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   كشور در حال توسعه 17ارزيابي توليد علم در 
  21در پنج سال اول قرن 

Evaluation Science Production in 17 Developing Countries  
  

 *سليمان ذوالفقارنسب
  

Soleyman Zolfagharnasab 

بهبخشي از پژوهشي است كه،اين مقاله: چكيده
كشور در حال  17علمي هاي  منظور ارزيابي تالش

توسعه در راستاي توليد علم در پنج سال اول قرن 
نتايج نشان دادند كه سرانه . صورت گرفته است 21
ي مثل فنّاورهاي  توسعه زيرساخت، %70د با درآم

بيشترين سهم در توليد % 72 ضريب نفوذ اينترنت
در  نام ثبتعلم دارند و از طرف ديگر نرخ خالص 

ه مورد نياز مؤلفترين  سطح آموزش عالي كه مهم
. در توليد علم داشته است تأثيركمترين % 25است با 

 تقريباًور كش 17ايران در بين اين ها  بر اساس داده
اگر چه رشد . داراي رتبه دهم در توليد علم است

توليدات علمي اين كشورها افزايش زيادي داشته 
است اما پيشرفت آنها هنوز قابل مقايسه با كشورهاي 
توسعه يافته نيست چون توليد علم اوليه آنها در 

 بنياد ملي علوم،( سطح پاييني قرار داشته است
رت عدم تغيير در حال در صو به هر. )2002

عدم  مانندكالن علمي هاي  يگذار سياست
و ارتباط با بازار تجاري و ها  سازي دانشگاه خصوصي

بينانه و بدون  واقع غيرهاي  يريز برنامهاصرار بر 
ن روي يك پيوستار رقابتي در جايگاه ايرا، انعطاف

  . مدت ثابت خواهد مانددراز
  

Abstract: This article evaluated the
scientific efforts of 17 developing 
countries in science production 
during the first five years of 21 
century. The results show that GNI 
with 70% and technological 
infrastructures such as internet 
impact factor with 72% possess the 
most impact in science production. 
On the other hand, the gross 
enrolment rate at higher education 
level which is considered as the most 
important component has been the 
least effect on science production 
with 25%. According to data among 
the 17 countries rank of Iran in 
science production is 10. Although 
there has been notable increase in 
science production of such countries, 
they are not comparable with 
developed countries yet since the 
position of their initial science 
production has been at a low level. 
However, if the scientific macro 
policy of such countries does not 
alter and they still insist on the 
current unreal and inflexible 
programming, we cannot expect any 
changes in the status of Iran at the 
competitive continuum in a long 
term.  

تحقيـق و،توان نوآورانـه،توليد علم:كليدي واژگان
  نيروي انساني، آموزش عالي، توسعه

Key words: science production. 
Innovation potential, research and 
development, higher education, 
human resource 
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  مقدمه
ده براي مقايسه و است كه به طور گستراي  هاطالعات مربوط به توليد علم چند ده

گيري گزارش  از زمان شكل، به عنوان مثال. ارزيابي عملكرد كشورها به كار رفته است
علمي و فني بنياد هاي  و گزارش شاخص) 1984( 1ي اروپافنّاورنشانگرهاي علم و 
پردازي كشورها به فراواني  از اين نشانگرها براي مقايسه) 1973( 2ملي علوم آمريكا

علمي صورت هاي  از تعداد انتشارات به عنوان برآيند تالش معموالً. ستاستفاده شده ا
انه در راستاي خلق فنّاورهاي  گرفته و از تعداد ثبت اختراعات براي ارزيابي فعاليت

  . )1984 ي،فنّاورهاي علم و  شاخص( شود مي نوآورانه يك كشور استفادههاي  ظرفيت
ه بر اساس آنها توان نوآورانه يك و رويكردهايي كها  نظريه، بر همين اساس 

زيادي بر اهميت توليد علم و نزديكي علوم  تأكيددهند  مي كشور را مورد ارزيابي قرار
اند  همتعددي نيز در رابطه با انتشارات علمي ايجاد شدهاي  شاخص. و تكنولوژي دارند

 گيري عملكرد يك كشور در سطح ملي و و هدف از ايجاد اين نشانگرها اندازه
علم هاي  در گزارش شاخص، به عنوان مثال. )2004 بنياد ملي علوم،( ي استالملل بين
به ( از تعداد انتشارات) ISI( ه اطالعات علميمؤسسهاي  ي اروپا و نيز پايگاهفنّاورو 

براي مقايسه ) به عنوان كيفيت( و از تعداد ارجاعات به اين انتشارات) عنوان كميت
  . شود مي كشورها استفاده

