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بررسی تطبیقی پویایی تعامالت دانشگاه-صنعت-دولت در
پژوهشهای فناوری نانوی ایران و سوئیس

حمیدرضا ضرغامی

*1

مصطفی جعفری

2

پیمان اخوان

3

چكيده
این پژوهش بهدنبال شناس��ایی تفاوتهای ساختاری حاکم بر نتایج پژوهشهای علمی (مقاالت )ISI
مرتبط با فناوری نانو در ایران و س��وئیس میباش��د .ایران جزء پیش��گامان تولید مقاالت نانو در بین
کشورهای درحالتوسعه و رتبه  7دنیا است .در شرایطی کهسوئیس رتبه اول شاخص نوآوری جهانی
بوده و هر چند در تولید مقاالت نانو در جایگاههای پایینتر از ایران قرار دارد ولیکنتفاوت این کشور
با ایران در ش��اخص نوآوری و ثبت اختراع بس��یار زیاد اس��ت .با اس��تخراج دادههای مرتبط با مقاالت
 ISIنانوی دو کش��ور از پایگاه وبآفساینس ،)wos(4در این پژوهش با استفاده از رویکرد و متدلوژی
تریپلهلیکس و روشهای آماری ،به تعیین سهم مشارکت ارکان دانشگاه-صنعت-دولت وهمکاریهای
بینالمللی دو کش��ور و تحلیل آماری این نوع ارتباطات پرداخته میش��ود .نتایج پژوهش نشاندهنده
تفاوتزیاد س��اختار تولید علم و پژوهشهای علمی دو کش��ور بوده و نشان میدهد که با وجود توجه
باالی دولت ایران بهتوس��عه فناوری نانو ،برخالف کشور سوئیس که نقش صنعت در آن پررنگ است،
مش��ارکت صنعت در ایران به صفر می��لمیکند .نتایج پژوهش با نمایش تفاوتهایایران با کش��ور
س��وئیس ،ضمن فراهمسازی زمینه مشاهده نتایج س��اختار حاضر پژوهش و نوآوری در کشور ،به ارائه
توصیههایی جهت تقویت مشارکت بخش صنعت در پژوهشهای علمی و کاربست آنها میپردازد.
کلمات كليدي:
مدل تریپل هلیکس ،5فناوری نانو ،مقاالت ،اطالعات متقابل ،6تعامالت بینالمللی.
 . 1عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
* نویسنده عهده دار مکاتباتZarghami@iust.ac.ir :
 . 2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 . 3عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

4 . Web of Science
5 . Triple Helix Model
6 . Mutual Information
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 -1مقدمه
در شرایط حاضر ،نوآوری عاملی اساسی در توسعه و رقابتپذیری کشورها و سازمانها قلمداد میشود
(ناتاری��و و همکاران2012 ،؛ پ��ارک و همکاران2005 ،؛ لیدس��دورف و اتزکویتز2003 ،؛ اتزکویتز و
لیدس��دورف )2000 ،و تقوی��ت تعامالت و اش��تراکات بین بازیگران مرتبط ب��ا فرایند نوآوری ،یکی
از مهمترین زمینههای رونق فضای کس��بوکار و فرایندهای مرتبط با نوآوری و توس��عه دانشبنیان
است .سه نهاد دانشگاه-صنعت-دولت ( )UIGبهعنوان ارکان و بازیگران اصلی در این فرایند قلمداد
میش��وند ،بهنحویکه تعامل همافزای آنها ،جریان تولید دانش و نوآوری را بهطور مس��تمر تسهیل
کرده و زمینه ایجاد پویایی در نوآوری را فراهم میسازد (اتزکوویتز و لیدسدورف1995 ،؛ لیدسدورف
و اتزکوویتز.)1996 ،
در این روزگار که رقابتپذیری کشورها تنها به موهبتها و منابع سنتی موجود (همچون سرمایه،
نیرویکار و مواد اولیه) وابس��ته نبوده و بیشتر تابع اقدامات نوآورانهش��ان است ،اقلیمها و کشورهایی
که سیاستهای هوش��مندانهای در نوآوری دارند و از منابع نامشهود( 1همچون دانش) بیشتر استفاده
میکنند ،دارای توانایی باالتری در کسب برتری هستند (ناتاریو و همکاران.)2012 ،
از س��وی دیگر ،در اقتصاد کنونی ش��رکتها و صنایع مرتبط با فناوریهای پیشرفته 2دارای سهم
بس��یار باال در کشورهای توسعهیافته هستند بهطوریکه محصوالت مبتنی بر این فناوریها بیشترین
نرخ رش��د را در معامالت بینالمللی دارند .با این وجود در کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهیافته
توجه کافی به فناوریهای نوظهور نشدهاست ( َهربی و همکاران .)2009 ،برایناساس بهرهبرداری بهینه

و مناس��ب از علو موفناوریهای نوین و از جمله نانوفناوری یکی از شروط الزم برای حرکت و تعالی در
مس��یر اقتصاد و جامعه دانشبنیان میباش��د (بحرینی و همکاران1391 ،؛ منگماتین و ولش2012 ،3؛
میازاکی و اسالم.)2007 ،4
آمارهای جهانی نشان میدهد که  %21.39ازمجموع مقاالت  ISIایران در سال  ،2015مربوط به
نانو بوده و ایران رتبه  7دنیا را در تولید مقاالت  ISIنانو به خود اختصاص دادهاست (ا ِستت نانو.)2016 ،
برخالف رتبه مناس��ب ایران در تولید مقاالت ،به لحاظ برخی ش��اخصهای عمومی نوآوری (همچون
1 . Intangible Resources
2 . high-tech
3 . Mangematin & Walsh
4 . Miyazaki & Islam
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شاخص جهانی نوآوری) و برخی شاخصهای اختصاصی مرتبط با نانو (همچون ثبت اختراعات نانو) ،با
حد مطلوب بسیار فاصله داشته و جایگاه کشور در این خصوص با تعداد تولیدات علمی آن قابل مقایسه
نیست .پژوهش اخیر جعفری و ضرغامی ( )2016که به تحلیل شاخصهای علمی و نوآوری کشورهای
مختلف فعال در عرصه فناوری نانو (از شروعکننده تا برترینها) بر مبنای سطح توسعهیافتگی کشورها
پرداختهاس��ت ،درباره ایران و سایر کشورهای درحال توسعه میباشد .در سوی دیگر ،برخی کشورهای
توس��عهیافته با رتبههای ضعیفتر یا وضعیت مش��ابه ب��ا ایران در تولیدات علم��ی ،در نوآوری و ثبت
اختراعات نانو ،موقعیت و جایگاه بس��یار متفاوتی با ایران داش��ته و دارای بیش��ترین تعداد اختراعات
گرنتش��ده 1در دنیا میباشند .سوئیس یکی از این کشورهاست که برخالف رتبه  20در تعداد مقاالت
نانویی ،در زمینه شاخصهای مربوط به نوآوری (پتنت) و ارجاعات (کیفیت) مقاالت در رتبههای بسیار
مناسب و جالب توجهی قرار دارد (جعفری و ضرغامی.)2016 ،
تاکن��ون پژوهشهای متع��ددی در دنیا ،از م��دل تریپل هلیکس ( )THMبهعن��وان چارچوب و
متدول��وژیای برای تعدی��ل ارتباطات دانش��گاه-صنعت-دولت داخلی (پارک و لیدس��دورف2010 ،؛
لیدس��دورف و سان ،)2009 ،مقایسه سطح پویایی تولیدات علمی دو کشور (کیم و همکاران2012 ،؛
پارک و همکاران )2005 ،و مقایسه کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته (چوی و همکاران)2015 ،
استفاده کردهاند .هر چند این مدلها به قدرکافی قابلیت این مدل در سنجش همافزایی تعامالت علمی
و نوآوری را تشریح و تبیین نمودهاند ،ولی تاکنون مطالعات تطبیقی اندکی بین وضعیت کشورها صورت
پذیرفتهاس��ت (کیم و همکاران )2012 ،و نیاز است تا با انجام مطالعات طولی 2جهت بررسی تطبیقی
وضعیت ایران با کشورهای توسعهیافته ،درک شفافی از تفاوتهای ساختاری با این کشورها ایجاد شود.
عالوهبراین ،این قبیل مطالعات به کشف چرایی توفیقات و جایگاه کشورهای توسعهیافته در زمینه علم،
فناوری و نوآوری منجر شده و میتواند راههای میانبر برای حصول موفقیت بیشتر در این عرصهها را
نمایان سازد.
با توجه به فقدان مطالعات کافی جهت بررس��ی تفاوتهای کشور با کشورهای توسعهیافته مبتنی
بر  THMو بهمنظور رفع شکاف پژوهشی مربوط به فقدان تحلیلهای طولی و اکتشافی جهت مقایسه
ایران با کشورهای توسعهیافته مبتنی بر این مدل ،در این پژوهش دو کشور ایران (با وضعیت مناسب
1 . Granted Petents
2 . Longitudinal
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در تعداد مقاالت نانو و وضعیت نه چندان جالب توجه در شاخصهای مربوط به ارجاع مقاالت و ثبت
اختراع و نوآوری در این زمینه) و کش��ور س��وئیس (بهعنوان یک کشور توسعهیافته با وضعیت اندکی
پایینتر از ایران در تولید مقاالت نانو در سالهای اخیر ولیکن دارای جایگاه بسیار جالب توجه و مناسب
در نوآوری و ثبت اختراعات نانو در دنیا) از منظر سهم مشارکت ارکان سهگانه و همکاریهای بینالمللی
بررسی میشود .برایناساس تالش میشود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 -1س��هم مشارکت ارکان داخلی و همکاریهای بینالمللی ایران و سوئیس در تولید مقاالت ISI

