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مهندسي مکانیک ،مکانیک مواد و علم مواد ،بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند .به عبارت دیگر این رشتهها ميتوانند در

اولویت های پژوهشي کشور قرار گیرند.
واژگان کلیدی :اولویت پژوهشی ،سیاست علم و فناوری ،تولید علم ،رشد اقتصادی

مقدمه
توان قضاوت در مورد وضعیت علمي یک کشور برای دولتمردان و

بنابراین تحقیقات آن ها شامل تحقیقات پایه مي شود و کمتر به نیازهای

کساني که وظیفه تصمیمگیری در این زمینه را دارند حیاتي است .از آنجا

آني مي پردازند ( Chuang .)7و همکاران نشان دادند که حوزههای

که تمام علوم به یک اندازه کاربرد ندارند ( )0و در هر زمان یک اقتصاد

تحقیقاتي که کشورهای سنگاپور ،تایوان و کرهجنوبي در ده سال گذشته در

تنها ميتواند فناوری را در چند بخش پیش برد و پیشبیني اینکه کدام

آن فعالیت داشتهاند به مهندسي گرایش داشته است ( .)8کشورهای صنعتي

فناوریها مفیدتر خواهند بود ساده نیست( ،)2بنابراین تعیین اولویتهای

جدید ) Newly Industrizing Economics (NIEنظیر سنگاپور،

پژوهشي از مهمترین مسائل فراروی سیاست گذاران علم و فناوری است

تایوان و کره جنوبي بر فهم و انتشار فناوری موجود به جای ایجاد فناوری

( .)3یکي از تالشهایي که در این زمینه در کشور صورت گرفته سند نقشه

نو تمرکز کردهاند ( .)3همچنین سیاست علم و فناوری ژاپن ،به نحوی

جامع علمي کشور است که در فصل سوم ،اولویتهای علم و فناوری کشور

روزافزون به فناوری هایي معطوف است که اهمیت اقتصادی دارند ( )9و

را مشخص ميکند .از سوی دیگر قطعا مسائل اقتصادی یکي از مهمترین

 Kealeyبیان ميکند که تمرکز بر علوم پایه به منظور پیشبرد فناوری

وجوهي است که در هر سیاستگذاری مربوط به علم و فناوری به آن توجه

تاثیرگذار نیست (.)2

ميشود( )0 ،4و اینکه سرمایهگذاری در کدام حوزهها بازده اقتصادی خواهد

در بیان رابطه میان تولید علم و رشداقتصادی مطالعات متعددی
صورت گرفتهاست Diamond .بیان ميکند علم راهبر فناوری و فناوری

 Raiو  Lalپیشنهاد ميکنند که کشورهای پیشرفته در تحقیقات

نیز راهبر بهرهوری و رشد است ( Narin .)00و همکاران با بررسي

پایه و کشورهای در حال توسعه در آموزش ،زیرساختها و مهندسي

استنادات موجود در پروانههای ثبت اختراع به تحقیقات پایه با بودجه

سرمایهگذاری کنند .زیرا این حوزهها تاثیر بیشتری بر رشداقتصادی دارند

عمومي نشان دادند که تعداد این نوع استنادات پیوسته در حال افزایش

( Vinkler .)6تاثیر سطح توسعه یافتگي را بر خروجي تحقیقات مطرح

است و این مسئله را نشان از تکیه داشتن فناوری بر علم بیان ميکنند

کرده و بیان ميکند که رابطه میان رشداقتصادی و خروجي

( .)02عالوه بر این  Priceبیان ميکند تحقیقات دانشگاهي سبب خواهد

تحقیقات در کشورهای مختلف تفاوت دارد ،وی چنین استنباط ميکند که

شد که نسلي از محققان ایجاد شود و در سالهای آینده فعالیتهای همین

کشورهای پیشرفته توان بیشتری در پشتیباني از تحقیقات پایه دارند.

محققان سبب رشداقتصادی خواهد شد ( .)02همچنین تحقیقات پایه که
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استفاده از مقادیر گذشته (  )𝑋tبا دقت بیشتری ،نسبت به حالتي که از آن

است .چنانچه  Jaffeمعتقد است تحقیقات دانشگاهي ،تحقیق و توسعه

مقادیر استفاده نميشود ،پیش بیني شود در این صورت (  )𝑋tرا علّت ( )𝑌t

صنعتي را تقویت ميکند (.)03

مي گویند (.)00

در این مورد با فراهم شدن هزینههای تحقیقات پایه توسط دولت،

در آزمون علیّت گرنجری برای اینکه فرضیۀ؛ "(  )𝑋tعلّت گرنجری

مراکز بسیاری با عدم پرداخت هزینه تحقیقات پایه قادر به استفاده از آن در

(  )𝑌tنیست" آزموده شود ،یک مدل خود توضیح برداری ()VAR

توسعه فناوری خواهند بود و به این ترتیب منفعت اجتماعي حاصل خواهد

 Vector Auto Regressionبه شکل زیر تشکیل داده

شد Mansfield .با بررسي روندها و محصوالت ،بیان کرد که  00درصد

ميشود:

