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اثیر ق  ت ا تقاد  ار  ا  ر  الم  اف ّا  ی        ا    ت  
 ها ماقاال آنکشو ها   تحایل  تاطة 

              

 چکیتف
     

هاای ووساعۀ امتعااهی هعاوار  ام اهعیات       شناسایی رابطۀ میان وضعیت اقتصادی و سایر مقوله :هتف

نظار هماو و    لحاظ اقتصاادی و هعننایا ام    ه بهدهند ک مطالعات نشان می. است ای برخوردار بود   ویژ 
ایا راستا، ایا پاژوه  باا هاد      در. گیرند می های متفاووی قرار یک ام کشورها در مایگا  فنّاوری، هر

فنّاوری کشورها به انجام رسید  و ساعی دارد باا    وحمیل پیوندهای میان قدرت اقتصادی و مایگا  همو و
 .های اقتصاد و همو و فنّاوری را وبییا کند ۀ میان مقولهها رابط وحمیل ایا گرو  ام شاخص

  
 ۸۳مطالعۀ آن مشتعل بر  سنجی است و مامعۀ مورد های همو ایا پژوه  ام نوع پژوه  :ش اسی   ش

ایاا کشاورها در   . اناد  مقایسه و ارمیابی قرار گرفتاه  کشوری است که در قالب سه خوشه با یکدیگر مورد
 و  اناد  در پایگاا  ساایعوگو باود     ۹۲۲ام  ش باالورهردارای شاخص  ۰۲۹۲ وا ۹۱۱۶طی دورۀ پانزد  سالۀ 

یا یهای بانک مهانی نیز در سه گرو  کشورهای با درآمد باال، متوسط و پاا  بندی آن، در وقسیو بر  هالو 
سااممان هعکااری    هاای اطالهااوی ساایعگو، یونساکو،     های ایا پژوه  ام پایگا  داد . اند حضور داشته

 و Excel افزارهاای  آن ام نارم وجزیاه و وحمیال    ادی و ووسعه و بانک مهانی استخراج شد  و برایاقتص
SPSS بساتگی   های پژوه  ام آمماون هاو   ها و فرضیه گویی به سؤال هعننیا مهت پاسخ. استفاد  شد

 .آمد  هعل  اسپیرما استفاد  به
  

هاای مایگاا     قدرت اقتصادی و شااخص  های نتایج حاکی ام آن است که بیا دو دسته شاخص :هالا اه

گاااری در هماوم و    هعننیا میاان میازان سارمایه   . بستگی مثبتی ومود دارد همو و فنّاوری کشورها هو
هاالو ، کشاورهایی کاه ام     باه . یافتگی هموم کشورها اروباطی مستقیو برقرار است فنّاوری و سطح ووسعه

 .فنّاوری نیز در مایگا  مطموبی قرار دارندقدرت اقتصادی مناسبی برخوردارند،  امنظر همو و 
  

هاای میرگارو  قادرت اقتصاادی و      شاد  بار روی شااخص     های انجاام  استفاد  ام آممون با :گیر  نایجه

میان قدرت اقتصادی و مایگا  همو و فنّاوری کشورها ، رابطۀ معنادار های میرگرو  همو و فنّاوری شاخص
گاااری بیشاتری را بار روی     یی که ووماه و سارمایه   نی دیگر، کشورهابه بیا. ید قرار گرفته استیمورد وأ
اناد، باه وبان آن شااهد پیشارفت و رشاد بیشاتری در         های قدرت اقتصادی خود صار  نعاود    شاخص
 .اند های مایگا  همو و فنّاوری خود بود  شاخص

  
قدرت اقتصاادی،  های ووسعه همو و فنّاوری،  های اقتصادی، شاخص سنجی، شاخص همو : تژگان کایت 

 ووان همعی، ووان فنّاوری
  

 1*عبدالرضا نوروزی چاکلی

 2زهرا مددی
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شگاه شاهد
صلنامه دان

دوف
 /

دوره 
1 /

شماره 
2 /
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ی 
پیاپ

2)
پژوهش


نامه


علم
سنجی

 

 اه  ایان مسئ مقتمه

ل تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر ابعاد مختلف  توسفعا امتعفاعیم هعفواره شناسفایی و فعیت       دلی  به
بررسی کشفورها  . است  های امتعاعی از اهعیتی خاص برخوردار بوده اقتصادی و ارتباط آن با سایر مقوله

هفای   گفاه لحاظ مایگاه علم و فنّفاوری در مای   ها ازنظر قدر  اقتصادی و هعچنین به دهد که آن نشان می
 3م زَویفر (2۰۰۲) 2م ففرد (2۰۰۲) 1تفوان بفه ملالعفا  اوزون    در این خصفوص مفی  . اند متفاوتی قرار گرفته

بررسفی   ابعاد گوناگونی از این مو وع را مورد ماشاره کرد که هرکدام در تحقیقا  خود به نوعی (2۰۰۲)
 و نقشفی  4و عیت قدر  اقتصفادی در ایران نیز شواهدی مبنی بر اهعیت بودمه و . اند و تحلیل قرار داده
 اتوان بفه تأکیفد نقشف    این موارد می ازمعلا. ومود دارد مباشد  بر عهده داشته تواند کشورمی که در توسعا

درصدی از تولید ناخالص داخلی به امفر تحقیقفا  در    4بر اختصاص سهم ( 1:131۰) مامع علعی کشور
کفه   طوری رود؛ به ه یکی دیگر از این شواهد به شعار میو بودم برآنم قانون برنامه عالوه. کشور اشاره کرد
بخ  علم و فنّاوری بر ایفن نکتفه تأکیفد     از 11کشورم در مادۀ  اسالا پنجم توسع پنج ادر فصل دوم برنام