اري از آن به برد بهرهاز طرف ديگر دستيابي به دانش علمي و فني و توانايي در  
طور روزافزوني به صورت استراتژيك درآمده و براي كاركردهاي اقتصادي يك كشور 

بر . و يا رقابت اقتصادي كشورهاي يك منطقه از اهميت زيادي برخوردار شده است
ي از فنّاورنجاه كشور پيشرو در علم و پ ،2005 ي جهانيگذار اساس گزارش سرمايه

كشور باقيمانده در جهان  130 مزاياي بلندمدت توسعه اقتصادي خيلي بيشتر از
متوسط  1994تا  1986ي ها سالبين . )2005و  2003 ،4و نور 3ساتي( اند همند شد بهره

 .نرخ رشد اين گروه از كشورها سه برابر بيشتر از مابقي كشورهاي جهان بوده است
رشد يافته و از آن طرف % 1/1كشور ساالنه 50 متوسط سرانه ثروت اقتصادي اين

علوم و ، كشور ديگر كه عملكرد ضعيفي به نسبت در آموزش 130 سرانه درآمد
كاهش يافته و به عبارتي فقيرتر % 5/1در همين دوره زماني ساالنه ، اند هي داشتفنّاور

                                                                                                                                      
1. European Report on S&T Indicators 
2. National Science Foundation 
3. Satti, S 
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اين روندها باعث شده كه . )2005 ان ملل،گذاري جهاني سازم گزارش سرمايه( اند هشد
، ي اخير يك تفكيك جديد در اقتصاد جهاني بر اساس دستيابي به علومها سالدر 

به همين دليل در اين . اري از آن به نمايش گذاشته شودبرد بهرهدانش فني و توانايي 
ي هاي ي با يكديگر شباهتفنّاورتحقيق سعي شده كشورهايي كه در زمينه علوم و 

  . دارند مورد مقايسه قرار گيرند
  

  اهداف و ضرورت تحقيق
ــين نشــانگرهايي اســت كــه ظرفيــت    و هــا  هــدف ايــن پــژوهش بررســي ارتبــاط ب

كند و بـا يـك    مي كشور در حال رشد را در زمينه توليد علم تعيين 17هاي  زيرساخت
، هند، اناير، تركيه( علمي اين كشورهاي در حال توسعههاي  نگر به تالش رويكرد پس

، نيجريـه ، تـونس ، الجزايـر ، مراكش، مصر، مالزي، تايلند، اندونزي، قزاقستان، پاكستان
و انـد   هآوري شـد  جمـع  ISIكـه از پايگـاه   ) برزيـل ، شـيلي ، آرژانتين، آفريقاي جنوبي

و  به مقايسهاند  ههمچنين آمارهاي ديگري كه از يونسكو و بانك جهاني گردآوري شد
  . كشورها در آينده پرداخته شده استبيني عملكرد اين  پيش

توان با معيارهـاي مختلـف مثـل منطقـه      مي اگر چه اين كشورها را، از طرف ديگر
. جانبه و چندجانبه مثل اعضاء آهاي دو روابط متقابل يا همكاري، جغرافيايي خاورميانه

مختلـف ديگـر   هـاي   بنـدي  خاورميانـه و تقسـيم  ، آن و كشورهاي آمريكاي التين. س
ويژگي بارز اكثر ايـن كشـورها تـالش در راسـتاي توسـعه علمـي و       ، يك كرد اماتفك

كوتاه مـدت پـنج سـاله و يـا     اي  هپيشرفت تكنولوژيك در چارچوب يك برنامه توسع
تـوان ايـن    مـي  است و بـه نـوعي   "انداز بيست ساله چشم"استراتژيك بلند مدت مثل 

خوانـد و از لحـاظ    سـعه تو كشورهاي در حال رشـد و  كشورها را با درجات مختلف
و كـاربران  ، در آمـوزش عـالي   نام ثبتنرخ ، توليد علم، هسران مثل درآمدهايي  شاخص

  . اند هاينترنتي با فاصله دور و يا نزديك در اطراف ايران واقع شد
 بيني كرد كه آيا ايران توان پيش ، ميبا توجه به مباحث مطرح شده در اين تحقيق 
دست كم در ) ساله 20انداز  چشم( كه براي آينده كردهايي ه يگذار تواند با هدف مي

قرار گيرد؟ توان نوآورانه ايران در  1جمع كشورهاي در حال توسعه سريع اقتصادي

                                                                                                                                      
كه حاصل افزايش در ارزش افزوده كاالها و خدمات توليد شده در  GDPاين رشد از طريق نرخ رشد واقعي. 1

