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Article Type:

Background and aim: The aim of this study was to investigate the research portfolio of different Iranian
Research Paper
industries in various quantitative and qualitative aspects and the effect of financial support and scientific
collaboration on these researches.
Materials and methods: This study was conducted using a documentary method based on a scientometric
approach. The population of the research consisted of Iranian industries’ scientific publications from 2010 to
2019, indexed in the Web of Science (WoS) (n=4902 documents). The organizational address label was used to
identify the type of organizations in the WoS, and the “International Standard Industrial Classification of all
Economic Activities (ISIC)” was applied to classify industries. In order to calculate the growth rate, the
“exponential growth rate” was utilized. Data were statistically analyzed using Chi-square and independent
t-tests.
Findings: The growth rate of these researches was about 0.097 during this period. The most collaboration of
Iranian industries was with national (4056 documents) and foreign (1054 documents) universities, and the least
collaboration was with foreign government organizations (82 documents), and foreign industries
(50 documents). Most of those scientific publications were in the class of “Manufacturing” (42%), “Mining and
Quarrying” (20%) and “Electricity and Gas Supply” (10%), respectively.
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چکیده
نوع مقاله:

سابقه و هدف :هدف از انجام این پژوهش مطالعه کارنامه پژوهشی ایران از جنبههای مختلف کمّی و کیفی در صنایع مختلف و بررسی تاثیر

مقاله پژوهشی

حمایتهای مالی و همکاری علمی بر این پژوهشها است.
مواد و روشها :روش پژوهش اسنادی است و با رویکرد علمسنجی انجام شده است .جامعه پژوهش شامل کلیه انتشارات علمی صنایع ایران در پایگاه
وبآوساینس در بازه زمانی  9111- 9112میباشد که تعداد آن  2219مدرک است .برای تشخیص نوع سازمانها در پایگاه وبآوساینس ،از برچسب
آدرس سازمانی ،و برای دستهبندی صنایع از ردهبندی بینالمللی استاندارد صنعتی و به منظور محاسبه نرخ رشد ،از نرخ رشد نمایی استفاده شده است.
روشهای آماری بهکار رفته در این پژوهش آزمون مجذور کای و آزمون تی مستقل میباشد.
سپس دانشگاههای خارجی ( 1102مدرک) بوده است و سازمانهای دولتی خارجی ( 29مدرک) و صنایع خارجی ( 01مدرک) کمترین میزان همکاری را
داشتهاند .بیشترین انتشارات علمی صنایع در رده ساخت و تولید میباشد که در حدود  29درصد تولیدات را شامل میشود و رده معدنکاری و استخراج

دریافت:

منابع و نیز رده تامین برق و گاز به ترتیب با  91و  11درصد تولیدات در ردههای بعدی قرار دارند.

1011/6/11

نتیجهگیری :حمایت مالی بر کیفیت پژوهش و به عبارتی استنادهای دریافتی مدارک تاثیرگذار است؛ اما شاخص استناد به ازای هر مدرک بر اساس

پذیرش:

سازمانهای همکار اختالف معنیداری را نشان ندادند.

