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 چكيده

 اختراعات دو كشور ايران و تركيه با استفاده از پايگاه ثبت  اي كيفيت مقاالت علمي و ثبت هدف از اين مطالعه تحليل مقايسه :هدف

  المللي است. اختراعات آمريكا و پايگاه استنادي اسكوپوس و بررسي وضعيت علم و فناوري اين دو كشور در سطح بين 

شده و مقاالت   آماري اين تحقيق كليه اختراعات ثبتامعه ج .سنجي است هاي علم وع پژوهشپژوهش حاضر از ن: پژوهشروش 
هاي اين پژوهش با  اختراعات آمريكا و پايگاه استنادي اسكوپوس است. داده  علمي مربوط به كشورهاي ايران و تركيه در پايگاه ثبت

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ستگي پيرسون)ب هم(فراواني و درصد) و استنباطي (استفاده از آمار توصيفي 

و كشور تركيه  ؛اختراع ثبت 143مقاله و  151159اختراعات آمريكا به ترتيب   كشور ايران در پايگاه اسكوپوس و ثبت ها: يافته
ساني موضوعي در  دهد كه هم ساني موضوعات، نتايج نشان مي اختراع منتشر كرده است. پس از بررسي هم ثبت 584مقاله و  258719

اختراعات در كشور ايران و تركيه   ساني موضوعي بين ثبت در حالي كه هم .شود بين مقاالت كشور ايران و تركيه بسيار كم ديده مي
 وجود دارد.

ري اختراعات كشور تركيه نسبت به كشور ايران به لحاظ كيفيت برت  پژوهش حاضر نشان داد كه توليدات علمي و ثبت گيري: نتيجه
تر  هاي مورد بررسي شرايط بهتري را داراست. اما با اين حال، براي بهبود كميت و مهم دارد و در بيشتر موارد كشور تركيه در شاخص

هاي پژوهش با كشورهاي  هاي خود را با ديگر كشورها افزايش داده و با تشكيل جبهه توان همكاري مي ،از آن كيفيت توليدات علمي
اختراعات را به عنوان يك شاخص فناوري افزايش   موضوعي مختلف وضعيت توليدات علمي و در نهايت ثبت هاي پيشرو در حوزه

  داد.
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 مقدمه

ترين عوامل توسعه و  علم و فناوري در دنياي كنوني از مهم
در هر كشور است. به همين دليل زير بناي توسعه پايدار 

شناخت و ارزيابي وضعيت موجود علم و فناوري در 
كشورهاي مختلف براي ايجاد تغيير، تحول و حركت در جهت 

رسد (عصاره و  بهبود شرايط موجود ضروري به نظر مي
1همكاران

در بسياري از متون و  ). در اين ميان،2009، 
هاي  علمي و پروانه رهايانتشاالمللي، از  هاي بين دستورالعمل

ثبت اختراعات، به عنوان بخشي از مهمترين بروندادهاي علمي 
هاي ثبت اختراعات  طوري كه پروانه به شده است.كشورها ياد 

به عنوان شاخص بخش فناوري و صنعت و انتشارات علمي، 
شود  هاي دانشگاهي در نظر گرفته مي به عنوان شاخص پژوهش

2و همكاران ) (رامس1388تاجريان، (
چنين  ). هم2010، 

ترين عناصر رشد و  پژوهش و توليد علم و فناوري از مهم
توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و سياسي كشور به 

ها در صورتي محقق  آيد و توفيق در اين زمينه حساب مي
هاي هدفمند و كالن كشور، توجه  ريزي شود كه در برنامه مي

و توليد علم و فناوري صورت پذيرد.  مناسبي به امر پژوهش
تاكنون كشوري در جهان ديده نشده است كه بدون توسعه همه 
جانبه علمي به توسعه اقتصادي و صنعتي برسد. بنابراين الزم 

ه يد علم و فناوري به عنوان يك مسئلاست پژوهش و تول
حياتي و نيروي محركه پيشرفت و توسعه پايدار و رسيدن به 

  الل جامعه در اولويت قرار گيرد.رفاه و استق

ها، كشور ايران همواره درصدد اعتالي  بنا بر همين ضرورت
جايگاه علمي خود در منطقه و جهان بوده و اين مهم به كرات 

انداز توسعه و نقشه جامع علمي كشور لحاظ  چشم  در برنامه
و بديهي است كه بايد فعاليت خود را در اين زمينه  ،شده

). با توجه به اين 1390زاده و همكاران،  شكرچي(معطوف كند 
علمي ايران و  ها، مطالعه تطبيقي وضعيت توليدهاي نكته

كشورهاي اسالمي منطقه خاورميانه كه از نظر موقعيت 
اي با يكديگر سنخيت داشته و از نظر روند  جغرافيايي و منطقه

                                                            
1. Osareh & Etal 
2. Ramos-Vielba and etal 

توسعه، به نوعي با هم داراي نقاط مشتركي هستند در اولويت 
توان به تركيه اشاره كرد كه  رار دارد. از جمله اين كشورها ميق

و در بسياري از  ،شود جزء كشورهاي اسالمي محسوب مي
انداز  ر سند چشمويژه د دستي كشور، به هاي اسناد باال بخش

 طور مستقيم و غير  جامع علمي كشور، به هبيست ساله و نقش

عنوان يكي از اهداف مستقيم به آن اشاره شده و عبور از آن، به 
در اين  ).1388ست (مجيدي و دهقان، در نظر گرفته شده ا

روي كشورهاي مخلتف زمينه مطالعات خارجي بسياري بر 
اما در داخل كشور مطالعات انجام شده بسيار  انجام شده است.

با عنوان   ) پژوهشي1382محدود است به عنوان مثال مهدياني (
و تعداد   علمي  تعداد مقاالت  دو شاخص  بر وضعيت  تحليلي"

 -  1981(  هاي سال  طي  ايران  و جايگاه  در جهان  اختراعات  ثبت

نتايج . را در مركز تحقيقات علمي كشور انجام دادند ")2001
  نامطلوب  اختراعات ايران  ثبت  اين تحقيق نشان داد وضعيت

است و با وجود رشد قابل توجه توليد علم محققان ايراني، 
  تبديل  و صنعت  فناوري  به  مقاالت و علم توليد شده به ندرت

ماند. پژوهشگران  مي  حد باقي  در همان  طور عمده  شود و به مي
  و ثبت  علمي  تعداد مقاالت  بين  بستگي معتقدند كه هم

و تأثير   از رابطه  اي نشانه  طور نسبي  تواند به مي  اختراعات
) در 1387آراني ( چنين عالئي باشد. هم  و فناوري  علم  متقابل

اختراع و   هاي ثبت مطالعه رابطه ميان پروانه"پژوهشي با عنوان 
 2007-1990هاي  علمي مخترعان ايراني بين سالتوليدهاي 

  به بررسي وضعيت مخترعان ايراني در خانواده ثبت "ميالدي

اختراعات پرداخت. در اين تحقيق با استخراج اسامي مخترعان 
3اختراعات  هاي چهارگانه ثبت ايران از پايگاه

