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چکیده

ّ
ن
نمای جهت انجام
تحلیل رابطه عل بی تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛ برای ارائه دور ی
ی
ن
همچنی دستیای به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت
پژوهش در آموزشعایل و
سیاستگذاری

ویژهای برخوردار است .با این وجود در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی پیوسته؛ مناقشات
ی
ن
توصیف-
متفاوی بدست آمده است .لذا این پژوهش در بخش نخست ،با رویکرد
فکری و یافتههای
ن
تحلیل با واکاوی مسئله ،مبای نظری ،روششنایس ،دستاوردها ،نقد و ارزیای و کاربردها به تحلیل
آناتوم تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی مپردازد و در بخش دوم ،از روش ن
کیف و به طور ویژه
راهبد فراترکیب استفاده مکند؛ پس از جستجو مقاالت در بازه ن
زمای ()1385-1397( )1990-2018
با کلیدواژههای مرتبط؛  41مقاله انتخاب و در نهایت پس از خوانش و برریس 14 ،مقاله گزینش شد و
با استفاده از نرم افزار مکسکیودا مورد تحلیل قرارگرفتند .برایند این تحلیل  4زیرمقوله (سیاستگذاری،
ن
ی
انسای و نظام علم آکادمیک) و  57مفهوم کلیدی بود که پس از
مدیریت-اجر یای ،مدیریت منابع
نمای شدند و مطابق آن وضعیت نظام آموزشعایل نقد و
کمسازی ،در غالب نمودار درصدی باز ی
سیاستهای پیشنهادی ارائه شد.
واژگان کلیدی :تحقیقات دانشگایه ،اقتصاد دانشبنیان ،بازده تحقیقات دانشگایه ،آموزشعایل و رشد
اقتصادی ،تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی
"روش ارجاع به مقاله"
کیخا ،احمد ( .)1400فراترکیب اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی .فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان،
دوره ،1شماره،1ص .159-186
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 -1مقدمه و بیانمسئله
ی
در دهههای گذشته ،در اقتصاد؛ عوامل سنت تولید مانند [رسمایه و نبوی کار] به عنوان
ن
عوامل اصل رشد جوامع ی
انسای و توجه به
تلف مشدند .اما با پیدایش نظریه رسمایه
نقش آموزش در ظرفیتسازی مولد در افراد و بازتاب آن در سطح فردی و اجتمایع به
عنوان رسمایهگذاری با چالشها و انتقادات فراوا نی مواجه شد و این مجادله ،ریشه
ن
ی
[فیلب،
طوالی در میان پژوهشگران دارد .از جمله این انتقادات؛ متوان به نظریات رقیب
ی
رسند و عالمتدهندگ] اشاره کرد .برای حل این مناقشه و دو سویه انگاری ،باید به
شواهد تجری و علم رجوع کرد تا مشخص گردد آیا آموزش به رشد اقتصادی منتج
مگردد یا خب؟ دههها پیش رومر ( )Romer,1986به این نتیجه دست یافت که با ارتقاء
ن
مبان بهرهوری آنها ن
انسای ،ن
نب افزایش میابد .این یافته،
سطح متوسط دانش نبوی
دعوی برای دیگر پژوهشگران برای کاوش در این قلمرو بود ( Lucas, 1998; Schumpeter,
 .)2000; Tamura, 1991شواهد زیادی ن
مبت بر اثر مثبت آموزش بر رشد اقتصادی
کشورهای مختلف وجود دارد ( Mariana, 2015; Mercan & Sezer, 2014; Afzal etal.,
 .)2011آنچه که مهم است همگن نبودن یافتههای تاثب آموزش بر رشد اقتصادی در
ن
چنی تصور مشود که این تاثب؛ متاثر از عوامل متعددی
مطالعات مباشد؛ از این رو
ی
است و ریشه آن را باید در تفاوت در اندازهگبیها و ویژگهای تحصیل ،مدلهای به کار
گرفته شده و نوع دادهها و افزون بر اینها کیفیت آموزش قلمرو ن
مکای که پژوهش در آن
انجام شده است جستجو کرد (.)Benos & Zotou, 2014
نکته قابل توجه این است که ارتباط ن
بی آموزش و رشد اقتصادی؛ در برگبنده ابعاد
ن
مختلف است و اینکه چه ابعادی در تحلیلهای تجری ،ناظر بر ارزیای رابطه مذکور
ی
است ،بیش از هر ن
دسبیس به
چب به نحوه سنجش دو متغب آموزش و رشد اقتصادی،
همچنی قابلیتهای ن
ن
فت-نظری الگوهای رشد وابسته است .چرا که
دادههای آماری و
شناسای و نحوه
الگوهای رشد به ما کمک مکنند علل و عوامل رشد اقتصادی را
ی
تاثبگذاری هر کدام از آنها بر رشد را مشخص سازیم (نادری 1393 ،الف) .از اینرو،
آنچه که مهم انگاشته مشود؛ این است که همواره به نقش آموزش بر رشد اقتصادی
پرداخته شده است و پژوهشهای دانشگایه از این حیث مغفول ماندهاند .چراکه هر یک
به سهم خود متوانند نقش کلیدی در توسعه و تحوالت اجتمایع-اقتصادی ایفا کنند
ن
آناتوی تحقیقات
(نادری 1393 ،ب) .لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل
دانشگایه و رشد اقتصادی پرداخته مشود و در بخش دوم؛ با استفاده از راهبد
فراترکیب ،با بکارگبی نرم افزار مکسکیودا به این پرسش پاسخ داده مشود که مطالعات
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انجام شده در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی را از نظر ن
کیف متوان به چند
دسته زیرمقوله و مقوله اصل دستهبندی کرد؟
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 -2ی
مبان نظری
این قسمت به شش بخش تقسیم مشود .در بخش نخست ،ی
کلیت از نقش تحقیقات
دانشگایه بر رشد اقتصادی ارائه مشود؛ دوم ،چالشها و تناقضات تحقیقات دانشگایه
و رشد اقتصادی؛ سوم ،تحلیلهای نظری ناظر بر تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛
چهارم ،درآمدی بر روشهای انجام تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛ پنجم ،نقد
فرایندهای سنجش تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی و در نهایت در بخش ششم،
پیشینه پژوهش ارائه شده است.
ن
انباشت دانش ،عامل مهم در بهبود رسمایه انسای پنداشته مشود ،چرا که از نظر
اقتصادی ،چه در سطح خرد و چه در سطح کالن ،اثرات شایان توجیه در یی دارد .در
ن
انسای؛ اثرات ی
مثبت برای بنگاهها رقم مزند و
سطح خرد و بنگاهها ،انباشت دانش نبوی
در سطح کالن از رهگذر نوآوری به رشد اقتصادی و توسعه کشور دامن مزند ( Ntul
 .)etal., 2015روشن است که نوآوری و انباشت دانش جدید به عنوان یک رقیب مهم در
کنار دیگر عوامل رشد محسوب مشوند زیرا دانش جدید از رهگذر تحقیقات ،ترسی
میابد و اثرات فراگبی خلق مکند ( .)Kumar etal., 2016از این رو ،در بسیاری از
مطالعات ،تحقیقات دانشگایه به عنوان شاخیص قابل اعتماد از فعالیتهای نوآورانه
برای انباشت دانش نو محسوب مشوند ( .)Schubert & Telcs, 1986افزون بر این،
ن
ی
انسای و کیفیت دانش انباشته شده نو
پژوهش؛ بازتابدهنده کیفیت رسمایه
انتشارات
ن
نب مباشند ( .)King, 2004; Vinkler, 2008; Lee etal., 2011اما با وجود مثبت در نظر
ین
داشی اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی ،این مسئله تاکنون مخالفان و موافقان
زیادی داشته است .مخالفان بر این باورند؛ که تخصیص منابع مایل به پژوهش ،نسبت به
اثربخش ی
ی
کمبی دارد و با تخصیص منابع به بخشهای دیگر ،آسانتر
دیگر بخشها
ن
متوان به کاهش فقر در جامعه کمک کرد؛ بنابراین بودجه پژوهش نب در قبال دیگر
بخشها دارای هزینه فرصت مباشد ( Department for International Development,
 .)2014البته در ن
برخ از موارد ،دانش خلق شده به وسیله پژوهشهای دانشگایه ،ممکن
است مستقیما جهت رسمایهگذاری برای تولید یا مرصف کاال و یا بهبود فرایندهای تولید
به کار گرفته نشود .عالوه بر این تعداد زیادی از ی
نرسیات علم ارائه شده توسط
ی
ی
ن
تامی
دولت از طریق اخذ مالیات،
تحقیقای ،معموال با هزینههای
دانشگاهها و موسسات
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Lotz & Pouris, 2013; Inglesi-Lotz etal., 2014; Jin & Jin, 2013; Jin, 2010:2009; Adams

رضای.)1396 ،
& Griliches, 2000; Hart & Sommerfeld, 1998؛ حیدری و
ی

درون ،بت ی
ی
نگاره :1
ون و مالیه)
بازنمان اقتصاد تحقیقات دانشگایه در سه بخش (کار یان
ر
ی
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مشوند ( .)Kumar etal., 2016این مناقشات ،پیوسته در ادبیات اثر تحقیقات دانشگایه
بر رشد اقتصادی وجود داشتهاند که سبب شده است با وجود مطالعات همسو و
ّ
ناهمسو نتوان نتیجهگبی قطیع در رابطه با علیت ارتباط تحقیقات دانشگایه بر رشد
ی
ی
مثبت ن
بی
اقتصادی انجام داد .برای نمونه در مطالعه وینکلر ()Vinkler, 2008؛ همبستگ
خروخ تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی یافت نشد .لیکن گرویه از پژوهشگران
ن
چنی استدالل مکنند که یافتههای متفاوت در اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد
ن
ن
زمای و ی
اقتصادی ،ی
اسباتژی
گوناگوی دورههای
نایس از نظامهای دانشگایه مختلف،
ی
تحقیقای مختلف هر جامعه مباشد ( .)Lee etal., 2011اما علبغم وجود مناقشات،
پژوهشگران بر این باورند که فارغ از مثبت یا ن
منف بودن ارتباط ن
بی تحقیقات دانشگایه و
رشد اقتصادی؛ به طور حتم رابطهای میان این دو وجود دارد که جهت و ن
مبان آن به
ی
ن
گوناگوی بستگ دارد (.)King, 2004; Lee etal., 2011
عوامل
نکته قابل توجه این است که ارزیای دقیق خروخ تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی؛
بدون انجام و ارائه شواهد تجری؛ کار بسیار دشواری است؛ چرا که فعالیتهای
پژوهش ،ممکن است اثری مثبت و ن
ی
منف بر رشد اقتصادی داشته باشند .لذا ارزیای این
ّ
رابطه عل از این جهت ،مهم ی
ن
تخمی دقیق موفقیت در فعالیتهای
تلف مشود؛ که
ی
پژوهش ،هم از حیث کم و کیف رسمایهگذاری در این فعالیتها و هم از منظر نقش آن
در توسعه جوامع ،اهمیت فر ن
ی
پژوهش
اوای دارد ( .)Sutherland etal., 2011یافتههای
بسیاری ن
ی
مثبت بر رشد اقتصادی جوامع
نب نشان مدهند تحقیقات دانشگایه؛ اثر
مختلف دارند (Solarin & Yen, 2016; Yaşgül & Güriş, 2016; Ntuli etal., 2015; Inglesi-
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جدول : 1تبارشنایس تحلیلهای نظری ناظر بر تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی
ردیف

