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چکیده
اهمیت دستاوردهای علم و فناوری در دنیای امروز چنان است که بخش اعظمی از توسعۀ کشورها براساس آن ها ارزیابی 
بازه  فناوری در  و  بروندادهای علم  از منظر  ایران  با هدف بررسی وضعیت جمهوری اسالمی  می شود. پژوهش حاضر 
به روش  و  بوده  این پژوهش کاربردی  انجام شد.   D8 با کشورهای اسالمی عضو گروه  آن  و مقایسۀ  بیست ساله  زمانی 
تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد علم سنجی ارائه شد. جامعۀ پژوهش شامل بروندادهای علمی و فناورانه کشورهای اسالمی 
گروه D8، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و پایگاه های بین المللی پروانه های ثبت اختراعات در بازه زمانی 1997تا 2017 
بود. یافته های پژوهش نشان داد که ایران در شاخص های تعداد بروندادهای علمی و استنادات، پس از ترکیه جایگاه دوم را 
 USPTO به خود اختصاص داده است. در حوزۀ بروندادهای فناورانه در سه پایگاه بین المللی D8 در بین کشورهای گروه
EPO، و WIPO ایران به ترتیب در جایگاه دوم پس از مصر، جایگاه سوم پس از ترکیه و مالزی و جایگاه چهارم پس از 
ترکیه، مالزی و مصر قرار داشت. با توجه به نسبت بروندادهای فناورانه به برونداد های علمی، ایران در بین هشت کشور 
بیشتر کشورهای  بود. در  نیجریه عقب تر  یا  بنگالدش  پاکستان،  از  این حیث حتی  از  و  جایگاه چندان مناسبی نداشت 
معنی داری  و  مثبت  رابطۀ  فناورانه  بروندادهای  و همچنین  استنادات  تعداد  با  علمی  بروندادهای  تعداد  بین  بررسی شده 
 به افزایش متناسب و شایستۀ 

ً
برقرار بود. با وجود این، نتایج نشان دادند که افزایش تعداد بروندادهای علمی ایران الزاما

بروندادهای فناورانه منجر نشده است. این موضوع نشان دهندۀ شکاف بین علم و فناوری در کشور است. 
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مقدمه

امروزه علم، فناوری و نوآوری نماد تالش بشر در دستیابی به زندگی 
بهتر تلقی می شود و اهمیت آن چنان است که بخش اعظمی از 
آن ها  فناورانۀ  و  علمی  دستاوردهای  براساس  نیز  کشورها  توسعۀ 
و  فناوری  پیشرفت در علم،  براین اساس، میزان  ارزیابی می شود. 
تبدیل شده است؛  از رفاه و مرجعیت کشورها  به نمادی  نوآوری 
به  اندازۀ بسیار زیادی  تا  به طوری که اکنون مبنای قدرت کشورها 
میزان برخورداری و بهره برداری آن ها از علم و دانش بر می گردد. 
که  کشورهایی  جهانی،  جامعۀ  در  تا  شده  دلیلی  موضوع  این 
در  قدرت خود می کوشند سرمایه گذاری  و  اقتدار  اثبات  درصدد 
حوزۀ علم، فناوری و نوآوری را بیش از پیش در دستور کار خود 
قرار دهند )نوروزی و مددی، 1394(. این چنین سرمایه گذاری ها 
نوآوری منجر شده و بستر  فناوری و  به تولید علم،  بلندمدت  در 

پیشرفت کشور ها را فراهم می کند. 
تولیدات و بروندادهای علمی و فناورانۀ خود قالب های گوناگونی 
دارند. در این میان معتبرترین و باارزش ترین قالب برونداد علمی 
اصیل  پژوهش های  و  تحقیقات  طرح های  از  مستخرج  مقاالت 
است که در نشریات معتبر علمی منتشر و در پایگاه های بین المللی 
برونداد  قالب های  معتبرترین  از  دیگر،  سوی  از  می شوند.  نمایه 
معتبر  نمایه های  در  اختراع1  ثبت  پروانه های  به  می توان  فناورانه 
و  داوری  مراحل  که  درصورتی  اختراع  یک  درواقع  کرد.  اشاره 
ثبت را پشت سر گذاشته باشد، می تواند شاخص تولید فناوری و 
معیاری برای توصیف و ارزیابی وضعیت نوآوری صنعتی هر کشور 
قلمداد شود. با استفاده از این شاخص مطالعات بسیاری بر روی 
ارزیابی خروجی های تحقیق و توسعه، با استفاده از آمار اختراعات 

ثبت شده، انجام شده است )امیری و همکاران، 1387(.
با توجه به ضرورت همگامی با تغییرات و روندهای جهانی، در 
ایران نیز توجه به تولید علم و فناوری و همچنین رصد و ارزیابی آن 
در یکی دو دهۀ گذشته در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران 
کشور قرار گرفت و براساس آن نیز اسناد باالدستی نظام جمهوری 
توسعۀ  به فصل  نمونه می توان  برای  پایه ریزی شد.  ایران  اسالمی 
توسعۀ  پنجم  برنامۀ  کشور،  سوم  توسعۀ  برنامۀ  در  فناوری  و  علم 
جامع  نقشۀ  بیست ساله،  چشم انداز  سند  اجتماعی،  اقتصادی 
مقام  )ابالغی  فناوری  و  علم  کلی  سیاست های  و  کشور  علمی 
همکاران،  و  )مرادی پور  کرد  اشاره  برکاته(  دامت  رهبری،  معظم 
اهداف  بر  تمرکز  می توان  به وضوح  اسناد  این  مرور  با   .)1396
بلندمدت و کوتاه مدت نظام توسعۀ علم و فناوری کشور را مشاهده 
کرد. با استناد به سند چشم انداز بیست سالۀ کشور، دستیابی ایران 
تحقق  منظر  از  منطقه  سطح  در  فناوری  و  علمی  اول  جایگاه  به 
علم،  تولید  و  نرم افزاری  جنبش  بر  کید  تأ با  و  دانش بنیان  اقتصاد 

1. Patents

بهره مندی از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، مهم ترین 
نقشه  این  است.  فناوری  و  علم  حوزۀ  در  ترسیم شده  اهداف 
اهداف  تأمین  و  اسالمی  انقالب  آرمان های  به  دستیابی  متضمن 
فعالیت های  و  است  باالدستی  اسناد  در  مندرج  فناوری  و  علمی 
کالن کشور را راهبری می کند )وحیدی و علی احمدی ، 1396(. 
کید بر تالش  آنچه از بررسی این اسناد نتیجه گیری می شود یکی تأ
به منظور پیشرفت و توسعۀ علم و فناوری در کشور است و دیگری 
رقابت با کشورهای منطقه به منظور کسب باالترین جایگاه در علم 
و فناوری و همچنین کسب مرجعیت علمی و فناوری در بین دیگر 
کشورهاست. این بدین معناست که نه فقط پیشرفت علم و فناوری 
در داخل کشور نیاز به توجه دارد، بلکه از بعد بین المللی نیز باید 
با دیگر کشورهای دنیا، به ویژه آن هایی که با ایران اشتراکات، پیوند 
موجود  وضعیت  شناخت  ازآنجا که  کند.  رقابت  دارند،  قرابت  و 
گام مهمی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری آینده در هر نظامی 
است، نظام علم و فناوری کشور نیز از این اصل مستثنی نیست و 
به منظور دستیابی به اهداف ذکرشده در اسناد باالدستی، شناخت 
در طول  تغییرات  روند  تعقیب  و همچنین  دقیق وضعیت موجود 
زمان به نسبت اهداف تعیین شده و مقایسۀ جایگاه کشور با دیگر 
کشورها ضروری است. این ارزیابی که می تواند کمیت و کیفیت 
فعالیت های علمی را دربرگیرد خواهد توانست تصویری روشن از 
وضعیت کارکرد ساختار علمی و تکامل آن در عرصۀ سیاست ملی 
یا راهبرد مدیریت تحقیقاتی کشور را ارائه دهد )نوروزی چاکلی 

