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اثیر ق  ت ا تقاد  ار  ا  ر  الم  اف ّا  ی        ا    ت  

 هاماقاال 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   که بهدهند است. مطالعات نشان میای برخوردار بود  ویژ 

ایا راستا، ایا پاژوه  باا هاد      گیرند. درمی های متفاووی قراریک 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.طۀ میان مقولهها رابوحمیل ایا گرو  ام شاخص
  

 ۸۳مطالعۀ آن مشتعل بر  سنجی است و مامعۀ موردهای هموایا پژوه  ام نوع پژوه  :ش اسی  ش
اناد. ایاا کشاورها در    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 ۹۱۱۹طی دورۀ پانزد  سالۀ 
یا یهای بانک مهانی نیز در سه گرو  کشورهای با درآمد باال، متوسط و پاا بندیآن، در وقسیو بر هالو 

سااممان هعکااری    هاای اطالهااوی ساایعگو، یونساکو،    های ایا پژوه  ام پایگا اند. داد حضور داشته
 و Excel افزارهاای آن ام نارم وجزیاه و وحمیال    صادی و ووسعه و بانک مهانی استخراج شد  و برایاقت

SPSS بساتگی  های پژوه  ام آمماون هاو  ها و فرضیهگویی به سؤالاستفاد  شد. هعننیا مهت پاسخ
 آمد. هعل اسپیرما استفاد  به

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

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

 فنّاوری نیز در مایگا  مطموبی قرار دارند. قدرت 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 فنّاوریشاخص
گاااری بیشاتری را بار روی    یی که ووماه و سارمایه  انی دیگر، کشورهاید قرار گرفته است. به بییمورد 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، شاخصسنجی، شاخصهمو  تژگان کایت :

 ووان همعی، ووان فنّاوری
  

 1*عبدالرضا نوروزی چاکلی
 2زهرا مددی
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 اه  ایان مسئ مقتمه
یل تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر ابعاد مختلف  تسسفعا امتعفاعیم هعفساره شناسفایی و فعیت       دل به

است. بررسی کشفسرها   های امتعاعی از اهعیتی خاص برخسردار بسدهاقتصادی و ارتباط آن با سایر مقسله
هفای  یگفاه لحاظ مایگاه علم و فنّفاوری در ما  ها ازنظر قدرت اقتصادی و هعچنین بهدهد که آننشان می

 1(م زَویفر 2440) 2(م ففرد 244۲) 1تفسان بفه ملالعفات اوزون   اند. در این خصفسص مفی  متفاوتی قرار گرفته
بررسفی   ابعاد گسناگسنی از این مس سع را مسرد ماشاره کرد که هرکدام در تحقیقات خسد به نسعی (2440)

 و نقشفی  0و عیت قدرت اقتصفادی  اند. در ایران نیز شساهدی مبنی بر اهعیت بسدمه وو تحلیل قرار داده
 اتسان بفه تأکیفد نقشف   این مسارد می ومسد دارد. ازمعلا مباشد بر عهده داشته تساندکشسرمی که در تسسعا

درصدی از تسلید ناخالص داخلی به امفر تحقیقفات در    0بر اختصاص سهم ( 3:1134) مامع علعی کشسر
کفه  طسریرود؛ بهمه یکی دیگر از این شساهد به شعار میو بسد برآنم قانسن برنامهکشسر اشاره کرد. عالوه
بخش علم و فنّاوری بر ایفن نکتفه تأکیفد     از 13کشسرم در مادۀ  اسالا پنجم تسسعپنج ادر فصل دوم برنام

ای گسنفه ه منظسر افزایش سفهم تحقیفو و پفشوهش از تسلیفد ناخفالص داخلفیم بایفد بف         است که به شده
درصد افزایش یافتفه و تفا    ۵/4شوهش از تسلید ناخالص داخلی ساالنه به میزان ریزی شسد که سهم پبرنامه

ایفن مفسارد    ا(. هعف 1134تیفر 12م رصد برسد )پرتال وزارت علسمم تحقیقات و فنّفاوری د 1 پایان برنامه به
بخشفیدن قفدرت اقتصفادیل علفم و      اسناد باالدستی کشسر برای بهبسد هعراه با تأکیدهای گسناگسنی که در

انگیزاند که تقسیت مایگاه دانش و فنّاوری ومسد داردم این سؤال را در ذهن برمی اوری کشسر به منظسرفنّ
راستی میان قدرت اقتصادی و و عیت علم و فنّاوری کشسرها چگسنفه ارتبفاطی ومفسد دارده بفه ایفن      به

فنّاوری چگسنه پیسند ترتیبم مسائلی از این قبیل که میان و عیت قدرت اقتصادی و مایگاه تسلید علم و 
تساند برقرار باشد؛ این پیسندها تا چه میزان بر مایگفاه علعفیم فنّفاوری و قفدرت اقتصفادی      و ارتباطی می

