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مطالعه شدت استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران

الهه شهبازي منﺸادي
افسانه حاضري

چكيده

*١

٢

محمد ﺗوكلي زاده

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان استناد مقاﻻت حوزه شــيمي ايــران بــه پروانــههــاي ثبــت

اختــراع در فاصــله ســالهــاي  ١٣٨١-١٣٩٠بــراي نﺸــريات فارسـي و  ٢٠٠٢ -٢٠١١بــراي نﺸــريات

انگليسي زبان است.

راوري

٣

 .١كارشناس ارشد دانﺸگاه
يزد

روششناسي :پژوهش حاضر از نوع ﺗوصيﻔي– پيمايﺸي است كه با رويكرد علم ســنجي ،از طريــق

ﺗحليل استنادي و با مطالعه روابط استنادي معكوس انجام شده است .ﺟامعه پژوهش را كليـه مقــاﻻت
ﺗمام متﻦ علمي -پژوهﺸي حوزه شيمي ايران نمايه شده در بانك اطﻼعات نﺸــريات كﺸــور و پايگــاه

اطﻼعات علمي ﺟهاد دانﺸگاهي ،به زبان فارسي ،بيﻦ سالهاي  ١٣٨١ﺗا  ١٣٩٠و زبــان انگليســي بــيﻦ

سالهاي  ٢٠٠٢ﺗا  ٢٠١١ﺗﺸكيل ميدهد كه در مجموع  ٣٢٦٨عنوان بوده است .ﺗجزيه و ﺗحليـل داده-
هاي پژوهش با استﻔاده از آزمونهاي آماري مجذور كا١و رســم نمودارهــاي پراكنــدگي بــا اســتﻔاده از
نرم افزارهاي اس .پي .اس .اس .و اكسل صورت گرفته است.

 .٢استاديار دانﺸگاه يزد
 .٣استاديار دانﺸگاه يزد
E_Mail:
e.shahbazi1369@g
mail.com

يافتهها :يافتههاي پژوهش نﺸان ميدهد كه رشد مقاﻻت ايراني حوزه شيمي و همﭽنيﻦ فهرست

ارﺟاعات مقاﻻت ايﻦ حوزه ،در طول دوره مورد بررسي از رابطه نمايي مﺜبت ﺗبعيت كرده است .از
ديگر يافتههاي پژوهش ايﻦ است كه با وﺟود رشد زياد مقاﻻت و فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايﻦ

حوزه ،ميزان استناد مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع در طول سالهاي مورد بررسي ﺗﻐيير محسوسي
نكرده است .در بررسي رابطه بيﻦ حوزه موضوعي و ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع نيز

مﺸﺨﺺ شد كه در حوزه مهندسي شيمي بيﺸتر از حوزه شيمي به ايﻦ دسته از منابﻊ استناد شده

است .مقايسه ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت ايراني نمايه شده در آي .اس .آي با
مقاﻻت ايراني ﻏير آي .اس .آي حوزه شيمي نيز نﺸاندهنده ايﻦ است كه مقاﻻﺗي كه در آي .اس.

آي .نمايه نﺸدهاند بيﺸتر از مقاﻻت نمايهشده در آي .اس .آي .به پروانههاي ثبت اختراع استناد كرده-

اند .يافتههاي پژوهش همﭽنيﻦ حاكي از ايﻦ است كه پژوهﺸگران ايراني در  ٨٠درصد موارد به
پروانههاي ثبت اختراع آمريكا استناد نمودهاند.

نتيجهگيري :رشد نامحسوس استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت حوزه شيمي كﺸور،
نﺸانهاي از وﺟود پيوند ضعيﻒ بيﻦ علم و فناوري در ايﻦ حوزه است كه ممكﻦ است به دﻻيل
مﺨتلﻒ از ﺟمله عدم ﺗوﺟه به كاربردي نمودن نتايﺞ پژوهشهاي علمي شكل گرفته باشد .مطالعه

دريافت١٣٩٥/٠٣/٣١ :
پذيرش١٣٩٥/٠٩/٢٠ :

وضعيت موﺟود به منظور ارائه راهكارهاي مناسﺐ براي ﺗقويت ﺗعامل بيﻦ ﺟوامﻊ علمي و صنعتي

ميﺗواند به ﺗوسعه قلمرو علم و فناوري كمك كند و در سياستگذاريهاي مربوطه مﻔيد واقﻊ گردد.

واژگان كليدي :نﺸريات شيمي ،روند رشد ،ﺗحليل استنادي ،شدت استناد ،پروانه هاي ثبت اختراع،
رابطه علم و فناوري.

1 Chi-square test
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مطالعه شدت استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
مقدمه
مطالعات انجام شده نﺸان ميدهد كه علم و فناوري با سرعت زيادي در حال رشد است و پيﺸرفتهاي اخير در ﺗعامل
آنها ،نويد بﺨش وقوع ﺗﻐييرات اساسي در محدوده وسيعي از صنايﻊ و رشتههاي علمي است كه ميﺗواند به
كاربردهاي ﺟديد و خلق دانش نو منجر شود .ﺗوليدات علمي و فني ،برونداد و بيانگر ﺗﻼش ﺟوامﻊ علمي و صنعتي
است .مطالعه ايﻦ بروندادها ،گرايشهاي علمي و رويكردهاي يك ﺟامعه را نسبت به دنياي علم و فناوري نﺸان مي-
دهد كه با بررسي ارﺗباط آنها ميﺗوان به ارﺗباط دانﺸگاه و صنعت پي برد .دانﺸگاهها از پتانسيل باﻻيي براي پژوهش
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برخوردارند و حجم عظيمي از پژوهشها در دانﺸگاهها صورت ميگيرد .در كﺸورهاي پيﺸرفته و بزرگ صنعتي،
ارﺗباط دانﺸگاه و صنعت در مجموع رضايت بﺨش ارزيابي مي شود ،در حاليكه در كﺸورهاي در حال ﺗوسعه ،به دليل
نبود ارﺗباط واحدهاي علمي و صنعتي با يكديگر نتايﺞ پژوهشهاي ايﻦ دو بﺨش براي يكديگر بدون استﻔاده باقي
ميماند.
روشهاي سنتي بررسي ارﺗباط علم و فناوري ،متكي بر ﺟدايي ايﻦ دو حوزه بوده است در حاليكه روشهاي در حــال
ظهور ،متكي برمرﺗﻔﻊ كردن مسائل و نيازهاي اقتصــادي از طريــق همكــاري گســترده علــم و فنــاوري اســت .مطالعــات
سنجﺸي يكي از روشهاي موﺟود براي اندازهگيري ارﺗباط بيﻦ علم و فناوري است .استﻔاده از شــاخﺺهــاي اســتنادي
در سنجش رابطه علم و فناوري بر ايﻦ فرض استوار است كه مقاﻻت بــه عنــوان شاخصــي مناســﺐ از محتــواي علــم و
پروانههاي ثبت اختراع كه شامل مجموعه عظيمي از اطﻼعات فني هستند به عنوان شاخصي مناسﺐ از فنــاوري در نظــر
گرفته ميشوند )باسكورد و زيت.(٢٠٠٤ ١،
به منظور بررسي كارايي ﺗوسعه فناوري در سطح شركتها ،ناريﻦ ٩٢شاخﺺ مبتني بر پروانههاي ثبت اختراع را در
سه گروه سنجههاي پايه ٣،سنجههاي استنادي پروانههاي ثبت اختراع ٤و سنجههاي پيوند با علم ٥معرفي كرده است.
اساس سنجههاي پايه شمارش ﺗعداد پروانههاي ثبت اختراع در نظر گرفته شده و سنجههاي استنادي ،بر اساس
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شمارش استنادهاي دريافتي و با هدف ﺗﺸﺨيﺺ ﺟايگاه و كيﻔيت شركتها در عرصه يك فناوري خاص معرفي شده
است .در خصوص سنجههاي پيوند با علم ،دو شاخﺺ پيﺸنهاد شده است.