و همکاران، 1394(.
نیز سال هاست  توسعه یافته  به همین سبب است که کشورهای 
برنامه ریزی شده، شاخص های  و  فناوری مستمر  و  در عرصۀ علم 
خود را در این حوزه رصد کرده، برنامه های آیندۀ خود را براساس 
نتایج به دست آمده طراحی می کنند )کیان پور و صالحی، 1394(. 
کشورهای  با  ایران  کشور  که  جهانی،  مجامع  مهم ترین  از  یکی 
اسالمی  کشورهای  دارد،  نزدیک  تعامالت  و  همکاری  آن  عضو 
درحال توسعۀ عضو پیمان D8 است. کشورهای اسالمی عضو این 
مجمع، که در سال 1376ش برابر با 1997م شکل گرفت، شامل 
بنگالدش،  اندونزی،  مالزی،  پاکستان،  ترکیه،  ایران،  کشورهای 
مصر و نیجریه است. اعضای این مجمع جهانی به منظور مناسبات 
همچون  اموری  در  همکاری  تعهد  و  مذهبی  فرهنگی،  گوناگون 
مالی،  ارتباطات،  علمی  صنعتی،  سیاسی،  اقتصادی،  مسائل 
انرژی،  فقرزدایی،  فناوری،  و  علوم  روستایی،  توسعۀ  بانک داری، 
و  روابط  آموزش  و  فرهنگ  جهان گردی،  بهداشت،  کشاورزی، 
 مستحکمی با ایران داشته، هدف خود از شکل دهی 

ً
تعامالت نسبتا

نیز رقابت و همکاری سالم در حوزه های فوق ذکر  این مجمع را 
کرده اند )پارک فناوری پردیس، 1389(.

ازآنجاکه پیشرفت در علم و فناوری، رقابت با کشورهای منطقه 
کسب  همچنین  و  حوزه  این  در  جایگاه  باالترین  کسب  هدف  با 
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باالدستی  اسناد  که  است  اهدافی  از  فناوری  و  علمی  مرجعیت 
و  علمی  بروندادهای  وضعیت  ارزیابی  دارند،  تأکید  آن  بر  کشور 
و  منطقه  کشورهای  سایر  میان  در  جایگاه  تعیین  و  کشور  فناورانۀ 
به منظور   .)1392 همکاران،  و  )محمودی  است  ضروری  رقیب 
و  انتظاری  اسناد،  این  در  و راهبردهای مندرج  اهداف  به  دستیابی 
محجوب )1392( تأکید می کنند که ایران باید با کشورهای منطقه 
شامل کشور آسیای غربی، قفقاز و خاورمیانه رقابت کند و در مدت 
بیست  سال مطابق با سند چشم انداز از تمامی آن ها پیشی بگیرد. 
بررسی  هدف  با  مطالعاتی  گرچه  که  می کنند  اشاره  محققان  این 
زوایای متعدد در این حوزه انجام شده، با وجود این از جهاتی معلوم 
کدام  و  جلوترند  ایران  از  اندازه  چه  تا  رقیب  کشورهای  که  نیست 
دارند؟  فاصله  ایران  از  اندازه  تا چه  ایران  رقبای  کشورها عقب تر؟ 
ایران در سال 1404 به مقام اولی منطقه خواهد رسید  آیا  اینکه  و 
یا نه؟ بنابراین کنترل مسیر، توان رقابت و شناسایی جایگاه کشور 
همگی مستلزم اندازه گیری و ارزیابی عملکرد کشور در عرصۀ تولید 
علم و تولید فناوری است که الزم است در فواصل زمانی گوناگون 
کشور  که  می کند  ایجاب  ضرورتی  چنین  شود.  سنجیده  و  رصد 
موقعیت علمی خود را در سطح بین المللی بسنجد و سپس با توجه 
به مزیت های نسبی خود، به سمت اهداف تعیین شده حرکت کند. 
و  شناسایی  قوت    ها  و  نقاط ضعف  فرایند  این  در  که  است  بدیهی 
بستر بهبود شرایط فراهم می شود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی 
و  علمی  بروندادهای  منظر  از  ایران  اسالمی  جمهوری  وضعیت 
فناورانه و جایگاه آن در قیاس با کشورهای اسالمی درحال توسعۀ 

گروه D8 در بازه زمانی بیست ساله )2017-1997( تعیین کند.

1. پرسش های پژوهش

1. سهم ایران در کمیت بروندادهای علمی در قیاس با کشورهای 
اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 چه میزان است؟

با  قیاس  در  علمی  بروندادهای  کیفیت  در  ایران  سهم   .2
کشورهای اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 چگونه است؟

کشورهای  با  قیاس  در  ایران  فناورانۀ  بروندادهای  سهم   .3
اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 چگونه است؟

در  ایران  فناورانۀ  بروندادهای  به  علمی  بروندادهای  نسبت   .4
 D8 گروه  عضو  توسعۀ  درحال  اسالمی  کشورهای  با  قیاس 

چگونه است؟ 

5. چه ارتباطی بین تعداد بروندادهای علمی و تعداد بروندادهای 
فناورانۀ کشورهای اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 وجود 

دارد؟

6. چه ارتباطی بین تعداد بروندادهای علمی و تعداد استنادات 
دریافتی کشورهای اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 وجود 

دارد؟

2. پیشینۀ پژوهش

مطالعات متعددی در داخل و خارج از ایران دربارۀ تولیدات و مقایسۀ 
تطبیقی پژوهشگران و کشورهای جهان و در سطوح ملی و جهانی 
ارائه شده است. در این بخش، تعدادی از پژوهش های مرتبط بررسی 
می شوند. این پژوهش ها به دو قسمت پژوهش های داخلی و خارجی 

تقسیم و در دو بخش بعدی به تفضیل ذکر شده اند.
منصوری و عصاره طی پژوهشی به بررسی وضعیت کشورهای 
اسالمی پیشرو در تولید علم در پایگاه وب آو ساینس1 در سال های 
1994 تا 2008 پرداختند. شانزده کشور از میان 57 کشور اسالمی 
در زمرۀ فعال ترین کشورهای اسالمی قرار داشتند؛ به طور میانگین 
این کشورها در انتشار مدارک رشد صعودی داشتند که پیشتاز آن ها 
هم بستگی  ضریب  از  استفاده  با  آماری  آزمون  است.  ایران  کشور 
رابطۀ  استنادها  سهم  و  مقاالت  سهم  میان  می دهد  نشان  پیرسون 
معنی دار منفی وجود دارد؛ هر میزان سهم مقاالت کشورها افزایش 
بیشترین  میانگین  است.  یافته  کاهش  آن ها  به  استناد  سهم  یافته، 
اندونزی  به  لبنان و تونس و کمترین استنادها  به مقاالت  استنادها 

تعلق گرفته است )منصوری و عصاره، 1389(.
تطبیقی  ارزیابی  هدف  با  مقاله ای  انتشار  با  کیانی  و  مصطفوی 
علم:  تولید  در  پیشرو  اسالمی  کشورهای  نمایه شدۀ  علمی  تولیدات 
 2012 تا   2002 سال های  میان  در  پاکستان  و  مصر  ترکیه،  ایران، 
 2  ESI علمی  اطالعات  پایگاه  آمارهای  و  شاخص ها  از  استفاده  با 
پرداختند. درمجموع بررسی ها نشان می دهد که در مقایسه با کشورهای 
اسالمی پیشرو در تولید علم، رشد مقاالت علمی ایران از لحاظ علمی 
استنادها در وضعیت  میزان رشد  بوده است؛ درصورتی که  چشمگیر 

مطلوبی قرار ندارند )مصطفوی و کیانی، 1394(.
یا کیفیت؟  با عنوان »کمیت  کرامت فر و همکاران در پژوهشی 
-1996 سال های  طی  مالزی  و  ترکیه  ایران،  علم  تولید  ارزیابی 
2013« گزارش می کنند که کمیت تولید علم در کشور و سرعت 
به جمعیت، چندان  با توجه  این مقادیر  اما  آن شایان توجه است، 
مطلوب نیست. بررسی شاخص های تعیین کیفیت نشان دهندۀ رشد 
کیفیت تولیدات و مجالت علمی ایران به  نسبت کشور ترکیه است 

)کرامت فر و همکاران، 1394(.
عالیی آرانی و نقشینه پژوهشی را با هدف تحلیل وضعیت پروانه های 
دادند.  انجام  اختراع  ثبت  چهارگانۀ  اداره های  در  ایرانی  اختراع  ثبت 
براساس این پژوهش، 365 مخترع ایرانی در 218 اختراع به ثبت رسیده 
اختراع:  ثبت  ادارۀ  چهار  از  هریک  سهم  و  داشته اند  مشارکت 
اروپا،آمریکا، ژاپن و سازمان جهانی مالکیت )WIPO(3 به ترتیب 11، 

39/2 و 48 درصد بود )عالیی آرایی و نقشینه، 1388(.