تسان کشسرهای مهان را براساس میزان تأثیرپذیری از این دو گروه از است؛ چگسنه میکشسرها تأثیرگذار 
گذاری های سیاستها و پیسندها به عرصهاین شاخص اتسان با ارائبندی کرد؛ چگسنه میها تقسیمشاخص

های مایگفاه تسلیفد علفم و فنّفاوری     های قدرت اقتصادی و شاخصعلم و فنّاوری در ایرانم بین شاخص
هایی است که این پشوهش درصفدد  ترین دغدغهتری برقرار کردم هعگی از مهمکشسر پیسندهای مستحکم

  گسیی به آن است.پاسخ

 ش پژ ه ةپیشی 

 پژ هش ر  تلرتن  ةپیشی 
در ایرانم تحقیقاتی که به بررسی پیسند میان مایگاه اقتصادی و مایگاه علم و فنّاوری کشسرها پرداخته 

است کفه   (11۳0) به حقیقت ترین تحقیو در این خصسص مربسطاینم مرتبط ومسد ومسد ندارد. با مباشد
                                                                                                                                                     
1. Uzun 

2. Y. YE Fred 

3. Sánchez-Carbonell Xavier 

4. economic power 
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اقتصفادی پرداخفت و    او تسسعه بفر رشفد و تسسفع   شدن تحقیو  در پشوهش خسد به بررسی تأثیر مهانی
دهد و اقتصفاد  رشد و قدرت اقتصادی پایدار تحسالت دانش و فنّاوری را نشان می نتیجه گرفت که ععدتاً

 رساند. دانش تا فنّاوری را به حداقل می ابنیانم فاصلدانش
 اش تحقیو و تسسعه در تسسعخسد به بررسی نق ا( در مقال11۳0) ربیعی مبراینم در تحقیقی دیگرعالوه

اقتصادی کشسرها پرداخته و به این نتیجه رسفید کفه تحقیفو و تسسفعه و مایگفاه فّنفاوری و نفسآوری و        
 هعچنین قدرت اقتصادی کشسرها دارای ارتباطی مستقیم با یکدیگر هستند.

 پژ هش ر  خا ج تز کشو  ةپیشی 
تسان به تحقیو اوزون دارد که از آن معله می در خارج از ایرانم تحقیقات مرتبلی در این حسزه ومسد

عنسان درصفدی   کرد تحقیو و تسسعه بههزینه»( اشاره کرد. وی در پشوهش خسد مایگاه فنّاوری و 244۲)
 مشفسد هفای قفدرت اقتصفادی محسفس  مفی     عنفسان یکفی از شفاخص    را که به« از تسلید ناخالص داخلی

عنفسان  کرد تحقیفو و تسسفعه بفه   هزینه»داد که هرچه میزان  مسردبررسی قرار داد. نتایج پشوهش وی نشان
تفری را در علفم و   در یک کشسر بیشتر باشدم آن کشسر مایگفاه قفسی  « درصدی از تسلید ناخالصی داخلی

 فنّاوری به خسد اختصاص خساهد داد.
بفه  « ادیگفر کشفسره   کامپیستر: برزیفل و  اتسلید علعی در رشت»( در پشوهش خسد با عنسان 2440یر )وز

 به 1«مؤسسا اطالعات علعی»شده در مجالت علعی تحت پسشش های نعایهبررسی ارتباط بین تعداد مقاله
و « کرد تسلید ناخالص داخلفی هزینه»های عنسان شاخصی برای گروه علم و فنّاوری در مقایسه با شاخص

هفای قفدرت اقتصفادی    خصهایی از گروه شاعنسان شاخصبه« کرد ناخالص برای تحقیو و تسسعههزینه»
 ها ارتباطی مستقیم و مثبت ومسد دارد. پرداخت و نتیجه گرفت که بین این دو دسته از شاخص

های درآمد و تسلید علفم پرداخفت و   بستگی بین شاخص( به بررسی هم2440در پشوهشی دیگرم فرد )
تفرین  عنفسان یکفی از مهفم   بفه  2«کرد ناخالص داخلفی تحقیفو و تسسفعه   هزینه»به این نتیجه رسید که بین 

تعداد کاربران اینترنفت  »و « های ثبت اختراعاتتعداد پروانه»های های قدرت اقتصادی و شاخصشاخص
بسفتگی و ارتبفاطی   های گروه علم و فنّفاوریم هفم  ترین شاخصعنسان مهم به« هزار نفرپنجدر مقیاس هر 

 مثبت ومسد دارد.
بفه بررسفی   « های علفسمم منفاطو و اقتصفاد   تسسعه»خسد با عنسان  ار مقالد( 244۳) 1اینم می برعالوه

که قدرت  های قدرت اقتصادی و تسلید علم و فنّاوری پرداخت و نشان داد کشسرهاییتعدادی از شاخص
صسرت معکسس  از مایگاه علم و فنّاوری باالتری نیز برخسردارند و این رابله به ماقتصادی باالتری دارند

