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 چکیده 

 
ّ

عل رابطه  تحقیقات  تحلیل  ن  بی  اقتصادی   رشد  و  انجام    ؛ دانشگایه  جهت  دورنمایی  ارائه  برای 

آموزش  در  پژوهشی  اهمیت  سیاستگذاری  از  اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  دستیای    
ن همچنی  و  عایل 

مناقشات   ؛ ای برخوردار است. با این وجود در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی پیوسته ویژه 

-مده است. لذا این پژوهش در بخش نخست، با رویکرد توصیفن های متفاویی بدست آ فکری و یافته 

نظری، روش  مباین  مسئله،  واکاوی  با  تحلیل    شنایس، تحلیل  به  و کاربردها  ارزیای   و  نقد  دستاوردها، 

پردازد و در بخش دوم، از روش کیفن و به طور ویژه  تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی م   آناتوم 

د فراترکیب  (  1385-1397( ) 1990-2018پس از جستجو مقاالت در بازه زماین )   ؛ کند م اده  استف  راهب 

مقاله گزینش شد و   14مقاله انتخاب و در نهایت پس از خوانش و برریس،  41 ؛ های مرتبط با کلیدواژه 

ی،  زیرمقوله )سیاستگذار   4کیودا مورد تحلیل قرار گرفتند. برایند این تحلیل  با استفاده از نرم افزار مکس 

و  -مدیریتی  آکادمیک(  علم  نظام  و  انساین  منابع  مدیریت   ، از    57اجرایی پس  بود که  مفهوم کلیدی 

آموزش کم  نظام  آن وضعیت  و مطابق  بازنمایی شدند  نمودار درصدی  نقد و  سازی، در غالب  عایل 

 های پیشنهادی ارائه شد. سیاست 

 
عایل و رشد  بنیان، بازده تحقیقات دانشگایه، آموزش دانش تحقیقات دانشگایه، اقتصاد    واژگان کلیدی: 

 اقتصادی، تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی 
 

 "روش ارجاع به مقاله" 
(. فراترکیب اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی. فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان،  1400کیخا، احمد ) 

 . 159-186،ص  1، شماره 1دوره 
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 مسئلهبیان مقدمه و  -1

وی کار[ به عنوان    ؛های گذشته، در اقتصاد در دهه عوامل سنتی تولید مانند ]رسمایه و نب 

تلفی م اصل رشد جوامع  به    شدند. عوامل  توجه  و  انساین  نظریه رسمایه  پیدایش  با  اما 

سازی مولد در افراد و بازتاب آن در سطح فردی و اجتمایع به  نقش آموزش در ظرفیت 

رسم چالش ایهعنوان  با  فراو گذاری  انتقادات  و  مجادلهاها  این  و  شد  مواجه  ریشه    ،ین 

،  م  ؛این انتقادات  طوالین در میان پژوهشگران دارد. از جمله توان به نظریات رقیب ]فیلبی

عالمت و  انگاریرسند  سویه  دو  و  مناقشه  این  حل  برای  اشاره کرد.   ]
ی

به    ،دهندگ باید 

رجوع   علم  و  تجری   منتج  شواهد  اقتصادی  رشد  به  آموزش  آیا  مشخص گردد  تا  کرد 

؟ دههم ( به این نتیجه دست یافت که با ارتقاء  Romer,1986) ها پیش رومرگردد یا خب 

انساین  وی  نب  دانش  متوسط  بهره   ،سطح  ان  ن آن مب  افزایش م وری  ن  نب  یافته،  ها  این  یابد. 

 ,Lucas, 1998; Schumpeterبود )دعوی برای دیگر پژوهشگران برای کاوش در این قلمرو  

2000; Tamura, 1991زیادی شواهد  اقتصادی    (.  رشد  بر  آموزش  مثبت  اثر  بر  مبتن 

دارد   مختلف وجود   ,.Mariana, 2015; Mercan & Sezer, 2014; Afzal etal)کشورهای 

یافته2011 نبودن  همگن  است  مهم  آنچه که  در  (.  اقتصادی  رشد  بر  آموزش  تاثب   های 

ن تصور م   ؛باشد مطالعات م رو چنی  این  تاثب  از  این  از عوامل متعددی   ؛ شود که  متاثر 

یاست و ریشه آن را باید در تفاوت در اندازه   گب 
ی

های به کار  های تحصیل، مدل ها و ویژگ

ها کیفیت آموزش قلمرو مکاین که پژوهش در آن  ها و افزون بر اینگرفته شده و نوع داده 

 (. Benos & Zotou, 2014ست جستجو کرد ) انجام شده ا 

قاب اقتصادی  لنکته  رشد  و  آموزش  ن  بی  ارتباط  است که  این  ابعاد    ؛توجه  نده  برگب  در 

تحلیل در  ابعادی  چه  اینکه  و  است  تجری  مختلفن  مذکور    ،های  رابطه  ارزیای   بر  ناظر 

یس است ن به نحوه سنجش دو متغب  آموزش و رشد اقتصادی، دسبی  به  ، بیش از هر چب 

قابلیتداده ن  و همچنی  آماری  فتن های  است. چرا ن-های  وابسته  الگوهای رشد  که   ظری 

م  کمک  ما  به  رشد  اقتصادیالگوهای  رشد  عوامل  و  علل  نحوه    را   کنند  و  شناسایی 

آن از  هر کدام  گذاری  رشد تاثب  بر  )   را   ها  سازیم  اینالف  1393نادری،  مشخص  از  رو،  (. 

انگاشته م  اقتصادی    ؛ د شو آنچه که مهم  بر رشد  آموزش  نقش  به  است که همواره  این 

اند. چراکه هر یک های دانشگایه از این حیث مغفول مانده پرداخته شده است و پژوهش 

م  خود  سهم  اجتمایعبه  تحوالت  و  توسعه  در  نقش کلیدی  ایفا کنند  -توانند  اقتصادی 

ل آناتوین تحقیقات به تحلی  ؛ (. لیکن در این پژوهش در بخش نخستب  1393نادری،  )

م پرداخته  اقتصادی  رشد  و  دومدانشگایه  بخش  در  و  د   ؛شود  راهب  از  استفاده  با 

ی نرم افزار مکس   ،فراترکیب شود که مطالعات  کیودا به این پرسش پاسخ داده مبا بکارگب 
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توان به چند  انجام شده در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی را از نظر کیفن م 

 بندی کرد؟ دسته زیرمقوله و مقوله اصل دسته

 مبانی نظری   -2
تقسیم م بخش  به شش  تحقیقات   در   شود. این قسمت  نقش  از  نخست، کلیتی  بخش 

ها و تناقضات تحقیقات دانشگایه  شود؛ دوم، چالش دانشگایه بر رشد اقتصادی ارائه م

شگایه و رشد اقتصادی؛  های نظری ناظر بر تحقیقات دانو رشد اقتصادی؛ سوم، تحلیل

روش  بر  درآمدی  نقد  چهارم،  پنجم،  اقتصادی؛  رشد  و  دانشگایه  تحقیقات  انجام  های 

بخش ششم،   در  نهایت  در  و  اقتصادی  رشد  و  دانشگایه  تحقیقات  فرایندهای سنجش 

 پیشینه پژوهش ارائه شده است. 

دانش م  ،انباشت  پنداشته  انساین  رسمایه  بهبود  در  مهم  نظر    چرا   ،شود عامل  از  که 

اثرات شایان توجیه در یی دارد. در    ،اقتصادی، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن

وی انساین سطح خرد و بنگاه  زند و  ها رقم م اثرات مثبتی برای بنگاه   ؛ها، انباشت دانش نب 

رش به  نوآوری  رهگذر  از  دامن مدر سطح کالن  توسعه کشور  و  اقتصادی  )د   Ntulزند 

etal., 2015  نوآوری و انباشت دانش جدید به عنوان یک رقیب مهم در  (. روشن است که

م  محسوب  رشد  عوامل  دیگر  تحقیقاتکنار  رهگذر  از  جدید  دانش  زیرا  ترسی    ،شوند 

مم خلق  ی  فراگب  اثرات  و  )یابد  این  Kumar etal., 2016کند  از  از  (.  بسیاری  در  رو، 

فعالیت  از  اعتماد  قابل  شاخیص  عنوان  به  دانشگایه  تحقیقات  نوآورانه  مطالعات،  های 

دانش  انباشت  م  برای  محسوب  )نشو نو  این،  Schubert & Telcs, 1986د  بر  افزون   .)

انباشته شده نو  بازتاب   ؛انتشارات پژوهشی  دهنده کیفیت رسمایه انساین و کیفیت دانش 

ن م )نباشنب  نظر  King, 2004; Vinkler, 2008; Lee etal., 2011د  در  مثبت  وجود  با  اما   .)

ن اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی، این مسئله مخالفان و موافقان   تاکنون  داشیی

به  که تخصیص منابع مایل به پژوهش، نسبت   ؛زیادی داشته است. مخالفان بر این باورند 

بخش  دادیگر  ی  اثربخشی کمبی بخش ها  به  منابع  تخصیص  با  و  دیگر رد  تر  آسان  ،های 

جامعه کمک کرد م در  فقر  به کاهش  دیگر    ؛توان  قبال  در  ن  نب  پژوهش  بودجه  بنابراین 

فرصت مبخش  هزینه  دارای  )ها   ,Department for International Developmentباشد 

ممکن    ،ای دانشگایههدانش خلق شده به وسیله پژوهش  ، (. البته در برخن از موارد 2014

گذاری برای تولید یا مرصف کاال و یا بهبود فرایندهای تولید  است مستقیما جهت رسمایه 

توسط   شده  ارائه  علم  یات  نرسی از  زیادی  تعداد  این  بر  عالوه  نشود.  گرفته  کار  به 

ن    ،های دولتی از طریق اخذ مالیاتمعموال با هزینه  ،ها و موسسات تحقیقایی دانشگاه تامی 
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پیوسته در ادبیات اثر تحقیقات دانشگایه   ،این مناقشات(.  Kumar etal., 2016)شوند  م

داشته وجود  اقتصادی  رشد  و  بر  همسو  مطالعات  وجود  با  است  شده  سبب  که  اند 

نتیجه نتوان  رابطهناهمسو  در  ی قطیع  بر رشد    با   گب  دانشگایه  تحقیقات  ارتباط  یت 
ّ
عل

ن    ؛(Vinkler, 2008مطالعه وینکلر )  اقتصادی انجام داد. برای نمونه در   مثبتی بی 
ی

همبستگ

پژوهشگران   از  لیکن گرویه  نشد.  یافت  اقتصادی  رشد  و  دانشگایه  تحقیقات  خروخ  

م  استدالل  ن  یافتهچنی  که  رشد  کنند  بر  دانشگایه  تحقیقات  اثر  در  متفاوت  های 

نظام   ،اقتصادی از  مختلف، نایسی  دانشگایه  زماین دوره گوناگوین    های  اتژی    های  اسبی و 

م جامعه  هر  مختلف  )تحقیقایی  مناقشات،  Lee etal., 2011باشد  وجود  غم  علب  اما   .)