نانو به چه صورت است؟
 -2سهم تولیدات بخشی و ارتباطات دو ،سه و چهارجانبه در مقاالت ایران و وسوئیس چگونه است؟
 -3وضعیت خلق همافزایی در تعامالت ارکان سهگانه دو کشور چگونه تفسیر میشود؟
در ادام��ه پ��س از مروی بر مبانی نظری  THMو معرفی روش پژوهش (ش��امل روش جمعآوری
دادهها THM ،بهعنوان یک متدولوژی و بیان روش تحلیلهای آماری) به تشریح نتایج پژوهش و بحث
و بررسی روی یافتهها و کاربردهای آنها پرداخته میشود.
 -2مبانی نظری پژوهش
 THMدر س��ال  1995توس��ط اتزکوویتز و لیدس��دورف 1جهت توصیف و تبیین تعامالت بین ارکان
س��هگانه ( )UIGدر فرایند نوآوری و توس��عه ایجاد شدهاست .همراس��تا با رویکرد سیستمی نوآوری
(نظامه��ای ملی نوآوری لوندوال )1992( 2و ادکویس��ت ))1997( 3و سیس��تمهای نوآوری منطقهای
(ک��وک 4و هم��کاران1997 ،؛ براکزیک 5و هم��کاران ،)1998 ،این مدل به بررس��ی تعامالت نهادهای
مختلف مرتبط با نوآوری میپردازد و تعامل بین سهرکن کلیدی را پررنگتر میکند .برخالف مدلهای
خط��ی مرب��وط به دهه  60و  70که یکس��ویه بودند و ارتباطات و بازخوردهای متعدد را به حس��اب
نمیآوردند ،این مدل بر تعامالت و کنش متقابل ارکان بنا شدهاست (اتزکوویتز و لیدسدورف.)1995 ،
برخ�لاف مدلهای خط��ی نوآوری و تولید دانش ،در مدل مارپیچ س��هجانبه ،تمایز ش��فافی بین
تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از دانش وجود ندارد و هر از یک سه نهاد ،همزمان با نقشهای سنتی
1 . Leydesdorff & Etzkowitz
2 . Lundvall
3 . Edquist
4 . Cooke 
5 . Braczyk 
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خود در حوزه وظایف مرسوم سایر بخشها نیز ایفای نقش نموده و پرسنل ،دانش و خروجی مشترک
بین آنها وجود دارد (اتزکوویتز و دزیساح.)2008 ،1
مدل مارپیچ سهجانبه بر چهار پایه اساسی زیر بنا شدهاست (دزیساح و اتزکوویتز:)2008 ،
 -1حرکت از جامعه صنعتی به جامعه دانشبنیان
 -2حرکت از فناوریهای فیزیکی به فناورهای پیشرفته منعطف با مقیاس کوچکتر
 -3ظهور دانش چندبنیانی و میانرشتهای در زمینههایی از جمله زیستفناوری ،علوم کامپیوتری
و نانوفناوری
 -4ایجاد مدل دانشگاه کارآفرین با فرهنگ کارآفرینی ،نوآوری و انتقال فناوری.
با این وجود ،غالباً تمایل به حرکت انفرادی و درون بخش��ی در بین ارکان وجود دارد .دلیل اصلی
این تمایالت وجود نظامهای ارزشی ،اهداف و سیستمهای انگیزشی متفاوت در بین این ارکان میباشد
(فِرنکِن و همکاران2009 ،؛ پُندز و همکاران .)2007 ،بنابراین کشورهای مختلف رویکردها و سبکهای
متفاوتی را برای پرکردن این شکاف بین نهادهای خود جهت تشویق و ترغیب تعامالت سهجانبه دنبال

مینمایند .در کش��ورهای دولت-محور ،دولت محرکهایی را بهوس��یله اعمال سیاس��تهایی همچون
ایجاد سازمانهای میانجی بین بخشها ،تشکیل مراکز پژوهشی ،حمایت مالی از پروژههای تحقیقاتی
با مداخله مستقیم ایجاد مینماید .در این قبیل کشورها ،ارتباطات  UIGبهوسیله دولت هدایت شده
و تمرکز بس��یار باالیی در آنها وجود دارد و دانشگاهها نیز آموزشمحور هستند .در حالیکه در جهت
مقابل در کشورهای بدون مداخله مستقیم دولت ،2دانشگاهها نقش محوری در ارتباطات سه رکن ایفا
مینمایند و دولت تعامالت غیرمس��تقیمی بهمنظور تسهیل فرایندهای مرتبط با تولید دانش ،نوآوری
و کارآفرینی اعمال مینمایند .عالوهبراین سیستم کنترلی و اجرایی غیرمتمرکز بوده و دانشگاهها تابع
س��ازوکارهای دانشگاه کارآفرین هستند (اتزکوویتز و دزیس��اح .)2008 ،برایناساس برخی از محققان
(چوی و همکاران2015 ،؛ اتزکوویتز و دزیس��اح )2008 ،معتقدند که روابط س��هجانبه دولتمحور ،با
توجه به محدودیتهایش ،یکی از موانع نوآوری ملی اس��ت و معتقدند که توس��عه خودکفا 3از طریق
تعامالت سهجانبه دانشگاه-محور دستیافتنیتر است.
1 . Dzisah
2 . Laissez-faire
3 . self-sustaining
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در پژوهش چوی و همکاران ( ،)2015شواهدی از بهکارگیری این مدل در توسعه ارتباطات ارکان
و جریان تولیدات علمی ،نوآوری و فناوری در برخی کشورهای درحالتوسعه ارائه شدهاست.
تاکنون پژوهشهای متعددی بهمنظور بررسی وضعیت تعامالت ارکان سهگانه در کشورهای مختلف
انجام شدهاست (بهعنوان مثال :تجزیهوتحلیل نظام ملی نوآوری سوئد ( َدن ِل و پِرسون ،)2003 ،بررسی

نقش دانش��گاههای مالزی در توسعه فرهنگ شبکه نوآوری (رازک و َسد ،)2007 ،تحلیل روابط ارکان
سهگانه در نوآوری سلولهای خورشید حساس رنگی 1در چین (ژانگ و همکاران ،)2014 ،اندازهگیری
همافزایی سیس��تمهای ملی ،استانی و محلی نوآوری روسیه (لیدِسدورف و همکاران ،)2015 ،بررسی
تولیدات علمی ژاپن (لیدس��دورف و همکاران2009 ،؛ س��ان و نِگیش��ی )2010 ،2و پرتغال(فارینها و
همکاران .) )2014 ،پژوهشهایی نیز بهمنظور مقایس��ه بین سیس��تمهای ن��وآوری و تولید دانش در
جوامع مختلف انجام شدهاست (کیم و همکاران2012 ،؛ پارک و همکاران .)2005 ،چوی و همکارانش

( ،)2015اخیرا ً با بررس��ی آماری تولیدات علمی حدود  130کش��ور در سال  2011مبتنی بر ،THM
به تش��ریح و تبیین تفاوت تعامالت و س��هم مش��ارکت ارکان کش��ورهای درحالتوسعه و توسعهیافته
پرداختهاند .یکی از محدودیتهای عنوان ش��ده در پژوهش آنها به اعتقاد خود محققین ،محدودیت
اس��تفاده از دادههای یک س��ال ( )2011جهت مقایسه بودهاس��ت ،در حالیکه روند رایج بررسیهای
مبتنی بر اطالعات متقابل 3و  ،THMاس��تفاده از دادههای طولی س��الهای مختلف میباش��د (کیم و
همکاران2012 ،؛ پارک و همکاران ،)2005 ،پژوهش حاضر این شکاف را نیز رفع کرده و با استفاده از
رویکرد طولی به بررسی تولیدات علمی دو کشور میپردازد.
نتای��ج پژوهش های اخیر مبتنی بر  THMنش��ان میدهد که کش��ورهای توس��عهیافته بیش از
داشته و انسجام بس��یار باالتری بین ارکان در آنها