 نیز ومسد دارد.
سنجی در های درآمدی و علمبستگی بین شاخص( در پشوهشی به ملالعا هم244۳) 0هعچنینم وینکلر

                                                                                                                                                     
1. Institute for Scientific Information (ISI) 
2. Gross domestic Expenditure on R&D (GERD) 
3. Jaffe, Klaus  
4. Vinkler 
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کشففسرهای اروپففایی و غیراروپففایی پرداخففت. نتففایج پففشوهش وی حففاکی از آن بففسد کففه در کشففسرهای 
تری صرف های کعتری برخسردارندم در علم و فنّاوری نیز هزینهینیای پانیافته که از سلسح بسدمهتسسعه
منظسر تقسیت مایگفاه علفم و فنّفاوری     شسد. وی با این نتیجه تأکید کرد که الزم است این کشسرها بهمی

 کرد خسد بر روی تحقیو و تسسعه را افزایش دهند.خسدم میزان هزینه

 پرسش تساسی پژ هش
گسنفه  های زیر میان قفدرت اقتصفادی و مایگفاه علفم و فنّفاوری کشفسرها چ      بر اساس گروه شاخص

 ای برقرار استهرابله
 ها  قت ا تقادار شاخص 

 به قیعت ثابت و معادل قدرت خرید(  -کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه )میلیسن دالرهزینه
 ها( های علسم )تعامی حسزهاساس حسزه کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه برهزینه

 ها  ّای      ا    شاخص 

   2414 تا 133۲ هایدارک علعی هر کشسر در سالنسبت استناد به هریک از م
 2414 تا 133۲ زمانی  ۀتعداد کل مدارک علعی منتشرشدۀ کشسرها در پایگاه سایعگس طی دور

 ها  پژ هش رضیه
بستگی کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه و نسبت استناد به هر مدرک علعی کشسرها همبین هزینه .1

 ومسد دارد.

هفای علفسم و تعفداد مفدارک علعفی      اساس حفسزه  الص داخلی تحقیو و تسسعه برکرد ناخبین هزینه .2
 بستگی ومسد دارد.ها همکشسرها در آن حسزه

 ش اسی پژ هش ش 

  نوع     ش تنجام پژ هش
سنجی است که اطالعات آن بفا روش اسفنادی گفردآوری شفده و بفا      این تحقیو از نسع تحقیقات علم

هفای مفسردنظر از   اساس شفاخص  قرار گرفته است. اطالعات الزم برل تجزیه و تحلی روش تلبیقی مسرد
بنفدی  بانک مهانیم نظام رتبه های اطالعاتی سایعگسم یسنسکسم سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعهمپایگاه
اسفتخراج و   0سفاین  متفریک    او مؤسسف  1بنفدی تفایعز  نظام رتبفه  2بندی شانگهایمنظام رتبه 1کیس اسم

تحلیفل قفرار    و های پشوهش مفسرد تجزیفه  و فر یه هابه اهدافم پرسش تسمه پ  باگردآوری شده و س
شده از سیاها وارسی الکترونیکی استفاده شد کفه  بندی اطالعات گردآوریمنظسر تنظیم و دسته گرفت. به

                                                                                                                                                     
1. QS 
2. Shanghai Jiao Tong University 

3. Times Higher Education 

4. Science-Metrix 
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شناسفی  نظران علم اطالعفات و دانفش  نفر از صاحب سیتر به روش صسریم تسسط تعداد روایی آن پیش
 ید قرار گرفت.یتأ دمسر

نظر  های مسردبه شاخص تسمه های اساسیم اطالعات کشسرها باگسیی به پرسشمنظسر پاسخ سپ  به
و مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل  ها و نعسدارهایی ارائه شد و مسردمدول بندی شده و در قالبدسته
تعفامی   ستگی اسپیرمن استفاده به ععل آمد. دربهای پشوهشم از آزمسن همگسیی به فر یهمنظسر پاسخ به

بفسد کفه بفا     SPSS و Excel اففزار هام آخرین نسخا نرمدادهتجزیه و تحلیل  ترین ابزار برایمساردم اصلی
هفای  های اقتصفادی و شفاخص  اساس میزان تأثیرپذیری از شاخص کشسرها بر مها درنهایتاستفاده از آن

ها بیانگر چگسنگی ومسد پیسنفد  بندیبندی شدند. این خسشهانه تقسیمعلم و فنّاوریم در سه خسشا مداگ
  ای کشسرها بسد.های تسسعهمیان این دو گروه از شاخص

  امعة پژ هش
مامعا این پشوهش مشتعل بر سه خسشه از کشسرهای مهان است که متناسب بفا اهفداف پفشوهش و    

هفایی مداگانفه   ی و علفم و فنّفاوریم در خسشفه   های اقتصادویشه براساس میزان تأثیرپذیری از شاخصبه
کشفسری اسفت کفه براسفاس اطالعفات       1۳ای متشکل از واقعم این کشسرها نعسنه اند. دربندی شدهدسته
اند و در پایگاه سایعگس بسده 144ش باالتر از رم دارای شاخص ه2414 تا 133۲سالا به دورۀ پانزده مربسط
بنفدی خفسد   به اینکه بانک مهانی در تقسیم تسمه اند. بایز حضسر داشتههای بانک مهانی نبندیدر تقسیم