وضعيت و تعداد  
هاي استنادي  از نمايه علمي مخترعان نيز با استفاده توليدهاي

تامسون در پايگاه وب آف نالج مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج 
هاي مختلف  زهتحقيق نشان داد كه رفتار استنادي در حو

كننده  سسات ثبتمؤ استنادترين پر فناوري متفاوت است.
 6سسه تحقيقات صنعت نفت ايران با سهمي حدود مؤاختراع 

                                                            
3

اختراع اروپا، اداره ثبت اختراع و عالئم تجاري اداره ثبت  هاي پايگاه. 
 آمريكا، اداره ثبت اختراع ژاپن و سازمان جهاني مالكيت فكري



  عبدالرضا نوروزي چاكلي | بهجت طاهري دولت آبادي

                     89                                                                                                                                  1394 تابستان، 29سال هشتم، شماره دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

درصد از  50هاي به ثبت رسيده و بيش از  درصد از كل اختراع
سسات ثبت كننده در سه كشور آمريكا، كانادا و انگلستان مؤ

تنها نام  ،كننده اختراع هاي ثبت قرار داشت. در ميان دانشگاه
درصد از مجموع سهم  10ي كمتر از دانشگاه تهران با سهم

) پژوهشي با 1388ها وجود دارد. مجيدي و دهقان ( دانشگاه

اختراع مخترعان  هاي ثبت تحليل استنادي تطبيقي پروانه" عنوان
اختراع از سال   الملي ثبتهاي بين اي در پايگاه ايراني و تركيه

انجام دادند. اين تحقيق با روش تحليل  "2008تا  1988
اختراع آمريكا و اروپا  ي ثبتلالمل نادي و در دو پايگاه بيناست

هاي پژوهش نشان داد كه مخترعان ايراني  انجام گرفت. يافته
اختراع در اداره  پروانه ثبت 619اي  و مخترعان تركيه 63
اند.  كرده  ثبت 2008-1988اختراع آمريكا و اروپا از سال  ثبت
اختراع با   رين پروانه ثبتدهد كه بيشت چنين نتايج نشان مي هم

مشاركت مخترعان ايراني در رده موضوعي گروه شيمي و 
متالوژي بوده است. در مطالعه ديگر نوروزي و عبدخدا 

هاي ثبت  تحليل موضوعي پروانه" ) در تحقيقي با عنوان1391(
اختراع در  المللي ثبت هاي بين اختراع مختراعان ايراني در پايگاه

اختراع   هاي ثبت كيد بر پروانهتأبا  2011-1976هاي  فاصله سال
اختراع  هاي ثبت پروانه  به بررسي اهميت "حوزه علوم پزشكي

در حوزه پزشكي پرداختند. در اين تحقيق كه به روش توصيفي 
اختراع و عالئم تجاري آمريكا،  ثبت هاي پروانهانجام شد از 

ها  هاروپا و سازمان جهاني مالكيت فكر براي استخراج داد
استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه سهم ايران از تعداد 

چنين  هم است.اختراع در اين سه پايگاه بسيار پايين   پروانه
رشد علمي حوزه شيمي و برق بر اساس شاخص تعداد 

ها نيز بيشتر بود.  اختراع نسبت به ساير حوزه  هاي ثبت پروانه
ها و  كي به كل پروانهاختراع حوزه علوم پزش  هاي ثبت پروانه

هاي اين  تمركز آنها بر حوزه داروشناسي نيز از ديگر يافته
  تحقيق بود.

هايي كه در خارج از ايران به ارزيابي  از جمله پژوهش
توان به تحقيق  اند مي المللي پرداخته سطح بين مدارك علمي در

1مير
تحليل " كرد. وي در پژوهشي با عنوان ) اشاره2001( 

                                                            
1. Meyer 

 "از فناوري ر حوزه جديدياختراع د  هاي ثبت روانهاستنادي پ

فناوري با  به ارزيابي رابطه بين علم و فناوري در حوزه نانو
اختراع آمريكا پرداخت. اين پژوهش كه   استفاده از پايگاه ثبت

بر اساس مدل اصالح شده پرايس انجام شد، نشان داد كه تنها 
ع با مقاالت اين حوزه اخترا هاي ثبت تعداد كمي از منابع پروانه
ها  رسيده به وسيله دانشگاه هاي به ثبت در ارتباط است و اختراع
اختراع، تعداد استناد بيشتري به  هاي ثبت به نسبت ساير پروانه

2مقاالت علمي دارند. در مطالعه ديگر، لو
) پژوهش 2007( 

اختراع تحقيقات   هاي ثبت تحليل پروانه"خود را با عنوان 
با هدف آشكار كردن  "يك در ژاپن، كره و تايوانمهندسي ژنت

ثير تحقيقات تأوري تحقيقات و  رشد تحقيق، توزيع بهره
كره و تايوان با استفاده از رويكردهاي  مهندسي ژنتيك در ژاپن،

سنجي را براي  هاي كمي كتاب سنجي انجام داد. وي روش كتاب
و تايوان  هاي ثبت اختراع اعطا شده به ژاپن، كره تحليل پروانه

بكار  2002تا  1991هاي  از اداره ثبت اختراع آمريكا طي سال
هاي ثبت اختراع، قانون  برد. عالوه بر شمارش استنادي پروانه

برادفورد را براي تشخيص متقاضيان هسته در مهندسي ژنتيك 
پروانه ثبت اختراع مهندسي  13055بكار برد. در اين پژوهش 

اعطا شده بود مورد  2002لي ا 1991هاي  ژنتيك كه طي سال
 پروانه ثبت اختراع در 841از اين مقدار  .بررسي قرار گرفت

 270كره و تايوان بود.  حوزه مهندسي ژنتيك متعلق به ژاپن،

 16اختراع اشتراك داشتند كه  پروانه ثبت 841متقاضي در ثبت 

وسيله قانون برادفورد مشخص شد. نتايج ه متقاضي هسته ب
ثير تحقيق از ميان تأضعيت ژاپن در بهره وري و نشان داد كه و

سسات مؤسه كشور بهتر است و متقاضيان هسته نيز از ميان 
  كشور ژاپن هستند.

