاااانی واحساااتگی ساااازًانی دانشاااگاهه ااا ح ااا برچس ااعه ااای  univو  ،collو
ًدارب صنیتی حا برچسعهای  CORP, INC, LTD, SAو  AGقابم تشاخح

هساتند

(پارب ،هانگ و هحدسدورا .)2115 ،بر این اساسً ،قاهههای دانشگاهی و نحاز ًقاهاههاای
صنیتی ایاران بساتجو شادند و ًقاهاههاای ًشاترب ایان دو واروه ،هاىانتشااری دانشاگاه و
صنیت را تشکحم دادند.
1. cu=(iran) and py=2010-2015 and ad=(CORP or INC or LTD or SA or
)AG or cooperat or Incorp or co
)2. cu=(iran) and py=2010-2015 and ad=(univ or coll
3. 1&2

آً ااار ح ااهدس ااتآً ااده پا ا

از کناروذاش ااتن رکورده ااای ر ی اازن ک ااا ب ،در ح ااازۀ زً ااانی

سااالهااای 2171تااا  2175اری خااابی و تحنحاام خواهااد شااد .در ایاان پااژوهش هااىنوخسااندوی در
سطح ساازًانی و ًحاان ساازًانهاای صانیتی و دانشاگاههاا بررسای و رون شايارن کاًام
باارای بررساای تیااداد هيکاااریهااا حااهکااار ورفتااه شاادچ حاادین ًینا کااه باارای تياااًی نوخسااندوان
هيکار در ًقاهه از سازًانهای دانشگاهی و صانیتی اًتحااز کاًام ًقاهاه درن رورفتاه شاده
است و هر هيکاری در ًقاهه حهعنوان خش پیوند ًحان صنیت و دانشگاه بررسی وردخد.

1. Web of Science Core Collection
2. Hong & Leydesdorff
3. Ponds, Van Oort, & Frenken
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بررسی صنایع ههکار در هنانتشاری دانشگاه و صنعت

حااهًن ااور بررساای صااناخو هيکااار حااا دانشااگاههااای ایااران ،پ ا
واحسااتگی سااازًانی نوخسااندوان تشااخح

از اخنکااه ناااو صاانیت از

داده شااد ،حااا ًرابیااه حااه وبساااخت هاار کااداو از

سازًانهای صنیتی و ًطاهیۀ قسيت «درحارۀ ًا» ،1داًنۀ کاری و هداهای آنهاا ًطاهیاه
شاد تااا از ایاان الریا حااوزۀ فیاهحاات آنهااا ًشااخ

شااود .حااهعناات پراکناادوی در نااوو صااناخو

هيکااار حااا دانشااگاههااا و اًکااان تحنحاام بهتاار ،تصاايحى ورفتااه شااد ایاان صااناخو دسااتهحناادی
شااوند .دسااتهحناادی صااناخو باار اساااس «ردهحناادی باایناهينناای اسااتاندارد صاانیتی در تياااو
فیاهحتهای اقتصادی» انجاو شد .این ردهحندی استاندارد کنحۀ فیاهحتهاای صانیتی را
در  27ردۀ کنی و  99ییررده قرار ًیدهد که هر خش حه ییرردههای فرعیتاری تقساحى ًایشاود
2
کنی این ردهحندی را نشان ًیدهد:
(نحشنز  .)2118 ،بدول 7تقسحىحندی ِ

