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2، زهرا مددی1عبدالرضا نوروزی چاکلی
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 چکیده
 .ستها    این دو دسته از شاخصپژوهش تحلیل پیوندهای میان این هدف  هدف:

کشوری است کهه بهر اسها      37مشتمل بر  جامعۀ آماری سنجي و مپژوهش حاضر مبتني بر عل روش:
انهد.    شهده در سه خوشه بررسهي   1ودر پایگاه سایمَگ 2010تا  1996 ۀسال پانزده ۀاطالعات مربوط به دور

ا ،  بنهدی کیهو   های اطالعاتي وب آو ساینس، سایمَگو، نظام رتبهه  این پژوهش از پایگاه های آماری داده
هها، از   انهد. بهرای تجزیهه و تحلیهل داده     بندی تایمز اسهتررا  شهده   رتبه نظام و بندی شانگهای  نظام رتبه
از آزمهون آمهاری     ،ال و فرضهیه ؤپاسهرگویي بهه سه    منظهور  و بهه  3 ا . ا  . پي . ا  و 2افزار اکسل نرم

 شد.  همبستگي پیرسون و اسپیرمن استفاده
کهرد تحییهو و توسهعه و     های هزینهه  شاخص ۀبین دو دستدهند که  نشان مي پژوهشهای  یافته ها: یافته

ههای   همچنهین میهان شهاخص   . وجهود دارد کشورها همبستگي مثبهت   کیفیت انتشارات علميهمچنین 
کنندۀ کیفیت انتشارات علمهي کشهورها، ارتبهاط     های تعیین ترین برش از شاخص عنوان مهم استنادی، به

 .است مستییمي برقرار
ثیر بسهزایي  أتحییو و توسعه همواره تۀ کرد در زمین میزان هزینهکه د نده يها نشان م بررسي :اثر اصالت 
 داشته، پس در این پژوهش به تحلیل این مهم پرداخته شده است.کشورها  کیفیت انتشارات علميدر 

و توسهعه،  کهرد تحییهو    ههای هزینهه   علمهي، شهاخص   انتشارات کیفیت های شاخص :های کلیدی واژه
 سنجي. علم

  نامۀ کارشناسي ارشد است. میالۀ حاضر برگرفته از پایان *  
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 مقدمه

 بای   را، آن اشااع   و علم تولید روند بررسی به نیاز اخیر سدۀ چند در علمی تولیدات روزافزون رشد
 از تاوان  مای  را کشاور  یا   علمای  تولیادات  باه  اساننادات  میازان  بررسی. است کرده آشکار پی  از

 تولیادات  میازان  بررسای  کاه  ای گوناه  به دانست، آن علمی اننشارات کیفیت بررسی مهم های شاخص
 هاای  پایگااه  هاای  داده از اسانفاده  باا  محققاان  و مخنلا   مؤسسات توسط کشورها، اسننادات و علمی

 تحقیقاات  عموضو بارها غیره، و اسکوالر، مدالین آی، اسکوپوس، گوگل. اس. آی چون گوناگونی
 و علمای  تولیادات  میازان  شااخص  دو از اسنفاده با سنجی علم های بررسی ننایج. است  بوده سنجی علم

چنانکاه االععاات علمای     اسات،   منجار شاده   مؤسسات و ها سازمان و کشورها بندی رتبه به اسننادات،
اماروزه   شاود،  های توسع  علمی و فنی آن کشاور محساوم مای    تولیدشدۀ هر کشور، یکی از شاخص

تاوان سا      این باورند که دیگر نمای  دانند و برخی بر تولیدات علمی را معیاری برای ارزیابی علم می
کشورها را تنها با تکیه بر وسعت جغرافیایی و قدرت نظامی سنجید، بلکه تولیدات علمی نقا     توسع

ای  هان اماروزی، جامعاه  در ج(. 1388، در تعیین س   جوامع دارند )عصاره و زارع یتر مراتب مهم به
االععااتی بار دیگار جواماع      نبا  لحاظ قدرت اقنصادی یا نظامی، بلکه از ج دانند که نه به را پیشرفنه می
حساام   ساز غنای اقنصادی، صانعنی و پیشارفت نظاامی باه     باشد. پیشرفت االععاتی زمینه  برتری داشنه

یی که بارای ابباات قادرت خاود در     دهند کشورها ها نشان می (. بررسی1389، چل  موسوی) آید می
عنوان درصادی   کرد تحقیق و توسعه را )به گذاری در زمین  هزینه کنند، سرمایه جامع  جهانی تعش می