ای  گونفه ه منظور افزای  سفهم تحقیفو و پفشوه  از تولیفد ناخفالص داخلفیم بایفد بف          است که به  شده
درصد افزای  یافتفه و تفا    ۵/۰وه  از تولید ناخالص داخلی ساالنه به میزان ریزی شود که سهم پش برنامه

ایفن مفوارد    اهعف (. 131۰تیفر 12م پرتال وزار  علومم تحقیقا  و فنّفاوری )رصد برسد د 3 پایان برنامه به
بخشفیدن قفدر  اقتصفادیل علفم و      اسناد باالدستی کشور برای بهبود هعراه با تأکیدهای گوناگونی که در

انگیزاند که  تقویت مایگاه دان  و فنّاوری ومود داردم این سؤال را در ذهن برمی وری کشور به منظورفنّا
راستی میان قدر  اقتصادی و و عیت علم و فنّاوری کشورها چگونفه ارتبفاطی ومفود دارده بفه ایفن       به

نّاوری چگونه پیوند ترتیبم مسائلی از این قبیل که میان و عیت قدر  اقتصادی و مایگاه تولید علم و ف
تواند برقرار باشد؛ این پیوندها تا چه میزان بر مایگفاه علعفیم فنّفاوری و قفدر  اقتصفادی       و ارتباطی می

توان کشورهای مهان را براساس میزان تأثیرپذیری از این دو گروه از  است؛ چگونه می کشورها تأثیرگذار 
گذاری  های سیاست ها و پیوندها به عرصه این شاخص اتوان با ارائ بندی کرد؛ چگونه می ها تقسیم شاخص

های مایگفاه تولیفد علفم و فنّفاوری      های قدر  اقتصادی و شاخص علم و فنّاوری در ایرانم بین شاخص
هایی است که این پشوه  درصفدد   ترین دغدغه تری برقرار کردم هعگی از مهم کشور پیوندهای مستحکم

  .گویی به آن است پاسخ

  پژ هش ةپیشی 

 پژ هش ر  تلرتن  ةپیشی 

در ایرانم تحقیقاتی که به بررسی پیوند میان مایگاه اقتصادی و مایگاه علم و فنّاوری کشورها پرداخته 
است کفه   (138۲) به حقیقت  ترین تحقیو در این خصوص مربوط اینم مرتبط ومود با. ومود ندارد مباشد

                                                                                                                                                     
1. Uzun 

2. Y. YE Fred 

3. Sánchez-Carbonell Xavier 

4. economic power 
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اقتصفادی پرداخفت و    اتوسعه بفر رشفد و توسفع    شدن تحقیو و  در پشوه  خود به بررسی تأثیر مهانی
دهد و اقتصفاد   رشد و قدر  اقتصادی پایدار تحوال  دان  و فنّاوری را نشان می نتیجه گرفت که ععدتاً

 . رساند دان  تا فنّاوری را به حداقل می ابنیانم فاصل دان 
 اتحقیو و توسعه در توسع خود به بررسی نق  ادر مقال( 138۲) ربیعی مبراینم در تحقیقی دیگر عالوه

اقتصادی کشورها پرداخته و به این نتیجه رسفید کفه تحقیفو و توسفعه و مایگفاه فنّفاوری و نفوآوری و        
 .هعچنین قدر  اقتصادی کشورها دارای ارتباطی مستقیم با یکدیگر هستند

 پژ هش ر  خا ج تز کشو  ةپیشی 

توان به تحقیو اوزون  دارد که از آن معله میدر خارج از ایرانم تحقیقا  مرتبلی در این حوزه ومود 
عنوان درصفدی    کرد تحقیو و توسعه به هزینه»وی در پشوه  خود مایگاه فنّاوری و . اشاره کرد( 2۰۰۲)

 مشفود  هفای قفدر  اقتصفادی محسفو  مفی      عنفوان یکفی از شفاخص     را که به« از تولید ناخالص داخلی
عنفوان   کرد تحقیفو و توسفعه بفه    هزینه»داد که هرچه میزان نتایج پشوه  وی نشان . موردبررسی قرار داد

تفری را در علفم و    در یک کشور بیشتر باشدم آن کشور مایگفاه قفوی  « درصدی از تولید ناخالصی داخلی
 .فنّاوری به خود اختصاص خواهد داد

بفه  « دیگفر کشفورها   برزیفل و : کامپیوتر اتولید علعی در رشت»در پشوه  خود با عنوان ( 2۰۰۲)یر وز
 به 1«مؤسسا اطالعا  علعی»شده در مجال  علعی تحت پوش   های نعایه بررسی ارتباط بین تعداد مقاله

و « کرد تولید ناخالص داخلفی  هزینه»های  عنوان شاخصی برای گروه علم و فنّاوری در مقایسه با شاخص 
هفای قفدر  اقتصفادی     صهایی از گروه شاخ عنوان شاخص به« کرد ناخالص برای تحقیو و توسعه هزینه»

 . ها ارتباطی مستقیم و مثبت ومود دارد پرداخت و نتیجه گرفت که بین این دو دسته از شاخص
های درآمد و تولید علفم پرداخفت و    بستگی بین شاخص به بررسی هم( 2۰۰۲)در پشوهشی دیگرم فرد 
تفرین   عنفوان یکفی از مهفم    بفه  2«کرد ناخالص داخلفی تحقیفو و توسفعه    هزینه»به این نتیجه رسید که بین 