جدول .9رد بندی بینالهللی استاندارد صنعتی در تهام فعالیتهای اقتصادی
توصیف رد

Description

رده

کشاورزیش جنگلداری و واهیگیری

Agriculture, forestry and fishing

A

وعدنکاری و استخراح وعادن

Mining and quarrying

B

ساخت و تولید

Manufacturing

C

برقش گازش بخار و تاوین تهویه وطبو

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

D

وخازن آب؛ فاضالبش ودیریت وواد زاید و

Water supply; sewerage, waste management and

ساخت و ساز

Construction

بازیافت

عهد فروشی و خرد فروشی .تعهیر وسایل
ن لیۀ ووتور ی و ووتور سیکلت

activities remediation

E
F

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

G

حهل و ن ل و انبارداری

Transportation and storage

H

فعالیتهای اسکان و خدوات وواد غذایی

Accommodation and food service activities

I

1. About us
2. Nations
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اطالعات و ارتباطات

Information and communication

J

فعالیت های والی و بیهه

Financial and insurance activities

K

اوال ک و وستغالت

Real estate activities

L

فعالیت های حرفه ایش علهی و فنی

Professional, scientific and technical activities

M

فعالیت های اداری و خدوات پشتیبانی

Administrative and support service activities

N

ودیریت عهووی و دفا ؛ اونیت اجتهاعی

Public administration and defence; compulsory social

اجباری

security

آووزش و پرورش

Education

P

Human health and social work activities

Q

هنرش سرگروی و تفریح

Arts, entertainment and recreation

R

فعالیتهای خدواتی دیگر

Other service activities

S

فعالیتهای خانوارها به عنوان کارفروایان؛

Activities of households as employers; undifferentiated

فعالیت های وربوط به سالوت انسان و
خدوات اجتهاعی

فعالیتهای تولیدی و خدواتی خانوارها برای

services-producing activities of goods- and

استفاد خودشان

households for own use

فعالیت های سازوان های برون ورزی

Activities of extraterritorial organizations and bodies

O

T
U

از بااادول 7ح ااهًن ااور تیح ااین زًحنااۀ فیاهح اات صااناخو هيک ااار حااا دانشااگاههااا اس ااتفاده
ًیشود .هرکداو از این صناخو در خکی از ردهها قرار خواهندورفت تا زًحنۀ فیاهحات صاناخو
هيکااار حااا دانشااگاههااا در هااىانتشاااری ًشااخ

شااود .در ایاان پااژوهش ،از آًااار توصااحفی

استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

ً _7حااازان هاااىانتشااااری دانشاااگاه و صااانیت ایاااران در نياخا اۀ اساااتنادی عناااوو پاخگااااه
وبآوساخن

در حازۀ زًانی  2171تا  2175چقدر استن

در نياخ اااۀ اس اااتنادی عن اااوو پاخگا اااه وبآوس ااااخن

در دورۀ زًا ااانی 2171ا ا ا ،2175پ ا ا

از

کناروذاشتن دادههای ناًرتجم تیاداد 7281هاىانتشااری دانشاگاه و صانیت در ایاران جات
شده است .بدول 2تیداد ًدارب جتشده را حه تفکحش ساال انتشاار ًادارب در ایان حاازۀ
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زًانی نشان ًیدهد.
جدول .5تعداد هنانتشاریهای دانشگا و صنعت در بازۀ زوانی  5292-5292در نهایۀ استنادی علوم
سال انتشار

تعداد هنانتشاریهای صنعت و دانشگا در ایران

2171

758

2177

787

2172

212

2173

229

2175

246

بيو

7281

264

2174

 _2در حااازۀ زًااانی ًااورد ًطاهیااه ،باار اساااس ردهحناادی باایناهينناای اسااتاندارد صاانیتی در
تياو فیاهحتهای اقتصادی ،کداو صناخو بیشاترین ًحازان هيکااری را بار اسااس شااخ
هىانتشاری حا دانشگاهها داشتهاندن
در دورۀ زًا ااانی  ،2175-2171تی اااداد  571سا ااازًان ص ااانیتی ح اااا دانشا ااگاهها ااای کش اااور
هيکاری پژوهشی در قاهع هىانتشاری داشتهاند که از این تیداد  36سازًان ،وبسااخت
ًشخصی نداشتند و حاههياحندهحام حاوزۀ کااری آنهاا قابام تشاخح