کش��ورهای درحالتوس��عه به بخش صنعتی توجه
وجود دارد (چوی و همکاران.)2015 ،
جوکار و عصاره ( )1392نیز در پژوهش��ی با عنوان «جریان انتش��ار مقاالت علمی در کشور ایران
طی سالهای  »2011-2007با بهرهگیری از این مدل ،به بررسی وضعيت جريان توليد علم در کشور
ايران در بازه زمانی مذکور پرداختهاند.
1 . dye-sensitized solar cell
2 . Sun & Negisghi
3 . mutual information
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یک��ی دیگر از نکاتی که به نظر میرس��د در بررس��یهای علمی این عرصه مغف��ول مانده ،تحلیل
تعامالت با درنظرگرفتن س��هم مش��ارکتی برای بخش حامی اجرای پژوهش که در قس��مت «حامیان
مالی »1عنوان میشود ،بودهاست (در این خصوص ،در بخش روش پژوهش بیشتر توضیح داده خواهد
شد) .لذا در این پژوهش تالش میشود تا همراستا با برخی از پژوهشهای اخیر داخل کشور (جعفری
و همکاران )1394 ،کدگذاری و تخصیص مقاالت علمی به بخشها بهطور همزمان با توجه به مشارکت
در نویسندگی و حمایت از اجرای پژوهش ،صورت پذیرد .و با این رویکرد به بررسی تطبیقی روند حاکم
بر تولیدات علمی نانو در ایران و سوئیس پرداخته میشود.
 -3مقایسه اولیه آمار تولید مقاالت و اختراعات نانو در سوئیس و ایران
در بین فناویهای پیش��رفته ،توجه خاص و ویژهای از س��وی دولت ایران به فناوری نانو وجود داشته و
در چش��مانداز بیست ساله کش��ور و برنامههای پنج ساله توسعه نیز ،همواره تأکیدات زیادی بر توسعه
و ترویج فناوریهای نوظهور و از جمله نانوفناوری وجود داشتهاس��ت .ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از
سال  1382با هدف سیاستگذاری ،ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف کلی دستگاهها و نظارت بر تحقق
اهداف تشکل شدهاست .سند راهبرد آینده نانو فناوری نیز ،بهمنظور توسعه فناوری نانو در مسیر تولید
ثروت و ارتقای کیفیت زندگی مردم ،در سال  1384تصویب شدهاست (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،
.)1384
از سال  2008بدین سو ،ایران همواره جزء یکی از 20کشور برتر در تولید مقاالت علمی نانو در دنیا
و برترین در بین کشورهای خاورمیانه و جایگاه حائز اهمیت دربین کشورهای درحالتوسعه بودهاست.
همچنین براس��اس گزارشات مس��تخرج از دادهای پایگاه  %21.39 ،wosاز کل مقاالت  ISIایرانی در
س��ال  ،2015مرتبط با فناوری نانو بودهاس��ت که از این لحاظ ایران در رتبه اول دنیا قرار دارد (ا ِستت
نانو.)2016a ،
در ش��رایطی که ایران ،در جایگاه  6تولید مقاالت علمی نانو در دنیاس��ت ،سوئیس در حال حاضر
در رتبه  21قرار دارد (ا ِس��تت نانو ، )2016b ،س��وئیس در ثبت اختراعات نانو در  EPOو USPTO

بهترتیب در جایگاه پنجم و دهم دنیاس��ت .این در حالی اس��ت که رتبه ایران در ثبت اختراعات نانو در
دو پایگاه یادش��ده به ترتیب  55و  30است (استت نانو2015a ،؛  )2015bکه سبب میشود ایران در
1 . Funding
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ش��اخص نسبت تعداد اختراعات به مقاالت نانو در رتبه 54قرار گرفته 1در حالیکه سوئیس در جایگاه
 7دنیا قرار دارد (جعفری و ضرغامی .(2016 ،نکته جالب اینکه در ش��اخص تعداد مقاالت نانو به ازای
( GDPمقاله به میلیارد دالر) ،ایران و س��وئیس بهترتیب در جایگاه  3و  4دنیا قرار گرفتهاند (اس��تت
نانو .)2015c ،س��وئیس به لحاظ س��رانه مقاله نانو به میلیون نفر بعد از کشور سنگاپور در جایگاه دوم
دنیاس��ت در حالیکه ایران در این خصوص در جایگاه  27قرار دارد (اس��تت نانو .)2015d ،همچنین
در شاخص میانگین ارجاع به ازای هر مقاله ،سوئیس و ایران به ترتیب در رتبه  2و  40دنیا قرار دارند
(استت نانو.)2015e ،
به نظر میرسد هر چند ایران در شاخصهای کمی تولید علم ،نسبت به سوئیس در جایگاه باالتر
یا مشابهی قرار دارد ولیکن سهم سوئیس از اختراعات و شاخصهای کیفی دیگر بسیار باالتر و غیرقابل
مقایس��ه با ایران اس��ت (جعفری و ضرغامی .)2016 ،البته مشهود است که رتبه جالب توجه در تولید
مقاالت علمی ،نش��اندهنده ظرفیتهای بالقوه بس��یار باالی ایران جهت نوآوری ،کارآفرینی و پویایی
بیشتر در این عرصه است.
نمودار  1با نمایش روند تغییر رتبه دو کش��ور در تولید مقاالت نانو ،ثبات رتبه س��وئیس را نش��ان
میدهد ،در حالیکه ایران پیوسته در این شاخص درحالرشد بوده ،بهگونهای که از رتبه بسیار ضعیف
در س��ال  2000به رتبه زیر  10در سالهای اخیر رسیدهاست (استت نانو )2016b ،و به نظر میرسد
که این رتبه برای ایران در حال تثبیت شدن است.

نمودار  -1روند تغییرات رتبه مقاالت علمی نانو
 . 1کشورهای رومانی ،مصر و پاکستان که مجموع کل تولیدات علمی نانوی تمامی آنها ،حدودا ً نصف ایران است و در تولید
مقاالت نانو بهترتیب در جایگاههای  26 ،32و  37دنیا هستند ،در این شاخص باالتر از ایران قرار گرفتهاند!
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درک چرایی این ش��کاف عمیق در تولیدات علمی و ش��اخصهای مرتبط با نوآوری و اختراعات،
نیازمند بررس��یهایی است که یکی از انواع این بررسیها ،بررس��ی تطبیقی همافزایی تولیدات علمی
و اختراعات ایران با کش��ورهای توسعهیافته میباشد (جعفری و ضرغامی .)2016 ،بنابراین با توجه به
جایگاه حائز توجه فناوری نانو در تولیدات علمی ،اس��ناد باالدستی کشور و اولویتهای ملی ایران ،این
پژوهش به بررسی فرضیات زیر میپردازد:
 -1تفاوت معناداری بین ایران و سوئیس به لحاظ سهم مشارکت ارکان سه گانه ( )UIGو همکاریهای
بینالمللی (خارجی) در مقاالت (تولیدات علمی) نانوفناوری وجود دارد.
 -1-1سهم بخش دانشگاهی ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری متفاوت است.
 -2-1سهم بخش صنعت ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری متفاوت است.
 -3-1سهم بخش دولتی ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری متفاوت است.
 -4-1س��هم همکاریهای بینالمللی ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری متفاوت
است.
 -2تفاوت معناداری بین ایران و سوئیس به لحاظ سهم تعامالت دوجانبه و سه جانبه داخلی در تولیدات
علمی نانوفناوری وجود دارد.
 -1-2س��هم تعامالت داخلی دانشگاه-صنعت ایران و س��وئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -2-2س��هم تعامالت داخلی دانش��گاه-دولت ایران و س��وئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -3-2س��هم تعامالت داخلی صنعت-دولت ایران و س��وئیس در تولی��دات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -4-2سهم تعامالت سهجانبه دانشگاه-صنعت-دولت ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ
آماری متفاوت است.
 -3تفاوت معناداری بین ایران و س��وئیس به لحاظ س��هم تعامالت دو ،سه و چهارجانبه بینالمللی در
تولیدات علمی نانوفناوری وجود دارد.
 -1-3سهم تعامالت تکبخشی ارکان سهگانه در تعامالت بینالمللی تولیدات علمی ایران و سوئیس
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به لحاظ آماری متفاوت است.
 -2-3سهم تعامالت بینالمللی دانشگاه-صنعت ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -3-3سهم تعامالت بینالمللی دانشگاه-دولت ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -4-3سهم تعامالت بینالمللی صنعت -دولت ایران و سوئیس در تولیدات علمی به لحاظ آماری
متفاوت است.
 -5-3س��هم تعامالت دانشگاه-صنعت-دولت ایران و س��وئیس با همکاران بینالمللی در تولیدات
علمی به لحاظ آماری متفاوت است.
 -4تف��اوت معناداری بین میزان همافزایی دو و س��هبعدی ارکان س��هجانبه داخلی در تولیدات علمی
نانوفناوری ایران و سوئیس وجود دارد.
 -1-4تفاوت معناداری بین میزان همافزایی دانش��گاه-صنعت در تولیدات علمی ایران و س��وئیس
وجود دارد.
 -2-4تفاوت معناداری بین میزان همافزایی دانش��گاه-دولت در تولیدات علمی ایران و س��وئیس
وجود دارد.
 -3-4تف��اوت معن��اداری بین میزان همافزایی صنعت -دولت در تولیدات علمی ایران و س��وئیس
وجود دارد.
 -4-4تف��اوت معناداری بین میزان همافزایی دانش��گاه -صنعت -دولت در تولیدات علمی ایران و
سوئیس وجود دارد.
 -4روش پژوهش
 -1-4جمعآوری دادهها