1. Web of Science

2. Essential Science Indicators

3. World Intellectual Property Organization
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طاهری دولت آبادی و نوروزی چاکلی در مطالعه ای تحلیلی، 
وضعیت دو کشور ایران و ترکیه را براساس شاخص های مهم علم 
و فناوری طی سال های 2000 تا 2011 مقایسه کردند. یافته های 
این مطالعه، که براساس داده های پایگاه اسکوپوس1 و پایگاه ثبت 
کشور  برتری  نشان دهندۀ  بود،   2)USPTO( آمریکا  اختراعات 
بروندادهای  بروندادهای علمی و همچنین تعداد  ترکیه در تعداد 
فناورانه به نسبت کشور ایران بود . محققان اذعان داشتند که این امر  
بیانگر ضعف بسترهای علمی، نوآوری، صنعت، تولید و فناوری 
در کشور ایران به نسبت ترکیه است. این مطالعه نشان داد که رابطه 
کشور،  دو  در  علمی  تولیدات  و  فناورانه  بروندادهای  تعداد  بین 
رابطه معنی داری نیست. میان هیچ یک از کشورها رابطۀ معنی دار 
نبود.  از این رو برنامه ریزی برای بهبود تعامل دفاتر ارتباط صنعت 
بررسی  به منظور  کالن  سطح  در  سیاست گذاری  و  دانشگاه  با 
نیازهای دانشگاه و صنعت و دستیابی به سطح مطلوب توسعۀ علم 
و فناوری از پیشنهاد های این مطالعه است )طاهری دولت آبادی و 

نوروزی چاکلی، 1394(.
گروه  علمی  تعامالت  »پایش  عنوان  با  پژوهشی  در  بهی زاده 
هشت کشور اسالمی درحال توسعه )D8( طی بازه زمانی 2005 
با  مناسبی   

ً
نسبتا سطح  تا  کشور  هشت  که  دریافت   »2014 ـ 

یکدیگر تعامالت علمی مناسب داشته اند و در میان آن ها، آن دسته 
که از نظر تولید علم در سطح پایین تری قرار دارند تمایل بسیاری 
به مشارکت علمی درونی داشته اند. در مقابل، کشورهایی که در 
بین المللی  علمی  مشارکت  به  داشته اند،  باالیی  رتبۀ  علم  تولید 
شد  گرفته  نتیجه  پژوهش  این  براساس  داشته اند.  بسیاری  تمایل 
بروندادهای  روزافزون  شکوفایی  ضامن  علمی  تعامل  ازآنجا که 
علمی است، همین امر باعث کیفیت بهتر این گونه بروندادها نیز 

خواهد شد )بهی زاده، 1395(.
بررسی  به  پژوهشی  در  نورمحمدی  و  احمدآبادی  آزادی 
تولیدات فناورانه و علمی ایران و مقایسۀ آن با برخی از کشورهای 
پرداختند.   2015 ـ   2006 سال های  فاصلۀ  در  جهان  و  منطقه 
در  آن  کاربردی کردن  و  علم  تولید  میان  که  داد  نشان  آن ها  نتایج 
مطلوب  به وضعیت  مشاهده می شود. رسیدن  ایران خأل عمیقی 
در حوزۀ تبدیل علم به ثروت و افزایش پروانه های ثبت اختراعات، 
نیازمند برنامه ریزی  به ثروت،  به منزلۀ عاملی مهم در تبدیل علم 
صحیح و تشویق مخترعان به ثبت کارهای فناورانۀ خود در مجامع 

بین المللی است )آزادی احمدآبادی و نورمحمدی، 1395(.
بروندادهای  میان  رابطه  تحلیل  هدف  با  را  پژوهشی  نگهبان 
یا ثبت  فناورانه  برتر جهان و میزان بروندادهای  علمی کشورهای 
اختراعات آن ها ارائه داد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین 

1. Scopus

2. United States Patent and Trademark Office

آن ها،  فناورانۀ  بروندادهای  و  کشورها  اکثر  علمی  بروندادهای 
طی  هم بستگی  این  و  دارد  وجود  معنی داری  و  مثبت  هم بستگی 
سال های بررسی شده روندی سعودی با شیب مالیم داشته است. 
وی از این یافته نتیجه گرفت که هم بستگی بین علم و فناوری در 
جهان رو به افزایش بوده، و روزبه روز علم و فناوری درهم تنیده تر 
و  ایران  علمی  بروندادهای  بین  رابطه  این  که  هرچند  می شوند؛ 

بروندادهای فناورانه صدق نمی کند.
در مطالعات خارج از کشور، برچی وهمکاران در مطالعه ای با 
عنوان »بهره وری علمی مخترعان دانشگاهی: شواهد جدید برای 
بدون  پژوهشگِر  و  دانشگاهی  مخترع   229 علمی  تولید  ایتالیا« 
اختراع،  ثبت  پروانه های  بین  ارتباط  نظر  از  را  اختراع  پروانۀ  ثبت 
مقاالت و نیز ارتباط بین پژوهش های کاربردی، برمبنای کیفیت و 
تعداد انتشارات، بررسی و مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که 
بین پروانه های ثبت اختراع و انتشارات علمی مخترعان دانشگاهی 
هم بستگی قوی وجود دارد )Breschi et al. 2005(. به منظور 
بر  ای  مطالعۀ  هان  نیز،  صنعت  و  فناوری   ، علم  ارتباط  بررسی 
روی مقاالت علمی پایگاه ISI و ادارۀ ثبت اختراع آمریکا در سال 
نانوفناوری،  مانند  حوزه هایی  مطالعه،  این  در  داد.  انجام   2007
فناوری اطالعات و فناوری زیستی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج 
این مطالعه نشان داد که علم و فناوری و صنعت با یکدیگر مرتبط 
 اند و این ارتباط در چارچوبی تعیین شده است که میزان آن باید 

.)Han, 2007( در پژوهش های آتی مشخص شود
فو و همکارانش به بررسی تولیدات علمی، استنادات، مجله ها 
و مؤسسه های کشور چین در پایگاه اطالعات ESI میان سال های 
علمی  تولیدات  رشد  سرعت  و  پرداخته اند   2009 تا   1999
و  فیزیک  علوم  در  چینی ها  کرده اند.  بیان  باال  بسیار  را  چینی ها 
شیمی، بسیار فعال بوده اند و در علوم مواد مهندسی و ریاضیات، 
میراندا  ـ  بسیار عالی عمل کرده اند )Fu et al., 2012(. المبیز 
توسعۀ  حوزۀ  در  را  جهان  کشورهای  علمی  تولیدات  همکاران  و 
آن ها  استنادی  پایگاه  کردند.  بررسی  را  زیست  محیط  و  پایدار 
که  داد  نشان  بررسی ها  نتایج  است.  بوده  آوساینس  وب  پایگاه 
اسپانیا،  کانادا،  انگلستان،  هند،  چین،  آمریکا،  ایران،  کشورهای 
برزیل، ایتالیا و استرالیا به ترتیب بیشترین تولیدات علمی را در این 
تولیدات  به  استنادات  تعداد  به  مربوط  مطالعات  داشته اند.  حوزه 
علمی کشورها در این حوزه نشان داد که بیشترین استنادات مربوط 
به تولیدات علمی کشورهای چین، آمریکا، کانادا و برزیل است 

.)Lambis- Miranda, 2018(
با  ارائه شده نشان داد که گرچه مطالعاتی پراکنده  مرور پیشینه 
ولی  گرفته  انجام  فناوری  یا  و  علم  و جایگاه  محوریت وضعیت 
را در نظر  برهۀ زمانی کوتاه و خاصی  این پژوهش ها  از  هر یک 
بیانگر روند حاکم در طی سالهای متمادی  نوعی  به  و  داشته اند 
دراین زمینه نمی باشند. بنابراین، با توجه به اینکه پیشرفت در علم 
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و فناوری و رقابت با کشورهای منطقه با هدف کسب مرجعیت 
علمی از اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی کشور است، ارزیابی 
وضعیت بروندادهای علمی و فناورانۀ کشور و تعیین روند رشد 
کشورهای  سایر  میان  در  متمادی  سالهای  طی  در  آن  جایگاه  و 
منطقه و مسلمان، ضروری به نظر است. ازاین رو، پژوهش حاضر 
برآن است تا به مطالعه تطبیقی بروندادهای علمی و فناورانۀ ایران 
و کشورهای اسالمی درحال توسعۀ D8 پرداخته و عملکرد کشور 
را در قیاس با این کشورها در بازه زمانی بیست ساله مورد ارزیابی 

قرار دهد.