نجاود .حاوزه فیاهحات

دخگاار سااازًانهااای صاانیتی و تیااداد پیونااد آنهااا حااا دانشااگاه در باادول 3نشااان داده شااده
است.
جدول .3صنایع ههکار با دانشگا در دورۀ زوانی 5292 -5292
دانشگا

تعداد پیوند با

دانشگا

درصد پیوند با

رد

ووضو رد

A

کشاورزی ،بنگمداری و ًاهحگحری

5

1/24

B

ًیدنکاری و استخراج ًیادن

665

32/31

C

ساخت و توهحد

877

42/59
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دانشگا

تعداد پیوند با

دانشگا

درصد پیوند با

رد

ووضو رد

D

بر  ،واز ،حخار و تاًحن تهوخه ًطجوو

94

4/57

E

تاًحن آبچ فاضالبً ،دیرخت ًواد زاخد و حایخافت

85

4/73

F

ساخت و ساز

32

7/55

G

عيدهفروشی و خردهفروشی .تیيحر وسایم نقنحه ًوتوری و ًوتور سحکنت

26

7/26

H

حيم و نقم و انجارداری

2

1/71

J

االالعات و ارتجاالات

21

1/97

K

فیاهحت های ًاهی و بیيه

7

1/15

M

فیاهحت های حرفه ای ،عنيی و فنی

757

7/63

N

فیاهحت های اداری و خدًات پشتحجانی

8

1/39

P

تحصحالت

3

1/75

ناًشخ

84

4/18

2159

711

ًجيوو

چنانکه در بدول 3نشان داده شده است ،سازًانهای صانیتی هيکاار حاا دانشاگاه،
اغنااع در حااوزۀ ساااخت و توهحااد فیااال بااودهانااد و توانسااتهانااد تیااداد  877پیونااد حااا صااناخو
داشته حاشند .حوزۀ ًیادنکاری و اساتخراج ًیاادن حاا تیاداد  665پیوناد در ردۀ حیادی قارار
دارد .نيودار 2سهى هر الجقه را در ًشارکت عنيی (هىانتشاری) نشان ًیدهد.
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نهودار .5سهن هر کدام از بخشهای صنعتی در ههکاری با دانشگا در بازۀ زوانی 5292-5292

از آنجا کااه «ساااخت و توهحااد» و «ًیاادنکاری و اسااتخراج» حخااش عياادهای از هيکاااری
صاناخو حاا دانشاگاههاا را تشاکحم ًایدهناد ،ایان ردههاا حاا بزئحاات بیشاتری بررسای خواهاد
شد.
حدود نحيی از هىانتشاریهای دانشگاه حا صنیت در ردۀ اصانی  Cکاه ردۀ «سااخت و
توهحد» اسات ،صاورت ورفتاه اسات .بیشاترین تیاداد ایان توهحادات حاهترتحاع در حاوزههاای
«توهح اااد ً اااواد دارو یا اایً ،حصا ااو ت دارو ی ااای ش اااحيحایی و وحا اااهی» ،و «توهح اااد کا ااش و
فاارآوردههااای نفتاای تصاافحهشااده» بااوده اساات .سااایر حااوزههااای توهحاادی رده اصاانی  Cو نحااز
تیداد پیوندهای دانشگاه و صنیت در این رده ،در بدول 3نشان داده شده است.
جدول .2حوز های تولیدی ردۀ اصلی  Cدر بازۀ زوانی 5292-5292
تعداد پیوند با