 .اند از تولید ناخالص داخلی( بی  از پی  در دسنور کار خود قرار داده
نار    یباه بررسا   «یاساعم  یکشاورها  یگاذار ریبأت»خود با عنوان  قی( در تحق2010)ی و گزن مهراد

باا   یعضاو کنفارانا اساعم    یکشاورها  یعلما  ریبأتا  ی واساعم  یکشاورها  یرشد اننشارات و اسننادها
 .اند پرداخنه یبان  جهان گاهیو االععات پا ESI گاهیمورد کاربرد در پا یها اسنفاده از شاخص

میازان   وتولیاد علام    توزیاع درآماد تأبیرگاذار بار    »در پژوه  خود با عنوان  4(2001ون ران )
سنجی این است که  های مهم علم کند که یکی از قانون بیان می« عنوان دو فرایند رقابنی به اسننادات

 . گذارد می میزان اسننادات تأبیر تولید علم و توزیع درآمد بر
با هدف کم  به  «ها ملت علمی بر عوامل تأبیرگذار» با پژوه  خود با عنوان 5(2004کینگ )

 یعنای باا  پرداخناه اسات    دادهای مهام تحقیقااتی    دادها و برون .. به بررسی درون. ت، تجارت ولدو
در پایگااه االععااتی آی. اس.    پژوهشی مننشرشده یها اسنفاده از روش تجزیه و تحلیل تعداد مقاله

 کیفیت ملی تحقیقات و قارار  ،پایگاهاین همچنین تعداد اسنناد به آنها در و ها  بررسی و نقدها و آی
 . را بررسی کرده استالمللی  آنها در فضای بیندادن 
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« تولید علمی در رشن  کامپیوتر: برزیل و دیگار کشاورها  »( در مقال  خود با عنوان 2007) 6ریزَو
وسایل  مؤسسا  آی. اس. آی،    شده در مجعت علمای باه   های نمایه به بررسی ارتباط بین تعداد مقاله

و هزین  ناخالص برای تحقیق و توسعه پرداخناه اسات.    همچنین مقایس  هزین  تولید ناخالص داخلی
دهند که کشورهایی از نظر رتب  علمی در جایگاه بهنری نسبت به برزیل قارار دارناد    ننایج نشان می

 اند. که بودج  بیشنری به بخ  تحقیق و توسعه اخنصاص داده

 پژوهش  پرسش

 در آنهاا  کرد هزینه و کشورها علمی اتاننشار کیفیت میان راب   زیر، های شاخص گروه به توجه با
 است؟ چگونه توسعه و تحقیق

 علمی: انتشارات کیفیت های شاخص .1

 کشور. هر علمی مدارک خوداسننادی ال ( میزان

 کشور. هر علمی مدارک به اسننادها کل م( تعداد

 کشور. هر علمی مدارک از ی  هر به اسنناد ج( نسبتِ

 توسعه: و تحقیق در کرد کشورها هزینه های . شاخص2

 داخلی. ناخالص تولید از درصدی عنوان به توسعه و کرد تحقیق ال ( هزینه

 توسعه. و تحقیق فعالیت نوع بر اساس توسعه و تحقیق داخلی ناخالص کرد م( هزینه

 پژوهش فرضیۀ

 کشاورها  علمای  مادارک  باه  اسانناد  کال  تعاداد  و توساعه  و تحقیاق  داخلی کرد ناخالص هزینه بین
 .دارد وجود گیهمبسن

 شناسی پژوهش روش
 فناون آن از دادن کاه بارای انجاا      شاود  محساوم مای  سنجی  علمهای  پژوه از نوع  پژوه این 

از  ،هاای ماورد نظار    ترتیب، االععات الز  بار اسااس شااخص    است. به این  اسنفاده شده همبسنگی
هاای پاژوه     ا و فرضیهه پرس های االععاتی مربوط اسنخراج و سپا با توجه به اهداف،  پایگاه

مناون و مناابع چااپی و الکنرونیکای       دلیل لازو  م العا   هاست. در عین حال، ب شدهتجزیه و تحلیل 
 . شود میدر این پژوه  محسوم  کاربردیهای  مرتبط، روش اسنادی یکی دیگر از روش
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 ۀکاه بار اسااس االععاات مرباوط باه دور      ی اسات  کشاور  37ایان پاژوه  مشانمل بار       نمون
 اند. قرار گرفنه در پایگاه سایمَگو 2010تا  1996  سال هپانزد