محصوالت جدید و  9درصد فرایندهای جدید بدون تحقیقات دانشگاهي
ممکن نبوده است (.)04
یکي از بهترینهای کارهای موجود در این زمینه اثر  Martinو
به این ترتیب این مدل خطي به سادگي برآورد ميشود و سپس

دیگران ميباشد ،ایشان تاثیر تحقیقات-که با بودجه عمومي صورت
ميگیرد– بر رشداقتصادی را در شش محور بیان کردهاند:

فرض معناداری آن مورد بررسي قرار ميگیرد .اگر فرض صفر بودن

 -افزایش ذخیره دانش؛

ضرایب  𝑋t−iیعني  βiپذیرفته شود ،در آن صورت  𝑋tعلّت گرنجری 𝑌t

 -تربیت فارغالتحصیالن دارای مهارت؛

نیست .در واقع زماني که فرض صفر آزمون یعني فرض بي معنا بودن مدل
رد شود ،مي توان گفت که (  )𝑋tعلّت گرنجری (  )𝑌tميباشد .از آنجا که

 ایجاد ابزار و روشهای علمي جدید؛ -ایجاد شبکهها و تحریک تعامل اجتماعي؛

میان انتشارات و تاثیر آنها فاصله زماني وجود دارد ( )07در اینجا به

 -افزایش ظرفیت حل المسئلهای علمي و فني؛

بررسي تاثیر تولید علم بر رفاه با یک وقفه مشخص خواهیم پرداخت.
داده های مربوط به تولید علم کشور در حوزه های موضوعي مختلف

 ایجاد شرکتهای جدید(.)0تحقیقات خود را در مجالت علمي منتشر ميکنند .بنابراین سنجش این

های مربوط به تولید ناخالص داخلي از پایگاه بانک جهاني

تولیدات ميتواند نمایانگر فعالیتهای اقتصادی بخشهای تحقیق و توسعه

( )World Bankبدست آمد .به منظور تحلیل اطالعات از نرم افزار

باشد .از آن جا که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد و به

 Eviwes7استفاده شد و آزمون های مانایي و گرنجر بر روی داده ها

علت وجود منابع نفتي ،در صورت عدم هدایت مناسب تحقیقات ،ممکن

صورت گرفت .داده ها در نیمه اول شهریور  0392جمع آوری و بازه زماني

است هزینه تحقیقات به بخشهای غیر ضروری که تاثیر کمتری بر اقتصاد

سال های  2100-0996در نظر گرفته شد.

دارند ،اختصاص یابد ،بنابراین مسئله اصلي پژوهش حاضر آنست که کدام

یافته ها
داده های تولید علم کشور طي سال های  2100-0996از پایگاه

حوزههای پژوهشي تاثیر بارزتری بر رشداقتصادی کشور دارند؟

مواد و روشها

سای مگو استخراج شد ،پزشکي بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده

این تحقیق از نوع کاربردی است که با استفاده از روش های علم

و پس از آن مهندسي و شیمي در رتبه دوم و سوم و روانشناسي با کمترین

سنجي و اقتصاد سنجي صورت گرفته است .امروزه ،سنجش تولیدات علمي

مقدار در انتهای جدول قرار دارد .در ادامه حوزههای موجود به شش دسته

بنا بر نمایههای استنادی که خود به گردآوری اطالعات انواع تولیدات

رایج در کشور به عالوه دسته میان رشته ای تقسیم شد و آزمون علیت

علمي ميپردازند ،صورت ميگیرد .یکي از مهم ترین این نمایه ها

صورت گرفت.

ارائه شده که امکان مشاهده و مقایسه تولیدات علمي را در دو دسته کلي

سرانه تولید ناخالص داخلي دارند علوم مهندسي و علوم انساني هستند و

نشریات و کشورها با استفاده از شاخص های گوناگون فراهم ميکند .این

تاثیر هر دو بخش در سطح  %0معنادار است .همچنین بخش علوم انساني

پایگاه کل تولیدات علمي را در  27حوزه و  319رشته تقسیمبندی کرده که

از سرانه تولید ناخالص داخلي تاثیر ميپذیرد .بخشهای پزشکي و

امکان تحلیل موضوعي را به شکل مناسبي فراهم ميکند .از مشکالت این

دامپزشکي نیز از سرانه تولید ناخالص داخلي تاثیر پذیرفتهاند .چنانچه ذکر

پایگاه ميتوان به عدم تقسیمبندی مناسب در بعضي از بخشها اشاره کرد؛

شد هر یک از  27حوزه تفکیک شده در سای مگو از رشتههایي تشکیل

مثال مهندسي شیمي خود حوزهای مستقل است و در حوزه مهندسي قرار

شده اند ،در بخش مهندسي نیز این تفکیک صورت پذیرفته است .جدول 2

نگرفته است .در واقع با استفاده از این پایگاهها امکان ردیابي تحرکات

نتایج آزمون علیت را برای رشتههای مختلف مهندسي نشانميدهد .به-

علمي کشور میسر ميشود.

