پژوهشنامه علمسنجی
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

عنوان مقاله بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و
تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
چکیده
هدف : :هدف از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه و صنعت با تجاری
سازی دانش در قالب اسپینآف در ایران میباشد.

منصوره صراطی شیرازی*1
فریده عصاره
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عبدالحسین فرج پهلو

شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که در تمامی این سالها تعداد همانتشاری دانشگاه-
های ایران با تعداد اسپینآف های برگزار شده توسط این دانشگاهها ارتباطی قوی داشته است.
بهعبارت دیگر ،هم انتشاری بیشتر ،به شکلگیری اسپینآفهای بیشتری منجر شده است.
نتیجهگیری :بر ا ساس نتایج حا صل از این پژوهش ،میتوان سیا ستهای پژوه شی را به گونهای
اتخاذ نمود که همکاری پژوه شی میان دان شگاهها و بخش تحقیق و تو سعه در صنایع ،در قالب
همانت شاری افزایش یابد و از این طریق منجر به گ سترش تجاری سازی دانش دان شگاهی گردد.
پژوهشهای م شترکی که سودآوری تجاری دارند ،میتوانند عالوه بر تقویت پیوند میان صنعت و
دانشگگگاه ،نیازهای شگگهلی هر دو گروه را برآورده سگگازند .بر این اسگگاس از طریق تمرکز بر
پژوهشهای مشترک ،میتوان به تجاری سازیسازی دانش دست یافت.
واژگان کلیدی :همانتشگگاری ،همکاری صگگنعت و دانشگگگاه ،تجاری سگگازی دانش ،اسگگپیناف،
علمسنجی

 .8استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی قرار داده است .به منظور بررسی این ارتباط ،از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده

Yasaman.serati@yahoo.com
 .0استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

با اسپینآفهایی که توسط دانشگاههای ایران در دوره پنج ساله 1818-1831شکل گرفتهاند ،مورد

ای ا طالع رسگگگا نی ع لوم و ف ناوری و پا ی گاه اسگگگ ت نادی ع لوم ج هان اسگگگالم  .)ISCنویسگگگ نده مسگگگ ول):

دانشگاه ایران را در پایگاه وبآو ساینس در بازه زمانی  0212-0212محاسبه کرده و ارتباط آن را

 .1دکترای علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،استادیار مرکز منطقه

روششناسی :این پژوهش با رویکرد علمسنجی و روش پژوهش اسنادی همانتشاری صنعت و
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بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
مقدمه و بیان مسئله
امروزه در بسیاری از جوامع توسعهیافته و درحال توسعه ،توجه ویژهای به نقش دانشگاهها در فعالیتهای اقتصادی
جامعه میشود و سیاستگذاران پژوهشی تالش دارند که هر چه بیشتر دانش و فناوری تولید شده توسط دانشگاهها
را در بخش صنعتی مورد استفاده قرار دهند و با این سیاست دانش نظری را به دانش عملی تبدیل نمایند .همین
امر باعث شده است که نقش فعال اقتصادی به نقشهای آموزش و پژوهش دانشگاهها اضافه گردد .به این دلیل در
سراسر جهان ،نقشهای ابتدایی و سنتی دانشگاهها به عنوان تأمین کنندگان آموزش و خلق کنندگان دانش علمی،
به دانشگاههای کارآفرین در حال تهییر هستند و دانشگاهها دارای نقشهای مضاعف تجاری سازی دانش و مشارکت
فعال در توسعه شرکتهای خصوصی در اقتصاد محلی و منطقهای میباشند اتزکویتز 0228 ، 1نقل در ونگ و
سینگ .)0218،0همکاری تحقیق و توسعه میان دانشگاهها و صنعت به عنوان یک بخش مهم از "مأموریت سوم"
دانشگاهها تعریف شده است و این به دلیل نقشی است که این همکاری میتواند به عنوان منبع نوآوری و