درصد سهن

شهار زیررد های رد

دانشگا

پیوند از رد C

71

توهحد ًواد غذایی

42

4.35

73

توهحد ًنسوبات

2

1.27

اصلی C

79

عناوین زیررد های رد اصلی C

توهحد کش و فرآورده های نفتی تصفحه شده

785

79.77
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تعداد پیوند با

درصد سهن

شهار زیررد های رد
21

توهحد ًواد شحيحایی و ًحصو ت شحيحایی

69

7.75

27

توهحد ًواد داروییً ،حصو ت دارویی شحيحایی و

342

35.44

22

ستحکی و پالستحش
توهحد ًحصو توحاهی

72

7.24

23

توهحد سایر ًحصو ت کانی غحر فنزی

71

7.14

24

توهحد فنزات اساسی

توهحد ًحصو ت فنزی ،حه بز ًاشحن آ ت و

25
74

2.59

26

تجهحزاتًحصو ت نوری
توهحد راخانه ،اهکترونحش و

76

7.66

27

ساخت تجهحزات اهکترونحکی

7

1.73

اصلی C

25

28

عناوین زیررد های رد اصلی C

دانشگا

پیوند از رد C

7.45

توهحد ًاشحن آ ت و تجهحزات

74

7.67

29

توهحد وسایم نقنحه ًوتوری ،ترخنر و نحيه ترخنر

83

8.61

31

توهحد سایر تجهحزات حيم و نقم

8

1.83

32

سایر توهحدات

75

7.55

33

تیيحر و نصع و راه اندازی ًاشحن آ ت و تجهحزات

7

1.71

248

ًحصو ت توهحدی حا تکنوهوژی حا

61

6/22

ًجيوو

965

711

نيااودار 3درصاااد ح ااوزهه ااای توهح اادی رده اص اانی  Cدر ح ااازه زًااانی  2175-2171را نشااان
ًیدهد .چنانکه در این نيودار دخاده ًایشاود ،دو حاوزۀ پرتوهحاد ایان رده ،حاهترتحاع شااًم
ردههای  79 ،27بایش از نحيای از توهحادات را حاه خاود اختصااص دادهاناد و ساایر حاوزههاای
توهحدی این رده کيتر از نصف توهحدات را شاًم ًیشوند.
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نهودار .3سهن حوز های تولیدی رد اصلی  Cدر بازۀ زوانی 5292-5292

پا

از رده «توهحااد و ساااخت» بیشااترین ًحاازان هااىانتشاااری دانشااگاه حااا صاانیت در ردۀ

اصنی  Bکه ردۀ «ًیدنکاری و استخراج ًیاادن» اسات ،صاورت ورفتاه اسات .در ایان رده
نحااز صااناخو ًاارتجم حااا «اسااتخراج نفاات خاااو و واااز الجحیاای» بیشااترین ًحاازان هيکاااری را
داشاتهاناد و «خادًات پشااتحجانی ًیادنکاری و اساتخراج کاانیهااای فنازی» در رتجاۀ حیاادی
قااارار دارد .بااادول ،5تیاااداد  665پیوناااد ًحاااان دانشاااگاه و صااانیت را در ایااان رده نشاااان
ًیدهد.
جدول .2زیروجهوعههای ردۀ اصلی  Bدر بازۀ زوانی 5292-5292
عناوین زیر رد های رد اصلی

تعداد پیوند با

درصد سهن پیوند از رد

B

دانشگا

B

15

استخراج غال سنگ

2

1/31

شهار زیر رد های رد اصلی B

استخراج نفت خاو و واز

457

67/82

16

17

الجحییهای فنزی
استخراج کانی

87

72/78

19

خدًات پشتحجانی

737

79/71

ًجيوو

ًیدنکاری

665

711

نياودار 4پیونادهای ًحاان دانشاگاه و صانیت را در صاناخو رده  Bنشاان ًایهاد .در ایان
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نيودار نشان داده شده است بایش از نحيای از توهحادات عنيای ایان رده حاا صاناخو ًارتجم حاا
«استخراج نفت خاو و واز الجحیی» بوده است.