3هان
علم و فناوري و صنعت را با مطالعه  ) ارتباط2007( 

اختراعات آمريكا مورد  اي و ثبت اس. مقاالت علمي پايگاه اي.
هاي مانند فناوري  بررسي قرار داد. در اين مطالعه حوزه

فناوري مطالعه شد. نتايج تحقيق  به يوفناوري و  ارتباطات، نانو
نشان داد كه ارتباط بين علم و فناوري و صنعت وجود دارد و 

                                                            
2. LO 
3. Han 
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اين ارتباط در يك چهارچوب تعيين شده است كه بايد در 
  تحقيقات بعدي ميزان اين ارتباط مشخص گردد

1پارك و همكاران
تجزيه و "با عنوان تحقيقي  ) در2012( 

تحليل ثبت اختراعات براي ارتقا انتقال فناوري در صنايع با 
به  "هاي چندگانه: مطالعه موردي صنايع هوافضاي كره فناوري

هاي سيستماتيك براي تجريه قابليت انتقال فناوري  ارائه روش
هاي تحقيق و توسعه پرداختند.  و تسهيل پيشرفت در سازمان

  هاي پايگاه ثبت ق با استفاده از دادههاي اين تحقي يافته

گيري  در پايان يك سيستم تصميم اختراعات آمريكا انجام شد.
هاي تحقيق و توسعه در صنعت با  براي حمايت از برنامه

اختراعات ارائه   هاي چندگانه بر اساس اطالعات ثبت فناوري
هاي مديريتي به  تواند به صورت گسترده در حوزه شد كه مي

چنين در اين سيستم نشان داده شد كه چگونه  ده شود. همكار بر
  اخترعات بهترين استفاده را كرد. توان از ثبت مي

) به مطالعه وضعيت علم و 2012در تحقيق ديگر ژنگ (

 فناوري كشور چين پرداختند. در اين مطالعه كه با عنوان

المللي در چين از  هاي فناورانه بين توليدات علمي و همكاري"
اندازي از تجزيه و تحليل مقاالت و  : چشم2008-2004 سال
نتايج تحقيق نشان داد كه كل  انجام گرفت. "اختراعات ثبت

 2008تا  2004اختراعات در كشور چين از سال   مقاالت و ثبت

در حال افزايش بوده و يك رشد منظمي را پيموده است. هر 
ر المللي و د چند توليدات علمي اين كشور در سطح بين

     بسياري از كشورها توزيع شده و كشور آمريكا يكي از 

ترين كشورهاي همكار در سطح مقاالت علمي و توليدات مهم
فناورانه بوده است، به عالوه در سطح مقاالت علمي افزايشي 

  در تعداد استنادها مشاهده شد.

ها بيانگر توجه متخصصان  بنابراين، به طور كلي مرور پيشينه
و بهبود آنها در   اثربخشي توليدها، ،وضعيت علميبه بررسي 

  راستاي توسعه علم جهاني است. مقاالت علمي و ثبت

يافتگي كشورها و نزديك   اختراعات در توليد علم و توسعه
ريزي شده علمي بسيار حائز  شدن به معيارها و اهداف برنامه

تواند منجر به  و بهبود كيفيت و كميت آنها مي ،اهيمت بوده
                                                            
1. Park and etal 

بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و ... شود. بنابراين در 
ور ايران انجام چنين مطالعاتي و بررسي وضعيت كشورهاي كش

رقيب از نظر علم و فناوري در نقشه جامع علمي كشور بسيار 
تا بتوان با استفاده از بروندادهاي اين  ،الزم و ضروري است

هاي صحيح و سنجيده  ها و سياستگذاري گيري مطالعات تصميم
  را در ارتقاي علم و فناوري اتخاذ كرد.

هاي مطرح شده، مسائلي مانند  با توجه به ضرورت
هاي علمي و  ها، نحوه پراكندگي مقاله هاي فناوري ويژگي

اختراعات به لحاظ موضوعي، سازمان، نويسنده، مخترع، 
هاي  هاي علمي و تعداد پروانه و ...؛ رابطه بين مقاله  دانشگاه

هاي خروجي علم و فناوري؛  ها به عنوان شاخص اختراع آن ثبت
هايي است كه نياز به بررسي و  ترين دغدغه همگي از جمله مهم

وجود دارد. در اين راستا، اين  ها آنانجام مطالعه برروي 
اي كيفيت مقاالت  پژوهش بر آن است كه ضمن تحليل مقايسه

و تركيه بر اساس  اختراعات دو كشور ايران  علمي و ثبت
اختراعات   هاي استنادي اسكوپوس و ثبت اطالعات پايگاه

  :االتي مانندآمريكا و سؤ

زبان و كشور در مدارك  رابطه ميان تعداد، نوع، .1
هاي كشورهاي ايران و  اختراع توسط ثبت  استنادشده

  تركيه چگونه است؟

اختراعات در هر   رابطه بين توليد علم كيفي و ثبت .2
ر مقايسه با يكديگر رهاي ايران و تركيه ديك از كشو

  چگونه است؟

 توليدهاياختراعات با   ساني موضوعي ثبت پيوند هم .3

در مقايسه علمي هر يك از كشورهاي ايران و تركيه 
  گر به چه صورت است؟با يكدي

استنادترين مخترعان و نويسندگان هر  رابطه ميان پر .4
با يكديگر يك از كشورهاي ايران و تركيه در مقايسه 

 چگونه است؟

هاي موضوعي در علم و فناوري  حوزه نپراستنادتري .5
پاسخ  ز كشورهاي ايران و تركيه كدامند؟در هر يك ا

  دهد.
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  پژوهش  روش

سنجي است كه با  هاي علم از نوع پژوهش پژوهش حاضر
استفاده از روش تحليل استنادي و استفاده از تكنيك ارزيابانه 

 ،شده  اين تحقيق كليه اختراعات ثبت انجام شد. جامعه آماري
و مقاالت علمي مربوط به كشورهاي ايران و تركيه در پايگاه 

با است. و پايگاه استنادي اسكوپوس اختراعات آمريكا   ثبت
اختراعات و گسترده نبودن جامعه   توجه به تعداد محدود ثبت
روش كار  و گيرد گيري انجام نمي آماري، در اين تحقيق نمونه

براي اطمينان از وجود جامعيت و ه صورت سرشماري است. ب
هاي  هاي گردآوري شده در پايگاه اداره پروانه مانعيت در داده

  اختراع و عالئم تجاري آمريكا از دو شيوه زير استفاده شد:  ثبت

جوي پيشرفته از دستور زير استفاده و الف. در قسمت جست
  شده است:

ICN/IR 

تبط بودن نتايج و افزايش جامعيت ب. براي اطمينان از مر
  دستور زير استفاده شد:

IC/City1
  

در نهايت نتايج دو روش با هم ادغام شده و فايل نهايي 
پايگاه . با توجه به نام مخترعان موجود در شداستخراج 

 Author search، نام اين افراد در قسمت آمريكا اختراعات ثبت

 بازيابي شده بر هاي داده جو شد.و در پايگاه اسكوپوس جست

مانند تعداد مدارك، حوزه موضوعي هر  فيلدهايياساس 
نويسنده، اطالعات استنادي، وابستگي سازماني و كشور وارد 

هاي مشخص شده تجزيه و براساس فيلد .فايل اكسل شد
2صورت گرفتها  تحليل داده

 .  

هاي موضوعي مقاالت و  در اين مطالعه براي بررسي حوزه
هاي اطالعاتي  هاي پايگاه بندي ت از تقسيماختراعا  ثبت

استفاده شد. الزم به ذكر  اختراعات آمريكا اسكوپوس و ثبت
: 1ه است در پايگاه اسكوپوس چهار گروه به ترتيب گرو

: ارتباطات، انرژي تابشي، 2گروه تركيبات شيمي و مواد مرتبط؛ 

                                                            
1

 هاي ايران است در اين جا منظور از شهر مراكز استان. 

2
امه يا از هيچ گونه پرسشن مورد نياز هاي داده. در اين پژوهش با توجه به 

 سياهه وارسي استفاده نشد.