ن تحقیقات دانشگایه و    که  پژوهشگران بر این باورند   بودن ارتباط بی 
فارغ از مثبت یا منفن

ان  به طور حتم رابطه  ؛رشد اقتصادی ن آن به ای میان این دو وجود دارد که جهت و مب 

 دارد 
ی

 (. King, 2004; Lee etal., 2011)عوامل گوناگوین بستگ

  ؛ نکته قابل توجه این است که ارزیای  دقیق خروخ  تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی

تجری   شواهد  ارائه  و  انجام  است  ؛بدون  دشواری  بسیار  فعالیت  چرا   ؛کار  های  که 

تصادی داشته باشند. لذا ارزیای  این  ممکن است اثری مثبت و منفن بر رشد اق  ،پژوهشی 

 
ّ

عل جهترابطه  این  از  م   ،  تلفی  فعالیت   ؛شود مهم  در  موفقیت  دقیق  ن  تخمی  های که 

ها و هم از منظر نقش آن  گذاری در این فعالیتهم از حیث کم و کیف رسمایه   ،پژوهشی 

جوامع توسعه  )  ،در  دارد  فراواین  یافتهSutherland etal., 2011اهمیت  پژوهشی  ها(.  ی 

م  نشان  ن  نب  دانشگایهبسیاری  تحقیقات  جوامع    ؛دهند  اقتصادی  رشد  بر  مثبتی  اثر 

-Solarin & Yen, 2016; Yaşgül & Güriş, 2016;  Ntuli etal., 2015; Inglesiمختلف دارند )

Lotz & Pouris, 2013; Inglesi-Lotz etal., 2014; Jin & Jin, 2013; Jin, 2010:2009; Adams 

& Griliches, 2000; Hart & Sommerfeld, 1998 ؛ ،  (. 1396حیدری و رضایی

 
ونی و مالیه( 1نگاره  ، بتر  : بازنمانی اقتصاد تحقیقات دانشگایه در سه بخش )کارانی درونی
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فوق مدل  اساس  تحقیقات   ،بر  اقتصاد  خارخ   کارایی  قلمرو  در  پژوهش  این  موضوع 

 دانشگایه و در حوزه اثر تحقیقات دانشگایه بر رشد اقتصادی جای دارد.  

های همانگونه که در بخش  ، های اصل تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادییگ از چالش 

ح   ن رسی  از مناقشات و شواهد تجری  این قلمرو م داده شد؛  پیشی 
باشد. چراکه برخن  نایسی

گذاری در این قلمرو  از پژوهشگران به نتیجه منفن در برریس این رابطه رسیدند که رسمایه

های تحقیقایی در این اما از سوی دیگر با توجه به کاستی   ؛ سازد مواجه م   هایی را با چالش 

ن تحقیقات دانشگ  ،ها در برریس این رابطهقاطبه پژوهش  ، قلمرو  ایه و رشد  به اثر مثبت بی 

برای   مهم  پیامدهای  گویای  ن  نب   
منفن نتایج  هرحال  به  یافتند.  دست  اقتصادی 

اقتصادی    ،باشد. همانگونه که در بخش مطالعاتسیاستگذاران م بر رشد  تاثب  آموزش 

ها در قلمروهای مکاین پژوهش  تفاوت ،منفن گزارش شد و دلیل این امر  ها در برخن پژوهش 

های روش شنایس و دیگر عوامل تاثب  گذار بر این رابطه  چالشاز حیث کیفیت آموزش و  

ن تحلیل ن همی  های زیادی از منظر  که تفاوت  چرا   ،کند صدق م   ،بود. در بخش پژوهش نب 

های پژوهشی کشورها، مالیه پژوهش و تفاوت در گوناگوین سیاست  نظب    ،نظام پژوهشی 

رسمایهگذاریرسمایه ]بن ها،  تحقیقات  نوع  در  جامعه گذاری  ه  ن انگب  کاربردی[،  یادی، 

حکمراین   ساختارهای  و  ن  قوانی  و صنعت،  دانشگاه  تعامل  پژوهش،  انتشار  در  دانشگایه 

سازی   تجاری  از  حمایت  برای  ه  غب  و  بیمه  صادرات،  و  واردات  بانگ، گمرگ،  ن  ]قوانی 

خصویص،  ایده  بخش  مشارکت  و  تعامل  ان  ن مب  معنوی،  مالکیت  قانون  از  حمایت  ها[، 

آموزش مکانیسموجود   در  حمایتی  و  مشوق  زیستهای  در  عوامل  دیگر  و  های  بوم عایل 

ن با  زند. افزون بر اینها را رقم ممختلف وجود دارد که این تفاوت در یافته ها این قلمرو نب 

ن چالش  تخمی  و  برآورد  حیث  از  شنایس  روش  است.   ،های  )د مواجه  جدول  (  1ر 

به تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی بیان شده  ناظر    های نظری حلیل ت  بندی از دسته

 است؛

 های نظری ناظر بر تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی : تبارشنایس تحلیل 1جدول

 ردیف 
تحلیل 

 نظری
 یادداشت 

1 
رسمایه 

 علم 

های دستاوردهای علم جامعه دانشگایه است که در قالب کتاب   ؛رسمایه علم

، آثار ترجمه شده و مقاالت تخصیص )که در مجالت معتب  علم داخل و  تالیفن

ارائه شده   مقاله  به صورت  ن  نب  و  خارخ  کشور(    در خارخ   و  داخل  سمینارهای 

 ( 1396جلیل و همکاران، ارائه م شوند )

2 
حقوق  

مالکیت  

ی انحصاري است كه به پديدآورندگان آثار فكري در   ؛حقوق مالكيت فكري
حقوقی

تعلق می   ، ی
ي و مالكيت صنعتی ی و هبن ادی  د. در واقع حقوق  دو حوزه مالكيت  گب 
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 ردیف 
تحلیل 

 نظری
 یادداشت 

ی كه بيشبی ارزش تجاري دارند، حمايت می مالكيت فكري از ايده  معنوی
كند ها و اطالعایی

 ( 1390صادقی و همکاران، )

3 

سازمان  

دانش  

 بنیان 

 دانایی در فرایند توسعه کشورها م
ن ین مبنای ناظر بر اهمیت یافیی باشد. لذا مهمبی

دانایی  یا توسعه  انباشت   ، دانایی اقتصاد  به رشد و    ،الگوی  بخودی خود دستیای  

ن نم کند  ن نقش بسیار مهم  ،توسعه را تضمی  ی دانایی نب  در این راستا   بلکه بکارگب 

دانش جزء جدایی ناپذیر است و    ،ها (. در این سازمان1384نادری،  ایفا م نماید ) 

فعالیت اصل  تشکیل مشالوده  را  آن  دستاوردهای  و  فرایندها  )ها،  نادری، دهد 

1397 ) 

4 

سازمان  

تولید  

 کننده

نظریه این  گرفته   ؛در  نظر  در  هدفمند  دستگایه  له  ن مبن به  تولیدی  واحدهای 

چرخه  م هستند.  مشغول  فعالیت  به  مشخیص  اهداف  تحقق  برای  شوند که 

به گونهفعالیت این دستگاه ای است که از یک سو عوامل تولید )درونداد( را ها 

فرایندهای الزم نمودن  از یط  پس  و  ند  به صورت    ،بخدمت گب  معیتن  محصول 

 (. 1397نادری، دهند )تولید کرده و در اختیار متقاضیان قرار م ،یا خدمت کاال 

5 
دانشگاه  

 کارآفرین 

این پارادایم نتایج تحقیقات   سازی  سخن از دانشگایه است که برای تجاری  ؛در 

اقتصادی  ، خود  ایجاد کند -بنگاه  اساس  ؛دانشگایه  این  به   ، بر  کارآفرین  صفت 

داده مهدانشگاه نسبت  زیرساختایی  از  وسییع  دامنه  برای شود که  جدید  های 

لذا    ،بر عهده دارد   را   تقویت کارآفریتن در میان دانشجویان و اعضای هیئت علم

های الزم در جهت اجرای هدف  نظام های دانشگایه به منظور فراهم آوردن بسبی

برنامه به  و  مربوط  توسعه  های  فرایند  با  بیشبی  چه  هر  همسویی   
ن نب  و  کارآفریتن 

منطقه بوم،  فناورانه  و  اجتمایع  ن اقتصادی،  بی  حتی  و  بسیاری  ای  تغیب   الملل 

، اند ) یافته  (. 1394صمدی میارکالیی و صمدی میارکالیی

6 
رسمایه 

 فکری

ن به عنوان  های ناملمویس است که  نماینده مجموعه دارایی   ؛رسمایه فکری همچنی 

جدید دارایی  منابع  پایگاه  یک  فراهم کننده  نوع رسمایه  این  معروفند.  دانش  های 

دازد و شامل آن بخش از کل    ،است که از طریق آن سازمان م تواند به رقابت ببی

ب دانش  بر  مبتتن  است که  کت  دارایی رسی یا  و همکاران، )  اشد رسمایه  نوده  شکری 

1398 .) 
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به کار رفته در  ها و روش الگوی   براساس   انجام شدهمطالعات   به    آنها های تحلیل آماری 

بازنمایی خالصه روش  اقتصادی در  منظور  بکار رفته در تحقیقات دانشگایه و رشد  های 

 دسته بندی شده است؛ (2جدول )
 