بيان مسئله
با ﺗوﺟه به ايﻦكه پروانههاي ثبت اختراع بايد به مدارك قبلي خود استناد كنند و استناد به ساير انــواع مــدارك ،بــه ويــژه

پروانههاي ثبت اختراع به مقاﻻت علمي معرفي شدند .شاخﺺ پيوند با علم عبارت است از ميانگيﻦ ﺗعداد ارﺟاعات بــه
مقاﻻت علمي در پروانههاي ثبت اختراع يك شركت .شاخﺺ ديگري ،كه در ايﻦ رابطه معرفي شده ،قدرت فني اســت
و عبارت است از ﺗعداد پروانههاي ثبت اختراع ضرب در مقدار سنجه پيوند با علــم )نــاريﻦ .(٢٠٠٠ ،در مطالعــه رابطــه
بيﻦ علم و فناوري پژوهشهاي بسياري به استﻔاده از دو شاخﺺ ياد شده ،با بررسي ميزان استناد بــه مقــاﻻت علمــي در
پروانههاي ثبت اختراع پرداختهاند كه ميﺗوان از ناريﻦ و همكاران در موسســه ســي .اچ .آي .ب٣ــه عنــوان پيﺸــگامان ايــﻦ
قبيل مطالعات ياد كرد )ناريﻦ و نوما١٩٨٥ ٤،؛ ناريﻦ ،هميلتون و اليواسترو .(١٩٩٧ ،١٩٩٥ ٥،در واقــﻊ ،اســتناد بــه مقــاﻻت
علمي در پروانههاي ثبت اختراع به عنوان يك شاخﺺ مهم در نﺸان دادن ارﺗباط علوم و فناوري شناخته شده است كــه
از آن ﺗحت عنوان وابستگي علمي٦يا قدرت علمي يا شدت علمي فناوري٧يــاد شــده اســت )اســميت و ديگــران١٩٩٨ ٨،؛
نقل در گلنزل و ماير .(٢٠٠٣ ،مطالعات بسياري نﺸان ميدهند كه هر چه قدرت علمــي پروانــههــاي ثبــت اختــراع يــك
شركت بيﺸتر باشد ،ميﺗوان نتيجه گرفت كه آن شركت در آن فناوري پيﺸگامﺗر است و حتي ايﻦ شاخﺺ مــيﺗوانــد در
قيمت سهام بورس آنها موثر باشد )هال ،مايرس و ﺗورنر٢٠٠٧ ٩،؛ نوهاسلر و ديگران.(٢٠١١١٠،
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مقاﻻت نﺸريات در حال افزايش است ؛ شاخﺺهاي پيونــد بــا علــم١و قــدرت علمــي٢بــر اســاس شــمارش ارﺟاعــات

مطالعه شدت استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
از سوي ديگر برخي از نويسندگان به وﺟود علومي اشاره كردهاند كه مبتني بر فنــاوري اســت )زيمــﻦ (١٩٨٤ ١،و رابطــه
علم و فناوري را با ﺗوﺟه به استنادهايي كه مقاﻻت علمي به پروانههاي ثبت اختراع داشتهاند ،مورد بررسي قــرار دادهانــد
كه از آن به عنوان مطالعه پيوند علم با فناوري از ﺟنبه روابط استنادي معكوس٢ياد شــده اســت )گلنــزل و مــاير.(٢٠٠٣ ٣،
صاحﺐنظران ،در ايﻦ قبيل مطالعات از شدت استناد به پروانههاي ثبــت اختــراع٤كــه بــا محاســبه ميــزان اســتناد مقــاﻻت
علمي به پروانههاي ثبت اختراع بدست ميآيد ،به عنوان شاخصي ياد كردهاند كه مــيﺗوانــد نﺸــان دهنــده قــدرت

فنــي٥

مقاﻻت علمي باشد و بر ايﻦ واقعيت اصرار داشتهاند كه در مطالعات پيوند علم با فناوري ﻻزم اســت عــﻼوه بــر قــدرت
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علمي پروانههاي ثبت اختراع ،به قدرت فني مقاﻻت نيز ﺗوﺟه نمود )هيكس .(٢٠٠٠ ٦،البتــه ،بــا وﺟــود ﺗأكيــد صــاحﺐ-
نظران بر اهميت و ضرورت مطالعات دوﺟانبه ،ﺗعداد ايﻦ قبيل پژوهشها بسيار انــدك اســت .در مطالعــات مربــوط بــه
ﺗعامﻼت علم و فناوري معموﻻ بررسي ميزان ارﺟاع مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع ناديده گرفته مــيشــود كــه علــت
ايﻦ امر ارﺟاع ناچيز مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع است و ايﻦ قبيل مطالعات منحصر به حوزههايي از علم مــيشــود
كه با فناوري ارﺗباط نزديك دارند )علي.(٢٠٠٩ ٧،
 ،مطالعات انجام شده در حوزه علم و فناوري نﺸان ميدهد كه شيمي از ﺟمله حوزههايي است كه بيﺸتريﻦ ﺗعداد
پروانه ثبت اختراع در آن ثبت شده )عبدخدا ،نوروزي و راوند (١٣٩٠ ،و استﻔاده از پروانههاي ثبت اختراع نسبت به
ساير رشتهها بيﺸتر در آن كاربرد دارد )گلنزل و ماير .(٢٠٠٣ ،با ﺗوﺟه به مطالﺐ ياد شده ،ايﻦ پژوهش در پي شناختﻦ
ايﻦ واقعيت است كه در مقاﻻت حوزه شيمي در ايران ،ﺗا چه اندازه به پروانههاي ثبت اختراع به عنوان منبﻊ فناوري
ﺗوﺟه شده است.
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پرسﺶهاي پژوهﺶ
 .١رشد فهرست ارﺟاعات ١در گروه مقاﻻت حوزه شيمي كه در داخل كﺸور منتﺸر شده ،ﺗحت پوشش
آي.اس.آي قرار دارند و به پروانههاي ثبت اختراع استناد نمودهاند ،در مقايسه با كل فهرست ارﺟاعات
مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .در ايﻦ حوزه در بازه زماني مورد نظر چگونه است؟