دسانرس   درکاه بار اسااس االععاات     بوده است کشور  37پژوه  تعداد   ترتیب، جامع به این
اند. در مجموع، این کشورها در قالب منناسب  هشدهای پژوه ، تجزیه و تحلیل  شاخص مربوط به

هاای اقنصاادی و علام و     ن تأبیرپاذیری از شااخص  ویاژه بار اسااس میازا     با اهداف این پژوه  و به
بندی شدند، همچنین با توجاه باه اینکاه بانا  جهاانی در       ای دسنه های جداگانه فناوری، در خوشه

)کشاورهای غیار   زیااد  درآماد  » مناالقی شاامل جهان را از لحاظ میزان درآمد به  ،بندی خود تقسیم
از  بیشانر »، «منوساط درآماد   از حاد  کمنار ، کمدرآمد » ،«های اقنصادی( سازمان توسعه و همکاری
و  «هااای اقنصااادی( )کشااورهای عضااو سااازمان توسااعه و همکاااریزیاااد درآمااد منوسااط، درآمااد 

ده است، در پژوه  حاضر نیز کرتقسیم  «نشده در هر هیچ ی  از موارد باال بندی کشورهای البقه»
در کاه  . شاایان ککار اسات    کشاور الگاو گرفناه شاد     37بنادی ایان    رتباه  بارای بنادی   از این تقسیم

نظار   در بنادی  اصعحاتی از نظر خوشه ،لحاظ دقت بیشنر و تعداد نمونه به ،بندی این کشورها تقسیم
اقنصادی باا    از جمله آنکه کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری و توسع ،است  گرفنه شده

 ها عبارتند از: اند  خوشه در ی  دسنه قرار گرفنه زیاد،درآمد 

، اساپانیا ، هلناد ، کاره ، ژاپان ، اینالیاا  ،آلماان ، فرانساه ، کاناادا ، بلژیا  ، اسانرالیا : زیاد مددرآ .1
 .عربسنان کویت و، آمریکا، انگلسنان

، مالزی، لبنان، ایران، کوبا، کلمبیا، چین، شیلی، برزیل، آکربایجان، آرژاننین: منوسط درآمد .2
 .ونزوئع ترکیه و، روسیه، مکزی 

 نیجریه.، مراک ، هند، مصر ،ارمنسنان ،ترکمنسنان، پاکسنان، تانزانیا ،افغانسنان: کم درآمد .3

پاژوه     از جامعا  یبخا  دیگار   ،ععوه بر این، منابع چاپی و الکنرونیکی مرتبط با موضاوع 
  شود. میمحسوم 

های االععاتی وم آو ساینا، سایمَگو، یونسکو، سازمان همکاری اقنصاادی و توساعه،    پایگاه
  سسا ؤبنادی تاایمز و م   بندی شانگهای، نظا  رتباه  اس، نظا  رتبه .بندی کیو   رتبهبان  جهانی، نظا
 .اند گردآوری االععات این تحقیق بوده منابع ،ساینا منریکا

های االععاتی اسنخراج، بررسی و االععات  ها از پایگاه داده ،برای تعیین روایی ابزار گردآوری
تعداد آنها ه ک)رسانی  کنابداری و االعع ۀحوز ناداناس نظران و در اخنیار برخی از صاحبمفید آن 

و اصاعحات الز  را   نظر خاوی  را اعاع   سپا از آنها خواسنه شد که و قرار گرفت  (نفر بود 30
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و دوباره به همان گروه داده شد و آنها نیز اصاعحات   شدنداصعحات اِعمال  آنگاهمشخص کنند. 
 ید کردند.یصورت صوری تأ بهرا  و روایی پژوه 

های مورد نظر گردآوری  از پایگاه پژوهشگر الز  توسطهای  دادهوارسی،   پا از تدوین سیاه
، االععاات  پاژوه   هاای اساسای   پرسا  منظور پاسخگویی به  شد. سپا در بخشی از پژوه ، به

 تجزیه و تحلیل ،بندی دسنه الز ها و نمودارهای  جدول  های مورد نظر در قالب کشورها در شاخص
هاا،   منظاور پاساخگویی باه فرضایه     از پاژوه  باه   یدر بخا  دیگار   ایان، . ععوه بار  شدو مقایسه 