و : مراقبت از بدن 3گروه  ها؛ برق و هنرهاي كامپيوتري، سالح
و ها، صنايع دستي، ساخت  كننده ها و گرم سالمتي، خنك كننده

هاي صنعتي  : طراحي4  گروه ابزار مكانيكي و هنرهاي مرتبط؛
اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي  هاي دادهوجود دارد. 

بستگي پيرسون)،  استنباطي (همهاي  آزمونفراواني و درصد) و (
س مورد تجزيه و تحليل قرار ا  اس  پي  افزار اكسل و اسنرم

  گرفت.

  

  ي پژوهشها يافته

  هاي انجام شده در دو پايگاه ثبت با توجه به بررسي

اختراعات آمريكا و استنادي اسكوپوس نتايج زير در مورد 
كشور ايران كيفيت توليدات علمي ايران با تركيه حاصل شد. 

ام اين تا زمان انج اختراعات آمريكا  در پايگاه اسكوپوس و ثبت
3پژوهش

و كشور  ،اختراع  ثبت 143مقاله و  151159به ترتيب  
ا اختراع منتشر كرده است. ب ثبت 584مقاله و  258719تركيه 

االت پژوهش در زير مورد توجه به اطالعات به دست آمده سؤ
  تجزيه و تحليل قرار گرفت.

رابطه ميان تعداد، نوع، زبان و كشور در سؤال اول پژوهش: 
هاي كشورهاي ايران و  اختراع ستنادشده توسط ثبتمدارك ا

 تركيه چگونه است؟

اختراعات   شده در ثبت استنادپس از بررسي منابع 
اختراعات آمريكا،   كشورهاي ايران و تركيه در پايگاه ثبت

  كشور تركيه در كل ثبت نشان دادبه دست آمده  هاي يافته

 4637ه تعداد منبع استفاده كرده ك 14246اختراعات خود از 

  اختراعي است.  ثبت مورد آن مشتمل بر منابع غير

 45( 6547 ،اختراعات  براي ثبت استناد شدهاز بين منابع  

متعلق به خود كشور تركيه و بقيه مربوط به ساير  ) مورددرصد
اختراعات  منبع استناد شده در ثبت 2516در بين كشورها است. 

از اختراعي بودند.  ير ثبتمورد منابع غ 659كشور ايران حدود 
مورد متعلق به  )درصد 40( 999تنها  كل منابع استناد شدهبين 

                                                            
3

انجام گرفته است اما با توجه به كامل  2012اين پژوهش در اوايل سال . 
 استخراج شدند. 2011ها تا پايان سال  داده 2012نبودن اطالعات 
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كشور ايران است. زبان منابع به صورت انگليسي است كه اين 
اختراعات  تواند ناشي از انگليسي بودن زبان پايگاه ثبت مي

  آمريكا باشد.

  رابطه بين توليد علم كيفي و ثبتسؤال دوم پژوهش: 

اعات در هر يك از كشورهاي ايران و تركيه در مقايسه با اختر
 يكديگر چگونه است؟

 به تواند مي تر بهتر و با كيفيت هر كشور با داشتن توليدهاي

هاي مختلف علمي، اقتصادي،  از جنبه تري وضعيت مناسبي
هاي بسياري دارد  . توليد علم كيفي شاخصدست يابداجتماعي 
به طوري  .اشاره كرد ه تعداد استنادهاتوان ب ه آنها ميكه از جمل

كه هر چه كيفيت مدارك بهتر باشد استنادات بيشتري دريافت 
كنند. با بررسي مدارك كشور ايران و تركيه در پايگاه  مي

 926و  84به ترتيب استنادترين مدارك  تعداد پراسكوپوس، 

  عنوان مقاله به دست آمد.

د، نسبت اين مدارك استنا اما پس از بررسي تعداد مدارك پر
ضعيت وتا بتوان  ،به كل مقاالت مورد محاسبه قرار گرفت

استنادات و كيفيت منابع را در پايگاه اسكوپوس بررسي كرد. 
استناد به كل مقاالت، عدد  براي كشور ايران نسبت مدارك پر

. آمدبه دست  28/0و براي كشور تركيه اين نسبت  04/0

ور ايران و تركيه تعداد شاختراعات ك  چنين براي ثبت هم
اختراعات آمريكا   اختراعات در پايگاه ثبت  كه ثبت استنادهايي

  اند، به دست آمد.  دريافت كرده

استناد  2599اختراع كشور تركيه تعداد   ثبت 584براي تعداد 
استناد در  255اختراع،   عنوان ثبت 143و كشور ايران براي 

است. با توجه به  فت كردهاختراعات آمريكا دريا  پايگاه ثبت
تعداد مدارك (توليد علم كيفي   نتايج به دست آمده از شاخص

اختراعات كشور تركيه از نظر   تعداد استنادات ثبتو  )پراستناد
تري  اختراعات از وضعيت مناسب  توليد علم كيفي و ثبت

  نسبت به كشور ايران برخوردار است.

اختراعات  ي ثبتساني موضوع پيوند همسؤال سوم پژوهش: 
در مقايسه با توليدات علمي هر يك از كشورهاي ايران و تركيه 

 با يكديگر به چه صورت است؟

توان معيارهاي بسياري را  سان بودن موضوعات مي براي هم
 ساني موضوعي از همپژوهش منظور در اين در نظر گرفت. 

با همين  در يك كشور يكسان بودن رتبه يك حوزه موضوعي
موضوعي در كشور ديگر و وجود چنين سهم مشابهي  ي حوزه

  . براي آن در كشور مذكور است

بندي موضوعي  بر اساس رتبه به دست آمدهبا توجه به نتايج 
ساني  هم توان چنين استنباط كرد كه پوس ميپايگاه اسكو

موضوعي در بين مقاالت كشور ايران و تركيه بسيار كم ديده 
عي در مقاالت اين دو كشور يكسان بندي موضو و رتبه ،شود مي

علوم  و  توان در مورد حوزه موضوعي زمين و تنها مي ،نيست
شناسي و ميكروبيولوژي تشابهي را از نظر رتبه  ايمني ،فضايي

قرار  14در پايگاه اسكوپوس مشاهده كرد كه هر دو در جايگاه 
  اند.  گرفته

ايران هاي موضوعي براي كشور  اما در مورد باالترين حوزه
در مورد ل قرار دارد. و تركيه مهندسي و پزشكي در جايگاه او

 موضوعات آنها،براي به دست آوردن فراواني اختراعات   ثبت

 1استفاده شد. نمودار اختراعات آمريكا   ثبت  پايگاهبندي  ردهاز 

اختراعات كشور ايران و تركيه را   ساني موضوعات ثبت هم
تركيه در موضوعات مهندسي و  دهد. كشور ايران و نشان مي

اند كه  رسانده  ه ثبتاختراع را ب  ترين تعداد ثبت پزشكي بيش
مربوط به فناوري و  هاي ساني موضوع كننده هم ييدتواند تأ مي

  باشد. هاي حاصل در اين حوزه در هر دو كشور پيشرفت

  