3. روش شناسی پژوهش

)تحلیلی  پیمایشی  روش  به  و  بوده  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این 
شاخص های  از  استفاده  و  علم سنجی  رویکرد  با  توصیفی(  ـ 
بروندادهای  را  پژوهش  جامعۀ  است.  شده  انجام  علم سنجی 
علمی و فناورانۀ گروه هشت کشور درحال توسعۀ اسالمی ملقب 
مصر،  پاکستان،  ترکیه،  ایران،  شامل   )D8( عضو  کشورهای  به 
بازه  می دهند.  تشکیل  نیجریه  و  بنگالدش  مالزی،  اندونزی، 
زمانی این مطالعه، بازه زمانی بیست سالۀ 1997 ـ 2017 از زمان 
شکل گیری این گروه است. در این بازه، کلیۀ بروندادهای علمی 
این کشورها شامل تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی 
اسکوپوس و پایگاه وابسته به آن سایمگو1 و همچنین بروندادهای 
پایگاه  سه  در  ثبت شده  اختراع  ثبت  پروانه های  قالب  در  فناورانه 
بین المللی پروانه های ثبت اختراع، شامل ادارۀ اختراعات اتحادیۀ 
اروپا )EPO(،2 ادارۀ ثبت اختراع و نشان تجاری ایاالت متحدۀ 

1. Simago

2. European Patent Office: www.epo.org

 )WIPO( و سازمان جهانی مالکیت فکری )USPTO( آمریکا
هیچ گونه  آن،  هدف  به  توجه  با  پژوهش  این  در  شد.  استخراج 
پردازش  و  بررسی  بروندادها  تمامی  و  نشد  انجام  نمونه گیری 
آمار  و  توصیفی  آمار  از  نیز  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  شدند. 

استنباطی مانند آزمون هم بستگی اسپیرمن بهره گیری شد.

4. یافته های پژوهش

در این بخش یافته های حاصل از پژوهش به تفکیک سؤاالت بیان 
شده  است.

سؤال اول: سهم ایران در کمیت بروندادهای علمی به نسبت 
میزان  چه   D8 گروه  عضو  توسعۀ  درحال  اسالمی  کشورهای 

است؟
هشت  بین  در  که  می دهد  نشان   ،1 جدول  در  ارائه شده  نتایج 
کشور بررسی شده، کشور ترکیه با انتشار 531899 برونداد علمی 
کشورهای  علمی  بروندادهای  کل  از  درصد   30/8 است  توانسته 
اسالمی درحال توسعۀ D8 را به خود اختصاص دهد و جایگاه اول 
را به دست آورد. پس از آن کشور ایران با انتشار 448079 برونداد، 
توانسته است 25/9 درصد از کل تولیدات را به خود اختصاص دهد 
و در جایگاه دوم قرار گیرد. کشورهای مالزی با 14/4 درصد و مصر 
با 10/3درصد به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفته اند. از 
نظر جایگاه این کشورها در رتبه بندی جهانی نیز به همان ترتیب، 
جایگاه اول تا چهارم را کسب کرده اند. از این منظر، کشور ایران با 
448079 برونداد علمی در بازه زمانی بیست ساله در جایگاه دوم 
در بین کشورهای عضو گروه D8 و در جایگاه بیست و دوم بین سایر 

کشورهای جهان قرار گرفته است.

درصد مشارکت رتبۀ جهانی تولید علمرتبۀ کشورفراوانی نام کشور

53189912030/8ترکیه

44807922225/9ایران

24845733414/4مالزی

17782443910/3مصر

1278175467/4پاکستان

752206524/3اندونزی

750867535/3نیجریه

409858612/3بنگالدش

100--1725367جمع کل

D8 یع فراوانی و درصد بروندادهای علمی کشورهای اسالمی عضو گروه جدول 1: توز
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در  در  علمی  بروندادهای  کیفیت  در  ایران  سهم  دوم:  سؤال 
 D8 گروه  عضو  توسعۀ  درحال  اسالمی  کشورهای  با  قیاس 

چگونه است؟
دریافت  با  ایران  کشور   ،2 جدول  در  ارائه شده  داده های  براساس 
448079 استناد به بروندادهای علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، 
رتبۀ دوم را در بین دیگر کشورهای اسالمی عضو گروه D8 و پس از 
آن  از  پس  است.  آورده  به دست  استناد،   5048456 با  ترکیه  کشور 
به ترتیب کشورهای مالزی و مصر با دریافت 1615633 و 1570448 
استناد رتبه های سوم و چهارم این گروه را به دست آورده اند. درمجموع 
گفتنی است که سه کشور ترکیه، ایران و مالزی حدود 72/1 درصد کل 

استنادات کشورهای گروه D8 را کسب کرده اند.

سؤال سوم: سهم بروندادهای فناورانۀ ایران به نسبت در قیاس با 
کشورهای اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه D8 چگونه است؟ 

درصد استنادات تعداد استناداترتبۀ هر کشورنام کشور

1504845636/3ترکیه

2336997924/2ایران

3161563311/6مالزی

4157044811/3مصر

59433726/7پاکستان

65139973/7نیجریه

74662893/3اندونزی

83626092/6بنگالدش

13890783100جمع

D8 جدول 2: فراوانی و درصد استناد به بروندادهای علمی کشورهای اسالمی عضو گروه

 D8 یع فراوانی و درصد بروندادهای فناورانۀ کشورهای اسالمی عضو گروه جدول 3: توز

براساس یافته های مندرج در جدول 3، کشور ایران در پایگاه های 
اروپا  اختراع  ثبت  پروانه های  )پایگاه  بین المللی  اختراعات  ثبت 
)EPO(، پایگاه پروانه ها و عالئم تجاری آمریکا )USPTO(، پایگاه 
دوم،  رتبه های  به ترتیب   ))WIPO( فکری  مالکیت  جهانی  سازمان 
سوم و چهارم را در بین کشورهای عضو گروه D8 داراست. از این نظر، 
کشور ترکیه رتبۀ سوم را در پایگاه EPO به خود اختصاص داده است و 
در پایگاه های USPTO, WIPO رتبۀ اول را کسب کرده است. داده ها 
نشان می دهند که کشور مالزی در پایگاه EPO رتبۀ چهارم را داراست 
و در پایگاه WIPO و  USPTO رتبه های دوم را به دست آورده است. 
 EPO، در بین کشورهای بررسی شده، کشور مصر نیز در پایگاه های
را کسب  و سوم  اول، چهارم  رتبه های  به ترتیب   WIPOو  USPTO
کرده است. درمجموع این چهار کشور به ترتیب 76/6 درصد، 82/2 
عضو  کشورهای  فناورانۀ  بروندادهای  کل  از  درصد   93/3 و  درصد 

نام کشور

پایگاه های بین المللی ثبت اختراعات 

USPTOEPOWIPO

رتبۀ کشوردرصدفراوانیرتبۀ کشوردرصدفراوانیرتبۀ کشوردرصدفراوانی

80038/8110919/43304354/61ترکیه

50024/329016/14132823/82مالزی

25012/131122022414/34ایران

1507/2411821/1159510/63مصر

1426/958114/452203/95اندونزی

1346/56335/96701/26پاکستان

411/9791/67360/67نیجریه

401/9871/28320/58بنگالدش

-5565100-559100-2057100جمع
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گروه D8 را در بازه زمانی بررسی در پایگاه های EPO ،USPTO و 
WIPO به دست آورده اند. همان طور که از داده ها استنباط می شود، 
کشورهای پاکستان، نیجریه، اندونزی و بنگالدش سهم بسیار ناچیزی 

در بروندادهای فناورانۀ کشورهای عضو D8 دارند.