در این پژوهش جمعآوری دادهها از پایگاه  wosانجام شدهاست .این پایگاه که توسط مؤسسه اطالعات
علم��ی )ISI(1بهمنظور تحلیل ش��اخصهای علمی ایجاد شدهاس��ت و خدمات جس��تجوی تولیدات
1 . Institute for Scientific Information
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یافته عل��وم ،)SCIE( 1علوماجتماع��ی )SSCI(2و هنر و
علم��ی موجود در نمایه اس��تنادی توس��عه 
علومانسانی )A&HCI(3را فراهم میکند.
باتوجه به تمرکز این مطالعه بر بررسی تطبیقی وضعیت تعامالت  UIGدر تولیدات علمی نانوفناوری
ایران و سوئیس ،در ابتدا کلیه مقاالت مرتبط با «نانو» با حداقل آدرس یک نویسنده ایرانی و سوئیسی
(بهطورجداگانه) بازیابی شدند .به جهت افزایش اثربخشی جستجو و دستیابی به تمام مقاالت مرتبط با
بخش نانو در دو کشور و ممانعت از ورود مقاالتنامرتبط ،از رویکرد و کلیدواژههای پیشنهادی مغربی
و همکارانش (مغربی و همکاران )2011 ،استفاده شد .تعداد کل مقاالتمستخرج با انتخاب بازه زمانی
سال  2008تا پایان سال  ،2015شامل  27724مقاله منتشر شده توسط پژوهشگران با آدرس ایرانی
و  11640مقاله مربوط به نویسندگان سوئیسی بود.
دالیل انتخاب بازه زمانی  2008تا  2015شامل موارد زیر است:
 -1عدم جایگاه جالب توجه ایران در تولید مقاالت علمی حوزه نانو در سالهای قبل از  2008و دو
برابر ش��دن تقریبی تعداد مقاالت بعد از س��ال  2007و کسب رتبههای کمتر از  20تولید علم
نانو پس از س��ال  2008تاکنون؛ هر چند که سوئیس از همان ابتدای شروع توجه به تحقیقات
مرتبط با نانو در دنیا ،در رتبههای زیر  20تولید علم این حوزه قرار داشتهاست ولیکن قرارگیری
در رتبههای جالب توجه تولید علم نانو در دنیا برای ایران از سال  2008به وقوع پیوسته است.
پایگاه  wosاز سال  2008اضافه شدهاست (تامسون رویترز.)2015 ،5

 -2بخش حامیان مالی 4به
الزم بهذکر اس��ت که مهمترین و اصلیترین دلیل ،همان دلیل اول اس��ت و دلیل دوم ،دلیل فرعی
انتخاب بازه مورد بررسی است.
 -2-4مدل تریپلهلیکس به عنوان یک متدولوژی

بعد از استخراج دادهها ،با بررسی اطالعات آدرس تمامی مقاالت ،تعلق آنها به «دانشگاه»« ،صنعت»،
«دولت» و «همکاریهای بینالمللی» با کدهای  U، I، Gو  Fمش��خص ش��د .الزم بهذکر است که در
این پژوهش ،تعلق نویس��ندگان به هریک از بخشهای مربوطه بر مبنای حضور نویس��نده از آن بخش
1 . Science Citation Index Expanded
2 . Social Science Citation Index
3 . Art and Humanities Citation Index
4 . Funding
5 . Thomson Reuters
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یا ذکر نام بخش در حامیان مالی مقاالت ،تعیین و کدگذاری شدهاس��ت .دلیل آن نیز این اس��ت که
این پژوهش و پژوهشهای مرتبط ،به دنبال سنجش تعامالت ،همافزایی و پویایی ارتباطات بین ارکان
میباش��ند (چوی و همکاران2016 ،؛ لیدس��دورف و همکاران )2014 ،و هدف صرفاً اندازهگیری روابط

نویس��ندگان مقاالت نیست .برایناس��اس کدگذاری همزمان براساس این دو عامل ،نتایج کاملتر

بین
پویایی تعامالتِ بخشها بهدس��ت میدهد ،چراکه بهطور قطع و یقین

و قاب��لاتکات��ری از همافزایی و
میتوان گفت که اگر نهادی مرتبط با هر یک از س��ه رکن و یا همکار بینالمللی از اجرای پژوهش یا
نویسنده مرتبط با آن بخش ،در تولید

کرده باش��ند ،حتی درصورت عدمحضور
حمایت 

تولید مقالهای
مربوطه تعامل داش��تهاند .جزئیات کدگذاری در مقاالت قبلی تبیین شدهاس��ت (جعفری و همکاران،
1394؛ ضرغامی و همکاران.)1394 ،
تاکنون تعداد زیادی از پژوهشهای حوزه علمس��نجی و سیاس��تگذاری علم ،فناوری و نوآوری،
همچ��ون پژوهش حاض��ر ،از  THMبهعنوان رویکرد محوری و متدول��وژی پژوهش خود بهرهبرداری
کردهان��د (چ��وی و همکاران 2015؛ ژانگ و همکاران2014 ،؛ حس��ین و همکاران2012 ،؛ ش��ین 1و
همکاران2012 ،؛ سان و ن ِگیشی.)2010 ،
بهمنظور آزمون فرضیه اول و تعیین س��هم مش��ارکت هر بخش ،س��هم هر بخش داخلی با جمع
مش��ارکت آن در ارتباطات انفرادی ،دو بعدی و س��هبعدی داخلی تعیین میش��ود .جهت تعیین سهم
همکاریهایبینالمللی نیز ،مجموع س��هم این همکاریها در ارتباطات دو ،س��ه و چهاربعدی داخلی
محاسبه میشود.
در آزمون فرضیههای دوم و س��وم نیز ،هر یک از تولیدات به یکی از دس��تههای تک ،دو یا س��ه
بعدی داخلی و یکی از دستههای دو ،سه یا چهاربعدی خارجی (در صورت حضور همکاری بینالمللی)
تخصیص داده میشوند.
ب��رای تعیین میزان همافزایی ارتباطات دو و س��ه بع��دی داخلی و آزمون فرضیه  ،4همراس��تا با
پژوهشهای مرتبط با اندازهگیری پویایی و همافزایی ارکان مارپیچ سهجانبه از رویکرد اطالعات متقابل
استفاده شدهاست.
این رویکرد براساس مفهوم آنتروپی 2که اولین بار در تئوری اطالعات شانون )1948( 3مطرح شد،
1 . Shin
2 . entropy
3 . shanon’s information theory
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اس��توار میباشد .آنتروپی بهمنظور س��نجش عدم قطعیت 1یا بینظمی 2و پراکندگی در مجموعهای از
عناصر و اجزا مورد استفاده قرار میگیرد (گروپ.)1990 ،3اگر نظ موترتیب عناصر کم باشد ،برایناساس
مقدار آنتروپی میبایست کوچک باشد و برعکس .در منطق طراحی شده توسط بولتزمن ،4آنتروپی به
صورت رابطه  1تعریف میشود (کیم و همکاران:)2012 ،
							
()1
در این رابطه H ،معادل آنتروپی بوده و به میانگین مقدار اطالعات مربوط میشود Pi ،نیز احتمال

انتخاب پیام iاُم اس��ت .برایناس��اس ماکزیمم مقدار آنتروپی  Hدر حالتی محقق میشود که احتمال
انتخاب تمام پیامها وجود داش��ته باش��د .بهعنوان مثال ،عدم قطعیت احتمال حضور دانشگاه ( )Huبا
استفاده از رابطه  2محاسبه میشود:
						
