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 بر رابطه علم و فناوری دکیاختراع با تأهای ثبتوانهپرتناد و   اسپرمقاالت  اهمیت

 

  فاطمه محمدزاده
 

 :چکیده
تولید علم زمینه ساز تولید چرا که  ها استامروزه دغدغه اصلی کشوراهمیت تولید و به کارگیری علم و فناوری 

 های ثبت اختراعمقاالت علمی و پروانه. استو نیازمند نگاه جدید مسئوالن  باشدمیفناوری و بستر پیشرفت جامعه 

مقاالت علمی به عنوان اولین پایگاه تولید علم مطرح . خورنددو جنبه از تولید علم هستند که با استناد به هم پیوند می

 ای برخورداراهمیت ویژه های ثبت اختراع به عنوان مدرکی درنتیجه تبدیل دانش به فناوری ازهشوند و پروانمی

گذاری تحقیق و توسعه، تحلیل محیط تحقیقاتی و تواند منجر به  سیاستهای  ثبت اختراع میارزیابی پروانه. هستند

اختراع اطالعات ارزشمندی  تحلیل پروانه ثبت. همچنین ارزیابی نتایج تحقیق و توسعه و در رفع موانع تحقیقاتی شود

در این مقاله تالش . آوردمیهای مرتبط فراهم و سایر فناوری کشورهای در حال مطالعه در در خصوص فناوری

و  هستند مطرح  تعالی علمی و کیفیت انتشارات باکه شامل  های پراستنادمقاله اهمیت استناد وکه ابتدا  شده است

و  ر متقابل آن بر روند فناورییثهای ثبت اختراع و تأبه واسطه استناد بر روی پروانه کیفیت تحقیقات علمی سپس

 .پرداخته شده استبررسی رابطه علم و فناوری 

های ثبت اختراع، مقاالت پراستناد، علم و فناوریپروانه :ها کلیدواژه
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 مقدمه

کارگیری علم و  های الزم برای تولید و بهو فراهم کردن زمینههای اخیر، شناسایی، تقویت در سال     

. ریزان کشورها را به خود جلب کرده استترین توجهات مسئوالن و برنامهفناوری در هر کشور، عمده

غیراز  به. گرددساز ایجاد فناوری و درنتیجه باعث تولید اشتغال و ثروت در جامعه میتولید علم زمینه

مقوله دیگری که در دنیای علم و فناوری موردتوجه بوده، نوآوری در فناوری یا  تولیدات علمی،

سازی  امروزه دست پیدا کردن به مزیت رقابتی از طریق نوآوری و پیاده. اختراعات و ابتکارات است

های پژوهشی کشورهای در این مسیر مؤسسه. شودهای فناوری، فراهم میآگاهانه و سریع پیشرفت

رقابت و . عه به عنوان مراکز ثقل و موتورهای توسعه فناوری و نوآوری مطرح هستنددرحال توس

روز، کاربردی و کامل  های جدید برای استخراج اطالعات بهپیچیدگی فناوری سبب شده تا روش

 ها، تحلیل اطالعات ثبتیکی از این روش. های فناوری در مراکز تحقیقاتی مطرح شودجهت فعالیت

استفاده . کننده اهمیت و ارزش اطالعات ثبت اختراع و کاربردهای آن است که خود بیان اختراع است

معمول از اطالعات ثبت اختراع در کشور بیشتر به عنوان یک منبع اطالعاتی فنی است و در برخی از 

بینی فناوری، ترسیم چرخه عمر ها مانند مدیریت فناوری از تحلیل ثبت اختراع برای پیشتخصص

بنابراین باید تحلیل مناسبی روی این اطالعات (. 6431فرقانی، )شود وری و تحلیل روند استفاده میفنا

های کاربرد از جمله زمینه. گیری استفاده کردصورت گرفت و از دانش خلق شده در جهت تصمیم

تحلیل گذاری تحقیق و توسعه، توان به مواردی مانند سیاستاطالعات ثبت اختراع در این سطح می

و همچنین ارزیابی نتایج تحقیق و توسعه و در رفع موانع تحقیقاتی اشاره ( محیط بیرون)محیط تحقیقاتی 

های در حال مطالعه در اختراع اطالعات ارزشمندی در خصوص فناوری تحلیل پروانه ثبت. نمود

 . آوردهای مرتبط فراهم میسازمان و سایر فناوری

اختراع مورد  های ثبتهایی است که برای بازنمایی پروانهاستناد یکی از پرکاربردترین خصیصه  

های ثبت اختراع از آن جهت است که از یک طرف از اهمیت استنادها در پروانه. گیرداستفاده قرار می

( های)ا ادعا شود و از سوی دیگر به دلیل مرتبط بودن بسوی افراد متخصص به نام بازرس تعیین می

هایی هستند که اختراعی بودن یک اثر را مورد این ادعاها در واقع گزارش. شونداختراع انتخاب می

ای مناسب برای توانند به عنوان خصیصهاز این رو، می(. 6436کرمانی و نشاط،) 2دهندتأیید قرار می

های ثبت اختراع به منابع علمی در پروانه استناد. های ثبت اختراع مورد استفاده قرار گیرندبازنمون پروانه

در . های علمی استاساس پیشرفت به نوعی نشان دهنده ارتباط میان علم و فناوری و توسعه صنعت بر

                                                 
2
ی صدق از استناد در مراکزهای ثبت اختراع در مراکز گوناگون متفاوت است و توصیف یاد شده البته باید توجه داشت که نظام 

 .کند که در آن ثبت اختراع مستلزم بررسی ماهوی اختراع استمی
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اساس علم  تر و علم براساس فناوری قدیمی کرد که فناوری بردر ابتدا بیان می «4پرایس»این راستا 

تار جدایی دارند و ارتباط متقابل ضعیفی میان این دو برقرار شود و این دو، ساختر ساخته میقدیمی

است، اما بعدها در عقیده خود در رابطه با اینکه این دو هویت مشخصاً جدا هستند تجدید نظر کرد 

ای بررسی جریان اختراع به گونه های ثبتبر این اساس، بررسی استنادها در پروانه(. 2006، 3یرمی)

این نوع منابع اغلب در . گیرنداساس نوع منابع استناد شده مورد بررسی قرار می بردانش است و معموال 

نقش ». گیرندهای ثبت اختراع قرار میهای ثبت اختراع و منابع غیر از پروانهدو دسته کلی پروانه

نگی های ثبت اختراع، بررسی چگوهای ثبت اختراع در پروانهاز پروانه احتمالی استناد به منابع غیر

و   وربک)« شودها مشخص میتعامل و تفسیر پیوند و ارتباط میان علم و فناوری است که از طریق آن

های علمی تواند نشان دهد که تا چه حد توسعه فناوری در راستای یافتهاین شاخص می( 2002دیگران، 

 .صورت گرفته است

 مقاله و انواع آن

های تحقیق و توسعه و همچنین شناخت و ارزیابی  شاخص چاپ و نمایه مقاالت، به عنوان یکی از   

مروزه ا. گذاران پژوهشی و نیز محققان است ریزان و سیاست وضعیت پژوهشی هر کشور، توسط برنامه

مرتبط با  1ترین شاخص تولید علم در سطح جهان تعداد مقاالت علمی نمایه شده و نیز استنادهای عمده

های علمی دارا  ها اهمیت خاص خود را در سنجش داده ین شاخصهر یک از ا. آن شناخته شده است

تعداد مقاالت نمایه شده بیانگر رشد کمی تولیدات علمی و استنادهای مرتبط با آن نشانگر . باشند می

 مهمترین ومؤسسه تامسون رویترز از جمله  . آن است اثربخشی مقاله چاپ شده و سطح کیفی

ترین و  مهم که پوشش جامعی از، رود ی تولیدات علمی به شمار میساز نمایه هایمؤسسه معتبرترین