 
هاختراعات كشور ايران و تركي ثبتساني موضوعات  . هم1نمودار 
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اختراع و  ثبت هاي ساني موضوع ، در مورد هم1جدول اساس  بر
اختراعات و مقاالت در   مقاالت در كشور ايران، تعداد ثبت

هاي موضوعي بيشتر  گروه پزشكي و مهندسي از بقيه گروه
علم و  دهايسان بودن تولي دليلي بر هم دتوان است كه اين مي

باط در بين اين ارت در حالي كه .فناوري در اين حوزه باشد
ساني  شود. براي اطمينان از هم ها كمتر ديده مي ديگر گروه

بستگي بين دو شاخص نيز محاسبه  هم ،و مقاالت ها موضوع
اختراع   بستگي پيرسون بين تعداد ثبت شد. با توجه ضريب هم

دار بين اين دو  ) رابطه معنيr=667/0(و مقاالت در ايران 
كشور  آنها ضعيف است. بستگي بين شاخص وجود ندارد و هم

ل تركيه، از نظر تعداد مقاله در حوزه موضوعي پزشكي رتبه او
موضوعات (م را دارا است كه اين حوزه موضوعي در گروه سو

و  ،گيرد پزشكي و مهندسي و موضوعات مرتبط) قرار مي
اختراع را داشته است. بنابراين در اين   ترين توليد ثبت بيش

وعي بين توليد علم و فناوري در اين ساني موض كشور نيز هم
ها  حوزه وجود دارد. در حالي كه اين ارتباط در ديگر گروه

بستگي پيرسون براي تعداد مقاالت و  مناسب نيست. ضريب هم
اختراعات كشور تركيه نيز نشان دهنده آن است كه بين اين  ثبت

بستگي قوي وجود ندارد  دو شاخص ارتباط معنادار و هم
)333/0=r(.  

  

  اختراعات آمريكا  اختراعات كشور ايران و تركيه بر اساس پايگاه اسكوپوس و ثبت   ساني موضوعات مقاالت و ثبت هم. 1جدول 

  تركيه  ايران  كشور موضوعات

 تعداد مقاالت اختراعات  تعداد ثبت تعداد مقاالت تعداد ثبت اختراعات موضوعي هاي گروه

 94977 96 78460 28 : شيمي و مواد مرتبط1گروه 

 25439 142 29031 37 : ارتباطات، كامپيوتر و انرژي2گروه 

 201491 220 95894 74 : پزشكي، مهندسي و ابزارهاي مرتبط3گروه 

 23892 126 22252 4 صنعتي هاي طراحي: 4گروه 

  

استنادترين مخترعان و  رابطه ميان پرسؤال چهارم پژوهش: 
ران و تركيه در مقايسه با نويسندگان هر يك از كشورهاي اي

 يكديگر چگونه است؟

 پربين  دهد كه آمده در اين پژوهش، نشان مي نتايج به دست

استنادترين نويسندگان و مخترعان كشور ايران در پايگاه 
 .وجود نداردهيچ ارتباطي اختراعات آمريكا  اسكوپوس و ثبت

رع استنادترين مخت پرويسنده، استنادترين ن بدين معني كه پر
استنادترين مخترعان كشور ايران  نيست و برعكس. وضعيت پر

ا ه در پايگاه اسكوپوس نيز مورد بررسي قرار گرفت. بررسي
استنادترين مخترعان  جزء پر نشان داد كه برخي از اين افراد

د. در بين ناي در پايگاه اسكوپوس ندار اما هيچ مقاله .اند بوده
 است كه در ثبت فرديبه اين مخترعان بهترين وضعيت متعلق 

و در پايگاه اسكوپوس  ،استناد دريافت كرده 34اختراعات خود  

 داشته است. اش استناد دريافتي به مقاله 2317مقاله و  44

در مورد نويسندگان و مخترعان كشور  هاي انجام شده بررسي
 استنادترين نويسندگان كشور تركيه پر دهد كه تركيه نشان مي

در كشور استنادترين مخترعان اين  همان پران، چون اير نيز هم
استنادترين  اختراعات آمريكا نيستند. در مورد پر  پايگاه ثبت

مخترعان كشور تركيه، بهترين وضعيت مربوط به مخترعي با 
استناد دريافت شده است كه اين  1899عنوان مقاله و  120

 نويسندگان كشور تركيه وجوداستنادترين  شخص در ليست پر

  ندارد.

  

هاي موضوعي در  پراستنادترين حوزهسؤال پنجم پژوهش: 
 علم و فناوري در هر يك از كشورهاي ايران و تركيه كدامند؟

هاي موضوعي  در حوزه ارتباط بين تعداد مقاالت علمي
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تواند امكان  ها مي آن حوزهدر  هامختلف و تعداد استناد
ي موضوعي را با  ي كيفيت توليدهاي علمي هر حوزه مقايسه

كند. براي به  موضوعي در كشور ديگر فراهم  ي همان حوزه
هاي موضوعي كشورهاي ايران و  حوزه هايدست آوردن استناد

بندي موضوعي پايگاه سايمگو كه اطالعات خود  تركيه از رده
دريافت كرده و به صورت ساختار  را از پايگاه اسكوپوس

دهد، استفاده شد. اطالعات كشور ايران از سال  تر ارائه مي يافته
شده است. با توجه به جدول  ارائه 2جدول در  2011تا  1996

استنادترين حوزه موضوعي، حوزه پزشكي در كشور  ، پر1

دريافت كرده  2011استناد را تا سال  29681ايران است كه 
توليدترين حوزه موضوعي كشور ايران  پرالي كه در ح .است

اما اين حوزه از نظر دريافت استناد در جايگاه  .مهندسي است
گيرد. كمترين تعداد استناد مربوط  استناد قرار مي 21853م با دو

استناد است  284سنجي با  به حوزه موضوعي اقتصاد و اقتصاد
كمترين  و است 566علمي در اين حوزه  تعداد توليدهايكه 

تعداد توليد علمي را براي كشور ايران در پايگاه اسكوپوس 
  دارد.

  

  ر ايران در پايگاه سايمگوهاي موضوعي كشو تعداد استنادات حوزه .2جدول 

  هاي موضوعي حوزه  تعداد استنادات دريافت شده  هاي موضوعي حوزه  تعداد استنادات دريافت شده

  پزشكي 29681  شناسي شناسي و ميكروب ايمن  3675

  مهندسي 21853  انرژي  2975

  شيمي 16546  پروري دام  2159

  كشاورزي و علوم زيستي 14831  علوم اجتماعي  1896

 نجوم و فيزيك 11361  علم اعصاب  1397

  مواد علوم 10721  گيري علوم تصيم  1174

 ، ژنتيك و زيست مولكولبيوشيمي 10484  دندانپزشكي  626

  رياضيات 9418  تجارت، مديرت وحسابداري  615

  مهندسي شيمي 8530  پرستاري  562

 كامپيوتر علوم 7992  اي سالمت حرفه  525

 علوم محيطي 5000  هنر وعلوم انساني  385

 شناسي و سم داروشناسي 4638  روانشناسي  380

  اي علوم چندرشته 3724  قتصادسنجي و درآمداقتصاد، ا  284

 و علوم فضايي زمين 3714  هاي موضوعي كل حوزه  175146

  