()2
آنتروپی ترکیبی در روابط دوس��ویه (برای مثال در تعامل  ،)UIاز طریق رابطه  3محاسبه میشود
(حسین و همکاران:)2012 ،
()3
س��پس براس��اس رابطه  ،4میزان رسانش عدم قطعیت )T( 5محاس��به میشود (شین و همکاران،
:)2012
							
()4
مقدار  ،Tهمچون تئوری اطالعات شانون ،اطالعاتی را درباره عدم قطعیت در شبکه اطالعاتی بین
ارکان سهگانه فراهم مینماید .میزان باالتر  Tدر روابط دوبعدی ،نشاندهنده روابط پویاتر و هدفمندتر
در بین ارکان مربوطه میباشد .برایناساس ،مقدار مطلوب  Tدر این نوع روابط ،مقادیر مثبت و بزرگ
1 . uncertainty
2 . disorder
3 . Grupp
4 . Bultzman
5 . Transmission of uncertainty
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است (لیدسدورف و همکاران.)2014 ،
در روابط س��ه بعدی نیز ،مقدار آنتروپی ،بهعنوان مثال در تعامل  ،(Huig) UIGبر اس��اس رابطه 5
تعیین میشود (کیم و همکاران:)2012 ،
()5

میزان رسانش عدم قطعیت سه بعدی ( )Tuigنیز ،با استفاده از رابطه  6محاسبه میشود (لیدسدورف
و همکاران:)2014 ،
()6
بر عکس روابط دوجانبه ،درخصوص سه بعد ( ،)Tuigمقادیر کمتر (منفی) نشانگر تعامالت پویاتر
و هدفمندتر است (کیم و همکاران.)2012 ،
همچنین از نرمافزارهای th.exeو  th4.exeبهمنظور محاس��بات رس��انش عدم قطعیت تعامالت
بخشها و س��نجش صحت محاس��بات انجامش��ده در نرمافزار ا ِکس��ل ،بهرهبرداری شد (لیدسدورف و
همکاران.)20147 ،
 -3-4تجزی هوتحلیل آماری
بهمنظور تحلیل فرضیات  1تا  ،3از درصد به جای دادههای خام اس��تفاده شد چراکه درصدها ،فارغ از
تفاوت تعداد دادههای مربوط به هر کش��ور ،مقادیر نرمالیزه شده و قابل مقایسهتری هستند .همچنین
همراس��تا با پژوهش چوی و همکارانش ( )2015در بررس��ی آماری تفاوت کشورهای درحالتوسعه و
توس��عهیافته ،جهت تحلیل آماری و بررس��ی تفاوت وضعیت سهم مش��ارکت ارکان و شاخصها در دو
کش��ور از آزمون من-ویتنی یو ،)U(1آزمون ناپارامتریک معادل تی مستقل 2به وسیله نرمافزار SPSS

نسخه  22استفاده شد.
1 . Mann-Whitney U test
2 . Independent samples t-test
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 -5یافتهها و نتایج
نمودار  2تعداد کل تولیدات علمی نانوی ایران و سوئیس (مستخرج از پایگاه  )wosرا در بازه ابتدای سال
 2008تا پایان سال  2015نشان میدهد .الزم بهذکر است که تولیدات ایرانی در سالهای ماقبل 2008
در برابر س��وئیس ،بسیار ناچیز بودهاست 1درحالیکه رتبه تولیدات علمی سوئیس از همان سال 2000
تاکنون تقریباً ثابت بودهاست (همانگونه که در نمودار  1نیز مشاهده میشود) .الزم بهذکر است که 138
مورد از مقاالت این دو کشور به طور مشترک با حضور نویسندگان ایرانی و سوئیسی تولید شدهاست.

نمودار  -2مقایسه تعداد کل مقاالت علمی نانوی ایران و سوئیس
 -1-5مشارکت بخشی در تولیدات علمی

همکاری خارجی ،سهم هر یک از این 4

بهمنظور محاس��به مجموع سهم مش��ارکت سه رکن داخلی و
بخش در تولیدات علمی نانوی دو کش��ور محاسبه شد .میانگین س��هم بخشهای مختلف ،در نمودار
 3مقایس��ه شدهاست .به جز در خصوص سهم دانش��گاه که بهترتیب برای ایران و سوئیس  %97.24و
 %91.72اس��ت ،سهم سایر بخشها در تولیدات علمی دو کشور با یکدیگر تفاوت زیادی دارد بهنحوی
که س��هم صنعت در ایران تنها  %1.91و برای س��وئیس  %45.47و س��هم دولت در ایران  %20.7و در
سوئیس  %48.07و سهم همکاریهای بینالمللی در ایران  %17.00و در سوئیس  %67.89بدست آمد.
بهمنظ��ور تعیین اینکه آیا تف��اوت معناداری به لحاظ آماری بین دو جامع��ه (مقاالت علمی ایران و
س��وئیس) در س��الهای مختلف وجود دارد یا خیر؟ ،از آزمون « »Uاس��تفاده شد که نتایج در جدول 1
قوی و معنادار (با سطح اطمینان بیش از
نشان داده شدهاست .برایناساس مشخص میشود که تفاوتی 
 . 1کل تولیدات نانوی ایران و سوئیس در بازه  2000تا  2008به ترتیب  1030و  5059مقاله بوده است.
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 )%99بین س��هم مش��ارکت ارکان در مقاالت علمی نانوی دو کشور وجود دارد .با توجه به میانگین رتبه
بدستآمده ،تنها بخش دانشگاهی ایران نسبت به بخش دانشگاهی سوئیس دارای سهم باالتری بودهاست
و سایر بخشهای سوئیس نسبت به ایران سهم باالتری را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین فرضیههای
 1-1تا  4-1تأیید میشوند .به نظر میرسد نتایج این بخش با برخی پژوهشهای قبلی (چوی و همکاران،
2015؛ چانگ2014 ،1؛ کیم و همکاران2012 ،؛ یون 2و همکاران )2006 ،اندکی متفاوت است چراکه در
پژوهشهای یادشده ،سهم دولت در کشورهای توسعهیافته نسبت به درحالتوسعه کمتر بودهاست (البته
الزم اس��ت به تفاوت در شیوه کدگذاری نیز توجه ش��ود) .بدیهی است که شیوه حاضر کدگذاری که به
تفصیل در پژوهشهای قبلی نگارندگان (جعفری و همکاران1394 ،؛ ضرغامی و همکاران )1394 ،بحث
شدهاست ،با حقیقت مشارکت و تعامل بخشها ،انطباق بیشتری دارد.

نمودار  -3مقایسه مجموع سهم ارکان دو کشور (بر حسب درصد)
جدول -1نتایج آزمون  Uدرباره سهم مشارکت چهار رکن در سالهای مختلف
دانشگاه

صنعت

دولت

خارج

ایران

12

4.50

4.50

4.50

سوئیس

5

12.50

12.50

12.50

آماره U

4.000

0.000

0.000

0.000

آماره Z

***-2.941

***-3.361

***-3.361

***-3.361

میانگین رتبه

*** p-value < 0.005
1 . Chung
2 . Eun
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 -2-5تعامالت دو و سه جانبه داخلی برحسب درصد تولیدات علمی

درصد کل تولیدات علمی تکبخشی ،ارتباط دوبعدی و سه بعدی در جدول  ،2نشاندهنده اختالف زیاد
شرایط حاکم بر ارتباطات بخشهای داخلی ایران و سوئیس در پژوهشهای علمی مرتبط با نانو است.
درحالیکه درکل  %19.28از تولیدات مرتبط با ایران حاصل ارتباطات دو و سه بخشی است%58.69 ،
از تولیدات علمی نانو در سوئیس ،مستخرج از پژوهشهایی است که در اثر تعامل دو یا سهبخشی بین
ارکان س��هگانه این کشور بدست آمدهاست .همچنین مشاهده میشود که  %17.41از تولیدات تعاملی
ایران ،صرفاً در تعامل دوسویه دانشگاه-دولت انتشار یافتهاست که با حذف این مقدار مشخص میشود

که تنها  %1.87از کل تولیدات با حضور صنعت بودهاس��ت در ش��رایطی که  %41.87از تعامالت دو و
سهجانبه در کشور سوئیس با حضور صنعت بودهاست .نکته جالب توجه اینکه در تعامالت بینبخشی،
صرفاً درصد س��هم تعامل دانشگاه-دولت ،در ایران کمی بیشتر از سوئیس است و در بقیه موارد فاصله
زیادی در سهم کل تولیدات دوکشور وجود دارد که همراستا با نتایج چوی و همکاران ( )2015و چانگ
( )2014مش��خص میکند که بیشترین اختالف بین کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته مرتبط با
تعامل بخش صنعت است و تأییدی بر محوربودن نقش دولت در کشورهای درحالتوسعه است.
جدول  -2سهم بخشها و ترکیبات دو و سه بعدی در مقاالت علمی نانو
کشور