 : گونه شنایس رویسی ناظر بر تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی2جدول 

 های تحلیل آماری روشالگو و  منبع 

 آنجلس لوتز و همکاران 

 (Inglesi-Lotz etal., 2014 ) 

برداری   رگرسیون  خود  با    varمدل  یت  گرنجر 
ّ
عل آزمون  و 

پ  کاربرد بوت اسبی

 آنجلس لوتز و پویریس 

(Inglesi-Lotz & Pouris, 2013 ) 

با وقفه توزییع و آزمون دگ فولر   ن( یا اتورگرسیو ARDLمدل )

 تعمیم یافته 

 ناتل و همکاران  

(Ntuli etal., 2015 ) 

یت گرنجر  
ّ
عل از  استفاده  و  با  پانل  پ  اسبی رویکرد  با  پانل 

ایب الگرانژ   آزمون ضن

ن )  های واحد دگ فولر و آزمون ریشه نمدل اتورگرسیو  ( Jin, 2009جی 

 سوالرین و ین 

 (Solarin & Yen,2016 ) 
 ( GMMتابع کاب داگالس  و گشتاورهای تعمیم یافته )

 یاسگل و گریز 

(Yaşgül & Güriş, 2016 ) 

یت گرنجر  varمدل خود رگرسیون برداری )
ّ
پانل ( و آزمون عل

پ با رویکرد بوت  اسبی

 کامار و همکاران  

(Kumar etal., 2015 ) 

یت گرنجر
ّ
 تابع کاب داگالس و آزمون عل

 

اقتصادی  بخش در   رشد  و  دانشگایه  تحقیقات  سنجش  فرایندهای  نقد   ،نقد  ین    ، مهمبی

راستا  این  در  است.  دانشگایه  تحقیقات  سنجش کیفیت  به    ؛نشانگرهای  سنج   علم 

اندازه  برای  ابزاری  تحقیقاتعنوان  ی کیفیت  پژوهشگران   ،گب  از  بسیاری  استفاده  مورد 

له کیفیت  (. در  Inglesi-Lotz & Pouris,2013باشد )م ن واقع، استناد زیاد به یک مقاله به مبن

فن تجزیه و تحلیل    ؛توان گفتشود. در تعریف علم سنج  مباالی آن مقاله پنداشته م

نظام بنانهادن  علم،  این  اهداف  ین  مهمبی از  یگ  علم.  متون  کم  و  از  آماری  هایی 

تصویری از دانش   های توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علم و ارائهشاخص

علم سنج   در  لیکن  پیداست  ؛است.  آن  نام  از  نرسی    ، چنان که  در  موثر  های کم  پارامبی

اندازه  م علوم  تحلیل  و  ی  یافته گب  اساس  بر  آنگاه  از  شود؛  تصویری کل  موجود،  های 

ارائه م  )گرددانش  فامیان،  د  چهار  1393قل   ، علم سنج  برریس  نوع  هر  انجام  برای   .)

( مراجع و  3( انتشارات علم؛  2( مولفان؛  1  : متغب  و شاخص اصل قابل استفاده است

ها یا ترکیت   4 ( ارجاعات. علم سنج  بر آن است تا با استفاده از برریس جداگانه این متغب 
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های فوق، خصایص علم و پژوهش علم را نمایان مناسب از شاخص های مبتتن بر متغب 

از این رو، برای سنجش کیفیت نست  انتشارات پژوهشی    (. 1374  براون و همکاران،سازد )

ن از تعداد استنادات برای هر مقاله استفاده م تعداد  ؛  (. با این وجود Pouris, 2003شود )نب 

کیفیت    ؛انتشارات سنجش  و  دانش  ایجاد  برای  کننده  قانع  شاخص  یک  عنوان  به 

نرسی   ،تحقیقات در  مقاالت  اگر  حتی  است،  ن  برانگب  شده    SSCIیا    SCIیات  چالش  منترسی 

( و  Kumar etal.,2016باشند  علم سنج   به  شده  وارد  انتقادات  به  ادامه  در  رو  این  از   .)

پناه ) پرداخته خواهد شد؛ دوار  ؛  1386نشانگرهای آن  انتقادات خود مواردی نظب  ( در 

منابع مانند کتاب  برخن  ن  نظر نگرفیی منابع و مدارک و در  در  پوشش محدود  علوم  ها که 

د و ماهیت حوزه علوم انساین و تفاوت آن با علوم  بیشبی مورد استفاده قرار م  ،انساین  گب 

ارجاع و  انتشارایی  رفتار  تفاوت  مپایه،  بیان  را  پژوهشگران  و  نویسندگان  در دیه  کند. 

فارانزوین  دیگر  ) انتقادی  همکاران  کیفیت    ؛(Franzoni etal., 2011و  که  باورند  این  بر 

م نظر  به  منطفی  و  است  متفاوت  شدت  به  یات  نرسی و  سنجش  مقاالت  برای  رسد که 

گذاری آن ،کیفیت تحقیقات ها لحاظ کنیم. نقد دیگر این است که  مجالت را با عامل تاثب 

م ن در کشورهامکانب  پژوهشگران  ه  ن انگب  است  ، مختلف  یهای  نمونه  ،متفاوت  در    ؛برای 

ن  ان   ،کشور چی  ن سیاست دریافت پاداش نقدی برای نگارش مقاله وجود دارد تا جایی که مب 

ن  یه بی   دارد. الملل که مقاله در آن به چاپ م پاداش به شهرت نرسی
ی

 رسد بستگ

( زایی  مب  و  حوزه 1395حیدری  دیگر  مانند  هم  سنج   علم  معتقدند  علم(  تابع    ؛های 

ن رشته هایی است که بنا به ماهیها و انگاره نظریه ای بودن آن، مستلزم لحاظ کردن  ت بی 

ها و ها و دیدگاه ه توجیه به این انگار های مختلف تمام علوم دخیل در آن است. ی  دیدگاه 

 
ی

دادن ویژگ قرار  برخن رشتهمبنا  قابلیت های  نقص  یکسونگری و  باعث  های های خاص، 

ای نایسی از خود  ههاست به طوری که محدودیت آن در تحلیل توسعه علم همه رشته

از سوی    های مختلف علوم ها و حوزه های ماهوی و دروین رشته پایگاه از یکسو و تفاوت

ی  دیگر  تفسب   و  یکسان  م شاخص   مالحظه، کاربرد  سوال  زیر  را  سنج   علم    ، برد های 

، علوم اجتمایع و علوم انساین    علوم تجری 
ن ان تحت پوشش قرار گرفیی ن عوامل چون؛ مب 

( ی(،  ISIدر  جهت گب  نبودن  ن یکسان  بی  یا  مل  ن   مجالت  ، المللهای  بی  یا    ، المللمل 

های مختلف علم، تفاوت  ها و رشته( بر حسب قلمروها، حوزه ISIمجالت نمایه شده در )

نظریه  توسعه  و  تدوین  و کیف  و  در کم  استناد  و  نرسی  الگوهای  تنوع  آن،  متعاقب  و  ها 

ارجاع  حوزه رفتارهای  پژوهشگران  در محلدیه  تفاوت  علوم،  مخاطبان های  و  نرسی  های 

ها از  هدف، مانع زبان )غالب بودن زبان انگلیش(، گرایش به تالیفات فردی در برخن رشته

هاست. از دیگر نقدها این است که چون مقاالت علم توسط چندین نگارنده  جمله آن
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ب  tشوندنگاشته م نگارندگان کار  از  هر کدام  واقیع  سهم  ن  پیچیده تخمی  و  دشوار   ای س 

 (. Jin, 2006است )

های  بر این باورند که نتایج پروژه ،  (Kumar etal., 2016در نقدی دیگر، کامار و همکاران )

یات منترسی نم   ،تحقیقایی موسسات دولتی و خصویص شود. اما با وجود این  لزوما در نرسی

انتشاراتمحدودیت  تعداد  فعل  ها،  زمان  در  رسانه(  یا  نگارنده  هر  ازای  ین    ،)به  بهبی

س برای تحلیل م از یک سو،    . با دقت تفسب  شوند   ،لذا باید نتایج  ؛باشد شاخص در دسبی

به کار بست. چراکه بدییه است که  ها را برای انجام این برآورد  شاخص   از   توان ترکیت  م

نمایه  در  نمایه شده  علم  ن انتشارات  بی  و  مل  معتب   ههای  و  دیگر  م الملل  با  آن   
ی

بستگ

ین نشانهشاخص های رشد و حتی توسعه علم است و جزء  های توسعه، قسمتی از مهمبی

ن دلیل است که سازمان   ،شود های هر کشوری محسوب م برون داد پژوهش  های به همی 

انجام مطالعات علم   اقتصادی و اجتمایع سازمان ملل متحد در  ی نظب  کمیسیون  معتب 

  ،د نگب  ها را به کار م سنج  برای ارزیای  توسعه علم و فناوری کشورها، ترکیت  از شاخص

ی این شاخص ان پذیرش هر ملتی  علت تاکید به کارگب  ن های ترکیب یافته این است که مب 

درون  ارزیای   دادهادرباره  امکان  و  شود  داده  نشان  نوآوری  و  فناوری  علم،  خاص  ی 

نظرزاده زارع و همکاران، های الزم فراهم سازد )های بالقوه را در ایجاد ظرفیت توانمندی

از  1393 دیگر (.  پریوسسوی  نظب    
پژوهشگراین نگراین  ،  دلیل  ین  در  مهمبی موجود  های 

ن )د.  ندانقلمرو علم سنج  را نوپا بودن آن م ن  Bookstein, 1994افزون بر این بوکستی  ( نب 

قابل انکار است، اما این وضعیت   معتقد است که هر چند وجود بحران در علم سنج  غب 

ن بحراین تنها مختص این حوزه نیست و بسیاری از حوزه  ن از چنی  رنج    های علم دیگر نب 

ای و تخصیص در حوزه علم  راه اندازی یک انجمن حرفه  ؛جلمه پیشنهادات ویاز  برند.  م

پژوهش  حذف  و  پژوهش سنج   دایره  از  مایه  و کم  ضعیف  است  های  حوزه  این  های 

 (. 1388حیدری، )

شامل عدم استفاده از   ؛ انتقادات مربوط به بخش روش تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی 