تعداد کاربران اینترنفت  »و « های ثبت اختراعا  تعداد پروانه»های  های قدر  اقتصادی و شاخص شاخص
بسفتگی و ارتبفاطی    های گروه علم و فنّفاوریم هفم   ترین شاخص عنوان مهم  به« هزار نفر پنجدر مقیاس هر 
 .مثبت ومود دارد

بفه بررسفی   « های علفومم منفاطو و اقتصفاد    توسعه»خود با عنوان  ار مقالد( 2۰۰8) 3اینم می برعالوه
که قدر   های قدر  اقتصادی و تولید علم و فنّاوری پرداخت و نشان داد کشورهایی تعدادی از شاخص

صور  معکوس   از مایگاه علم و فنّاوری باالتری نیز برخوردارند و این رابله به ماقتصادی باالتری دارند
 .نیز ومود دارد

سنجی در  های درآمدی و علم بستگی بین شاخص در پشوهشی به ملالعا هم( 2۰۰8) 4هعچنینم وینکلر

                                                                                                                                                     
1. Institute for Scientific Information (ISI) 
2. Gross domestic Expenditure on R&D (GERD) 
3. Jaffe, Klaus  
4. Vinkler 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 .... اثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوریت

 

4 

شگاه شاهد
صلنامه دان

دوف
 /

دوره 
1 /

شماره 
2 /

ن
ستا

پاییز و زم
 

1931
 (

ی 
پیاپ

2)
پژوهش


نامه


علم
سنجی

 

نتففایج پففشوه  وی حففاکی از آن بففود کففه در کشففورهای . کشففورهای اروپففایی و غیراروپففایی پرداخففت
ری صرف های کعت تری برخوردارندم در علم و فنّاوری نیز هزینه ینیای پا نیافته که از سلوح بودمه توسعه
منظور تقویت مایگفاه علفم و فنّفاوری      وی با این نتیجه تأکید کرد که الزم است این کشورها به. شود می

 .کرد خود بر روی تحقیو و توسعه را افزای  دهند خودم میزان هزینه

 پرسش تساسی پژ هش

ونفه  های زیر میان قفدر  اقتصفادی و مایگفاه علفم و فنّفاوری کشفورها چگ       بر اساس گروه شاخص
 ای برقرار استه رابله

 ها  قت ا تقادار  شاخص 

 ( به قیعت ثابت و معادل قدر  خرید -میلیون دالر)کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه  هزینه
 ( ها تعامی حوزه)های علوم  اساس حوزه کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه بر هزینه

 ها  ّای      ا     شاخص 

   2۰1۰ تا 111۲ های ارک علعی هر کشور در سالنسبت استناد به هریک از مد
 2۰1۰ تا 111۲ زمانی  ۀتعداد کل مدارک علعی منتشرشدۀ کشورها در پایگاه سایعگو طی دور

 ها  پژ هش  رضیه

بستگی  کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه و نسبت استناد به هر مدرک علعی کشورها هم بین هزینه .1
 .ومود دارد

هفای علفوم و تعفداد مفدارک علعفی       اساس حفوزه  لص داخلی تحقیو و توسعه برکرد ناخا بین هزینه .2
 .بستگی ومود دارد ها هم کشورها در آن حوزه

 ش اسی پژ هش  ش 

  نوع     ش تنجام پژ هش

سنجی است که اطالعا  آن بفا روش اسفنادی گفردآوری شفده و بفا       این تحقیو از نوع تحقیقا  علم
هفای مفوردنظر از    اساس شفاخص  اطالعا  الزم بر. قرار گرفته است تجزیه و تحلیل روش تلبیقی مورد

بنفدی   بانک مهانیم نظام رتبه های اطالعاتی سایعگوم یونسکوم سازمان هعکاری اقتصادی و توسعهم پایگاه
اسفتخراج و   4سفاین  متفریک    او مؤسسف  3بنفدی تفایعز   نظام رتبفه  2بندی شانگهایم نظام رتبه 1کیو اسم

تحلیفل قفرار    و  های پشوه  مفورد تجزیفه   و فر یه ها به اهدافم پرس   تومه   باگردآوری شده و سپ
شده از سیاها وارسی الکترونیکی استفاده شد کفه   بندی اطالعا  گردآوری منظور تنظیم و دسته  به. گرفت

                                                                                                                                                     
1. QS 
2. Shanghai Jiao Tong University 

3. Times Higher Education 

4. Science-Metrix 
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شناسفی   نظران علم اطالعفا  و دانف    نفر از صاحب سیتر به روش صوریم توسط تعداد  روایی آن پی 
 .ید قرار گرفتیتأ مورد

نظر  های مورد به شاخص  تومه های اساسیم اطالعا  کشورها با گویی به پرس  منظور پاسخ  سپ  به
. و مقایسه قرار گرفتتجزیه و تحلیل  ها و نعودارهایی ارائه شد و مورد مدول  بندی شده و در قالب دسته
تعفامی   در. تگی اسپیرمن استفاده به ععل آمدبس های پشوه م از آزمون هم گویی به فر یه منظور پاسخ  به

بفود کفه بفا     SPSS و Excel اففزار  هام آخرین نسخا نرم دادهتجزیه و تحلیل  ترین ابزار برای مواردم اصلی
هفای   های اقتصفادی و شفاخص   اساس میزان تأثیرپذیری از شاخص کشورها بر مها درنهایت استفاده از آن