بدون ارتباط (تک بخشی)
دانشگاه/
U

صنعت
I/

سه
بخشی

دو بخشی

تعداد کل
تولیدات

دولت
G/

UI

UG

IG

UIG

ایران ()%

78.09

0.04

2.60

1.18

17.41

0.13

0.57

24767

سوئیس ()%

34.35

3.60

3.36

13.98

16.82

1.32

26.57

10774

نتایج آزمون  Uنیز در جدول 3نش��ان میدهد که تنها در س��هم مش��ارکت تکبخش��ی دولت و
دوبخش��ی دانش��گاه-دولت تفاوت معناداری بین ایران و س��وئیس در تولیدات علمی نانو در سالهای
مختلف مورد بررسی وجود ندارد و در بقیه موارد ،به لحاظ آماری ،تفاوت معناداری در سهم مشارکت

بخشی و ترکیبی ارکان داخلی وجود دارد .بهنحویکه تنها سهم تولیداتی که صرفاً با حضور نویسندگان
یا حامیان دانش��گاهی (به صورت تکبخش��ی و ایزوله) تولید شدهاست در ایران بیش از سوئیس است
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ولیکن میتوان گفت که سهم تولیدات تکبخشی صنعت ،تولیدات دوبعدی دانشگاه-صنعت و صنعت-
دولت و تولیدات سهبخشی دانشگاه-صنعت-دولت در کلیه سالهای مورد بررسی در سوئیس باالتر از
بعدی دو کشور که

قوی کلیه ارتباطات دو و سه
ایران اس��ت .برایناس��اس ،با توجه به تفاوت معنادار و 
با حضور صنعت در این سالها شکل گرفتهاست ،در راستای نتایج فرضیه قبلی و پژوهشهای پیشین
(چوی و همکاران )2015 ،مشخص میشود که یکی از مهمترین وجه تمایزهای کشورهای توسعهیافته
با کش��ورهای درحالتوس��عه ،مرتبط با ارتباط هوشمندانه بخشها با این بخش حیاتی در توسعه علم،
فناوری و نوآوری میباشد .بنابراین فرضیه  2-2رد شده و فرضیههای  3-1،2-2و  4-2تأیید شدند.
جدول  -3بررسی تفاوت سهم تولیدات بخشی و دو و سهجانبه داخلی
کشور
دانشگاه

بدون ارتباط (تک بخشی)

سه بخشی

دو بخشی

صنعت

دولت

UI

UG

IG

UIG

میانگین
رتبه سوئیس

12.5

4.5

8

4.5

8.75

5.38

4.5

4.5

12.5

9

12.5

8.25

11.63

12.5

آماره U

0.000

0.000

28

0.000

30

7.000

0.000

ایران

آماره Z

*-3.361* -2.633* -0.210 -3.361* -0.420 -3.411* -3.361
*p< 0.01

 -3-5سهم تعامالت بینالمللی

جدول  4نش��اندهنده نتایج آزمون بررس��ی معناداری تفاوت سهم تولیدات بخشی ،دو و سهبعدی در
تعامالت بینالمللی دو کشور است .عالوه بر اینکه با قاطعیت میتوان گفت سهم تولیدات علمی سوئیس
که در تعامل همکاران بینالمللی با  UIGداخلی تولید شدهاست ،بیشتر از ایران است ،برخالف اینکه
تعداد مقاالت ایران در بازه مورد بررس��ی بیش از  2برابر س��وئیس است ،مشخص میشود که به لحاظ
آماری میتوان گفت که حتی تعداد تولیدات علمیای هم که حاصل همکاری پژوهش��گران سوئیسی
با همکاران بینالمللی آنها در س��الهای مورد بررس��ی است ،بیشتر از ایران است .که نشان از توجه و
تمرکز پژوهشگران سوئیسی به پژوهشهای مشترک بینالمللی دارد .مشخص میشود در تمامی انواع
همکاریهای بینالمللی در س��الهای مختلف ،س��هم تولیدات مربوطه در سوئیس بیش از ایران است.
بنابراین تمامی فرضیات  1-3تا  5-3پذیرفته میشود.
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جدول  -4بررسی تفاوت سهم تولیدات بخشی و دو و سهجانبه داخلی در همکاریهای بینالمللی
کشور
دانشگاه

دوبخشی (با خارج)
صنعت

دولت

UI

UG

IG

UIG

4.5

میانگین ایران
رتبه سوئیس 12.5
آماره U
آماره Z

سه بخشی (با خارج)

0.000

چهار
بخشی سهم کل تعداد کل
(با خارج) تعامالت تعامالت
بینالمللی بینالمللی

5

4.88

4.5

4.5

5.5

4.5

4.5

5.63

12

12.13

12.5

12.5

11.5

12.5

12.5

11.38

4.000

3

0.000

2

8

0.000

0.000

9

**-2.415* -3.361** -3.386** -2.896** -3.361** -3.361** -3.046** -3.240** -3.361

* p<0.05; ** p<0.01
 -4-5تعیین پویایی تعامالت ارکان سهگانه

بعد از مش��خص ش��دن تفاوت بسیار زیاد سهم ارتباطات ارکان سهگانه دو کشور در تعامالت دو ،سه و
چهارجانبه ،بهمنظور بررسی پویایی و همافزایی ارتباطات ارکان سهگانه براساس رسانش عدم قطعیت،
مقادیر رسانش عدم قطعیت ارتباطات دو و سه بعدی ارکان داخلی در جدول  5تصویر شدهاست.
جدول  -5مقایسه مقادیر رسانش در ارتباطات ارکان سهجانبه
سال
2015
2014
2013
2012

کشور

Tui

Tug

Tig

Tuig

ایران

1.01

40.11

0.99

0.46

سوئیس

14.71

4.18

25.13

-58.42

ایران

2.46

63.33

3.16

1.52

سوئیس

2.03

0.01

32.04

-57.56

ایران

0.01

37.43

0.59

-3.23

سوئیس

0.36

0.20

50.95

-36.92

ایران

0.67

52.77

0.87

-0.38

سوئیس

1.10

0.94

92.55

-84.59
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سال
2011
2010
2009
2008
میانگین

کشور

Tui

Tug

Tig

Tuig

ایران

3.99

66.64

1.02

1.01

سوئیس

86.39

6.22

37.38

-111.88

ایران

3.36

90.39

7.91

-11.66

سوئیس

6.95

0.01

54.69

-49.78

ایران

0.09

135.88

5.14

-0.46

سوئیس

3.59

60.46

2.32

-52.61

ایران

10.52

89.85

0.00

-10.74

سوئیس

1.53

16.37

27.43

-50.23

ایران

2.76 ± 3.47

72.09 ± 32.55

2.46 ± 2.77

-2.93 ± 5.30

سوئیس

-62.74 ± 24.00 40.31 ± 26.64 11.05 ± 20.71 14.58 ± 29.39

بهمنظور بررس��ی معناداری تفاوت بین مقادیر  Tدر تعامالت دو کشور ،نتایج آزمون  Uدر جدول
 6نشان داده شدهاست.
بررس��ی اولیه نتایج این فرضیه نش��ان میدهد که به لحاظ آماری تفاوت معناداری بین همافزایی
تعامالت دانشگاه-صنعت وجود ندارد .همافزایی تعامالت دانشگاه-دولت در ایران باالتر از سوئیس است
و در نهایت میزان این شاخص در تعامالت صنعت-دولت و دانشگاه-صنعت-دولت در سوئیس مطلوبتر
از ایران اس��ت .یادآوری میشود که در روابط دوجانبه ،مطلوب میزان  Tمقادیر مثبت و بزرگتر است
و در روابط س��هبعدی ،مطلوب  Tمقادیر منفی (کوچکتر) اس��ت .برایناساس فرضیه  1-4رد شده و
فرضیات  2-4تا  4-4پذیرفته میشوند.
با توجه به نتایج جالب توجه و در ظاهر متناقض این فرضیه با فرضیات مربوط به س��هم مشارکت
بخش��ی و دوبخش��ی (فرضیه اول و دوم) ،نیاز به بررسی بیشتر نتایج قبلی و تحلیل دقیق مبانی علمی
حاکم بر رویکرد «اطالعات متقابل» وجود دارد .لذا در ادامه به تش��ریح و بررسی بیشتر نتایج پرداخته
میشود.
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جدول  -6بررسی تفاوت آماری مقادیر رسانش دو و سه بعدی دو کشور
Tui