  .شود گيري مي يك كشور در يك سال معين است اندازه
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ي جهاني سازمان گذار بعد توليدات علمي چه خواهد بود؟ براساس گزارش سرمايه
 1995در سال  كشور جهان 117ايران از لحاظ توان نوآورانه در بين ) 2005( 1ملل

در انتهاي  تقريباًسقوط كرده است و  75به جايگاه  2001داشته و در سال  74رتبه 
بندي شده است كه در آن كشورهاي متوسط رو به پايين مثل امارات  پيوستاري رتبه
 قرار دارند) 78 با رتبه( و مراكش) 77 با رتبه( موريتاني، )76 با رتبه( متحده عربي

  . )2005 اري جهاني سازمان ملل،گذ گزارش سرمايه(
  

  روش پژوهش
هاي  نگر به تالش اي بوده است و با يك رويكرد پس مقايسه -روش اين پژوهش علي

، اندونزي، قزاقستان، پاكستان، هند، ايران، تركيه( كشور در حال توسعه 17 علمي
شيلي ، نتينآرژا، آفريقاي جنوبي، نيجريه، تونس، الجزاير، مراكش، مصر، مالزي، تايلند

يونسكو و بانك  ISIاين پژوهش از پايگاه هاي  داده. پرداخته شده است) و برزيل
  . اند هجهاني گردآوري شد

، اگر چه توليد علم حاصل تركيبي متغيرهاي متعدد و برهم كنش اين متغيرها است
 در. باشد مي تر اما نقش و اهميت بعضي از اين متغيرها نسبت به ديگر عوامل برجسته

 افزايش گنجينه نيروي انساني با مهارت باال، )GNI( هسران اين پژوهش افزايش درآمد
 و افزايش ضريب نفوذ اينترنت) در آموزش عالي در سن مربوطه نام ثبتنرخ خالص (
به عنوان متغير مستقل و از تعداد توليدات علمي ) مورد نيازهاي  به عنوان زير ساخت(

توانند  مي اين آمارها نه. ير وابسته استفاده شده استبه عنوان متغ ISIدر پايگاه 
توانند بهبود  مي آموزشي را نشان دهند و نههاي  كيفي مربوط به سيستمهاي  تفاوت
مناسب است نشان هاي  سازي زيرساخت را كه ناشي از يادگيري و فراهمها  مهارت

توان نشان داد كه  مي در دسترسي بوده است كه از طريق آنهاي  دهند اما تنها داده
و سطح رفاه جامعه در ها  زيرساخت، ناشي از سامانه آموزشيهاي  چگونه تفاوت

اين آمارها بايد به صورتي نرمال شوند تا بتوان . افزايش توان علمي نقش دارند
تقسيم ها  يكي از اين راهو كشورهاي مختلف را به طور منطقي با هم مقايسه كرد 

در اين تحقيق از جمعيت . )2004 لوي و همكاران،( استبراندازه جمعيت هر كشور 
  . سازي مقايسه كشورها استفاده شده است كل به عنوان يك تعديل كننده براي يكسان

                                                                                                                                      
1. World Investment Report 
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   نتايج
عمده آمارها . اند هه شده در اين مقاله آخرين آمارهاي در دسترس بودئآمارهاي ارا

سال اول قرن بيست و يكم  5 شوند و هدف اصلي اين مقاله تحليل مي دوساالنه توليد
متوسط تعداد مقاالت بر يك ميليون نفر جمعيت و متوسط  1در جدول . بوده است

نيجريه با . كشور منتخب آمده است 17براي  2006تا  2001ي ها سالسرانه طي 
حداقل سرانه و حداقل تعداد مقاله و شيلي با بيشترين سرانه و بهترين عملكرد در 

كشور در رتبه نهم قرار  17ايران در بين اين . اند هي مشخص شدتوليد مقاالت علم
دارد كه خود بيانگر عملكرد متوسط ايران در توليد مقاالت علمي بين اين كشورها با 

  . توجه به سرانه است
  

 وسط تعداد مقاالت بر يك ميليون نفرتمتوسط سرانه و م) 1( جدول

 كشور رتبه
به نرخ اطلس)GNI(همتوسط سران
)2006-2001( 

متوسط تعداد مقاالت بر يك ميليون 
 ) 2001- 2006( نفر

 193 4808شيلي 1
 159 4554آرژانتين 2
 61 4102مالزي 3
 113 3342آفريقاي جنوبي 4
 195 3252تركيه 5
 100 3010برزيل 6
 109 2370تونس 7
 40 2256تايلند 8
 57 2054ايران *9

 14 1982قزاقستان 10
 35 1426مراكش 11
 46 1336مصر 12
 3 984اندونزي 13
 21 984الجزاير 14
 23 564هند 15
 7 556پاكستان 16
 7 408نيجريه 17