سرریز8

فناوری تولید شده ایفا کند دیایست و پاتل 0222 ،2و آمبوس 5و دیگران 0223 ،نقل در ونگ و سینگ.)0212 ،
مطالعات وسیعی که ارتباط دانشگاه و صنعت را بررسی کردهاند ،نشان دادند که ارتباط صنعت با دانشگاه تأثیر
بسیار مهمی بر حوزه اقتصادی دارد کانیتو )0215،9و زیر ساخت دانش در روابط سازمانی مانند دانشگاه ،صنعت
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و دولت) میتواند به عنوان شرط الزم و نه کافی در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شود لیدسدرف
و فریچ )0229 ،2و به همین جهت دانشگاهها باید به صورت روزافزون در تعامل با دولت و بخش خصوصی باشند
ونگ و دیگران  ،0221نقل در ونگ و سینگ .)0218،کانالهای مختلفی به منظور ارتباط میان صنعت و دانشگاه
و جریان یافتن دانش دانشگاهی به سمت صنعت وجود دارد و صنایع و شرکتهای صنعتی از راههای متنوعی
سعی در جذب مزایای دانش دانشگاهی دارند ،که از آن جمله میتوان به همکاریهای پژوهشی مشترک ،مشاورهها
و تعامالت غیررسمی در نشستها و کنفرانسها اشاره کرد برونل ،دیایست و سالتر .)0212 ،3این کانالهای
جریان دانش ،هریک کارکردها و ویژگیهای خاصی دارند و انتقال نوع خاصی از دانش را ممکن میسازند .از این
رو انتخاب یک کانال مناسب میتواند متأثر از ویژگیهای دانش مانند درجه عینی و ضمنی بودن دانش شارتینگر
و دیگران ،)0220 ،1میزان انگیزه برای ایجاد تعامل دیایست و پِرکمن 0212 ،12نقل در دیفوئنتن و دوترنیت،11
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 ،)0210چرخه نوآوری رایت ،کالریس ،الکت و ناکائرت ،)0223 ،1هدفمند بودن انتقال دانش هرمانز و کاستیا،0
 )0222و نیز ارزش اقتصادی بالقوه دانش ساویوتی 1113 ،8نقل در شارتینگر و دیگران )0220 ،باشد .انتشارات
مشترک صنعت و دانشگاه که اصطالحاً "همانتشاری" خوانده میشود ،جریان دوسویه دانش میان صنعت و دانشگاه
را به منظور انتقال هدفمند دانش عینی و ضمنی میان پژوهشگران ممکن میسازد که بر تجاری سازی دانش
دانشگاهی نیز اثرگذار خواهد بود.
همانطوری که ذکر شد ،ماهیت پژوهشهای مشترک صنعت و دانشگاه و تعامل پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی
با یکدیگر میتواند بر تجاری سازی دانش دانشگاهی تأثیرگذار باشد .پژوهشهای مبتنی بر بودجه صنعت نسبت
به پژوهشهای بنیادی کمتر با مشکالت عدم تقارن 2اطالعات مواجه هستند ،از این رو آسانتر تجاری میشوند و
از طرف دیگر پژوهشهایی که توسط دانشگاه با همکاری صنعت انجام میشود ،پژوهشهای کاربردی با نتایج و
بروندادهای هدفمند است ،از این رو احتمال اینکه نتایج این پژوهشها منجر به اختراعات تجاریمحور 5شود بیشتر
است دیگرگوریو و شین .)0228 ،9تعامل پژوهشگران دانشگاهی با صنعت شبکهای میان آنها ایجاد میکند که از
طریق آن امکان انتقال دانش عینی و ضمنی میان این پژوهشگران فراهم میشود و نیز صالحیت و تجربهای به
دانشگاهیان میدهد که میتوانند دانش خود را به سمت ابداع و اختراع و تجاری شدن سوق دهند .بعالوه آشنایی

میتوان گفت که تعامالت دانشگاه و صنعت که با پژوهشهای مشترک تسهیل میشود ،احتماالً برای تأثیرگذاری
بر فرهنگ دانشگاهی در جهتی که نسبت به پذیرش موقعیتهای تجاری بازتر عمل کند ،پتانسیل الزم را دارد
ونگ و سینگ.)0218 ،
" تجاری سازی فرایند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی به انواع فعالیتهای تجاری" است،
"تجاری سازی یافتههای پژوهشی ،حلقه اتصال فناوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقه های انتهایی زنجیره
ارزش است" متین و محمدی زاده .)1810 ،همکاری پژوهشی دانشگاه -صنعت میتواند منجر به فعالیتهای
تجاریسازی دانش و فناوری به شکل پروانههای ثبت اختراع ،مجوزهای انحصاری و شکلگیری اسپینآف شود
ونگ و سینگ ،)0218 ،که هر یک ویژگیها و عملکرد خاص خود دارند:
دانش علمی و فنی جدید تولید شده توسط دانشگاهها ،به صورت سنتی در جریانی یک سویه به شکل پروانههای
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پژوهشهای کاربردی میبرد و با این روش ،پتانسیل تجاری سازی دانش را در این افراد ایجاد میکند .در کل
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با مشکالت و مسائل واقعی در دنیای صنعت بر تجربه عملی دانشگاهیان میافزاید و پژوهشهای آنها را به سمت

بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
ثبت اختراع ،مدون میشود .پروانههای ثبت اختراع ،از طریق انتقال رسمی فناوری به شکل مجوزهای