د و جهت ارزیابی مقاالت ده ثرترین تحقیقات انجام شده در سراسر جهان را در اختیار قرار میؤم

-، مقاله های داغشامل مقالهکنند، در همین جهت مقاالت های خاصی اعمال میاستانداردها و ویژگی

 .باشندمی  3های برترهو مقال 3های پراستناد

 های داغمقاله 

های هم هایی هستند که طی دو سال اخیر منتشر شده و در مقایسه با سایر مقالههای داغ مقالهمقاله   

یک مقاله در . کنندرشته خود در یک دوره زمانی خیلی کوتاه تعداد قابل توجهی استناد دریافت می

تعداد استنادهای رشته خود را  60گیرد که حداقل حدآستانهمیهای داغ قرار صورتی در فهرست مقاله

                                                 
3 Price 
  Meyer 
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  Citation 
  Hot paper 
  Highly cited papers 
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های های داغ با توجه به تعداد استنادها در رشتهحدآستانه مقاله. در یک دوره کوتاه کسب نماید

در  66های برتر است و از طریق جدول درصدهادهم درصد مقاله شود و برابر با یکمختلف تعیین می

 .شودبخش مرجع تعیین می

 پراستناد هایهالمق

و  کرده دریافت را ارجاعات بیشترین که هستند مقاالتی جزء ساینسآووب تعریف طبق مقاالت این  

-مقاله .دهداند نشان میبندی شدههای اساسی علم طبقهحجم مقاالتی که با استناد باال در پایگاه شاخص

درصد اول مقاالت دارای بیشترین استناد  6ساله در رشته مربوطه جزء هایی که در یک بازده زمانی ده

 اساس بر مقاالت مختلف یرشته 22 در مقاالت این یافتن برای. شودهای پراستناد نامیده میباشند مقاله

 رشته آن پرارجاع مقاالت عنوان به تعداد این اول درصد یک سپس. شوندمی مرتب ارجاع تعداد

 ESI دادگان .است استخراج قابل 62های اساسی علمشاخص دادگان از هاداده این. گرددمی انتخاب

 یک در مقاالت گرفته و این ISI از خود را اطالعات که هست Clarivate_Analytics به متعلق

  .شودبروزرسانی می بار یک دو ماه شده و هر بررسی ساله ده یدوره

گزارش استنادی پایگاه  در شود کهمی بررسی مقاالتی تنها محققین، این کردن مشخص برای  

 63نفوذ ضریب تواندنمایه شده باشد می JCRدادگان  در که ایمجله هر. باشند شده نمایه 64مجالت

 .آوردنمی فراهم را امکانی چنین ساینسآووب هاینمایه دیگر در بودن نمایه که حالی در کند دریافت

 بیشترین با تعداد محققین. شوندمی مرتب خود ارجاع پر مقاالت تعداد اساس بر مقاالت این نویسندگان

 تعداد جذر. دارد پر ارجاع مقاالت در رشته محققین آن کل تعداد به بستگی رشته هر در استناد

 .کندمی تعیین را رشته پراستناد آن محققین تعداد رشته، یک پراستناد مقاالت هاینویسنده

 مفیدی تحلیلی چهارچوب پراستناد هایمقاله مطالعه که دارند عقیده نیز (2062) 6چانگ میاییری و  

 تعداد دریافت دلیل به هامقاله گونه این .آوردمی فراهم علمی تولیدات ترینکیفیت با بررسی برای را

 اثرگذاری و جایگاه افزایش بر زیادی تأثیر علمی، تولیدات سایر با مقایسه در استناد زیاد بسیار

 در مختلف هایموجودیت سهم رویکرد این در .دارند کشورها و مؤسسات پژوهشگران، استنادی

 .گیردمی قرار مطالعه مورد دیگر هایموجودیت با مقایسه در پراستناد هایمقاله بودن دارا

                                                 
   Percentile table 

 2 Essential Science Indicators (ESI) 
 3 Journal Citation Report(JCR) 

   Impact factor )IF) 
   Miyairi & Chang 
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 برتر هایهمقال 

برتر % 6در واقع مقاالت برتر تعداد مقاالت . مقاالت برتر مجموع مقاالت داغ و مقاالت پراستناد است   

هایی که در طول دو ماه گذشته تعداد سال گذشته است بعالوه تعداد مقاله 60هایی که مربوط به مقاله

تکراری نیز دارد به طوری که این جمع، مقاالت . انداستناد باالیی در دوره دو ماه اخیر دریافت کرده

 .شودبار شمارش می یک مقاله جزء مقاالت داغ و مقاالت پراستناد باشد تنها یک

  مفهوم استناد و جایگاه آن در دنیای علم

به عبارت دیگر تعمق در . های مرتبط پیشین استانجام هر فعالیت علمی نیازمند آگاهی از فعالیت   

های ای که جنبهها با قلمرو فکری خود به گونه های پویا و ارتباط آنندیشهآثار دیگران و استفاده از ا

تر تر و عمیقتر تحلیل کنیم و از این طریق نسبت به میراث فکری خود غنیمختلف آن را بهتر و دقیق

بر این اساس است که . یباندیشیم، ازجمله وظایفی است که هر محققی باید به انجام آن اهتمام ورزد

شود و کارهای گذشته به مدد کارهای جدید کارهای آینده بر پایه آنچه در گذشته انجام شده، بنا می

های نظری هر پژوهش تازه در سرزمین به بیانی دیگر، ریشه. شودکم پاالیش می کامل یا دست

 .اندهای مرتبط گذشته جان گرفتهپژوهش

این یک محیط رشد ویژه . ها است رتباط استناد بین آنتمام مقاالت تحت تأثیر سایر مقاالت از طریق ا  

. دهدها نشان می رابطه متقابل و استناد میان مقاالت، جریان دانش را در میان آن. برای مقاالت است

به ...( موضوع، کشور، مؤسسه، مجله و )استناد بین مقاالت درواقع شامل فرایند انتشار دانش از یک فضا 

ای نیست اما شامل توزیع دانش دهد که استناد به مقاالت موضوع سادهنشان میاین . فضای دیگر است

گزارش دادند هرچقدر که یک مقاله بدون استناد (  200)61دالن و هنکنسوان. باشددر شبکه استناد می

تأثیرات منفی ناشی از عدم پذیرش . تر و محققین کمتری مایل به استناد به آن هستندباشد کیفیت پایین

های  بنابراین ویژگی. دهدمقاله اهمیت جایگاه نخستین استناد مقاله را در زندگی استنادی آن نشان می

قبول  استناد شناخته شده و قابل. دهدمرتبط با اولین استناد مقاالت همچنین کیفیت مقاله را نشان می

ها و نتایج مقاالت ع، ایدهدهند که مقاالت از مناباستنادات نشان می. نشانگر تأثیر علمی مقاله است

در واقع استناد به عنوان مقیاسی است که مقاله مورد نظر برای سایر . استناد شده استفاده کرده است

شماری از مقاالت، اغلب   توان دید که تعداد انگشتبه طور خاص در هر زمینه می. مطالعات مفید است

مقاالت فقط چند بار مورد استناد قرار گرفته و بسیاری اند و تعداد زیادی از استناد بیشتری دریافت کرده

بنابراین تعداد  زیادی از محققان به دنبال عواملی . از مقاالت حتی ممکن است مورد استناد قرار نگیرند

(. 2003و دیگران،   6جانسون، اپنهاجم احمد،)هستند که استناد یک مقاله را تحت تأثیر قرار دهند 