منلقا کشفسرهای بفا درآمفد بفاال  )کشفسرهای غیرعضفس سفازمان         ششمهان را ازلحاظ میزان درآمد به 
هعکاری اقتصادی و تسسعه(م کشسرهای با درآمد باال  )کشسرهای عضفس سفازمان هعکفاری اقتصفادی و     

رآمفد متسسفط  )کشفسرهای غیرعضفس سفازمان هعکفاری اقتصفادی و تسسفعه(م         تسسعه(م کشسرهای بفا د 
کشسرهای با درآمد متسسط  )کشسرهای عضس سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعه(م کشسرهای بفا درآمفد   

کندم در ها تقسیم مییک از گروهنشده در هیچبندیتر از حد متسسط درآمد( و کشسرهای طبقهپایین )پایین
اینم  ومسد کشسر پرداخته شده است. با 1۳بندی این بندیم به دستهز با الهام از هعان تقسیماین پشوهش نی
بندی کشفسرها اصفالحاتی صفسرت    منظسر افزایش  ریب دقت در خسشه بندی این پشوهشم بهدر تقسیم

گرفت و کشسرهای عضس و غیرعضس سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعه با درآمفد بفاال در یفک دسفته و     
ای دیگفر قفرار   کشسرهای عضس و غیرعضس سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعه با درآمد متسسط در دسته

 اند از:های این پشوهش عبارتاند. به این ترتیبم مجعسع خسشهگرفته

م شسرهای با درآمد باال: استرالیام بلشیکم کانادام فرانسهم آلعانم اسرائیلم ایتالیام ژاپنم کرهم هلندم اسپانیاک .1
 مریکام کسیتم عربستان.اانگلستانم 

کشسرهای با درآمد متسسط: آرژانتینم آذربایجانم برزیلم شیلیم چینم کلعبیام کسبام ایرانم لبنانم مالزیم  .2
 مکزیکم روسیهم ترکیهم ونزوئال.

کشسرهای با درآمد پایین: افغانستانم تانزانیام پاکسفتانم ترکعنسفتانم ارمنسفتانم مصفرم هنفدم مفراکشم        .1
 یجریه.ن
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 ها  پژ هشلا اه

 ها  پژ هشگولی اه سؤتلپاسخ

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

 کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعههزل ه 

شفسر در مفدت زمفانی    کرد تحقیو و تسسعه در داخفل ک مجعسع هزینه»به لحاظ مفهسمیم این شاخص 
 شسد. های تحقیو و تسسعه محسس  میترین شاخصعنسان یکی از مهمشسد و بهتعری  می« معین

 به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید( -کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه  )میلیون دالر. هزینه۱جدول
 میانگین کشور میانگین کشور

 140۳0۲۲1 استرالیا 2۳110۲400 آمریکا

 3۵۲0003 هلند 1141۵1142 اپنژ

 ۲2۳31۳2 اسرائیل ۵۳۲1۲۳۲۳ آلعان

 ۵۳2111 بلشیک 0۲314۲3۳ چین

 04۵12۲3 ایران 1۲044441 فرانسه

 1۳۲430۳ ترکیه 14۵302۲2 انگلستان

 1۳0۳41۲ مکزیک 20103۳0۳ کره

 1۲۳0244 آرژانتین 1۳۲۵4344 کانادا

 32۳40۳ پاکستان 1011۲۲10 ایتالیا

 ۳21124 شیلی 1۲201۳03 روسیه

 ۲304۵۵ مصر 1۵042۵0۳ برزیل

 03۳110 کلعبیا 11۳304۳1 هند

 12۲۲33 کسیت 11110133 اسپانیا

حفاکی   2443تا  133۲ زمانی ۀآمده از سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعه در محدوددستهای بهداده     
به قیعت ثابت  -عه )میلیسن دالرکرد ناخالص داخلی تحقیو و تسساساس شاخص هزینه از آن است که بر

به قیعت ثابفت و معفادل قفدرت    ر دال 00هزار و 0۲4ومیلیسن  2۳1 مریکاا و معادل قدرت خرید(م کشسر
خرید از تسلید ناخالص داخلی خسد را به تحقیو و تسسعه اختصاص داده است. این در حالی است که در 

ترتیب بیشترین میزان هزینفه را بفه    به فرانسهم و ینچ آلعانم ژاپنم کشسرهای از هریک زمانیم ۀهعان دور
سفسم کفه عبفارت از     ادهد کشسرهای حا ر در خسشف اند. هعچنین نتایج نشان میاین امر اختصاص داده