تحلیل
نظری

1

رسمایه
علم

2

حقوق
مالکیت

یادداشت

رسمایه علم؛ دستاوردهای علم جامعه دانشگایه است که در قالب کتابهای
ن
تالیف ،آثار ترجمه شده و مقاالت تخصیص (که در مجالت معتب علم داخل و
خارخ و ن
نب به صورت مقاله ارائه شده در سمینارهای داخل و خارخ کشور)
ارائه م شوند (جلیل و همکاران)1396 ،
ی
حقوق انحصاري است كه به پديدآورندگان آثار فكري در
حقوق مالكيت فكري؛
ی
ن
ی
صنعت ،تعلق یمگبد .در واقع حقوق
ادی و هبي و مالكيت
دو حوزه مالكيت ی
ی
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بر اساس مدل فوق ،موضوع این پژوهش در قلمرو کار یای خارخ اقتصاد تحقیقات
دانشگایه و در حوزه اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی جای دارد.
یگ از چالشهای اصل تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی ،همانگونه که در بخشهای
نایس از مناقشات و شواهد تجری این قلمرو مباشد .چراکه ن
پیشی یرسح داده شد؛ ی
ن
برخ
از پژوهشگران به نتیجه ن
منف در برریس این رابطه رسیدند که رسمایهگذاری در این قلمرو
ی
ی
تحقیقای در این
کاستهای
های مواجه مسازد؛ اما از سوی دیگر با توجه به
را با چالش ی
ن
قلمرو ،قاطبه پژوهشها در برریس این رابطه ،به اثر مثبت بی تحقیقات دانشگایه و رشد
اقتصادی دست یافتند .به هرحال نتایج ن
منف ن
نب گویای پیامدهای مهم برای
سیاستگذاران مباشد .همانگونه که در بخش مطالعات ،تاثب آموزش بر رشد اقتصادی
منف گزارش شد و دلیل این امر ،تفاوتها در قلمروهای ن
برخ پژوهشها ن
در ن
مکای پژوهش
از حیث کیفیت آموزش و چالشهای روش شنایس و دیگر عوامل تاثب گذار بر این رابطه
بود .در بخش پژوهش ن
ن
همی تحلیل ،صدق مکند ،چرا که تفاوتهای زیادی از منظر
نب
ن
ی
ی
پژوهش کشورها ،مالیه پژوهش و تفاوت در
گوناگوی سیاستهای
پژوهش ،نظب
نظام
ن
انگبه جامعه
رسمایهگذاریها ،رسمایهگذاری در نوع تحقیقات [بنیادی ،کاربردی]،
قوانی و ساختارهای حکمراین
ن
دانشگایه در انتشار پژوهش ،تعامل دانشگاه و صنعت،
ن
[قوانی بانگ ،گمرگ ،واردات و صادرات ،بیمه و غبه برای حمایت از تجاری سازی
ایدهها] ،حمایت از قانون مالکیت معنوی ،ن
مبان تعامل و مشارکت بخش خصویص،
ی
حمایت در آموزشعایل و دیگر عوامل در زیستبومهای
وجود مکانیسمهای مشوق و
مختلف وجود دارد که این تفاوت در یافتهها را رقم مزند .افزون بر اینها این قلمرو ن
نب با
ن
تخمی ،مواجه است .در جدول ()1
چالشهای روش شنایس از حیث برآورد و
دستهبندی از تحلیلهای نظری ناظر به تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی بیان شده
است؛
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ردیف

تحلیل
نظری

معنوی

4

سازمان
تولید
کننده

5

دانشگاه
کارآفرین

6

رسمایه
فکری

ی
ی
بيشب ارزش تجاري دارند ،حمايت یمكند
اطالعای كه
مالكيت فكري از ايدهها و
ی
ی
صادق و همکاران)1390 ،
(
ی
ناظر بر اهمیت ی ن
مهمبین مبنای
دانای در فرایند توسعه کشورها مباشد .لذا
یافی
ی
دانای ،بخودی خود دستیای به رشد و
توسعه
یا
انباشت
دانای،
ی
الگوی اقتصاد ی
ن
ن
دانای نب نقش بسیار مهم در این راستا
توسعه را تضمی نم کند ،بلکه بکارگبی ی
جدای ناپذیر است و
ایفا م نماید (نادری .)1384 ،در این سازمانها ،دانش جزء
ی
شالوده اصل فعالیتها ،فرایندها و دستاوردهای آن را تشکیل مدهد (نادری،
)1397
ن
ن
در این نظریه؛ واحدهای تولیدی به مبله دستگایه هدفمند در نظر گرفته
مشوند که برای تحقق اهداف مشخیص به فعالیت مشغول هستند .چرخه
فعالیت این دستگاهها به گونهای است که از یک سو عوامل تولید (درونداد) را
ن
معیت به صورت
بخدمت گبند و پس از یط نمودن فرایندهای الزم ،محصول
کاال یا خدمت ،تولید کرده و در اختیار متقاضیان قرار مدهند (نادری.)1397 ،
در این پارادایم؛ سخن از دانشگایه است که برای تجاری سازی نتایج تحقیقات
خود ،بنگاه اقتصادی-دانشگایه ایجاد کند؛ بر این اساس ،صفت کارآفرین به
دانشگاهه یای نسبت داده مشود که دامنه وسییع از زیرساختهای جدید برای
ن
کارآفریت در میان دانشجویان و اعضای هیئت علم را بر عهده دارد ،لذا
تقویت
ی
نظامهای دانشگایه به منظور فراهم آوردن بسبهای الزم در جهت اجرای هدف
ی
کارآفریت و ن
ن
بیشب با فرایند توسعه
همسوی هر چه
نب
و برنامههای مربوط به
ی
ی
ن
اقتصادی ،اجتمایع و فناورانه بوم ،منطقهای و حت بیالملل تغیب بسیاری
کالی و صمدی میار ی
یافتهاند (صمدی میار ی
کالی.)1394 ،
ن
همچنی به عنوان
رسمایه فکری؛ نماینده مجموعه دار یایهای ناملمویس است که
دار یایهای دانش معروفند .این نوع رسمایه فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید
است که از طریق آن ،سازمان م تواند به رقابت یببدازد و شامل آن بخش از کل
ن
مبتت بر دانش باشد (شکری نوده و همکاران،
رسمایه یا دار یای یرسکت است که
.)1398
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مطالعات انجام شده براساس الگویها و روشهای تحلیل آماری به کار رفته در آنها به
بازنمای خالصه روشهای بکار رفته در تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی در
منظور
ی
جدول ( )2دسته بندی شده است؛
جدول  :2گونه شنایس ی
رویس ناظر بر تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی

آنجلس لوتز و پویریس
()Inglesi-Lotz & Pouris, 2013
ناتل و همکاران
()Ntuli etal., 2015
ن
جی ()Jin, 2009
سوالرین و ین
()Solarin & Yen,2016
یاسگل و گریز
()Yaşgül & Güriş, 2016
کامار و همکاران
()Kumar etal., 2015

مدل ( )ARDLیا اتورگرسیون با وقفه توزییع و آزمون دگ فولر
تعمیم یافته
ّ
ی
با استفاده از علیت گرنجر پانل با رویکرد اسبپ پانل و
آزمون نضایب الگرانژ
مدل اتورگرسیون و آزمون ریشههای واحد دگ فولر
تابع کاب داگالس و گشتاورهای تعمیم یافته ()GMM
ّ
مدل خود رگرسیون برداری ( )varو آزمون علیت گرنجر پانل
با رویکرد بوت ی
اسبپ
ّ
تابع کاب داگالس و آزمون علیت گرنجر

ی
مهمبین نقد،
در بخش نقد فرایندهای سنجش تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی،
نشانگرهای سنجش کیفیت تحقیقات دانشگایه است .در این راستا؛ علم سنج به
عنوان ابزاری برای اندازهگبی کیفیت تحقیقات ،مورد استفاده بسیاری از پژوهشگران
مباشد ( .)Inglesi-Lotz & Pouris,2013در واقع ،استناد زیاد به یک مقاله به ن ن
مبله کیفیت
باالی آن مقاله پنداشته مشود .در تعریف علم سنج متوان گفت؛ فن تجزیه و تحلیل
ی
های از
آماری و کم متون علم .یگ از مهمبین اهداف این علم ،بنانهادن نظام ی
شاخصهای توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علم و ارائه تصویری از دانش
است .لیکن در علم سنج؛ چنان که از نام آن پیداست ،پار ی
امبهای کم موثر در ی
نرس
علوم اندازهگبی و تحلیل مشود؛ آنگاه بر اساس یافتههای موجود ،تصویری کل از
دانش ارائه مگردد (قل فامیان .)1393 ،برای انجام هر نوع برریس علم سنج ،چهار
متغب و شاخص اصل قابل استفاده است )1 :مولفان؛  )2انتشارات علم؛  )3مراجع و
 )4ارجاعات .علم سنج بر آن است تا با استفاده از برریس جداگانه این متغبها یا ترکیت
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منبع