1011/9/6

واژگان كلیدی :صنعت ،تولیدات علمی ،فناوری ،ردهبندی صنعتی

استناد :منصوره صراطی شیرازی .مطالعهی کارنامهی پژوهشی صنایع ایران در رژیمهای صنعتی در راستای سیاستگذاری پژوهشی در علم و فناوری .مجله علم سنجی کاسپین،
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استفاده از دانش نوین علمی در نوآوریهای فنی از اهمیت فراوانی برخوردار است و بهینهسازی آن در پیشبرد سیاستگذاریهای علمی و صنعتی و در
راستای آن توسعهی نظام ملی نوآوری در هر کشور نقش مهمی ایفا میکند .نوآوری فرایندی تعاملی است ( )1و علم و فناوری در تعامل با یکدیگر نقش مهمی
در توسعه یک کشور ایفا میکنند و انتقال دانش و روابط درست و آسان بین این بازیگران درگیر در توسعه علمی و فناوری ،کلید بهبود عملکرد نظام است (.)9
اهمیت بخش تحقیق و توسعه در صنایع و شرکتها و افزایش همکاری این بخش با سایر بخشهای پژوهشی و صنعتی به دلیل پیچیدگی در مسائل پیشرو،
و هزینههای نوآوری افزایش یافته است .همکاری با سایر شرکتها و موسسات تحقیق و توسعه ،برای استفاده از منابع خارج از سازمان که امکاناتی را برای
انتقال دانش کارآمد ،مبادله منابع و یادگیری سازمانی ارائه میدهد ،روشی اساسی است ( .)1شرکتهای تولیدی و صنایع در کنار دانشگاهها و سایر مؤسسات
پژوهشی ،در تولید دانش علمی سهیم هستند .این پژوهشگران غالبا با انگیزههای متفاوتی نسبت به پژوهشگران دانشگاهی دست به انجام پژوهش میزنند که
افزایش اعتبار شرکت ،استفاده از نشریات برای جلوگیری از ثبت اختراع توسط رقبا و توانایی ارائهی محصوالت جدید و بازاریابی ازمهمترین آنهاست ( .)2با این
حال ،نیازهای علمی صنایع در قالب پژوهشهای علمی و تحول و تکامل صنایع از صنعتی به صنعت دیگر با توجه به فعالیتهای نوآورانه متفاوت و مبتنی بر
دانش زیربنایی موسوم به رژیمهای فناورانه ( )technological regimesاست ( Nelson .)0و  Winterدو رژیم فناورانه را ارائه کردند :رژیم کارآفرینانه
( )entrepreneurial regimeو رژیم عادی ( .)routinized regimeرژیم کارآفرینانه با فناوریهای علمبنیان که در آن بنیان ،دانش غیرتجمعی و جهانی
است و رژیم عادی با دانش فنی تجمعی که برای کاربردهای صنعتی اختصاص یافته ،مشخص میشود ( .)4درسال  ،1222پاویت ( )Pavittشرکتها را در سه
گروه طبقهبندی کرد :عرضه محور ( ،)supplier dominatedتولیدکننده انبوه ( ،)Intensive productionعلمبنیان ( .)science basedاین مدل بر روی
عوامل تعیین کننده و جهت مسیر فناورانه تأکید دارد و ویژگیهای ساختاری و سازمانی شرکتهای نوآورانه را تعریف می کند ( .)0مارسلی ()9111( )Marsili
طبقه بندی ( )Taxonomyپاویت را اصالح کرده و یک طبقه بندی با  0رژیم را تعریف میکند ( .)2مارسلی در این طبقهبندی ،ماهیت دانش فناورانه که
زیربنای فرایند نوآوری است را در نظر میگیرد ( .)2طبقهبندی رژیمهای فناوری به نقل از  Marsiliو  Verspagenشامل رژیم علمبنیان( ،)SBرژیم فرایند
بنیادی ( ، )FPرژیم نظام دانش مختلط ( ،)CSرژیم مهندسی تولید ( )PEو رژیم فرایند مداوم ( )CPمیباشد (.)2
از آنجایی که شرکتهای صنعتی معتقدند که سرمایهگذاری در بخش پژوهش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب ایجاد فرایندها و تولیدات جدید خواهد
شد ،این گونه سرمایهگذاریها را انجام میدهند ،بر این اساس بخشی از پیشرفتهای علمی مهم ،توسط دانشمندانی صورت گرفته است که شاغل در دانشگاهها
نبودهاند ،بلکه در آزمایشگاههای متعلق به شرکتهای صنعتی کار میکردهاند .از این رو علیرغم اینکه همواره تصور میشود که پژوهشهای علمی با هزینههای
دولتی توسط دانشگاهها انجام میشود ،اما در برخی از کشورها درصد قابل توجهی از پژوهشها با سرمایهگذاری شرکتهای انتفاعی و توسط آنها انجام شده
است ( )11بر این اساس تولیدات علمی شرکتها و صنایع میتوانند نقش مهمی در نوآوری و به دنبال آن اقتصاد دانش بنیان ایفا کنند ،زیرا این دست از
پژوهشها در واقع به منزله دروندادهایی برای توسعه هستند ( )11که باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند؛ اما آنچه که پیشینههای پژوهش نشان میدهد،
پژوهشهایی که تاکنون بر روی انتشارات صنایع ایران انجام شده است بر روی همکاری صنایع ایران با سایر سازمانها بوده است ( )11-11و انتشارات علمی
صنایع ایران به صورت جداگانهای بررسی نشده است و عوامل تاثیرگذار بر پژوهش مانند اثر حمایت مالی بر روی پژوهشهای صنعتی به صورت خاص بررسی
نشده است.
بر این اساس مساله مورد بررسی در این پژوهش این است که صنایع ایران تا چه اندازه توانستهاند در تولید دانش علمی نقش داشته باشند و در واقع کارنامه
پژوهشی این صنایع به چه شکل بوده است و از سوی دیگر اینکه ،صنایعی که در این تولید دانش نقش داشتهاند در کدام یک از ردههای استاندارد صنعتی و
رژیمهای صنعتی فعالیت دارند .شناخت این عوامل میتواند در برنامهریزی و سیاستگذاری علم و فناوری تاثیر بهسزایی داشته باشد ،زیرا پیامد اصلی گروهبندی
بخشهای صنعتی دراین رژیمها این است که میتواند به دولت کمک کند تا یک سیاست صنعتی با هدف بهبود صنایع و تقویت فعالیتهای نوآورانه تدوین کند
( .)0پژوهشهای صنعتی نه تنها شرکتها را کارآمدتر و خالقتر میکند ،بلکه میتواند آنها را مسئولیتپذیر کند ( ،)12زیرا علمی که در صنایع تولید میشود
علم ثروتآفرین است و این پتانسیل را دارد که به بهرهوری تجاری منجر شود .در نقشه جامع علمی کشور ،در فصل اول" ،مبانی و ارزشهاﻯ بنیادین نقشه
جامع علمی کشور" ،بند  ،0نیز به علم و فناوری ثروتآفرین اشاره شده است ( .)10بروندادهای پژوهشی یک کشور میتوانند تاثیر مستقیمی بر پیشرفتهای
آتی علمی و زمینهسازی پیشرفتهای فنی در آن کشور داشته باشند ( ،)14در این میان پژوهشهایی که در بخشهای صنعتی انجام میگیرد ،در تجاریسازی
دانش و فعالیتهای اقتصادی نیز نقش ویژهای دارند.
با توجه به این مهم ،در مطالعات بسیاری ،فعالیتهای پژوهشی صنایع مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است .در این قسمت به برخی از این پژوهشها در
خارج از ایران و داخل ایران اشاره میکنیم:
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 )9191( Pohlدر پژوهشی با توجه به اینکه سیاستهای پژوهشی در راستای توسعهی همکاریهای علمی دانشگاهها با دیگر سازمانها و نیز همکاریهای
بینالمللی است ،به تحلیل این دسته از همکاریها بر اساس پایگاه اسکوپوس پرداخت .این پژوهشگر به این نتیجه رسید که انتشارات مشترک دانشگاهی-
شرکتی (صنعتی) از تأثیر استنادی باالتری نسبت به سایر انواع انتشارات برخوردار هستند و نیز همبستگی مثبتی میان انتشارات مشترک دانشگاهی-شرکتی در
یک کشور و عملکرد نوآوری در شاخصهایی مانند شاخص جهانی نوآوری وجود دارد (.)10
 Kohusو دیگران ( )9191در پژوهشی ،همانتشاریهای دانشگاه و صنعت را در شش دانشگاه مجارستان که بر اساس رتبه بندی  QSانتخاب شده بودند،
در بازهی زمانی  9112-9112مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران از طبقهبندی موضوعی  OECDبه منظور موضوعدهی به مقاالت و بررسی ارتباط میان
آنها استفاده کردند .بر اساس یافتههای این پژوهشگران ،بیشترین ارتباط میان رشتههای علمی علوم بهداشتی با اقتصاد و تجارت ،علوم کامپیوتر و اطالعات با
مهندسی برق و الکترونیک و تحقیقات پزشکی پایه با علوم شیمی دیده شد .به گفته این پژوهشگران دادههای کتابسنجی که انتشار مشترک دانشگاه و صنعت
را مشخص میکند ،ابزاری سازگار ،مرتبط و کاربردی هستند که همکاری صنعت و دانشگاه را نشان میدهند (.)12
 McKelveyو  )9191( Rakeتاثیر تعداد و نوع همکاران پژوهشی شرکتها و صنایع را بر استنادهای دریافتی و ضریب تاثیر نشریات منتشرکننده آثار
آنها بررسی کردند و انتشارات شرکتهای بیوتکنولوژی و داروسازی با سایر انتشارات مقایسه شدند .این پژوهشگران بیان داشتند که شرکتهای داروسازی و
بیوتکنولوژی باید با سایر شرکتها همکاری کنند تا احتمال انتشار مقاالت در نشریات با ضریب تاثیر باال را افزایش دهند .اما به لحاظ تاثیرگذاری علمی و
دریافت استناد ،همکاری پژوهشی برای انتشارات علمی شرکتها سودی ندارد (.)2
 Arencibia-Jorgeو دیگران ( )9114به پژوهشی در ارتباط با تولیدات علمی حوزه بیو دارویی در کشور کوبا بر اساس شاخصهای علمسنجی و مقایسه
آنها با شرکتهای بینالمللی در این حوزه پرداختند .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که نیروی انسانی واجد شرایط ،دانش نوآورانه ،رهبری ،تخصص باال
در زمینه تولید واکسن و عدم وابستگی به همکاریهای بینالمللی از نقاط قوت کوبا در این حوزه است .با این حال ،هنوز هم الزم است تعداد مقالههای منتشرشده
در نشریات معتبر با هدف دستیابی به عملکرد استنادی بهتر افزایش یابد (.)12
 )9111( Perianes Rodríguezبه بررسی انتشارات علمی شرکتهای فعال در اسپانیا بر اساس دادههای پایگاه وبآوساینس و تحلیل شرکتها براساس
اندازه و مشخصات پرداختند .تحلیل دادهها نشان داد که  42درصد تولیدات این شرکتها در حوزه پزشکی و زیرشاخههای پزشکی بوده است و تنها در حدود 2
درصد در ارتباط با مهندسی و فناوری بوده است .از لحاظ مشارکت در تولید مقاالت علمی نیز به این نتیجه رسیدند که  41درصد از مقاالت با همکاری حداقل
دو شرکت نوشته شده است و تقریبا در حدود یک سوم از تولیدات با مشارکت بینالمللی پژوهشگران بوده است (.)9
 Ponds ،Frenkenو  )9111( Van Oortکیفیت مقاالت را در فناوریهای علمبنیان بر اساس مقیاسهای فضایی (جغرافیایی) متفاوت در سطح
منطقهای ،ملی و بینالمللی و نیز نوع سازمانهای همکار ،از طریق مطالعه استنادی مقاالت مورد بررسی قرار دادند .بر اساس این پژوهش ،تأثیر استنادی مقاالت
دارای همکاری بینالمللی از همکاریهای ملی و منطقهای بیشتر است و همکاری پژوهشی در علوم زیستی در سطح منطقهای نسبت به سطح ملی تأثیر استنادی
باالتری دارد ،در حالیکه این نتیجه برای علوم فیزیکی برعکس بوده است (.)91
قاسمی نیک و گزنی ( )1122تاثیر حمایت مالی بر انتشارات ایران در پایگاه وبآوساینس در فاصله سالهای  9111-9110را مورد مطالعه قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که اگرچه حمایتهای مالی بر استنادهای دریافتی مقاالت تاثیر مثبت دارد؛ اما این تاثیر در تمام رشتهها و در تمام انواع حمایتهای مالی
یکسان نیست (.)91
صراطی شیرازی ،عصاره و فرج پهلو ( )1120ارتباط میان همانتشاری دانشگاه و صنعت با تجاریسازی دانش در قالب اسپین آف ( )spin-offدر ایران را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد تعداد همانتشاری دانشگاههای ایران با تعداد اسپین آفهای برگزارشده توسط این دانشگاهها ارتباطی قوی
داشته است .به عبارت دیگر ،همانتشاری بیشتر ،به شکلگیری اسپین آفهای بیشتری منجر شده است (.)11
صراطی شیرازی و دیگران ( )1124صنایع همکار با دانشگاهها در انتشارات مشترک صنعت و دانشگاه را شناسایی و بر اساس ردهبندی بینالمللی استاندارد
صنعتی در تمام فعالیتهای اقتصادی ردهبندی کردند .پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که صنایع دانشبنیان و صنایع فرایندهای بنیادی در همانتشاریهای
صنعت و دانشگاه بیشترین تعداد انتشارات را به خود اختصاص دادهاند (.)19
سبحانی ،ابراهیمی و جوکار ( )1124ارتباطات علمی میان سه نهاد دولت ،صنعت و دانشگاه را با استفاده از مدل مارپیچ سهگانه در حوزه کشاورزی مورد
مطالعه قرار دادند .در میان انتشارات مورد بررسی این پژوهشگران ،بیشترین سهم انتشارات ،برای پژوهشگران دانشگاهی و کمترین سهم از آن پژوهشگران
دولتی بوده است و بیشترین تعامل میان دانشگاه و صنعت و کمترین تعامل میان صنعت و دولت رخ داده است (.)99