هام نناایج در قالاب جادول و نماودار ارائاه شاد. بارای          و باز شدنداالععات الز  تجزیه و تحلیل 
. همچناین، بارای تجزیاه و    شاد  ها از آزمون آماری همبسنگی پیرسون اسنفاده پاسخگویی به فرضیه

. در نهایات، نیاز   بهاره گارفنیم   2010اس. پای. اس. اس   و 2010اکسال   افازار  ها، از نر  ادهتحلیل د
هاای علام و فنااوری، در     هاای اقنصاادی و شااخص    کشورها بر اساس میزان تأبیرپذیری از شاخص

 . ندبندی شد ای تقسیم های جداگانه خوشه

توان یکی از  را می و توسعه کرد تحقیق هزینههای اقنصادی همانند  آگاهی و االمینان از شاخص
هاای آن     کشاورها شناساایی کارد، ابعااد و جنباه     تحقیاق و توساع  ترین عوامال تأبیرگاذار بار     مهم
ریازان و سیاسانگذاران علام و     های الز  را برای ارائ  راهکارها و پیشنهادهای نوین باه برناماه   زمینه

هاا،   برداری از این شاخص ای بهرههای عینی بر کند و ضمن ارائ  چارچوم فناوری کشور فراهم می
هاا ترغیاب خواهاد کارد. پاا در اداماه، پیوناد میاان          سوی تقویت این دسانه از شااخص   آنها را به
 در کشورها بررسی خواهد شد.  کیفیت اننشارات علمیهای  های اقنصادی و شاخص شاخص

 های پژوهش تجزیه و تحلیل یافته

 2010 - 1996های  ا در سالهای استنادی کشوره بررسی میزان رشد شاخص
 

2010 - 1996های  های استنادی کشورها در سال بررسی میزان رشد شاخص .1جدول   

 کشور
نسبت استناد به هر یک از 
 مدارک علمی هر کشور

 مدارکمیزان خوداستنادی 
 علمی هر کشور

تعداد کل استنادها به 
 مدارک علمی هر کشور

18/20 آمریکا  46657626 100496612 
ینچ  66/5  5911758 7396935 

42/17 انگلسنان  5412521 24535306 
72/11 ژاپن  4953600 16452234 
79/15 آلمان  3937424 20437971 
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 2010 – 1996های  های استنادی کشورها در سال بررسی میزان رشد شاخص .1ادامۀ جدول 

 کشور
نسبت استناد به هر یک از 
 مدارک علمی هر کشور

 مدارکدی میزان خوداستنا
علمی هر کشور

تعداد کل استنادها به 
مدارک علمی هر کشور

09/15 فرانسه  3310129 14156535 
55/17 کانادا  2406404 12187113 
45/14 اینالیا  2316810 9861600 
13/12 اسپانیا  1692724 6573014 
27/7 هند  1532649 3211864 

 7083995 1342441 16 اسنرالیا
5/21 روسیه  1102880 2456003 
05/20 هلند  783003 7805760 

82/9 کرۀ جنوبی  769396 3344131 
57/9 برزیل  737059 2409214 
17/1 بلژی   555562 3621954 
54/7 ترکیه  433162 1380599 
66/16 اسرائیل  383421 2898025 
49/9 مکزی   221648 1005002 
68/7 ایران  204982 499322 

56/10 آرژاننین  200940 886653 
79/6 مصر  98339 367134 
24/7 مالزی  78841 218280 
69/12 شیلی  49855 505589 
54/5 پاکسنان  47299 156030 

42/6 عربسنان سعودی  29905 200216 
58/5 نیجریه  28678 120167 
 154079 24663 10 کلمبیا
13/8 ونزئع  24235 160777 
48/6 مراک   22445 116525 
35/5 کوبا  21795 93082 
06/7 کویت  10895 69937 
98/8 لبنان  10457 69103 

64/7 ارمنسنان  9441 50175 
10/7 تانزانیا  7321 66073 

73/2 آکربایجان  3042 11749 
71/4 افغانسنان  160 1270 
62/6 ترکمنسنان  46 888 
 6437699 2188068 13 میانگین کل
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 رتعداد کل استنادها به مدارک علمی هر کشو -
هاای اساننادی    تارین شااخص   ، یکی از مهمی هر کشورمتعداد کل اسننادها به مدارک علشاخص  