آنجلس لوتز و همکاران
()Inglesi-Lotz etal., 2014

الگو و روشهای تحلیل آماری

ّ
مدل خود رگرسیون برداری  varو آزمون علیت گرنجر با
کاربرد بوت ی
اسبپ
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مناسب از شاخصهای ن
مبتت بر متغبهای فوق ،خصایص علم و پژوهش علم را نمایان
ی
پژوهش
سازد (براون و همکاران .)1374 ،از این رو ،برای سنجش کیفیت نست انتشارات
ن
نب از تعداد استنادات برای هر مقاله استفاده مشود ( .)Pouris, 2003با این وجود؛ تعداد
انتشارات؛ به عنوان یک شاخص قانع کننده برای ایجاد دانش و سنجش کیفیت
تحقیقات ،چالش بر ن
ی
حت اگر مقاالت در ی
انگب است ،ی
منترس شده
نرسیات  SCIیا SSCI
باشند ( .)Kumar etal.,2016از این رو در ادامه به انتقادات وارد شده به علم سنج و
نشانگرهای آن پرداخته خواهد شد؛ دوار پناه ( )1386در انتقادات خود مواردی نظب؛
نگرفی ن
ین
برخ منابع مانند کتابها که در علوم
پوشش محدود منابع و مدارک و در نظر
ن
ن
ی
بیشب مورد استفاده قرار مگبد و ماهیت حوزه علوم انسای و تفاوت آن با علوم
انسای،
پایه ،تفاوت رفتار انتشار یای و ارجاعدیه نویسندگان و پژوهشگران را بیان مکند .در
انتقادی دیگر فار ن
انزوی و همکاران ()Franzoni etal., 2011؛ بر این باورند که کیفیت
ی
مقاالت و ی
منطف به نظر مرسد که برای سنجش
نرسیات به شدت متفاوت است و
کیفیت تحقیقات ،مجالت را با عامل تاثبگذاری آنها لحاظ کنیم .نقد دیگر این است که
ن
ن
انگبه پژوهشگران در کشورهای مختلف ،متفاوت است ،برای نمونه؛ در
مکانبمهای
چی ،سیاست دریافت پاداش نقدی برای نگارش مقاله وجود دارد تا جای که ن
کشور ن
مبان
ی
ی
پاداش به شهرت ی
نرسیه ن
بیالملل که مقاله در آن به چاپ مرسد بستگ دارد.
حیدری و مبز یای ( )1395معتقدند علم سنج هم مانند دیگر حوزههای علم؛ تابع
نظریهها و انگارههای است که بنا به ماهیت ن
بی رشتهای بودن آن ،مستلزم لحاظ کردن
ی
.
دیدگاههای مختلف تمام علوم دخیل در آن است یتوجیه به این انگارهها و دیدگاهها و
ی
ویژگهای ن
برخ رشتههای خاص ،باعث یکسونگری و نقص قابلیتهای
مبنا قرار دادن
ی
آن در تحلیل توسعه علم همه رشتههاست به طوری که محدودیتهای نایس از خود
ن
دروی رشتهها و حوزههای مختلف علوم از سوی
پایگاه از یکسو و تفاوتهای ماهوی و
دیگر ،کاربرد یکسان و تفسب یمالحظه شاخصهای علم سنج را زیر سوال مبرد،
ن
عوامل چون؛ ن
مبان تحت پوشش قرار ی ن
انسای
گرفی علوم تجری ،علوم اجتمایع و علوم
بیالملل ،مجالت مل یا ن
در ( ،)ISIیکسان نبودن جهت گبیهای مل یا ن
بیالملل،
مجالت نمایه شده در ( )ISIبر حسب قلمروها ،حوزهها و رشتههای مختلف علم ،تفاوت
در کم و کیف تدوین و توسعه نظریهها و متعاقب آن ،تنوع الگوهای ی
نرس و استناد و
رفتارهای ارجاعدیه پژوهشگران حوزههای علوم ،تفاوت در محلهای ی
نرس و مخاطبان
هدف ،مانع زبان (غالب بودن زبان انگلیش) ،گرایش به تالیفات فردی در ن
برخ رشتهها از
جمله آنهاست .از دیگر نقدها این است که چون مقاالت علم توسط چندین نگارنده
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ن
تخمی سهم واقیع هر کدام از نگارندگان کار بس دشوار و پیچیدهای
نگاشته مشوندt
است (.)Jin, 2006
در نقدی دیگر ،کامار و همکاران ( ،)Kumar etal., 2016بر این باورند که نتایج پروژههای
ی
ی
دولت و خصویص ،لزوما در ی
ی
منترس نمشود .اما با وجود این
نرسیات
تحقیقای موسسات
محدودیتها ،تعداد انتشارات (به ازای هر نگارنده یا رسانه) در زمان فعل ،ی
بهبین
شاخص در ی
دسبس برای تحلیل مباشد؛ لذا باید نتایج ،با دقت تفسب شوند .از یک سو،
متوان ترکیت از شاخصها را برای انجام این برآورد به کار بست .چراکه بدییه است که
ی
انتشارات علم نمایه شده در نمایههای معتب مل و ن
بیالملل و همبستگ آن با دیگر
ی
مهمبین نشانههای رشد و ی
ی
حت توسعه علم است و جزء
قسمت از
شاخصهای توسعه،
ن
برون داد پژوهشهای هر کشوری محسوب مشود ،به همی دلیل است که سازمانهای
معتبی نظب کمیسیون اقتصادی و اجتمایع سازمان ملل متحد در انجام مطالعات علم
سنج برای ارزیای توسعه علم و فناوری کشورها ،ترکیت از شاخصها را به کار مگبند،
علت تاکید به کارگبی این شاخصهای ترکیب یافته این است که ن
مبان پذیرش هر ی
ملت
درباره دروندادهای خاص علم ،فناوری و نوآوری نشان داده شود و امکان ارزیای
توانمندیهای بالقوه را در ایجاد ظرفیتهای الزم فراهم سازد (نظرزاده زارع و همکاران،
ی
مهمبین دلیل نگر نایهای موجود در
 .)1393از سوی دیگر ،پژوهشگر نای نظب پریوس
بوکستی ( )Bookstein, 1994ن
ن
نب
قلمرو علم سنج را نوپا بودن آن مدانند .افزون بر این
معتقد است که هر چند وجود بحران در علم سنج غبقابل انکار است ،اما این وضعیت
تنها مختص این حوزه نیست و بسیاری از حوزههای علم دیگر ن
ن
چنی بحر نای رنج
نب از
مبرند .از جلمه پیشنهادات وی؛ راه اندازی یک انجمن حرفهای و تخصیص در حوزه علم
سنج و حذف پژوهشهای ضعیف و کم مایه از دایره پژوهشهای این حوزه است
(حیدری.)1388 ،
انتقادات مربوط به بخش روش تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛ شامل عدم استفاده از
تحلیلهای چندسطج در واکاوی ساختارهای مختلف است .در واقع ،مدلهای چند سطج
با متغب در نظر ی ن
گرفی نضایب مدل به جای ثابت فرض کردن آنها در یط پنجاه سال اخب در
فرمها و شكلهای بسیاری نشان داده شدهاند ،البته در دهه اخب با ی
پیرسفت این مدلها و ارائه
نرم افزارهای کاربردی خاص ،این مدلها به یك ابزار کاربردی و قدرتمند برای تحلیل تبدیل
شده است .از جمله مزایای این مدلها متوان به موارد ذیل اشاره نمود (جمایل)1392 ،؛ )1
ی
ن
پیچیدگهای واقیع ن
بی گروهها و عوامل مختلف مورد توجه قرار مگبد؛  )2تأثب
ناهمسای و
بی گروهها و اجزای آنها مطالعه مشود؛  )3محقق دچار انحراف ی
و تأثر ن
کمبی در استنباط
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ی
ی
همبستگ ن
بی مشاهدات
بیشبی دارد؛ )5
آماری مشود؛  )4نتایج به دست آمده ،مقبولیت
ی
ن
و یا ساختار تو در تو در نظر گرفته مشود؛  )6امكان به هم پیوسی چندین سطح اطالعات را
در یك تحلیل آماری فراهم مکند؛  )7فرمول بندی و آزمون فرضهای اثر متقابل ن
بی سطوح
را فراهم مآورد؛  )8مدلها را توسعه داده و چندین مدل را باهم متحد مکند؛  )9مؤلفههای
واریانس و کوواریانس ن
بی سطوح را ارائه منماید؛  )10استفاده همزمان از متغبهای سطح
خرد و کالن را در یك مدل آماری فراهم مسازد؛  )11امكان مطالعه تغیب مقادیر متغبها را در
یط زمان فراهم مکند؛  )12تأثبات تعامل ن
بی متغبهای سطح کالن و سطح خرد را مدنظر
قرار مدهد و اریت برآورد پار ی
امبها را که از نمونهگبی خوشهای ی
نایس مشود؛ اصالح مکند؛
 )13این مدلها در مقایسه با مدلهای یك سطج ،آزمونهای فرض و سطوح اطمینان را
اصالح مکنند و سهم واقیع اثرگذاری متغبهای سطوح مختلف را بر متغب (یا متغبهای)
وابسته ،همزمان با اثر متغبهای سطح خرد و کالن در یك تحقیق نشان مدهند .در بخش
دادهها ،معموال از دادههای رسی ن
زمای یا دادههای مقطیع استفاده مشود؛ در حایل که
متوان با استفاده از دادههای پانل و ترکیت برآورد دقیقتری به دست آورد .منبع دادهها در
اکب مطالعات از پایگاه تامسون ی
بخش پژوهش ر
رویبز استفاده مکنند ،در حایل که پایگاه
ی
بیشبی دارد .این پایگاه ن
چبی حدود  20هزار و  800ی
نرسیه ،بیش از 40
اسکوپوس جامعیت
ی
هزار کتاب و  6میلیون کنفرانس را پوشش مدهد .در بیشب مطالعات ،فقط متغب خروخ
تحقیقات در نظر گرفته مشود ،تنها در نظر ی ن
گرفی این خروخ ،نواقیص دارد؛  )1خروخ
تحقیقات؛ تنها مقاالت نمایه شده در پایگاهها نیست ،بلکه شکل ثبت ی
اخباع ،انتشار کتاب و
غبه مباشد که در ن
برخ از تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی لحاظ نمگردد؛  )2چالش
مربوط به ارزیای کیفیت تحقیقات است که این نشانگر کم؛ علبغم نمایه شدن مقاالت در
پایگاههای معتب ،نشان دهنده کیفیت مقاالت نیست؛ چرا که ن
برخ ،کیفیت مقاالت را در
ارتباط با حل مسائل جامعه مدانند؛  )3مغفول ماندن ن
برخ از یافتهها؛ بسیاری از پروژههای
ی
تحقیقای به شکل گزارشهای مل انتشار میابند و بازتاب ن
بیالملل ندارند؛  )4تفاوت ماهوی
ن
ی
انسای؛ خروخ پژوهشها ی
بیشب
کمب و تمایل
رشتههای دانشگایه است؛ در رشتههای علوم
ن
به تدوین کتاب است ،افزون بر این نقش علوم انسای و دیگر حوزههای تولید دانش نرم در
ی
ی
بیشب بازتولید ی
فرهنگ است و ماهیت این علوم با علوم ن
فت و پزشگ
ارزیس و
کشورها
ی
متفاوت است ،در واقع این علوم؛ بسبساز رشد دیگر علوم مباشند؛  )5تاکید بر پایگاههای
ن
بیالملل نمایه شده مقاالت؛ در حایل که بخش قابل توجیه از مقاالت کشورها در پایگاههای
ن
گوناگوی اقتصاد جوامع ،ساختار آموزشعایل ،تفاوت در
مل نمایه مشود .در نقد دیگر،
مبان ی
ن
دسبیس به منابع ،تفاوت در ن
ن
مکانبمهای
مبان مشارکت بخش خصویص ،تفاوت در
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ن
انگب ییس پژوهشگران ،نوع ارتباط دانشگاهها با صنعت ،رسمایهگذاری در نوع پژوهشهای
کاربردی یا بنیادی و دیگر موارد مطرح است که بر روی برآوردها اثر مگذارد.