علمی  بروندادهای  و  فناورانه  بروندادهای  سهم  چهارم:  سؤال 
 D8 گروه  توسعۀ عضو  درحال  اسالمی  به نسبت کشورهای  ایران 

چگونه است؟ 
زمانی  بازه  در  که  نشان می دهد   1 نمودار  در  ارائه شده  داده های 
از بروندادهای علمی  بیست ساله، کشور مالزی حدود 31 درصد 
کشورهای عضو گروه D8 را به خود اختصاص داده و در 39 درصد 
 USPTO پایگاه  در  ثبت شده  گروه  این  فناورانۀ  بروندادهای  از 
مشارکت داشته است. این کشور بیشترین درصد مشارکت را هم در 
بروندادهای علمی و هم در بروندادهای فناورانه در بین کشورهای 
عضو داشته است. پس از ترکیه، کشور ایران با 26 درصد مشارکت در 
بروندادهای علمی و با 12 درصد مشارکت در بروندادهای فناورانه 
پس از ترکیه و مالزی قرار دارد. در بین این سه کشور، ترکیه و مالزی 
داشته اند؛  فناورانه  بروندادهای  ثبت  در  را  خود  مشارکت  بیشترین 
در  ثبت شده  کشورهای  فناورانۀ  بروندادهای  تعداد  که  بدین معنی 

پایگاه USPTO، به نسبت تعداد بروندادهای علمی شان بیشتر بوده 
است. در مقابل، کشور ایران قرار دارد که بیشترین مشارکتش را در 
بروندادهای علمی یا تولید علم داشته و از این نظر مصر، پاکستان، 

نیجریه و بنگالدش نیز شرایط مشابهی دارند. 

کشورهای  رتبۀ  درخصوص  کلی  دید  به دست آوردن  برای 
فناورانه،  برونداد  به  علمی  برونداد  نسبت  نظر  از  بررسی شده 
اسکوپوس  پایگاه  در  که  کشور،  هر  علمی  بروندادهای  تعداد 
پایگاه  در  که  آن کشور،  فناورانۀ  بروندادهای  تعداد  بر  ثبت شده، 
ثبت   2017 تا   1997 زمانی  بازه  در   USPTO اختراعات  ثبت 
ارائه شد.  نمودار 2  این محاسبات در  نتیجۀ  و  تقسیم شد  شده، 
ترکیه  و  اندونزی  مالزی،  کشورها،  میان  در  که  داد  نشان  نتایج 
حیث  این  از  ایران  کشور  و  داشته اند  را  شرایط  بهترین  به ترتیب 
اهمیت  است.  عقب تر  مصر  و  بنگالدش  پاکستان،  از  حتی 
در  فناورانه  بروندادهای  به  علمی  بروندادهای  سهم  نزدیک بودن 
این است که هرچه سهم این حوزه ها نزدیک تر باشد، نشان دهندۀ 
کشور  آن  شده  انجام  علمی  تحقیقات  و  پژوهش  کاربردی بودن 
که  زمانی  یعنی  است؛  صادق  نیز  مسئله  این  برعکس  است. 
سهم بروندادهای علمی یک کشور بیش از بروندادهای فناورانۀ 

)USPTO( بروندادهای علمی به نسبت سهم بروندادهای فناورانۀ ثبت شده در پایگاه )نمودار 1: سهم )درصد

)USPTO( نمودار 2: وضعیت کشورها از نظر نسبت بروندادهای علمی به بروندادهای فناورانۀ پایگاه
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به صورت  از علم  آن کشور  دارد که  امر  این  بر  باشد، داللت  آن 
کاربردی استفاده نکرده است و تا اقتصاد دانش بنیان فاصلۀ زیاد 

دارد )آزادی احمدآبادی و نور محمدی، 1395(.
سهم  به  علمی  بروندادهای  )درصد(  سهم  بررسی  در 
ثبت  بین المللی  پایگاه  دیگر  در  ثبت شده  فناورانۀ  بروندادهای 
EPO، یافته های مندرج در نمودار 3 نشان داد  اختراعات به نام 
که کشور مصر با 21/1 درصد مشارکت، بیشترین تأثیر را در ثبت 
بروندادهای فناورانۀ کشورهای عضو گروه D8 داشته است، ولی 
در مقابل فقط 10/3 درصد از بروندادهای علمی این گروه را به 
ترکیه  و  ایران  کشورهای  آن،  از  پس  است.  داده  اختصاص  خود 
ناچیزی قرار گرفته اند که هر دو در حدود 20  با اختالف بسیار 
که  هرچند  داشته اند؛  مشارکت  فناورانه  بروندادهای  در  درصد 
با  ایران  از  با 30/8 درصد،  فناورانه  بروندادهای  در  ترکیه  کشور 
در  بیشتر  اختالف  با  کشورهای  دیگر  دارد.  پیشی  درصد   25/9

جایگاه های بعدی قرار دارند.
بروندادهای  تعداد  نسبت  در  بررسی شده  کشورهای  رتبه بندی 
فناورانۀ ثبت شده در پایگاه ثبت اختراعات EPO در نمودار 4 ارائه 

 کشور اندونزی و پس از 
ً
شده است. براساس این رتبه بندی، مجددا

 D8 آن، مصر و مالزی در جایگاه اول تا سوم در گروه کشوره های
از پاکستان قرار دارد.  ایران در جایگاه پنجم پس  قرار گرفته اند و 
براساس داده های این پایگاه، کشور ترکیه در این نسبت رتبۀ ششم 

را کسب کرده است.
بررسی مشابهی دربارۀ بروندادهای فناورانه در پایگاه بین المللی 
 D8 گروه  عضو  کشورهای  درخصوص   WIPO اختراعات  ثبت 
انجام شد. نتایج این بررسی در نمودار 5 نشان داده شده است. 
ثبت  با 54/6 درصد مشارکت در  ترکیه  یافتۀ کشور  براین اساس، 
بروندادهای  در  مشارکت  درصد   30/8 و  فناورانه  بروندادهای 
به خود اختصاص  اول را در میزان مشارکت در گروه  علمی رتبۀ 
 23/8 با  به ترتیب  مصر  و  مالزی  کشورها  آن  از  پس  است.  داده 
دو  این  دارند.  قرار  فناورانه  برونداد  در  مشارکت  درصد   10/6 و 
بروندادهای علمی  از  کشور در مقابل، در 14/4 و 10/3 درصد 
درصد   4/3 با  نظر  این  از  ایران  کشور  داشته اند.  مشارکت  گروه 
 25/9 با  و  چهارم  جایگاه  در  فناورانه  بروندادهای  در  مشارکت 
درصد مشارکت در برونداد علمی در جایگاه دوم قرار دارد. درصد 

)EPO( بروندادهای علمی به سهم بروندادهای فناورانۀ ثبت شده در پایگاه )نمودار 3: سهم )درصد

)EPO( نمودار 4: وضعیت کشورها از نظر نسبت بروندادهای علمی به بروندادهای فناورانۀ پایگاه
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 )WIPO( بروندادهای علمی به سهم بروندادهای فناورانۀ ثبت شده در پایگاه )نمودار 5: سهم )درصد

)WIPO( نمودار 6: وضعیت کشورها از نظر نسبت بروندادهای علمی به بروندادهای فناورانۀ پایگاه

مشارکت کشورهایی چون نیجریه و بنگالدش، چه در بروندادهای 
علمی و چه در بروندادهای فناورانه، بسیار اندک است.

تعداد  نسبت  درمورد  بررسی شده  کشورهای  رتبه بندی 
بروندادهای  تعداد  به   WIPO پایگاه  در  فناورانه  بروندادهای 
رتبه بندی  این  نتایج  است.  شده  داده  نشان   6 نمودار  در  علمی 
بیانگر این نکته است که کشورهای ترکیه، مالزی و مصر به نسبت 
این  از  ایران  و  گرفته اند  قرار  مناسب تری  بسیار  جایگاه  در  ایران 
حیث پس از پاکستان، در جایگاه هفتم این گروه قرار دارد. چنین 
کید بیش از اندازه بر شاخص تولید علم در  یافته ای نشان دهندۀ تأ
فقدان  یا  انجام شده  تحقیقات  از  بسیاری  کاربردی نبودن  کشور، 
تجاری سازی نتایج پژوهش ها در مقایسه با کشورهای عضو گروه 

است که از ایران جایگاه مناسب تری دارند.