                                                 
   Van Dalen & Henkens 
   Ahmed , Johnson, Oppenheim 
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. ه عنوان تأثیر و ارزش علمی دیده شوند و به کارکرد مفید انتقال دانش کمک کنندتوانند باستنادها می

دیدگاه علمی نشان می. دیدگاه اجتماعی و دیدگاه علمی: دو دیدگاه در مورد روند استناد وجود دارد

ای هسته کیفیت مقاالت، ویژگی دهد که استناد به مقاالت نشان دهنده نفوذ فکری مقاالت است و

دارد که عوامل اجتماعی در روند انجامد و دیدگاه اجتماعی اذعان میها می که به توسعه آن است

ارتباطات مقاالت مانند وضعیت نویسندگان و اعتبار نشریات که در آن منتشر شده برای تعیین فعالیت

ستناد مورد های اهردو دیدگاه برای شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت. ها ضروری است های استنادی آن

 (.2060، 63فو و آلیفرس)مطالعه قرار گرفته است 

پذیری مکانیزم کیفیت و مکانیزم روئیت: توان به دو مکانیزم تقسیم کردهای معمول را میویژگی  

استناد یک فرایند اجتماعی است که اگرچه ممکن است دالیل زیادی وجود داشته باشد (. قابلیت دید)

زیرا دانشمندان . کند اما مفهوم تمایزشناختی هنوز مرتبط استصی اشاره میکه نویسنده به مقاله خا

کیفیت مقاالت . تمایل دارند مقاالتی را که برای تحقیقات خود مفید هستند مورد استناد قرار دهند

با این حال استنادها . ها باشد، این مکانیزم کیفیت است ممکن است یک معیار بهتری برای قضاوت آن

خالص از این پویایی خالص نیستند این به این دلیل است که فرایند استناد تحت تأثیر عوامل بازتاب 

تواند بر میزان های اجتماعی خاص نیز میبا مکانیزم دید، ما معتقدیم که مکانیزم. مختلف قرار دارند

شخص شناخته وقتی یک مقاله در یک مجله شناخته شده یا نوشته شده توسط یک . استناد تأثیر بگذارد

شود افراد بیشتری از این مقاله مطلع خواهند شد بدین ترتیب دید آن افزایش پیدا کرده و شده منتشر می

به همین ترتیب زمانی که یک مقاله استناد پیشین . شوددر نتیجه احتمال دریافت استناد بیشتری فراهم می

در نتیجه . آوردمقاله معتبر به دست می بسیاری دریافت کرده باشد این مقاله وضعیت را به عنوان یک

 (.2066، 63وانگ، گیوبگ و دارن)دهند حتی محققان بیشتری آن را مورد استناد قرار می

 های مربوط به آنها و چالشدالیل استناد، آسیب 

های معینی از استنادها به علوم است، ها را که به ظاهر بیانگر ویژگیپرایس دو جمعیت از ارجاع   

ای بر موضوع دسته کوچکی از پدیدآورندگان و انتشارات، تأثیر و نفوذ عمده. اسایی کرده استشن

شود و به آثار آنان استناد زیادی می. انداین افراد رهبران آن رشته. کنندای اعمال میعلمی ویژه

ت مساوی میان همه متون سایر استنادها به نسب. کندهای غیر عادی را دنبال میاستنادها به این آثار انگاره

منابع و مستندات هر نوشته علمی در (. 6433داورپناه، )شود گذشته، با بسامدی کاهش یابنده، توزیع می

واقع در حکم معیارهایی برای محک زدن درجه اعتبار و اصالت مطلب ارائه شده در آن نوشته به شمار 

 . رودمی

                                                 
Fu 

  
 & Aliferis 

  
 Wang, Guabg  &Daren 
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دریافت  مواردی است که در عدم دریافت و جملهوابستگی علمی و پایه فکری مقاالت نیز از   

در پژوهش خود نشان دادند که مقاالت با (  206) 20 ژانگ و گووان. استنادهای بیشتر نقش دارند

-برای این مورد دالیل متعددی را می. بیشتر دارند ارتباط علمی باال شانس کمتری برای دریافت استناد

بنابراین . دهددانش، انتقال اطالعات زیادی را از دست می عناصراوالً؛ ارتباط قوی بین . توان برشمرد

تواند به اطالعات دانش یک مقاله به شدت متکی به تعامالت مکرر با دانش قبلی است که فقط می

ثانیاً؛ اولویت و . نشاندن نوآوری در نتیجه استناد کمتری شوددسترسی بیشتری داشته و موجب فرو

های نوآوری هستند و به طور خاص، پاداش علمی لیدی ارزشمندی در فعالیتانحصارگرایی، قوانین ک

. کندآورنده دانش است که به ایجاد دانش جدید غلبه می معموالً به طور انحصاری برای به وجود

ثالثاً؛ یک مقاله با ارتباط علمی . آیدنوآوری به طور کلی با ترکیب یا نوسازی عناصر دانش به وجود می

هنگامی که . های جدید برای عناصر دانش خود داردهای بیشتر برای کاوش ایدهربه محدودیتباال تج

-ای دارای رابطه علمی باالیی است عناصر دانش در این مقاله اغلب روابط مشترک را تکرار میمقاله

ا وابستگی در نتیجه یک مقاله ب. ماندکنند و مقاله به احتمال زیاد در اطالعات دانش بیهوده ثابت می

تر از کیفیت باالتری برخوردار است و در نتیجه احتمال دارد که بیشتر مورد استناد قرار علمی پایین

 این عدم اطمینان، هزینه و خطر عالوه بر. بگیرد در حالی که احتمال دارد کمتر مورد توجه قرار بگیرد

نوآوری . گرددنوآوری مقاله مینوآوری موجب افزایش رفتارهای داخلی دانش شده و در نتیجه مانع 

 (.2061 افشار و احمدزاده، ،26طاهامتان)یک شاخص بالقوه مهم در کیفیت یک مقاله است 

ای اشاره دارد که معموالً به عنوان نوشته ی فکری، مورد دیگری است که به مقاالت استناد شدهپایه  

-دهند و مقاالت خود را مینجام میوقتی محققان مطالعات خود را ا. شودتحقیق در نظر گرفته می

ها بعضی از کارهای قبلی را به عنوان نظریه دانش خود انتخاب کرده و در نتیجه از آن  نویسند آن

یک . ایجاد دانش و الگوی استنادی همراه است محققین معتقدند که پایه فکری با. کننداستفاده می

ترین مقاالت ساخته شده  اساس اطالعات مهم ه بردهد کمقاله با سطح باالیی از پایه فکری نشان می

ای با پایه در نتیجه مقاله. است و استدالل علمی خود را با یک مبانی نظری خوبی توسعه داده است

فکری باالتر دارای کیفیت باال و درنتیجه احتمال دارد استناد بیشتری دریافت کند در حالی که احتمال 

 (. 206 انگ وگووان،ژ)دارد کمتر به آن اشاره شود 

 های ثبت اختراع و ارزش آنپروانه

های ثبت اختراعات در سنجی بود که به اهمیت پروانهازجمله پیشگامان علم 22فرانسیس نارین   

( 6333)در واقع نارین . های عملی مهمی در این راه برداشتسنجی پی برد و گاممطالعات ارزیابانه علم

                                                 
2  Zhang, &  Guan 
2  Tahamtan 
22 Fransis Narin 
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سنجی یا کتابسنجی ، اختراع24های ثبت اختراعاتهای سنجش پروانهبرای نخستین بار از اصطالح

سنجی که با استفاده استفاده کرد و آن را برای بخشی از مطالعات کمی علم 23های ثبت اختراعاتپروانه

در دو دهه گذشته شاهد افزایش . پذیرد به کاربردهای ثبت اختراعات صورت میاز اطالعات پروانه