نشان داد هاي به دست آمده  چنين براي كشور تركيه يافته هم
استنادترين حوزه موضوعي در كشور تركيه  پر ،)3جدول (

 2011استناد تا سال  106802حوزه پزشكي است كه حدود 

اين حوزه موضوعي از نظر توليد علم نيز  .دريافت كرده است

ترين تعداد استناد مربوط به حوزه  ل قرار دارد. كمدر رتبه او
وزه از نظر توليد علم استناد است كه اين ح 1161پرستاري با 

در اي رتبه آخر را  علوم چندرشتهو ترين داشته  وضعيت مناسب
  به خود اختصاص داده است.توليد علم 

  

  



  عبدالرضا نوروزي چاكلي | بهجت طاهري دولت آبادي

                     95                                                                                                                                  1394 تابستان، 29سال هشتم، شماره دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

  هاي موضوعي كشور تركيه در پايگاه سايمگو تعداد استنادات حوزه. 3جدول 

  ي موضوعيها حوزه  تعداد استنادات دريافت شده  هاي موضوعي حوزه  تعداد استنادات دريافت شده

 پزشكي 106802 شناسي داروشناسي و سم 6435

  كشاورزي و علوم زيستي 21149 شناسي و ميكروب شناسي ايمني 5945

  بيوشيمي، ژنتيك و زيست مولكول 20444 انرژِي 4630

 مهندسي 18824 علوم اعصاب 3374

  شيمي 15207 دندانپزشكي 2991

  مواد علوم 14091 تجارت، مديريت و بازرگاني 2064

 فيزيك و نجوم 12816 اي سالمت حرفه 1846

 علم محيط 12086 گيري علوم تصميم 1833

  علوم كامپيوتر 9474 اقتصاد، اقتصادسنجي و درآمد 1779

  مهندسي شيمي 9289 روانشناسي 1628

  رياضيات 8794 اي علوم چندرشته 1596

 زمين و علوم فضايي 8104 هنر و علوم انساني 1226

  علوم اجتماعي 7328 رستاريپ 1161

 دامپروري 6673  هاي موضوعي كل حوزه  307589

 

 مقايسه بين پر شود مالحظه مي 2كه در نمودار  چنان

هاي موضوعي كشور ايران و تركيه بر اساس  استنادترين حوزه
هاي  اطالعات پايگاه سايمگو حاكي از آن است كه در طي سال

جز ه ها ب موضوع ، كشور تركيه در همه2011تا  1996

هاي مهندسي و شيمي، استنادهاي بيشتري را نسبت به  حوزه
بايد اذعان داشت بنابراين كشور ايران دريافت كرده است. 

استنادهاي  زيرا، تر بوده علمي كشور تركيه كيفي توليدهاي
  بيشتري را در پايگاه اسكوپوس دريافت كرده است.

  

  

  هاي موضوعي شده كشور ايران و تركيه بر اساس حوزه مقايسه استنادات دريافت. 2نمودار 
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 ،اختراعات  در مورد ثبت به دست آمده هاي دادهبا توجه به 
اختراعات كشور تركيه   استنادترين حوزه موضوعي در ثبت پر

اختراعات امريكا   بندي موضوعي پايگاه ثبت اساس ردهبر 
 1375ط با پزشكي و مهندسي و ابزارهاي مرتب مربوط به گروه

در اين  عنوان 220با اختراع   استناد است كه بيشترين ثبت

استنادترين  حوزه توليد شده است. در مورد كشور ايران پر
حوزه موضوعي مربوط به حوزه موضوعي ارتباطات، كامپيوتر 

  اما در مقايسه با تعداد ثبت .استناد است 211و انرژي با 

م قرار دارد. اه دواختراعات اين حوزه موضوعي در جايگ
  .)3(نمودار 

  

 
 موضوعي ثبت اختراعات كشورهاي ايران و تركيه هاي حوزهمقايسه نسبت استنادات دريافت شده . 3نمودار 

  

  گيريو نتيجهبحث 

المللي،  هاي بين وضعيت مدارك علمي منتشر شده در پايگاه
تواند بيانگر  هايي است كه مي ترين شاخص يكي از مهم

ها و كشورها باشد.  هاي علمي و تحقيقاتي سازمان فعاليت
هاي  طي سال هاي اين تحقيق نشان داد كشور ايران و در يافته

كمتري را نسبت به كشور تركيه در  توليدهاي 2011تا  1974
اختراعات و مقاالت علمي داشته است. اما با اين وجود،   ثبت

) در 1391( اين نتايج در مقايسه با مطالعات نوروزي و عبدخدا
دهد. بيشترين تعداد  هاي قبل وضعيت بهتري را نشان مي سال
 2006هاي  اختراع براي كشور ايران مربوط به فاصله سال  ثبت

 ها، رشد توليدهاي ايران در اين سال كشور و است 2011 –

للي الم هاي بين ها و مراكز پژوهشي را در رتبه علمي دانشگاه
اختراعات در   علمي و ثبت هايداشته است. از اين رو توليد

ها توانسته است در راستاي تحقق اهداف علم و  اين سال
... مؤثر باشد. البته  فناوري و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و

اختراعات كشور ايران در مقايسه با تركيه   تعداد پايين ثبت
تواند نشانگر ضعف بسترهاي علمي، نوآوري، صنعت، توليد  مي

د آن تبعات ناشي از جنگ تحميلي ايران و عراق و فناوري و بع
  .)1388در كشور باشد (نوروزي و واليتي، 

بررسي زبان مدارك در اين مطالعه نشان داد زبان بيشتر 
ها  مدارك كشور ايران و تركيه انگليسي است. اين يافته

)، رضوي 1390سوي با مطالعه نوروزي و مالمحمدي ( هم
  علمي و ثبت ر بودن توليدهايبنابراين بيشت ) است.1379(

تواند ناشي از غالب بودن زبان  اختراعات به زبان انگليسي، مي
اختراعات آمريكا و اسكوپوس،   ثبت  در پايگاه انگليسي

المللي بودن اين زبان و آشنايي بيشتر متخصصان با زبان  بين
  المللي باشد. هاي بين انگليسي نسبت به ساير زبان

اختراعات اين دو   ناد شده در توليد ثبتمطالعه منابع است
كشور بيانگر اين بود كه مخترعان ايران و تركيه در استناد به 

اند. اين  اختراع استناد كرده هاي ثبت منابع پيشين بيشتر به پروانه
) است. وي در 1388سو با مطالعه مجيدي و دهقاني ( نتايج هم

  هاي ثبت پروانهتحليل استنادي تطبيقي "پژوهش خود با عنوان 

المللي  هاي بين اي در پايگاه اختراع مخترعان ايراني و تركيه
بيان داشت با توجه به  "2008تا  1988اختراع از سال  ثبت



  عبدالرضا نوروزي چاكلي | بهجت طاهري دولت آبادي

                     97                                                                                                                                  1394 تابستان، 29سال هشتم، شماره دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

اختراع دور از ذهن نيست كه كمتر از   ماهيت پروانه ثبت
  ها استفاده شود. البته نبايد نقش منابع غير ثبت مقاالت و كتاب

  ه گرفت. بررسي اين نوع منابع در پايگاه ثبتاختراعي را ناديد

و كشور تركيه  659اختراعات آمريكا نشان داد كشور ايران 
اختراعات خود مورد   اختراعي را در ثبت  ثبت منبع غير 4637

1اي گوان و هي  اند. در مطالعه استناد قرار داده
) كه منابع 2007( 

اختراعات   بتاختراعي كشور چين را در پايگاه ث  ثبت  غير
اختراعي   ثبت منبع غير 5245آمريكا مورد مطالعه قرار دادند. 