جدول  :3دستاوردها و مطالعات ناظر بر اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی
ردیف

نویسنده/
نویسندگان
سال

آنجلس لوتز و
1

پویریس (Inglesi-
& Lotz
)Pouris,2013

آنجلس لوتز و
2

3

4

همکاران (Inglesi-
)Lotz etal., 2014

جی و ن
ن
جی
()Jin, & Jin,2009

آدامز وگریلیچ
( & Adams
)Griliches,2000

موضوع

تاثب نتایج
تحقیقات
علم
دانشگاهیان بر
رشد اقتصادی
در آفریقای
جنوی

ّ
علیت ن
بی
زمانهای
مختلف تولید
تحقیقات و
رشد اقتصادی
در ایاالت
متحده

روش شنایس

این واکاوی و برریس در
بازه ن
زمای  1980تا 2008
با استفاده از مدل خود
رگرسیون برداری ()ARDL
با ّ توزی ع خودکار و آزمون
علیت گرنجر با کاربرد
بوت ی
اسبپ انجام شده
است
دادههای مربوط به تولید
ناخالص داخل در بازه
ن
زمای  1981تا  2011از
شاخصهای بانک جهاین
استفاده شد و متغیب
دیگر با استفاده از
دادههای مربوط به
پژوهش از پایگاههای
ی
ی
رویبز
اطالعای تامسون
استفاده شده بود و برای
تحلیل از مدل خود
رگرسیون ّبرداری ( )varو
آزمون علیت گرنجر
استفاده شده است.

انتشارت
ی
پژوهش و
رشد اقتصادی:
شواهدی ن
بی
الملل

دادهها با استفاده
بوسورت و ن ن
کالیب ()2003
ّ
و آزمون علیت گرنجر
تحلیل شده است

بهرهوری
تحقیق در
نظام دانشگایه

ین
روش
کاربسی
به
ی
همبستگ ن
بی دو متغیب
تحقیقات دانشگایه و
تولید ناخالص داخل

یافتهها

یافتهها حایک از این بودند که در
ن
زمای
کشور آفریقا جنوی در بازه
 1980تا  2008عملکرد و نتایج
ی
پژوهش عامل موثر در رشد
اقتصادی این کشور بوده است

یافتهها گویای این بود که در طول
دورههای  2003-2005و 2009
تحقیقات؛ موجب رشد تولید
شده است اما در
ناخالص داخل ّ
سال  2010این علیت در جهت
مخالف برآورد شده است

نتایج گویای این بود که نتایج
پژوهشها در علوم پایه و مهندیس اثر
مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
ن
دارند.
همچنی تحقیقات اقتصادی و
تجاری اثر فوری بر رشد دارند هرچند
ی
کوچکب است .به طور کل
این اثر
نتایج بر سازگاری و اثر تحقیقات بر
رشد اقتصادی صحه م گذارد
ی
پژوهش
پس از کاوش عملکرد
دانشگاههای ایاالت متحده در هشت
زمینه علم؛ نتایج نشان مدهد که
خروخ تحقیقات در سطح کالن،
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پیشینه پژوهش
در بخش دستاوردها ،مطالعات گزینش شده و مورد تحلیل در بخش فراترکیب [14
مقاله] به عنوان دستاوردهای اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی در جدول ()3
آورده شدهاند؛
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ردیف

نویسنده/
نویسندگان
سال

ارتباط ن
بی
خروخ
تحقیقات و
رشد اقتصادی
در کشورهای
(برزیل،
روسیه ،هند،
ن
چی و آفریقا
جنوی)

این واکاوی در بازه ن
زمای
 1981تا  2011انجام
شده ّ و دادهها با استفاده
از علیت گرنجر پانل
تحلیل شده است

نتایج؛ حایک از این بود که در ن
بی این
کشورها ،برای کشور هند اثر
تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی
دو طرفه بوده است

6

کامار و همکاران
( Kumar etal.,
)2016

برریس ارتباط
ن
بی تحقیقات
و رشد
اقتصادی:
مطالعه
شواهدی
تجری از ن
چی
و ایاالت
متحده

دادههای گردآوری شده
در بازه ن
زمای  1981تا
 2012با استفاده از
ن
جهای
شاخصهای بانک
گردآوری شدند .تحلیل با
استفاده از مدل توسعه
کاب داگالس،
یافته ی
همبستگ رسمایه به ازای
هر نگارنده و تعداد
ی
پژوهش
مقاالت مجالت
به ازای هر نگارنده مورد
برریس قرار گرفت

ی
نتایج نشان داد که هم بستگ
ی
تحقیقای برای هر دو کشور
انتشارات
مثبت است،
نده
ر
نگا
هر
به ازای
ّ
ن
بی
افزون بر این ،نتایج؛ علیت
ی
ی
پژوهش به ازای هر نگارنده
نرسیات
ن
برای ّکشور چی دوطرفه ،درحایل که
این علیت برای کشور آمریکا یک
طرفه برآورد شد

7

ناتل و همکاران
()Ntuli etal., 2015

آیا نتایج
تحقیقات
منجر به رشد
مشود یا خب؟
شواهد از 34
کشور عضو
()OECD

این رابطه عل برای بازه
ن
زمای  1981تا 2011
انجام شد ّ ،دادهها با
استفاده از علیت گرنجر
ی
اسبپ
پانل با رویکرد
پانل و آزمون نضایب
الگرانژ [بهینه سازی]
تحلیل شده است

ّ
نتایج؛ گویای این بود که علیت دو
طرفهای میان خروخ تحقیقات (از
نظر تعداد کل مقاالت ی
منترس شده) و
رشد اقتصادی در کشورهای ایاالت
فنالند ،مجارستان و مکزیک
متحده،
ّ
ناهمسوی برای
وجود دارد و علیت
ی
کشورهای کانادا ،فرانسه ،ایتالیا،
نیوزلند ،انگلستان ،اتریش ،ارسائیل و
لهستان گزارش شده ّبرای دیگر
کشورها ن
نب بدون هیچ علیت گزارش
شد.

تجزیه و تحلیل
ن
جهای از تاثب
خروخ تحقیق
بر رشد
اقتصادی

دادههای  169کشور در
ن
زمای  1996تا
دوره
 2013با استفاده از تابع
کاب داگالس و روش
گشتاورهای تعمیم یافته
( )GMMتجزیه و تحلیل

نتایج این کاوش؛ حایک از این بود که
ی
مثبت بر رشد
تحقیقات؛ اثر کلیدی
اقتصادی ،ضف نظر از توسعه یافته
یا درحال توسعه بودن کشورها ایفا
مکنند

آنجلس لوتز و
5

سوالرین و ین
8

( Solarin & Yen,
)2016

بازدیه ثبات نسبت به مقیاس دارند و
برای دانشگاههای فردی ،شواهد
گویای بازده نزویل است لذا دو
استدالل برای این یافتهها بیان
مکنند؛  )1خطاهای داده در سطح
فردی مهم هستند؛  )2رسیزهای
ی
ن
های
پژوهش بی دانشگاه و رشته ی
وجود دارد که فقط در سطح کالن
ثبت م شوند
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موضوع

روش شنایس

همکاران (Inglesi-
)Lotz etal., 2015

یافتهها

فراترکیب اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی /احمد کیخا
ردیف

نویسنده/
نویسندگان
سال

موضوع

9

یاسگل وگریز
( & Yaşgül
)Güriş,2016

ّ
علیت ن
بی
نتایج
تحقیقات در
زمینه
بیوتکنولوژی با
رشد در ترکیه

جهت برآورد رابطه عل
تحقیقات بیوتکنولوژی و
تولید ناخالص داخل؛
ن
زمای
دادههای دوره
 1981تا  2013با آزمون
ّ
علیت گرنجر پانل با
رویکرد بوت ی
اسبپ

10

ن
جی ()Jin, 2009

تحقیقات
اقتصادی و
رشد اقتصادی:
شواهد از
اقتصادهای
یرسق آسیا

دادهها با استفاده از مدل
اتورگرسیون و آزمون
ریشههای واحد دگ فولر
تحلیل شده است

11

ن
جی
()Jin, 2010

انتشارات
تحقیقات و
رشد اقتصادی:
موردپژویه:
تجارب ژاپن

دادههای گردآوری شده با
استفاده مدل خود
رگرسیون ّبرداری ( )varو
آزمون علیت گرنجر
تحلیل شدند