دیجیتالی شدن . ایم اختراع در تحقیقات علوم اجتماعی بوده های ثبتاستفاده از دادهقابل توجهی در 

ها به منظور هایی را برای استفاده از این دادهها روش های ثبت اختراع و افزایش قدرت محاسبه آنداده

 . آورده است گیری نوآوری، جریان دانش و شبکه نوآوری در میان افراد، نهادها و مناطق فراهماندازه

-ترین شاخصهای ثبت اختراع، امروزه از آن در جایگاه یکی از مهمبه دنبال افزایش اهمیت پروانه   

های سنجش علم، ترین شاخصشود؛ از این رو این شاخص جزء اهمیتهای فناوری و نوآوری یاد می

ر سازمان ملل و سازمان المللی نظیهای معتبر بینفناوری و نوآوری در کشورها و همچنین سازمان

از (. 6433زاده و نورمحمدی، نوروزی چاکلی، حسن)شود محسوب می  2همکاری اقتصادی و توسعه

های مبتنی بر پروانه گیری برون داد فناوری در دسترس است، شاخصهایی که برای اندازهبین شاخص

 اطالعات. رانه در کشورها هستندهای فناواختراع، سنجه مناسبی برای ارزیابی برون داد فعالیتثبت 

 تحوالت شوند آخرینمی منتشر ثبت، تقاضای از پس ماه 18 الی 3 حدود اینکه به توجه با *هاپتنت

 در اغلب دارد وجود ها آن در که اطالعاتی و هستند فنی دانش منبع بنابراین، .دهندمی نشان را فنی

 که دارندمی بیان اروپا اختراع ثبت هایپروانه اداره و اروپا کمیسیون. شودنمی یافت دیگر مدارک

زاده توکلی) یافت اختراع ثبت هایپروانه در توانمی تنها را دانش فنی از درصد 80 حال حاضر در

 (.6432راوری و سهیلی، 

های فنی قرار مدارک اختراع حاوی منابع غنی اطالعات در مورد اختراع هستند که در گروه گزارش  

همچنین آمارهای ثبت اختراع، منبعی منحصر به فرد . گیرند که در جای دیگری در دسترس نیستندمی

داد های تمام عیار برونرود و در نبود شاخصبرای تحلیل فرایند تغییر و تحول در فناوری به شمار می

داد نگیری بروهای اختراعات ثبت شده، بهترین شاخص در دسترس، برای اندازهنوآوری، شاخص

ها را به عنوان  توان آنشوند و میاختراعات اغلب به فرایند تحقیق و توسعه مربوط می. نوآوری هستند

-از این رو مکمل مهمی برای منابع اطالعاتی سنتی جهت اندازه. برونداد تحقیق و توسعه در نظر گرفت

کننده و در مورد عوامل تعیینها، نوشتاری علمی اختراع. روندگیری اطالعات علمی و فنی به شمار می

 وابستگی در تغییرات ترسیم در های آنداده از فزاینده طوری به که های نوآورانه هستندمؤثر فعالیت

 های پروانه ثبتشاخص (.6436آرانی، نقشینه و طاهری،  عالئی)شود می استفاده فناوری نفوذ و

ها تعیین ها و سازمانفراتر از سطح دستگاه های کالن ارزیابی علم و فناوری واختراع که از شاخص

                                                 
23 Patentometrics 
2  Patent bibliometrics 

2  Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD( 
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تواند روند عمومی و ارتباط داخلی بخش فناوری کشور و ها میاساس این شاخص اند ارزیابی برشده

 .المللی تعیین کندها را در بعد بین موقعیت نسبی آن

برای مدت  داند که توسط دولت، پتنت برای یک اختراع را حقی می21سازمان جهانی مالکیت فکری 

شود تا مانع از سوء استفاده دیگران برای فروش، عرضه برای فروش، مشخصی به مخترع داده می

 .واردات، ساخت یا استفاده از آن اختراع بدون اجازه مخترع شود

. گویندبه طور کلی هرگونه اطالعاتی را که بتوان از مستندات پتنت استخراج کرد، اطالعات پتنت می  

کننده پتنت تا مشخصات فنی اختراع را دربر ت طیف وسیعی از مشخصات شخصی ثبتاین اطالعا

افشاء شدن دانش فنی بروز محققین و مراکز تحقیقاتی سبب دسترسی سایر محققین به دانش . گیرد می

شود عالوه بر جلوگیری از دوباره کاری تحقیقاتی، محققین بتوانند از آن دانش گردد و باعث میمی

تر در سراسر دنیا گسترش ترش فناوری روز استفاده کنند و مرزهای دانش بشری هرچه سریعبرای گس

 (.6431فرقانی، )یابد 

 سطوح کاربرد تحلیل پتنت در مراکز پژوهشی

افراد برحسب  سطح هرها در کلیه سطوح سازمانی، مراکز پژوهشی کاربرد دارد و در اطالعات پتنت  

کاربردهای تحلیل . برداری نمایندتوانند از این اطالعات بهرهشرایط کاری و مقتضیات شغلی خود می

 :شود یمدر مراکز تحقیقاتی در سه سطح تقسیم  بتنت

در این سطح مدیران برحسب نیاز خود از این اطالعات در جهت (: راهبردی)سطح اول؛ سطح کالن 

های در این سطح فعالیت .کنندپژوهشی زیر نظر خود استفاده می مدیریت مراکز ریزی وراهبری، برنامه

توان ها نمیهای خام در مستندات پتنتبنابراین از داده. پذیردتحقیق و توسعه در سازمان صورت می

گرفت و باید تحلیل مناسبی روی این اطالعات صورت گرفته و از دانش خلق  صورت مستقیم بهره به

-های کاربرد اطالعات پتنت در این سطح میاز جمله زمینه. گیری استفاده کرددر جهت تصمیمشده 

و همچنین ( محیط بیرون)گذاری تحقیق و توسعه، تحلیل محیط تحقیقاتی توان به مواردی مانند سیاست

 .نتایج ارزیابی نتایج تحقیق و توسعه و رفع موانع تحقیقیاتی اشاره نمود

ها و سایر مسئوالن برحسب نیاز در این سطح نیز مسئوالن اجرایی، مدیران پروژه: انیسطح دوم؛ سطح می

 .دهدهای مدیران ارشد انجام میجهت  تحقق اهداف سازمانی و سیاست ریزی الزم را درخود برنامه

  2در این سطح کارشناسان، پژوهشگران و نیروهای دانشی(: کارشناسی)سطح سوم؛ سطح عملیاتی

 .پذیردهای فنی و فناورانه سازمان معموال در این سطح صورت میپیشرفت. رار دارندسازمان ق
                                                 

 .شودهای ثبت اختراع استفاده میکلمه پتنت بجای عبارت پروانه*
2  World Intellectual Property Organization(WIPO) 
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 اختراع در مراکز پژوهشیهای ثبتچهارچوب تحلیل پروانه .6شکل

 

 

 

 اختراعهای ثبت ارزش استناد در پروانه

به ادبیات های قبلی و بررسی ارجاعات های ثبت اختراع وابستگی به فناوریاستناد در پروانه   

های تجزیه و تحلیل استنادات پروانه .دهدای از پیوند علم و فناوری را نشان میغیرمستقیم به عنوان نشانه

فرضیه اساسی این استنادها و استفاده از . ثبت اختراع یک روش گسترده در ارزیابی علم و فناوری است

های مهمی شود حاوی ایدهختراع انجام میهای ثبت امقاالت یا اختراعات، که توسط بسیاری از پروانه

دهد که یک رابطه مثبت مطالعات اعتبارسنجی متعددی نشان می. اندهستند که مخترعان متعددی ساخته