طوریکه رشتههای مهندسي زیست پزشکي ،عمران و ساختمان ،مهندسي

یکي از آزمونهای معمول در اقتصاد سنجي به نام آزمون علیت

سیستم و نظارت مهندسي صنایع و تولید در سطح  1010و رشتههای

گرنجر مي باشد Granger .با استفاده از این واقعیت که آینده نميتواند

مهندسي مکانیک ،مکانیک مواد و علم مواد در سطح  1010بر سرانه تولید

علّتِ حال و گذشته باشد ،بیان ميکند که چنانچه مقادیر جاری (  )𝑌tبا

ناخالص داخلي تاثیر گذارند.
94
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جدول  0نشانميدهد که تنها بخشهایي که تاثیر معناداری بر
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از سوی دیگر فعاالن تحقیق و توسعه در اکثر موارد بخشهایي از

از پایگاه سای مگو و از زیر بخش  Country Searchاستخراج و داده

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،39صفحه84-39
پژوهش در کدام حوزه ها؟  /عبدالصمد کرامت فرو دیگران

جدول .6آزمون علیت میان سر حوزه های مختلف تولید علم کشور و

علم و پژوهش نیست و اهداف دیگری نظیر اهداف فرهنگي ،خودکفایي،

سرانه تولید ناخالص داخلی

سالمت و استقالل کشور ميتوانند مبنای تعیین اولویتها قرارگیرند .به

مهندسي

بر سرانه

از سرانه

عنوان مثال در بخش پزشکي ،پژوهش از ابعاد دیگری دارای اهمیت است

*101194

1030

و شاید پژوهش در این بخش تاثیر مستقیم کمتری بر سرانه تولید ناخالص
داخلي داشته باشد ،بلکه در این بخش ميتوان انتظار داشت که با افزایش

*
*101110

تحقیقات با افزایش سطح سالمت جامعه روبر باشیم که خود ميتواند در

*

دراز مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مطلوب داشته باشد ،البته مي توان انتظار
داشت که با تحقیقات ،در بخشهایي مثل داروسازی ،صنعت از این بخش

علوم انساني

*10114

کشاورزی

1044

1003

دامپزشکي

1002

*1010

نیز تاثیر پذیرد .به هر صورت یکي از اهداف اساسي پژوهش در جهان

علوم پایه

1038

1010

امروزی ،پشتیباني از بخش صنعت و فناوری است که در نهایت منجر به

پزشکي

1020

*10108

شکوفایي اقتصادی خواهد شد .بر این مبنا تاثیرگذاری بخشهای مختلف

میان رشته ای

1047

1017

پژوهش کشور بر رشد اقتصادی در کنار هم سنجیده شد .نتایج نشان

* معنادار در سطح 1010

ميدهد که بخشهای مهندسي و علوم انساني از هفت بخش پژوهشي

** معنادار در سطح 1010

کشور بر رشد اقتصادی تاثیر معناداری دارند .چنانچه در مقدمه ذکر شد و
پیداست که بخش علوم انساني ظاهرا نباید تاثیر مستقیمي بر تولید ناخالص

جدول  .2نتایج آزمون علیت برای رشتههای مختلف مهندسی

سرانه

از سرانه تولید

انساني شامل گروههایي مثل تجارت ،مدیریت و حسابداری ،اقتصاد،

تولید ناخالص

ناخالص

اقتصادسنجي و مالي است و این بخشها ارتباط محکمتری با سرانه تولید

مهندسي هوافضا

1040

1006

ناخالص داخلي دارند توجیه کرد .همچنین تاثیرپذیری معنادار این بخش از

معماری

1032

**10110

سرانه تولید ناخالص داخلي ،مي تواند نشان از توجه زیاد به این بخش و

خودکارسازی

108

1018

مهندسي زیست پزشکي

**101119

1003

بخش مهندسي دارای تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی است چرا که