Tug

Tig

Tuig

ایران

7.13

12.13

4.88

12.5

سوئیس

9.88

4.88

12.13

4.5

آماره U

21.000

3.000

3.000

0.000

آماره Z

-1.155

*-3.046

*-3.046

*-3.361

میانگین
رتبه

*p < 0.01

در ابتدا الزم است که بهمنظور تحلیل صحیح ،منطقی و جامع فرضیات این بخش ،ساختار بسیار
متفاوت س��هم مش��ارکت بخشهای مختلف در تولیدات علمی دو کش��ور ،یادآوری گردد (جدول  2و
نمودار  .)2برایناساس نکات جالب توجه و موردنیاز در دستیابی به مقایسهای جامع جهت درک بهتر
شرایط حاکم بر نتایج این فرضیه ،شامل موارد زیر است:
الف) س��هم بسیار متفاوت مشارکت کلی بخشها در تولیدات علمی نانو در دو کشور :شامل سهم
باالتر دانش��گاه در ایران نسبت به سوئیس ،سهم بسیار ناچیز و متمایل به صفر صنعت ایران ()%1.91
در برابر سهم جالب توجه ( )%45.47مشارکت صنعت سوئیس و سهم بیش از  2برابری دولت سوئیس
( )%48.07نسبت به دولت ایران.
ب) وضعیت بسیار متفاوت تعامالت ارکان دو کشور :بهنحویکه مشارکت تک بخشی (بدون ارتباط)

سوئیس تقریباً نصف ایران است (بهترتیب  %80.73و  %41.31پژوهشهای نانوی ایران و سوئیس در
فضای ایزوله و با مشارکت تکبخشی انجام شدهاست) و در نتیجه سهم بسیار متفاوت تولیدات علمی با
مشارکت دو و سهبخشی در دو کشور (در ایران کمتر از  %20و سوئیس حدود .)%59
ج) سهم بسیار متفاوت بخش صنعت در تعامالت دو و سهبعدی :بهنحویکه صنعت ایران در کمتر
از  %2کل تعامالت مشارکت داشته ،درحالیکه  %41.87از کل تولیدات سوئیس با مشارکت دو و سه
بعدی صنعت با سایر بخشها انجام شدهاست.
د) سهم نزدیک و بیتفاوت تولیدات علمی دانشگاه-دولت در دو کشور :درحالیکه سهم مشارکت
بخش دولتی ایران  %20.7و در سوئیس  %48.07است.
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هـ) سهم بسیار متفاوت تولیدات سهبعدی دو کشور :به صورتی که مجموع مقدار این نوع تولیدات
در ایران  %0.57و در سوئیس  %26.57بودهاست.
برایناس��اس مش��هود است که همراس��تا با نتایج تحقیقات قبلی درباره مقایس��ه شرایط حاکم بر
پژوهشها و تولیدات علمی کش��ورهای درحالتوسعه و توسعهیافته (چوی و همکاران2015 ،؛ چانگ،

 ، )2014صنعت ایران تقریباً نقش قابل بیانی در تولیدات علمی و پژوهشهای منتشرشده نداشته است.
درحالیکه صنعت سوئیس مشارکت بسیار فعالی در تولیدات علمی نانو ایفا کردهاست.
برایناساس نتیجه بهدستآمده در خصوص فرضیات  3-4و  4-4دور از انتظار نبوده ولیکن نتیجه
اولیه و ظاهری فرضیه  1-4بس��یار دور از انتظار اس��ت و نتیجه فرضیه  2-4نیز با انتظارات منطقی از
ش��واهد موجود مقداری متفاوت اس��ت .بدیهی است که در نگاه اول و بدون درنظرگرفتن سایر شرایط
و مقادیر توصیفش��ده ،و با مش��اهده نتایج آزمون ،ممکن است چنین تصور شود که میزان همافزایی
تعامالت دانشگاه-صنعت ایران و سوئیس با یکدیگر برابر و دارای اثر همافزایی یکسان است ،درصورتیکه
براساس آمارهای ارائهشده از فرضیات قبل ،مشخص میشود که درحقیقت اینگونه نیست.
برایناساس ،با توجه به روابط تشریح شده در خصوص محاسبه میزان رسانش دو ،سه و چهاربعدی
و مقادیر عدمقطعیت مرتبط با ارکان ،مشخص میشود که مقادیر رسانش در تعامالت دوبعدی ،مالک
مناس��بی جهت مقایسه آماری نیس��ت ،چراکه به توزیع احتمالی و ش��رایط ساختاری سهم مشارکت
تکبخشی ،دوبخشی و سهبخشی خاص آن کشور بستگی دارد و باتوجه به ساختار بسیار متفاوت سهم
بخشها در ایران و س��وئیس که بدان اشاره ش��د ،هرچند فرضیه  1-4در این پژوهش به لحاظ آماری
رد میش��ود ولیکن درحقیقت منطقی و صحیح نیس��ت که میزان همافزایی دو کشور را با هم یکسان
تلقی نماییم ،چراکه مهمتر از اینکه میانگین و انحراف معیار مقادیر رسانش این شاخص در دو کشور با
یکدیگر متفاوت است ،عالوه بر سهم مشارکت دانشگاه-صنعت ،سایر عوامل شکلدهنده مقدار رسانش
عدم قطعیت دوبعدی (در محاسبات و فرمولهای مربوطه) نیز در ساختار تولیدات علمی دو کشور دارای
سهم متفاوت هستند .شاخص رسانش دانشگاه-صنعت (و سایر شاخصهای دوبعدی) بهطور نسبی به
سایر انواع ارتباطات دو کشور بستگی دارد و این شاخص بیشتر برای نمایش و درک تغییرات همافزایی
طولی (در طول سالهای مختلف یک دوره مورد بررسی) برای یک اقتصاد و کشور مستقل مناسبتر
اس��ت تا بررس��ی مقایسهای آماری بین دو یا چند کشور .البته در برخی از پژوهشهای محققین (کیم
و همکاران ،)2012 ،به بررسی مقایسهای مقادیر رسانش دوبعدی دو کشور با روش گرافیکی پرداخته
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شدهاست که در خصوص این شاخص از بررسی آماری مستحکمتر و قابل اتکاتر است .برایناساس نیاز
است که جهت تحلیل و ارزیابی مقایسهای تعامالت به سایر شاخصها و از جمله شاخص مهم و جامع
رسانش سهبعدی ( ،)Tuigبیشتر تمرکز شود .الزم بهذکر است که در تعداد زیادی از پژوهشهای قبلی
نیز با استفاده از شاخص رسانش سهبعدی به مقایسه شرایط حاکم بر تولیدات علمی دو یا چند کشور
پرداخته شدهاست (چوی و همکاران2015 ،؛ پارک و همکاران.)2005 ،
در همین راستا ،برخالف اینکه در فرضیه دوم مشخص شد که تفاوت معناداری بین سهم تعامالت
دانش��گاه-دولت در دو کش��ور وجود ندارد ،دلیل اینکه وضعیت تعامل دانش��گاه-دولت ایران به لحاظ
آماری در این شاخص مناسبتر از سوئیس بهدست آمدهاست ،همانند شاخص دانشگاه-صنعت مرتبط
با مقادیر متفاوت س��هم س��ایر انواع ارتباطات در ساختار تولیدات علمی نانوی دو کشور است .هر چند
وزن این دس��ته ارتباطات در س��اختار تولیدات علمی ایران به قدری زیاد است که با قاطعیت میتوان
گفت ،محور اصلی تعامالت دو و سه بعدی ایران ،ارتباطات دانشگاه-دولت است ،ولیکن با وجود تفاوت
آماری میزان رسانش عدم قطعیت در این شاخص ،نمیتوان وضعیت همافزایی ارتباطات دانشگاه-دولت
ایران را مناس��بتر از سوئیس تلقی کرد .با این وجود میتوان گفت که پویاترین و بیشترین همافزایی
در ساختار تولیدات علمی و پژوهشهای نانو در ایران ،مربوط به تعامالت دانشگاه-دولت است .و بخش
دولتی در ایران نقش و جایگاهی بسیار حیاتی در شکلدهی و جریان تولید دانش ایفا میکند که این
مقوله در پژوهشهای پیش��ین محققان نیز بهعنوان یکی از ویژگی پژوهشهای علمی در کش��ورهای
درحالتوسعه عنوان شدهاست (چانگ2014 ،؛ یون و همکاران.)2006 ،
با توجه به نتایج قبلی و نقش محدود تولیدات بخش صنعت و سهم بسیار باالتر تولیدات صنعت-
دولت س��وئیس ،پویایی و همافزایی باالتر این نوع ارتباطات در س��وئیس دور از انتظار نبود .درنهایت،
ش��اخص رسانش سه بعدی بهعنوان ش��اخصی حائزاهمیت و مؤثر در تعیین پویایی و اثرات همافزای
ارتباطات ارکان مارپیچ س��هجانبه در پژوهشها و انتش��ارات علمی ،نشاندهنده تفاوت اساسی و یکی
از نقاط تمایز ایران و س��وئیس است .مقدار بیش از  20برابری رسانش سهبعدی سوئیس ،نشاندهنده
تفاوت آشکار روند جاری پژوهشها و تولیدات علمی نانو در دو کشور است که در نتیجه تفاوت در سهم
تولیدات تکبخشی ،دو و سهبعدی حاصل شدهاست.
با توجه به اهمیت این ش��اخص از حیث جامعیت و انطباق با بررسیهای تطبیقی در پژوهشهای
قبلی (چوی و همکاران2015 ،؛ پارک و همکاران ،)2005 ،تفاوت بسیار زیاد ایران و سوئیس در میزان
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این ش��اخص ،نش��اندهنده تکبعدی بودن تولیدات علمی نانو در ایران است و در جهت مقابل نشان
میدهد که یکی از دالیل عمده همسطحی و فراتر بودن سطح اختراعات و نوآوریها در سوئیس ،وجود
پویایی و اثرات همافزا در ارتباطات ارکان سهگانه است .بدیهی است که در شرایطی که محور پژوهش
و تولید علم دانشگاه باشد ،فاصله زیادی بین نیازهای صنعتی و اجتماعی کشور و تولیدات علمی وجود
بوکار و
خواهد داش��ت و در زمانی که محور اصلی تولیدات علمی و پژوهشها ،نیازهای فضای کس�� 
صنعت باش��د ،خودبهخود زمینه توسعه نوآوری ،اختراع و کارآفرینی در سطح جامعه و در نتیجه روند
حرکت از س��مت تولید علم خطی به س��مت تحقیقات و تولید علم مسئلهمحور و تقاضا محور تسهیل
شده و شتاب بیشتری خواهد گرفت.
 -6نتيجهگيري
در این پژوهش با اس��تفاده از قابلیتهای مدل تریپل هلیکس ،به بررس��ی تطبیقی پویایی ،همافزایی
و س��هم مش��ارکت ارکان مارپیچ سهجانبه ایران و س��وئیس در تولیدات علمی نانو پرداخته شد .نتایج
پژوهش ،از رش��د مقاالت علمی ایرانیان و رتبه چش��مگیر ایران در تولید مقاالت  ISIنانو در سالهای
اخیر حکایت دارد و نشان میدهد که با تأخیر زمانی اندک نسبت به کشورهای توسعهیافته ،توجه به
نانوفناوری در ایران آغاز شدهاست .در جهت مقابل ،سوئیس با مقداری فاصله در رتبههای بعد از ایران
در تولید مقاالت نانو قرار داشته ولیکن وضعیت بسیار بهتر و غیرقابل قیاسی با ایران در ارجاع مقاالت،
اختراع و نوآوری این عرصه دارد .با اس��تفاده از تحلیلهای صورتگرفته ،مش��خص ش��د که برعکس
مش��ارکت باالی ارکان سهگانه در تولیدات علمی نانو در سوئیس ،وضعیت چندان مناسبی بر تولیدات
ارکان سهگانه ایران حاکم نیست و مشارکت و همافزایی چندانی در تعامالت دو و سه جانبه ایران وجود
ندارد .از سوی دیگر عدم مشارکت بخش صنعت ایران در پژوهشها ،بهطور همزمان با تعامل کم بین
دانشگاه -صنعت و دانشگاه-صنعت-دولت ،توصیفگر فاصله کشور با کشورهای توسعهیافته در پویایی
نوآوری در تولیدات علمی نانو است.