110

Study of Research Portfolio of Iranian Industries/ Serati Shirazi M

جوکار و عصاره ( )1129بر اساس مدل مارپیچ سهگانه میزان همکاری میان دانشگاه ،صنعت و دولت را در فاصله سالهای  9112تا  9111در ایران مورد
بررسی قرار دادند .این پژوهشگران بیان داشتند که در این دوره پنج ساله تولیدات علمی ایران رشد چشمگیری داشته و قسمت عمده این انتشارات توسط بخش
دانشگاهی و پس از آن بخش دولتی نوشته شده و تعامل میان دانشگاه و دولت از تعامل میان دولت و صنعت و نیز دانشگاه و صنعت بیشتر است (.)11
همانگونه که پیشینههای پژوهش نشان میدهند ،تولید و نشر دانش جدید ،عالوه بر دانشگاهها به عنوان کانال اصلی تولید دانش ،در دیگر نهادها از جمله
صنایع نیز انجام میگیرد .این تولیدات علمی با استفاده از رویکرد علمسنجی و از جنبههای مختلفی مانند کیفیت پژوهشهای انجامگرفته توسط این سازمانها
( 12 ،2و )91؛ انواع سازمانهای همکار ( 11 ،2و )91؛ کشورهای همکار ()9؛ حوزه موضوعی شرکتها و صنایع فعال ( 9و  )11و عوامل تاثیرگذار مانند
سرمایهگذاری ( 11و  )91مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج این مطالعات هم از بعد علمی و هم از بعد فناوری برای کشورها اهمیت بسزایی دارد و یافتههای
حاصل از آنها هم در برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای توسعه فناوریهای دانشبنیان و هم در توسعه اقتصاد دانشبنیان میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس و با توجه به این مهم ،در این پژوهش به بررسی تولیدات علمی صنایع پرداخته و آنها را مورد ارزیابی قرار میدهیم.