نهودار .2سهن زیروجهوعههای رد اصلی  Bدر بازۀ زوانی 5292-5292
نتحجهگحری

دسااتهحناادی صااناخیی کااه در ایاان هااىانتشاااریهااا حااا دانش اگاههااای کشااور هيکاااری
داشتهاند و ًشخ

کردن حوزۀ دقح فیاهحت آنها کار حسحار ًشکنی است ،حاهو یایه اخنکاه

در بررساای ص ااناخو دخ ااده شاااد کاااه برخاای از آنهااا ح ااوزههااای فیاهحاات چندوان ااهای دارن ااد و
ً
برچس ااعزدن خ ااش فیاهحااات خ اااص ح ااه آنهاااا ني اایتواناااد دقحقاااا ًشاااخ کنن اادۀ ححطا اۀ
فیاهحتشان حاشد .چنانکه «تحسن» بیان ًیکندً« :شخ کردن خش ّ
خم روشن و دقح
برای الجقهحندی شارکتهاا کاار حساحار دشاواری اسات ،حتای بارای با ررتارین شارکتهاای
بهان( ».تحسن .)5 :2172b ،در این پژوهش حا استفاده از «ردهحندی بایناهيننای اساتاندارد
ّ
صنیتی در تياو فیاهحتهای اقتصادی» سیی شد تا حد اًکان این کار انجاو شود.
بررسی سازًانهای صنیتی هيکار حا دانشگاههای ایاران در هاىانتشااری نشاانداد کاه
بیشترین هيکاری ًحان صناخو توهحدی حا دانشگاهها باوده اسات .در تيااو ساالهاای ًاورد

________________ رهالعۀ همکا ی دانشگاه صقعت در ایران بر اساس شاخص همانتشا ی ردهبقدی :2 / ...

بررسی در این پژوهش در ردۀ «ساخت و توهحد»« ،توهحد ّ
ًاواد دارو یایً ،حصاو ت دارو یای
شحيحایی» بیشترین هىانتشاری حا دانشگاهها را حهخود اختصااص داده اسات .داروساازی
از صااناخو دانااشحنحااان شاايرده ًاایشااود .وییواای اصاانی صااناخو دانااشحنحااان ارتجااا قااوی و
ِ
نزدخااش آنهااا ح ااا دانشااگاههاس اات و از ایاان الریاا از فواخاااد پیشاارفتهااایی کاااه در پ ااژوهش
دانشگاهی ر ًیهاد ،حاهصاورت ًساتقحى اساتفاده ًایکنناد .ایان صاناخو حاا ساطح حاا ی
ًوقیحااتهااای فناورانااه و برخااورداری از فناااوریهااای برتاار 1شااناخته ًاایشااوند (ًارساانی و
ورس ا ون .)2112 ،2حا توبه حه این وییویها ،این ًحزان هاىانتشااری حاا دانشاگاه توبحاهپاذیر
اس اات .نتحجا اۀ ح ااهدس ااتآً ااده از ایااان ًطاهیاااه ح ااا پا اژوهش «ک اااهورت و پات اام» ( )2113کاااه
هىانتشاریهای صنیت و دانشگاه را در انگنستان بررسی کردند و حه ایان نتحجاه رساحدند
که بیشترین ًحزان ًقاهههای ًشترب در حوزۀ «صنیت داروسازی» باوده اسات ،هاىخاوانی
ر
دارد .از ال اارا دخگ اار ن اار «وحونتاااا ،پرخکنااای و ِپروچااای» ( )2174را نح ااز کاااه بی ااان ک ااردهاناااد
هىانتشاری ًحجوبترین کانال هيکاری ًحان شرکتهای داروسازی و دانشاگاههاسات،
ت یید ًیکند.
در ًحان صناخو توهحدی «توهحد کش و فراوردههای نفتی تصافحهشاده» در بیشاتر دورههاا
تیااداد ی خااادی از هااىانتشاااریهااا را حاااه خااود اختصاااص داده اساات .شاارکتهااا و صااناخو
پتروشحيی در این دسته قرار دارند .این وروه از صناخو که حهنوعی حا فناوریهایی حاا ًجناای
شااحيی در ارتجااا هسااتند ،صااناخو فراخناادهای حنحااادیً 3اایحاشااند کااه از هحاااظ فناااوری از
ً
صااناخو دانااشحنحااان پااایینتاار اساات ،اًااا ًاننااد صااناخو دانااشحنحااان تياًااا از هيکاااری و
کيااشهااای ًسااتقحى پیشاارفتهااایی کاااه در پااژوهش دانشااگاهی ر ًاایدهااد ،اسااتفاده
ًیکنند .حنابراین ارتجا آنها حا دانشگاه ابتنابناپذیر است.
«ًیااااادنکاری و اسا اااتخراج ًیاا ااادن» پا ا ا