انحصاری1

به یک شرکت ثبت شده ،بسط مییابد .اما با ایجاد شرکتهای اسپینآف ،جریان دانش ،جریانی دو سویه میشود
و انتقال آن حالت ضمنی بیشتری پیدا میکند ،زیرا در آن دانشگاهها حداقل قسمتی از یک تیم کارآفرینی هستند )
رایت و دیگران.)0223 ،
اسپینآف ،یک مرکز پژوهشی یا پژوهشکدهای است که به پیشنهاد یک واحد تولیدی یا صنعتی و با سرمایه آن،
جهت انجام تحقیقات در حوزه مأموریتهای آن واحد در دانشگاه تأسیس میشود وب سایت رتبهبندی دانشگاهها
و مؤسسات تحقیقاتی ایران و کشورهای اسالمی 1 ،اردیبهشت .)1812
یک اسپیناف دانشگاهی حتماً ویژگیهای زیر را دارد:
 -1سازمان مادرکه مبدأ نوآوری است باید دانشگاه و یا یک سازمان آموزش عالی باشد.
 -0اسپین اف دانشگاهی باید حتماً یک واحد حقوقی مجزا باشد ،نه واحد یا شعبهای از دانشگاه.
 -8این نهاد جدید باید از دانشی که از طریق فعالیت های دانشگاهی و یا تحصیالت دانشگاهی ایجاد شده
است ،بهره برداری کند.
-2

اسپیناف باید با هدف سودآوری و تجاری سازی فناوری ایجاد شده باشد پاتنیک و پاندی)0212 ،0
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تشکیل اسپینآف از مهمترین شیوههای تجاریسازی دانش و فناوری جدید است ونگ و سینگ .)0218 ،در
شرایطی که دانشگاهها قادر نباشند ارزش کامل فناوری خود را از طریق توافقنامههای مجوزهای انحصاری نشان
دهند ،احتمال تشکیل اسپینآف بیشتر میشود فرانکلین 8در رایت ،کالریس ،الکت و ناکائرت  .)0223با شکلگیری
اسپینآ ف پژوهشگران با دانشی که در دانشگاه ها تولید می شود مجهز می شوند و تالش می کنند که این دانش
را در سازمان خود تجاری کنند شارتینگر ،رامر ،فیشر و فرولیخ .)0220 ،2اسپینآفها از جمله کانالهای رسمی
ارتباطی میان دانشگاه و صنعت در سطح سازمانی هستند و بیشترین مطالعات در زمینه همکاریهای صنعت و
دانشگاه بر روی این نوع از ارتباطات تمرکز کردهاند اودرسش 5و دیگران 0212 ،در تیسن .)a0210 ،اسپینآف
غالباً در نزدیکی سازمان مادر قرار میگیرد و این منجر به تراکم جهرافیایی این شرکت در نزدیکی دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی میشود زوکر و دیگران ،1113 ،9در پاندز ،ون اورت و فرنکن )0212 ،2شرکتهای اسپینآف
دانشگاهها و پژوهشگران دانشگاهی ،قابل مشاهدهترین شکل از تجاری سازی پژوهش دانشگاهی است .عالقه به
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اسپینآ ف دانشگاهی منعکس کننده افزایش اهمیت دانش پژوهشی به عنوان یک منبع استراتژیک است که مزایای
رقابتی ایجاد می کند .شکل گیری شرکت های اسپینآف میتواند به عنوان شاخص تجاریسازی پژوهش دانشگاهی
و نیز به عنوان یک اجرای ملوس دیدگاه کارآفرینی پژوهش دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد لندری ،آمارا و
ریرد.)0229 ،1
در ایران نیز آمارهای منتشر شده از انتشارات علمی دانشگاههای کشور نشان دهنده این مطلب است که در میان
آنها هم انتشاری با صنعت وجود دارد ،اما ارتباط آنها با میزان تجاری سازی دانش دانشگاهی تاکنون بررسی نشده
است .به دلیل اهمیت تجاری سازی دانش دانشگاهی ،در این پژوهش این مهم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
روشن شدن این مسأله برای دانشگاهیان و سیاستگذاران پژوهشی میتواند سمت و سوی همکاری با صنعت و نیز
چگونگی آن را روشن سازد .بر این اساس ،مسأله مورد بررسی در این پژوهش این است که آیا میان همانتشاری
دانشگاه و صنعت و میزان فعالیتهای تجاری سازی دانش در قالب اسپین آف در ایران ارتباطی وجود دارد یا
خیر؟
پیشینه پژوهش
ونگ و سینگ  ،)0218در پژوهشی با عنوان "آیا هم انتشاری با صنعت منجر به سطوح باالتری از فعالیت تجاری