مهندسي ساخت و ساز

1009

1022

نتایج تحقیقات در این بخش به سرعت در بخش صنعت قابل اعمال است؛

مهندسي عمران و ساختمان

**10113

1007

نتایج این تحقیق نیز نشانميدهد که آنچه افرادی مثل  Vinklerدر

مکانیک محاسباتي

1016

1086

مورد فعالیت کشورهای در حال توسعه در علوم مهندسي ذکر کردهاند در

مهندسي سیستم و نظارت

**10118

1002

ایران صدق ميکند ( .)7همچنین این نتایج با نتایج پژوهش  Leeو

مهندسي برق و الکترونیک

1020

1000

همکاران همخواني دارد ( .)3عدم تاثیر پذیری این بخش از سرانه تولید

مهندسي (متفرقه)

1038

1042

ناخالص داخلي ميتواند نشاندهنده عدم حمایت کافي از این بخش باشد

مهندسي صنایع و تولید

**10118

*1014

چرا که با افزایش سرانه تولید ناخالص ،نتایج تحقیقات در این بخش تغییر

مهندسي مکانیک

*1012

**10116

معناداری پیدا نکرده است .به منظور تحلیل دقیق تر در زیر گروه مهندسي

مکانیک مواد

*1014

100

نیز آزمون علیت صورت گرفت ،نتایج نشان داد که رشتههای مهندسي

فناوری رسانه

1092

1042

زیست پزشکي ،عمران و ساختمان ،مهندسي سیستم و نظارت ،مهندسي

مهندسي اقیانوس

1099

101140

صنایع و تولید در سطح  1010و رشتههای مهندسي مکانیک ،مکانیک مواد

مهندسي ایمني ،ریسک ،اعتماد و

1029

**10117

و علم مواد در سطح  1010دارای تاثیر بر سرانه تولید ناخالص داخلي

افزایش بودجه در این بخش باشد.

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-08-19

تاثیر گذاری بر

تاثیرپذیری

داخلي داشته باشد ،این نتیجه را ميتوان با این مسئله که بخش علوم

هستند ،به عبارت دیگر این رشتهها ميتوانند در اولویت های پژوهشي

کیفیت

علم کامپیوتر

107036

10202

تولید و مهندسي مکانیک از تولید ناخالص داخلي تاثیرپذیر هستند ،احتماال

علم مواد

*101283

102410

بدین معناست که این بخشها از نظر تامین بودجه مورد توجه بیشتری قرار
گرفتهاند.

* معنادار در سطح 1010

از جهت دیگر تاثیر پذیری از سرانه تولید ناخالص داخلي که در

** معنادار در سطح 1010

بحث و نتیجه گیری

بخشهای مختلف ارائه شد را ميتوان چنین تحلیل کرد؛ اگر افزایش در

این تحقیق سعي در شناسایي اولویتهای پژوهشي کشور بر مبنای

سرانه تولید ناخالص بر گروه و یا رشتهای تاثیر گذار بوده احتماال بدین

تاثیر آنها بر رشد اقتصادی داشت .پیداست که این تاثیر تنها هدف تولید

معناست که افزایش سرانه تولید ناخالص با افزایش بودجه در آن گروه یا
05
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مهندسي شیمي

101714

102808

کشور قرار بگیرند .البته باید توجه داشت که از آنجا که مهندسي صنایع و
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رشته همراه بوده است ،در نتیجه اگر رابطه معکوس یعني تاثیر گذاری آن

نميشود .باید توجه داشت که حوزههای مختلف به یک اندازه به تحقیقات

رشته یا گروه بر سرانه تولید ناخالص داخلي معنادار نباشد ،ادامه افزایش

پایه وابسته نیستند ( ،)02همین مسئله ميتواند بر نتایج این تحقیق تاثیر

بودجه در آن رشته یا گروه را با شائبه روبرو ميکند ،بر این مبنا؛ در گروه

داشته باشد ،به عبارت دیگر ميتوان چنین بیان کرد که ممکن است

مهندسي رشتههایي مثل مهندسي معماری و مهندسي ایمني ،ریسک،

حوزههایي که وابستگي بیشتری به تحقیقات پایه دارند از افزایش آن نیز

اعتماد و کیفیت به مسئله مذکور– یعني عدم تاثیرگذاری بر تولید ناخالص

تاثیر بیشتری بپذیرند.

داخلي -مبتال بوده و در نتیجه سرمایهگذاری در این بخشها توصیه

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-08-19
] [ DOI: 10.22088/acadpub.BUMS.1.1.48
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Abstract

Background and aim: Due to the limited financial and human resources,
determining the research priorities are the most important issues facing
science and technology policymakers. This study determined the Iranian
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Material and methods: This study is applied research with scientometrics and
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and Gross Domestic Product Per capita (GDPP) data were extracted from
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World Bank database and data were analyzed by EViews 7 software.
Tehran, Iran.
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Findings: Engineering and Human Science groups (0.01 level) have affected
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University, Tehran, Iran.
groups have been affected by GDPP.
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affected economic growth. In other words, these fields can be placed in Iranian
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research proprieties.
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