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بررسی تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت در دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  
 مالک اشتر بر اساس مارپیچ سه گانه

 زینب ذوالفعلی، علیرضا بوشهری، ابولفضل باقری
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 

 سیاست علمی کشور

   :چکیده    
  و گانهسه و دوگانه تعامالت علم، تولید وضعیت پژوهش این در

  دانشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه دو در تعامالت هم افزایی
  قرار بررسی مورد گانهسه مارپیچ اساس بر مالک اشتر صنعتی
  شده منتشر  ISIمقاالت مطالعه، این انجام برای .است گرفته
  او وب پایگاه از 1393 – 1398 زمانی بازه در دانشگاه دو توسط

  دانشگاه آمده، بدست هایداده اساس بر .شد استخراج ساینس
  مقایسه در 1393 سال در 207) بیشتری رشد اشترمالک صنعتی

  اگرچه .است داشته مقاالت تعداد در (1397 سال در 455 با
  تعداد بازه این در امیرکبیر صنعتی دانشگاه مقاالت کل تعداد

  این گانهسه و دوگانه تعامالت همچنین .است بوده بیشتری
  .داشت تریمطلوب وضعیت اشترمالک دانشگاه نسبت دانشگاه

  تعامالت بررسی، مورد دوگانه تعامالت به تمامی بین در
  بر بود داده اختصاص خود به را بیشتری سهم دولت-دانشگاه

  تعامالت و صنعت-دانشگاه تعامالت پژوهش، این نتایج اساس
  با امیرکبیر صنعتی دانشگاه در دولت-صنعت-دانشگاه گانهسه
  مراکز دهیسامان و ایجاد .است بوده همراه بیشتری افزاییهم

  راهبردی برنامه تدوین و دانشگاهی بنیاندانش هایشرکت رشد،
  برتری دالیل جمله از تواندمی سوم نسل دانشگاه به نیل برای

 .باشد مطالعه این در امیرکبیر صنعتی دانشگاه

   :تحقیق روش و ادبیات     
  و ارکان عنوان به دولت و صنعت دانشگاه، نهاد سه

  به شوند،می قلمداد نوآوری فرآیند در اصلی بازیگران
  و دانش تولید جریان ها،آن افزایهم تعامل که نحوی

  ایجاد زمینه و کرده تسهیل مستمر طور به را نوآوری
  یکی گانهسه مارپیچ .سازدمی فراهم را نوآوری در پویایی

  صنعت دانشگاه، بین روابط مطالعه برای مرسوم هایمدل از
  گانهسه ارکان تعامل تبیین و توصیف به که است دولت و

-می توسعه و نوآوری فرآیند در دولت و صنعت دانشگاه،

  فرآیند در فعال مختلف نهادهای تعامالت چنینهم پردازد،
  گیریشکل در عامل ترینمهم کند،می بررسی را نوآوری

  تعامل سوم، نسل هایدانشگاه و گانهسه مارپیچ پویای مدل
  رکن سه این تعامل هاینشانه از .است گانهسه ارکان میان

  مقاالت انتشار و علمی دادهایبرون مشترک تالیف در
  .است سنجیعلم هایشاخص از که کندمی بروز علمی
-شاخص از علمی تولیدات در نویسندگان همکاری میزان

  باعث تواندمی که است علمی تولیدات در موثر های
  هر در گروهی هایهمکاری و علمی دادهایبرون افزایش

  بررسی پژوهش این هدف .گردد آن پویایی و رشد و حوزه
  صنعتی هایدانشگاه علمی تولیدات پویایی و روند

  مقاالت برمبنای اشتر مالک صنعتی دانشگاه و امیرکبیر
  ساینس آو وب پایگاه از مستخرج هایداده و معتبر علمی

  مارپیچ مدل قالب در 2019 تا 2014 هایسال زمانی بازه در
  نقش ایفای نحوه درک و علم سنجی رویکرد با گانهسه

 .است علمی تولیدات این در دولت و صنعت
  مفهوم از گانهسه مارپیچ مدل در پویایی گیریاندازه برای

-می استفاده شانون اطالعات نظریه از برگرفته آنتروپی

  و نظمیبی یا قطعیت عدم سنجش منظور به آنتروپی .شود
  .شودمی استفاده اجزا و عناصر از ایمجموعه در پراکندگی

  میزان ارکان، از یک هر قطعیت عدم محاسبه از بعد
  T مقدار .شودمی محاسبه (T) قطعیت عدم رسانش

  بین اطالعاتی شبکه در قطعیت عدم مورد در اطالعاتی
  در T زیاد مقادیر .نمایدمی فراهم گانهسه مارپیچ ارکان
  بین ترمندهدف و پویاتر روابط دهندهنشان دوبعدی، روابط
  گانه سه تعامالت است مسلم چهآن .است مربوطه ارکان

  این در اساس همین بر می شود قطعیت عدم کاهش موجب
  و پویاتر تعامالت دهندهنشان Tuig کمتر مقادیر رابطه
  دهندهنشان منفی بزرگ مقادیر بنابرین .است ترمندهدف
  ثبات عبارتی به و بررسی مورد ارکان بین در پویاتر روابط
   .باشدمی نظام

 :پژوهش های یافته و نتایج

 :گیری نتیجه       
جهت در هاییبرنامه تهیه و گذاریسیاست به اقدام  

  مبنی امیرکبیر صنعتی دانشگاه همانند دانشگاه ارتقای
  به حرکت و جهان برتر دانشگاه صد در قرارگیری بر

 .سوم نسل هایدانشگاه سمت

دفاتر طریق از گانهسه ارکان میان اثربخش رابطه ایجاد  
  نیازهای شناخت منظور به صنعت و دانشگاه ارتباط
   صنعت

کاربردی تحقیقاتی هایطرح انجام نظیر اقداماتی انجام  
  سمینارها برگزاری صنعتی، مراکز از علمی بازدیدهای و
  و هاشهرک ایجاد مشترک، علمی های کنفرانس و

  تخصصی هایکمیته تشکیل و تحقیقاتی هایپارک
 مشترک

شرکت چنینهم و دهندهشتاب و رشد مراکز تاسیس-

 دانشگاه فضای در دانشگاهی بنیاندانش های

به و ایجاد بر تاکید با اساتید ارتقای نظام تغییر  
 صنایع با دانش گذاریاشتراک

Investigating the University-Industry-

Government interactions in Amirkabir and 

malik-Ashtar technological universities 

based on triple helix matrix 

Abstract: 
In this research, the status of scientific production, bilateral 

and trilateral relations between the university-government-

industry were studied in two technological universities in 

Iran (Malik-Ashtar University of Technology and Amirkabir 

University of Technology). For this mean, published ISI 

papers were extracted from the WoS database in 2014 – 

2019. According to the obtained results, Malik-Ashtar 

University of Technology showed a better growth rate than 

the Amirkabir University. Based on the obtained results, the 

university-industry bilateral and university-industry-

goverment trilateral relations were the most active relations 

for the Amirkabir University of Technology. Establishing 

growth centers, university-based knowledge-based firms, 

and planning to enter the top 100 world universities are the 

main factors for the Amirkabir University of Technology's 

superior performance compared to the Malik-Ashtar 

University of Technology. 
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   .2019 تا 2014 هایسال بین شده منتشر مقاالت کل تعداد

(  ب)و  UG ،UI( الف)مقادیر رسانش عدم قطعیت 
UIG  در مقاالت منتشر شده. 