اسات، چنانکاه در ایان     به بررسی ایان شااخص پرداخناه شاده      1شود، پا در جدول  محسوم می
در پایگاه ساایمگو   تعداد کل اسننادها به مدارک علمی هر کشور شود، میانگین جدول معحظه می

ترتیاب کشاورهای آمریکاا، انگلسانان، آلماان، ژاپان و فرانساه باا          بوده اسات و باه   6437699برابر 
داد کل اساننادها باه مادارک    تع 14156535 ، 16452234، 20437971، 24535306، 100496612

شاوند و کشاورهای    محسوم می 2010 - 1996های  ، پنج کشور اول از خوش  ی  الی سالعلمی
تعداد کل اسننادها ، 888و ترکمنسنان با 1270، افغانسنان با 11749با ، آکربایجان 50175ارمنسنان با 

اند. شایان ککر است که کشور ایاران   ترین س   خوش  سو  قرار گرفنه ، در پایینبه مدارک علمی
، در جایگاه سی و یکام از سا     تعداد کل اسننادها به مدارک علمی 499322از خوش  دو  نیز با 

  جهان قرار گرفنه است.

 میزان خوداستنادی مدارک علمی هر کشور در پایگاه  -

هاای اساننادی    ترین شااخص  شاخص میزان خوداسننادی مدارک علمی هر کشور نیز، یکی از مهم 
های پایگاه سایمگو باه بررسای ایان شااخص      با اسنفاده از داده 1شود، پا در جدول  محسوم می
میازان خوداساننادی مادارک     شود، میاانگین  می است. چنانکه در این جدول معحظه  پرداخنه شده

، چاین باا   46657626و آمریکاا باا    2188068علمی هار کشاور در پایگااه ساایمگو برابار اسات باا        
، از خوشاا  یاا  بااا 3937424و آلمااان بااا  4953600، ژاپاان بااا 5412521، انگلساانان بااا 5911758

دی ایان سای و هشات کشاور و     بن بیشنرین میزان خوداسننادی مدارک علمی، در رأس جدول رتبه
و 160، افغانسانان باا   3042، آکربایجان باا  7321اند و کشورهای تانزانیا با  همچنین جهان قرار گرفنه

ترین س   خوش  سو  قارار دارناد. شاایان ککار اسات کاه        خوداسننادی در پایین 46ترکمنسنان با 
 دو  قرار دارد.  و ر جایگاه سیمیزان خوداسننادی مدارک علمی، از خوش  دو  د 204982ایران با 

 در پایگاه  نسبت استناد به هر یک از مدارک علمی هر کشور -

 نسبت اسنناد به هر ی  از مادارک علمای هار کشاور    های ارزیابی اسننادی،  یکی دیگر از شاخص
است  13از پایگاه سایمگو، میانگین کل این شاخص برابر با  1است. با توجه به آمار و ارقا  جدول 

باوده و   05/20و  18/20ترتیب در کشورهای آمریکا و هلند از خوش  یا  برابار باا     که این رقم به
قارار   بندی نیز )که در خوش  سو  مقدار این شاخص برای هر ی  از چهار کشور آخر در این رتبه
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. همچناین  73/2و آکربایجاان   71/4، افغانسانان  21/5، روسایه  35/5( عبارت است از کوبا اند گرفنه
 جهان قرار گرفنه است.  159، در رتب  نسبت اسنناد به هر ی  از مدارک علمی 68/7ایران نیز با 

 کردکشورها در تحقیق و توسعه های میزان هزینه بررسی شاخص

 عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی وسعه بهکرد تحقیق و ت هزینه -

 عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کرد تحقیق و توسعه به هزینه. 2جدول

کشور
 

1997
 

1998
 

1999
 

2000
 

2001
 

2002
 

2003
 

2004
 

2005
 

2006
 

2007
 

2008
 

 میانگین

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 آمریکا
 3 . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ژاپن
 2.36 . . 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 کره
 2.27 . . 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 آلمان
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 انگلسنان

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بلژی 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 فرانسه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 کانادا

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 هلند

..  1 . . اسنرالیا  2 . . 2 . . 2 . . 2 . . . . 1.8 

 1 . . . . 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . ایران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اسپانیا

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اینالیا

 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . برزیل

 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چین

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 روسیه
 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هند

 0.77 . . . . 1 . . 1 1 1 1 1 1 0 0 مالزی
 0.75 . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . 0 . . شیلی