ها بیانگر چگونگی ومود پیونفد   بندی این خوشه. بندی شدند نه تقسیمعلم و فنّاوریم در سه خوشا مداگا
  .ای کشورها بود های توسعه میان این دو گروه از شاخص

  امعة پژ هش

مامعا این پشوه  مشتعل بر سه خوشه از کشورهای مهان است که متناسب بفا اهفداف پفشوه  و    
هفایی مداگانفه    و علفم و فنّفاوریم در خوشفه    های اقتصادی ویشه براساس میزان تأثیرپذیری از شاخص به

کشفوری اسفت کفه براسفاس اطالعفا        38ای متشکل از  واقعم این کشورها نعونه در. اند بندی شده دسته
اند و  در پایگاه سایعگو بوده 1۰۰ش باالتر از رم دارای شاخص ه2۰1۰ تا 111۲سالا  به دورۀ پانزده  مربوط
بنفدی خفود    به اینکه بانک مهانی در تقسیم  تومه با. اند ز حضور داشتههای بانک مهانی نی بندی در تقسیم

کشفورهای غیرعضفو سفازمان    )منلقا کشفورهای بفا درآمفد بفاال       ش مهان را ازلحاظ میزان درآمد به 
کشورهای عضفو سفازمان هعکفاری اقتصفادی و     )م کشورهای با درآمد باال  (هعکاری اقتصادی و توسعه

م (کشفورهای غیرعضفو سفازمان هعکفاری اقتصفادی و توسفعه      )آمفد متوسفط    م کشورهای بفا در (توسعه
م کشورهای بفا درآمفد   (کشورهای عضو سازمان هعکاری اقتصادی و توسعه)کشورهای با درآمد متوسط  

کندم در  ها تقسیم می یک از گروه نشده در هیچ بندی و کشورهای طبقه( تر از حد متوسط درآمد پایین)پایین 
اینم  ومود با. کشور پرداخته شده است 38بندی این  بندیم به دسته با الهام از هعان تقسیم این پشوه  نیز

بندی کشفورها اصفالحاتی صفور      منظور افزای   ریب دقت در خوشه  بندی این پشوه م به در تقسیم
گرفت و کشورهای عضو و غیرعضو سازمان هعکاری اقتصادی و توسعه با درآمفد بفاال در یفک دسفته و     

ای دیگفر قفرار    شورهای عضو و غیرعضو سازمان هعکاری اقتصادی و توسعه با درآمد متوسط در دستهک
 :اند از های این پشوه  عبار  به این ترتیبم مجعوع خوشه. اند گرفته

 استرالیام بلشیکم کانادام فرانسهم آلعانم اسرائیلم ایتالیام ژاپنم کرهم هلندم اسپانیام: شورهای با درآمد باالک .1
 .مریکام کویتم عربستاناانگلستانم 

آرژانتینم آذربایجانم برزیلم شیلیم چینم کلعبیام کوبام ایرانم لبنانم مالزیم : کشورهای با درآمد متوسط .2
 .مکزیکم روسیهم ترکیهم ونزوئال

افغانستانم تانزانیام پاکسفتانم ترکعنسفتانم ارمنسفتانم مصفرم هنفدم مفراک م       : کشورهای با درآمد پایین .3
 .جریهنی
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 ها  پژ هش لا اه

 ها  پژ هش گولی اه سؤتل پاسخ

 ت  ارقرت  تست؟ ها  زلر، میان قت ا تقادار     الماف ّای      ا    کشو ها چمونه  تاطه ارتساس گر ف شاخص  

 کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعه هزل ه 

ور در مفد  زمفانی   کرد تحقیو و توسعه در داخفل کشف   مجعوع هزینه»به لحاظ مفهومیم این شاخص 
 . شود های تحقیو و توسعه محسو  می ترین شاخص عنوان یکی از مهم شود و به تعری  می« معین

 (به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید -میلیون دالر)کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه   هزینه. ۱جدول

 میانگین کشور میانگین کشور

 1۰484۲۲1 استرالیا 2811۲۲۰۲۲ آمریکا

 1۵۲۲4۲1 هلند 11۰1۵33۰2 پنژا

 ۲281382 اسرائیل ۵8۲1۲8۲8 آلعان

 ۵82333 بلشیک 4۲11۰۲18 چین

 4۰۵32۲1 ایران 3۲4۰۰۰۰3 فرانسه

 38۲۰1۲8 ترکیه 3۰۵142۲2 انگلستان

 3848۰1۲ مکزیک 243۲1848 کره

 1۲8۲2۰۰ آرژانتین 18۲۵۰1۰۰ کانادا

 128۰۲8 پاکستان 1۲31۲۲14 ایتالیا

 82312۰ شیلی 1۲2۲3841 روسیه

 ۲1۲۰۵۵ مصر 1۵4۰2۵۲8 برزیل

 41833۲ کلعبیا 13814۰83 هند

 32۲۲11 کویت 1113۲111 اسپانیا

حفاکی   2۰۰1تا  111۲ زمانی ۀآمده از سازمان هعکاری اقتصادی و توسعه در محدود دست های به داده     
به قیعت ثابت  -میلیون دالر)ه کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسع اساس شاخص هزینه از آن است که بر

به قیعت ثابفت و معفادل قفدر     ر دال ۲۲هزار و ۲۲۰و میلیون  281 مریکاا م کشور(و معادل قدر  خرید
این در حالی است که در . خرید از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیو و توسعه اختصاص داده است