و حداقل یک پروانه ثبت اختراع در پایگاه پروانه ثبت اختراع و عالئم تجاری آمریکا و حداقل یک همانتشاری با
صنعت در پایگاه مرکز مطالعات علمی و صنعتی 2به ثبت رسانده بودند .در این پژوهش ،پژوهشگران به آزمون این
فرضیه پرداختند که همانتشاری دانشگاه و صنعت ،تأثیر مثبتی بر تجاریسازی بروندادهای دانشگاهی دارد .در
نهایت فرضیه این پژوهشگران تأیید و این نتیجه حاصل شد که همانتشاری دانشگاه و صنعت بر روی تجاریسازی
بروندادهای فنی دانشگاه که از طریق ثبت اختراع ،صدور مجوز و فعالیتهای شکلگیری اسپینآف اندازهگیری
میشود ،دارای تأثیر مثبت و معنیداری است.
ونگ و سینگ  )0212در پژوهشی با عنوان "بررسی اولیه ارتباط میان همانتشاری با صنعت و برونداد تجاریسازی
فناوری دانشگاهیان :مطالعه موردی دانشگاه ملی سنگاپور" با استفاده از شاخص همانتشاری صنعت و دانشگاه،
ارتباط همکاری دانشگاه و صنعت را بر روی تجاری سازی فناوری مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران با

1

Landry, Amara & Rherrad
)World University Ranking (WUR
3 Shanghai
(4 Centre for Science and Technology Studies (CWTS
2
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قرار دادند .تمام دانشگاههای مورد مطالعه ،در رتبهبندی دانشگاههای جهان 0و رتبهبندی شانگهای 8حضور داشتند

پژوهشنامه علمسنجی

سازی فناوری دانشگاهی میشود؟" ،همانتشاری دانشگاه و صنعت را در دانشگاههای آمریکای شمالی مورد بررسی

بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
بیان این نکته که بیشتر پژوهشهای پیشین در سطح دانشگاه ،تجاری سازی فناوری دانشگاهی را مورد بررسی قرار
داده اند ،مطالعه خود را در سطح انفرادی به انجام رساندند .نتایج بررسی اولیه بر روی اعضای هیأت علمی رشته
های مهندسی و دانشگاه ملی سنگاپور ،ارتباط مثبتی را میان همانتشاری صنعت و دانشگاه و پروانههای ثبت اختراع
نشان داد.
در ایران ،از سال  1890با تأسیس دفتر مرکزی ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت ،اولین
اقدام رسمی در جهت تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه انجام گرفت و پس از آن برگزاری کنگره سراسری
توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی 1در سال  ،1820مصوبه پارکهای علم و فناوری در سال  ،1831تأسیس
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در سال  1838و تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور،
بر اساس اصل  102قانون اساسی با هدف سیاستگذاری علم و فناوری در سال  ،1835هر یک اقدامی در پیشبرد
این هدف بود .موازی با این اقدامات پژوهشگران بسیاری پژوهشهای خود را بر جنبههای مختلف همکاری صنعت
و دانشگاه متمرکز کردهاند و متعاقب آن در سالهای اخیر به تجاریسازی دانش دانشگاهی و کاربردی کردن آن
د ر صنعت به شکل وسیعی توجه شده و بر لزوم اجرایی کردن آن تأکید شده است ،زیرا "راهکار ورود به دنیای
کسب و کار امروزی فناوری است و شاه کلید فناوری ،تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است" متین و
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محمدی زاده )1810 ،و انجام پژوهشهای بنیادی صرف نمیتواند به تنهایی مفید باشد و عدم استفاده از نتایج
پژوهش های انجام شده در کابردهای صنعتی باعث به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی خواهد شد سلطانی
گردفرامرزی .)1812 ،اما آنچنان که مرور پیشینههای پژوهش نشان میدهد ،پژوهشی که ارتباط صنعت و دانشگاه
را در قالب همانتشاری مورد بررسی قرار دهد و ارتباط آن را با تجاری سازی دانش بررسی کند ،تاکنون انجام
نشده است .به منظور پرکردن این خالء ،این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه و صنعت با
تجاری سازی دانش در قالب اسپینآف مورد بررسی قرار میگیرد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و با رویکرد علمسنجی و روش پژوهش اسنادی انجام شده است .به
منظور گردآوری دادههای همانتشاری ایران ،مقاالت مشترک دانشگاه و صنعت باید مورد جستجو قرار گیرند .پایگاه
کتابشناختی 0وبآو ساینس که توسط تامسون رویترز 8تولید و منتشر میشود ،به عنوان یکی از جامعترین و قابل
اعتمادترین منابع اطالعات کتابشناختی فعالیتهای پژوهشی در کشورها و حوزههای مختلف شناخته شده است
تیسنb0210 ،؛ هکمن ،فرنکن و تیسن .)0212 ،که اطالعات جامع ،قابل اعتماد و قابل دسترس برای عموم را
 1پس از سه سال این کنگره به کنگره سراسری همکاری دولت -دانشگاه -صنعت تغییر نام پیدا کرد.
2