 0.6 . . . . 1 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . مراک 

 0.58 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 کوبا

 0.54 . . 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 ترکیه
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ناخاالص  عنوان درصدی از تولیاد   تحقیق و توسعه بهکرد  هزینهمجموع  2های جدول  داده بنا بر
در کشورهای خوش  ی  بیانگر قرار گارفنن ایان کشاورها در     2008 - 1996های  الی سال داخلی

عناوان درصادی از تولیاد     کرد تحقیاق و توساعه باه    وضعیت مناسب است، برای مثال میانگین هزینه
هاایی از   باود و نموناه   27/2و آلماان   36/2، کارۀ جناوبی   3، ژاپان  3ور آمریکا ناخالص داخلی کش

عنوان درصدی از تولید  کرد تحقیق و توسعه به کشورهای خوشه سو  که در زمین  اخنصاص هزینه
، 54/0، ترکیاه  58/0اناد، عباارت اسات از: کوباا      ناخالص داخلی در وضعیت نامناسب قارار گرفناه  

 .75/0و شیلی  6/0مراک  
های موجود در زمین  این شاخص، خوش  یا  در اخنصااص دادن میازان     بر مبنای آمار و داده

، بیشانرین میازان را   کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس نوع فعالیت تحقیق و توسعه هزینه
به خود اخنصاص داده است کاه کشاورهای آن عبارتناد از کارۀ جناوبی، ژاپان، آمریکاا، چاین و         

  کارد ناخاالص داخلای تحقیاق و توساع      هزینههمچنین اسامی کشورهایی که مجموع میزان  فرانسه.
ترین س   خوش  سو  قرار دارد، عبارت اسات   ، در پایینبر اساس نوع فعالیت تحقیق و توسعهآنها 
  ارمنسنان، کوبا، شیلی، کویت وآکربایجان.از 

 فرضیه
، میلیون دالر) د ناخالص داخلی تحقیق و توسعهکر هزینهبه بررسی میزان  2الور که در جدول  همان

هاای اساننادی    به بررسی میازان رشاد شااخص    1( و در جدول به قیمت بابت و معادل قدرت خرید
پرداخنه شد، این قسمت پژوه  به بررسی فرضیه با اسنفاده از  2010 - 1996های  کشورها در سال

 این جدول اخنصاص خواهد داشت.
 آنها کرد هزینه و کشورها علمی اننشارات کیفیت میان راب   زیر، های صشاخ گروه به توجه با

 است؟ چگونه توسعه و تحقیق در
هاای   ها میانگین گرفنه شده و با توجه به آنکاه داده  ها، از ابعاد شاخص پا از نرمال کردن داده

هاا محاسابه    این منغیرها غیرنرمال بوده، با اسنفاده از روش پیرسون ضریب همبسانگی باین شااخص   
 (.1374شده است )دالور، 
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کرد  عداد کل استناد به مدارک علمی کشورها و هزینه. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ت4جدول 

 ناخالص داخلی تحقیق و توسعه

  
کرد ناخالص  هزینه

 داخلی تحقیق و توسعه
تعداد کل استناد به 

رهامدارک علمی کشو  

کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه هزینه

Pearson 
Correlation 

1 955/0 **
 

Sig. (2-tailed)  000/0  

N 28 28 

تعداد کل اسنناد به مدارک علمی کشورها

Pearson 
Correlation 

955/0 **
 1 

Sig. (2-tailed) 000/0   

N 28 28 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 گیری نتیجه
نماد تعش بشر در دسنیابی به زندگی بهنر  ،اننشارات علمی یشنرعلم و کیفیت هر چه ب امروزه تولید
کشااورها نیااز باار اساااس   چناان اساات کااه بخاا  اعظماای از توساع  ، شااود و اهمیاات آن تلقای ماای 

 .خواهد شددسناوردهای علمی و میزان اسننادات به آنها ارزیابی 
در کاه  گیاری کارد    توان ننیجاه  می ،آمده دست های به البق مشاهدات و تجزیه و تحلیل ،ین مقدمها اب

 در زمیناا گااذاری بیشاانری  یاای کااه توجااه و ساارمایه کشااورهاهااای کیفیاات اننشااارات علماای  شاااخص
دیاده   یاز پیشرفت و رشد بیشنری ن ،اند دهکرخود صرف   کرد در تحقیق و توسع میزان هزینههای  شاخص