 های ثبتدر جهت تجزیه و تحلیل استنادات پروانه. و قوی بین استنادها و اهمیت فناوری وجود دارد

کنند که از طریق آن دانش در صحبت می« 23دانش سرریز»ان اختراع، اقتصاددانان از استنادات به عنو

این روابط بین . شودها فناوری جدیدی ایجاد می شود و با ایجاد و بهبود یافتن آنطول زمان انباشته می

بینی های استناد علمی بین ثبت اختراعات و نشریات علمی پیشتواند از طریق لینکهای فناوری مینسل

 .(2010IEEE,) شود

                                                                                                                                            
2  Knowlegde-workers 
2  knowledge spillovers 
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توانیم اوالً، می: های ثبت اختراع عبارت است ازی گسترده از روند مبتنی براستناد در پروانهدو جنبه  

ای ای بر روی یک فضای فناوری با ابعاد بزرگ به گونههای ممکن را که به صورت نقشههمه فناوری

 عی است، یعنی اختراعات بردوماً، روند اختراع تجم. تواند در این فضا باشد، دیدکه یک اختراع می

آید شود و به نوبه خود، تسهیالتی که بعداً به وجود میاند، ساخته میهایی که قبالً ساخته شده روی آن

مورد  ما را در 23شود، استنادهای قبلیبنابراین استنادهایی که در یک پتنت ظاهر می. کنندرا تسهیل می

های فناوری نسل 40سازد و استنادهای بعدیی مطلع میهای یک اختراع و پیشنهادهای قدیمپیش شرط

تحلیل استنادی بر این فرض استوار است که میزان و ماهیت پیشینه اختراعات . کندبیشتری رو معرفی می

فناوری و  اطالعاتی درباره نوآوری یا رادیکالیسم اختراع، و میزان و ماهیت نسل جدید اختراع تأثیر

در سیستم ثبت اختراع زمانی که اختراع جدیدی (  206، 46جف)دهد می ارزش اقتصادی آن را نشان

دهد که اختراع جدید پیشرفت کند و نشان میشود مخترع به آثار قبلی موجود اشاره میثبت می

برخی موارد اختراع جدید نشان دهنده پیشرفت، نسبت به  در. بیشتری نسبت به این آثار داشته است

توان یک کاربرد کامالً جدید از کشف حالی که در موارد دیگر اختراع میفناوری موجود است، در 

 .علمی باشد

 

 ارتباط علم و فناوری

 این در که مختلفی هایدیدگاه به گذرا نگاهی فناوری و علم بین تر ارتباطساده درک منظور به   

 و علم میان ارتباط درک در اصلی مدل سه تاریخ، طول در .بود خواهد مثمرثمر شده، ارائه زمینه

 :کردند نقش ایفای فناوری

 هاآن میان اندکی تعامل که هستند دانش از قلمروهایی فناوری و علم مستقل، مدل اساس بر .6

 دارد؛ وجود

 کاربردهای به وابسته را علم یا و علم کاربردهای به وابسته را فناوری غیرمستقل، مدل .2

 داند؛می فناوری

  کنند؛می برقرار یکدیگر با همزیستی ارتباط یک حوزه دو این که است مدعی همبسته مدل  .4

 در غیرمستقل مدل بود، فرما حکم وسطی قرون و باستان دوران در مستقل مدل که گفت توانمی

 بیستم قرن در نیز همبسته مدل و بود توجه مورد بیشتر نوزدهم قرن طول تمام در و مدرن دوره اوایل

 (.6432رِیدر،  و چَنل)یافت  استیال

                                                 
2  Backward Citation 
3  Forward Citation 
3  Jaffe 
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 های به کمک است پرداخته فناوری و علم بین رابطه بررسی به ای کهمقاله در ،(6333) 42بروکس

 است پیچیده فناوری و علم بین ارتباط که کندمی عنوان و پردازدمی علم به فناوری و فناوری به علم

 هاینمونه ما امروزه کههمچنان  است؛ متفاوت فناوری خاص هایزمین در ایمالحظه قابل طور به و

 به که هستند هم مواردی و هستند یکدیگر مکمل فناوری و علم که دهیم نشان توانیم می را زیادی

-ایده برای عنوان منبعی به: کندمی کمک فناوری به جهاتی از علم بروکس نظر نیستند از مرتبط هم

 فنون ابزارسازی، در مهندسی، طراحی ابزارهای و فنون برای منبعی عنوان به جدید، فناورانه های

 منبع عنوان به و فناوری ارزیابی های انسانی،مهارت توسعه در تحلیلی، هایروش و آزمایشگاهی

 نقش علم توسعه در جهاتی از نیز فناوری که داردمی اذعان وی دیگر سوی از. توسعه راهبردی

 .کندکمک می جدید علمی هایچالش در ابزارسازی توان افزایش به است، فناوری داشته

ثبت های های ثبت اختراع در پایگاه پروانهبا مطالعه استنادهای پروانه( 2001)و دیگران  44کاالیرت  

اختراع و عالئم تجاری آمریکا و پایگاه ثبت اختراع اروپا به این نتیجه رسیدند که استنادها شاخص 

است و نشان دهنده این نکته است که توسعه فناوری تا چه حد  مناسبی برای بررسی پیوند علم و فناوری

توان فناوری دو رویکرد را می و علم میان ارتباط بررسى در .در راستای دانش عمومی بوده است

 غیرمستقیم ارتباط رویکرد. «مستقیم»ارتباط  و رویکرد« غیرمستقیم»ارتباط  رویکرد: مدنظر قرار داد

 غیره و آموزشى روند دانشمندان، و مهندسان طریق از را فناورى و علم میان ارتباط که دارد تالش

 طریق از فناورى و علم تعامل مطالعه امکان به مستقیم ارتباط رویکرد حالی که در کند، بررسى

به . دارد اشاره است، موجود اختراع ثبت هاىپروانه در مدارک که منابعى کتابشناختى اطالعات

 مستقیم روشى به را فناورى و علم ارتباط اختراع ثبت هاىپروانه غیر از منابع به استناد اینکه خصوص

 به عنوان اختراع را ثبت هاىپروانه استنادهاى حوزه، این هاىپژوهش از بسیارى در. سازدمی برقرار

 (. 6433بیگدلی و صراطی شیرازی، )دانند می مدارک این گذارىبراى ارزش شاخصى

 در مطلب این .تاس کرده فرق تاریخی نظر از فناوری و علم بین روابط که است این واقعیت   

-دوره در و داشتند حضور مخترعان ای دوره در .کندمی فرق مختلف های زمان در و مختلف جوامع

 است متغیر و متحول ارتباطی فناوری و علم ارتباط ، واقع در و است شده بیشتر علم اهمیت دیگر ای

 اوالً، که بود این هامدت تا مورد این در غالب نگاه. دارد بستگی احوال و اوضاع و زمان شرایط به و

 و دانستندمی کاربردی علم را فناوری دوماً، و دارد برتری فناوری به نظری دانش یک عنوان به علم

راوی، میرزایی و همکاران، زاده ذوالفقاری، توکلی)بودند  معتقد فناوری و علم بین وسیعی ارتباط به

643 .) 