در مقايسه با كل فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني ﻏيرآي .اس .آي .در ايﻦ حوزه در بازه زماني مورد نظر
چگونه است؟
 .٣چه رابطهاي بيﻦ آي .اس .آي .يا ﻏير آي .اس .آي .بودن مقاﻻت حوزه شيمي ايران با ميزان استناد به پروانه-
هاي ثبت اختراع وﺟود دارد
 .٤چه رابطهاي بيﻦ حوزه موضوعي نﺸريات )شيمي يا مهندسي شيمي( و ميزان استناد مقاﻻت به پروانههاي
ثبت اختراع وﺟود دارد؟
 .٥كﺸورهايي كه مقاﻻت حوزه شيمي ايران بيﺸتر به پروانههاي ثبت اختراع آنها استناد كردهاند ،كدامند؟

پيشينه پژوهﺶ
بررسي ارﺗباط بيﻦ علم و فناوري ميﺗواند با كمك روشهاي مﺨتلﻒ كتاب سنجي از ﺟمله روش مبتنــي بــر اســتنادات
انجام گيرد )باسكوﻻرد و زيت .(٢٠٠٤٢در ايﻦ روش ،به ميزان استناد پروانــههــاي ثبــت اختــراع و مقــاﻻت مجــﻼت بــه
يكديگر ﺗوﺟه ميشود .بررسي ميزان استناد پروانههاي ثبت اختراع به مقاﻻت مجﻼت يكــي از روشهــاي كﻼســيك در
ايﻦ زمينه به شمار ميرود كه مركز ﺗحقيقات ســي اچ آي٣شــاخﺺهــاي خاصــي از ﺟملــه شــدت علمــي٤را بــه منظــور
بررسي ارﺗباط مستقيم و بي واسطه فناوري با علم در ايﻦ رابطه معرفي كرده است .مﻔهوم ايــﻦ شــاخﺺ ايــﻦ اســت كــه
ميزان استناد پروانههاي ثبت اختراع به مقاﻻت علمي حاكي از وضعيت ارﺗباط علم و فناوري است .ضمﻦ اينكــه امكــان
١منظور از ارجاعات ،منابع مورد استفاده در نوشتن مقاله است که در فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
2

Bassecoulard&Zitt
)Computer Horizons Inc. (CHI
4Scientific Intensity
3
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 .٢رشد فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني ﻏير آي .اس .آي .استنادكننده به پروانههاي ثبت اختراع حوزه شيمي

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
شناسايي مقاﻻت و ﺗحقيقاﺗي كه قادر به كاربردي شدن است را فراهم ميكند .بر ايﻦ اســاس پــژوهشهــاي متعــددي در
حوزههاي مﺨتلﻒ موضوعي انجام شده است كه به عنوان نمونه مــيﺗــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره كــرد :نــاريﻦ و

نومــا١

) (١٩٨٥و كالينز و يات (١٩٨٨)٢در حوزه ژنتيك ،نــاريﻦ ،هميلتــون و اليواســترو ) (١٩٩٧و نــاريﻦ و اليواســترو(١٩٩٨)٣
در حوزه هاي مﺨتلﻒ علوم و مهندسي ،مك ميﻼن ،ناريﻦ و ديدز (٢٠٠٠)٤ون لوي ،ميجــرمﻦ و دبكــر(٢٠٠٧)٥در حــوزه
بيوﺗكنولوژي ،و مير ،دبكر و گلنزل (٢٠١٠)٦در حوزه نانو.
نتايجي كه در اكﺜر قريﺐ به اﺗﻔاق ايﻦ پژوهشها به دست آمده بيانگر رشد قابــل ﺗوﺟــه اســتناد بــه مقـاﻻت علمــي در
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پروانه هاي ثبت اختراع است .ضمﻦ اينكه در برخي موارد از ﺟمله در پژوهش ون لوي ،ميجر مــﻦ و دبكــر ) (٢٠٠٧بــه
رابطه مﺜبت استناد به متون علمي با بهره وري فني پروانهها اشاره شده است .در ايﻦ پژوهش كــه بــر پروانــه هــاي ثبــت
اختراع حوزه بيوﺗكنولوژي انجام شد ،وﺟود رابطه مﺜبت بيﻦ قدرت علمي پروانه هاي ايﻦ حوزه بــا بهــره وري فنــي در
سطح كﺸورها اشاره شده كه در آن منظور از بهره وري فني ،ﺗعداد پروانه هاي ﺗوليد شده در كﺸور بــه ازاي هــر نﻔــر از
ﺟمعيت آن كﺸوراست .از سوي ديگر ،نتايﺞ برخي از پژوهﺸهاي انجام شــده در ايــﻦ حــوزه ) از ﺟملــه ميــر ،دبكــر و
گلنزل  (٢٠١٠مبيﻦ برﺟسته بودن مقاﻻت مورد استناد ﺗوسط پروانه هــاي ثبــت اختــراع بــه لحــاظ ســاير شــاخﺺهــاي
كتابسنجي است .مير ،دبكر و گلنزل در حوزه علم نانو نﺸان دادند كه مقالههايي كه در پروانههــاي ثبــت اختــراع مـورد
استناد قرار گرفته اند ،استنادهاي بيﺸتري از سوي ساير مقاﻻت نيز دريافت كردهاند.
دسته ديگر از مطالعات مبتني بر استنادات؛ به بررسي ميزان استناد مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختــراع مــيپردازنــد كــه از
آن به عنوان مطالعه روابط استنادي معكوس ياد شده اســت .ايــﻦ روش اولــيﻦ بــار ﺗوســط گلنــزل و مــاير )  (٢٠٠٣در
مطالعهاي ﺗحت عنوان " پروانههاي مورد استناد در متون علمي :مطالعه اكتﺸافي روابط استنادي معكــوس" مــورد ﺗوﺟــه
قرار گرفت .درايﻦ پژوهش ،ارﺗباط بيﻦ علم و فناوري با بررسي استنادهاي موﺟود درمقاﻻت علمي به پروانههــاي ثبــت
اختراع در يك دوره بيست ساله بررسي شد .نتايﺞ پژوهش گلنزل و ماير ،حاكي از استناد بيﺸتر مقاﻻت مــرﺗبط بــا زيــر
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حوزههاي شيمي به پروانههاي ثبت اختراع در مقايسه با ساير حوزه هــا اســت .از ســوي ديگــر ،بــر اســاس يافتــههــاي
پژوهش پروانههاي حوزه شيمي بيﺸتريﻦ ميزان استنادهاي دريافتي از متون علمي را به خود اختصاص دادهاند.
مطالعه روابط استنادي معكوس همﭽنيﻦ ﺗوسط ساير پژوهﺸگران به عنوان روشي موثر در انــدازه گيــري رابطــه علــم و
فناوري ﺗوصيه شده است )هيكس ١.(٢٠٠٠ ،هر چند ،نمونه هاي معدودي از ايﻦ پژوهشها به دﻻيــل مﺨتلــﻒ از ﺟملــه