اختراعات اين كشور مورد استناد قرار گرفته بود.   ثبت 3230در 
اختراعي به عنوان يك شاخص   ثبت با توجه به اينكه منابع غير

تواند نشانگر ارتباط علم و فناوري بوده و كيفيت  سنجي مي علم
توان با استفاده  بنابراين ميدهد.  ر هر كشور نشان مقاالت را د

هاي موضوعي كه  از اين نوع منابع مجالت هسته را در حوزه
آوري دانش مورد نياز براي توسعه فناوري  نقش اصلي در فراهم

2كند، تعيين كرد (گوان و گاوو ايجاد مي
). از اين رو 2009، 

ند در افزايش توا مياختراعي به عنوان يك شاخص   منابع ثبت
علمي و تعيين منابع اصلي در هر كشور مؤثر  كيفيت توليدهاي

اختراعي   ثبت اساس اينكه در اين مطالعه منابع غير باشد. بر
توان نتيجه گرفت كه كيفيت  مي ،مربوط به ديگر كشورها است

منابع داخلي پايين بوده، علم و فناوري و جريان توليد بيشتر 
كته بايد مورد توجه سياستگزاران علم و گرا است و اين ن برون

3فناوري قرار گيرد (هوانگ و همكاران
 ،2012(  

 ها جهت بررسي كيفيت توليدهاي شاخص يكي ديگر از

اختراعات و مقاالت   علمي، تعداد منابع مورد استناد در ثبت
تر بودن  ها حاكي از كيفي علمي است. در پژوهش حاضر يافته

اگر چه اين نسبت  .به ايران است مقاالت كشور تركيه نسبت
دهنده اين است كه كشور  رسد و نشان درصد نيز نمي 1حتي به 

تركيه شرايط بسيار بهتري را نسبت به كشور ايران به عنوان 
اختراعات نيز وضعيت كشور   يك رقيب ندارد. در مورد ثبت

دريافتي بهتر است.  نسبت به ايران در تعداد استنادهاي تركيه

                                                            
1. Guan and He 
2. Guan and Gao 
3. Hung and etal 

4لعه ديگر كاركيدر مطا
 ) به بررسي استنادات ثبت1998( 

ر كيفيت فناوري پرداخت. ب اختراعات به عنوان شاخصي مؤثر 
توان  با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعات انجام شده مي

اختراعات را به عنوان شاخصي كه نشانگر   استناد در ثبت
گرفته و  جريان علم و تبديل شدن آن به فناوري باشد، در نظر

با استفاده از آنها وضعيت كيفي و كاربردي بودن مقاالت و در 
). 1998نهايت تبديل آنها به فناوري را بررسي كرد (كاركي، 

توان تعامل كشورها،  مي چنين با استفاده از استنادها هم
سسات تحقيق و توسعه و دانشگاه را نيز به ها، مؤ سازمان
و بر افزايش توليدها  تواند عامل ميآورد كه اين ت دست

هوانگ و باشد ( المللي مؤثر هاي كشور در سطح بين پيشرفت
5ليدسدروف() 2012همكاران، 

 ،2012(  

تواند  اختراعات و مقاالت مي  ثبتهاي  سان بودن موضوع هم
به عنوان شاخص ديگري براي چگونگي جريان علم و فناوري 

. بر اساس و كيفيت منابع توليد شده مورد بررسي قرار گيرد

مقاالت اين  هاي ساني موضوع نتايج به دست آمده از بررسي هم
ساني ضعيف موضوعي بين مقاالت به  دو كشور با يكديگر، هم

ساني از وضعيت  اختراعات اين هم  دست آمد. اما در مورد ثبت
و هر دو كشور در حوزه موضوعي  ،بهتري برخوردار بود

را توليد كرده بودند.  اختراع پزشكي و مهندسي بيشترين ثبت
 6اين در حالي است كه مطالعات عصاره و ويلسون

)2002 ،(
ساني  ) نتايح متفاوتي در مورد هم1385معين و همكاران (

 به اين نتيجه رسيدند ها آنموضوعات را نشان دادند. 

نويسندگان ايراني در حوزه موضوعي شيمي بيشترين مشاركت 
راعات نيز نوروزي و عبدخدا اخت  اند. در مورد ثبت را داشته

اختراعات كشور   ) به اين نتيجه دست يافتند كه ثبت1391(
ايران در حوزه فناوري شيمي و متالوژي بيشترين توليد را 

چنين در مورد كشور تركيه نيز بيشترين توليد  هم ها آنداراست. 
به  حوزه كاالهاي ضروري اعالم كردند. اختراع را در  ثبت

از اين است  ) حاكي1386هاي عباسي و افشارنيا ( عالوه يافته

                                                            
4. Karki 
5. Leydesdorff 
6. Osareh & Wilson 
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هاي فناوري در  اختراع در بين گروه  كه بيشترين تعداد ثبت
رشته فيزيك است كه نتايج مطالعات پيشين مخالف با نتايج 

در  ها ساني موضوع مطالعه حاضر است. اين تفاوت در هم
تواند ناشي از متفاوت بودن نيازهاي  هاي مختلف مي سال
توان  ها باشد. از اين رو مي رها و جامعه در طي آن سالكشو

اختراع و كرد كه پتانسيل كارهاي تحقيقاتي، چنين استنباط 
هاي موضوعي مختلف وجود  هاي نوآورانه در حوزه فعاليت
هاي علم و فناوري را براي تقويت  و بايد بتوان زيرساخت ،دارد

اجتماعي و  ،هاي مختلف با توجه به شرايط اقتصادي در عرصه
علم و فناوري را سياسي كشور فراهم كرد. كيفيت توليدهاي 

افزايش داده و در نتيجه به ارتقا و اعتالي جايگاه علمي كشور 
تا بتوان وضعيت خود را نسبت به رقبا از جمله  ،كمك كرد

  كشور تركيه بهبود بخشيد.