                                                 
32

 Brooks 
33

 Callaert 
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های اصلی از مؤلفهشود ای برای پیشرفت و درک علم دیده میارتباطات علم و فناوری به عنوان وسیله  

بنابراین برای . هم ثبت پتنت است های آن هر نظام ملی نوآوری، تولید فناوری است که از شاخصه

. ت علمی به فناوری تبدیل و برای صنعت کاربردی شوندتوسعه نظام ملی نوآوری باید انتشارات و مقاال

به غیر از تولیدات علمی، مقوله دیگری که در دنیای علم و فناوری مورد توجه بوده، نوآوری در 

تولید فناوری که نتیجه به کارگیری علم و فرایند نوآوری در . فناوری یا اختراعات و ابتکارات است

اختراعات ثبت شده از بروندادهای . تایج تولیدات علمی نیز استعرصه عمل است، کاربردی کردن ن

های عملکرد سامانه علم و فناوری بشمار ترین شاخص مهم فرایند تحقیق و توسعه و همچنین از مهم

حال مطالعه در سازمان و سایر  های درها اطالعات ارزشمندی در خصوص فناوریتحلیل پتنت. رودمی

بینی فناوری، تحلیل توان به کاربردهایی مانند پیشدر این زمینه می. آوردم میهای مرتبط فراهفناوری

 .اشاره کرد... های جایگزین، تحلیل روند تحوالت فناوری و  چرخه عمر فناوری، شناسایی فناوری

ها یا های استنادی در حکم ابزارهایی به منظور آزمون فرضیههای علمی، شاخصدر بستر پژوهش  

گذاری، از  در بستر سیاست. روابط کلی بین متغیرهای دخیل در یک چارچوب نظری هستندبررسی 

این تصمیم . گذارانه بهره گرفت توان در رسیدن به نوعی تصمیم سیاستهای استنادی میشاخص

های پژوهشی، مؤسسات یا ای از افراد از قبیل گروهممکن است نه تنها مرتبط با یک نفر، بلکه مجموعه

بروندادهای تحلیل استنادی برای افراد پژوهشگر و مؤسساتی که آنان تحقیقاتشان . های علمی باشدهرشت

 (.6431حبیب زاده و نوروزی، )رسانند، پیامدهای علمی دارد را در آنجا به انجام می

اختراع و تولیدات علمی بروندادهای جامعه علمی و صنعتی کشور  های ثبتاز آنجایی که پروانه  

تواند به دو عامل اصلی می. شودهستند و علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می

جهش و رشد اقتصادی منجر شود که یکی افزایش ظرفیت خالقیت، نوآوری و ابتکارات از طریق 

ها با بازار و نیازهای صنعت است  های علمی و دیگری ارتباط دادن آنگذاری در پژوهشسرمایه

کاربردی  بنابراین در نظام ملی نوآوری هم تولید انتشارات علمی و هم ثبت پتنت و(. 6431عبدلی، )

آید که با ها برای استفاده صنعت نقش مهمی دارد و زیرساخت اساسی آن به حساب می کردن آن

 .توان انتظار توسعه نظام ملی نوآوری را داشتها می افزایش و تقویت آن

پژوهشگران با انتشار دستاوردهای علمی . های نظام ملی نوآوری، انتشارات علمی استیکی از ورودی  

های خود و استفاده از بازخوردهای جامعه علمی ، توان و المللی ضمن انتشار یافته خود در مجامع بین

بررسی دقیق انتشارات علمی یک کشور، . دهندقدت کشور متبوع خود را در آن شاخه علمی نشان می

 :زایای بسیاری از جمله موارد زیر را به دنبال داردم

 های کالن و بخشی تولید علمی،بررسی کارای و اثربخشی سیاست 

 وری پژوهشگران یک کشور،بررسی بهره 
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 های داخلی برای نیل به اهداف بلندمدت،آگاهی از ظرفیت 

 ،شناسایی وضعیت فعلی و روند حرکتی کشور در بازه زمانی مشخص 

  های چرخه فناوری کشور،حجم ورودیشناسایی 

 ،مقایسه وضعیت با کشورهای هدف و مقایسه کارایی 

 های کالن برای حرکت به آیندهگذاریسیاست. 

شود باید به فناوری تبدیل شود، چرا که تولید علم به دانش و علم که اغلب در قالب مقاالت ارائه می  

بدیهی است که بعد از تبدیل آن به فناوری باعث . تواند به پیشرفت کشور منجر گرددتنهایی نمی

زا  همچنین تأکید جمهوری اسالمی ایران بر رشد درون. توانمندی و پیشرفت صنعتی نیز خواهد شد

کند که مؤلفه تولید فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد؛ که میزان اختراعات ثبت شده نیز از ایجاب می

پورتر و همکارانش نیز به (. 6432قاضی نوری و شجاعی، تعصب،  بی)های این مؤلفه است شاخص

های ثبت شده را شاخصی مناسب برای سنجش منظور تحلیل و ارزیابی نظام ملی نوآوری، پتنت

 (.2002، 43فورمن، پورتر و استرن)اند  نوآوری معرفی کرده

 فناوریی رابطه علم و رح دربارهای مطهنظریه 

در ( 6432)که چنل و ریدر ی مباحث مختلفی مطرح شده استتکنولوژبت بین علم و ی نسدرباره   

ای فناوری و علم مستقل از پژوهش خود در حوزه مهندسی به این نتیجه رسیده است که در چنین حوزه

-بدون علم دوام آورد و علم نمی تواند در نتیجه فناوری نمی. یکدیگر نیستند بلکه وابسته به یکدیگرند

خواهیم مطرح در این پژوهش سه رویکرد اصلی به در ادامه، . ری وجود داشته باشدتواند بدون فناو

 .پرداخت

 ی علم کاربردیمثابه به فناوری . 

م ن علوی میان تکنولوژی به عنوا. تسیک از این رویکرد ارائه کرده اسالتفسیری ک  4ماریو بانژ 

ا در جهت د یتواننظریات علم میروش و . ده استز قائل شکاربردی و  علم محض، به نحو ذیل تمای

اگر . ی و درونی به کار گرفته شود یا رفاه و قدرت ما را فزونی بخشدافزایش دانش ما از واقعیت بیرون

اس عملی باشد، علم ر هدف در اسشود؛ و اگد، علم محض تحصیل میشناختی باشمعرفت هدف، صرفاً

و های علمی ی پژوهشرد و انگیزهود به رویکبه نظر بانژ، این اهداف خ. ی حاصل خواهد شدکاربرد

 .اندتکنولوژیک وابسته

                                                 
3 

 Furman, Porter & Stern 
3  Mario Bunge 
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 شده ی علم نهاییمثابه به فناوری .2

سازی را ، نهاییی علمیت که در مراحلی از توسعهسازی آن اسی نهایییکی از اهداف اصلی نظریه   

ی علمی را به کار عهتوسز برای این منظور، این نظریه، تفسیری ا. تمحقق کند که ممکن و مثمرثمر اس

کل گرفته است؛ ی آن شبر پایهاً و اساسی علمی توماس کوهن استفاده کرده عهل توسبندد که از مدمی

ی سازی به درستی مدعی نهاییهنظری .کندشدت از یک رویکرد درونگرا حمایت می ه کوهن بهچرا ک

ازی، سی نهاییاس نظریهبراس .ودشق دانش جدید منجر میت که علم تکنولوژیکی به گسترش موثاس

با این حال در کل، چنین  .تته یا بالغ رشد کرده اسعلمی بسات ی نظریدانش تکنولوژیک بر مبنا

های دانشی تنها بخشی از دانشی است که برای طراحی، تولید، استفاده یا حفظ مصنوعات یا سیستم

سازی را برای فلسفه تکنولوژی و علوم نهاییی این بدون شک، ارزش نظریه. تکنولوژیکی، نیاز است

 .دکنک محدود میتکنولوژی

 

 فناوری مثابه علم به .3

اند کرده پندارد، حمایتمی «فناوری مثابه بهعلم را »ه فی از فناوری، کراراً از چنین فرضی کتفاسیر فلس  

ایم که این بوده  4والتور، برون41و شاهد توسعه مفهوم تکنوساینس در نظریات افرادی چون دوناهاراوی

دم و برتری عمل را ثابت اول اینکه تق. های ضروری میان علم و فناوری رو دربر داردمفهوم شباهت