ترتیب بیشترین میزان هزینفه را بفه     به فرانسهم و نچی آلعانم ژاپنم کشورهای از هریک زمانیم ۀهعان دور
سفوم کفه عبفار  از     ادهد کشورهای حا ر در خوشف  هعچنین نتایج نشان می. اند این امر اختصاص داده

افغانستانم تانزانیام پاکستانم ترکعنستانم ارمنستانم مصرم هندم مراک م و نیجریه هستندم در مقایسه با سایر 
. اند کعترین میزان از درآمد ناخالص داخلی خود را در تحقیو و توسعه هزینه کرده کشورهای موردملالعهم
هفا قفرار    دوم که ایران و ترکیفه نیفز در میفان آن    اتوان گفت کشورهای حا ر در خوش از سوی دیگر می

 .کنند دارندم حد متوسلی از درآمد ناخالص داخلی خود را در تحقیو و توسعه هزینه می
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 ه هرلک تز متت ک ّامی هر کشو  ر  پالماف سالممونسبت تسا ار ا 

نسبت استناد به هریک از مدارک علعفی  »های زیرگروه علم و فنّاوریم شاخص  یکی دیگر از شاخص
 . است« هر کشور

 ۲۲۱۲ تا ۱۹۹۱ی ها نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور در سال. ۲جدول

 کشو 

نسبت 

تسا ار اه 

هرلک تز 

متت ک 

هر  ّامی

 کشو 

 کشو 

نسبت 

تسا ار اه 

هرلک تز 

متت ک 

ّامی هر 

 کشو 

 کشو 

نسبت 

تسا ار اه 

هرلک تز 

متت ک 

ّامی هر 

 کشو 

 کشو 

نسبت 

تسا ار اه 

هرلک تز 

متت ک 

ّامی هر 

 کشو 

 3۵/۵ کوبا ۵۲/1۰ آرژانتین 1۲ استرالیا 18/2۰ مریکاا

 ۰۲/۲ کویت ۲1/۲ مصر 21/۵ روسیه ۲۲/۵ چین

 18/8 لبنان 24/۲ مالزی ۰۵/2۰ هلند 42/1۲ انگلستان

 ۲4/۲ ارمنستان ۲1/12 شیلی 82/1 منوبی ۀکر ۲2/11 ژاپن

 1۰/۲ تانزانیا ۵4/۵ پاکستان ۵۲/1 برزیل ۲1/1۵ آلمان

 ۲3/2 آذربایجان 42/۲ عربستان سعودی 1۲/1 بلشیک ۰1/1۵ فرانسه

 ۲1/4 افغانستان ۵8/۵ نیجریه ۵4/۲ ترکیه ۵۵/1۲ کانادا

 ۲2/۲ ترکعنستان 1۰ کلعبیا ۲۲/1۲ رژیم صهیونیستی 4۵/14 ایتالیا

 13 میانگین کل 13/8 ئالوونز 41/1 مکزیک 13/12 اسپانیا

 48/۲ مراک  ۲8/۲ ایران 2۲/۲ هند
  

اساس اطالعا  پایگفاه سفایعگو    م میانگین کل این شاخص بر2و ارقام مندرج در مدول  به آمار  تومه با
اسفت کفه    2۰حفدود   میفک  امریکا و هلند از خوشارقم به ترتیب در کشورهای  است که این 13برابر با 

هعچنینم مقدار این شاخص برای پنج کشور کوبفام روسفیهم افغانسفتانم    . بسیار باالتر از میانگین کل است
در ایفن میفانم   . ترین حد خود قفرار دارد  ینیپا در دارندم حضور نیز سوم اآذربایجان که در خوش عراق و
است که از این نظفرم در  درصد  ۲8/۲ایران با نسبت استناد به هریک از مدارک علعی ایران برابر با  کشور
 .گیرد مهان قرار می 1۵1 ارتب

 کشو ها ر  پالماف سالممو  شتۀ تعتتر کل متت ک ّامی م اشر 

گروه های زیر ترین شاخص شدۀ کشورها در پایگاه سایعگو یکی از مهم تعداد کل مدارک علعی منتشر
 . رود شعار می  علم و فنّاوری به

                                                                                                                                                     
 .ها است   این پایگاهشده در نشریا  تحت پوش منظور منتشر .1
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 ۲۲۱۲ تا ۱۹۹۱ های شدۀ کشورها در پایگاه سایمگو طی سال تعداد کل مدارک علمی منتشر. ۳جدول 