 
توليد مقاالت علمي روي  ةكشور در زمين 17بيني عملكرد  پيش )1(در نمودار 

با كشور  17همانطور كه از اين نمودار پيداست اين . پيوستار سرانه آمده است
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كشورهايي كه باالي اين خط . اند همختلفي اطراف خط رگرسيون قرار گرفتهاي  فاصله
تعداد مقاالت بيشتري در يك اند  ههستند نسبت به آنهايي كه پايين خط قرار گرفت

وري  و به عبارتي حداكثر بهرهاند  هميليون نفر جمعيت با توجه به سرانه خود توليد كرد
فريقا دو كشور مصر و به عنوان مثال اگر در شمال آ. اند هشتدر توليد مقاالت علمي دا

نزديك به هم است اما مصر  تقريباًاگرچه سرانه دو كشور ، نظر قرار دهيممراكش را مد
به علت كارايي بهتر نيروهاي علمي و فني خود عملكرد بهتري در توليد مقاالت علمي 

ي در اين دو فنّاورعلم و هاي  بيشتر فعاليت. در يك ميليون نفر جمعيت داشته است
الجزاير و تونس با جامعه ، بعالوه كشورهاي مراكش. كشور در بخش دولتي بوده است

. متقابل علمي زيادي دارندهاي  همكاري OECDالمللي به خصوص كشورهاي  بين
علمي و فني بسيار هاي  با فرانسه در زمينهبه صورت خاص رابطه اين كشورها 

  .)2005 ن،بدرا( گسترده است
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  توليدات علمي در رابطه با درآمد سرانه) 1(نمودار  
   
از طرف ديگر دو كشور شيلي و تركيه داراي بيشترين تعداد مقاالت در بين اين  
كشور هستند و اگر چه سرانه كشور شيلي نسبت به تركيه بيشتر است اما كيفيت  17

ه اندازه شيلي توليدات علمي در ب تقريباًبهتر نيروهاي علمي و فني تركيه باعث شده 
  . )نگاه كنيد 1 به نمودار( يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند

نشان اي در توليدات علمي  كننده مقاله افزايش خيره 9303تركيه با  2002در سال  
درصدي در  30با اين افزايش. صعود كرددر عرصه جهاني  22و به جايگاه  داد
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ا بيشترين افزايش توليدات علمي خود را در طي اين توليدات علمي تركيه نه تنه
المللي نيز به عنوان كشوري كه بيشترين افزايش  تجربه كرد بلكه در عرصه بين ها سال

 ،2ريگن ؛2003 ،1كاگيت چيباشي( در توليدات علمي در جهان داشته است شناخته شد
دهنده  نشان ،توليدات علمي استكه بيانگر كيفيت  تأثيرريب همچنين ض ).2003
. استبوده سال گذشته  15در طول  علمي تركيه در كيفيت توليد قابل مالحظه افزايش

صورت ه اصالحات آموزشي در اين كشور باعث شده كه نسل جديد اين كشور ب
اصالحاتي كه تركيه اجرا . دانشمنداني با انگيزه و خوب آموزش ديده پرورش يابند

 ربنيز  ات آموزش عاليمؤسسبلكه  شور نبودهاين ك دانشمندانمختص كرده تنها 
، 3اوزون( شوند مي بندي رتبهآنها  اساس تعداد انتشارات و كيفيت توليدات علمي

2006 .(  
توان  مي راها  بيني با توجه به افزايش يا كاهش سرانه بهترين پيش ،از طرف ديگر 

، مراكش، ايران، برزيل، آفريقاي جنوبي، به ترتيب براي كشورهايي مثل آرژانتين
انجام اند  هروي خط رگرسيون و يا نزديك به آن قرار گرفت تقريباًالجزاير و پاكستان كه 

  . افزايش توليدات علمي اين كشورها بستگي زيادي به افزايش درآمد سرانه دارد. داد
 )1(درصد از واريانس توليدات علمي اين كشورها در نمودار  70با توجه به اينكه 

بيني كرد كه به عنوان مثال اگر  توان پيش ، ميت درآمد سرانه بستگي داردبه تغييرا
دالر به  2000از ) 2006-2010( متوسط درآمد سرانه در ايران طي پنج سال آينده

مورد در يك ميليون نفر به  60علمي ايران از  هاي دالر افزايش يابد توليد مقاله 4000
محال  تقريباًچه ممكن است چنين فرضي گرا). البته با درصدي خطا( مورد برسد 140