12

مولو
()Mulu, 2017

ارتباط ن
بی
تحقیقات
علم و توسعه
اقتصادی در
اتیوی :مورد
ی
دانشگاه آدیس
آبابا

روش ن
کیف در در دو
بخش؛  )1سندکاوری؛ )2
مصاحبه با خبگان
دانشگایه

هارت و اسمرفیلد
( & Hart

رابطه ن
بی رشد
تولید ناخالص
داخل و
تحقیقات
مهندیس شیم
در پنج کشور
مختلف

ی
استفاده از همبستگ
ن
بی تحقیقات
خیط
مهندیس شیم و رشد
تولید ناخالص داخل

روش شنایس

171
یافتهها

شد

نتایج یافتهها گویای این بود که
ی
پژوهش اثرات ن
عیت بر رشد
انتشارات
اقتصادی ژاپن دارند
یافتههای پژوهش؛ ضمن تایید رابطه
تحقیقات بر رشد اقتصادی ،بیان
مدارد که سهم پژوهشهای علم
دانشگاه آدیسآبابا در ارتقای توسعه
اتیوی کم است به
اقتصادی کشور
ی
همی دلیل به موانع ارتباط ن
ن
بی
دانشگاه پرداختند ،چرا که این راهبد
را به سان ابزاری برای افزایش سهم
علم و نوآوری دانشگاه در کشور
مداند.
این پژوهش برای یک دوره  26ساله
برای پنج کشور مختلف؛ انگلیس،
آمریکا ،کانادا ،هند و ی
اسبالیا انجام
ی
مثبت
شد ،یافتهها نشان داد رابطه
ن
بی تحقیقات مهندیس شیم برای
پنج کشور و رشد اقتصادی وجود
دارد
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13

)Sommerfeld,1988

ن
بی رشد اقتصادی و تحقیقات
بیوتکنولوژی در کشور ترکیه ارتباط
ّ
عل مثبت وجود دارد .تعی ن
ی این
ّ
علیت درزمینه بیوتکنولوژی بر رشد
های نظب ترکیه
اقتصادی برای کشور ی
که بیوتکنولوژی را به عنوان یک
عامل اسایس در رشد اقتصادی آینده
خود م انگارند ،بسیار مهم مباشد؛
از این رو م توان هدایت کننده
فناوریهای این کشور به سمت
فناوریهای بیوتکنولوژی باشد
با واکاوی  60مجله علم با کیفیت،
نقش تحقیقات اقتصادی بر اقتصاد
پنج کشور آسیای یرس یق مورد کاوش
قرار گرفت .نتایج حایک از این بود که
ّ
در کشور هنگ کنگ رابطه عل دو
طرفهای ن
بی بهرهوری پژوهشها و
رشد اقتصادی وجود دارد .در کشور
ژاپن اثرات علم بر رشد اقتصادی اثر
دارند ،در کشور کره و تایوان هم به
ن
همی ترتیب اثرگذار است ،اما در
کشور سنگاپور این تاثب وجود دارد اما
ن
ناچب است
اندک و
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14

رضای
حیدری و ی
()1396

تاثبکیفیت
تحقیقات
دانشگایه بر
رشد اقتصادی
در کشورهای
منتخب منا

با استفاده از روش
گشتاورهای تعمیم یافته
برای کشورهای منتخب
منا در بازه ن
زمای  2004تا
 2014با استفاده از تعداد
مقاالت ارجاع داده شده
به عنوان شاخص
کیفیت
سنجش
تحقیقات دانشگایه به
همراه رشد بهرهوری کل
عوامل تولید و نسبت
صادرات کاال و خدمات به
تولید ناخالص داخل

برآورد نتایج؛ حایک از تاثب مثبت و
معنادار کیفیت تحقیقات دانشگایه
بر تولید ناخالص داخل رسانه و
بیانگر نقش آموزش دانشگایه در
رشد اقتصادی رسانه کشورهای
منتخب بود ،افزون بر این تاثب تولید
ناخالص داخل و رشد بهرهوری کل
عوامل تولید بر تولید ناخالص داخل
رسانه ،مثبت و معنادار ارزیای شد

 -3روش پژوهش
پژوهش ن
حاض از نظر هدف؛ کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها؛ پژوهش از نوع
ن
پیشی فاریس و خارخ در
مروری-فراترکیب است .جامعه آماری آن شامل پژوهشهای
زمینه تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی مباشد .بر این اساس ،از راهبد فراترکیب
هفت مرحلهای سندلوسگ و باروسو ( )Sandelowski & Barroso, 2006استفاده شده
است .مرحله اول :تنظیم سوال پژوهش؛ برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،مطالعات
انجام شده در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی را از نظر ن
کیف متوان به چند
پاسخگوی به این پرسش از روش
دسته زیرمقوله و مقوله اصل دستهبندی کرد؟ برای
ی
فراترکیب استفاده شده است .بنابراین با تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در قلمرو
تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛ مفاهیم کلیدی ،زیرمقولهها و مقوله اصل آنها
استخراج و دستهبندی شد.
ی
منترس شده در
مرحله دوم :برریس نظاممند متون؛ در این مرحله از پژوهش ،مقاالت
پایگاههای داده ،مجالت و موتورهای جستجوی مختلف ن
بی سالهای ()1990-2018
( )1397-1385برریس شدند و در جستجوی مقاالت از واژههای کلیدی مرتبط با پژوهش
ن
حاض استفاده شد که واژههای کلیدی استفاده شده و پایگاه دادهها در جدول ( )4آورده
شده است؛
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ردیف

نویسنده/
نویسندگان
سال

موضوع

روش شنایس

یافتهها
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جدول  :4واژههای کلیدی و پایگاه داده ها
واژههای کلیدی

؛ ،Google Scholar, Ensani
،sciencedirect ،ERIC ،Emerald
magiran

مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقالههای مناسب؛ بر اساس نتایج اولیه حاصل از
شناسای شد و برای انتخاب مقاالت مناسب بر اساس الگوریتم
جستجو ،تعداد  41مقاله
ی
نشان داده شده در نگاره ( )2پار ی
امبهای مختلف عنوان ،چکیده ،محتوا و کیفیت روش
ی
نهای؛  14مقاله گزینش شدند.
پژوهش مورد ارزیای قرار گرفتند ،در نتیجه ارزیای و فیلب ی

نگاره  :2الگوریتم رسند مقاالت مورد برریس

مرحله چهارم و پنجم :استخراج اطالعات مندرج در مقالهها و تجزیه و تحلیل و تلفیق
یافتهها؛ در این مرحله از روش کار ،مقالهها بر اساس موضوع مطالعه دستهبندی شدند،
همچنی روش مطالعه و یافتههای آنها ن
ن
نب بیان شده است .نتایج این کندوکاو و اطالعات
ن
پیشی ( )3یرسح داده شده است.
مندرج در مقالهها ،تجزیه و تحلیل و در جدول
مرحله ششم :ی
کنبل کیفیت؛ پژوهشگر تالش نمود که مراحل انجام پژوهش به طور دقیق و
شناسای شده
شناسای منابع ،منابع
صحیح دنبال و انجام شود و به خصوص در جستجو و
ی
ی
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اقتصاد تحقیقات دانشگایه (،)Economics Academic Research
تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی ( Academic Research and
ی
پژوهش و رشد اقتصادی
 ،)Economic Growthانتشارات
( ،)Research publications and economic growthتحقیقات
دانشگایه و تولید ناخالص داخل ()Academic research and GDP

پایگاه داده ها

174
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 -4یافتهها
جدول ( )5تجزیه و تحلیل مفاهیم برکشیده شده از مقاالت گزینش شده مباشد .در این
قسمت ،مفاهیم که با یکدیگر ی
معنای داشتند ،یکپارچه شدند و پس از آن در
اشباک
ی
انبایعتر و یک ی
سطح ی ن
چب کلتر (زیر مقوله) جای گرفتند .از این رو ،برایند این تفحص4 ،
ن
ی
انسای و نظام علم آکادمیک)
مدیریت-اجر یای ،مدیریت منابع
زیرمقوله (سیاستگذاری،
بود که از تلفیق مفاهیم کلیدی تشکیل شد و پس از آن مفاهیم کلیدی برکشیده شده در
قالب نمودار درصدی ترسیم شدند.
جدول  :5تجزیه و تحلیل محتوای مطالعات گزینش شده
مفاهیم کلیدی

سیاستگذاری

تحقیقات دانشگایه

افزایش رسمایهگذاریهای کالن در آموزش عایل /افزایش سهم بودجه پژوهش
کشور /تهیه برنامههای تحقیق و توسعه علم و فناوری مل بر اساس
اولویتها و نیازهای کشور /هماهنگ سازی فعالیتهای توسعه علم،
فناوری و برنامههای تحقیقات مل /ارائه چارچوب جامع و مل با مشارکت
ی
تمام بازیگران (دانشگاهها ،صنعت و دولت)/
بسبسازی برای همکاری در
سازوکارهای برای افزایش
تحقیق ،نوآوری و انتقال تکنولوژی /ایجاد
ی
رسمایهگذاری یرسکتهای خصویص در تحقیقات /تسهیل تعامل و همکاری
ی
ی
بی موسسات خصویص و ی
ن
بیشب بر
پژوهش /رسمایهگذاری
دولت و موسسات
ی
ن
ن
/
روی آموزش نبوی انسای ایجاد سیاستهای انطباق بی عرضه و تقاضای
ی
سیاست برای افزایش صادرات (محصوالت
نبوی کار  /ایجاد مشوقهای
ی
آموزیس و تغیب ترکیب دوره کارشنایس به نفع
دانش بنیان) /سیاستهای
ن
رشتههای ن
انسای
فت مهندیس نسبت به علوم
ی
ی
توسعه شبکههای اینب ی
نت /توسعه همکاریهای ن
پژوهش /تبدیل
بی الملل
ی
صنعت به موضوعات پژوهش /تخصیص بودجه بیش یب به
مسائل توسعه
ی
دانشگاه /ارائه مکانیسمهای حمایت در نتیجه انتشار تحقیقات علم کاربردی/
ی
ی
پژوهش برای دستیای
دولت به پژوهش /پایه گذاری موسسات
اعطای یارانه
ی
به توسعه تحقیقات دانشگایه /جذب تکنولوژی از کشورهای پیرسفته و بوم
سازی آن /توسعه رسمایهگذاری مستقیم خارخ /رسمایهگذاری در ارتقای
ی
پژوهش /بهبود
کیفیت تحصیالت تکمیل /ارتقاء زیرساختها و امکانات
فرایندهای تولید
ن
ن
انسای /توسعه ظرفیتهای
انسای /توجه بهبود کیفیت رسمایه
توسعه منابع
ی
رقابت /آموزش مهارتهای خاص /توانمندی نبوی
تولیدی افراد /حفظ مزیت