و تعداد مدارك توليد شده در هر حوزه  تعداد استنادها
نيز در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه موضوعي 

به نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر تحليل موضوعي 
دهد كه كشور ايران و تركيه به ترتيب بيشترين  مدارك نشان مي

. از نظر كيفي نيز اند توليد را در مهندسي و پزشكي داشته

هر دهد كه  اين دو حوزه موضوعي نشان مي بررسي استنادها
ا ل ردو كشور از نظر دريافت استناد در حوزه پزشكي رتبه او

اين حوزه با توجه به نيازهاي  اند. بنابراين توليدهاي كسب كرده
ه و توانسته است بيشترين المللي بود ملي و حتي شايد بين

 را به دست آورد. استنادها

توليدترين حوزه  اختراعات كشور ايران، پر  در مورد ثبت
استنادترين حوزه  و مهندسي و مواد مرتبط) با پر(پزشكي 

(كامپيوتر و ارتباطات) يكي نيست. در حالي كه براي كشور 
 توليدترين و پر تركيه نتايج متفاوتي به دست آمد و پر

ها  توان گفت اختراع ياستنادترين حوزه يكسان است. بنابراين م
فناوري و گذار مخترعان و نويسندگان ايران در  ثيرو مقاالت تأ

توليد علم جهاني در حوزه موضوعي است كه مخترعان ايراني 
  دارند.  در اين حوزه كمتر فعاليت

كيفي نقش نويسندگان و مخترعان در  توليدهايبراي داشتن 
ثير به اختراعات با كيفيت و كاربردي تأ  توليد مقاالت و ثبت

بيشتر بيان شد استناد و تعداد  قبالًطور كه  سزايي دارد. همان
بنابراين تواند دليلي بر كيفي بودن توليدها باشد.  استناد مي

كند.  نويسنده و مخترع پراستناد، مدارك با كيفيتي را توليد مي
شخصي كه به عنوان نويسنده و مخترع پر استناد معرفي 

تواند نقش اصلي را در پيشبرد جريان دانش و  شود، مي مي
شد. با توجه به اين موضوع توليد فناوري در هر كشور داشته با

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه هيچ ارتباطي بين مخترعان و 
نويسندگان دو كشور ايران و تركيه وجود نداشته و هيچ فردي 

هاي يكساني را انجام دهد.  يتنيست كه در هر دو حوزه فعال
علمي  عان شناخته شدند كه داراي توليدهايه برخي از مخترالبت

آنها بسيار چشمگير نبود. به  . اما تعداد استنادهاينيز بودند
با استفاده از  )2007عالوه بر اساس مطالعات لو و همكاران (

توان نويسندگان هسته را بر اساس  دريافتي مي استنادهايتعداد 
اي را در هر حوزه  و افراد غيرحرفه ،قانون بردافورد تعيين

در ايجاد  تواند موضوعي شناسايي كرد كه اين خود مي
و در نتيجه منجر به افزايش  ،باشد هاي پژوهش مؤثر جبهه

همكاري علمي، توليد خالص و با كيفيت در زمينه علم و 
 1در تحقيق ديگر، ماير .)2012ژانگ و همكاران، (فناوري شود 

) در همين راستا به بررسي نويسندگان 2005و همكارانش (

ود هيچ ارتباطي را بين نيز در مطالعه خ ها آنمخترع پرداختند. 
نويسندگان و مخترعان به دست نياورند. از جمله داليلي كه 

اين است كه  ،توان براي اين عدم ارتباط بيان كرد مي
ازهاي هاي فناوري و ني نويسندگان آشنايي كافي با حوزه

از سوي ديگر نقش دانشگاه در  .اند نداشتهصنعت در اين راستا 
يزه در نويسندگان براي انجام كارهاي ايجاد چنين ارتباط و انگ

كاربردي و كيفي در جهت ارتقا سطح فناوري در دانشگاه و 
و نتوانسته است نيروهاي  ،چنين صنعت بسيار ضعيف بوده هم

و در هر دو حوزه توليد علم  ،خود را در اين راستا تشويق كرده
  و فناوري فعال باشد.

 يت توليدهاياگر چه كم پژوهش حاضر نشان دادبنابراين 

ند هاي معتبر مان هاي اخير در پايگاه علمي ايران در طي سال
  اما توليد ثبت اسكوپوس رشد قابل توجهي داشته است.

                                                            
1. Meyer 
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وان يك شاخص فناوري وضعيت مناسبي را از اختراعات به عن
هاي  و در بيشتر موارد كشور تركيه در شاخص ،نظر كيفي ندارد

ور از آنجا كه كش . البتهتمورد بررسي شرايط بهتري را داراس
جامع علمي كشور ذكر  ي تركيه به عنوان يك هدف در نقشه

 .آلي نسبت به كشور ايران برخوردار نيست شده، از شرايط ايده

اندازه  هاي كشور و چشم ريزي تواند در برنامه اين نكته مي
  بيست ساله مورد توجه قرار گيرد.

علمي  توليدهايتر از آن كيفيت كميت و مهمبراي بهبود 
و  ،هاي خود را با ديگر كشورها افزايش داده توان همكاري مي

هاي  هاي پژوهش با كشورهاي پيشرو در حوزه با تشكيل جبهه
  علمي و در نهايت ثبت مختلف وضعيت توليدهايموضوعي 

. داداختراعات را به عنوان يك شاخص فناوري افزايش 

تواند به توليد  ت ميچنين تطابق نيازهاي دانشگاه با صنع هم
دانشگاه  ند.كهدفمند و در راستاي نيازهاي جامعه كمك 

و امكانات و  باشد توان نقش اصلي را در اين ميان داشته مي
به علم و فناوري مهيا  ايط الزم را براي توجه پژوهشگرانشر

مطالعه توازن مناسبي بين  چنين با توجه به نتايج اين كند. هم
كه اين عدم  ،اختراعات برقرار نيست  تعلمي و ثب توليدهاي
ثر ميان علم و ؤتواند ناشي از موانع مالي، نبود رابطه م توازن مي
  هاي صحيح در حوزه ثبت اريذو نبود سياستگفناوري 

رساني در  ريزي صحيح و اطالع برنامه با اختراعات باشد، كه
طرف  برتا حد ممكن بايد اين ضعف را اختراع  هاي ثبت حوزه
، انتشارات، سنجي (استنادها هاي علم ه از شاخص. استفاددكر

تواند كمك  نسبت استنادات به مقاالت و ...) در اين راستا مي
بتوانند به  كهاران علم نمايد ذشايان توجهي را به سياستگ

اندازه  اهداف كالن خود در نقشه جامع علمي و سند چشم
، اجتماعي و و بهره وري بيشتر از لحاظ اقتصادي بيست ساله

  سياسي نيز دست يابند.

آوري اطالعات از  هاي اين پژوهش جمع از جمله محدوديت
هاي مورد نظر بود كه به علت روزآمدي سازي در  پايگاه
  هاي آنها در حال تغيير بودند. دههاي مختلف دا زمان

آمده پيشنهادهاي زير ارائه  به دستهاي  بر اساس يافته
 :گردد مي

ها، مراكز  فناوري و نوآوري در دانشگاهتقويت بسترهاي  -
 ؛تحقيقاتي و علمي

 هاي فناوري؛ هاي صحيح براي حوزه سياستگذاري -

هاي تحقيق، نيروي انساني و ...  هدفمند كردن هزينه -
طح هاي علم و فناوري در س داده افزايش برون جهت

 ها و صنعت؛ دانشگاه

تشويق و ترغيب پژوهشگران براي شركت در  -
 مربوط به حوزه فناوري و نوآوري.هاي  فعاليت
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