bibliographical database
3
Thomson Reuters

9

منصوره صراطی شیرازی ،فریده عصاره و عبدالحسین فرجپهلو

ارائه میدهد .مهمترین مزیت نمایههای استنادی وب او ساینس این است که فهرست کاملی از تمامی نویسندگان
به همراه وابستگی سازمانی آنها فراهم میآورد آکوستا ،کورانادو ،فراندیز و ل ون )0212 ،1و پوشش متون علمی
حوزههای علمی مرتبط با صنعت در آن بسیار خوب است تیسن ،ونلیون و وانویج .)0221 ،0از این رو ،این
پایگاه به عنوان قابل اعتمادترین منبع برای پژوهشهای جامع انتشارات همنویسندگی توسط متخصصان مورد قبول
قرار گرفته است هرینگا ،هرلینگز و هیمان.)0218 ،8
بدین ترتیب نمایهاستنادی پایگاه وب آو ساینس ،با استفاده از فرمول های زیر مورد جستجو قرار گرفت:
1- cu=(iran) and py=2008-2010 and ad=(CORP or INC or LTD or SA or AG or
)cooperat or Incorp or co
)2- cu=(iran) and py=2010-2014 and ad=(univ or coll
3- 1&2

نشانی وابستگی سازمانی با برچسبهای  .univو  ،.collمدارک بخش دانشگاهی را نشان میدهند ،و برچسبهای
 .AG ،SA ،LTD ، INC ،CORPو ،COمدارک بخش صنعتی را پارک و لیدسدرف .)0212 ،2اشتراک نتایج
فرمولهای  1و  0همانتشاری دانشگاه و صنعت را نتیجه میکنند .از آنجا که در این پژوهش ،ارتباط میان صنعت
و دانشگاه اهمیت دارد نه موقعیت علمی این ارتباطات ،میان انواع بروندادها اعم از مقاالت مجالت ،نامهها ،نقدها

این پژوهش جریان دانش میان دانشگاهها و صنایع در ایران را بررسی میکند و از طرف دیگر اسپینآف نیز ساز و
کار محلی جریان دانش است ،از این رو در میان مدارک بازیابی شده ،مقاالت نوشته شده توسط گروههای پژوهشی
نویسندگان گروهی )5و نیز مقاالتی که در بردارنده همکاری دانشگاههای ایران با صنایع خارج از ایران و بالعکس
هستند و نشان دهنده همکاری بینالمللی دانشگاهها و صنایع مذکور است ،در نظر گرفته نمیشوند.
در محاسبه همکاری در این پژوهش از روش شمارش کامل که در مقابل روش شمارش کسری است ،استفاده
شده است .در روش شمارش کامل امتیاز یک مدرک به صورت کامل و مساوی به تمامی نویسندگان اختصاص

Acosta, Coronado, Ferrándiz, & León
Van Leeuwen & Van Wijk

Heringa, Horlings, & Heijman
Park & Leydesdorff
 ،5این دسته از مقاالت توسط سازمان ها و مؤسسات ،و یا در موضوعات پژوهشی خاصی نوشته شده است و تعداد نویسندگان آنها در
برخی موارد به صدها نفر میرسد و با استفاده از گزینه تحلیل " "Group Authorدر پایگاه وباوساینس میتوان آنها را مشخص
کرد.

2
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هیمان.)0218 ،
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و مقاالت همایشها ،در نمایههای استنادی علوم ،علوم اجتماعی و هنر تفاوتی قائل نمیشویم هرینگا ،هرلینگز و

بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
مییابد ،در حالیکه در روش شمارش کسری ،کسری از عدد یک به هر کدام تعلق میگیرد که نشان دهنده سهمی
است که هر یک از آنان در آن مدرک دارند والتمن و وناک.)0215 ،1
در محاسبه همانتشاری میتوان از دو روش شمارش همانتشاریها رخدادها) و نیز شمارش تعداد دفعات جفت
بودن سازمانها در انتشارات هم رخدادی) در آن واحد استفاده کرد تیسن .)b0210 ،در این پژوهش ،از روش
شمارش رخدادها که تعداد مدارک مشترک صنعت و دانشگاه است ،استفاده میشود.
آمار مستند تعداد اسپینآفهای برگزار شده دانشگاههای ایران ،توسط پایگاه استننادی علوم جهان اسالم جمع
آوری و در رتبه بندی دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد ،در اینجا نیز از این آمار به منظور بررسی ارتباط میان
همانتشاری صنعت و دانشگاه و تعداد اسپینآف های برگزار شده توسط دانشگاه استفاده شده است .به همین دلیل
اگر دانشگاهی همانتشاری با صنعت داشته است ،اما در نظام رتبه بندی دانشگاههای ایران قرار نگرفته است ،در
این آمار جایی ندارد .در واقع در این بررسی دانشگاه هایی که در نظام رتبه بندی دانشگاه های ایران شرکت
داشتهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند .در این میان دانشگاههای آزاد اسالمی و دانشگاههای پیام نور به دلیل مشخص
نبودن اطالعات سازمانی دقیق واحدهای مختلف ،مدنظر قرار نمیگیرد.
در زمان گردآوری دادههای این پژوهش پاییز  ،)1815آمارهای موجود در ارتباط با اسپینآفهای دانشگاههای
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ایران تا سال  1818موجود بوده است ،به همین دلیل این بررسی در دوره زمانی پنج ساله -0212 1818 -1831
 )0212صورت گرفته میگیرد.
نرم افزار اسپیاساس 0و آزمونهای آمارهای توصیفی و تحلیلی ،در این مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد .در
تأیید فرضیه پژوهش ،وجود ارتباط به وسیله ابزار ضرایب همبستگی آماری بین متهیرها قابل سنجش است .بدین
منظور ،به دلیل عدم نرمال بو دن متهیرها و نیز باال بودن نسبی تعداد آنها ،از ضریب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن
استفاده میشود.