از الجقاااااه «ساا اااخت و توهحا اااد» در ردۀ دوو
1. Technological Richness
2. Marsili & Verspagen
3. fundamental processes
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هىانتشاری حاا دانشاگاه قارار دارد و در ایان الجقاه نحاز «اساتخراج نفات خااو و وااز الجحیای»
بیشترین ًحزان را حهخاود اختصااص داده اسات .وفاور ًیاادن و خاایر نفاتووااز در ایاران و
ًتکیبودن ایران حه اقتصاد نفتی و تالن هرچهبیشتر ًساجو ن ایان صانیت بارای اساتفادۀ
بهحنااه از ایاان خااایر کااه حاعااث شااده اساات ایاان صاانیت هرچااهبیشااتر ،حااه پااژوهشهااای
دانشاگاهی احسااس نحااز کناادً ،ایتواناد دهحاام اصانی کمارت هاىانتشاااری ایان صانیت حااا
دانشگاهها حاشد .از سوی دخگر ،صنیت نفت ایران ،دارای ب ررترین شرکتهاای نفتای در
سراساار ایااران اساات و حااهدهحاام اخنکااه شاارکتهااای ب ا رر تيایاام بیشااتری باارای هيکاااری حااا
دانشااگاههااا دارنااد (ٱای ساای دی 2116 ،نقاام در تحساان )2172a ،ایاان هااىانتشاااری ی خاااد حااا
دانشگاهها توسم ایان صاناخو دور از انت اار نحسات .شارکتهاای نفتای ایاران درآًاد ی خاادی
دارند که ًیتواند در حخش تحقحا و توسایه حاهکاار ورفتاه شاود و از آنجا کاه حاهصاورت کنای
کيجود بودبه و سارًاخهواذاری در حخاش پاژوهش از ًشاکالت اساسای در انجااو پاروژههاای
تحقحقاااتی اس اات ،ایااان س اارًاخهو ااذاری در پ ااژوهش ً ،اایتواناااد عاً اام ت حرو ااذاری ب اار روی
هيکاری این شرکتها حا دانشگاهها در توهحد عنى حاشد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

_ پیشنهاد ًیشود در پژوهشای پیياخشای از پژوهشاگران حخاش صانیتی و دانشاگاهی،
عواًم ًحرب و حازدارنده در هىانتشاری دانشگاه و صنیت ًورد پرسش قرار وحرد.
_ پیشااانهاد ً اایش ااود شا ارکته ااا و س ااازًانه ااای صااانیتی دان ااشحنح ااان و نح ااز ص ااناخو
فراخنادهای حنحااادی حااهصااورت خاااص شناسااایی و ًحازان هيکاااری عنياای آنهااا حااا دانشااگاه
بررسی شود.
ونابع
 بوکار ،الاهره و فرخده عصاره (« .)7392بر خان انتشار ًقا ت عنيای در کشاور ایاران الای ساالهاای  2117تاا 2177
بر اساس ًادل ًاارپی ساهواناه دانشاگاه ،صانیت و دوهات» ،پژوهشاناًه پاردازن و ًادیر خت االالعاات،)2(29 ،

.533-515
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