مواد و روشها

)cu=(iran) and py=2010-2019 and ad=(CORP or INC or LTD or SA or AG or cooperat or Incorp or co
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سپس انتشارات بخش صنعتی استخراج و به صورت متن ساده ذخیره شدند .چون ممکن است که در این بین مدارکی باشند که توسط صنایع خارجی و با
همکاری یک سازمان ایرانی نوشته شده باشند و در فرمول جستجوی مورد استفاده شده بازیابی شده باشند ،با بررسی دستی ،این مدارک از میان مدارک
بازیابیشده کنار گذاشته میشوند.
به منظور بررسی حوزههای موضوعی انتشارات صنعتی ،مدارک بازیابیشده بر اساس طبقهبندی پایگاه وبآوساینس مورد تحلیل قرار میگیرند .این طبقهبندی
حاوی بیش از  901حوزه موضوعی است و ممکن است که به هر مدرک بیش از یک موضوع اختصاص یابد؛ اما به دلیل پراکندگی موضوعی و تعدد موضوعات
در این طبقهبندی ،در مرحلهای دیگر از طبقهبندی پایگاه طالیهداران علم () )Essential Science Indicators(ESIاستفاده میشود .پایگاه شاخصهای
اساسی علم ،تمام نشریات نمایهشده در پایگاه تامسون رویترز را در  99حوزه موضوعی کالن طبقه بندی میکند و بر اساس آن هر نشریه به یکی از حوزههای
موضوعی کالن اختصاص مییابد .حوزههای موضوعی  99گانه پایگاه طالیهداران علم عبارتند از :علوم کشاورزی ،زیستشناسی و بیوشیمی ،شیمی ،پزشکی
بالینی ،علم رایانه ،اقتصاد و بازرگانی ،مهندسی ،محیط زیست و بومشناسی ،زمینشناسی ،ایمنیشناسی ،علم مواد ،ریاضیات ،میکروبیولوژی ،زیستشناسی
مولکولی و ژنتیک ،چندرشتهای ،علم اعصاب و رفتار ،داروشناسی ،فیزیک ،علوم گیاهی و جانوری ،روانپزشکی و روانشناسی ،علوم اجتماعی و علوم فضایی (.)94
این تقسیمبندی میتواند پراکندگی موضوعی را در مجموعه دادهها کاهش دهد ،بدین شکل که هر یک از حوزههای موضوعی وبآوساینس در یکی از موضوعات
 99گانه پایگاه طالیهداران علم قرار داده میشود.
به منظور بررسی صنایع ،پس از اینکه نام صنعت از وابستگی سازمانی نویسندگان تشخیص داده شد ،با مراجعه به وبسایت هر کدام از سازمانهای صنعتی،
و مطالعه قسمت "درباره ما ( ،")About usدامنه کاری و اهداف آنها مطالعه میشود ،تا از این طریق حوزه فعالیت آنها مشخص گردد .به علت پراکندگی در
نوع صنایع امکان تحلیل بهتر ،تصمیم گرفته شد که این صنایع دستهبندی شوند .دستهبندی صنایع بر اساس "ردهبندی بینالمللی استاندارد صنعتی در تمام
فعالیتهای اقتصادی () ")International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISICانجام میشود .این
ردهبندی استاندارد کلیه فعالیتهای صنعتی را در  91رده کلی و  22زیر رده قرار میدهد که هر یک به زیر ردههای فرعیتری تقسیمبندی میشود ( .)90جدول
 1تقسیمبندی کلی این ردهبندی را نشان میدهد ،از این جدول به منظور تعیین زمینه فعالیت صنایع استفاده خواهد شد.
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این پژوهش از نوع اسنادی است و با رویکرد علمسنجی انجام شده است .جامعه این پژوهش کلیه انتشارات علمی ایران در پایگاه وبآوساینس هستند که
در بازهی زمانی ده ساله  9111- 9112منتشر شده و در آنها نام یکی از سازمانهای صنعتی ایرانی به عنوان وابستگی سازمانی نویسندگان مقاله درج شده
باشد .دلیل انتخاب این پایگاه این است که از میان دو پایگاه وبآوساینس و اسکوپوس که به صورت عمده برای تحلیلهای استنادی مورد استفاده قرار میگیرند،
پایگاه وبآوساینس با اینکه تعداد نشریات کمتری را پوشش میدهد؛ اما روشی گزینشی و دقیقتری برای انتخاب آنها دارد (.)91
برای تشخیص نوع سازمانها در پایگاه وبآوساینس ،میتوان از برچسب آدرس سازمانها استفاده کرد ( 92و  .)90معموالا نشانی وابستگی سازمانی بخش
صنعتی با برچسبهای  CORP ،INC ،LTD ،SAو  AGقابل شناسایی هستند.
بر این اساس برای به دست آوردن این اطالعات فرمول زیر در بخش جستجوی پیشرفته پایگاه وب او ساینس درج میشود:

114

 منصوره صراطی شیرازی/مطالعهی کارنامهی پژوهشی صنایع ایران

 ردهبندی بینالمللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیتهای اقتصادی.1 جدول
A 01–03 Agriculture, forestry and fishing

 جنگلداری و ماهیگیری،کشاورزی
B 05–09 Mining and quarrying

معدن کاری و استخراج معادن
C 10–33 Manufacturing

ساخت و تولید
D 35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 بخار و تامین تهویه مطبوع، گاز،برق
E 36–39 Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 مدیریت مواد زائد و بازیافت،مخازن آب؛ فاضالب
F 41–43 Construction

ساخت و ساز
G 45–47 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت.عمده فروشی و خرده فروشی
H 49–53 Transportation and storage

حمل و نقل و انبارداری
I 55–56 Accommodation and food service activities

فعالیتهای اسکان و خدمات مواد غذایی
J 58–63 Information and communication
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اطالعات و ارتباطات
K 64–66 Financial and insurance activities

فعالیتهای مالی و بیمه
L 68 Real estate activities

امالک و مستغالت
M 69–75 Professional, scientific and technical activities

 علمی و فنی،فعالیتهای حرفهای
N 77–82 Administrative and support service activities

فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی
O 84 Public administration and defence; compulsory social security

مدیریت عمومی و دفاع؛ امنیت اجتماعی اجباری
P 85 Education

آموزش و پرورش
Q 86–88 Human health and social work activities

فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و خدمات اجتماعی
R 90–93 Arts, entertainment and recreation

 سرگرمی و تفریح،هنر
S 94–96 Other service activities
[ DOI: 10.22088/cjs.8.2.101 ]

فعالیتهای خدماتی دیگر
T 97–98 Activities of households as employers; undifferentiated goods- and
services-producing activities of households for own use

فعالیتهای خانوارها به عنوان کارفرمایان؛ فعالیتهای تولیدی و خدماتی خانوارها برای استفاده خودشان
U 99 Activities of extraterritorial organizations and bodies

فعالیتهای سازمانهای برونمرزی
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یافتهها
با استفاده از برچسبهای سازمانی ،دادههای مرتبط بازیابی شد که در زمان بازیابی (آبان  ،)1122این تعداد  2221مدرک بود .از آنجا که در میان این دادهها،
مدارکی دیده میشد که حاصل همکاری دانشگاه ایران با صنایع خارجی بودند ،و هدف این پژوهش بررسی انتشارات سازمانهای صنعتی ایران بودند ،و همچنین
مقاالتی که دارای نویسندگان گروهی (تحت عنوان گروه) بودند ،این تعداد از جامعه پژوهش حذف شدند .سایر دادهها نیز به دلیل اینکه دادههای ایران در مواردی
از این استاندارد پیروی نکردهاند ،به روش دستی نیز بررسی شد .بدین ترتیب جامعه پژوهش تحقیق حاضر را  2219مدرک نمایهشده در پایگاه وبآوساینس
شکل دادند.
بر اساس برچسبهای سازمانی 2219 ،مدرک در بازهی زمانی  9111-9112با حداقل نام یک سازمان صنعتی ایران در پایگاه وبآوساینس به ثبت رسیده
است .در این دورهی ده ساله ،بیشترین تعداد تولیدات صنعتی ایران مربوط به سال  9112است .در جدول  9تعداد تولیدات علمی صنایع به همراه کل تولیدات
علمی ایران و درصد مدارک علمی صنایع از کل مدارک ایران آورده شده است .همانطور که در این جدول دیده میشود تولیدات علمی صنایع در طول این
سالها تنها حدود یک درصد از کل انتشارات ایران بودهاند.
جدول  .2انتشارات علمی صنایع ایران در مقایسه با كل انتشارات علمی ایران
9111
9111
9119
9111
9112
9110
9114
9110
9112
9112

929
129
102
124
242
002
002
411
419
011

91101
92291
11102
11292
11222
29120
22210
02011
04921
49221

1/94
1/10
1/14
1/91
1/14
1/11
1/11
1/19
1/10
1/14

به منظور بررسی نرخ رشد انتشارات صنایع در بازه زمانی ده ساله مورد بررسی در این پژوهش ،از محاسبه "نرخ رشد نمایی" استفاده شد .نرخ رشد تولیدات
علمی صنایع در بازه زمانی  ،9111-9112برابر  1/120میباشد .با اینکه نرخ رشد در این بازه زمانی مثبت است ،اما عدد بزرگی نیست .برای درک بهتر نرخ رشد
صنایع ،این عدد با نرخ رشد کل انتشارات ایران در این بازه زمانی مقایسه شد ،در دوره زمانی مورد نظر ،این عدد برابر با  1/112میباشد .بر این اساس میتوان
گفت که نرخ رشد تولیدات علمی صنایع ایران به نسبت کل تولیدات علمی ایران کمتر بوده است .نمودار  1نرخ رشد تولیدات علمی و آمارههای مربوط به آن را
نشان میدهد.
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نمودار  .1نرخ رشد تولیدات علمی صنایع و تولیدات علمی ایران در بازه زمانی 2111-2119
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سال