در فرایندهای عملی مداخله، مذاکره،  اًها، اساسهم دانشمندان و هم مهندسان یا تکنولوژیست :داندمی

از جمله )فناوری ف بیشتر تفاسیر سنتی از ارتباط علم و عالوه بر این، برخال. اخت و شراکت دارندس

ت که عبارت اسفناوری ، یک رویکرد تکنوساینتیفیک اهمیت اجزای علم و (تفسیر علم کاربردی بانژ

-ن رویکرد بر این واقعیت تأکید میدر نهایت، ای. کندا را روشن میو فرایندهاز مصنوعات، تعامالت 

همین دلیل، شکل ده است و به تبدیل ش «علم بزرگ»ه طور فزایندهایی به تم، علم بکند که در قرن بیس

اً م را اساسگرای کلی که علن رویکرد تقلیلاز ای .گیردک سازمان صنعتی را به خود گرفته و میی

ت است که ی این واقعیفنّاور مثابه بهیر علم مشکل دیگر تفس .ردت کتوان حمای ینمداند، فناوری می

نجش این ن برای سکند که تاکنوخاصی را متبادر می ها آزمایشی معنایی دارند که معنای نظریات علم

 .دانر گرفتهنظریات مورد استفاده قرا

                                                 
3  Donna Haraway  
3  Bruno Latour 
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 های ثبت اختراعهای داخلی و خارجی پروانهپیشینه

المللی های بینهای ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه، پروانه(6430)عبدخدا، نوروزی و راوند   

های ثبت اختراع اروپا را بر اساس موضوعی در فاصله و اداره پروانه USPTO ،WIPOثبت اختراع 

با هدف بررسی میزان پیشرفت علم و فناوری، کشف پتانسیل الزم در کارهای  1 63-2066های سال

ش قرار تحلیلی مورد پژوه –سنجی و روش توصیفی پژوهشی و ترسیم نقشه دانش با رویکردهای علم

ها پروانه ثبت اختراع از مخترعان ایرانی در این پایگاه 262های این پژوهش نشان داد که اند و یافتهداده

همچنین میانگین . باشدها میبه ثبت رسیده است که نشان دهنده سهم کم مخترعان ایرانی در این پایگاه

های ثبت اختراع در د بوده است و بیشترین پروانهمور 1ها به ازای هرسال، تقریباً ها در این پایگاهپروانه

 .بوده است« منسوجات، کاغذ»و کمترین در حوزه « شیمی، متالوژی»حوزه موضوعی 

های ثبت اختراع و تولیدات ، در مطالعه موردی رابطه بین پروانه(6436)آرانی، نقشینه و طاهری عالئی  

علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران با روش های خروجی علمی مخترعان ایرانی بر اساس شاخص

تحلیل محتوا، از چهار پایگاه ثبت اختراع اروپا، آمریکا، ژاپن و وایپو و برای تولیدات علمی از پایگاه 

های این پژوهش که با هدف ارزیابی ارتباط دو مقوله تعداد پروانه. آوساینس استفاده کرده بودندوب

ات علمی مخترعان انجام پذیرفته بود رابطه معناداری میان دو متغیر نشان داده ثبت اختراع و تعداد تولید

 .درصد تولید علمی مخترعان در مقایسه با سایر پژوهشگران قابل تأمل است  .1نشد و سهم 

های مرتبط، با روش مطالعه توصیفی ها و پیشینهبا هدف بررسی پژوهش(. 6432)زاده و سهیلی توکلی  

اند و در های ثبت اختراع پرداختهای به تحلیل استنادی پروانهز نوع تحلیل اسنادی کتابخانهتحلیلی ا -

 مطالعات برای ارزشمند منابع از یکی اختراع ثبت هایپروانه استنادهایپژوهش خود نشان دادند که 

 ایجاد برای اختراع، ثبت هایپروانه اطالعات. آیندمی حساب به فناوری و علم ارزیابی و سنجشی

 مورد است، شده علمی هایمقاله و قبلی مرتبط اختراع ثبت هایپروانه به که فناوری، استنادهایی نقشه

-پروانه استنادهای میزان اساس بر فناوری آینده توسعه سنجش امکان همچنین. گیرندمی قرار استفاده

 .دارد وجود اختراع ثبت های

 

عامل نگاه )ارزش منابع دانش براساس اهمیت » عنوان تحت تحقیقی ، در(6432) منصوری و عصاره  

 ثبت هایپروانه اهمیت و تأثیر« های ثبت اختراع مطالعه موردی پروانه(: به گذشته و نگاه به آینده

فناوری با استفاده از روش تحلیل استنادی و پایگاه  توسعه در الکترونیک و برق حوزه در اختراع

USPTO  خاص فرمول از استفاده با استنادی تحلیل اساس بر تحقیق این. اندهداد قرار بررسی مورد 

 باید که دهدمی نشان نتایج .است گرفته قرار بررسینگاه به آینده و نگاه به گذشته مورد  هایسنجه

 .گردد مشخص فناوری در آن واقعی تأثیر تا باشد گذشته منابع این انتشار زمان از سال ده حداقل
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های ثبت اختراع ، به تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه(6433)بیگدلی و صراطی   

-با هدف تحلیل جریان دانش از طریق بررسی استنادهای پروانه 2064-2003های ایرانی در طول سال

اند پرداخته USPTOسنجی ، مطالعه استنادی و پایگاه های ثبت اختراع ایران، با استفاده از روش علم

های ثبت اختراع های ثبت اختراع به منابعی غیر از پروانهدرصد از پروانه 34و مشخص کردند که فقط 

های درصد استنادها به دیگر پروانه 1.  اند  و از کل استنادهای صورت گرفته، در حدود استناد کرده

های ثبت اختراع بوده است و همچنین روانهدرصد استنادها به منابعی غیر از پ 22.3ثبت اختراع و فقط 

های ثبت اختراع ایران به صورت کلی و نیز ها معنادار بوده و اختالف در تعداد استناد به پروانهآزمون

های مشخص کرد که پروانه ها گیری آندهد و در نهایت نتیجههای موضوعی را نشان میدر میان حوزه

 .بنیان -بنیان هستند تا علمثبت اختراع ایران، بیشتر فناوری 

های ثبت ، با استفاده از تحلیل استنادی در بررسی نفوذ و اهمیت پروانه( 643)سهیلی و منصوری   

در   2063- 200اختراع کشورهای اسالمی موجود در پایگاه اداره ثبت اختراع آمریکا در بازه زمانی 

دارای بیشترین « نگاه به آینده»ابتدایی در  هایگیری جریان دانش، متوجه شدند که سالچگونگی شکل

 یک تأثیر پیگیرى به اختراع ثبت هاىاهمیت پروانه بررسىتأثیر بوده و نمره کلیت که به نمره ضریب

های ثبت اختراع مورد به سمت صفر بوده به عبارتی، تأثیر پروانهپردازد، می فناورى پیشرفت در اختراع

های در نتیجه میان نتایج آزمون سنجه. های تخصصی و مشابه بوده استزهاستناد واقع شده بیشتر بر حو

نگاه به آینده و کلیت با جریان دانش رابطه معناداری وجود دارد بدین معنی که هرچه بر میزان نمره 

اهمیت نگاه به آینده و کلیت افزوده شود، میزان جریان دانش و به اعتباری میزان استناد قرار گرفتن نیز 

 .کند فزایش پیدا میا

های مطالعات خود در زمینه ترسیم نقشه علمی پروانه ، در( 643)محمدی جوزدانی،عاصمی و شعبانی   

های سنجی، تحلیل استنادی و پایگاهبا استفاده از روش علم( 2063-0 63) ثبت اختراع مخترعان ایرانی 