افغانستانم تانزانیام پاکستانم ترکعنستانم ارمنستانم مصرم هندم مراکشم و نیجریه هستندم در مقایسه با سایر 
اند. م کعترین میزان از درآمد ناخالص داخلی خسد را در تحقیو و تسسعه هزینه کردهکشسرهای مسردملالعه
هفا قفرار   دوم که ایران و ترکیفه نیفز در میفان آن    اتسان گفت کشسرهای حا ر در خسشاز سسی دیگر می

 کنند.دارندم حد متسسلی از درآمد ناخالص داخلی خسد را در تحقیو و تسسعه هزینه می
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  اه هرلک تز متت ک ّامی هر کشو  ر  پالماف سالممونسبت تسا ار 

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

 2۲۱۲ تا ۱۹۹6ی ها. نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور در سال2جدول

 کشو 

نسبت 
تسا ار اه 
هرلک تز 
متت ک 

ی هر ّام
 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 

 1۵/۵ کسبا ۵۲/14 آرژانتین 1۲ استرالیا 1۳/24 مریکاا
 4۲/0 کسیت 03/۲ مصر 21/۵ روسیه ۲۲/۵ چین

 3۳/۳ لبنان 20/0 مالزی 4۵/24 هلند 02/10 انگلستان
 ۲0/0 ارمنستان ۲3/12 شیلی ۳2/3 منسبی ۀکر 02/11 ژاپن
 14/0 تانزانیا ۵0/۵ پاکستان ۵0/3 برزیل 03/1۵ آلمان
 01/2 آذربایجان 02/۲ عربستان سعسدی 10/1 بلشیک 43/1۵ فرانسه
 01/0 افغانستان ۵۳/۵ نیجریه ۵0/0 ترکیه ۵۵/10 کانادا
 ۲2/۲ ترکعنستان 14 کلعبیا ۲۲/1۲ رژیم صهیسنیستی 0۵/10 اایتالی

 11 میانگین کل 11/۳ ئالوونز 03/3 مکزیک 11/12 اسپانیا

 0۳/۲ مراکش ۲۳/0 ایران 20/0 هند
  

اساس اطالعات پایگفاه سفایعگس    م میانگین کل این شاخص بر2و ارقام مندرج در مدول  به آمار تسمه با
اسفت کفه    24حفدود   میفک  امریکا و هلند از خسشااست که این رقم به ترتیب در کشسرهای  11برابر با 

بسیار باالتر از میانگین کل است. هعچنینم مقدار این شاخص برای پنج کشسر کسبفام روسفیهم افغانسفتانم    
ترین حد خسد قفرار دارد. در ایفن میفانم    ینیپا در دارندم حضسر نیز سسم اآذربایجان که در خسش عراق و

است که از این نظفرم در  درصد  ۲۳/0کشسر ایران با نسبت استناد به هریک از مدارک علعی ایران برابر با 
 گیرد.مهان قرار می 1۵3 ارتب

 کشو ها ر  پالماف سالممو 1شتۀ تعتتر کل متت ک ّامی م اشر 

های زیرگروه ترین شاخصرها در پایگاه سایعگس یکی از مهمشدۀ کشس تعداد کل مدارک علعی منتشر
 رود. شعار می علم و فنّاوری به

                                                                                                                                                     
 ها است.شده در نشریات تحت پسشش این پایگاه منظسر منتشر .1
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 2۲۱۲ تا ۱۹۹6 هایشدۀ کشورها در پایگاه سایمگو طی سال . تعداد کل مدارک علمی منتشر3جدول 
 کشور تعداد کل کشور تعداد کل کشور تعداد کل کشور تعداد کل

 آمریکا 53225۹۲ استرالیا 52۲۲45 آرژانتین ۹3883 کوبا 131۵۵

 چین ۱848727 روسیه 48۲665 مصر 64565 کویت 143۳1

 انگلستان ۱533434 هلند 435۲83 مالزی 552۱۱ لبنان 1441۳

 ژاپن ۱464273 کره جنوبی 43۲438 شیلی 5۲37۹ ارمنستان 04۲0

 آلمان ۱3۹6۱26 برزیل 32836۱ پاکستان 38274 تانزانیا ۲4۵3

 فرانسه ۱۲2۱۲4۱ بلژیک 237۲8۱ عربستان سعودی 3678۲ انآذربایج ۵204

 کانادا 7۹۲3۹7 ترکیه 23۱۱78 نیجریه 2۹552 افغانستان 2۳4

 ایتالیا 7622۹۲ اسرائیل ۱8628۱ کلمبیا 234۹2 ترکمنستان 121

 اسپانیا 583554 مکزیک ۱25646 ونزئال 2۱۹54 - -

 هند 533۲۲6 ایران ۱2۲35۲ مراکش 2۲4۹۹ - -

  ها  ّاومتوسعه ارتساس حوزف کرر ناخالص رتخای تحقیق  ههزل 

شدۀ  م بیشترین تعداد مدارک علعی منتشر2414 تا 133۲سالا 1۵دهد که طی دورۀ نشان می 1مدول  
ریکام چینم انگلسفتانم ژاپفن و آلعفان اختصفاص داشفته و در      ام کشسرها در پایگاه سایعگس به کشسرهای