تولیدات علمی صنایع

انتشارات علمی ایران

درصد انتشارات علمی صنایع به كل مدارک ایران

112

مطالعهی کارنامهی پژوهشی صنایع ایران /منصوره صراطی شیرازی

کارنامه پژوهشی صنایع ایران نشان میدهد در میان  99حوزه موضوعی  ،ESIاین صنایع بیشترین تولیدات علمی را در حوزه علوم کشاورزی ،بیولوژی و
بیوشیمی و شیمی داشتهاند؛ اما اگر این تولیدات را به نسبت تولیدات کل ایران در نظر بگیریم باز هم به همین نتیجه میرسیم .به عبارت دیگر پراکندگی
موضوعی تولیدات علمی صنایع ایران با کل انتشارات ایران در یک راستا قرار دارند .جدول  ،1تولیدات صنایع ایران را در حوزههای موضوعی  99گانه  ESIنشان
میدهد.
جدول  .3تولیدات صنایع ایران در حوزههای موضوعی  22گانه ESI
فیلد  22گانه موضوعی

علوم کشاورزی

222

9/20

بیولوژی و بیوشیمی

100

1/20

شیمی

909

1/12

Clinical Medicine

پزشکی بالینی

911

1/11

Computer Science

علوم کامپیوتر

121

1/42

اقتصاد و تجارت

20

1/22

مهندسی

29

1/20

محیط زیست /اکولوژی (بومشناسی)

24

1/29

Geosciences

علوم زمین

29

1/21

Immunology

ایمنشناسی

42

1/12

Materials Science

علم مواد

42

1/11

Mathematics

ریاضیات

09

1/92

میکروبیولوژی

09

1/94

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

12

1/12

میانرشتهای

19

1/14

علوم اعصاب و رفتار

91

1/11

داروشناسی

19

1/14

فیزیک

2

1/12

Plant & Animal Science

علوم گیاهی و حیوانی

0

1/11

Psychiatry/Psychology

روانپزشکی /روانشناسی

0

1/19

Social Sciences, General

علوم اجتماعی ،عمومی

1

1/11

علوم فضا

1

1/11

Agricultural Sciences
Biology & Biochemistry
Chemistry

Economics & Business
Engineering
Environment/Ecology

Microbiology
Molecular Biology & Genetics
Multidisciplinary
NeuroSciences & Behavior
Pharmacology
Physics

Space Sciences
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بر اساس برچسبهای سازمانی 2219 ،مدرک در بازه زمانی  9111-9112با حداقل نام یک سازمان صنعتی از ایران در پایگاه وبآوساینس به ثبت رسیده
است که از این تعداد 140 ،مقاله توسط یک نویسنده از سازمان صنعتی نوشته شده است.
به منظور بررسی همکاران صنایع ایران در انتشارات علمی ،سه نوع سازمان دولتی ،صنعتی و دانشگاهی در سطح ملی و بینالمللی در نظر گرفته شد .بررسی
مدارک بازیابیشده بر اساس سازمانهای همکار نشان داد که ،در مدارکی که در آنها همکاری صورت گرفته است ،بیشترین همکاری در انتشارات علمی صنایع
ایران ،با دانشگاههای داخلی بوده که حاصل آن 2104 ،مدرک میباشد و دانشگاههای خارجی با  1102مدرک در رتبه دوم این همکاری قرار دارند .سازمانهای
دولتی خارجی و صنایع خارجی کمترین میزان همکاری با صنایع داخل در نگارش مقاالت علمی را داشتهاند .در جدول  2این آمار به تفکیک نوع سازمان و به
صورت کامل نشان داده شده است .الزم به ذکر است که اگر مقالهای با همکاری چند سازمان نوشته شده باشد ،این مقاله با روش شمارش کامل برای هر کدام
از سازمانها در نظر گرفته شده است.
همچنین نمودار  9آمار توصیفی همکاری صنایع ایران با سایر سازمانهای داخلی و خارجی را به تصویر کشیده است.
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تعداد مدارک

درصد از مدارک ایران در حوزه موضوعی
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جدول  .0تعداد مدارک حاصل از همکاری با صنایع داخلی در انتشارات علمی پایگاه وبآوساینس در بازه زمانی 2111-2119
تعداد مدارک حاصل از همکاری با صنایع داخلی در داخل كشور

تعداد مدارک حاصل از همکاری صنایع داخلی در خارج از كشور

تعداد مدارک با همکاری دانشگاه داخلی

2104

تعداد مدارک با همکاری دانشگاه خارجی

1102

تعداد مدارک با همکاری صنایع داخلی

120

تعداد مدارک با همکاری صنایع خارجی

21

تعداد مدارک با همکاری سازمان دولتی خارجی

422

تعداد مدارک با همکاری دولتی داخلی

29

نمودار  .2همکاران پژوهشی صنایع ایران به تفکیک سازمانهای داخلی و خارجی

جدول  .1شاخص استناد به ازای هر مدرک بر اساس سازمانهای همکار در انتشارات صنعتی ایران
نوع مدرک

تعداد مدارک صنعتی با همکاری
دانشگاه خارجی
تعداد مدارک صنعتی با همکاری
صنایع خارجی
تعداد مدارک صنعتی با همکاری

مدارک

استناد

ازای هر مدرک

1102

12191

11/11

21

221

4/119

29

1221

10/04

تعداد مدارک صنعتی با همکاری
دانشگاه داخلی
تعداد مدارک صنعتی با همکاری
صنایع داخلی
تعداد مدارک صنعتی با همکاری
دولتی داخلی

مدارک

استناد

ازای هر مدرک

2104

29102

11/22

120

9920

4/02

422

0941

11/91

به منظور بررسی معناداری تفاوت دیده شده در تعداد استنادهای هر گروه و به عبارتی بررسی تاثیر نوع همکاری بر استنادهای دریافتی از جدول توافقی و
آزمون مجذورکای ( )Chi-Squareاستفاده شد .بر اساس نتیجه آزمون ،با توجه به اینکه مقدار احتمال آزمون مجذور کای بزرگتر از  1/10محاسبه شده ،بنابراین
تفاوت دیدهشده در استنادهای دریافتی مقاالت هر گروه معنیدار نمیباشد .جدول  4نتیجه آزمون را نشان میدهد.
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سازمان دولتی خارجی