زیرمقوله

مقوله
اصل

ی
مدیریت -
اجرا یی

مدیریت منابع
ن
انسای

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:10 +0330 on Sunday December 5th 2021

مرتبط با اقتصاد تحقیقات و رشد اقتصادی به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و تجزیه و
تحلیل شوند .به عالوه در مرحله تجزیه و تحلیل و استخراج مفاهیم ،پژوهشگر پس از اینکه
مفاهیم مرتبط را استخراج و در مقولههای مختلف دستهبندی نمود ،فرآیند کدگذاری و
شناسای مفاهیم را مجددا انجام داده تا اشکاالت و سوگبیهای احتمایل به حداقل برسد.
ی
مرحله هفتم :ارائه یافتهها مباشد.
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نظام علم
آکادمیک

%22
سیاستگذاری

%38

مدیریتی-اجرایی
مدیریت منابع انسانی
نظام علمی آکادمیک

%22

%18

نگاره  :3مفاهیم برکشیده شده در تجزیه و تحلیل مطالعات
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ن
ن
ن
انسای/
انسای /آموزش ضمن کار نبوی
انسای /افزایش سطح تحصیالت نبوی
ن
ی
ن
توسعه تعامالت بی نبوی انسای /برگزاری دورههای آموزیس و تخصیص
توجه به کاربست دانش /پیوند میان دانشگاه و صنعت /تجاری سازی دانش/
ی
مشبک دانشگاه و صنعت /افزایش یادداشتهای تفاهم
توسعه تحقیقات
همکاری ن
بی دانشگاهها در زمینه انتقال فناوری /تنظیم زمینههای موضویع
ی
ی
ی
پژوهشها بر مبنای نیازها و اولویتهای کشور /گسبش تحقیقای مشبک با
ّ
مل و ن
بی الملل /توسعه فناوریهای نوین /توجه
سایر موسسات دانشگایه
ن
های در دانشگاه برای توسعه همکاری
به قوانی مالکیت معنوی /ایجاد انجمن ی
ن
ن
بی دانشگاه و صنعت/
تضمی و توسعه مهارتهای دانش آموختگان /انجام
ن
مبتت بر نیاز کشور /توسعه دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاه/
پژوهشهای
ی
بیشب به پژوهش در دانشگاه /یادگبی روشهای جدید
تخصیص بودجه
ی
ی
ن
ن
ی
آموزش و پژوهش /ایجاد مکانبم انگبیس انجام کار پژوهش /توجه بیشب به
ین
تحقیقات کاربردی و بنیادی /افزایش کیفیت آموزش دانشگاهها/
داشی رویکرد
ی
ن
تحقیقای عمل در جهان/
بی رشتهای /توجه به تغیب ساختار موضوعات
ی
توانای شناخت استادان /افزایش فعالیت تحقیقای دانشگایه /فراهم
ارزیای
ی
سازی ایجاد فضای رقابت علم ن
بی دانشگاهیان
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است آزمای ،استفاده و تحلیل ن
در شکل ( )4ن
نب جهت ر ی
کیف محتوا گزینش شده در نرم
ی
بازنمای تصویر این تحلیل پرداخته شده است؛
افزار؛ به
ی

در ادامه بر اساس تحلیل محتوای انجام شده به ترسیم مدل پرداخته مشود و پس از آن
ی
نقد و تحلیل این مدل انجام مشود .یادآوری مشود با توجه به سادگ شکل ترسیم مدل
در نرم افزار مکسکیودا؛ ترجیح داده شد مدل مفهوم پژوهش به شکل پژوهش ساخته
ترسیم شود؛