یکای از   که)است  ی هر کشورمتعداد کل اسننادها به مدارک علننایج بررسی شاخص  آنمثال  د،شو می
تعاداد کال اساننادها     میانگین ،1با ارجاع به جدول که  (شود های اسننادی محسوم می ترین شاخص مهم

 - 1996هاای   ی  الی سال  از خوشانگلسنان، آلمان، ژاپن و فرانسه ، برای کشورهای آمریکا به مدارک
کشورهای ارمنسنان، آکربایجان، افغانسنان و ترکمنسانان از نظار میازان    و  بوده استبیشنرین میزان  2010

کاه  اند. شایان ککر است  قرار گرفنه سو   ترین س   خوش در پایین ،تعداد کل اسننادها به مدارک علمی
نناایج نشاان   از سوی دیگار  . دارددو  نیز در جایگاه سی و یکم از س   جهان قرار   کشور ایران از خوش

یاا  بااا بیشاانرین میاازان   آلمااان از خوشااژاپاان وآمریکااا، چااین، انگلساانان، کشااورهای کااه دهااد  ماای
اناد و   همچنین جهاان قارار گرفناه   و کشور  38بندی این  س جدول رتبهأخوداسننادی مدارک علمی در ر

ککار   شایان. هسنندسو    ترین س   خوش کشورهای تانزانیا، آکربایجان، افغانسنان و ترکمنسنان در پایین
تعاداد  کاه   دو  قارار گرفناه اسات. از آنجاایی    و در جایگااه سای    ،دو   کشاور ایاران از خوشا   که است 
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کیفیات مناساب ایان مقااالت در م العاات و       ۀدهناد  نشاان  ،مادارک علمای   گرفنه باه  اسننادهای صورت
گفات   توان می ه  انجا  گرفت،در روند پژوهایی که  بررسی بر اساس خواهد بود،المللی تحقیقات بین

نموناه تعاداد کال اساننادها باه       رایهمین کیفیات اسات. با   نیز تابع  میزان خوداسننادی مدارک علمیکه 
محساوم  باار آن خوداساننادی    204982باود کاه    499322مدارک علمی ایران الای پاانزده ساال برابار     

  های قبل و حنی در مقایسا  حال حاضر با سال ایران در وضعیت علمی جمهوری اسعمی  مقایس .شود می
دهد کاه حاصال تاعش زناان و ماردان       افق روشن و نویدبخشی را نشان می، با کشورهای نوظهور علمی

تادوین  کاه  رساد   نظار مای   باه  .اسات  سساات تحقیقااتی  ؤهاا و م  در دانشاگاه مشاغول  منخصاص   منعهد و
در  ،الی و تحقیقاات علمای کشاور نیاز    کارآمد از سوی مقامات آموزش عا درست و  های علمی سیاست
  تولیاد و توساع   یاین نیز به سهم خود موجباات ارتقاا   داشنه وابر آنها کیفیت و  تولیدات علمی افزای 

 .مؤید این ادعاست ،با کل اسننادهای دریافنی ها خوداسننادیتعداد   مقایس .علمی را فراهم آورده است
ارقا  جدول با توجه به  ،لص داخلی تحقیق و توسعهکرد ناخا هزینهدر تجزیه و تحلیل همچنین 

س کشاورهایی  أر یا  در   کشورهای خوشا  2010 - 1996ساله از تاریخ  پانزده زمانی ۀالی دور 2
به قیمت بابات و  ، میلیون دالر)کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه  هسنند که بیشنرین میزان هزینه

کشاورهایی   وجاز ساو     و کشاورهای خوشا   ناد ا را باه خاود اخنصااص داده    (معادل قدرت خرید
باه  ، میلیاون دالر )کرد ناخالص داخلی تحقیاق و توساعه    که کمنرین میزان هزینه شوند محسوم می

 .داشنندرا  (قیمت بابت و معادل قدرت خرید
تعداد کل اسننادها به مادارک   میانگینکه شود  معحظه می 1از سوی دیگر با ارجاع به جدول 

، ترتیاب کشاورهای آمریکاا    باوده اسات و باه    6437699ر پایگااه ساایمگو برابار    د علمی هر کشور
پانج کشاور    وجاز  ،داد کل اسننادها به مدارک علمای بیشنرین تع انگلسنان، آلمان، ژاپن و فرانسه با

کشااورهای ارمنساانان، شااوند و  محسااوم ماای 2010 - 1996هااای  یاا  الاای سااال  اول از خوشاا
در  ،تعاداد کال اساننادها باه مادارک علمای      کمنرین میازان  با  ،انآکربایجان، افغانسنان و ترکمنسن