ﺗاكنون به انجام رسيده است .ﺗوصيههايي نيز در متون صورت گرفته است كه براي بررسي ارﺗباط بيﻦ علم و فنــاوري از
طريق استنادات بهتر است از هر دو روش؛ بررسي استناد پروانههاي ثبت اختراع به مقاﻻت و برعكس استناد مقاﻻت بــه
پروانه هاي ثبت اختراع؛ استﻔاده شود )گلنزل و ماير.(٢٠٠٣ ،
ﺟمﻊبندي پيشينه
در چند دهه گذشته بررسي ارﺗباط بيﻦ علم و فناوري با كمك روشهاي كتابسنجي از ﺟمله روش مبتني بر
استنادات ،عموما از طريق مطالعه ميزان استناد پروانههاي ثبت اختراع به مقاﻻت علمي در سطح دنيا مورد ﺗوﺟه قرار
گرفته است .حال آنكه وضعيت پيوند بيﻦ ايﻦ دو قلمرو از زاويه مقابل ،يعني از ﺟنبه روابط استنادي معكوس ،از

طريق بررسي ميزان استناد مقاﻻت به پروانهها ،حتي در سطح دنيا ،كمتر مورد اقبال واقﻊ شده است .مروري بر
مطالعات گذشته نﺸان مي دهد كه شيمي از ﺟمله حوزههايي است كه بيﺸتريﻦ ﺗعداد پروانههاي ثبت اختراع كﺸور در
آن ثبت شده است .ايﻦ حوزه ،همﭽنيﻦ به عنوان اثرگذارﺗريﻦ حوزه موضوعي ايران شناخته شده كه داراي بيﺸتريﻦ
ﺗوليدات علمي در كﺸور است .با ايﻦ همه ،در بررسي رابطه علم و فناوري در ايﻦ حوزه ،پژوهﺸي در سطح منابﻊ
داخلي در دست نيست.
روششناسي پژوهﺶ
پژوهش حاضر از نوع ﺗوصيﻔي– پيمايﺸي است كه با رويكرد علم سنجي و از طريق ﺗحليل استنادي ،با مطالعه روابط
استنادي معكوس ،يا به عبارت دقيقﺗر با بررسي ميزان استناد مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع انجام شده است..
ﺟامعه پژوهش را مقاﻻت ﺗمام متﻦ علمي -پژوهﺸي ايران در حوزه شيمي بيﻦ سالهاي  ١٣٨١ﺗا  )١٣٩٠مقاﻻت

Hicks
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ﺗاخير در انتﺸار پروانههاي ثبت اختراع و ميزان پاييﻦ استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت اكﺜر حوزههــاي علمــي

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
فارسي( و ) ٢٠٠٢ -٢٠١١مقاﻻت ﻻﺗيﻦ( ﺗﺸكيل ميدهد كه در مجموع  ٣٢٦٨عنوان مقاله بوده است .اطﻼعات
كتابﺸناختي و متﻦ كامل ايﻦ مقاﻻت از طريق بانك اطﻼعات نﺸريات كﺸور و پايگاه اطﻼعات علمي ﺟهاد دانﺸگاهي
و با مراﺟعه به سايت اختصاصي نﺸريات گردآوري شد .نمونهگيري ﺟامعه پژوهش ،به دليل عدم وﺟود ارﺟاعات
كافي در مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع ،نتيجهبﺨش نبود .بنابرايﻦ بر اساس روش سرشماري ،متﻦ كامل كليه
مقاﻻت نﺸريات شيمي و مهندسي شيمي چاپ شده در ايران ﺗهيه شد و شمارش ارﺟاعات در فهرست منابﻊ و ماخذ
مقاﻻت به صورت دستي صورت گرفت.

دوفصلنامه علمي -پژوهشي دانشگاه شاهد /دوره  /٣شماره  /١بهار و تابستان ) ٩٦پياپي (٥

پژوهشﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢسنجي

ﺗجزيه و ﺗحليل دادههاي پژوهش با استﻔاده از آزمونهاي آماري مجذور كا و رسم نمودارهاي پراكندگي با استﻔاده از
نرم افزارهاي اس .پي .اس .اس .و اكسل صورت گرفته است.
يافتههاي پژوهﺶ
دادههاي ﺟمﻊآوري شده در ايﻦ پژوهش ،شامل  ١٨٢٢مقاله آي .اس .آي .و ١٤٤٦مقاله ﻏير آي .اس .آي .حوزه شيمي
ايران است كه بررسي روند رشدآنها به طور ﺟداگانه انجام گرفتهاست.
رشد فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .استنادكننده به پروانههاي ثبت اختراع حوزه شيمي در مقايسه
با كل فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .در ايﻦ حوزه در فاصله سال هاي  ٢٠٠٢-٢٠١١چگونه
است؟
طبق يافتههاي پژوهش ﺗعداد ارﺟاعات موﺟود در  ١٨٢٢مقاله ايراني آي .اس .آي .حوزه شيمي ايران ٥٠٢٧٠ ،مورد
بوده است و ميانگيﻦ ﺗعداد ارﺟاعات در هر مقاله  ٢٧/٥٩محاسبه شده است .ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي.
حوزه شيمي با ضريﺐ رشد ساﻻنه  ١/٢٦در حال افزايش است .بهعبارت ديگر مي ﺗوان گﻔت كه ﺗعداد ارﺟاعات
مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .ايﻦ حوزه هر سال نسبت به سال قبل  ١/٢٦برابر مي شود .با محاسبه نرخ دو برابر شدن
ايﻦ ارﺟاعات مﺸﺨﺺ شد كه  ١/٦سال طول ميكﺸد ﺗا ﺗعداد ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .ايﻦ حوزه دو
برابر شود .همﭽنيﻦ ،ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع با ضريﺐ رشد  ١/٠٢و ارﺟاع به مداركي ﻏير از پروانههاي ثبت
اختراع با ضريﺐ رشد  ١/٢٦در حال رشد ميباشند .نرخ دو برابر شدن ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع  ١/٩٦سال و
ايﻦ رقم براي ارﺟاع به منابعي به ﻏير از پروانههاي ثبت اختراع  ١/٥٩سال محاسبه شده است .همانگونه كه در
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نمودار ١مﺸاهده ميشود ،ﺗنها در سالهاي ٢٠٠٦و  ٢٠٠٩و  ٢٠١١با كاهش ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي.
حوزه شيمي نسبت به سالهاي قبل مواﺟه هستيم كه علت ايﻦ امر را ميﺗوان در انتﺸار ايﻦ گروه مقاﻻت ﺟستجو
نمود .نمودار  ١همﭽنيﻦ ،نﺸان ميدهد كه با وﺟود افزايش يا كاهش ارﺟاع مقاﻻت فارسي ايﻦ حوزه در طول سال-
هاي مﺨتلﻒ روند رشد ارﺟاع مقاﻻت استناد كننده به پروانههاي ثبت اختراع ﺗﻐيير محسوسي نكرده است .بر اساس

پروانههاي ثبت اختراع صورت گرفته است كه با ﺗقسيم ايﻦ ﺗعداد بر ﺗعدادكل مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .حوزه
شيمي ،ميانگيﻦ استناد به پروانههاي ثبت اختراع ،يا به عبارت ديگر شدت استناد به پروانههاي ثبت اختراع در ايﻦ دسته
از مدارك ،بهدست آمد كه ايﻦ مقدار برابر با ٠/٣٢است.