پايين جمعيت و كنترل و هاي  تالش براي توزيع عادالنه ثروت در بين دهك، باشد اما
 . تواند به اين امر حقيقت بخشد مي 2010كاهش تورم و حمايت از محققان تا سال 

متوسط تعداد مقاالت در يك ميليون نفر جمعيت را در ارتباط با  )2(جدول  
كشور به  17در بين اين . دهد مي در دانشگاه را نشان نام ثبتتوسط نرخ خالص م

در آموزش عالي را به خود  نام ثبتترتيب آرژانتين بيشترين و پاكستان كمترين نرخ 
درصدي در رتبه دهم قرار  21 نام ثبتاختصاص داده است و ايران با نرخ خالص 

  . دارد
  

                                                                                                                                      
1. Kagitcibasi, Ca  
2. Regine, E  
3. Uzun, A  
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 دانشگاه و متوسط تعداد مقاالت بر يك ميليون نفردر  نام ثبتمتوسط نرخ ) 2( جدول

 كشور رتبه
3در مرحلهنامثبتمتوسط نرخ خالص

)2005-2001( 
متوسط تعداد مقاالت بر يك ميليون 

 ) 2001-2006( نفر
 159 61آرژانتين 1
 14 44قزاقستان 2
 193 42شيلي 3
 40 40تايلند 4
 46 31مصر 5
 61 29مالزي 6
 195 6 .26تركيه 7
 109 25تونس 8
 57 21ايران 9
 100 20برزيل 10
 3 16اندونزي 11
 21 16الجزاير 12
 113 15آفريقاي جنوبي 13
 23 11هند 14
 7 10نيجريه 15
 35 10مراكش 16
 7 3پاكستان 17

 
 

 در آموزش نام ثبتپراكندگي زيادي در رابطه با روند افزايش نرخ  )2( در نمودار
كشورهايي كه با فاصله . توان مشاهده كرد مي عالي اين كشورها و توليد مقاالت علمي
هاي  حاكي از كاركرد ضعيف سيستماند  هزيادي در پايين اين خط پراكنده شد

از طرف ديگر كشورهايي كه در باالي خط . دانشگاهي آنها در توليد علم است
برزيل و آفريقاي جنوبي داراي ، ينآرژانت، شيلي، رگرسيون قرار دارند مثل تركيه

در  نام ثبتعملكرد بهتري در توليد مقاالت علمي همراه با افزايش نرخ خالص 
 بويژه تركيه كه. آنها استهاي  كه بيانگر بهره وري بهتر دانشگاهاند  هآموزش عالي بود

به . رقيب است وري بي توان گفت سيستم آموزش عالي اين كشور از لحاظ بهره مي
در  نام ثبتظر قرار دهيم اگر چه نرخ خالص ان مثال اگر تونس و تركيه را مدنوعن

به علت كيفيت و اثربخشي بهتر ، برابر است اما تقريباًآموزش عالي اين دو كشور 
مشترك دانشمندان اين كشور با هاي  همكاري، دانشگاهي در تركيههاي  آموزش
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ي پويا باعث افزايش چشمگير الملل علمي در اروپا و آمريكا و روابط بينهاي  قطب
  .)1384 افشارنيا و ذوالفقارنسب،( توليدات علمي اين كشور شده است

اين . در منطقه آمريكاي التين برزيل بزرگترين توليدكننده مقاالت علمي است 
در  نام ثبتنفر  20به طور متوسط به ازاي هر  2005تا  2001ي ها سالكشور طي 

مقاله و  190 نام ثبت 40شيلي به ازاي هر . داشته است مقاله 100آموزش عالي 
  . مقاله داشته است 160 تقريباًآموزشي  نام ثبت 60آرژانتين به ازاي هر 

  

قزاقستان

مصرتايلند
مالزي

پاكستاننيجريهاندونزي
هندالجزاير

مراكش

ايران

برزيل
آفريقاي جنوبيتونس

آرژانتين

تركيهشيلي

y = 2.1406x + 16.627
R2 = 0.2537
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 نام در آموزش عالي توليدات علمي در رابطه با ثبت) 2(نمودار  
  

، به عنوان مثال: اين سه كشور آمريكاي التين در چند ويژگي همانند يكديگرند
، نسبت به ديگر كشورهاي آمريكاي التين از درآمد سرانه نسبتاً بااليي برخوردارند

داراي گنجينه بزرگي از محققان و مهندسان هستند و اصالحاتي را در اقتصاد و 
برزيل اعتبارات تحقيق و توسعه خود را ، به عالوه. اند هات علمي خود آغاز كردمؤسس

  ). 2004، 1درك( افزايش داده است 1990طي دهه 
بيست و پنج درصد از تغييرات و يا واريانس توليد علم  )2(با توجه به نمودار 