های چند سطج  در واقع، مدل   ت. های چندسطج در واکاوی ساختارهای مختلف اس تحلیل 

ایب مدل به جای ثابت فرض کردن آنها در یط پنجاه سال اخب  در   ن ضن با متغب  در نظر گرفیی

فت این مدل   ، اند های بسیاری نشان داده شده ها و شكل فرم  ها و ارائه  البته در دهه اخب  با پیرسی

افزارهای کاربردی خاص  ابزار کاربرد این مدل   ، نرم  یك  به  تبدیل  ها  تحلیل  برای  ی و قدرتمند 

(  1(؛  1392جمایل،  توان به موارد ذیل اشاره نمود ) ها م شده است. از جمله مزایای این مدل 

 
ی

ن گروه ناهمساین و پیچیدگ د مختلف مورد توجه قرار م  وامل ها و ع های واقیع بی  ( تأثب   2 ؛ گب 

ن گروه  ی در استنباط  3  ؛ شود مطالعه م   ها ها و اجزای آن و تأثر بی  ( محقق دچار انحراف کمبی
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ی دارد؛  4  ؛ شود آماری م  ن مشاهدات  5( نتایج به دست آمده، مقبولیت بیشبی  بی 
ی

( همبستگ

ن چندین 6شود؛  و یا ساختار تو در تو در نظر گرفته م  را   سطح اطالعات   ( امكان به هم پیوسیی

ن سطوح  ( فرمول بندی و آزمون فرض 7کند؛ فراهم م  آماری  در یك تحلیل  های اثر متقابل بی 

های  ( مؤلفه 9کند؛ ها را توسعه داده و چندین مدل را باهم متحد م ( مدل 8آورد؛ را فراهم م 

ن سطوح را ارائه م  های سطح 10نماید؛  واریانس و کوواریانس بی    ( استفاده همزمان از متغب 

ها را در  11سازد؛ خرد و کالن را در یك مدل آماری فراهم م  ( امكان مطالعه تغیب  مقادیر متغب 

های سطح کالن و سطح خرد را  مدنظر  12کند؛  یط زمان فراهم م  ن متغب  ات تعامل بی  ( تأثب 

ها را که از نمونه  دهد م قرار  ی خوشه و اریت  برآورد پارامبی کند؛  م   اصالح  ؛ شود ای نایسی م گب 

با مدل ( این مدل 13 فرض و سطوح اطمینان را    های آزمون   های یك سطج، ها در مقایسه 

های(  ن کن اصالح  م  های سطوح مختلف را بر متغب  )یا متغب  د و سهم واقیع اثرگذاری متغب 

های  سطح خرد و   در بخش  د.  ن ده کالن در یك تحقیق نشان م   وابسته، همزمان  با اثر  متغب 

داده   ، ها داده  از  داده معموال  یا  زماین  م های رسی  استفاده  مقطیع  حایل که    ؛ شود های  در 

ها در  تری به دست آورد. منبع داده های پانل و ترکیت  برآورد دقیق توان با استفاده از داده م 

م  استفاده  ز  رویبی تامسون  پایگاه  از  مطالعات  اکبر  پژوهش  پایگاه    ، کنند بخش  حایل که  در 

ی حدود   ن ی دارد. این پایگاه چب 
یه، بیش از    800  و   هزار   20اسکوپوس جامعیت بیشبی   40نرسی

فقط متغب  خروخ     ، دهد. در بیشبی مطالعات پوشش م   را   میلیون کنفرانس   6هزار کتاب و  

این خروخ    ، شود تحقیقات در نظر گرفته م  ن    ( خروخ  1نواقیص دارد؛    ، تنها در نظر گرفیی

اع، انتشار کتاب و    ، ها نیست تنها مقاالت نمایه شده در پایگاه   ؛ تحقیقات  بلکه شکل ثبت اخبی

ه م  ( چالش  2گردد؛  باشد که در برخن از تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی لحاظ نم غب 

غم نمایه شدن مقاالت در  ؛  مربوط به ارزیای  کیفیت تحقیقات است که این نشانگر کم  علب 

نیست   ، های معتب  پایگاه  برخن   چرا ؛  نشان دهنده کیفیت مقاالت  در    را   کیفیت مقاالت   ، که 

های  بسیاری از پروژه   ؛ ها ( مغفول ماندن برخن از یافته 3دانند؛  ارتباط با حل مسائل جامعه م 

ن های مل انتشار م تحقیقایی به شکل گزارش  ( تفاوت ماهوی  4د؛  ن الملل ندار یابند و بازتاب بی 

ها کمبی و تمایل بیشبی  خروخ  پژوهش   ؛ های علوم انساین در رشته   ؛ ای دانشگایه است ه رشته 

های تولید دانش نرم در  افزون بر این نقش علوم انساین و دیگر حوزه   ، به تدوین کتاب است 

پزشگ   و  فتن  علوم  با  علوم  این  ماهیت  و  است   
ی

فرهنگ و  ارزیسی  بازتولید  بیشبی  کشورها 

ساز رشد دیگر علوم م   ؛ این علوم در واقع    ، متفاوت است  های  ( تاکید بر پایگاه 5باشند؛  بسبی

ن  های  بخش قابل توجیه از مقاالت کشورها در پایگاه   که   در حایل   ؛ الملل نمایه شده مقاالت بی 

نمایه م  آموزش مل  اقتصاد جوامع، ساختار  دیگر، گوناگوین  نقد  در  در  شود.  تفاوت  عایل، 

یس به منابع،   ان دسبی ن م مب  ن ان مشارکت بخش خصویص، تفاوت در مکانب  ن های  تفاوت در مب 
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دانشگاه  ارتباط  نوع  پژوهشگران،  یسی  ن صنعت، رسمایه انگب  با  پژوهش ها  نوع  در  های  گذاری 

 گذارد. کاربردی یا بنیادی و دیگر موارد مطرح است که بر روی برآوردها اثر م 

 پیشینه پژوهش 

دستاوردها  بخش  ]  ، در  فراترکیب  بخش  در  تحلیل  مورد  و  شده    14مطالعات گزینش 

اثر  دستاوردهای  به عنوان  )  مقاله[  در جدول  اقتصادی  بر رشد  دانشگایه  (  3تحقیقات 

 اند؛آورده شده 
 

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

 ردیف
 نویسنده/ 
 نویسندگان 

 سال 
 ها یافته  شنایسروش   موضوع 

1 

آنجلس لوتز و 
-Inglesiپویریس ) 
Lotz  &  

Pouris,2013) 

تاثب  نتایج 
تحقیقات 
علم 

دانشگاهیان بر  
رشد اقتصادی 
در آفریقای 
 جنوی  

در  برریس  و  واکاوی  این 
 2008تا    1980بازه زماین  

خود  مدل  از  استفاده  با 
 ( برداری  ( ARDLرگرسیون 

آزمون  و  توزی    ع خودکار  با 
کاربرد  با  گرنجر  یت  

ّ
عل

شده  انجام  پ  اسبی بوت 
 است 

در  یافته  که  بودند  این  از  حایک  ها 
زماین  بازه  در  جنوی   آفریقا  کشور 

نتایج   2008تا    1980 و  عملکرد 
رشد  در  موثر  عامل  پژوهشی 

 اقتصادی این کشور بوده است 

2 
آنجلس لوتز و 

-Inglesiهمکاران ) 

Lotz etal., 2014) 

ن  یت  بی 
ّ
عل

های  زمان 
مختلف تولید 
تحقیقات و 
رشد اقتصادی 
در ایاالت 
 متحده 

های مربوط به تولید داده 
بازه   در  داخل  ناخالص 

از   2011تا    1981زماین  
جهاین شاخص  بانک  های 

متغیب   و  شد  استفاده 
از  استفاده  با  دیگر 

به داده  مربوط  های 
پایگاه  از  های پژوهش 

ز  رویبی تامسون  اطالعایی 
د و  برای استفاده شده بو 

خود  مدل  از  تحلیل 
 ( برداری  و varرگرسیون   )

گرنجر   یت  
ّ
عل آزمون 

 استفاده شده است. 

طول یافته  در  بود که  این  ها گویای 
 2009و    2003-2005های  دوره 

تولید  رشد  موجب  تحقیقات؛ 
در  اما  است  شده  داخل  ناخالص 

جهت   2010سال   در  یت  
ّ
عل این 

 مخالف برآورد شده است

3 
ن و   ن جی    جی 

 (Jin, & Jin,2009) 

انتشارت 
پژوهشی و 

رشد اقتصادی: 
ن  شواهدی بی 

 الملل

استفاده داده  با   ها 

ن )  ( 2003بوسورت و کالیبن
گرنجر  یت  

ّ
عل آزمون  و 

 تحلیل شده است

نتایج  که  بود  این  گویای  نتایج 
ها در علوم پایه و مهندیس اثر پژوهش 

اقتصادی  رشد  بر  معناداری  و  مثبت 
ن  تحقیقات اقتصادی و   دارند. همچنی 

تجاری اثر فوری بر رشد دارند هرچند 
کل  طور  به  است.  کوچکبی  اثر  این 
بر  تحقیقات  اثر  و  سازگاری  بر  نتایج 

 رشد اقتصادی صحه م گذارد 

4 
  آدامز و گریلیچ

 (Adams & 

Griliches,2000) 

وری بهره 
تحقیق در 

 نظام دانشگایه 

روش   ن  کاربسیی به 
دو   ن  بی   

ی
متغیب  همبستگ

و   دانشگایه  تحقیقات 
 تولید ناخالص داخل 

پژوهشی  عملکرد  کاوش  از  پس 
های ایاالت متحده در هشت  دانشگاه 

م  نشان  نتایج  علم؛  دهد که  زمینه 
کالن،  سطح  در  تحقیقات  خروخ  
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 ردیف
 نویسنده/ 
 نویسندگان 

 سال 
 ها یافته  شنایسروش   موضوع 

بازدیه ثبات نسبت به مقیاس دارند و 
دانشگاه  شواهد  برای  فردی،  های 

دو  لذا  است  نزویل  بازده  گویای 
یافته اس  این  برای  بیان تدالل  ها 
در سطح 1کنند؛  م  داده  ( خطاهای 