نمودار  ١روند رشد ساﻻنه ارﺟاعات مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .حوزه شيمي در بازه زماني ٢٠٠٢-٢٠١١
-

رشد فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني ﻏير آي .اس .آي .استنادكننده به پروانههاي ثبت اختراع حوزه شيمي
در مقايسه با كل فهرست ارﺟاعات مقاﻻت ايراني ﻏيرآي .اس .آي .در ايﻦ حوزه در فاصله سالهاي -٢٠١١
 ٢٠٠٢چگونه است؟

بر اساس يافتههاي ايﻦ بﺨش ﺗعداد ارﺟاعات موﺟود در  ١٤٤٦مقاله ايراني ﻏير آي .اس .آي .حوزه شيمي٢٦٧٦٩ ،

٧٩
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يافتههاي پژوهش ،از كل  ٥٠٢٧٠ارﺟاع موﺟود در مقاﻻت ايراني آي .اس .آي .حوزه شيمي ،ﺗعداد ٥٧٤ارﺟاع به

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
مورد است و ميانگيﻦ ﺗعداد ارﺟاعات در هر مقاله  ١٨/٥١محاسبه شده است .ارﺟاعات مقاﻻت ﻏير آي .اس .آي.
حوزه شيمي با ضريﺐ رشد ساﻻنه  ١/٣١در حال افزايش است .به عبارت ديگر مي ﺗوان گﻔت كه ﺗعداد ارﺟاعات
مقاﻻت ايراني ﻏير آي .اس .آي .هر سال نسبت به سال قبل  ١/٣١برابر ميشود .با محاسبه نرخ دو برابر شدن ايﻦ
ارﺟاعات مﺸﺨﺺ شد كه ١/٥٢سال طول ميكﺸد ﺗا ﺗعداد ارﺟاعات ايﻦ حوزه دو برابر شود .همﭽنيﻦ ،ارﺟاع مقاﻻت
ايراني ﻏير آي .اس .آي .به پروانههاي ثبت اختراع با ضريﺐ رشد ١/١٢و ارﺟاع به مداركي ﻏير از پروانههاي ثبت
اختراع با ضريﺐ رشد  ١/٣٢در حال رشد ميباشند .نرخ دو برابر شدن ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع  ١/٧٩سال و
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ايﻦ رقم براي ارﺟاع به منابعي به ﻏير از پروانههاي ثبت اختراع  ١/٥١سال محاسبه شده است .نمودار  ٢همﭽنيﻦ ،نﺸان
ميدهد كه با وﺟود افزايش يا كاهش مقاﻻت فارسي ايﻦ حوزه در طول سالهاي مﺨتلﻒ روند رشد ارﺟاعات مقاﻻت
استناد كننده به پروانههاي ثبت اختراع ﺗﻐيير محسوسي نكرده است .از كل  ٢٦٧٦٩ارﺟاع موﺟود در مقاﻻت ايراني ﻏير
آي .اس .آي .حوزه شيمي ٦٢٨ ،ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع بوده است و شدت استناد به پروانههاي ثبت اختراع
در ايﻦ دسته  ٠/٤٣است.

نمودار  ٢روند رشد ساﻻنه ارﺟاعات مقاﻻت ايراني غير آي .اس .آي .حوزه شيمي در بازه زماني ٢٠٠٢-٢٠١١

٨٠

الهه شهبازي منﺸادي ،افسانه حاضري ومحمد ﺗوكلي زاده راوري

-

مطالعه رابطه بيﻦ نمايه شدن مقاﻻت در آي .اس .آي .و ميزان ارﺟاع مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع با
ﺗوﺟه به دادههاي ﺟدول  ١و با استﻔاده از آزمون مجذور كا ،سطح معناداري بيﻦ نوع نﺸريات )آي .اس .آي
و ﻏير آي .اس .آي بودن( و ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع در سالهاي مورد بررسي با مقدار خي

اطمينان ميﺗوان گﻔت كه بيﻦ نوع نﺸريات و ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع با درﺟه آزادي  ،١رابطه
وﺟود دارد .طبق ﺟدول  ،١ﺗعداد ٥٧٤ارﺟاع از مجموع  ٤٩٦٩٦ارﺟاع مقاﻻت آي .اس .آي .به پروانههاي
ثبت اختراع استناد نمودهاند در حاليكه از  ٢٦١٤١ارﺟاع مقاﻻت ﻏير آي .اس .آي ،.ﺗعداد  ٦٢٨ارﺟاع به
پروانهها صورت گرفته است .به عبارت ديگر %١/٢از ارﺟاع مقاﻻت آي .اس .آي .و  %٢/٤از ارﺟاع مقاﻻت
ﻏير آي .اس .آي به پروانههاي ثبت اختراع بوده است.
ﺟدول  :١فراواني مورد مشاهده و مورد انتظار مقاﻻت استناد كننده به پروانههاي ثبت اختراع و مقاﻻت فاقداستناد
به پروانهها به تفكيك نوع نشريه
استناد به پروانههاي ثبت اختراع

ﺗعداد مورد
نوع
نﺸريه

.آي .اس .آي

مﺸاهده
ﺗعداد مورد انتظار

ﻏير آي .اس.

ﺗعداد مورد

.آي

مﺸاهده

مجموع

مقاﻻﺗي كه استناد به

مقاﻻﺗي كه استناد به

پروانههاي ثبت اختراع

پروانههاي ثبت اختراع

.دارند

.ندارند

٥٧٤

٤٩٦٩٦

٥٠٢٧٠

٧٨٤/٣

٤٩٤٧٥/٧

٥٠٢٧٠/٠

٦٢٨

٨١

٢٦١٤١

ارﺟاعات
مقاﻻت

٢٦٧٦٩
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 ،١٦٤/٩برابربا  ٠/٠٠٠بدست آمد كه ايﻦ مقدار از سطح معناداري  ٠/٠٥كمتر است .بنابرايﻦ با  ٩٥درصد

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
ﺗعداد مورد انتظار
ﺗعداد مورد
مﺸاهده

مجموع

ﺗعداد مورد انتظار

٤١٧/٧

٢٦٣٥١/٣

٢٦٧٦٩/٠

١٢٠٢

٧٥٨٣٧

٧٧٠٣٩

١٢٠٢/٠

٧٥٨٣٧/٠

٧٧٠٣٩/٠

ﺟدول  :٢نتايج آزمون مجذور كا ،مربوط به رابطه بين نوع نشريه )آي .اس .آي يا غير آي .اس .آي بودن( و
ميزان استناد آنها به پروانههاي ثبت اختراع در نشريات حوزه شيمي ايران در سالهاي مورد بررسي
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نوع نﺸريه