نگاره :5مدل مفهویم پژوهش برآمده از یافتههای فراترکیب
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نگاره :4بازنمان تصاویر تحلیل محتوا ی
کیف در نرم افزار مکسکیودا
ی
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الف) سیاستگذاری
همان طور که نتایج نمودار درصدی نشان مدهد این زیرمقوله  22درصد از کل
زیرمقوالت را تشکیل مدهد .با رجوع به مفاهیم کلیدی استخراخ در این زیرمقوله ،این
مفاهیم را متوان در سه محور اصل چکیدهسازی کرد؛  )1انطباق میان پژوهشها و
ی
ی
های جهت
نیازهای کشور؛  )2افزایش رسمایهگذاری پژوهش و آموزیس؛  )3سیاست ی
ساماندیه نظام آموزشعایل کشور با صنعت .در بخش نخست ،قاعدهمندسازی
پژوهشها با نیازهای کشور بیش از پیش نضوری به نظر مرسد .چرا که در نظام
گرفی در رتبه نخست در خاورمیانه ،ی
دانشگایه ما علبغم رشد کم مقاالت و قرار ی ن
بخش
از پژوهشها تیه از پیام و فاقد هرگونه نوآوری هستند که گسست نظام اقتصادی
ی
(صنعت) با نظام علم بر این یراهه ی ن
پژوهش کشور دامن زده است ،عالوه بر
رفی نظام
ی
اخالق و رسقت علم در نظام دانشگایه
این رشد کم و مقالهنگری؛ سبب افزایش ی
شده است .ریشه این مسئله را ن
نب عالوه بر سیاستگذاریهای کالن ،باید در خود دانشگاه
و جامعه دانشگاهیان کندوکاو کرد .ن
آئی نامه ارتقاء اعضای هیئت علم و محور قرار دادن
مقاله در مرتبه شغل اعضای هئیت علم و نابرابری سهم آموزش و پژوهش در کنار
ارزیایهای مقاله محورانه دانشجویان در جذب دوره ی
دکبی و پس از آن جذب به عنوان
عضو هیئت علم در دانشگاه از مسببهای اصل رشد کم مقاالت سطج شده است.
ی
پژوهش اختصاص
در بخش دوم ،پیوسته سهم اندگ از تولید ناخالص داخل به نظام
جوی در زمانهای
داده مشود و کرس بودجه این حوزه به عنوان گزینهای جهت ضفه ی
ی
پژوهش در حل مسائل و رشد اقتصادی دارد.
مختلف ،نشان از عدم باور راسخ به نظام
ن
ی
پژوهش در کشورهای توسعه یافته بیش از  3درصد ،در
جهای ،بودجه
در مقیاس
کشورهای درحال توسعه  3درصد ،اما در کشور ایران این ن
مبان به  0/5درصد رسیده
ی
بیشب به پژوهش مباشد .در بخش سوم،
است ،که الزمه آن توجه و تخصیص بودجه
یگ از چالشهای که همواره در نظام آموزشعایل کشور مطرح بوده است؛ گسست بین
ی
ن
ی
.
نظام دانشگایه و صنعت مباشد از نظر دیرینهشناخت نب نظام دانشگایه ایران با تایس
ن
ی
پژوهش
ناپلئوی آغاز شد و در اواسط دهههای  1370با تاسیس معاونتهای
از الگوی
(همبولت) سوق داده شد و از دهه  1380به بعد ن
ی
نب با
الگوی پژوهش محور
به سمت
ی
ی
ن
ن
چندالگوی
گرفی تب کارآفریت دانشگایه به سوی دیگر کشانده شده است .این
باال
ی
ن
ن
نشان از رسدرگم نظام آموزشعایل دارد .کارآفریت دانشگایه بیش از هرچب نیاز به
ین
های به جز
ملزومات (ایجاد مشوقها و حمایت از ایدهها ،کاربردی ساخی دانش در رشته ی
ی
ن
ن
قوانی بانگ ،مالیات،
اصالحای (اصالح قانون واردات ،صادرات،
انسای و غبه) و
علوم
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ی
بیمه و غبه) دارد و در قالب یک اکوسیستم تعامل با دیگر نهادها رخ مدهد.
مهمب اینکه
ن
کار ن
هرچب نیاز به ظرفیتسازی نرم و فرهنگسازی در سطح جامعه و
آفریت بیش از
نظامهای دانشگایه دارد.
ی
مدیریت-اجر یای
ب)
ن
بر حسب نتایج نمودار درصدی این زیرمقوله نب سهم  22درصدی در یافتهها دارد .با
توجه به مفاهیم برکشیده شده در این زیرمقوله ،مفاهیم احصاء شده را متوان در دو
ی
حمایت) همه جانبه؛  )2ظرفیتسازی
محور ،چکیدهسازی کرد؛  )1رسمایهگذاری (مایل،
سخت (توسعه امکانات و زیرساختها) .در محور نخست ،حمایت و رسمایهگذاری مایل
ی
ی
بیشب در بخش آموزشعایل را مطلبد .در این ن
مدیریت-اجر یای ،عهدهدار
بی ،ساختار
نقش کلیدی مباشد؛ حمایت از استارتآپها و یرسکتهای ز ی
ایش منشعب شده از
ن
قوانی دانشگایه ،استقرار کارشناسان خبه در ارزیای یرسکتها،
دانشگاهها ،بازنگری در
تالش برای ثبات بازار اقتصادی ،حذف رانتهای سیایس ،شفافسازی فرایندهای
تامیمایل مناسب دانشگاهها ،نهادسازی برای دستیای به کار ن
ن
آفریت،
مجوزدیه،
ی
ی
ی
ن
پژوهش
پیوسی به کنرسسیومهای
پژوهش در سطح مل و منطقهای،
شبکهسازی
ی
ن
بیالملل و دیگر اقدامات مدیریت و اجر یای که متواند جهت دهنده به ساختار نظام
ن
ن
ی
تجهبات و امکانات فعل و
رسای
پژوهش کشور باشد .در محور دوم ،نیاز به ،بروز
ن
ی
ن
انسای
تامی نبوی
مهمب نیاز به
تاسیس امکانات و زیرساختهای جدید است و نکته
ن
متخصص ،جهت نگهداشت ظرفیتهای ایجاد شده مباشد .ظرفیتسازی سخت نب از
ی
بیشب و توجه و باور به کار یای این بخش رخ مدهد.
رهگذر رسمایهگذاری مایل
ن
انسای
ج) مدیریت منابع
این زیرمقوله همان طور که از نتایح نمودار درصدی پیداست 18 ،درصد از سهم این
نمودار را به خود اختصاص داده است .مفاهیم این بخش را ن
نب متوان در یک محور کل
جمعبندی کرد .توجه و باور به نقش عامل انسان مباشد .ارائه آموزشهای ضمن
ن
انسای موجود و پرورش دانش آموختگان
خدمت و یادگبی ضمن کار برای نبوی
متخصص و توانمند در نظام دانشگایه که بتوان از آنها به عنوان پیچ و مهرههای نظام
اقتصادی بهره جست و برای رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفت.
د) نظام علم آکادمیک
ی
ن
زیرمقوله نظام علم آکادمیک ،بیشبین سهم درصدی ( 38درصد) را در بی دیگر
زیرمقوالت به خود اختصاص داده است که نشان از اهمیت نظام دانشگایه در رهبی
تحقیقات برای دستیای به توسعه اقتصادی دارد .چکیده مفاهیم استخراج شده؛ بیانگر
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گتی
 -5بحث و نتیجه ر
نتیجهگبی این پژوهش به دو بخش تقسیم مشود؛ در بخش نخست ،با پیدایش اقتصاد
آموزش در دهه  1960و توجه به نقش آموزش در رشد اقتصادی کشورها که پیوسته با
تاریج خود همراه بوده است؛ امروزه ی
ن
کمب محقق و دانشوری
فرودهای در سب
فراز و
ی
اهمیت و نقش دانش در رشد اقتصادی را انکار مکند؛ لذا موجب شکلگبی دیدگایه
همگرا در این قلمرو شده است .البته همانگونه که یرسح داده شد؛ اثرات ن
منف ن
نب از این
اهمگت ی
ن
نایس از به کارگبی روشهای تحلیل متفاوت و
ارتباط گزارش شده است ،که این ن
زیرساختهای گوناگون هر زیستبوم است .پس از آن از اهمیت تحقیقات دانشگایه و
رشد اقتصادی به عنوان قلمرو ن
نویت که پا به عرصه گذاشته است سخن به میان آمد ،اگر
ی
مطالعای در سطح مل و ن
بیالملل مغفول مانده و اندک پژوهشگران در
چه این قلمرو
فرسای کردهاند؛ چه بسا نقش تحقیقات دانشگایه در رشد
باب تاثب و ماهیت آن قلم
ی
اقتصادی بیش از آموزش بر رشد اقتصادی است .غالبا این مسئله با نقش تحقیق و
توسعه بر رشد اقتصاد خلط مشود ،حال آنکه تحقیقات دانشگایه از تحقیقات و
توسعه؛ دو مقوله جدا از یکدیگرند که هر کدام در ظرف ماهوی خود باید تحلیل شوند.
ن
دروی،
بازنمای اقتصاد ،تحقیقات دانشگایه مشتمل بر کار یای
در این پژوهش بر حسب
ی
وی و مالیه فقط به مبحث تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی در ذیل کارای ببوین
بب ن
ی
ن
مبای نظری ،روش شنایس،
پرداخته شد .این تحلیل در قالب شش محور؛ مسئله،
دستاوردها ،نقد و ارزیای و کاربردها انجام و برایند آن در بطن پژوهش ارائه شد.
در بخش دوم ،با استفاده از روش ن
کیف و راهبد فراترکیب پس از کندوکاو در مقاالت این
قلمرو (تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی) ،از میان  41مقاله در نهایت  14مقاله،
ی
نهای را پیدا کردند .فرایند این رسند و دالیل حذف مقاالت در نگاره
رسایط ورود به تحلیل ی
( )2آمده است .پس از خوانش کل ی ن
می مقاالت گزینش شده با استفاده از نرم افزار تحلیل
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ین
ساخی دروس ،هدایت پایاننامهها و تحقیقات دانشگایه به سمت نیاز جامعه،
کاربردی
ن
انجام تحقیقات با رویکرد بی رشتهای ،انعقاد تفاهمنامههای همکاری با دیگر نهادها،
ن
ی
ن
انگب ییس جهت
پژوهش ،ایجاد مکانیسمهای
قوانی مالکیت معنوی و اخالق
توجه به
انجام پژوهشهای کاربردی ،متنوع سازی مالیه دانشگایه از طریق ارتباط با صنعت،
ی
آموزیس و
توجه به کیفیت آموزش دانشگاه؛ همگام با رشد کم آن ،به کارگبی روشهای
ی
ی
اطالعای و ارتبایط و دیگر سازوکارها
گسبش بکارگبی از فناوریهای
یادگبی نوین،
هستند.
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ن
کیف مکسکیودا ،ی ن
می این مقاالت تحلیل و مفاهیم کلیدی برکشیده و پس از آن؛ زیر
ی
مدیریت-
مقوالت تشکیل شدند .برایند این تحلیل محتوا 4 ،زیر مقوله (سیاستگذاری،
ن
انسای و نظام علم آکادمیک) و  57مفهوم کلیدی بود که پس از
اجر یای ،مدیریت منابع
نمای شدند و مطابق آن وضعیت نظام
کمسازی در غالب نموداری درصدی باز ی
های پیشنهاد شد .از اینرو ،نوآوری این مطالعه؛ استفاده از
آموزشعایل نقد و سیاست ی
راهبد فراترکیب در مطالعات انجام شده در این حوزه بود ،چراکه با این رویکرد،
مطالعهای در این قلمرو انجام نشده است .در پایان ن
نب با توجه با اینکه در بطن پژوهش،
ی
ی
ی
پژوهش در
مدیریت-اجر یای برشمرده شده است به ارائه پیشنهادات
سیاست و
کاربردهای
این قلمرو پرداخته مشود؛
ی
ین
پرداخی و توجه بیشب به انجام پژوهشهای داخل در زمینه تاثب تحقیقات
➢
دانشگایه بر رشد اقتصادی؛
ی
ن
تطبیف در این قلمرو ،بی کشور ایران و کشورهای منطقهای و
➢ انجام مطالعات
فرامنطقهای؛
ن
ی
➢ انجام مطالعای در قلمرو کار یای دروی تحقیقات دانشگایه (برای نمونه ارزیای
نرخ بازده تحقیقات دانشگایه)؛
ی
ی
پژوهش
تطبیف در قلمرو فرایندها و سازوکارهای سیاستگذاری
➢ انجام مطالعات
های برای نظام آموزشعایل ایران؛
در دنیا و ارائه درس ی
ی
مطالعای در راستای قانون مالکیت فکری و نهادینه سازی آن در نظام
➢ انجام
ی
دانشگایه [جزء غبقابل تفکیک و بسب ساز رشد تحقیقات دانشگایه] و مقابله
با افزایش رسقتهای علم و پالژیاریسم در نظام دانشگایه ایران؛
در پایان بر اساس شواهد تجری تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی؛ توصیههای
ی
ی
مدیریت ارائه مشود؛
سیاست و
ی
سیاست-علم
الف) توصیههای
ی
دورنمای برای سیاستگذاران ،جهت رسمایهگذاری بیشب بر روی تحقیقات
▪ ارائه
ی
دانشگایه؛
▪ تصویرسازی از آینده جنس تحقیقات برای تصمیمسازان و تصمیمگبان در
رابطه با رسمایهگذاری در نوع تحقیقات (بنیادی و کاربردی) با توجه به سطح
ی
توسعه یافتگ کشورها؛
▪ انجام پژوهشهای مسئلهگرا در نظامهای آموزشعایل با تاکید بر رفع نیازها و
مشکالت؛
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ی
بیشبی از تولید ناخالص مل به دانشگاهها به ویژه برای
▪ اختصاص دادن سهم
ی
بیشب در بخش پژوهش؛
رسمایهگذاری
ی
▪ توسعه مشارکت بخش خصویص در زمینه رسمایهگذاریها و همکاری پژوهش
در سیاستها؛
ی
ی
▪ توسعه زیرساختهای پژوهش دانشگاهها (تکنولوژیگ ،دسبیس به منابع،
ی
مطالعای)؛
فرصتهای
ی
▪ شبکه سازی منطقهای و فرامنطقهای در انجام پژوهشهای مشبک؛
▪ انجام پژوهشهای میان رشتهای در دانشگاهها؛
▪ حمایت از استقالل دانشگاهها و به ویژه آزادی علم (در انجام پژوهشها)؛
ی
علم در آموزشعایل؛
▪ بسبسازي براي نهادينه شدن اخالق حرفهاي و ی
ی
پژوهش در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگایه؛
▪ سیاستگذاری
تخصیص در پژوهش؛
علم بر موضوعات
▪ تمركز اعضاي هيات
ی
ی
ی
ی
ی
▪ تروی ج فرهنگ کار تیم و جمیع برای اثربخش بیشب فعالیتهای پژوهش؛
ی
مدیریت-اجر یای
ب) توصیههای
ی
ی
های برای ارتباطدیه بیشب دانشگاه با صنعت؛
▪ فراهم سازی بسب ی
ن
▪ حمایت از کار ن
(قوانیت ،مشاورهای ،مایل،
آفریت دانشگاهها در ابعاد مختلف
ی
حقوق و)...؛
ی
حمایت به پژوهشگران در نتیجه انتشار تحقیقات علم
▪ ارائه مکانیسمهای
(نظب بسیاری از کشورهای توسعه یافته)؛
▪ اعطای یارانه پژوهش توسط دولت؛
ی
پژوهش برای انجام و توسعه تحقیقات دانشگایه؛
▪ پایهگذاری موسسات
ی
▪ طراخ اولویتهای پژوهش بر مبنای نیازهای جامعه؛
پیوسی به کنرسسیوم ن
ین
بیالملل در زمینه تحقیقات؛
▪
ن
قوانی مربوط به مالکیت معنوی؛
▪ تصویب و اجرا و حمایت از
▪ حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران؛
ی
▪ در نظر ی ن
پژوهش در جذب اعضای هیئت علم و
گرفی نشانگرهای توانمندی
دانشجویان؛
ی
▪ تدوین برنامه اسباتژی کوتاهمدت و برنامهریزی بلندمدت در حوزه پژوهش برای
دانشگاهها؛
ی
های برای توانمندسازی پژوهش اعضای هیئت علم؛
▪ برگزاری دوره ی
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▪

فراهم کردن زمینههای اجرای و تسهیالت الزم برای همکاری ی
مشبک دانشگاها و
ی
ی
پژوهش؛
مراکز
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام دانشگایه؛
تعریف پژوهانه برای اعضای هیئت علم و وابسته کردن هزینهکردهای
ی
پژوهش به دریافت پژوهانه؛
ی
ی
مشبک ن
بی واحدهای
مطالعای و راه اندازی مجالت
فراهم کردن فرصتهای
دانشگایه؛
ی
پایش و ارزیای مداوم عملکرد پژوهش دانشگاهها؛
الگوگبی از برنامههای بهرهوری اعضای هیئت علم کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه برای تدوین برنامه مسنجم مل؛
ی
پژوهش و
های از قبیل تسهیل روند اداری تصویب طرحهای
تدارک مشوق ی
ن
پرداخت به موقع بودجه طرحهای مصوب برای افزایش انگبه پژوهشگران؛
ن
علم و استفاده از
مسئولی دانشگاه به نتايج پژوهشهاي اعضاي هيات
توجه
ی
آنها؛
بهبود سيستم فراخوان پژوهشها در آموزشعایل؛
ن
ی
انگبه آنها برای
معيشت اساتيد ،جهت فراغت خاطر و افزایش
ارتقاي وضع
ی
ی
بیشب در دانشگاه و انجام پژوهش؛
حضور
ی
برگزاری دورههای دکبی پژوهش محور در دانشگاهها.