شده  ذربایجانم افغانستان و ترکعنستان دارای کعترین تعداد مدرک علعی منتشرمقابلم کشسرهای تانزانیام آ
اند. شایان ذکر است مهان را به خسد اختصاص داده 1۳۲تا  03های که از این نظرم رتبه طسری به ؛اندبسده

در  2412 تفا  133۲هفای  مهان و طفی سفال   11در رتبا  2414 تا 133۲های که ایران از این نظر طی سال
 مهان قرار داشته است. 2۵رتبا 

 :انفد از هفای علفسم عبفارت   م منظفسر از حفسزه  ههای سازمان هعکاری اقتصادی و تسسفع ملابو تعری 
 های فنّاوریم سالمت و داروسازیم علسم کشاورزیم علسم امتعاعی و علسم انسانیحسزه

 
 ها(علوم )تمامی حوزه هایاساس حوزه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر. هزینه4جدول

  (به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید -)میلیون دالر
 کشور میانگین کشور میانگین

 کره ۱۹3۹6۹۹2472 ایران 14۳0102۳

 ژاپن ۱58534۹2۲۲۲ هلند ۳۲۲43۳3

 آمربکا 2875۹۲2268۱ اسپانیا ۳0۲۲330

 روسیه ۱862442۱2 بلژیک ۵2۳31۲1

 چین ۱74266۹۱۱ کلمبیا 010۲024

 آلمان 53753۱5۹ ارمنستان 021۵144

 فرانسه 34۱88384 ترکیه 2۳4۲۲۲0
 مکزیک 25672۹67 مراکش 2۲1120۳
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 کشور میانگین کشور میانگین

 کانادا 232۹37۱4 آرژانتین 24323۲3

 رژیم صهیونیستی 23۲63378 مالزی 24۵۲0۲۲

 انگلستان ۱۹8823۲5 مصر 1223043

 پاکستان ۱۹75577۱ عربستان سعودی 011۵01

 برزیل ۱858۲752 کوبا 1۳۲۳0۲

 استرالیا ۱526۲7۱8 آذربایجان 23041

 هند ۱476۲673 شیلی 2۲102

 ایتالیا ۱4538۹۹6 کویت 2140۳

مده از پایگاه سازمان هعکاری اقتصادی و تسسعهم کشسرهای کرهم ژاپن و آ دست های بهبراساس داده     
 اشسرهای کسیت و شیلی از خسشف اند و کقرار گرفته 0این پشوهشم در صدر مدول  اول امریکا از خسشا

 حا ر کشسرهای که معناست بدان بیان این. اندگرفته مای مدول آن انتهای قسعت در پشوهشم این سسم
که بخش بیشتری از درآمد ناخالص داخلی خسد را صرف تحقیفو و   م0 مدول اول اگانسه هایردی  در

رآمد هسفتند. بفا ومفسد ایفنم چنفین بیفانی       کنندم مزو کشسرهایی پردهای علسم خسد میتسسعه در حسزه
نظیر کسیت و عربستان نیز سهم بفاالیی   متساند الزاماً بدان معنا باشد که هعیشه کشسرهایی با درآمد باالنعی

 کنند.های علسم میاز درآمد ناخالص داخلی خسد را صرف تحقیو و تسسعه در حسزه

 ها  پژ هشآزمون  رضیه

کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعه   نسبت تسا ار اه ه ر م ت ک ّام ی     هاین هزل :ت ل پژ هش ة رضی
 اسامی   ور رت ر.کشو ها هی
کفرد ناخفالص داخلفی تحقیفو و     خصسص هزینه که در 1یک به ترتیب با استناد به مدول  ادر فر ی

 یفک از که نسفبت اسفتناد بفه هر    2به قیعت ثابت و معادل قدرت خرید( و مدول  - تسسعه )میلیسن دالر
کفرد ناخفالص   هزینفه »بستگی بین دو متغیفر  استم هم 2414 تا 133۲ هایرک علعی کشسرها در سالامد

نسفبت اسفتناد بفه هفر     »و « به قیعت ثابت و معادل قدرت خریفد(  - داخلی تحقیو و تسسعه )میلیسن دالر
 است.قرار گرفته  تجزیه و تحلیل بستگی اسپیرمن مسردکشسرهام با استفاده از آزمسن هم« مدرک علعی

 فریب  شفسدم  طسرکه مالحظه میئه شده است. هعانارا ۵ مدول در پشوهش اول انتایج آزمسن فر ی
 یدهد. باید تسمه داشت که هر دوها را نشان می( و تعداد دادهsigبستگی اسپیرمنم  ریب معناداری )هم

شده است. درنتیجه بفین دو   درصد معنادار است که با عالمت * مشخص ۵این  رایب در سلح خلای 
بستگی معنادار و کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه و استناد به هر مدرک علعی کشسرها هممتغیر هزینه