ارتباطی بین تعداد بروندادهای علمی و تعداد  چه  سؤال پنجم: 

بروندادهای فناورانۀ کشورهای اسالمی درحال توسعۀ عضو گروه 
D8 وجود دارد؟

در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین تعداد بروندادهای 
آزمون  از  آن ها  فناورانۀ  بروندادهای  تعداد  با  کشورها  علمی 
آزمون  این  از  استفاده  علت  شد.  استفاده  اسپیرمن  هم بستگی 
این آزمون )جدول  نتایج  بود.  نیز عادی نبودن داده های پژوهش 
4(، نشان داد که از نظر آماری بین تعداد کل بروندادهای علمی 
و   WIPO پایگاه  )براساس  فناورانه  بروندادهای  کل  تعداد  و 
در  نیجریه،  کشور  به جز   D8 گروه  عضو  کشورهای   )USPTO
دارد.  وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطۀ  بررسی شده  زمانی  بازه 
چنین امری نشان می دهد که با افزایش تعداد بروندادهای علمی 
نیز به  گونۀ معنی داری افزایش  این کشورها، بروندادهای فناورانه 

یافته است. 
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سطح معناداری یب هم بستگی اسپیرمن ضر نام کشور

0/000 0/881** ایران

0/000 0/987** ترکیه

0/000 0/987** مالزی

0/000 0/922** مصر

0/000 0/435* اندونزی

0/000 0/855** پاکستان

0/001 0/578* بنگالدش

0/890 0/016 نیجریه

جدول 4: نتیجه آزمون هم بستگی اسپیرمن در ارتباط بین تعداد بروندادهای علمی و فناورانه

جدول 5: نتایج آزمون هم بستگی اسپیرمن در ارتباط بین تعداد بروندادهای علمی و استنادات 

چه ارتباطی بین تعداد بروندادهای علمی و تعداد  سؤال ششم: 
گروه  عضو  توسعۀ  درحال  اسالمی  کشورهای  دریافتی  استنادات 

D8 وجود دارد؟

تعداد  و  علمی  بروندادهای  تعداد  بین  رابطۀ  بررسی  برای 
استنادات دریافتی نیز از آزمون هم بستگی اسپیرمن استفاده شد. 
این آزمون مندرج در جدول 5، نشان داد که رابطۀ مثبت  نتایج 
استنادات  میزان  و  علمی  بروندادهای  تعداد  میان  معنی داری  و 

کشورهایی که با ** مشخص شده اند در سطح احتمال 0/01 درصد معنی دار هستند.

کشورهایی که با ** مشخص شده اند در سطح احتمال 0/01 درصد معنی دار هستند.

سطح معناداری یب هم بستگی اسپیرمن ضر نام کشور

0/002 0/644** ایران

0/845 0/045 ترکیه

0/003 0/609** مالزی

0/036 0/460** مصر

0/032 0/469* اندونزی

0/004 0/605** پاکستان

0/021 0/499** بنگالدش

0/396 0/196 نیجریه

بنگالدش  پاکستان،  اندونزی،  مصر،  مالزی،  ایران،  کشورهای 
وجود دارد. ازآنجاکه میزان استناد به بروندادهای علمی تا اندازۀ 
نشان دهندۀ  نتیجه ای  چنین  آن هاست،  کیفیت  بیانگر  زیادی 
در  آن هاست.  میزان  افزایش  و  علمی  آثار  کیفیت  هم زمان  رشد 
و  بروندادها  تعداد  بین  آماری  لحاظ  از  ارتباطی  چنین  مقابل، 
نیجریه  و  ترکیه  نظیر  کشورهایی  برای  دریافتی  استنادات  تعداد 

برقرار نبود. 

5. بحث

برمبنای  کشور  هر  توسعه  یافتگی  و  پیشرفت  امروز،  دنیای  در 
علم و فناوری است و اصلی ترین عنصر رشد و توسعه در تمامی 

جوانب اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع 
به  دستیابی  به  منظور  است.  فناوری  و  دانش  تولید  و  پژوهش  امر 
اهداف توسعه پس از برنامه ریزی و سیاست گذاری، مهم ترین گام 
براساس  مستمر  ارزیابی های  و  رصد  موجود،  وضعیت  شناخت 
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شاخص های مناسب است. بدیهی است که شناخت دقیق و نتایج 
ارزیابی ها می توانند آسیب ها، نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی ها 
را نمایان کند و در این حوزه یاریگر سیاست گذاران در پایه ریزی 
اهداف آتی خود باشند. نتایج پژوهش حاضر که با هدف بررسی و 
ارزیابی وضعیت بروندادهای علمی و فناورانۀ کشور ایران در بازه 
دیگر  با وضعیت  مقایسه  و  از 1997تا 2017  بیست  ساله  زمانی 
کشورهای درحال توسعۀ اسالمی عضو گروه D8 انجام شد، نشان 
داد که کشور ایران با داشتن 448079 برونداد علمی نمایه شده در 
پایگاه اسکوپوس توانسته است در 26 درصد از کل بروندادهای 
علمی این گروه مشارکت داشته باشد و از این نظر در جایگاه دوم 
پس از ترکیه با تعداد 531899 برونداد علمی )30/8 درصد( قرار 
گیرد. پس از ترکیه و ایران، کشور مالزی با تعداد 248457 مدرک 
این سه  است.  گرفته  قرار  در جایگاه سوم  درصد(  علمی )14/4 
کشور در مجموع حدود 57 درصد از بروندادهای علمی کشورهای 
گروه D8 را منتشر کرده اند. دیگر کشورها همچون مالزی با 14/4 
درصد، مصر 10/3 درصد، پاکستان با 7/4 درصد، نیجریه با 5/3 
از کل  با 2/3درصد  بنگالدش  و  با 4/3 درصد  اندونزی  درصد، 
خود  به  را  گروه  این  هشتم  تا  سوم  رتبه های  علمی،  بروندادهای 
ریاحی  و  حریری  پژوهش  نتایج  با  یافته  این  داده اند.  اختصاص 
اسالمی  کشور  هشت  علمی  همکاری های  بررسی  در   )1392(
داد  نشان  پژوهش  این  یافته های  چراکه  دارد؛  مطابقت   D8 گروه 
با تعداد بیشتر بروندادهای  کشور ترکیه از سال 2000 تا 2012 
جایگاه  در  بین المللی،  استنادی  پایگاه های  در  نمایه شده  علمی 
آن ها  پژوهش  است.  این خصوص  در  ایران  اصلی  رقیب  و  اول 
مشخص کرد که تا قبل از سال 2000، کشور ایران در جایگاه  سوم 
پس از ترکیه و مصر بوده، ولی پس از سال 2000 با پیشی گرفتن 
به  توجه  با  یافته ها  این  یافته است.  به جایگاه دوم دست  از مصر 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اعمال شده در دهۀ حاضر، از 
می تواند   ... و  چشم انداز  سند  کشور،  علمی  جامع  نقشۀ  طریق 
منطقی باشد؛ هرچند تا چشم انداز 1404، که دستیابی به جایگاه 
اول علمی و مرجعیت در بین کشورهای منطقه برای کشور ترسیم 

شده است، هنوز اندکی فاصله داریم.
یا  علمی  بروندادهای  کیفیت  درمورد  پژوهش  این  یافته های 
تعداد استنادات دریافتی ایران به نسبت دیگر کشورهای عضو گروه 
با دریافت 3369979  ایران  یافتۀ قبلی،  D8 نشان داد که مشابه 
استناد در جایگاه دوم پس از کشور ترکیه قرار گرفته است. کشور 
مالزی نیز با دریافت 1615633 استناد پس از ایران، در جایگاه 
از  درصد   72/1 درمجموع  این سه کشور  است.  گرفته  قرار  سوم 
آِن  از  را   D8 توسعۀ  درحال  اسالمی  کشورهای  استنادات  کل 
این  در  اندکی  سهم  گروه  این  کشورهای  دیگر  و  ساخته اند  خود 
اول  کشور  سه  جایگاه  نظر  از  تحلیل  این  یافته های  دارند.  حوزه 
و  مصطفوی  پژوهش  یافته های  با  دریافتی  استنادات  تعداد  در 