هستند؛   مهم  رسیزهای 2فردی   )
رشته  و  دانشگاه  ن  بی  هایی پژوهشی 

سطح کالن  در  فقط  دارد که  وجود 
 ثبت م شوند

5 
آنجلس لوتز و 

-Inglesiهمکاران ) 

Lotz etal., 2015) 

ن  ارتباط بی 
خروخ  

تحقیقات و 
رشد اقتصادی 

کشورهای  در  
)برزیل، 

روسیه، هند، 
ن و آفریقا  چی 
 )  جنوی 

زماین   بازه  در  واکاوی  این 
انجام   2011تا    1981

داده  و  استفاده شده  با  ها 
گرنجر   یت  

ّ
عل پانل از 

 تحلیل شده است

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

 طرفه بوده استدو  

6 
 کامار و همکاران  

 (Kumar etal., 

2016 ) 

برریس ارتباط 
ن تحقیقات  بی 

و رشد 
اقتصادی: 
مطالعه 
شواهدی 

ن  تجری  از چی 
و ایاالت 
 متحده 

های گردآوری شده داده 
تا   1981در بازه زماین  

با استفاده از  2012
های بانک جهاین  شاخص 

گردآوری شدند. تحلیل با 
استفاده از مدل توسعه 

یافته کاب داگالس، 
 رسمایه به ازای 

ی
همبستگ

هر نگارنده و تعداد 
مقاالت مجالت پژوهشی 
به ازای هر نگارنده مورد 

 برریس قرار گرفت 

نشا    نتایج 
ی

بستگ هم  که  داد  ن 
انتشارات تحقیقایی برای هر دو کشور 
است،  مثبت  نگارنده  هر  ازای  به 
ن  بی  یت  

ّ
عل نتایج؛  این،  بر  افزون 

نگارنده  هر  ازای  به  پژوهشی  یات  نرسی
ن دوطرفه، درحایل که  برای کشور چی 
یک  آمریکا  کشور  برای  یت  

ّ
عل این 

 طرفه برآورد شد

7 
 و همکاران   ناتل 

 (Ntuli etal., 2015) 

آیا نتایج 
تحقیقات 

منجر به رشد 
؟ م  شود یا خب 

  34شواهد از  
کشور عضو 

 (OECD ) 

بازه  برای  عل  رابطه  این 
 2011تا    1981زماین  

شد،   با داده انجام  ها 
یت  گرنجر 

ّ
عل از  استفاده 

پ  اسبی رویکرد  با  پانل 
ایب  ضن آزمون  و  پانل  
سازی[  ]بهینه  الگرانژ  

 تحلیل شده است

دو  یت  
ّ
عل بود که  این  نتایج؛ گویای 

)از طرفه  تحقیقات  خروخ   میان  ای 
نظر تعداد کل مقاالت منترسی شده( و 
ایاالت  در کشورهای  اقتصادی  رشد 
متحده، فنالند، مجارستان و مکزیک 
برای   ناهمسویی  یت  

ّ
عل و  دارد  وجود 

ایتالیا،  فرانسه،  کانادا،  کشورهای 
ارسا  اتریش،  انگلستان،  و نیوزلند،  ئیل 

دیگر   برای  شده  گزارش  لهستان 
یت گزارش 

ّ
بدون هیچ عل ن  کشورها نب 

 شد. 

8 
  سوالرین و ین 

 (Solarin & Yen, 

2016 ) 

تجزیه و تحلیل 
 از تاثب  

جهاین
خروخ  تحقیق 

بر رشد 
 اقتصادی

در   169های  داده  کشور 
زماین   تا   1996دوره 

تابع    2013 از  استفاده  با 
روش   و  داگالس  کاب 

ت  یافته  گشتاورهای  عمیم 
 (GMM تحلیل و  تجزیه   )

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

 کنند م 
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 ردیف
 نویسنده/ 
 نویسندگان 

 سال 
 ها یافته  شنایسروش   موضوع 

 شد 

9 
  یاسگل و گریز 

 (Yaşgül & 

Güriş,2016 ) 

ن  یت  بی 
ّ
عل

نتایج 
تحقیقات در 

زمینه  
بیوتکنولوژی با 
 رشد در ترکیه 

عل  رابطه  برآورد  جهت 
و  بیوتکنولوژی  تحقیقات 
داخل؛  ناخالص  تولید 

زماین داده  دوره  های 
آزمون   2013تا    1981 با 

گرنجر   یت  
ّ
با عل پانل 

پرویکرد بوت   اسبی

تحقیقات  و  اقتصادی  رشد  ن  بی 
ارتباط  ترکیه  کشور  در  بیوتکنولوژی 

تعی  دارد.  وجود  مثبت   
ّ

این عل ن  ی 
رشد  بر  بیوتکنولوژی  درزمینه  یت 

ّ
عل

اقتصادی برای کشور هایی نظب  ترکیه  
یک  عنوان  به  را  بیوتکنولوژی  که 
عامل اسایس در رشد اقتصادی آینده 

مهم م  بسیار  انگارند،  باشد؛ خود م 
کننده   هدایت  توان  م  رو  این  از 

سمت فناوری  به  کشور  این  های 
 های بیوتکنولوژی باشدفناوری 

ن  10  (Jin, 2009)   جی 

تحقیقات 
اقتصادی و 

رشد اقتصادی: 
شواهد از 
اقتصادهای 
ق آسیا  رسی

با استفاده از مدل داده  ها 
آزمون  و  اتورگرسیون 

فولر ریشه  دگ  واحد  های 
 تحلیل شده است

واکاوی   با کیفیت،   60با  مجله علم 
اقتصاد  بر  اقتصادی  تحقیقات  نقش 

مورد   قی  رسی آسیای  کاوش پنج کشور 
قرار گرفت. نتایج حایک از این بود که  
دو   

ّ
عل رابطه  هنگ کنگ  در کشور 

بهره طرفه  ن  بی  پژوهش ای  و وری  ها 
در کشور   دارد.  وجود  اقتصادی  رشد 
ژاپن اثرات علم بر رشد اقتصادی اثر 
به  هم  تایوان  و  در کشور کره  دارند، 
در   اما  است،  اثرگذار  ترتیب  ن  همی 

وجود دارد اما  کشور سنگاپور این تاثب  
ن است   اندک و ناچب 

11 
ن    جی 

 (Jin, 2010) 

انتشارات 
تحقیقات و 

رشد اقتصادی: 
موردپژویه: 
 تجارب ژاپن

های گردآوری شده با داده 
خود  مدل  استفاده 

 ( برداری  و varرگرسیون   )
گرنجر  یت  

ّ
عل آزمون 

 تحلیل شدند

یافته  که نتایج  بود  این  گویای  ها 
اثرات عیتن بر رشد انتشارات پژوهشی  
 اقتصادی ژاپن دارند

12 
   مولو 

 (Mulu, 2017) 

ن  ارتباط بی 
تحقیقات 

علم و توسعه 
اقتصادی در 
: مورد  اتیویی
دانشگاه آدیس  

 آبابا

دو  در  در  کیفن  روش 
( 2( سندکاوری؛  1بخش؛  

گان   خب  با  مصاحبه 
 دانشگایه 

تایید رابطه یافته  های پژوهش؛ ضمن 
رشد   بر  بیان تحقیقات  اقتصادی، 

پژوهش م  سهم  که  علم دارد  های 
آدیس  توسعه دانشگاه  ارتقای  در  آبابا 

به  است  کم  اتیویی  اقتصادی کشور 
ن  بی  ارتباط  موانع  به  دلیل  ن  همی 
د  این راهب  پرداختند، چرا که  دانشگاه 
سهم  افزایش  برای  ابزاری  سان  به  را 
کشور  در  دانشگاه  نوآوری  و  علم 

 داند. م 

13 
 و اسمرفیلدهارت  
   (Hart & 

Sommerfeld,1988) 

ن رشد  رابطه بی 
تولید ناخالص  
داخل و 
تحقیقات 

مهندیس شیم 
در پنج کشور 
 مختلف

  
ی

همبستگ از  استفاده 
تحقیقات  ن  بی  خیط 
رشد  و  شیم  مهندیس 

 تولید ناخالص داخل 

دوره   یک  برای  ساله    26این پژوهش 
انگلیس،  مختلف؛  کشور  پنج  برای 

کانادا  انجام آمریکا،  الیا  اسبی و  هند   ،
یافته  مثبتی شد،  رابطه  داد  نشان  ها 

برای  شیم  مهندیس  تحقیقات  ن  بی 
وجود  اقتصادی  رشد  و  کشور  پنج 

 دارد 
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 ردیف
 نویسنده/ 
 نویسندگان 

 سال 
 ها یافته  شنایسروش   موضوع 

14 
حیدری و رضایی 

 (1396) 

تاثب  کیفیت 
تحقیقات 
دانشگایه بر  
رشد اقتصادی 
در کشورهای  
 منتخب منا 

روش   از  استفاده  با 
یافته   تعمیم  گشتاورهای 
منتخب   کشورهای  برای 

تا   2004منا در بازه زماین  
با استفاده از تعداد   2014

شده  داده  ارجاع  مقاالت 
شاخص   عنوان  به 
کیفیت   سنجش 
به  دانشگایه  تحقیقات 

بهره  رشد  کل همراه  وری 
نسبت   و  تولید  عوامل 
صادرات کاال و خدمات به  

 تولید ناخالص داخل 

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

بهره  رشد  و  داخل  کل ناخالص  وری 
عوامل تولید بر تولید ناخالص داخل 

 رسانه، مثبت و معنادار ارزیای  شد

 

 روش پژوهش    -3

پژوهش از نوع    ؛ها کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده   ؛پژوهش حاضن از نظر هدف

ن فاریس و خارخ  در  فراترکیب است. جامعه آماری آن شامل پژوهش -مروری پیشی  های 

م  اقتصادی  رشد  و  دانشگایه  تحقیقات  فراترکیب  زمینه  د  راهب  از  اساس،  این  بر  باشد. 