فراترکیب اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی /احمد کیخا

183

منابع
−

براون ،تیبور؛ گالنزل ،ولفگانگ و شوبرت ،آندرئاس ( .)1374شاخصهای علم
ی
تطبیف فعالیتهای انتشار یای و تأثبگذاری ارجاعات در  32کشور.
سنج -ارزیای
ی
مبجم محمد اسماعیل ریاخ .شماره .8

ی
آموزیس".4 ،
داوطلبان آزمون رسارسی .فصلنامه مطالعات اندازه گبی و ارزشیای

رضای ،هادی (" .)1396تاثب کیفیت تحقیقات دانشگایه بر رشد
 −حیدری ،حسن؛
ی
اقتصادی در کشورهای منتخب منا .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزشعایل"،
.)2( 23
 −حیدری ،غالمرضا (" .)1388رویکردی انتقادی به مطالعات حوزه علم سنج"،
مدیریت اطالعات سالمت.)2(8 ،
 −حیدری ،مختار؛ مبز یای ،عباس (" .)1395تفاوتهای علوم تجری ،علوم اجتمایع و
ن
علم ( . ")ISIینرسیه
انسای از نگاه شاخصهای علم-سنج موسسه اطالعات
علوم
ی
ن
علم سنج کاسپی.)1(3 ،
ن
انسای در
 −داور پناه ،محمدرضا (" .)1386چالشهای علم سنج در حوزه علوم

مقایسه با سایر حوزههای علم" .فصلنامه مطالعات ی
تربیت و روانشنایس.2 ،

 −شکری نوده ،عل؛ کاویس ،اسماعیل؛ شبی ،بهرام (" .)1398ارائه الگوی سازمان
ی
ن
انسای در معاونت فرهنگ
یادگبنده در راستای ارتقاء رسمایه فکری و بهرهوری نبوی
دانشگاه آزاد اسالم به روش ن
کیف" .مدیریت بهرهوری.48 ،
ی
صادق ،محمود؛ رضای ،ابوالفضل و شهبازینیا ،مر ن
تیص (" .)1390برریس حقوق آثار
−
ی
دانشگایه" .فصلنامه سیاست علم و فناوری.)4(3 ،
حسی؛ صمدی میار ی
 −صمدی میار ی
ن
کالی ،حمزه (" .)1394ترسیم نقشه روابط
کالی،

عل عوامل توسعه ظرفیت کارآفرینانه دانشگاههای مختلف استان مازندران" .ینرسیه
مدیریت ی
دولت.7 ،

 −قل فامیان ،علبضا (" .)1393برریس دو دهه همایش در زبان شنایس ایران؛ یک
مطالعه علم سنج" .مجله زبان شناخت.)1( 5 ،

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:10 +0330 on Sunday December 5th 2021

 −جلیل ،مهناز؛ زاهدی ،محمدجواد؛ ارشاد ،فرهنگ و ربییع ،عل (" .)1396تحلیل
ی
شناخت رابطه ن
بی اجتماع علم و رسمایه علم (مطالعه اجتماع علم و رشته
جامعه
جامعه شنایس)"  .مجله جامعه شنایس ایران.3،
ن
انسای :مورد مطالعه:
 −جمایل ،احسان (" .)1392مدلهای چند سطج در علوم

 فصل بهار،1400  سال،1  شماره،1  جلد/فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان

184

دانای به عنوان الگوی جدید توسعه و ارزیای
 "اقتصاد.)1384(  ابوالقاسم، نادری−
ی
ن
.35 ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگای."دانای در ایران
اقتصاد ی

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:10 +0330 on Sunday December 5th 2021

 یک ارزیای: "آموزش و رشد اقتصادی در ایران.) الف1393(  ابوالقاسم، نادری−
.3 ، فصلنامه برنامه و بودجه."بنیادی از مسائل و چالشهای نظری و روش شنایس

ی
 مباحث ی.) ب1393(  ابوالقاسم،نادری
اثربخش
 کار یای و:پیرسفته در اقتصاد آموزش
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.بب نوی
ی
 مباحثه ی.)1397(  ابوالقاسم،نادری
اثربخش
 کار یای و:پیرسفته در اقتصاد آموزش
ن
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.دروی

−
−

 "مقایسه تولیدات علم ایران با کشورهای.)1393(  محسن و همکاران، نظرزاده زارع−
ن
.2 ،کاسپی
 مجله علم سنج."رقیب خاورمیانه در حوزه تعلیم و تربیت
− Adams, J. D., & Griliches, Z. (2000). Research productivity in a system of
universities. In The economics and econometrics of innovation (pp. 105-140).
Springer, Boston, MA.
− Afzal, M., Rehman, H. U., Farooq, M. S., & Sarwar, K. (2011). “Education and
economic growth in Pakistan: A cointegration and causality analysis”.
International Journal of Educational Research, 50(5-6), 321-335.
− Benos, N., & Zotou, S. (2014). “Education and economic growth: A metaregression analysis”. World Development, 64
− Department for International Development. (2014). What is the evidence on the
impact
of
research
on
international
development?
[Online].
http://r4d.dfid.gov.UnitedKingdom/pdf/outputs/Misc_EcoDev/
impact-of-research-on international-development.pdf. Accessed 6 Mar 2015
− Franzoni, C., Scellato, G., & Stephan, P. (2011). “Changing incentives to publish”.
Science,333(6043), 702-703.
− Hart, P. W., & Sommerfeld, J. T. (1998). “Relationship between growth in gross
domestic product (GDP) and growth in the chemical engineering literature in
five different countries”. Scientometrics, 42(3), 299-311.
− Inglesi-Lotz, R., & Pouris, A. (2013). “The influence of scientific research output
of academics on economic growth in South Africa: An autoregressive distributed
lag (ARDL) application”. Scientometrics, 95(1), 129–139
− Inglesi-Lotz, R., Balcilar, M., & Gupta, R. (2014). “Time-varying causality
between research output and economic growth in US”. Scientometrics, 100(1),
203-216.

185

 احمد کیخا/فراترکیب اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی

− Inglesi-Lotz, R., Chang, T., & Gupta, R. (2015). “Causality between research
output and economic growth in BRICS. Quality & Quantity, 49(1), 167-176.

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:10 +0330 on Sunday December 5th 2021

− Jin, B. (2006). “H-index: an evaluation indicator proposed by scientist“. Science
Focus, 1(1), 8-9.
− Jin, J. C. (2009). “Economic research and economic growth: Evidence from East
Asian economies”. Journal of Asian Economics, 20(2), 150-155
− Jin, J. C. (2010). “Research Publications, Economic Growth and Causality: Japan's
Experience”. Pacific Economic Review, 15(5), 666-673.
− Jin, J. C., & Jin, L. (2013). “Research publications and economic growth: evidence
from cross-country regressions”. Applied Economics, 45(8), 983-990.
− King, D. A. (2004). “The scientific impact of nations. What different countries
get for their research spending” . Nature, 430, 311–316.
− Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., & Patel, A. (2016). “Exploring the link between
research and economic growth: an empirical study of China and USA”. Quality &
Quantity, 50(3), 1073-1091.
− Lee, L.-C., Lin, P.-H., Chuang, Y.-W., & Lee, Y.-Y. (2011). “Research output and
economic productivity: A Granger causality test“. Scientometrics, 89, 465–478.
− Lucas, R.E. (1988). “On the mechanics of economic development“. Journal of
Monetary Economics, 22(1), 3–42.
− Mariana, D. R. (2015). “Education as a determinant of the economic growth.
The case of Romania“. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 404-412.
− Mercan, M., & Sezer, S. (2014). “The effect of education expenditure on
economic growth: The case of Turkey“. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
109, 925-930.
− Mulu, N. K. (2017). “The Links between Academic Research and Economic
Development in Ethiopia: The Case of Addis Ababa University“. European
Journal of STEM Education, 2(2), 5.
− Ntuli, H., Inglesi‐Lotz, R., Chang, T., & Pouris, A. (2015). “Does research output
cause economic growth or vice versa? Evidence from 34 OECD countries“.
Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(8), 17091716.
− Pouris, A. (2003). “South Africa's research publication record: the last ten years:
science policy“. South African Journal of Science, 99(9), 425-428.

 فصل بهار،1400  سال،1  شماره،1  جلد/فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان

186

− Romer, P.M. (1986). “Increasing returns and long-run growth“. The Journal ofPolitical Economy,94(5), 1002–1037.

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:10 +0330 on Sunday December 5th 2021

− Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative
research. springer publishing company.
− Schubert, A., & Telcs, A. (1986). “Publication potential—an indicator of scientific
strength for cross-national comparisons“. Scientometrics, 9(5-6), 231-238.
− Schumpeter, J. A. (2000). “Entrepreneurship as innovation“. Entrepreneurship: The social
science view 51-75.
− Solarin, S. A., & Yen, Y. Y. (2016). “A global analysis of the impact of research
output on economic growth“. Scientometrics,108(2), 855-874.
− Sutherland, W. J., Goulson, D., Potts, S. G., & Dicks, L. V. (2011). Quantifying the
impact
and
relevance
of
scientific
research.
[Online]
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0027537.
Accessed 6 Mar 2015.
− Tamura, R. (1991). Fertility, Human Capital and the" Wealth of Nations" (No. 91-17).
− Vinkler, P. (2008). “Correlation between the structure of scientific research,
scientometric indicators and GDP in EU and non-EU countries“. Scientometrics,
74, 237–254.
− Yaşgül, Y. S., & Güriş, B. (2016). “Causality between research output in the field
of biotechnology and economic growth in Turkey“. Quality & Quantity, 50(4),
1715-1726.