یک��ی از نکات بس��یار مش��هود در این پژوهش ،حضور نس��بتاً پررنگ بخش دولت��ی ایران پس از

دانشگاه ،در همراهی پژوهشهای منتشرشده یا حمایت از پژوهشها میباشد .برایناساس همراستا با
توصیههای سیاستی پژوهشهای قبلی در خصوص نقش پررنگ دولت در توسعه علم ،فناوری و نوآوری
در کش��ورهای درحالتوس��عه (چوی و همکاران2015 ،؛ یون و همکاران )2006 ،و با توجه به شرایط
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خاص حاکم بر تولیدات علمی کشور ،جایگاه حمایت های دولتی و انگیزانندههای هوشمندانهای که از
طریق این بخش به فضای علمی تزریق میشود ،در هدایت و توسعه اقدامات پژوهشی و تسریع تولید
عل مونوآوری در کش��ور مشخص میشود و با این وجود ش��فاف میشود که یکی از راهکارهای اهتمام
گذاری و نقشآفرینی

بیش��تر به توس��عه فناوری و تعامل بیشتر دو رکن دانش��گاه-صنعت نیز سیاست
هوشمندانه و مؤثر و هدایتی دولت است که با توجه به پتانسیلهای باالی پژوهشگران کشور ،در صورت
وجود هوشمندی بیشتر میتواند زمینهساز ارتقای نوآوری و توسعه فناوری در بخش صنعت و افزایش
بهرهبرداری از س��رمایههای فراوان بخش دانشگاهی کشور را از طریق افزایش ظرفیت جذب صنعت و
سایر ابتکارات و اقدامات موردنیاز ،فراهم سازد.
براساس مدل

عالوه بر تحلیل و س��نجش تطبیقی تعامالت علمی نانوفناوری در ایران و س��وئیس
تریپل هلیکس ،یکی از مش��ارکتهای دیگر این پژوهش ،کدگذاری مقاالت براساس  2عامل همزمان
«وابس��تگی نویس��ندگان مقاالت» و «حمایت مالی انجام پژوهش توس��ط هر یک از سه نهاد یا بخش
خارجی» است.
پیشنهاد میشود مسئولین ستاد توسعه فناوری نانو ،دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری،
معاونت عل موفناوری و سایر سیاستگذاران مرتبط با توسعه نانو ،با دقت نظر به تحلیل نتایج ارائهشده
در پژوهش و استفاده در سیاستهای آتی و اجرای بهینه سیاستهای معین شده ،جهت دسترسی به
اهداف توسعه نانو بپردازند و همچنین با توجه به نتایج جذاب این پژوهش در بررسی تطبیقی تولیدات
علمی نانوی ایران و س��وئیس ،پیش��نهاد میشود به تحلیل و بررس��ی تطبیقی وضعیت حاکم بر سایر
بخشهای فناورانه در کش��ور با کشورهای توسعهیافته پرداخته شود و همراستا با کشورهای پیشرو ،از
قوتهای موجود در این رویکرد بهمنظور بهبود سیاس��تگذاری در کشور بهرهبرداری شود .عالوهبراین
محققین آتی میتوانند با بررس��ی وضعیت حاکم بر اس��ناد ثبت اختراع حوزه نانو و س��ایر بخشهای
فناورانه ،به تحلیل همزمان تعامالت ارکان سهگانه براساس «تولیدات علمی» و «نوآوری و اختراعات»
بپردازند.
یکی از بخشهای حائز اهمیت که در تولیدات علمی دو کشور مشارکت باالیی داشت ،همکاریهای
بینالمللی بود .با نظر به اینکه این نوع همکاریها در سوئیس در جایگاه دوم (قبل از صنعت و دولت)
قرار گرفتهاست ،پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به بررسی مقایسهای سهم این قبیل همکاریها در
بوکار و کارآفرینی ایران و کشورهای توسعهیافته (همچون
ثبت اختراعات ،نوآوری و مشارکتهای کس 
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س��وئیس) بپردازند تا سهم این نوع همکاریها و همافزایی ایجادشده بر روی عوامل یادشده (بهعنوان
عواملی مهم و سرنوشتساز در توسعه علمی ،فناوری و اقتصادی) ،مشخص گردد.
همچنین با توجه به محدودیت و جامع نبودن جس��تجو در پایگاههای داده مقاالت علمی داخلی،
پیشنهاد میشود محققین حوزه فناوری اطالعات ،مهندسی نرمافزار ،هوش مصنوعی و سایر زمینههای
مرتب��ط ،با الگوگیری از پایگاههای معتبر (همچون  )wosبه بسترس��ازی جهت تحلیل بهتر تولیدات
علمی فارسی توسط محققین این عرصه بپردازند تا زمینه بررسیهای بیشتر علمی بر روی منابع داخلی
نیز فراهم و هموارتر گردد.
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