 کشور تعداد کل کشور تعداد کل کشور تعداد کل کشور تعداد کل

 آمریکا 5۳۲۲5۹۲ استرالیا 5۲۲۲25 آرژانتین ۹۳33۳ کوبا 113۵۵

 چین ۱3231۲1 روسیه 23۲۱۱5 صرم ۱25۱5 کویت 1۰181

 انگلستان ۱5۳۳2۳2 هلند 2۳5۲3۳ مالزی 55۲۱۱ لبنان 1۰۰38

 ژاپن ۱2۱2۲1۳ کره جنوبی 2۳۲2۳3 شیلی 5۲۳1۹ ارمنستان ۲۰۲۲

 آلمان ۱۳۹۱۱۲۱ برزیل ۳۲3۳۱۱ پاکستان ۳3۲12 تانزانیا ۲۰۵1

 هفرانس ۱۲۲۱۲2۱ بلژیک ۲۳1۲3۱ عربستان سعودی ۳۱13۲ آذربایجان ۵2۲۰

 کانادا 1۹۲۳۹1 ترکیه ۲۳۱۱13 نیجریه ۲۹55۲ افغانستان 28۰

 ایتالیا 1۱۲۲۹۲ اسرائیل ۱3۱۲3۱ کلمبیا ۲۳2۹۲ ترکمنستان 123

 اسپانیا 53۳552 مکزیک ۱۲5۱2۱ ونزئال ۲۱۹52 - -

 هند 5۳۳۲۲۱ ایران ۱۲۲۳5۲ مراکش ۲۲2۹۹ - -

 ّاومها   توسعه ارتساس حوزف کرر ناخالص رتخای تحقیق   هزل ه 

شدۀ  م بیشترین تعداد مدارک علعی منتشر2۰1۰ تا 111۲سالا 1۵دهد که طی دورۀ  نشان می 3مدول  
ریکام چینم انگلسفتانم ژاپفن و آلعفان اختصفاص داشفته و در      ام کشورها در پایگاه سایعگو به کشورهای

شده  د مدرک علعی منتشرمقابلم کشورهای تانزانیام آذربایجانم افغانستان و ترکعنستان دارای کعترین تعدا
شایان ذکر است . اند مهان را به خود اختصاص داده 18۲تا  ۲1های  که از این نظرم رتبه  طوری   به ؛اند بوده

در  2۰12 تفا  111۲هفای   مهان و طفی سفال   31در رتبا  2۰1۰ تا 111۲های  که ایران از این نظر طی سال
 .مهان قرار داشته است 2۵رتبا 

 :انفد از  هفای علفوم عبفار     م منظفور از حفوزه  هسازمان هعکاری اقتصادی و توسفع  های ملابو تعری 
 های فنّاوریم سالمت و داروسازیم علوم کشاورزیم علوم امتعاعی و علوم انسانی حوزه

 
 (ها تمامی حوزه)های علوم  اساس حوزه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر هزینه. 2جدول

  (و معادل قدرت خریدبه قیمت ثابت  -میلیون دالر)

 کشور میانگین کشور میانگین

 کره ۱۹۳۹۱۹۹۲21۲ ایران 1۰843428

 ژاپن ۱535۳2۹۲۲۲۲ هلند 8۲۲۰181

 آمربکا ۲315۹۲۲۲۱8۱ اسپانیا 84۲۲114

 روسیه ۱3۱۲22۲۱۲ بلژیک ۵2813۲3

 چین ۱12۲۱۱۹۱۱ کلمبیا 434۲۲2۰

 آلمان 5۳15۳۱5۹ ارمنستان 421۵1۰۰

 فرانسه ۳2۱33۳32 ترکیه 28۰۲۲۲4
 مکزیک ۲5۱1۲۹۱1 مراکش 2۲13248
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 کشور میانگین کشور میانگین

 کانادا ۲۳۲۹۳1۱2 آرژانتین 2۰121۲1

 رژیم صهیونیستی ۲۳۲۱۳۳13 مالزی 2۰۵۲4۲۲

 انگلستان ۱۹33۲۳۲5 مصر 12214۰1

 پاکستان ۱۹15511۱ عربستان سعودی ۲11۵۲3

 برزیل ۱353۲15۲ کوبا 18۲84۲

 استرالیا ۱5۲۱۲1۱3 آذربایجان 214۰1

 هند ۱21۱۲۱1۳ شیلی 2۲342

 ایتالیا ۱25۳3۹۹۱ کویت 23۰۲8

مده از پایگاه سازمان هعکاری اقتصادی و توسعهم کشورهای کرهم ژاپن و آ  دست  های به براساس داده     
 ااند و کشورهای کویت و شیلی از خوشف  قرار گرفته 4این پشوه م در صدر مدول  اول امریکا از خوشا

 حا ر کشورهای که معناست بدان بیان این. اند گرفته مای مدول آن انتهای قسعت در پشوه م این سوم
که بخ  بیشتری از درآمد ناخالص داخلی خود را صرف تحقیفو و   م4 مدول اول اگان سه های ردی  در

بفا ومفود ایفنم چنفین بیفانی      . کنندم مزو کشورهایی پردرآمد هسفتند  های علوم خود می توسعه در حوزه
نظیر کویت و عربستان نیز سهم بفاالیی   ماماً بدان معنا باشد که هعیشه کشورهایی با درآمد باالتواند الز نعی

 .کنند های علوم می از درآمد ناخالص داخلی خود را صرف تحقیو و توسعه در حوزه

 ها  پژ هش آزمون  رضیه

ه ه ر م ت ک ّام ی    کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعه   نسبت تسا ار ا این هزل ه :ت ل پژ هش ة رضی
 .اسامی   ور رت ر کشو ها هی

کفرد ناخفالص داخلفی تحقیفو و      خصوص هزینه که در 1یک به ترتیب با استناد به مدول  ادر فر ی
 یفک از که نسفبت اسفتناد بفه هر    2و مدول ( به قیعت ثابت و معادل قدر  خرید - میلیون دالر)توسعه 
کفرد ناخفالص    هزینفه »بستگی بین دو متغیفر   ستم هما 2۰1۰ تا 111۲ های رک علعی کشورها در سالامد

نسفبت اسفتناد بفه هفر     »و « (به قیعت ثابت و معادل قدر  خریفد  - میلیون دالر)داخلی تحقیو و توسعه 
 .است قرار گرفته تجزیه و تحلیل  بستگی اسپیرمن مورد کشورهام با استفاده از آزمون هم« مدرک علعی