اهداف ،فرضیه و پرسشهای پژوهش
هدف پژوهش
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان همکاری دانشگاه با صنعت بر اساس شاخص همانتشاری و
تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف میباشد.
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

3

Waltman & van Eck

1

SPSS

2
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-

مطالعه تعداد همانتشاری دانشگاه و صنعت در پایگاه استنادی وباوساینس در دوره زمانی پنج ساله
)0212-0212 1818 -1831

-

مطالعه تعداد اسپینآفهای شکل گرفته توسط دانشگاه در دوره زمانی پنج ساله 1818 -1831

-

بررسی وجود ارتباط میان تعداد همانتشاری دانشگاه با صنعت و تعداد اسپینآفهای شکل گرفته توسط
دانشگاه در دوره زمانی پنج ساله 1818 -1831

فرضیه پژوهش
چنانچه همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت منجر به فعالیتهای تجاریسازی دانش و فناوری شود ،امکان وجود
رابطه میان همانتشاری دانشگاه و صنعت و تأسیس اسپیناف بیشتر است.

پرسشهای پژوهش
در راستای رسیدن به هدف پژوهش و آزمون فرضیه پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
 .1در دوره زمانی پنج ساله  )0212-0212 1818 -1831همانتشاری دانشگاه و صنعت در پایگاه استنادی
وباوساینس چه تعداد بوده است؟

 .3در دوره زمانی پنج ساله  1818 -1831آیا ارتباط معناداری میان تعداد همانتشاری دانشگاه با صنعت و
تعداد اسپینآفهای شکل گرفته توسط دانشگاه وجود داشته است؟

یافتههای پژوهش
تعداداسپینآفهای برگزار شده توسط  181دانشگاه که در رتبهبندی دانشگاههای ایران حضور داشتهاند و هم-
انتشاری صنعت و دانشگاه در دوره زمانی  )0212-0212 1818 -1831در نمودار  1نشان داده شده است .در
این دوره زمانی در مجموع تعداد  0251هم انتشاری میان دانشگاه و صنعت وجود داشته است و تعداد 1033
اسپیناف شکل گرفته است .همانطور که در این نمودار دیده میشود ،بیشترین میزان همانتشاری صنعت و دانشگاه
و نیز بیشترین تعداد اسپینآفهای برگزار شده در سال  1818اتفاق افتاده است و کمترین آن در سال  1831بوده
است .البته این افزایش تعداد همانتشاریها میتواند ناشی از افزایش تعداد انتشارات علمی در طول این سالها
باشد .اما نکتهای که به صورت دیداری و قبل از انجام آزمون آماری نیز در این نمودار دیده میشود ،این است که
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 .2در دوره زمانی پنج ساله  1818 -1831تعداد اسپینآفهای شکل گرفته توسط دانشگاه چه تعداد بوده

بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
هرگاه همانتشاری دانشگاه و صنعت افزایش یافته است ،همزمان تعداد اسپینافهای برگزار شده نیز افزایش پیدا
کرده است و در سال  1810نیز دیده می شود که همزمان با کاهش همانتشاریها ،تعداد اسپینافهای ایجاد شده
نیز کاهش پیدا کرده است.
۴۸۶

۴۳۵
۳۴۶

۱۳۹۳

۴۷۷

۳۷۶
۲۸۳

۲۴۲

۱۳۹۲
اسپین آف

۱۳۹۱

۲۲۹

۱۳۹۰

۲۷۷
۱۸۸

۱۳۸۹

هم انتشاری

نمودار  .1تعداد همانتشاری دانشگاه و صنعت و اسپینآف دانشگاههای ایران
به منظور بررسی ارتباط میان همانتشاریهای دانشگاه و صنعت در دوره زمانی  5ساله  1818-1831و تعداد
اسپینآفهای شکل گرفته توسط دانشگاههای ایران ،میان این دو متهیر ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح خطای