در آموزش عالي  نام ثبتتحت كنترل متوسط نرخ اند  هكشورهايي كه در اين تحقيق بود
به عبارت ديگر در كشورهايي كه رشد آموزش عالي آنها كيفي است با . بوده است

 .ر آموزش عالي توليدات علمي نيز افزايش يافته استد نام ثبتافزايش متوسط نرخ 
                                                                                                                                      
1. Derek, H  
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 2001ي ها سالبويژه كشورهايي مثل تركيه و شيلي اما در آسياي ميانه قرقيزستان طي 
هاي  بااليي داشته است اما به علت ضعف نظام نام ثبتبا اينكه نرخ خالص  2005تا 

براي چنين ). كنيدنگاه  2به نمودار ( آموزشي اين كشور توليدات علمي كمي دارد
برخوردار است و هشداري است اي  هكشورهايي كيفيت آموزش عالي از اهميت ويژ

رويه آموزش عالي بدون در نظر گرفتن كيفيت سرمايه انساني  براي كنترل كمي بي
از  3در مرحله  نام ثبتها؛ اگرچه معتقديم افزايش نرخ  تربيت شده در اين دانشگاه

و ها  مهارت ةدهنده گنجين انساني برخوردار است و نشان در توسعهاي  هاهميت ويژ
در ايران نيز عمده توليدات علمي . دانش سطوح باالي مورد نياز براي توسعه است

ي ها سالاگرچه توليدات علمي ايران در . نتايج حاصل از تحقيقات دانشگاهي است
همراه با رشد كيفي برخوردار بوده اما اين توسعه كمي اي  هاخير از رشد قابل مالحظ

 عمدتاً. نبوده و اين امر مانع توسعه پايدار آموزش عالي در درازمدت شده است
توليدات علمي در ايران حاصل همكاري اساتيد راهنما با دانشجويان تحصيالت 

  . تكميلي است
رساني و  اطالعهاي  تقويت زيرساخت، افزايش توليدات علميهاي  يكي از راه

در اين راستا كشورهاي در حال توسعه تالش زيادي براي . است ي ارتباطاتفنّاور
كنند و در تالشند تا با افزايش ضريب نفوذ  مي ارتباطيهاي  يفنّاورتوسعه 

رساني مثل اينترنت و افزايش پهناي باند شبكه جهاني  ارتباطي و اطالعهاي  تكنولوژي
آمارهاي  )3(در جدول . تر كنند وب فاصله جوامع خود را با جهان پيشرفته كوتاه

مربوط به متوسط تعداد مقاالت در يك ميليون نفر در رابطه با كاربران اينترنت در هر 
به ترتيب  2005تا  2001ي ها سالبينيم طي  مي همانطور كه. نفر آمده است 1000

مالزي بيشترين و نيجريه و قزاقستان كمترين تعداد كاربران اينترنت را در هر هزار نفر 
ي اخير در ايران ضريب نفوذ اينترنت افزايش داشته ها سالرغم اينكه در  يعل. اند هداشت

اما به نسبت كشورهاي در حال توسعه باز عقب هستيم و در بين كشورهاي منتخب 
  . ايران در رتبه يازدهم قرار گرفته است

توليد مقاالت علمي را به عنوان تابعي از افزايش ضريب نفوذ  )3(در نمودار 
 تقريباًبا توجه به اينكه . ايم منتخب مورد بررسي قرار داده 1كشور 16ينترنت در بين ا

                                                                                                                                      
مالزي به علت دارا بودن كاربران اينترنتي زياد و تعداد مقاالت كم به عنوان يك كميت پرت در اين نمودار  .1

  . ها بهتر صورت بگيرد بيني حذف شده تا پيش
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درصد از واريانس توليد مقاالت علمي اين كشورها در اين نمودار تحت كنترل  72
، مصر، ايران، افزايش يا كاهش ضريب نفوذ اينترنت است براي كشورهايي مثل برزيل

 پيشنهاد قوياًاند  هروي خط رگرسيون قرار گرفت باًتقريقزاقستان و نيجريه كه ، هند
  .هاي ارتباطي خود را تقويت كنند يفنّاوررساني و  اطالعهاي  شود زيرساخت مي

  
 متوسط كاربران اينترنت و متوسط تعداد مقاالت بر يك ميليون نفر) 3(جدول 

 كشور رتبه
1000درهر(كاربران اينترنت
 )نفر

ك ميليون نفر متوسط تعداد مقاالت بر ي
)2006 -2001 ( 

 61 357مالزي 1
 194 233شيلي 2
 159 133آرژانتين 3
 195 113تركيه 4
 100 108برزيل 5
 40 90تايلند 6
 113 78آفريقاي جنوبي 7
 35 69مراكش 8
 109 67تونس 9
 57 64ايران 10
 21 41الجزاير 11
 3 41اندونزي 12
 46 40مصر  13
 7 40انپاكست  14
 23 25هند 15
 14 19قزاقستان 16
 7 12نيجريه 17