تسان ملعئن بسد کفه بفین متغیرهفای قفدرت     لحاظ منلقی می مثبتی ومسد دارد و این بدان معناست که به
معینفی از اطعینفانم بفا صففر      اومسد دارد و بفا درمف  بستگی واقعی اقتصادی و مایگاه علم و فنّاوری هم

 تفاوت دارد.
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نسبت استناد به هر »و « کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعههزینه»بستگی اسپیرمن بین دو متغیر . ضریب هم5جدول 
 «مدرک علمی کشورها

 

کرد بین هزینه
ناخالص 
داخلی تحقیو 
 و تسسعه

نسبت استناد به هر 
مدرک علعی 
 کشسرها

Spearman's rho 

کرد ناخالص داخلی هزینه
 تحقیو و تسسعه

Correlation Coefficient 444/1 0۵2/4* 

Sig. (2-tailed) 4 41۲/4 

N 2۳ 2۳ 

نسبت استناد به هر مدرک 
 علعی کشسرها

Correlation Coefficient 0۵2/4* 444/1 

Sig. (2-tailed) 41۲/4 4 

N 2۳ 2۳ 

ه ا  ّا وم   تع تتر    تس اس ح وزف   کرر ناخالص رتخای تحقیق   توسعه اراین هزل ه :ر م پژ هش ة رضی
 اسامی   ور رت ر.ها هیمتت ک ّامی کشو ها ر  آن حوزف

کرد ناخالص داخلی خصسص هزینه در 0های مندرج در مدول فر یا دوم این پشوهشم براساس داده
به تعداد  مربسط 1های مدول ها( و هعچنین دادههای علسم )تعامی حسزهاساس حسزه تحقیو و تسسعه بر

بستگی مسمفسد میفان   بستگی اسپیرمنم همشدۀ کشسرها و با استفاده از آزمسن هم کل مدارک علعی منتشر
عنفسان  هفا( بفه  های علسم )تعامی حسزهکرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه براساس حسزهدو متغیر هزینه

عنفسان شاخصفی از   شدۀ کشسرها بفه  ادی و تعداد کل مدارک علعی منتشرهای اقتصای از شاخصنعاینده
 آزمسن قرار گرفت. های علم و فنّاوری مسردگروه شاخص

بسفتگی اسفپیرمنم  فریب    حاکی از آن اسفت کفه  فریب هفم     ۲نتایج آزمسن فر یا دوم در مدول 
 403/4در مفدول بفاالیی برابفر    ( sigدهد.  ریب معنفاداری ) ها را نشان می( و تعداد دادهsigمعناداری )

شفسد.  بستگی بین دو متغیفر رد مفی  بر عدم ومسد هم صفر مبنی اکعتر استم فر ی 4۵/4است و چسن از 
درصد معنادار است که با عالمفت * مشفخص شفده     ۵باید تسمه داشت که این  ریب در سلح خلای 

هفای علفسم از   تسسفعه براسفاس حفسزه   کرد ناخالص داخلی تحقیو و نتیجهم بین دو متغیر هزینه است. در
هفای زیرگفروه علفم و    های زیرگروه قدرت اقتصادی و تعداد مدارک علعی کشسرها از شفاخص شاخص

تسان ملعئن بسد لحاظ منلقی می بستگی معنادار و مثبتی ومسد دارد و این بدان معناست که بهفنّاوریم هم
 معینی از اطعینانم با صفر تفاوت دارند. ابا درمبستگی واقعی ومسد دارد و 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 هم6جدول 
 های علومتوسعه براساس حوزه

 

کرد ناخالص داخلی هزینه
تحقیو و تسسعه براساس 

 های علسمحسزه

تعداد مدارک 
 اعلعی کشسره

Spearman's rho 

کرد ناخالص داخلی هزینه
تحقیو و تسسعه براساس 

 های علسمحسزه

Correlation 

Coefficient 
444/1 10۲/4* 

Sig. (2-tailed) 4 403/4 

N 2۳ 2۳ 

 تعداد مدارک علعی کشسرها

Correlation 

Coefficient 
10۲/4* 444/1 

Sig. (2-tailed) 403/4 4 

N 2۳ 2۳ 

 

 گیر ث   نایجهاح

طسرکه در مباحث این پشوهش اشاره شدم تحلیفل پیسنفدهای مسمفسد میفان قفدرت اقتصفادی و       هعان
تساند چفارچس  فکفری مناسفبی را بفرای     مایگاه علم و فنّاوری کشسرها از آن مهت اهعیت دارد که می

ن از و عیت قدرت اقتصفادی  براینم آگاهی و اطعیناکند. عالوهسنجی فراهم انجام ملالعات ارزیابانا علم
تفرین بخفش از عسامفل تأثیرگفذار بفر علفم و فّنفاوری        عنسان مهمو تأثیر آن بر مایگاه علم و فنّاوریم  به