تولیدات  کمیت  و  کیفیت  ارزیابی  موضوع  با   )1394( کیانی 
آنان  زیرا  ندارد؛  مطابقت  مالزی  و  ترکیه  ایران،  کشور  سه  علمی 
 ،2013 تا   1996 سال های  فاصلۀ  در  دریافتند  خود  مطالعۀ  در 
را  سوم  تا  اول  رتبه های  به ترتیب  مالزی  و  ترکیه  ایران،  کشور  سه 
در میزان استنادات دریافتی در پایگاه سایمگو به خود اختصاص 
به   2013 سال های  فاصلۀ  در  که  می دهد  نشان  امر  این  داده اند. 
بعد، کشور ایران با یک  پله تنزل به جایگاه دوم در تعداد استنادات 
رسیده است. در مطالعات علم سنجی، عالوه بر تعداد بروندادهای 
کمیت  بر  که  استنادی،  نمایه های  در  ثبت شده  مدارک  و  علمی 
تولید علم داللت دارند، به تعداد استناد به این مدارک نیز درحکم 
کیفیت یا اثربخشی تولیدات علمی توجه می شود. درواقع ارزیابی 
تأثیر  کیفی  شاخص های  درنظرگرفتن  بدون  کمی  شاخص های 
تعداد  افزایش  در  دخیل  و  مؤثر  عوامل  ازجمله  ندارد.  چندانی 
از  است.  بین المللی  و  ملی  علمی  همکاری های  استنادات، 
طرف دیگر، شکل گیری و تقویت همکاری های علمی در سطح 
بین المللی به عواملی چون میزان توســـعه یافتگی یک کشور در 
فرهنگی،  تاریخی،  تشابهات  اقتصادی،  و  سیاسی  عوامل  علم، 
سیاست گذاران  باید  و  دارد  بستگی  جغرافیایی  نزدیکی  و  زبانی 
)عرفان منش، 1396(.  دهند  قرار  مدنظر  را  آن  امر  برنامه ریزان  و 
شانس  نه فقط  بین المللی  علمی  همکاری های  که  است  بدیهی 
می کند،  زیادتر  پراستناد  مقاالت  به  تبدیل شدن  برای  را  مقاالت 
بلکه از راه شبکه سازی پژوهشگران و تعامل با همکاران از سایر 
افزایش  نیز  را  کشورها  علمی  تولیدات  رؤیت پذیری  کشورها 
می دهد. در این حوزه الزم است دانشگاه های کشور و برنامه ریزان 
مبذول  کافی  توجه  مسئله  این  به  کشور  جایگاه  ارتقای  هدف  با 

دارند و بستر سازی الزم را انجام دهند.
پایگاه  سه  در  مخترعان  فناورانۀ  بروندادهای  تعداد  بررسی  در 
و   EPO ،USPTO شامل  اختراع  ثبت  پروانه های  المللی  بین 
WIPO کشور ایران به ترتیب حائز رتبه های دوم، سوم و چهارم در 
ازاین رو، کشور ترکیه  D8 بود.  بین کشورهای اسالمی عضو گروه 
به ترتیِب پایگاه های مذکور در جایگاه سوم، اول و اول قرار دارد. این 
با نتایج پژوهش های قبلی است )طاهری دولت آبادی  یافته مشابه 
و طاهری دولت آبادی، 1394( که نشان داد که ایران در بازه زمانی 
به نسبت  را  بروندادهای کمتری  تا 2011،  از سال 1974  35ساله 
کشور ترکیه، چه در ثبت اختراعات و چه مقاالت علمی منتشر شده، 
مقایسه  در  ایران  فناورانۀ  بروندادهای  پایین  تعداد  است.  داشته 
پایگاه ها  از  بعضی  در  مصر  یا  مالزی  چون  کشورهایی  و  ترکیه  با 
نتایج  کاربردی کردن  به  اساتید  و  محققان  بی توجهی  نشان دهندۀ 
پژوهش ها، ضعف ارتباط دانشگاه و صنایع، توجه یک جانبه و بیش 
تولید علم در مقابل شاخص های  به رشد شاخص کّمی  اندازه  از 
کیفی شامل استناد یا تجاری سازی نتایج تحقیقات پژوهشی، نبود 
زیرساخت های الزم برای به کارگیری علم بومی و نتایج پژوهش های 
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دیگر  است.  نوآورانه  و  فناورانه  تولیدات  هدف  با  کشور  محققان 
یافته ها در این حوزه نشان داد که چهار کشور ایران، ترکیه، مالزی 
و مصر درمجموع و به ترتیب 76/6 درصد، 82/2 درصد و 93/3 
درصد از کل بروندادهای فناورانۀ کشورهای عضو گروه D8 را در 
  EPO،USPTO ،WIPO بین المللی  اختراعات  ثبت  پایگاه های 
نظیر  گروه  این  عضو  کشورهای  دیگر  کرده اند.  ثبت  خود  نام  به 
در  ناچیزی  بسیار  سهم  بنگالدش  و  اندونزی  نیجریه،  پاکستان، 

بروندادهای فناورانه داشته اند.
ازجمله  علمی  بروندادهای  به  فناورانه  بروندادهای  نسبت 
نتایج  کاربردی بودن  میزان  تخمین  در  که  است  شاخص هایی 
این  یافته های  می شود.  بررسی  کشورها  در  علمی  تحقیقات 
مالزی،  نظیر،  کشورهایی  که  داد  نشان  این خصوص  در  پژوهش 
ایران  به نسبت  بهتری  به مراتب وضعیت  یا مصر  ترکیه  و  اندونزی 
داشته اند و ایران از این حیث حتی از پاکستان، بنگالدش یا نیجریه 
بین  عمیق   

ً
نسبتا شکاف  نشان دهندۀ  امری  چنین  است.  عقب تر 

نگهبان  که  آنچه  با  وضعیت  این  است.  کشور  در  فناوری  و  علم 
آن دست  به  نورمحمدی )1395(  و  آزاد احمدآبادی  و   )1396(
یافته بودند مشابه و منطبق است. در پژوهش نگهبان، رتبۀ پایین 
ایران در ثبت بروندادهای فناورانه به نسبت بروندادهای علمی آن 
کید شد.  تأیید شد و بر ضرورت چاره اندیشی برای این موضوع تأ
آزادی احمدآبادی و نورمحمد نیز در مطالعۀ خود دریافتند ایران 
 
ً
در بازه زمانی ده سالۀ گذشته، از 2006 تا 2015 وضعیت نسبتا
این  به ثروت داشته است. چنانچه  نامطلوبی درمورد تبدیل علم 
روند در کشور ایران با کشورهای پیشرو در توسعۀ علم و فناوری 
مقایسه شود، مشاهده می شود که این کشورها به همان نسبتی که 
در بروندادهای علمی سهم باالیی دارند، در بروندادهای فناورانه 
یا ثبت اختراعات نیز سهم بسیار باالیی دارند؛ بنابراین ازآنجاکه 
میان تولید علم و کاربردی کردن آن خأل عمیقی در کشور وجود 
در سطوح  برنامه ریزی هایی  و  تا سیاست گذاری  است  نیاز  دارد، 
وضعیت  به  رسیدن  برای  شرایط  و  پذیرد  صورت  کالن  و  خرد 
نورمحمدی،  و  احمدآبادی  آزاد  کید  تأ بنابر  فراهم شود.  مطلوب 
)1395(، افزایش پروانه های ثبت اختراعات، به منزلۀ عاملی مهم 
در تبدیل علم به ثروت و تجاری سازی نتایج تحقیقات در کشور، 
کارهای  ثبت  به  مخترعان  تشویق  و  صحیح  برنامه ریزی  نیازمند 
فناورانۀ خود در مجامع بین المللی است؛ ازاین رو اصالح قوانین 
و کاستن از بروکراسی های اداری در حوزۀ علم و فناوری، حمایت 
نوآروانه،  طرح های  و  فناورانه  شرکت های  از  معنوی  و  مالی 
تخصیص امتیازات بیشتر به طرح ها و تحقیقات کاربردی محققان 
و اساتید ازجمله راهکارهایی است که به بهبود این وضعیت کمک 