مرحله  )ای  هفت  باروسو  و  شده  Sandelowski & Barroso, 2006سندلوسگ  استفاده   )

به پرسش دوم پژوهش، مطالعات   است.  برای پاسخ  اول: تنظیم سوال پژوهش؛  مرحله 

توان به چند  انجام شده در قلمرو تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی را از نظر کیفن م 

زیرمقوله و مقوله اصل دسته از روش  دسته  پرسش  این  به  پاسخگویی  برای  بندی کرد؟ 

با تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در قلمرو    فراترکیب استفاده شده است. بنابراین

اقتصادی رشد  و  دانشگایه  زیرمقوله  ؛تحقیقات  آن مفاهیم کلیدی،  اصل  مقوله  و  ها  ها 

 بندی شد. استخراج و دسته 

نظام  برریس  دوم:  متونمرحله  در    ؛مند  شده  منترسی  مقاالت  پژوهش،  از  مرحله  این  در 

جس پایگاه  موتورهای  و  مجالت  داده،  سالهای  ن  بی  مختلف  )تجوی  (  1990-2018های 

پژوهش    های کلیدی مرتبط با ( برریس شدند و در جستجوی مقاالت از واژه1397-1385)

( آورده  4ها در جدول )های کلیدی استفاده شده و پایگاه دادهحاضن استفاده شد که واژه 

 شده است؛ 
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 های کلیدی و پایگاه داده ها واژه : 4جدول 

 پایگاه داده ها های کلیدیواژه

( دانشگایه  تحقیقات  (، Academic Research  Economicsاقتصاد 

( اقتصادی  رشد  و  دانشگایه   Academic Research andتحقیقات 

Economic Growth اقتصادی رشد  و  پژوهشی  انتشارات   ،)

(Research publications and economic growth تحقیقات  ،)

 ( Academic research and GDPدانشگایه و تولید ناخالص داخل )

، Google Scholar, Ensani؛  

Emerald،   ERIC  ،sciencedirect  ،  

magiran   

 

مقاله انتخاب  و  جستجو  سوم:  مناسبمرحله  از ؛  های  حاصل  اولیه  نتایج  اساس  بر 

مقاله شناسایی شد و برای انتخاب مقاالت مناسب بر اساس الگوریتم    41تعداد    ،جستجو 

های مختلف عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش  2نشان داده شده در نگاره ) پارامبی  )

 نهایی  ،پژوهش مورد ارزیای  قرار گرفتند 
 مقاله گزینش شدند.  14  ؛در نتیجه ارزیای  و فیلبی

 
 الگوریتم رسند مقاالت مورد برریس : 2نگاره 

 

مقاله  در  مندرج  اطالعات  استخراج  پنجم:  و  چهارم  تلفیق  مرحله  و  تحلیل  و  تجزیه  و  ها 

مقاله   ؛ ها یافته  روش کار،  از  مرحله  این  دسته در  مطالعه  موضوع  اساس  بر    ، بندی شدند ها 

ن روش مطالعه و یافته  ن بیان شده است. نتایج این های آن همچنی  کندوکاو و اطالعات    ها نب 

ن )   ، ها مندرج در مقاله  ح داده شد 3تجزیه و تحلیل و در جدول پیشی   ه است. ( رسی

ل کیفیت  پژوهشگر تالش نمود که مراحل انجام پژوهش به طور دقیق و    ؛ مرحله ششم: کنبی

صحیح دنبال و انجام شود و به خصوص در جستجو و شناسایی منابع، منابع شناسایی شده  
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صاد تحقیقات و رشد اقتصادی به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و تجزیه و  مرتبط با اقت 

پژوهشگر پس از اینکه    ، تحلیل شوند. به عالوه در مرحله تجزیه و تحلیل و استخراج مفاهیم 

مقوله  در  و  استخراج  را  مرتبط  دسته مفاهیم  مختلف  و  های  فرآیند کدگذاری  نمود،  بندی 

ی شناسایی مفاهیم را مجددا ا   های احتمایل به حداقل برسد.  نجام داده تا اشکاالت و سوگب 

 باشد. ها مفتم: ارائه یافته مرحله ه 

 ها یافته -4
باشد. در این  ( تجزیه و تحلیل مفاهیم برکشیده شده از مقاالت گزینش شده م5جدول )

معنایی   ،قسمت اک 
اشبی یکدیگر  با  در   ،داشتند   مفاهیم که  آن  از  یکپارچه شدند و پس 

ایع  ن   4 ،تر )زیر مقوله( جای گرفتند. از این رو، برایند این تفحصتر و یک چبی کل سطح انبی

آکادمیک( -زیرمقوله )سیاستگذاری، مدیریتی  نظام علم  انساین و  منابع  ، مدیریت  اجرایی

م کلیدی تشکیل شد و پس از آن مفاهیم کلیدی برکشیده شده در  بود که از تلفیق مفاهی

 قالب نمودار درصدی ترسیم شدند. 
 

 تجزیه و تحلیل محتوای مطالعات گزینش شده  : 5جدول 

مقوله 
 اصل 

 مفاهیم کلیدی  زیرمقوله 

یه 
گا
ش
دان
ت 
قا
قی
ح
ت

 

 سیاستگذاری 

بودجه پژوهش  عایل/ افزایش سهم    های کالن در آموزشگذاریافزایش رسمایه 
برنامه تهیه  اساس  کشور/  بر  مل  فناوری  و  علم  توسعه  و  تحقیق  های 

فعالیتاولویت سازی  هماهنگ  کشور/  نیازهای  و  علم، ها  توسعه  های 
برنامه و  مشارکت  فناوری  با  مل  و  جامع  چارچوب  ارائه  مل/  تحقیقات  های 

)دانشگاه بازیگران  برایتمام  سازی  بسبی دولت(/  و  صنعت  در   ها،  همکاری 
سازوکارهایی  ایجاد  تکنولوژی/  انتقال  و  نوآوری  افزایش   تحقیق،  برای 

کترسمایه رسی همکاری گذاری  و  تعامل  تسهیل  تحقیقات/  در  خصویص  های 
/ رسمایه ن موسسات خصویص و دولتی و موسسات پژوهشی گذاری بیشبی بر بی 

/ ایجاد سیاست وی انساین ن عرضه  روی آموزش نب   بی 
انطباقی و تقاضای های 

مشوق ایجاد   / کار  وی  )محصوالت نب  صادرات  افزایش  برای  سیاستی  های 
سیاست بنیان(/  دو دانش  ترکیب  تغیب   و  آموزیسی  نفع ر های  به  کارشنایس  ه 

 های فتن مهندیس نسبت به علوم انساین رشته

-مدیریتی 
 یی ااجر 

شبکه همکاریتوسعه  توسعه   / نتی اینبی الملل  های  ن  بی  تبدیل های   / پژوهشی
بیش بودجه  تخصیص  پژوهش/  موضوعات  به  صنعتی  توسعه  به بی مسائل   

های حمایتی در نتیجه انتشار تحقیقات علم کاربردی/ دانشگاه/ ارائه مکانیسم
 برای دستیای  ااعطای یار 

نه دولتی به پژوهش/ پایه گذاری موسسات پژوهشی
فته و بوم به توسعه تحقیقات دانشگایه/ جذب تکنولوژی از کشو  رهای پیرسی

رسمایه توسعه  آن/  رسمایهسازی   / خارخ  مستقیم  ارتقای  گذاری  در  گذاری 
زیرساخت ارتقاء  تکمیل/  تحصیالت  بهبود  کیفیت   / پژوهشی امکانات  و  ها 

 فرایندهای تولید 
مدیریت منابع 

 انساین 
توسعه    / انساین رسمایه  بهبود کیفیت  توجه   / انساین منابع  های  ظرفیت توسعه 

مهارت  آموزش   / رقابتی مزیت  حفظ  افراد/  وی  تولیدی  نب  توانمندی  خاص/  های 
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وی انساین  / افزایش سطح تحصیالت نب  /    / انساین وی انساین آموزش ضمن کار نب 
/ برگزاری دوره  وی انساین ن نب   های آموزیسی و تخصیص توسعه تعامالت بی 

نظام علم  
 آکادمیک 

توجه به کاربست دانش/ پیوند میان دانشگاه و صنعت/ تجاری سازی دانش/ 
یادداشت افزایش  صنعت/  و  دانشگاه  ک  مشبی تحقیقات  تفاهم  توسعه  های 

دانشگاه ن  بی  زمینههمکاری  تنظیم  فناوری/  انتقال  زمینه  در  موضویع ها  های 
اولویتپژوهش نیازها و  ش تح ها بر مبنای  با  یقایی مشقهای کشور/ گسبی ک  بی

 
ّ

فناوریسایر موسسات دانشگایه مل الملل/ توسعه  ن  های نوین/ توجه   و بی 
ن مالکیت معنوی/ ایجاد انجمن در دانشگاه برای توسعه همکاری   هایی به قوانی 

ن و توسعه مهارت ن دانشگاه و صنعت/ تضمی  انجام بی  های دانش آموختگان/ 
انتقپژوهش ال تکنولوژی در دانشگاه/ های مبتتن بر نیاز کشور/ توسعه دفاتر 

روش ی  یادگب  دانشگاه/  در  پژوهش  به  بیشبی  بودجه  جدید تخصیص  های 
/ توجه بیشبی به  انجام کار پژوهشی یسی  ن انگب  م  ن ایجاد مکانب  آموزش و پژوهش/ 

ن رویکرد تحقیقات کاربردی و بنیادی/ افزایش کیفیت آموزش دانشگاه ها/ داشیی
رشته ن  ساختار بی  تغیب   به  توجه  جهان/   ای/  در  عمل  تحقیقایی  موضوعات 

فراهم   دانشگایه/  تحقیقایی  فعالیت  افزایش  استادان/  توانایی شناخت  ارزیای  
ن دانشگاهیان   سازی ایجاد فضای رقابت علم بی 

 

 

 
 : مفاهیم برکشیده شده در تجزیه و تحلیل مطالعات 3نگاره 

 

  

22%

22%

18%

38%
سیاستگذاری

اجرایی-مدیریتی

مدیریت منابع انسانی

نظام علمی آکادمیک
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 آزمایی 4در شکل )
ن جهت راستی نب  استفاده و تحلیل کیفن محتوا گزینش شده در نرم    ،( 

 به بازنمایی تصویر این تحلیل پرداخته شده است؛  ؛افزار 
 

 
 کیودا ازنمانی تصاویر تحلیل محتوا کیفی در نرم افزار مکسب : 4نگاره

 