-

٠٠٠/٩

ميزان خي دو

١

درﺟه آزادي

٠/١٦٤

سطح معناداري

مطالعه رابطه بيﻦ حوزه موضوعي نﺸريات )شيمي يا مهندسي شيمي( و ميزان ارﺟاع مقاﻻت به پروانههاي
ثبت اختراع
با ﺗوﺟه به دادههاي ﺟدول ٣و با استﻔاده از آزموي مجذور كا ،سطح معناداري بيﻦ حوزه نﺸريات )شيمي يا
مهندسي شيمي( و ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع در سالهاي مورد بررسي با مقدار خي ،٢٤٢/٧٠١
برابر با  ٠/٠٠٠بدست آمد كه ايﻦ مقدار از سطح معناداري  ٠/٠٥كمﺗر است .بنابرايﻦ با  ٩٥درصد اطمينان
ميﺗوان گﻔت كه بيﻦ حوزه موضوعي نﺸريات و ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع با درﺟه آزادي ،١
رابطه وﺟود دارد .طبق ﺟدول  ،٢ﺗعداد  ٤٠٧ارﺟاع از مجموع  ٤٢٧٢٨ارﺟاع مقاﻻت حوزه شيمي به پروانه-
هاي ثبت اختراع استناد نمودهاند در حاليكه از  ٣٣١٠٩ارﺟاع مقاﻻت حوزه مهندسي شيمي ،ﺗعداد ٧٩٥
ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع صورت گرفته است .به عبارت ديگر %١ ،از ارﺟاع مقاﻻت حوزه شيمي و
 ٢%/٤از ارﺟاعات مقاﻻت حوزه مهندسي شيمي به پروانههاي ثبت اختراع بوده است.

٨٢
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ﺟدول  :٣فراواني مورد مشاهده و مورد انتظار مقاﻻت استناد كننده به پروانههاي ثبت اختراع و مقاﻻت
فاقداستناد به پروانهها به تفكيك حوزه

حوزه
نﺸريه

مجموع

مجموع

مقاﻻﺗي كه استناد به

مقاﻻﺗي كه استناد به

پروانههاي ثبت اختراع

پروانههاي ثبت اختراع

دارند

ندارند

ﺗعداد مورد مﺸاهده

٤٠٧

٤٢٧٢٨

٤٣١٣٥

ﺗعداد مورد انتظار

٦٧٣/٠

٤٢٤٦٢/٠

٤٣١٣٥/٠

مهندسي

ﺗعداد مورد مﺸاهده

٧٩٥

٣٣١٠٩

٣٣٩٠٤

شيمي

ﺗعداد مورد انتظار

٥٢٩/٥

٣٣٣٧٥/٠

٣٣٩٠٤/٠

ﺗعداد مورد مﺸاهده

١٢٠٢

٧٥٨٣٧

٧٧٠٣٩

ﺗعداد مورد انتظار

١٢٠٢/٠

٧٥٨٣٧/٠

٧٧٠٣٩/٠

شيمي

ارﺟاعات
مقاﻻت

ﺟدول :٤نتايج آزمون مجذور كا ،مربوط به رابطه بين حوزه نشريه )شيمي و مهندسي شيمي( و ميزان استناد آنها
به پروانههاي ثبت اختراع در سالهاي مورد بررسي
حوزه مقاﻻت
٢٤٢/٧٠١

ميزان خي دو

١

درﺟه آزادي

٠/٠٠٠

سطح معناداري

٨٣
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استناد به پروانههاي ثبت اختراع

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
-

شناسايي كﺸورهايي كه مقاﻻت حوزه شيمي ايران بيﺸتر به پروانههاي ثبت اختراع آنها استناد كردهاند.

مطابق با يافتههاي ﺟدول  ،٥ميزان استناد مقاﻻت حوزه شيمي ايران به پروانههاي ثبت اختراع كﺸورهاي مﺨتلﻒ،
متﻔاوت است .همانگونه كه در ﺟدول مﺸاهده ميشود حدود  ٨٠درصد از استناد مقاﻻت حوزه شيمي ايران به
پروانههاي ثبت اختراع آمريكا و فقط  ٢٠درصد باقيمانده به پروانههاي ثبت اختراع  ٢٠كﺸور ديگر صورت گرفته
است.
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ﺟدول :٥رتبهبندي ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع كشورهاي مختلف در مقاﻻت حوزه شيمي ايران
ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع

نام كشور /سازمان

تعداد

درصد

اداره ثبت اختراع آمريكا

٩٦٦

٧٩/٥٧

اداره ثبت اختراع اروپا

٤٠

٣/٢٩

ژاپﻦ

٣٥

٢/٨٨

سازمان ﺟهاني مالكيت فكري

٢٩

٢/٣٩

بريتانياي كبير

٢٨

٢/٣١

آلمان

٢٣

١/٨٩

انگلستان

١٩

١/٥٧

ايران

١٠

٠/٨٢

فرانسه

٩

٠/٧٤

چيﻦ

٩

٠/٧٤

كانادا

٧

٠/٥٨

هند

٦

٠/٤٩

چك و اسلواكي

٥

٠/٤١

٨٤
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٢٨

ساير كﺸورها

٢/٣١

بحث و نتيجهگيري

اهميت مستقيم ايﻦ منابﻊ به ايﻦ دليل است كه ميﺗوانند نﺸاندهنده ارزش يك پژوهش ﺟديد باشند كه امكان ﺗجاري
شدن براي آن ميسراست .اهميت ﻏير مستقيم ايﻦ مدارك به فهرست منابﻊ آنها باز ميگردد كه ميﺗواند امكان شناسايي
مقاله ها و ﺗحقيقاﺗي را كه يك پروانه ،آن را مورد استناد قرار داده فراهم سازد و به ايﻦ ﺗرﺗيﺐ نﺸان دهد كه كدام
مقالهها ياساير انواع ﺗحقيقات از امكان كاربردي شدن بهرهمندند )نوروزي چاكلي .(١٣٩٠ ،از ايﻦرو ،امروزه ﺗوﺟه اكﺜر
ارزيابان علم و فناوري ،به ﺗجزيه و ﺗحليل ارﺟاعات معطوف شده است .ايﻦ ﺗكنيك ،بر مبناي ايﻦ واقعيت شكل گرفته
است كه دانﺸمندان براي انجام و پيﺸبرد كارهاي علمي و ﺗحقيقاﺗي خود ،ناگريزند به كارهاي قبلي رﺟوع و به آنها
استناد كنند.
در ايﻦ پژوهش  ،مطالعه رشد ارﺟاعات مقاﻻت استنادكننده به پروانههاي ثبت اختراع در مجﻼت حوزه شيمي ايران در
دو گروه مقاﻻت آي .اس .آي .و ﻏير آي .اس .آي نﺸان داد كه  ./٣٢مقاﻻت ايراني ﻏير آي .اس .آي .با وﺟود
داشتﻦ ميانگيﻦ ارﺟاعات كمتر در مقايسه با مقاﻻت آي .اس .آي ) .به ﺗرﺗيﺐ ١٨/٥١در مقابل  (٢٧/٥٩شدت استناد
بيﺸتري به پروانههاي ثبت اختراع نﺸان دادهاند ) ٠/٤٣در مقابل .(٠/٣٢
در پژوهش حاضر ،افزايش ﺗعداد ارﺟاعات در فهرست منابﻊ و ماخذ مقاﻻت طي سالهاي اخير و در مقايسه با نتايﺞ
پژوهﺸهاي پيﺸيﻦ قابل مﻼحظه است كه ايﻦ شاخﺺ ميﺗواند بر ارﺗقاء كيﻔيت ايﻦ مدارك دﻻلت نمايد .به عنوان
نمونه  ،ميانگيﻦ ﺗعداد ارﺟاعات در مقاﻻت آي .اس .آي .حوزه اقتصاد و بازرگاني پژوهﺸگران ايراني در پژوهﺸي كه
ﺗوسط گرﺟيزاده ) (١٣٩٠انجام شد ،برابر با  ٢/٠٦گزارش شده است .اما ،واقعيت ايﻦ است كه همﭽنان استﻔاده از
پروانههاي ثبت اختراع در نگارش مقاﻻت علمي مورد كمﺗوﺟهي قرار گرفته است.

٨٥
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پروانههاي ثبت اختراع درمطالعات علمسنجي هم به طور مستقيم و هم ﻏير مستقيم از اهميت باﻻيي برخوردارند.

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
در ايﻦ راستا ،مطالعات انجام شده در شناسايي كﺸورهاي برﺗر ﺗوليدكننده علم در پايگاه وب آو ساينس نﺸان
داده است كه ايران به لحاظ كميت مقاﻻت نمايه شده در ايﻦ پايگاه ،به ويژه در زمينه فني از ﺟايگاه قابل مﻼحظهاي
برخوردار است )شهرابي فراهاني .(١٣٩١ ،ايﻦ در حالي است كه كيﻔيت مقاﻻت ايراني در ﺗحقيقات انجام شده
ﺗوسط نﺸريه نيﭽر ١و نيز در گزارشهاي ارائه شده ﺗوسط پايگاه ساينس متريكس ٢مورد ﺗرديد قرار گرفته است
)آرچامبولت٢٠١٠ ،؛ به نقل از صادقي و ديگران.(١٣٩١ ،
با نگاهي به كﺸورهاي برﺗر ﺗوليد كننده علم در ايﻦ پايگاه ،پژوهﺸگران به ايﻦ نتيجه رسيدهاند كه ﺗمام ايﻦ كﺸورها
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ﺟزو اقتصادهاي پويا و قدرﺗمند ﺟهان هستند .اما نكته قابل ﺗوﺟه ايﻦ است كه زماني مي ﺗوان بر اساس ﺟايگاه
علمي يك كﺸور حكم به پيﺸرفت اقتصادي آن داد كه بيﻦ دانﺸگاه به عنوان موﺗور ﺗوليد دانش و صنعت به عنوان
چرخ هاي اقتصادي ،ارﺗباط معقولي وﺟود داشته باشد .به بيان ديگر مديريت صحيح ﺗوليدات علمي است كه
موﺟﺐ مي شود ،ﺗحقيقات و پژوهش هاي انجام گرفته وارد سير ﺗجاريسازي و ﺗوليد ثروت گردند و مسائل و
مﺸكﻼت صنعتي يك كﺸور در دانﺸگاهها حل شوند .به بيان ايﻦ پژوهﺸگران مديريت ﺗوليدات علمي در ايران
ضعيﻒ بوده و رابطه مناسﺐ ميان دانﺸگاه و صنعت برقرار نيست .به هميﻦ دليل ،موضوع اكﺜر مقاﻻت علمي و
پژوهﺸي منتﺸرشده ﺗوسط دانﺸجويان ايراني ،مسائل مورد عﻼقه در فضاي علمي كﺸورهاي پيﺸرفته است و با
سطح نيازها و مﺸكﻼت صنايﻊ ايران همﺨواني ندارد .در ايﻦ شرايط عمﻼ ﺗﻼش پژوهﺸگران ايراني منجر به روان
شدن حركت چرخهاي صنعت در كﺸورهاي ﺗوسعه يافته ميشود )شهرابي فراهاني .(١٣٩١ ،بيشك ﺗوﺟه بيﺸتر
نويسندگان مقاﻻت علمي به پروانههاي ثبت اختراع و استﻔاده از آنها در ﺗوليدات علمي ميﺗواند به حل ايﻦ مﺸكل
كمك كند به خصوص كه دسترسي به متﻦ كامل پروانههاي ثبت اختراع ،بر خﻼف آنﭽه كه عموم ﺗصور ميكنند ،به
طور رايگان و به سادگي براي همگان امكانپذير است.
در بررسي رابطه بيﻦ حوزه موضوعي نﺸريات )شيمي و مهندسي شيمي( و ميزان ارﺟاع به پروانههاي ثبت اختراع،
نتايﺞ حاصل از آزمون مجذوركا ،وﺟود رابطه مﺜبت معنادار بيﻦ دو متﻐير را ﺗاييد ميكند .به بيان دقيقﺗر ،ميزان استناد
حوزههاي شيمي و مهندسي شيمي به پروانههاي ثبت اختراع متﻔاوت است .ﺗﻔاوت در ميزان استناد به پروانههاي ثبت
Nature
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اختراع در حوزههاي مﺨتلﻒ در پژوهش قبلي كه ﺗوسط گلنزل و ماير ) (٢٠٠٣انجام شده نيز نﺸان داده شده است .در
ايﻦ پژوهش ﺗﻔاوت بيﻦ ميزان استناد به پروانههاي ثبت اختراع در دوازده حوزه مﺨتلﻒ علوم پايه و فني مورد بررسي
قرار گرفته كه حوزه شيمي با اختﻼف قابل مﻼحظهاي نسبت به ساير حوزهها بيﺸتريﻦ استناد را به پروانههاي ثبت
اختراع به خود اختصاص داده و پس از آن حوزههاي فيزيك و مهندسي در رﺗبههاي بعدي قرار گرفتهاند.