جدول .1ضریب همبستگی اسپیرمن میان همانتشاری دانشگاه و صنعت و اسپینافهای شکل گرفته توسط
دانشگاههای ایران در دوره زمانی 1818 -1831
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نوع اول اسمی  2/25محاسبه شده است .جدول  1نتایج به دست آمده از این آزمون را نشان میدهد.
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همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،در طول سالهای  1818 -1831ضرایب همبستگی با سطح معنی
داری  )p < 2/221به ترتیب برابر است با  2/015 ،2/031 ،2/2922 ،2/220 ،2/228که تمام این ضرایب وجود
یک ارتباط قوی بین این دو متهیر را در تمام این سالها نشان میدهد.
بر این اساس میتوان گفت که میان تعداد همانتشاری که هر دانشگاه با صنعت داشته است و میزان اسپینآفهای
برگزار شده توسط دانشگاه ارتباط قوی وجود دارد و بر این اساس فرضیه پژوهش تایید میشود.

بحث و نتیجهگیری
امروزه نقش دانشگاهها در فعالیتهای اقتصادی در جوامع مختلف بیش از پیش پررنگ شده است ،و جریان یافتن
دانش دانشگاهی به سمت صنعت در ایفای این نقش ،عاملی حیاتی است .این جریان پیوسته علم به اقتصاد بدون
نیاز به مراحل سنتی مدلهای توسعه میتواند بسیار سریعتر ،از طریق گسترش و سوگیری دانشگاهها از حاشیه به
سمت مرکز توسعه ،رخ دهد .این امر مستلزم نگاه به منابع خارج از اقتصاد به ویژه دانشگاهها به عنوان عنصری از
منابع نوآوری است سیزا و اتزکویتز .)0223 ، 1با این شرایط میتوان گفت که فعالیتهای اقتصادی تنها حرکت
افراد ،پول ،خدمات و کاال نیست ،بلکه جریان ایدهها و اطالعات را نیز دربر دارد استُرپر 0222 ،0در تیسن،

به منظور برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت کانالهای ارتباطی بسیاری می تواند وجود داشته باشد از اجرای
پروژههای پژوهشی مشترک و مشاوره و آموزش گرفته ،تا برگزاری همایشها و برقراری ارتباطهای غیر رسمی
پژوهشگران صنعت و دانشگاه با یکدیگر .در میان کانالهای مختلفی که ارتباط میان صنعت و دانشگاه را برقرار
میسازد ،پژوهشهای مشترک که در قالب انتشارات علمی منتشر میشود ،میتواند شاخص معتبر و قابل سنجشی
به منظور ارزیابی همکاری دانشگاه و صنعت باشد .این شاخص که اصطالحاً "همانتشاراتی" دانشگاه و صنعت
خوانده میشود  ،دارای تطابق بسیار معنیداری با " میزانی که بخش تجاری با دانشگاهها در تحقیق و توسعه
همکاری دارند " میباشد تیسن .)a0210 ،آمار همانتشاری صنعت و دانشگاه شاخص مناسبی در مطالعات علم-
سنجی است که هم نشان دهنده پتانسیل دانشگاه در ارتباط با صنعت و فعالیتهای تجاری است و هم در ارزیابی
همکاری با صنعت در سیاستگذاریهای پژوهشی قابل استفاده میباشد ونگ و سینگ.)0218 ،
در ایران نیز با توجه به اهمیت نقش دانشگاهها در فعالیتهای اقتصادی و تجاریسازی دانش دانشگاهی،

Dzisah & Etzkowitz
Storper
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هرمانز و کاستیا.)0222 ،
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 )a0210و این جریان میان بخشهای دانشگاهی و خصوصی به رقابت تجاری و رشد اقتصادی کمک میکند

بررسی ارتباط میان همانتشاری دانشگاه  -صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف در ایران
سیاستگذاران پژوهشی ،سیاستهای متنوعی را در این خصوص اتخاذ کردهاند و هر ساله ارزیابیهای متنوعی را
جهت بررسیهای آنها انجام میدهند .اما متأسفانه تاکنون این شاخص در کشور ما مورد ارزیابی قرار نگرفته است
که میتواند به این دلیل باشد که شاید همانطور که جعفرزاده بی تا) اظهار میدارد ،ماهیت وجودی دانشگاه و
صنعت و فرهنگ ارتباطی بین این دو نهاد در ایران "ذاتاً ضد تعامل" است و ارتباط میان آنها بیشتر از طریق
ابزارهای سنتی انتقال دانش مانند مقاالت مجالت و روزنامه ،اینترنت ،حمایت مالی صنعت ،و آن هم در حد کم،
انجام میگیرد .به بیان دیگر ،بیشترین جریان دانش میان دانشگاه و صنعت ،جریانی یکسویه است و به همین دلیل
بر جریانهای دوسویه ارتباط از جمله همانتشاری دانشگاه و صنعت به صورت اخص تأکید نشده است .از این رو،
تنها تعداد معدودی پژوهش در این زمینه وجود دارد که بیشتر جنبه توصیفی دارند تا تحلیلی .به منظور پرکردن
این خالء ،در این پژوهش شاخص همانتشاری دانشگاه و صنعت در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط این
نوع همکاری با اسپینآفهای برگزارشده توسط دانشگاهها که نشان دهنده تجاری سازی دانش دانشگاهی است
مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که میان همانتشاری دانشگاه با صنعت و اسپینآفهای
برگزار شده توسط دانشگاه ارتباط قوی و معنی داری وجود دارد .این پژوهش همراستا با پژوهشهای پیشین ونگ
و سینگ )0218 ،و ونگ و سینگ )0212 ،نشان میدهد که در دانشگاههای ایران نیز ارتباط معنی داری میان