 فریب  شفودم   طورکه مالحظه می هعان. ئه شده استارا ۵ مدول در پشوه  اول انتایج آزمون فر ی
 یباید تومه داشت که هر دو. دهد ها را نشان می و تعداد داده( sig)بستگی اسپیرمنم  ریب معناداری  هم

درنتیجه بفین دو  . مشخص شده است* درصد معنادار است که با عالمت  ۵این  رایب در سلح خلای 
بستگی معنادار و  اخلی تحقیو و توسعه و استناد به هر مدرک علعی کشورها همکرد ناخالص د متغیر هزینه

توان ملعئن بود کفه بفین متغیرهفای قفدر       لحاظ منلقی می  مثبتی ومود دارد و این بدان معناست که به
معینفی از اطعینفانم بفا صففر      ابستگی واقعی ومود دارد و بفا درمف   اقتصادی و مایگاه علم و فنّاوری هم

 .  داردتفاو
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نسبت استناد به هر »و « کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه هزینه»بستگی اسپیرمن بین دو متغیر  ضریب هم. 5جدول 
 «مدرک علمی کشورها

 

کرد  بین هزینه

ناخالص 

داخلی تحقیو 

 و توسعه

نسبت استناد به هر 

مدرک علعی 

 کشورها

Spearman's rho 

کرد ناخالص داخلی   هزینه

 سعهتحقیو و تو

Correlation Coefficient ۰۰۰/1 4۵2/۰* 

Sig. (2-tailed) ۰ ۰1۲/۰ 

N 28 28 

نسبت استناد به هر مدرک 

 علعی کشورها

Correlation Coefficient 4۵2/۰* ۰۰۰/1 

Sig. (2-tailed) ۰1۲/۰ ۰ 

N 28 28 

ه ا  ّا وم   تع تتر     س ح وزف تس ا  کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعه ار این هزل ه :ر م پژ هش ة رضی
 .اسامی   ور رت ر ها هی متت ک ّامی کشو ها ر  آن حوزف

کرد ناخالص داخلی  خصوص هزینه در 4های مندرج در مدول  فر یا دوم این پشوه م براساس داده
به تعداد   مربوط 3های مدول  و هعچنین داده( ها تعامی حوزه)های علوم  اساس حوزه تحقیو و توسعه بر

بستگی مومفود میفان    بستگی اسپیرمنم هم شدۀ کشورها و با استفاده از آزمون هم مدارک علعی منتشرکل 
عنفوان   بفه ( هفا  تعامی حوزه)های علوم  کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه براساس حوزه دو متغیر هزینه

ان شاخصفی از  عنفو  شدۀ کشورها بفه  های اقتصادی و تعداد کل مدارک علعی منتشر ای از شاخص نعاینده
 .آزمون قرار گرفت های علم و فنّاوری مورد گروه شاخص

بسفتگی اسفپیرمنم  فریب     حاکی از آن اسفت کفه  فریب هفم     ۲نتایج آزمون فر یا دوم در مدول 
 ۰41/۰در مفدول بفاالیی برابفر    ( sig) ریب معنفاداری  . دهد ها را نشان می و تعداد داده( sig)معناداری 

. شفود  بستگی بین دو متغیفر رد مفی   بر عدم ومود هم  صفر مبنی ااستم فر ی کعتر ۰۵/۰است و چون از 
مشفخص شفده   * درصد معنادار است که با عالمفت   ۵باید تومه داشت که این  ریب در سلح خلای 

هفای علفوم از    کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسفعه براسفاس حفوزه    نتیجهم بین دو متغیر هزینه در. است
هفای زیرگفروه علفم و     ر  اقتصادی و تعداد مدارک علعی کشورها از شفاخص های زیرگروه قد شاخص

توان ملعئن بود  لحاظ منلقی می  بستگی معنادار و مثبتی ومود دارد و این بدان معناست که به فنّاوریم هم
 .معینی از اطعینانم با صفر تفاو  دارند ابستگی واقعی ومود دارد و با درم که بین این متغیرها هم
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کرد ناخالص داخلی تحقیق و  بستگی اسپیرمن بین دو متغیر تعداد مدارک علمی کشورها و هزینه ضریب هم. ۱دول ج
 های علوم توسعه براساس حوزه

 

کرد ناخالص داخلی  هزینه

تحقیو و توسعه براساس 

 های علوم حوزه

تعداد مدارک 

 علعی کشورها

Spearman's rho 

کرد ناخالص داخلی  هزینه

توسعه براساس تحقیو و 

 های علوم حوزه

Correlation 

Coefficient 
۰۰۰/1 3۲۲/۰* 

Sig. (2-tailed) ۰ ۰41/۰ 

N 28 28 

 تعداد مدارک علعی کشورها

Correlation 

Coefficient 
3۲۲/۰* ۰۰۰/1 

Sig. (2-tailed) ۰41/۰ ۰ 

N 28 28 

 

 گیر  احث   نایجه

ه شدم تحلیفل پیونفدهای مومفود میفان قفدر  اقتصفادی و       طورکه در مباحث این پشوه  اشار هعان
تواند چفارچو  فکفری مناسفبی را بفرای      مایگاه علم و فنّاوری کشورها از آن مهت اهعیت دارد که می

براینم آگاهی و اطعینان از و عیت قدر  اقتصفادی   عالوه. کند سنجی فراهم  انجام ملالعا  ارزیابانا علم
تفرین بخف  از عوامفل تأثیرگفذار بفر علفم و فّنفاوری         عنوان مهم و فنّاوریم  بهو تأثیر آن بر مایگاه علم 