بيﺸتر است .با ﺗوﺟه به اينكه پروانههاي ثبت اختراع بيﺸتر از ﺟنبه كاربردي حائز اهميت هستند از ﺟمله دﻻيل
احتمالي ايﻦ امر مي ﺗواند كاربردي بودن رشته مهندسي شيمي در مقايسه با رشته شيمي باشد.
در بررسي ميزان استناد مقاﻻت به پروانههاي ثبت اختراع كﺸورهاي مﺨتلﻒ ،مﺸﺨﺺ شد كه پژوهﺸگران ايراني در
 ٨٠درصد موارد به پروانههاي ثبت اختراع آمريكا استناد نمودهاند .در ايﻦ رابطه ،گلنزل و ماير ) (٢٠٠٣در پژوهﺸي كه
برروي مقاﻻت نمايه استنادي علوم در فاصله زماني  ١٩٩٦ -٢٠٠٠انجام دادند به ايﻦ نتيجه رسيدند كه در حاليكه،
بيش از نيمي از پروانههاي ثبت شده در اداره ثبت اختراع آمريكا متعلق به كﺸور آمريكا است ،حدود  ٧٠درصد از
استناد مقاﻻت پايگاه مورد بررسي به پروانههاي ثبت اختراع ايﻦ كﺸور صورت گرفته است .در ﺗاييد ﺗوﺟه خاص
پژوهﺸگران و مﺨترعان به اداره ثبت اختراع آمريكا همﭽنيﻦ ميﺗوان به يافتههاي پژوهش اميري و ديگران )(١٣٨٧
اشاره كرد كه نﺸانگر ايﻦ است كه بيش از نيمي از كل اختراعات فناوري نانو ﺟهان در اداره ثبت اختراع آمريكا ثبت
شدهاند .بر ايﻦ اساس ميﺗوان نتيجه گرفت كه پايگاه ثبت اختراع و عﻼئم ﺗجاري آمريكا از معروفيت بيﺸتري نسبت به
ساير پايگاههاي كﺸورهاي ديگر برخوردار است كه شايد دليل ايﻦ امر دسترسي آسان و رايگان به پروانههاي ثبت
اختراع ايﻦ پايگاه باشد .از طرفي پايگاه ثبت اختراع آمريكا از ﺟامعيت بيﺸتري نسبت به ساير پايگاهها برخوردار است
و به نظر ميرسد كه مﺨترعان كﺸورهاي مﺨتلﻒ اعتماد بيﺸتري به درج اختراع خود در ايﻦ پايگاه به دليل بيﻦالمللي
بودن و عدم افﺸاي اختراع در كﺸورهاي ديگر دارند.
همﭽنيﻦ يافتههاي پژوهش نﺸان ميدهد كه پس از اداره ثبت اختراع آمريكا ،پروانههاي ثبت شده در اداره ثبت اختراع
اروپا ) ٣/٢٩درصد( و اداره ثبت اختراع ژاپﻦ ) ٢/٨٨درصد( و سازمان ﺟهاني مالكيت فكري ) ٢/٣٩درصد( بيﺸتريﻦ
ميزان استناد را دريافت كردهاند كه ايﻦ نﺸان از معروفيت پايگاههاي بيان شده در مقايسه با ساير پايگاهها دارد .مرور
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يافتههاي پژوهش همﭽنيﻦ نﺸان ميدهد كه به طور كلي ميزان استناد مقاﻻت مهندسي شيمي از مقاﻻت حوزه شيمي

مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقاﻻت مجﻼت شيمي ايران
پژوهشهاي انجام شده بر روي پروانههاي ثبت اختراع نيز نﺸان ميدهد كه در اﻏلﺐ ايﻦ پژوهشها پروانههاي ثبت
اختراع چهار اداره ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته اند .براي نمونه پژوهشهاي انجام شده ﺗوسط وﻻيتي و نوروزي
) (١٣٨٨و عبد خدا و ديگران ) (١٣٩٠به بررسي پروانههاي ثبت اختراع ادارات مذكور پرداختهاند .به بيان كوالسكي و
ديگران (٢٠٠٣) ٣و لي ،ليﻦ و چﻦ (٢٠٠٦) ٤پايگاههاي مذكور نزديك به  %٩٠از اختراعهاي ثبتشده در ﺟهان را
شامل ميشوند.
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پيشنهادات


رشد نامحسوس استناد به پروانههاي ثبت اختراع در مقاﻻت حوزه شيمي كﺸور ،نﺸانهاي از وﺟود پيوند
ضعيﻒ بيﻦ علم و فناوري در ايﻦ حوزه است كه به دﻻيل مﺨتلﻒ از ﺟمله عدم ﺗوﺟه به كاربردي نمودن
نتايﺞ پژوهشهاي علمي ممكﻦ است شكل گرفته باشد .بر ايﻦ اساس ،ﺗوصيه ميشود در سياستگذاري
كﻼن كﺸور به ايجاد رابطه بيﻦ دانﺸگاه و صنعت بيﺸتر پرداخته شود .پاركهاي علم و فناوري ،شركتهاي
دانشبنيان و بﺨش ارﺗباط با صنعت در دانﺸگاهها با بسترسازي شرايط بهينه ميﺗوانند در ايﻦ زمينه نقش
مهمي را ايﻔا كنند.



در حاليكه يافتههاي پژوهش حاضر و پژوهشهاي پيﺸيﻦ نﺸان از افزايش ﺗعداد مقاﻻت حوزههاي مﺨتلﻒ
در ايران دارد ،ﺗوﺟه به كيﻔيت مقاﻻت و ميزان كاربردي بودن آنها در حوزههايي مانند شيمي بايد بيﺸتر مد
نظر قرار گيرد .آگاهي رساني بيﺸتر و برپايي كارگاههاي آموزشي در زمينه پروانههاي ثبت اختراع و كاربرد
آنها براي نويسندگان مقاﻻت حوزههاي مﺨتلﻒ ميﺗواند در استﻔاده بيﺸتر از آنها موثر باشد.

Kowalski & et all
Li, Lin & Chen
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A STUDY OF THE PATENT CITATION INTENSITY IN IRANIAN CHEMISTRY JOURNAL PAPERS
Abstract
Background: The evaluation of the links between science and technology has become a
critical issue for policy makers in these fields. Several methods are in use for the evaluation of the linkage between science and technology, using citation metrics.
Purpose: This study aims to explore the patent citations intensity in journal papers
within the field of chemistry in Iran, from 1381- 1390 (2002-2011).

Reverse Citation Relations approach. The study covers all Iranian journal papers in the
field of chemistry indexed in Magiran & SID databases between 1381 to 1390 (20022011), which constitutes approximately 3268 titles. Analysis of research data by chisquare tests and draw scatter plots using S.P.S software and Excel has been carried out.
this field has grown, the citation of patents throughout the years of the study period has
practically remained the same. According to the findings, the ratio of citations to patents
was higher in the field of chemical engineering than in the field of chemistry. From the
findings it is also apparent that, in 80% of cases, the papers' authors cited US patents
much more than other patents.
Conclusion: The insignificant rate of growth in the number of citations to patents in
Iranian chemistry papers is an evidence of a weak linkage between science and technology in this field. The study of current status, will definitely help the improvement of the
linkage between these two sectors.
Keywords: Chemistry, Journal papers, Growth, Citation Analysis, Patents, Science and
technology linkage.
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Findings: Results reveal that although the list of references in the articles relating to

پژوهشﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢسنجي

Metholdology: This study is a descriptive survey which has been conducted using the