 
، الجزاير، چه ضريب نفوذ اينترنت در كشورهايي مثل مصراز طرف ديگر اگر

مصر عملكرد بسيار بهتري در توليد مقاالت ، برابر است اما تقريباًپاكستان و اندونزي 
  . علمي نسبت به اين كشورها دارد
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 ت علمي در رابطه با كاربران اينترنتتوليدا) 3( نمودار 
  

   گيري نتيجه
اقتدار علمي كشورهاي در حال توسعه در توليد مقاالت بستگي زيادي به سطح رفاه 

هاي  پيشرفت، گنجينة بزرگ دانشمندان و مهندسان، اجتماعي جامعه -اقتصادي
باالي  عالوه سطوح نسبتاًه ب. علمي و فني داردهاي  تكنولوژيك و توسعه زيرساخت

 فني و مهندسي در راستاي تحقيق و توسعه صرف ،علميهاي  كه شركتهايي  هزينه
در  تأثيرتنها عاملي كه كمترين . ي داردفنّاوركنند نقش زيادي در توليد علم و  مي

هاي  در دانشگاه نام ثبتتوليد مقاالت علمي اين كشورها داشته افزايش نرخ خالص 
علمي در توان نوآورانه  ترين عامل فاكتور به عنوان مهم كه اگر چه اين، آنان بوده است

سطوح باال براي خلق نوآوري نام هاي  مطرح است و از آن به عنوان شاخص مهارت
هاي تكنولوژيك اين كشورها در راستاي  در فعاليت تأثيرشود اما كمترين  مي برده

علمي اين كشورها با  از واريانس توليدات% 25به عبارتي تنها : توليد علم داشته است
 به طور عمدهدر مرحله دانشگاهي ارتباط داشته است و  نام ثبتافزايش يا كاهش نرخ 

) اختراع و پژوهش( تكنولوژيكهاي  اين كشورها نه تنها در زمينه فعاليتهاي  دانشگاه
. كنند بلكه از بزرگترين وظيفه خود كه همان توليد علم است غافلند مي نقش كمي ايفا

رغم افزايش دارندگان مدارك  يتواند مايه نگراني دولتمردان نيز باشد كه عل مي امراين 
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هاي  دانشگاهي اين كشورها همچنان با كمبود نيروي انساني ماهر براي افزايش ظرفيت
، اين كشورهاهاي  مشكالت ساختاري دانشگاه، فرار مغزها. علمي مواجه هستند

 غيرمنعطف و بعضاًهاي  گيري و تصميمها  ستبه سياها  وابستگي شديد اين دانشگاه
در توسعه آنها در راستاي توليد علم و نوآوري شده اي  همانع عمدها  اشتباه دولت

  . است
و يكي از الزامات زيربنايي ها  ضريب نفوذ اينترنت كه بيانگر توسعه زيرساخت 

وژيك در بين تكنولهاي  بيشترين نقش را در پويايي فعاليت، علمي و تكنولوژيك است
توان از آن به عنوان اهرمي براي انتقال علوم و  مي اين كشورها داشته است و

از تغييرات مربوط به توليد علم % 72. تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه ياد كرد
در بين اين اقتصادهاي در حال رشد به ضريب نفوذ اينترنت بستگي داشته است و 

مورد نياز براي سرريزي و هاي  هموارسازي زمينه اهميت نفوذ اين تكنولوژي در
شود نبايد  مي كه بر آن نيز اعمالهايي  البته از محدوديت. دهد مي انتشار دانش را نشان

هاي بزرگ در محدود كردن بعضي از  غافل بود از جمله فيلترينگ و نقش قدرت
  . ي بنابر داليل سياسيفنّاوركشورها در استفاده از خدمات اين 

از واريانس توليدات علمي % 70ا توجه به اينكه در بين كشورهاي انتخاب شدهب 
توان نقش تزريق  مي) نگاه كنيد 1به نمودار ( بستگي داشته است GDPبه سرانه 

بعالوه افزايش يا كاهش سرانه . سرمايه را در اقتصادهاي در حال رشد مشاهده كرد
GDP و پرورش نيروي انساني براي تكنولوژيك هاي  نقش مهمي در تمام فعاليت