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

همانتشاری همکاری دانشگاه با صنعت و تجاری سازی دانش دانش دانشگاهی در قالب اسپینآف وجود دارد .در
این پژوهش ،در تمام سالهای مورد بررسی ارتباط بسیار قوی میان همانتشاری و اسپینآف های برگزار شده توسط
دانشگاهها مشاهده شد .اما با این وجود ،تعداد همانتشاریهای دانشگاه و صنعت که در واقع نشان دهنده جریان
دانشی دو سویه میان این دو سازمان است ،بسیار کم است و تنها در حدود یک درصد از انتشارات کل ایران را
شامل می شود.
هنجارهای متفاوت حاکم بر دانشگاه و صنعت و انگیزهها و اهداف متفاوتی که پژوهشگران شاغل در این دو
سازمان دارند ،هر کدام میتواند مانعی برای همکاری مشترک آنها باشد .به دلیل ماهیت شهلی و جایگاه علمی
اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و نیز شرایط ارتقاء شهلی که وزارتخانههای متبوع برای این افراد در نظر گرفته
است ،دانشگاهیان همواره به انتشار دانستههای خود در قالب مقاالت علمی تمایل دارند .این در حالی است که
پژوهشگران صنعتی تمایل به کسب سودآوری تجاری از دانش خود دارند .برقراری ارتباط میان این دو دسته از
پژوهشگران با انگیزهها و اهداف متفاوت ،کار آسانی نیست .با این حال پژوهشهای مشترکی که میتواند به
سودآوری تجاری برسد ،میتواند عالوه بر تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه ،نیازهای شهلی هر دو گروه را
برآورده سازد .از مهمترین عواملی که میتواند در این همکاری تأثیرگذار باشد ،نقش دولت و سیاستهایی است
که در این راستا تدوین میکند .با ظهور سیاستهای تحقیق و توسعه در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم ،دولتها
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نقش فزایندهای در توسعه نظام نوآوری یافتند لیدسدورف ،مِیِر ،)0222 ،1نقشی که تنها به اعطای حمایتهای مالی
و بودجههای دولتی محدود نمیشود .در تحقیق حاضر نیز نتیجه پژوهش میتواند به سیاستگذاران پژوهشی به ویژه
در دستگاههای دولتی کمک کند تا از طریق تمرکز بر پژوهشهای مشترک ،به تجاری سازیسازی هرچه بیشتر
دانش در کشور دست یابند .با توجه به این نکته که پیوند دانشگاه و صنعت با یکدیگر باید از طریق کانالهای
مختلف برای اهداف مختلف صورت گیرد ،و هر کانال ارتباطی ویژگی خاص خود را دارد ،پیشنهاد میشود که در
سیاستگذاریها این مقوله مدنظر قرار گیرد و در برنامههایی که با هدف افزایش ارتباط بین دانشگاه و صنعت تدوین
میشود ،کانالهای ارتباطی با توجه به هدف و نوع برنامه مشخص شوند.
یکی دیگر از نمادهای تجاری سازی دانش دانشگاهی پروانههای ثبت اختراع و نیز مجوزهای انحصاری میباشند.
بیشتر پروانههای ثبت اختراع در پایگاههای بین المللی نظیر پروانههای ثبت اختراع آمریکا و پروانههای ثبت اختراع
اروپا به نام افراد ثبت شده است و بررسی آن با همانتشاری صنعت و دانشگاه تقریباً غیرممکن است .از طرفی،
پایگاهی که مجوزهای انحصاری داده شده به صنایع از طرف دانشگاهها را ثبت کند ،وجود ندارد .این محدودیتها
در این پژوهش وجود داشته است ،از این رو در این پژوهش تنها ارتباط میان همانتشاری صنعت و دانشگاه و
اسپینافهای شکل گرفته توسط دانشگاه بررسی شده است .در صورت برطرف شدن این محدودیتها ،پیشنهاد
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