راهکارهفا و پیشفنهادهای    اهای الزم را برای ارائف تساند زمینهمی مهای آنکشسرها و شناسایی ابعاد و منبه
سسی تقسیت و استفاده  هها را بو فنّاوری کشسر فراهم کند و آن گذاران علمریزان و سیاستنسین به برنامه

  ها ترغیب کند.از این دسته شاخص

در هعین راستام نتایج این پشوهش نیز به روشنی گسیای این واقعیت است که میان قدرت اقتصادی و  
شده بر های انجامده از آزمسنای معنادار ومسد دارد. این رابله با استفامایگاه علم و فنّاوری کشسرها رابله

ید قرار گرفته یتأ های زیرگروه علم و فنّاوری مسردهای زیرگروه قدرت اقتصادی و شاخصروی شاخص
کرد ناخالص داخلی تحقیفو و تسسفعه و تعفداد مفدارک     هزینهتجزیه و تحلیل  است. بر این اساسم نتایج

کرد ناخالص داخلی ترتیب بیشترین میزان هزینهکه به  میک االعللی کشسرهای خسششدۀ بین علعی منتشر
های دوم و سسم به خسشه را نسبت (به قیعت ثابت و معادل قدرت خرید - میلیسن دالر)تحقیو و تسسعه 

تری العللی نیز در و عیت مناسباندم ازنظر تعداد کل مدارک علعی منتشرشدۀ بینبه خسد اختصاص داده
هفای قفدرت   گذاری بیشتری را بر روی شفاخص یی که تسمه و سرمایهشسرهاقرار دارند. به بیانی دیگرم ک
های مایگفاه علفم و   اندم به تبع آن شاهد پیشرفت و رشد بیشتری در شاخصاقتصادی خسد صرف نعسده

مریکفام ژاپفن و آلعفان در شفاخص     ابفسدن مایگفاه کشفسرهای    اند. در این میانم بفاالتر فنّاوری خسد بسده
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تسانفد  می( به قیعت ثابت و معادل قدرت خرید - میلیسن دالر)ص داخلی تحقیو و تسسعه کرد ناخالهزینه
 از مصادیو روشن این بیان محسس  شسد.

ملالعه  های مسردبراینم ملالعا کیفیت علعی مدارک علعی کشسرهای حا ر در هریک از خسشهعالوه
 بفر  تأملی را در این خصسص در های قابلبا استفاده از شاخص نسبت استناد به هر مدرک علعی نیز نکته

مریکفا و هلنفد در شفاخص نسفبت     ادهد که با ومسد مشابهت مایگاه کشسرهایی نظیفر  داشته و نشان می
لحاظ تعداد مدارک و هعچنین تعداد کل استنادها به کل مفدارک علعفیم    استناد به هر مدرک علعیم اما به

تفسان یکسفان   ها را نعیه این ترتیبم کیفیت مدارک علعی آنها تفاوت چشعگیری ومسد دارد و بمیان آن
 دانست.

چنین تفاوتی در میان کشسرهای حا ر در هر خسشه با خسشا دیگرم با شدت بیشفتری ومفسد دارد و   
از نقفش   مکنندای که کشسرها بر تحقیو و تسسعا خسد صرف میدهد که عسامل اقتصادی و هزینهنشان می

بسفتگی میفان   یفد هفم  یویفشه پف  از تأ  ها برخسردار است. این تأثیرم بهفنّاوری آن بارزی در تسسعا علم و
کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه و نسبت اسفتناد بفه هفر مفدرک علعفی کشفسرها و هعچنفین        هزینه
هفای علفسم و تعفداد مفدارک     اساس حفسزه  کرد ناخالص داخلی تحقیو و تسسعه بربستگی میان هزینههم

های مسمسد در این زمینه تساند گسیای واقعیتروشنی مشخص است و میها بهدر آن حسزه علعی کشسرها
 باشد.
بسدن تأثیر قدرت اقتصادی بر مایگاه علم و فنّاوری کشسرهام باید پفذیرفت کفه    با ومسد انکارناپذیر  

هسفتند؛ چراکفه   کرد و تخصیص بسدمه به تحقیو و تسسعه دخیفل  مز قدرت اقتصادی بر هزینههعساملی ب
اظ درآمفد مفزو کشفسرهای    لحف  برخی از کشسرهایی که از مایگاه علم و فنّاوری  عیفی برخسردارندم به

دهند. شسند که البته سهم کعی از درآمد خسد را به امر تحقیو و تسسعه اختصاص میپردرآمد محسس  می
کفرد  قرار دادم باید پذیرفت که دلیل هزینهید یتأ تسان تأثیر این رابله را مسردبه این ترتیبم  عن اینکه می

ها نیستم بلکه این نقصفان  کم در تحقیو و تسسعا برخی از کشسرها نظیر کسیت و عربستانم درآمد کم آن
 گردد.می های آن کشسرها نیز بازهای علم و فنّاوری در برنامهبیشتر به عسامل دیگریم ازمعله به اولسیت
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