تعداد

تعداد

تعداد استناد به

نوع مدرک

تعداد

تعداد

تعداد استناد به
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 2219مدرک پژوهشی صنایع ایران  9124استناد کسب کردهاند و به عبارتی به ازای هر مدرک  2/21استناد کسب شده است که این عدد نشاندهندهی
شاخص استناد به ازای هر مدرک است.
بر اساس سازمانهای همکار در انتشارات صنعتی ایران نیز ،شاخص استناد به ازای هر مدرک مورد محاسبه قرار گرفت .در مدارکی که با همکاری
سازمانهای خارجی به غیر از صنعت و دانشگاه نوشته شدهاند ،که در این پژوهش سازمان دولتی خارجی اطالق میشود ،این شاخص عدد بزرگتری را نشان
میدهد و در مدارکی که با همکاری صنایع خارجی و داخلی نوشتهاند ،این شاخص کمترین عدد را نشان میدهد .جدول  0شاخص استناد به ازای هر مدرک را
بر اساس سازمانهای همکار در انتشارات صنعتی میدهد.
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جدول  .6نتیجه آزمون مجذور كای
تعداد استناد به ازای هر مدرک
نوع

همکار

دانشگاهی
صنعتی
دولتی
جمع کل

داخلی

خارجی

11
0
11
92

11
4
12
10

جمع كل

91
11
92
40

درجه آزادی

كای 2

1/211

مقدار احتمال ()sig

1/492

9

از میان  2219مدرک پژوهشی صنایع ایران 1211 ،مورد از مدارک ،حمایت مالی شدهاند؛ فارغ از اینکه چه نوع سازمانی این حمایت را به عهده داشته است،
شاخص استناد به ازای هر مدرک ،مورد محاسبه قرار گرفت .این شاخص برای مدارک دارای حمایت مالی  19/09و برای مدارکی که حمایت مالی نداشتند 2/11
میباشد .جدول  ،0تعداد مدارک و استنادهای دریافتی مدارک دارای حمایت مالی و بدون حمایت مالی را نشان میدهد.
جدول  .7تعداد مدارک و استنادهای دریافتی بر اساس حمایت مالی
نوع مدارک

تعداد مدارک

تعداد استناد

تعداد استناد به ازای هر مقاله

مدارک دارای حمایت مالی
مدارک بدون حمایت مالی

1211
1142

91192
92222

19/09
2/11

جدول  .8نتیجه آزمون آماری تاثیر حمایت مالی بر استناد
نوع مدارک

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

با حمایت مالی
بدون حمایت مالی

1211
1142

19/09
2/11

92/04
91/29

4/21
4/41

2211
1010/44

1/1
1/1

2/411
2/411

در سطح  91درصد اطمینان
پایینی

1/921
1/920

باالیی

0/212
0/202

انتشارات صنایع ایران در هر یک از ردههای استاندارد صنایع و رژیمهای صنعتی

به منظور شناسایی صنایع فعال در انتشارات ،سازمانهای صنعتی بر اساس وابستگی نویسندگان مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند .شناسایی سازمانها نشان
داد که بیشترین انتشارات توسط سازمانهایی که حوزه فعالیت آنها بر اساس ردهبندی استاندارد صنایع در رده  Cقرار دارند ،انجام گرفته است .رده  ،Cرده
ساخت و تولید است و زیر ردههای بسیار متعددی دارد .پس از رده  ،Cبیشترین تولیدات توسط صنایع رده  Bانجام گرفته است که رده معدن کاری و استخراج

Caspian Journal of Scientometrics, 2021; 8(2): 101-115

] [ DOI: 10.22088/cjs.8.2.101

به منظور بررسی دقیقتر و به دلیل اینکه موضوع مقاالت و زمانی که از انتشار مقاالت میگذرد بر روی تعداد استنادهای دریافتی تاثیرگذار است این دو
عامل را نیز در استنادهای دریافتی کنترل کردیم .به دلیل اینکه ممکن بود مقالهای در بیش از یک موضوع قرار گیرد آن مقاله در هر دو موضوع لحاظ شد.
متوسط استناد به مقاله در هر حوزه موضوعی و بر اساس سال انتشار بر اساس پایگاه  ESIاستخراج شد و تعداد استنادهای دریافتی هر کدام از مدارک بر متوسط
استناد در همان حوزه و در همان سال مشخص شد .بررسی کل مدارک بدون در نظر گرفتن قالب انتشاراتی آنها نشان میدهد که  14/20درصد از مدارک
دارای حمایت مالی هستند ،میانگین استناد نرمالشده برای این دسته از مدارک  1/22و برای مدارکی که حمایت مالی نشدهاند  1/44است و نشان میدهد که
میانگین استناد در مدارکی که حمایت مالی شدهاند بیشتر است.
از سوی دیگر از آنجایی که ممکن است برخی از مدارک قابلیت دریافت استناد را نداشته باشند ،تنها مدارک قابل استناد ( )Citableکه شامل مقاالت،
مقاالت کنفرانسها و مقاالت مروری میشود در این تحلیل مد نظر قرار گرفت .بررسی مدارک قابل استناد (مقاالت ،مقاالت کنفرانس و مقاالت مروری) نشان
میدهد که  1/21مقاالت دارای حمایت مالی بودهاند که میانگین استناد به این دسته از مقاالت  1/22و در مقاالت بدون حمایت مالی  1/20است و نشان میدهد
که میانگین استناد در مقاالتی که حمایت مالی شدهاند بیشتر است.
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به منظور بررسی اثرگذاری حمایت مالی بر تعداد استنادهای دریافتی مدارک ،از آزمون تی مستقل ( )Independent Samples Testاستفاده شد .بر اساس
نتیجه آزمون ( )p-value< 0.0001فرضیه صفر مبنی بر برابری میانگینها رد میشود و این نشان میدهد که میان تعداد استنادهای دریافتی در مدارکی که
دارای حمایت مالی بودهاند و مدارکی که فاقد این حمایت بودهاند ،اختالف معنیدار آماری وجود دارد و به بیان دیگر حمایت مالی بر کیفیت پژوهش و یا
استنادهای دریافتی تاثیرگذار است .جدول  2این آمارههای این آزمون را نشان میدهد.
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منابع است و صنایع رده  Dکه رده صنایع تامین برق و گاز است در رده سوم تولیدات قرار دارند .الزم به ذکر است که در  110مقاله حداقل نام یکی از سازمانهای
صنعتی قابل شناسایی نبود .جدول  2فراوانی سازمانی و تعداد مقاالت در هر یک از ردههای استاندارد صنعتی را نشان میدهد .بر اساس این جدول ،بیش از 41
درصد از انتشارات علمی صنایع ایران را صنایع رده  Cو  Bنوشتهاند و رده  Dدر رده سوم تولیدات قرار دارد .نمودار  1درصد مقاالت در هر یک از ردههای
صنعتی را نشان میدهد.
جدول  .9فراوانی سازمانی و تعداد مقاالت در هر یک از ردههای استاندارد صنعتی
ساخت و تولید
معدنکاری و استخراج معادن
برق ،گاز ،بخار و تامین تهویه مطبوع
دیگر فعالیتهای خدماتی
فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی
ساخت و ساز
تامین آب؛ فاضالب ،مدیریت مواد زائد و بازیافت
اطالعات و ارتباطات
عمدهفروشی و خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه
فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و خدمات
مدیریت عمومی و دفاع؛ امنیت اجتماعی اجباری
کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری
حمل و نقل و انبارداری
فعالیتهای مالی و بیمه
فعالیتهای اداری و خدمات
هنر ،سرگرمی و تفریح
تحصیالت
---