دو  در   کشاور ایاران از خوشا   کاه  شاایان ککار اسات     .اند قرار گرفنه سو   ترین س   خوش پایین
بین دو منغیر بررسی و باا انجاا      ژوه  راب  . در این پداردجایگاه سی و یکم از س   جهان قرار 

کرد ناخالص داخلی  شد که بین دو منغیر هزینه  نشان داده 4جدول  ارجاع به وآزمون پیرسون دادن 
وجود دارد. ارتباط مثبت و معناداری تحقیق و توسعه و تعداد کل اسنناد به مدارک علمی کشورها 

کشورها در تحقیق و  کرد میزان هزینههای  مسنقیم و معنادار بین شاخص  این همبسنگی بیانگر راب 
تاوان ننیجاه گرفات کشاورهایی کاه در       . در حقیقات مای  اسات رات علمای  و کیفیت اننشاا  توسعه

وضااعیت مناساابی دارنااد، از نظاار  ،کشااورها در تحقیااق و توسااعه کاارد میاازان هزینااههااای  شاااخص
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ننااایج جالااب  ه. از جملااانااد شاانههاام وضااعیت م لااوبی داکیفیاات اننشااارات علماای  هااای شاااخص
درصاد کال    70حادود   کاه  شاود  شااهده مای  م 1با ارجاع باه جادول   و آمده از این بررسی  دست هب

  .ربوط استبه مدارک علمی پنج کشور اول م ،اسننادها به کل مدارک کشورها
 یا   هار  به اسنناد نسبت سهم میان که مشخص شد 1 جدول بررسی و بادر بخ  دیگر پژوه  

. دارد ودوجا  ای فاصاله  چاه  جهانی، جامع  برای میزان این میانگین و کشور هر برای علمی مدارک از
 ،ی   از خوشبلژی   و انگلسنان کانادا، هلند، آمریکا، کشورهای ترتیب به که است آن گویای آمار

سهم نسبت اسنناد به هر یا  از مادارک علمای هار کشاور از ایان ساهم بارای کال          در صدر جدول 
این سهم سهم نسبت اسنناد به هر ی  از مدارک علمی هر کشور از اند و  قرار گرفنه کشورهای جهان

 کام دو  بسایار    سو  و برخی از کشورهای خوش  برای کشورهای خوش ،برای کل کشورهای جهان
تاوان   . میشوند محسوم میای از این کشورها  کوبا، روسیه، افغانسنان و آکربایجان نمونه واست  بوده

میاانگین   نسابت م لاوبی را نسابت باه     باه وضاعیت   17کشور ایران با قرار گرفنن در جایگاه که گفت 
در روند تکمیلی پژوه  مشااهده شاد    گرفنه الی م العات انجا  است.  جهانی به خود اخنصاص داده

شده بودن ابر و بدیهی بودن م الاب   عوامل دیگری نظیر عد  دسنرسی به ابر، کلی بودن یا شناخنهکه 
 .است بیرگذارأکشور ت هر برای علمی مدارک از ی  هر به اسنناد نسبت ابر بر سهم

تاوازن و   هاا  ر شااخص یافنه د کشورهای توسعهکه  الور کل ننایج پژوه  حاکی از آن است به
دیاده  سااله   پاانزده  ۀآنهاا الای دور    های ماورد م العا   شاخص بیشنرو سیر صعودی در  دارند تعادل

تارین   عناوان یکای از مهام    باه  ،کشاورها در تحقیاق و توساعه    کرد توان از هزینه همواره می .شود می
کشاورها   توساع   از آنجا که توسع  علمی نیز یکی از ابعاد. مؤبر در توسع  کشورها یاد کرد عوامل

کشورها در تحقیق و توسعه، بر افزای  کیفیت  کرد توان گفت هزینه در پایان میشود،  محسوم می
ترین مظاهر کیفیت اننشارات علمای محساوم    که در اسنناد آشکار و یکی از مهم)اننشارات علمی 

و  کشورها در تحقیاق و توساعه   کرد های هزینه تأبیرگذار بوده است. لزو  بررسی شاخص  (شود می
کاه   دهاد بایاد   نشاان مای  شاود   بر افزای  کیفیت اننشارات علمی که در اسنناد مشاهده می تأبیر آن

 .یابدبیشنری به این امر اخنصاص   وقت و هزین
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