راهکارهفا و پیشفنهادهای    اهای الزم را برای ارائف  تواند زمینه می مهای آن کشورها و شناسایی ابعاد و منبه
ت و استفاده سوی تقوی  هها را ب گذاران علم و فنّاوری کشور فراهم کند و آن ریزان و سیاست نوین به برنامه

  .ها ترغیب کند از این دسته شاخص

در هعین راستام نتایج این پشوه  نیز به روشنی گویای این واقعیت است که میان قدر  اقتصادی و  
شده بر  های انجام این رابله با استفاده از آزمون. ای معنادار ومود دارد مایگاه علم و فنّاوری کشورها رابله

ید قرار گرفته یتأ های زیرگروه علم و فنّاوری مورد قدر  اقتصادی و شاخص های زیرگروه روی شاخص
کرد ناخالص داخلی تحقیفو و توسفعه و تعفداد مفدارک      هزینهتجزیه و تحلیل  بر این اساسم نتایج. است

کرد ناخالص داخلی  که به ترتیب بیشترین میزان هزینه میک االعللی کشورهای خوش شدۀ بین علعی منتشر
های دوم و سوم  به خوشه  را نسبت (به قیعت ثابت و معادل قدر  خرید - میلیون دالر)و توسعه تحقیو 

تری  العللی نیز در و عیت مناسب اندم ازنظر تعداد کل مدارک علعی منتشرشدۀ بین به خود اختصاص داده
هفای قفدر     شفاخص گذاری بیشتری را بر روی  یی که تومه و سرمایه به بیانی دیگرم کشورها. قرار دارند

های مایگفاه علفم و    اندم به تبع آن شاهد پیشرفت و رشد بیشتری در شاخص اقتصادی خود صرف نعوده
مریکفام ژاپفن و آلعفان در شفاخص     ابفودن مایگفاه کشفورهای     در این میانم بفاالتر . اند فنّاوری خود بوده
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توانفد   می( و معادل قدر  خرید به قیعت ثابت - میلیون دالر)کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه  هزینه
 .از مصادیو روشن این بیان محسو  شود

ملالعه  های مورد براینم ملالعا کیفیت علعی مدارک علعی کشورهای حا ر در هریک از خوشه  عالوه
 بفر  تأملی را در این خصوص در  های قابل با استفاده از شاخص نسبت استناد به هر مدرک علعی نیز نکته

مریکفا و هلنفد در شفاخص نسفبت     ادهد که با ومود مشابهت مایگاه کشورهایی نظیفر   ن میداشته و نشا
لحاظ تعداد مدارک و هعچنین تعداد کل استنادها به کل مفدارک علعفیم     استناد به هر مدرک علعیم اما به

کسفان  تفوان ی  ها را نعی ها تفاو  چشعگیری ومود دارد و به این ترتیبم کیفیت مدارک علعی آن میان آن
 .دانست

چنین تفاوتی در میان کشورهای حا ر در هر خوشه با خوشا دیگرم با شد  بیشفتری ومفود دارد و   
از نقف    مکنند ای که کشورها بر تحقیو و توسعا خود صرف می دهد که عوامل اقتصادی و هزینه نشان می

بسفتگی میفان    یفد هفم  یپف  از تأ ویفشه    این تأثیرم به. ها برخوردار است بارزی در توسعا علم و فنّاوری آن
کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه و نسبت اسفتناد بفه هفر مفدرک علعفی کشفورها و هعچنفین         هزینه
هفای علفوم و تعفداد مفدارک      اساس حفوزه  کرد ناخالص داخلی تحقیو و توسعه بر بستگی میان هزینه هم

های مومود در این زمینه  ی واقعیتتواند گویا روشنی مشخص است و می  ها به علعی کشورها در آن حوزه
 .باشد
بودن تأثیر قدر  اقتصادی بر مایگاه علم و فنّاوری کشورهام باید پفذیرفت کفه     با ومود انکارناپذیر  

کرد و تخصیص بودمه به تحقیو و توسعه دخیفل هسفتند؛ چراکفه     مز قدر  اقتصادی بر هزینه هعواملی ب
اظ درآمفد مفزو کشفورهای    لحف   فنّاوری  عیفی برخوردارندم بهبرخی از کشورهایی که از مایگاه علم و 

. دهند شوند که البته سهم کعی از درآمد خود را به امر تحقیو و توسعه اختصاص می پردرآمد محسو  می
کفرد   ید قرار دادم باید پذیرفت که دلیل هزینهیتأ توان تأثیر این رابله را مورد به این ترتیبم  عن اینکه می

ها نیستم بلکه این نقصفان   یو و توسعا برخی از کشورها نظیر کویت و عربستانم درآمد کم آنکم در تحق
 .گردد می های آن کشورها نیز باز های علم و فنّاوری در برنامه بیشتر به عوامل دیگریم ازمعله به اولویت

 

 م ااع

تخصصی  افصلنامم تصادیاق اشدن تحقیو و توسعه بر رشد و توسع ثیر مهانیأت (.138۲) .حقیقتم الله
 .۲4-۵۲م 18 ها و مراکز رشدم پارک

ها و  فصلنامه تخصصی پارک .نق  تحقیو و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها(. 138۲) .ربیعیم مهناز
 .4۰-3۵ م1۵ممراکز رشد

 .شورای عالی انقال  فرهنگیم دبیرخانه: تهران(. 131۰) .مامع علعی کشور انقش
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