1111
1110
020
200
121
949
922
194
41
01
20
24
90
90
91
1
9
110

9124
1110
022
111
942
124
910
22
02
12
14
14
91
92
91
1
9
20

Q K
1% 0%

H N R P
0% 0% 0% 0%

O A
J G 1% 1%
2% 1%

M
5%

C
42%

NULL
2% F
4%
E
4%

S
6%
D
11%
B
20%

در  9120مقاله 1111 ،بار نام سازمانهای صنعتی ایرانی فعال در رده  Cآورده شده است که نشان میدهد بیشترین تعداد پژوهشهای صنایع ایران در رده
"ساخت و تولید" بوده است .بررسی مقاالت تولیدی این رده نشان میدهد که بیشترین تولیدات این رده در زیر ردههای  C91و  C12بوده است .زیر رده ،91
صنایع تولیدی "مواد دارویی ،محصوالت دارویی شیمیایی و گیاهی" است و زیر رده  ،12رده مرتبط با صنایع تولید مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی است و
در رده دوم صنایع تولیدی قرار دارند.
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نمودار  .3درصد مقاالت در هر یک از ردههای صنعتی
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رده
C
B
D
S
M
F
E
J
G
Q
O
A
H
K
N
R
P
NULL

نام رده

فراوانی سازمانی صنعتی ایرانی

تعداد مقاله
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پس از رده  Cکه رده ساخت و تولید است رده  Bقرار دارد که "معدنکاری و استخراج معادن" است .در این رده ،زیر رده  141که رده استخراج نفت خام
و گاز طبیعی است در رده اول تولیدات قرار دارد و زیر ردههای استخراج کانیهای فلزی ،خدمات پشتیبانی معدنکاری در ردههای بعدی قرار دارند.
رده  Dبا انتشار بیش از  11درصد از مقاالت ،در رده سوم قرار دارد و شرکتهای توزیع برق و گاز بیشترین تولیدات را در این رده داشتهاند.
با انطباق رده صنایع با رژیمهای صنعتی مشخص میشود در رژیم علمبنیان که بیشترین وابستگی به پژوهش را دارد ،انتشارات علمی بیشتری نیز وجود
دارد .زیر رده  91در رده  Cکه صنایع تولیدی "مواد دارویی ،محصوالت دارویی شیمیایی و گیاهی" است ،بیشترین مقاله را در صنایع تولیدی دارد .زیر رده 12
این رده که مرتبط با صنایع تولیدی "مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی" است و از محصوالت صنایع فناوری بنیان میباشد ،در رده دوم تولید قرار دارد.
بررسی تولیدات علمی صنایع ایران نشان میدهد که این تولیدات با رژیمهای صنعتی که بر اساس وابستگی به دانش شکل گرفتهاند در یک راستا قرار
دارند ،به این شکل که بیشترین تولیدات علمی در صنایع علمبنیان ( )SBانجام شده است که نمونه بارز آن تولیدات صنایع داروسازی است .صنایع فرایندهای
بنیادی ( )FPکه صنایع شیمیایی و نفت جز آن هستند در رتبه دوم تولیدات قرار گرفتهاند .پس از این صنایع ،نظام دانش مختلط ( )CSکه در همکرد صنایع
مکانیک ،الکترونیک /الکتریک و فناوری حمل و نقل است و در صنایع هوافضا و خودروهای موتوری است و مهندسی تولید ( )PEکه تکیه بر فناوریهای
مهندسی مکانیک دارد قرار دارد .صنایع فرایند مداوم ( )CPبه دلیل اینکه طیف وسیعی از صنایع را در بر دارد و بخشی از آن در صنایع تولیدی قرار دارد (که
بیشترین انتشارات علمی را داشتهاند) انتشارات زیادی را به خود اختصاص داده است.

بحث و نتیجهگیری
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بر اساس برچسبهای سازمانی 2219 ،مدرک در بازه زمانی  9111-9112با حداقل نام یک سازمان صنعتی ایران در پایگاه وبآوساینس به ثبت رسیده
است که این تعداد تنها ،یک درصد از کل مدارک ایران است .نرخ رشد تولیدات علمی صنایع در این دوره ،برابر  1/120میباشد که نسبت به نرخ رشد تولیدات
علمی ایران ،رشد کمتری را نشان میدهد و انتشارات صنعتی نتوانستهاند همگام با کل انتشارات ایران رشد داشته باشند ،پیش از این نیز جوکار و عصاره در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بخش صنعتی مشارکت کمتر از یک درصدی در تولیدات علمی دارد ( .)11بر این اساس جا دارد تا برنامهها و سیاستهای
پژوهشی کارآمدتری بدین منظور تدوین گردد تا بتوان با بهبود و توسعه این بخش از مزایای پژوهشهای بخش صنعتی استفاده کرد.
نوآوری در ارتباطات رخ میدهد ( ،)92این ارتباطات در سطح ملی و بینالمللی شکل میگیرد؛ اما "در کشورهای کمتر توسعه یافته ارتباط با شرکتها و
سازمانهای خارجی بسیار حائز اهمیت میشود زیرا آنها حجم عمدهای از دانش و فناوری را وارد میکنند و اهمیت بعد بینالمللی در پایداری سیاستهای
نوآوری را منعکس میسازند" ( .)92بر این اساس در بخشی از این پژوهش همکاریهای علمی پژوهشگران صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .از میان مدارک
بازیابیشده 140 ،مدرک توسط تنها یک نویسنده از صنعت نوشته شده بود و به عبارتی انفرادی بود ،این عدد حدود  0/0درصد از کل انتشارات را شامل میشود،
از بین مقاالتی که همکاری داشتهاند ،در حدود یک چهارم همکاری بینالمللی داشتهاند ،این شاخص در پژوهش  Perianes-Rodríguezو همکاران که
انتشارات شرکتهای اسپانیا را در پایگاه وبآوساینس بررسی کرده بودند یک سوم بود ( )9که نشان میدهد نسبت به پژوهش مذکور این همکاری در ایران
کمتر بوده است .سه نوع سازمان دولتی ،صنعتی و دانشگاهی در سطح ملی و بینالمللی به منظور بررسی همکاری در نظر گرفته شد که در این میان ،بیشترین
همکاری در انتشارات علمی صنایع ایران ،با دانشگاههای داخلی بوده که حاصل آن 2104 ،مدرک میباشد و دانشگاههای خارجی با  1102مدرک در رتبه دوم
این همکاری قرار دارند .از آنجایی که بیشتر پژوهشها در فناوریهای علمبنیان رخ میدهد و ماهیت این فناوریها استفاده از دانش دانشگاهی است ،این ارتباط
با دانشگاههای داخل و خارج میتواند توجیهپذیر باشد ( .)2سازمانهای دولتی خارجی و صنایع خارجی کمترین میزان همکاری با صنایع داخل در نگارش مقاالت
علمی را داشتهاند ،از آنجایی که بعد جغرافیایی بر میزان همکاری پژوهشی تاثیرگذار است ( )11میتوان علت کمتر بودن همکاری صنایع داخلی با سازمانهای
خارج از کشور این موضوع باشد.
بررسی کیفیت انتشارات بر اساس استنادهای دریافتی نشان میدهد که  2219مدرک پژوهشی صنایع ایران  9124استناد کسب کرده است و به عبارتی به
ازای هر مدرک  2/21استناد کسب کرده است؛ اما این شاخص در مدارکی که با همکاری سازمانهایی خارجی به غیر از صنعت و دانشگاه نوشته شدهاند ،که در
این پژوهش سازمان دولتی خارجی اطالق میشود ،این شاخص عدد بزرگتری را نشان میدهد و در مدارکی که با همکاری صنایع خارجی و داخلی نوشتهاند،
این شاخص کمترین عدد را نشان میدهد .با این حال نتیجه آزمون آماری نشان داد که این اختالف معنیدار نیست و نوع همکاری بر کیفیت پژوهش و به
عبارتی استنادهای دریافتی تاثیرگذار است .این نتیجه با پژوهش  McKelveyو  Rakeکه اذعان داشتهاند همکاری علمی بر تاثیرگذاری انتشارات شرکتها
تاثیرگذار نیست ،در یک راستا قرار دارد (.)2