 .p[ 2005ي جهاني گذار در گزارش سرمايه. توليد علم و خلق نوآوري داشته است
درصد از  66تكنولوژيك و هاي  رات فعاليتيدرصد از تغي 75نزديك به ] 115

سرمايه انساني تحت كنترل افزايش يا كاهش هاي  تغييرات مربوط به شاخص
بيشتر براي سطوح مختلف آموزشي بايد هاي  دجهتخصيص بو. بوده است GDPسرانه

تكنولوژيك باشد در غير اين صورت جز هدر دادن هاي  در راستاي فعاليت
هر سه . ناپذير كار ديگري صورت نگرفته استانساني و منابع تجديدهاي  سرمايه

اهميت دارند و همه آنها در به اصطالح ) متوسطه و دانشگاه، عمومي( سطح آموزشي
  . ضروري هستند) ها افزايش مهارت( انسانيهاي  ري سرمايهگي شكل
بررسي مقاالت علمي توليد شده توسط اين كشورها و يا مناطق  ،از طرف ديگر 

طي . علمي استهاي  دهد كه اولويت تحقيقاتي آنها در چه زمينه مي جغرافيايي نشان
بوده است و علوم يكي دو دهه اخير در آسيا علوم فيزيكي و فني مهندسي در اولويت 
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و علوم اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته بخصوص در كشورهاي تازه  1زيستي
توليدات علمي كشورهاي حاشية صحراي آفريقا بيشتر در زمينة . صنعتي شده و هند

علوم زيستي است و كمترين سهم در توليد مقاالت علمي در زمينه فني مهندسي 
علوم هاي  وليدات علمي متنوع است اما عمدتاً در زمينهدر آمريكاي التين ت. اند هداشت

بنياد ( باشد و كمترين سهم توليدات علمي در زمينه فني مهندسي است مي زيستي
  ). 2004، علوم آمريكا

  
  پيشنهادات

ات آموزش عالي در هر كشوري نقش كليدي در مؤسسبخش دانشگاهي و 
ن كار هم از طريق آموزش و اي. علمي و تكنولوژيك آن كشور داردهاي  پيشرفت

 جديد صورتهاي  تربيت دانشمندان و مهندسان و هم از طريق توليد دانش و ايده
تكنولوژيك و بازخورد غيرمستقيم هاي  گيرد و بازخورد مستقيم آن ايجاد نوآوري مي

ي آموزش عالي بايد ريز برنامهدر . آن افزايش توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي است
ه به كميت توجه شود به كيفيت نيروي انساني براي رقابت در بازارهاي بيش از آنك

كار و  كارهاي ايجاد هماهنگي ميان نيازهاي بازار جهاني انديشيد؛ به عبارتي راه
آموختگان در آموزش عالي را مورد توجه قرار داد و  دانشاي  هحرفهاي  توانايي
هاي  طف و هماهنگ با برنامهآموزش عالي را متنوع منعهاي  و برنامهها  سياست
كردن تسهيالت  تأمينبعالوه تالش در جهت . در دهكده جهاني تدوين كرداي  هتوسع

نه تنها در سطح ) با دانش و مهارت كافي( الزم براي تربيت منابع انساني كارا
همچنين . بلكه در سطوح آموزش عمومي و متوسطه بسيار ضروري استها  دانشگاه

با  مؤثراز خارج از مرزها براي تحقيق و توسعه و براي مشاركت دعوت از متخصصان 
بريم كه با  مي اين مقاله را با اين نكته به پايان. سيستم نوآوري ملي بسيار مهم است

توان عنصري مشترك در  مي به سادگي، مروري بر تاريخ جوامع توسعه يافته امروزي
اين يك . علم و پژوهش است توسعة آن كشورها يافت و آن اهميت دادن به توليد

به همان اند  هاصل كلي است كه كشورهايي كه در طول تاريخ عمال به علم بها داد
پژوهي و توليد علم به شدت  از طرف ديگر دانش. اند هميزان از توسعه برخوردار شد

                                                                                                                                      
شـيمي،  (، علوم فيزيكي شامل )شناسي ي و زيستپزشكي باليني، تحقيقات زيست پزشك(علوم زيستي شامل  .1

  و رياضي) شناسي فيزيك و علوم فضايي و زمين
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به عبارتي  ؛نيز بوده استها  اجتماعي و اقتصادي اين ملت، شرايط فرهنگي تأثيرتحت 
اجتماعي و اقتصادي در طول تاريخ عامل مهمي در ، وند تحوالت فرهنگيديگر ر

مختلف بويژه حوزه هاي  و دستاوردهاي يك ملت در زمينهها  فعاليت، ها تعيين سياست
  . علوم و فنون بوده است
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