شود و پس از آن  در ادامه بر اساس تحلیل محتوای انجام شده به ترسیم مدل پرداخته م

 شکل ترسیم مدل    به  شود با توجهشود. یادآوری م تحلیل این مدل انجام منقد و  
ی

سادگ

ترجیح داده شد مدل مفهوم پژوهش به شکل پژوهش ساخته    ؛کیودا در نرم افزار مکس 

 ترسیم شود؛ 

 
 های فراترکیبمدل مفهویم پژوهش برآمده از یافته : 5نگاره
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 الف( سیاستگذاری 

نمودا نتایج  که  طور  م همان  نشان  درصدی  زیرمقوله  ر  این  کل    22دهد  از  درصد 

دهد. با رجوع به مفاهیم کلیدی استخراخ  در این زیرمقوله، این  زیرمقوالت را تشکیل م 

م را  چکیده مفاهیم  اصل  محور  سه  در  پژوهش 1سازی کرد؛  توان  میان  انطباق  و  (  ها 

رسمایه2نیازهای کشور؛   افزایش  آموزیسی (  و  پژوهشی  سیاست 3  ؛گذاری  جهت    هایی ( 

آموزش  نظام  قاعدهساماندیه  نخست،  بخش  در  صنعت.  با  کشور  مندسازی عایل 

مپژوهش  نظر  به  وری  ضن پیش  از  بیش  کشور  نیازهای  با  چرا ها  نظام    رسد.  در  که 

ن در رتبه نخست در خاورمیانه، بخشی   غم رشد کم مقاالت و قرار گرفیی دانشگایه ما علب 

پژوهش  تیه  از  اقتصادی ها  نظام  هستند که گسست  نوآوری  هرگونه  فاقد  و  پیام  از 

ن نظام پژوهشی کشور دامن زده است)صنعت( با نظام علم بر این ی   عالوه بر   ،راهه رفیی

مقاله و  دانشگایه    ؛ نگریاین رشد کم  نظام  در  اخالقی و رسقت علم  ی   افزایش  سبب 

ن عالوه بر سیاس باید در خود دانشگاه    ،های کالنتگذاری شده است. ریشه این مسئله را نب 

ن نامه ارتقاء اعضای هیئت علم و محور قرار دادن   و جامعه دانشگاهیان کندوکاو کرد. آئی 

در   شغل مقاله  در کنار    مرتبه  پژوهش  و  آموزش  سهم  نابرابری  و  علم  هئیت  اعضای 

ی و پس از آن ارزیای   جذب به عنوان    های مقاله محورانه دانشجویان در جذب دوره دکبی

های اصل رشد کم مقاالت سطج شده است.  عضو هیئت علم در دانشگاه از مسبب

اختصاص   نظام پژوهشی  به  ناخالص داخل  تولید  از  اندگ  پیوسته سهم  در بخش دوم، 

به عنوان گزینهداده م  این حوزه  بودجه  در زمانای جهت ضفهشود و کرس  های جویی 

ور راسخ به نظام پژوهشی در حل مسائل و رشد اقتصادی دارد.  نشان از عدم با  ، مختلف

جهاین  مقیاس  از    ،در  بیش  یافته  توسعه  در کشورهای  پژوهشی  در    3بودجه  درصد، 

توسعه   درحال  به    ،درصد   3کشورهای  ان  ن مب  این  ایران  در کشور  رسیده    0/ 5اما  درصد 

د. در بخش سوم،  باشکه الزمه آن توجه و تخصیص بودجه بیشبی به پژوهش م  ،است

ن    ؛عایل کشور مطرح بوده استکه همواره در نظام آموزش   هایی یگ از چالش  گسست بی 

ن نظام دانشگایه ایران با تایس  باشد. از نظر دیرینهنظام دانشگایه و صنعت م شناختی نب 

های پژوهشی  با تاسیس معاونت   1370های  از الگوی ناپلئوین آغاز شد و در اواسط دهه 

( سوق داده شد و از دهه    به سمت  ن با    1380الگویی پژوهش محور )همبولتی به بعد نب 

چندالگویی   این  است.  شده  دیگر کشانده  سوی  به  دانشگایه  تب کارآفریتن  ن  باال گرفیی

آموزش نظام  رسدرگم  از  به  نشان  نیاز  ن  هرچب  از  بیش  دانشگایه  کارآفریتن  دارد.  عایل 

ن دانش در رشتهایدهها و حمایت از  ملزومات )ایجاد مشوق  به جز    هایی ها، کاربردی ساخیی

ن بانگ، مالیات،   ه( و اصالحایی )اصالح قانون واردات، صادرات، قوانی   و غب 
علوم انساین
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ه( دارد و در قالب یک اکوسیستم تعامل با دیگر نهادها رخ م  دهد. مهمبی اینکه  بیمه و غب 

ظرفیت به  نیاز  ن  هرچب  از  بیش  فرهنگ سازی  کارآفریتن  و  و نرم  جامعه  سطح  در  سازی 

 های دانشگایه دارد. نظام

 اجرایی -ب( مدیریتی 

ن سهم   نب  زیرمقوله  این  نمودار درصدی  نتایج  یافته  22بر حسب  در  با  درصدی  دارد.  ها 

را م  احصاء شده  مفاهیم  زیرمقوله،  این  در  برکشیده شده  مفاهیم  به  دو  توجه  در  توان 

( همه جانبهمایه( رس 1سازی کرد؛  چکیده   ،محور  سازی ( ظرفیت 2  ؛گذاری )مایل، حمایتی

گذاری مایل  ها(. در محور نخست، حمایت و رسمایهسخت )توسعه امکانات و زیرساخت

آموزش  بخش  در  مبیشبی  را  مدیریتی عایل  ساختار   ، ن بی  این  در  دار عهده   ،اجرایی -طلبد. 

م  کلیدی  استارت نقش  از  حمایت  کت آپباشد؛  رسی و  از    هایها  شده  منشعب  زایشی 

کت   ها،دانشگاه ارزیای  رسی در  ه  خب  استقرار کارشناسان  دانشگایه،  ن  قوانی  در  ها، بازنگری 

رانت  حذف  اقتصادی،  بازار  ثبات  برای  شفافتالش  سیایس،  فرایندهای  های  سازی 

ن  تامی  دانشگاهمجوزدیه،  مناسب  ،  مایل  کارآفریتن به  دستیای   برای  نهادسازی  ها، 

منطقه  سازیشبکه و  مل  سطح  در  به کنرسسیومپژوهشی  ن  پیوسیی پژوهشی  ای،  های 

ن  م بی  اجرایی که  و   
مدیریتی اقدامات  دیگر  و  نظام  الملل  ساختار  به  دهنده  جهت  تواند 

نیاز  دوم،  محور  در  باشد.  و    به،  پژوهشی کشور  فعل  امکانات  و  ات  ن تجهب   
رساین بروز 

و زیرساخت  امکانات  و  تاسیس  است  انساین های جدید  وی  نب  ن  تامی  به  نیاز   
مهمبی نکته 

ن از  باشد. ظرفیتهای ایجاد شده مجهت نگهداشت ظرفیت  ،متخصص سازی سخت نب 

 و توجه و باور به کارایی این بخش رخ مرهگذر رسمایه
 دهد. گذاری مایل بیشبی

 ج( مدیریت منابع انساین 

پیدا  درصدی  نمودار  نتایح  از  همان طور که  زیرمقوله  این    18ست،  این  سهم  از  درصد 

ن م   ا نمودار ر  توان در یک محور کل  به خود اختصاص داده است. مفاهیم این بخش را نب 

مجمع  انسان  عامل  نقش  به  باور  و  توجه  کرد.  آموزش بندی  ارائه  ضمن  باشد.  های 

آموختگان   دانش  پرورش  و  موجود  انساین  وی  نب  برای  کار  ضمن  ی  یادگب  و  خدمت 

های نظام  ها به عنوان پیچ و مهره مند در نظام دانشگایه که بتوان از آن متخصص و توان

 اقتصادی بهره جست و برای رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفت. 

 د( نظام علم آکادمیک 

آکادمیک  علم  نظام  )  ،زیرمقوله  درصدی  سهم  ین  دیگر    38بیشبی ن  بی  در  را  درصد( 

اختصاص داده است که نشا به خود  ی  زیرمقوالت  دانشگایه در رهب  نظام  اهمیت  از  ن 

بیانگر    ؛توسعه اقتصادی دارد. چکیده مفاهیم استخراج شدهبه  تحقیقات برای دستیای   
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ن دروس، هدایت پایان جامعه،   ها و تحقیقات دانشگایه به سمت نیاز نامهکاربردی ساخیی

رشته ن  بی  رویکرد  با  تحقیقات  تفاهمانجام  انعقاد  بنامهای،  همکاری  نهادها،  های  دیگر  ا 

مکانیسم ایجاد   ، پژوهشی اخالق  و  معنوی  مالکیت  ن  قوانی  به  یسی جهت  توجه  ن انگب  های 

پژوهش  صنعت،  انجام  با  ارتباط  طریق  از  دانشگایه  مالیه  سازی  متنوع  های کاربردی، 

ی روش  ؛توجه به کیفیت آموزش دانشگاه های آموزیسی و  همگام با رشد کم آن، به کارگب 

نوین،   ی  فناوری یادگب  از  ی  بکارگب  ش 
سازوکارها  گسبی دیگر  و  ارتبایط  و  اطالعایی  های 

 . هستند 

یبحث و نتیجه -5  گتر
ی این پژوهش به دو بخش تقسیم منتیجه شود؛ در بخش نخست، با پیدایش اقتصاد  گب 

و توجه به نقش آموزش در رشد اقتصادی کشورها که پیوسته با    1960آموزش در دهه  

و   هم  فرودهایی فراز  خود  تاریجن  سب   است  راه در  دانشوری    ؛ بوده  و  امروزه کمبی محقق 

اقتصادی دانش در رشد  نقش  ی دیدگایه  لذا موجب شکل   ؛کند انکار م  را   اهمیت و  گب 

ح داده شد   . همگرا در این قلمرو شده است ن از این    ؛البته همانگونه که رسی  نب 
اثرات منفن