111

Study of Research Portfolio of Iranian Industries/ Serati Shirazi M

مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،مسائل اخالقی از جمله سرقت ادبی ،انتشار یا تسلیم دوگانه و همچنین اصول محرمانگی در ارائهی دادههای پژوهش
بطور کامل رعایت شده است.
تضاد منافع :نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

از جناب آقای محمدرضا نصیری که مشاوره آماری این مقاله را بر عهده داشتند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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از میان  2219مدرک پژوهشی صنایع ایران 1211 ،مورد از مدارک ،حمایت مالی شدهاند ،به عبارتی  10درصد از پژوهشها حمایت مالی داشتهاند .نتایج
این پژوهش نشان داد که حمایت مالی بر استناد دریافتی تاثیرگذار است .این نتیجه با پژوهش قاسمی نیک و گزنی همراستا است ( )91و نشان میدهد که به
منظور باالتر بودن کیفیت پژوهش ،میتوان از سیاستهای حمایتی و تخصیص بودجه در این راستا استفاده کرد.
بررسی اینکه کدام صنایع بیشترین انتشارات را داشتهاند کار بسیار دشواری است به ویژه اینکه در بررسی صنایع دیده شد که برخی از آنها حوزههای فعالیت
چندگانهای دارند و برچسب زدن یک فعالیت خاص به آنها نمیتواند دقیقاا مشخصکنندهی حیطه فعالیت آنها باشد .آنگونه که  Tijssenبیان میکند
"مشخص کردن یک خط روشن و دقیق برای طبقهبندی شرکتها کار بسیار دشواری است حتی برای بزرگترین شرکتهای جهان" ( .)11در این پژوهش با
استفاده از "ردهبندی بینالمللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیتهای اقتصادی" سعی شد که تا حد امکان این کار انجام گیرد.
بیشترین انتشارات علمی صنایع بر اساس ردهبندی استاندارد صنایع در رده  Cبوده است که رده ساخت و تولید میباشد و رده  Bرده معدنکاری و استخراج
منابع و رده  Dتامین برق و گاز در ردههای بعدی قرار دارند .این سه رده روی هم بیش از  01درصدکل انتشارت را شامل میشوند.
بررسی سازمانهای صنعتی نشان داد که بیشترین تولیدات علمی ،مربوط به صنایع تولیدی بوده است و معدنکاری و استخراج معادن در رده دوم قرار دارد.
به این دلیل که رده "ساخت و تولید" رده بسیار وسیعی است که زیرمجموعههای متعددی دارد ،این رده را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دادیم .در این
رده "تولید مواد دارویی ،محصوالت دارویی شیمیایی" بیشترین تولیدات را به خود اختصاص داده است .صنعت داروسازی از صنایع علم -بنیان محسوب میشود،
ویژگی اصلی صنایع علم -بنیان ارتباط قوی و نزدیک آنها با پژوهش میباشد و از این طریق از فواید پیشرفتهایی که در پژوهش دانشگاهی رخ میهد به
صورت مستقیم استفاده میکنند ( .)2با توجه به این ویژگیها ،این میزان تولیدات علمی توجیهپذیر میباشد .در میان صنایع تولیدی "تولید کک و فرآوردههای
نفتی تصفیه شده" تعداد زیادی از تولیدات را به خود اختصاص داده است .شرکتها و صنایع پتروشیمی در این دسته قرار دارند .این گروه از صنایع که به نوعی
با فناوریهایی با مبنای شیمی در ارتباط هستند ،صنایع فرایندهای بنیادی میباشند که از لحاظ فناوری از صنایع علمبنیان پایینتر هست؛ اما مانند صنایع
علمبنیان تماماا از همکاری و کمکهای مستقیم پیشرفتهایی که در پژوهش رخ میدهد ،استفاده میکنند" .معدنکاری و استخراج معادن" پس از طبقه ساخت
و تولید در رده دوم تولیدات قرار دارد در این رده "استخراج نفت خام و گاز طبیعی" بیشترین مقاالت را به خود اختصاص داده است .وفور معادن و ذخایر نفت و
گاز در ایران و متکی بودن ایران به اقتصاد نفتی میتواند دلیل اصلی کثرت انتشارات این صنعت با دانشگاهها باشد .بررسی ردههای صنعتی صنایع ایران در
انتشارات علمی با پژوهش صراطی و دیگران که همانتشاریهای صنعت و دانشگاه را در ایران مورد بررسی قرار داده بودند همراستا است (.)19
با توجه به یافتههای این پژوهش موارد زیر پیشنهاد میشود:
 دانشی که توسط پژوهشگران صنعتی تولید میشود دانشی است که توانایی بالقوه برای تجاری شدن را دارد و در نقشه جامع علمی کشور ،در فصل اول،"مبانی و ارزشهاﻯ بنیادین نقشه جامع علمی کشور" ،بند  ،0به علم و فناوری ثروتآفرین اشاره میکند ( .)10سیاستگذاری در جهت سرمایهگذاری و توجه به
بخش تحقیق و توسعه سازمانهای صنعتی و تشویق پژوهشگران صنعتی در جهت تولید علم و برقراری ارتباطات الزم با پژوهشگران سایر سازمانها به ویژه
دانشگاهها میتواند در تحقق هر چه بیشتر این هدف موثر باشد.
 در فصل دوم نقشه جامع علمی کشور ،که به "وضع مطلوب علم و فناوری" میپردازد ،هدف پنجم "کسب رتبه نخست در رتبهبندی دانشگاههای جهاناسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاههای دنیا" است ( .)10از آنجا که تولیدات علمی در تمام نظامهای رتبهبندی یکی از اصلیترین شاخصهای ارزیابی
دانشگاهها است ،برنامهریزی در جهت افزایش تولیدات علمی صنایع میتواند یک از راهکارهای ارتقا در رتبهبندی هم باشد.
 این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری و حمایت از پژوهش میتواند در شناخت و تاثیرگذاری آن پژوهش بسیار تاثیرگذار باشد ،از این رو توصیه میشود کهپژوهشهای صنعتی بیشتر مورد حمایت مالی قرار گیرند تا بتوانند در کمیت و کیفیت تولید علم کشور نیز نقش داشته باشند.
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