ین نتیجه رسیدند که میانگین به ا USPTO, WIPO, EPO, JPOالمللی ثبت اختراع شامل بین

همچنین بیشترین و پراستنادترین اختراعات . بوده است 3/60ثبت اختراع در هر سال در بازه مورد نظر 

همچنین نتایج این پژوهش نشان . در رده نیازهای انسانی و کمترین در رده کاغذ و منسوجات بوده است

اساس  للی سیر صعودی داشته و این اختراعات برالم های بینداد که روند رشد اختراعات در پایگاه

 . اندنیازهای اساسی مردم به وجود آمده
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های ثبت اختراع در تحقیقات ی استناد پروانه، در پژوهش خود به بررسی و مرور داده( 206) 43جف  

ر ها از نظدر این پژوهش که به صورت مروری صورت گرفته است، پتنت. علوم اجتماعی پرداخته است

استفاده . ها با توجه به استنادهای قبلی و بعدی بررسی شده است تأثیر فناوری، فاصله فناوری و تنوع آن

-های ثبت اختراع در تحقیقات علوم اجتماعی در اسناد علمی موجود از گوگل اسکالر بین سالاز داده

دهنده هر دو عنصر عرضه و  که این افزایش نشان. برابری داشته است 60افزایش  2063تا  2000های 

ها بوده  های ثبت اختراع همراه با افزایش تحلیل آندر بخش عرضه دیجیتالی کردن پرونده. تقاضا است

در . های ثبت اختراع نیز به طور مداوم افزایش یافته استهای استناد پروانههمچنین پرونده داده. است

شود؛ بعضی از ای به عنوان یک منبع مشاهده میندههای نامشهود به طور فزایبخش تقاضا نیز دارایی

مند به پاسخگویی به  بنابراین محققان عالقه. کنندها منبع اصلی درآمدهای اقتصادی استدالل می آن

ای سؤاالت متنوع در مورد تجمع و انتشار دانش، نوآوری، استراتژی شرکت و رشد اقتصادی منطقه

 .هستند

  

                                                 
3 

 Jaffe 
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 گیرینتیجه

های فناوری و به توسعه پایدار پیشرفت زیرساخت ای پیشرفت جوامع و رسیدنهیکی از مؤلفه

ققان و مراکز تحقیقاتی و مح. حاصل زنجیره وار رشد علمی است ،پیشرفت فناوری. تکنولوژیکی است

ها مبنای رشد علمی جوامع را تولیدات علمی با کیفیت و در صدر این تولیدات مقاالت پر دانشگاه

استناد در این جا مولفه ای برای سنجش کیفیت تولیدات علمی و ارتباط این تولیدات بر . دداناستناد می

پروانه های ثبت اختراع را نمیتوان مستقیما به مثابه فناوری در نظر گرفت . پروانه های ثبت اختراع است

نه های ثبت تحقیقات زیادی در زمینه تبدیل پروا ،اردفناوری بگذولی میتواند ارتباط مستقیمی بر 

ان میدهد پروانه بررسی ها نش .اختراع به فناوری انجام شده است که در بخش پیشینه ها به آن اشاره شد

های ثبت اختراع مکررا به مقاالت علمی استناد کرده اند و این ارتباط را در اینجا میتوان واصل علم و 

 .فناوری در نظر گرفت

های کند و مبحث مقالهگیری مییقات منتشر شده را اندازهاستناد تأثیر نتایج تحق از آنجایی که 

گیری کیفیت تحقیقات علمی برای چند دهه در جریان پراستناد، انتشارات باکیفیت، تعالی علمی، اندازه

گذاری کاربردی بوده است و همچنین تأثیر علم بر پیشرفت کشور و ارتباط آن با فناوری برای سیاست

 اختراع به عنوان مدرکی درنتیجه تبدیل دانش به فناوری ازهای ثبت ز پروانهاست در این راستا نی

اند از هایی که در این روند مورد استفاده قرار گرفتهمقاله و دانش. هستند ای برخورداراهمیت ویژه

تأثیر همچنین  ها،کاربردی بودن این مقالهبا  .اندهایی که استنادهای بیشتری دریافت کردهجمله مقاله

 .نشان داده شده است این مقاالت بر فناوری در واقع ارتباط علم و فناوری
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 منابع

تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه (. 6433)بیگدلی، زاهد؛ صراطی شیرازی، منصوره  .6

فصلنامه مطالعات ملی . 2064-2003های ای ثبت اختراع ایرانی در طول سالهتنادی پروانهاس

 .1 - 1، (2)21، کتابداری و سازماندهی اطالعات

های ثبت بررسی مطالعات استنادی پروانه(. 6432) فرامرز سهیلی، محمد؛ راوری،زادهتوکلی .2

 .46-64 ،(  ) ،رهیافت .اختراع

 علوم ظهور تاریخی تحلیل مهندسی، علوم ظهور(. 6432)ریدر  اف، هنس دیوید چنل، .4

 :13-13، ماهنامه سوره. میرزایی، رضا ترجمه. فناوری و علم نظری رابطه بررسی و مهندسی

663-622. 

تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در (. 6431)زاده، الناز؛ نوروزی، ناصر حبیب .3

 .41-26، ( 1)، رهیافت. نظام ملی نوآوری ایران

- 3، (14)مه کتاب، فصلناهای علمی، جایگاه استناد در فعالیت(. 6433)داورپناه، محمدرضا  . 

31. 

 مطالعه(.  643) سهیلی، فرامرز؛ محمد؛ میرزائی، احمد زاده راوی،ذوالفقاری، ثریا؛ توکلی .1

 اختراع ثبت هایپروانه و مقاالت واژگان مقایسه :فناوری و علم مدارک بین محتوایی رابطه

، اطالعات ایرانفصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری هوشمند،  هایزیردریایی برق مرتبط با

46(3 :)6033-6620  . 

های ثبت تحلیل موضوعی پروانه(. 6430)عبدخدا، محمدهیوا؛ نوروزی، علیرضا؛ راوند، سامان  . 

مجله . 1 63-2066های المللی ثبت اختراع در فاصله سال ینبهای اختراع ایرانی در پایگاه

 .1 -31، ( ) ، (سالمتپیاورد )دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

های اقتصادی پژوهش .نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی(. 6431) عبدلی، قهرمان .3

 621-604، (46)3،ایرانی
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های خروجی علم و شاخص(. 6436) یمهد یدسمحمد؛ نقشینه، نادر؛ طاهری،  عالئی آرانی، .3

های ثبت اختراع و پروانهمطالعه موردی رابطه میان : هوری اسالمی ایرانفناوری در جم

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات . تولیدات علمی مخترعان ایرانی

 .2 60-6044، (3) 2، ایران

بررسی و تحلیل کاربردهای تحلیل پتنت در مراکز تحقیقاتی کشور، (. 6431) فرقانی، علی .60

 .60-3، (64) ها و مراکز رشد،فصلنامه تخصصی پارک

-بندی پروانهتی در خوشههای کتابشناخارزیابی زوج (.6436) نرگس نشاط، آناهیتا؛ رمانی،ک .66

 . 4-22، (36)، ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات مطالعات. های ثبت اختراع
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پژوهشنامه پردازش و (. های ثبت اختراعمطالعه موردی پروانه: به گذشته و نگاه به آینده

 .133-  1، (4)23، مدیریت اطالعات

 ارزیابی (.6433) علی حمزهی، نورمحمد ؛محمد، زادهحسن عبدالرضا؛ ی،چاکل نوروزی .63

 فصلنامه. خاورمیانه منطقه در اسالمی هایکشور و ایران علم تولید جهانی جایگاه تطبیقی

 .44-6، (43)2، تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش
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