ی روش ناین  که    ،ارتباط گزارش شده است های تحلیل متفاوت و اهمگتن نایسی از به کارگب 

اهمیت تحقیقات دانشگایه و   از   بوم است. پس از آنگوناگون هر زیست  هایزیرساخت 

  اگر  ،رشد اقتصادی به عنوان قلمرو نویتن که پا به عرصه گذاشته است سخن به میان آمد 

ن   در سطح مل و بی 
نده و اندک پژوهشگران در الملل مغفول ماچه این قلمرو مطالعایی

تاثب  و ماهیت آن قلم فرسایی کرده  چه بسا نقش تحقیقات دانشگایه در رشد    ؛اند باب 

و   تحقیق  نقش  با  مسئله  این  غالبا  است.  اقتصادی  رشد  بر  آموزش  از  بیش  اقتصادی 

م خلط  اقتصاد  رشد  بر  و   ، شود توسعه  تحقیقات  از  دانشگایه  تحقیقات  آنکه  حال 

که هر کدام در ظرف ماهوی خود باید تحلیل شوند.    ند یکدیگر از  وله جدا  دو مق  ؛توسعه

بازنمایی اقتصاد  ،    ،در این پژوهش بر حسب  تحقیقات دانشگایه مشتمل بر کارایی دروین

وین  وین و مالیه فقط به مبحث تحقیقات دانشگایه و رشد اقتصادی در ذیل کارایی بب  بب 

مح شش  قالب  در  تحلیل  این  شد.  شنایس،  پرداخته  روش  نظری،  مباین  مسئله،  ور؛ 

 دستاوردها، نقد و ارزیای  و کاربردها انجام و برایند آن در بطن پژوهش ارائه شد.  

د فراترکیب پس از کندوکاو در مقاالت این   و راهب 
در بخش دوم، با استفاده از روش کیفن

اقتصادی( رشد  و  دانشگایه  )تحقیقات  میان    ،قلمرو  نها  41از  در   ،مقاله  14یت  مقاله 

ایط ورود به تحلیل نهایی را پیدا کردند. فرایند این رسند 
دالیل حذف مقاالت در نگاره   و   رسی

ن مقاالت گزینش شده با استفاده از نرم افزار تحلیل   از   ( آمده است. پس 2) خوانش کل میی
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مکس  آن  ،کیودا کیفن  از  پس  و  برکشیده  مفاهیم کلیدی  و  تحلیل  مقاالت  این  ن  زیر    ؛میی

محتوا  تحلیل  این  برایند  تشکیل شدند.  مدیریتی   4  ،مقوالت  )سیاستگذاری،  مقوله  -زیر 

، مدیریت منابع انساین و نظام علم آکادمیک( و   مفهوم کلیدی بود که پس از    57اجرایی

بازنمایی  کم درصدی  نموداری  غالب  در  نظام  سازی  وضعیت  آن  مطابق  و  شدند 

نقد و سیاست آموزش  این   هایی عایل  از  این مطالعهپیشنهاد شد.  نوآوری  از    ؛رو،  استفاده 

بود  حوزه  این  در  شده  انجام  مطالعات  در  فراترکیب  د  رویکرد   ،راهب  این  با  ،  چراکه 

ن با توجه با اینکه در بمطالعه   ، طن پژوهشای در این قلمرو انجام نشده است. در پایان نب 

اجرایی برشمرده شده است به ارائه پیشنهادات پژوهشی در  -کاربردهای سیاستی و مدیریتی 

 شود؛ این قلمرو پرداخته م 

پژوهش  ➢ انجام  به  بیشبی  توجه  و  ن  تحقیقات پرداخیی تاثب   زمینه  در  داخل  های 

 ؛ دانشگایه بر رشد اقتصادی

ن کشور ایران و کشورها  ، انجام مطالعات تطبیفی در این قلمرو  ➢ ای و منطقه  یبی 

 ؛ایفرامنطقه

ارزیای    ➢ نمونه  )برای  دانشگایه  تحقیقات  قلمرو کارایی دروین   در 
انجام مطالعایی

  ؛نرخ بازده تحقیقات دانشگایه(

انجام مطالعات تطبیفی در قلمرو فرایندها و سازوکارهای سیاستگذاری پژوهشی   ➢

 ؛ عایل ایرانام آموزش برای نظ  هایی در دنیا و ارائه درس 

نظام   ➢ در  آن  سازی  نهادینه  و  فکری  مالکیت  قانون  راستای  در  مطالعایی  انجام 

قابل تفکیک دانشگایه ]جزء   و بسبی ساز رشد تحقیقات دانشگایه[ و مقابله    غب 

 ؛های علم و پالژیاریسم در نظام دانشگایه ایران با افزایش رسقت 

تحقیقا تجری   شواهد  اساس  بر  پایان  اقتصادیدر  رشد  و  دانشگایه  های توصیه   ؛ ت 

 شود؛سیاستی و مدیریتی ارائه م 

 علم -های سیاستی الف( توصیه

گذاری بیشبی بر روی تحقیقات جهت رسمایه   ،برای سیاستگذاران  ارائه دورنمایی  ▪

 ؛دانشگایه

تصمیم  ▪ برای  تحقیقات  جنس  آینده  از  تصمیم تصویرسازی  و  در سازان  ان  گب 

با رسمایه  به سطح  رابطه  توجه  با  و کاربردی(  )بنیادی  تحقیقات  نوع  در  گذاری 

 کشورها 
ی

 ؛ توسعه یافتگ

پژوهش  ▪ نظامهای مسئلهانجام  آموزش گرا در  نیازها و  های  بر رفع  تاکید  با  عایل 

 ؛مشکالت
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ی از تولید ناخالص مل به دانشگاه ▪ ها به ویژه برای  اختصاص دادن سهم بیشبی

 ؛ وهشگذاری بیشبی در بخش پژ رسمایه

ها و همکاری پژوهشی  گذاریتوسعه مشارکت بخش خصویص در زمینه رسمایه ▪

 ؛ها در سیاست

زیرساخت ▪ دانشگاهتوسعه  پژوهشی  یسهای  دسبی )تکنولوژیگ،  منابع،    ها  به 

(فرصت  ؛های مطالعایی

کای در انجام پژوهش ای و فرامنطقهشبکه سازی منطقه ▪  ؛های مشبی

 ؛ ها ای در دانشگاهرشته های میان انجام پژوهش  ▪

 ؛ها(ها و به ویژه آزادی علم )در انجام پژوهش حمایت از استقالل دانشگاه  ▪

سازي براي نهادينه شدن اخالق حرفه ▪  ؛عایلاي و علمی در آموزشبسبی

 ؛سیاستگذاری پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگایه ▪

 ؛ وهشتمركز اعضاي هيات علمی بر موضوعات تخصیصی در پژ  ▪

 ؛ های پژوهشی فعالیت  بیشبی تیم و جمیع برای اثربخشی  تروی    ج فرهنگ کار  ▪

 اجرایی -های مدیریتی ( توصیهب

هایی  ▪
 ؛دیه بیشبی دانشگاه با صنعتبرای ارتباط  فراهم سازی بسبی

دانشگاه  ▪ کارآفریتن  از  مشاورهحمایت   ، )قوانیتن مختلف  ابعاد  در  مایل،  ها  ای، 

 ؛ حقوقی و...(

علم مکانیسمارائه   ▪ تحقیقات  انتشار  نتیجه  در  پژوهشگران  به  حمایتی  های 

 ؛ )نظب  بسیاری از کشورهای توسعه یافته(

 ؛اعطای یارانه پژوهش توسط دولت ▪

 ؛گذاری موسسات پژوهشی برای انجام و توسعه تحقیقات دانشگایهپایه ▪

 ؛های پژوهشی بر مبنای نیازهای جامعهطراخ اولویت ▪

ن به کنرسسیو  ▪ ن پیوسیی  ؛الملل در زمینه تحقیقاتم بی 

ن مربوط   ▪  ؛ مالکیت معنویبه تصویب و اجرا و حمایت از قوانی 

 ؛ حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران ▪

ن نشانگرهای توانمندی پژوهشی در جذب اعضای هیئت علم و   ▪ در نظر گرفیی

 ؛ دانشجویان

اتژی کوتاه  ▪ ژوهش برای  ریزی بلندمدت در حوزه پمدت و برنامهتدوین برنامه اسبی

 ؛ها دانشگاه

 ؛برای توانمندسازی پژوهشی اعضای هیئت علم هایی برگزاری دوره  ▪

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 28

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-26-fa.html


    ، فصل بهار 1400، سال 1شماره ، 1فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان/ جلد  182

ک دانشگا فراهم کردن زمینه ▪ ها و های اجرایی و تسهیالت الزم برای همکاری مشبی

 ؛ مراکز پژوهشی 

 ؛توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام دانشگایه ▪

و   ▪ علم  هیئت  اعضای  برای  پژوهانه  هزینهتعریف  کردن  کردهای  وابسته 

 ؛ پژوهشی به دریافت پژوهانه

ن واحدهای  فراهم کردن فرصت  ▪ بی  ک 
اندازی مجالت مشبی راه  های مطالعایی و 

 ؛دانشگایه

 ؛ها پایش و ارزیای  مداوم عملکرد پژوهشی دانشگاه  ▪

ی از برنامه الگو  ▪ وری اعضای هیئت علم کشورهای توسعه یافته و  های بهره گب 

 ؛ برای تدوین برنامه مسنجم مل درحال توسعه

مشوق ▪ طرح   هایی تدارک  تصویب  اداری  روند  تسهیل  قبیل  و  از  پژوهشی  های 

ه پژوهشگرانپرداخت به موقع بودجه طرح  ن  ؛های مصوب برای افزایش انگب 

ن دانشگاه به نتايج پژوهش  ▪ هاي اعضاي هيات علمی و استفاده از توجه مسئولی 

 ؛ها آن

 ؛عایلها در آموزش وهش بهبود سيستم فراخوان پژ  ▪

اساتيد  ▪ ی 
معيشتی آن  ، ارتقاي وضع  ه  ن انگب  افزایش  و  فراغت خاطر  برای  جهت  ها 

 ؛ حضور بیشبی در دانشگاه و انجام پژوهش

ی پژوهش محور در دانشگاه برگزاری دوره  ▪  . ها های دکبی
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