خواهد کرد.
در بررسی وجود ارتباط بین تعداد بروندادهای علمی و تعداد 
تعداد  بین  معنی داری  مثبت  هم بستگی  فناورانه،  بروندادهای 

کشورهای  اکثر  فناورانۀ  بروندادهای  تعداد  و  علمی  بروندادهای 
تعداد  افزایش  با  که  بدین معنی  شد؛  دیده   D8 گروه  عضو 
بروندادهای علمی طی سال های بررسی شده، تعداد بروندادهای 
در  این هم بستگی  یافته است؛ گرچه ضریب  افزایش  نیز  فناورانه 
کشورهای گوناگون شدت و ضعف دارد. در بین کشورهای عضو، 
نیجریه از این امر مثتثنی بود و هیچ ارتباط معنی داری بین تعداد 
بروندادهای علمی و بروندادهای فناورانۀ این کشور مشاهده نشد. 
که  بود   )1396( نگهبان  مطالعۀ  نتایج  با  هم راستا  یافته ای  چنین 
ثبت شدۀ  اختراعات  میزان  و  علمی  تولیدات  میزان  میان  دریافت 
شیب  با  که  رابطه،  این  و  دارد  وجود  مستقیمی  رابطۀ  کشورها 
مالیمی رو به افزایش است، نشان دهندۀ هم بستگی و درهم تنیدگی 
علم و فناوری در دنیای امروز است. آزمون هم بستگی بین تعداد 
 
ً
نسبتا نتیجۀ  نیز  دریافتی  استنادات  میزان  و  علمی  بروندادهای 
مشابهی داد. در این بررسی، بین تعداد بروندادهای علمی و میزان 
و  ترکیه  کشور  به جز   D8 گروه  عضو  کشورهای  تمامی  استنادات 

نیجریه هم بستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. 

نتیجه گیری
کشوری  هر  در  پایدار  توسعۀ  زمینه ساز  فناوری  و  علم  توسعۀ 
به  دستیابی  به منظور  جوامع  همۀ  در  آن  به  توجه  ازاین رو  است؛ 
جهانی،  روندهای  با  همگامی  به منظور  است.  ضروری  توسعه 
و  فناوری  و  و گسترش علم  در یک دهۀ گذشته رشد  ایران  کشور 
سرلوحۀ  را  منطقه  کشورهای  بین  در  علمی  مرجعیت  به  رسیدن 
یافته های  است.  داده  قرار  خود  سیاست گذاری های  و  برنامه ها 
و  علمی  تولیدات  مقایسۀ  و  ارزیابی  به منظور  که  پژوهش،  این 
فناورانه ایران با کشورهای اسالمی درحال توسعۀ موسوم به گروه 
1997-( بیست ساله  زمانی  بازه  که  داد  نشان  شد،  انجام   D8
2017( ایران در دو شاخص تعداد بروندادهای علمی و استنادات 
دریافتی، پس از کشور ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفته و توانسته 
کند.  مناسبی کسب  دو شاخص عملکرد  این  در  زیادی  تاحدود 
سه  در  ثبت شده  فناورانۀ  بروندادهای  حوزۀ  در  دیگر،  طرف  از 
این  بین  در  ایران   WIPO و   USPTO،EPO بین المللی   پایگاه 
کشورهای بررسی شده به ترتیب جایگاه دوم پس از مصر، جایگاه 
سوم پس از ترکیه و مالزی و جایگاه چهارم پس از ترکیه، مالزی و 
مصر را کسب کرده است. درصد مشارکت ایران در بروندادهای 
فناورانۀ ثبت شدۀ کشورهای عضو D8 در این پایگاه ها نیز به ترتیب 
20 درصد، 1/12 درصد و 3/4 درصد بوده است. این درصد از 
کم توجهی  بیانگر  می تواند  و  نیست  توجیه پذیر  چندان  مشارکت 
تحقیقات،  و  طرح ها  نتایج  کاربردی کردن  به  اساتید  و  محققان 
توجه  یا  جامعه  و  صنعت  دانشگاه،  رکن  سه  بین  ارتباط  ضعف 
یک جانبه و بیش از اندازه به رشد شاخص های کمی، نظیر تولید 
علم در مقابل شاخص های کیفی همچون استناد یا تجاری سازی 
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نتایج تحقیقات و پژوهش ها باشد. نبود زیرساخت های الزم برای 
به کارگیری علم بومی و نتایج پژوهش های محققان کشور به منظور 
تولیدات فناورانه و نوآورانه از دیگر مواردی است که می تواند مزید 

بر دالیل مذکور باشد. 

تعداد  به  فناورانه  بروندادهای  تعداد  نسبت  ازآنجاکه 
تبدیل  میزان  در  مهمی  شاخص  کشور  هر  علمی  بروندادهای 
تولید  سرمنشأ  خود  موضوع  این  و  است  بوده  ثروت  به  علم 
اشتغال، توسعه و اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود، این نسبت 
کشورهایی  که  داد  نشان  این باره  در  یافته ها  شد.  بررسی  نیز 
بهتری  وضعیت  به مراتب  مصر  یا  ترکیه  اندونزی،  مالزی،  نظیر 
پاکستان،  از  حتی  حیث  این  از  ایران  و  داشته اند  ایران  به نسبت 
می تواند  امری  چنین  است.  عقب تر  نیجریه  یا  بنگالدش 
کشور  در  فناوری  و  علم  میان  عمیق   

ً
نسبتا شکاف  نشان دهندۀ 

باشد که نیاز به رسیدگی و توجه بسیار بیشتری در برنامه ریزی ها 
و سیاست گذاری ها دارد. تجربۀ کشورهای پیشرو همچون ژاپن، 
بیانگر  ثروت  به  علم  تبدیل  درخصوص  آمریکا  و  بی  جنو کرۀ 
بروندادهای  سهم  کشورها  این  در   

ً
معموال که  است  مطلب  این 

فناورانه فراتر از سهم بروندادهای علمی آن هاست. براین اساس، 
به  با هدف تشویق مخترعان  برنامه ریزی های مناسب و صحیح 
ثبت کارهای فناورانۀ خود در مجامع بین المللی، آسیب شناسی، 
گسترش  فناوری،  و  علم  حوزۀ  در  موانع  رفع  و  قوانین  اصالح 
ملی  سطح  در  پژوهشگران  گروهی  علمی  همکاری  بسترهای 
دانش بنیان  شرکت های  از  پیش  از  بیش  حمایت  بین المللی،  و 
فناورانه،  بروندادهای  در  کشور  جایگاه  ارتقای  به  کمک  و 
دوره ای  تعقیب  و همچنین  پیشرو  به کارگیری تجارب کشورهای 
یا دیگر  به نسبت اهداف تعیین  شده  روند تغییرات در طول زمان 
حوزه  این  در  می تواند  که  است  راهکارهایی  ازجمله  کشورها 

مؤثر واقع شود. 
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Comparative Study of Scientific and Technological Outputs of 
the Islamic Republic of Iran and other Members of D8 Countries 
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Abstract 
The achievements of science and technology in today’s world, considered as base of countries’ 
development. The aim of this study was to investigate the situation of the Islamic Republic of Iran 
in terms of science and technology outages over a period of 20 years and compare it with Islamic 
countries that are members of the D8 group. This applied research performed by descriptive-
analytical method with scientometric approach. The research community included the scientific 
and technological outputs of the Islamic countries of the D8 group, indexed at the Scopus database 
and the international databases of patent licenses for the period 1997-2017. The findings showed 
that Iran ranks second among the D8 countries in terms of the number of scientific outputs and 
citations after Turkey. In terms of technological outputs, Iran ranked second after Egypt, third 
after Turkey and Malaysia, and fourth after Turkey, Malaysia and Egypt, respectively in three 
international databases: USPTO, EPO and WIPO. In terms of technological outputs to scientific 
outputs, Iran did not have a good position among the eight countries and in this respect; it was even 
behind Pakistan, Bangladesh or Nigeria. In most of the countries studied, there was a positive and 
significant relationship between the number of scientific outputs and the number of citations, as 
well as technological outputs. However, the results showed that a large increase in the number of 
scientific outputs in Iran did not necessarily lead to an appropriate increase. Gives a gap between 
science and technology in the country.

Keywords: Scientific Outputs, Technological Outputs, Science Production, D8 Countries, 
Science and Technology
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