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چكيده

اين مقاله تحليلي، ارتباط ميان عوامل جغرافياي سياسي و فعاليت هاى علمى را مبتنى بر داده 
هاى مربوط به مقاالت منتشر شده در يك دوره 30 ساله (1980 تا 2009) مورد بررسى قرار 
مى دهد. اين تحليل با استفاده از روش هاى كتاب شناختى، بر نهضت هاى بزرگ دوره اى در 
ــير تكاملى بروندادهاى علمى  ــي توليد دانش تمركز مى كند. در وهله اول، س جغرافياي سياس
ــياى ميانه مورد بررسى قرار  ــوروى سابق و بلوك شرق و سپس آس ــورهاى ش مربوط به كش
مى گيرد؛ پس از آن چگونگى شكل گيرى مجدد نقشه جهانى علم در آسيا بررسي مى شود. 
ــى شورى سابق در سال 1991، به نوعى تاثير عميقى بر توليد علم دراكثر كشورهاى  فروپاش
ــت. درحالى كه اكثر جمهورى هايى كه شورى سابق را شكل  ــته اس ــو داش عضو پيمان ورش
ــاهد افول توليدات علمى خود بودند. بسيارى از كشورهاى اقمارى اتحاد جماهير  مى دادند ش
ــوروى، نظير لهستان و نيز كشورهاي ليتوانى و استونى كه از اتحاد جماهير شوروي خارج  ش

شدند، به سرعت مشاركت خود را در علم جهانى افزايش دادند.
در كل، رشد توليد علم در آسياى ميانه، با حضور ايران و تركيه در خط مقدم كشورهاى اين 
ــريع بوده است (تقريبًا 4 برابر سريع تر از سطح رشد جهانى)؛ بويژه كشور ايران در  منطقه، س
ــاهد  ــرعتى را كه جهان در طى دو دهه اخير ش ــترين س تقويت قابليت هاى علمى خود بيش
ــد علمي ايران حاكي از تاكيد آن بر حوزه هاى علمي  ــت. رش ــان داده اس آن بود، از خود نش
ــد نتيجه برنامه هاى توسعه اى  ــايد بتوان گفت كه اين رش ــد و ش راهبردى و خاص مي باش

فناورى هسته اى بحث برانگيز ايران باشد. 

در  كانادا   Science-Metric انتشارات  از  برگرفته  مقاله،  (اين 
است.  شده  ترجمه  تصرف  و  دخل  بدون  عينأ  و  بوده   2010 سال 
در  اما  است،  خواندنى  و  جالب  بسيار  مقاله  مطالب  اگرچه  بنابراين، 
دادن  ارتباط  يا  و  تحميلى  جنگ  شهداى  تعداد  آمار  جمله  از  مواردى 
هسته اى  تحقيقات  موضوع  با  كشور  علمي  شاخه هاي  تمام  پيشرفت 
اينترنتى پايگاه  از  آن  انگليسى  متن  نيست.  همسو  مترجمين  نظر  با 
30years-paper/www.science-metrix.com گرفته شده است.) 



سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در توليد دانش

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1 ـ ديماه 89 سمانه نادرى جلودار، على اكبر صبورى 52

ــال" در توليد علم ظهور  ــى، چندين " منطقه فع ــاس جهان در مقي
كردند كه برجسته ترين آنها در آسيا بوده است. طى سى سال اخير، 
ــهم آسيا از برونداهاى علمى جهان رشدى 155 درصدى داشته  س
ــمالى هم فراتر رفته است.  ــال 2009 از سهم آمريكاى ش و در س
ــان داد. رشد  ــرفت قابل مالحظه اى از خود نش به ويژه چين، پيش
ــريع تر از رشد علمى اياالت  ــور پنج برابر س برونداد علمى اين كش
ــت كه در سال 2015  ــور درصدد اس متحده آمريكا بوده و اين كش
ــال  ــت يابد (در س ــطح بروندادهاى علمى اياالت متحده دس به س
ــي گرفته است).  2010 چين در علوم طبيعى از اياالت متحده پيش
ــم  ــمالى به طرز چش ــد علم در آمريكاى ش درحالى كه ميزان رش
ــطح جهانى بوده است، اروپا براى حفظ مالكيت  گيرى كندتر از س
ــترين سهم از بروندادهاي علمى جهان كه بالغ بر يك  خود بر بيش

سوم است، برنامه ريزى كرده است. 

مقـدمـه
ــي و  ــه ميان عوامل جغرافياي سياس ــن مقاله تحليلى، رابط در اي
فعاليت علمى بر اساس اطالعات استخراج شده از انتشارات علمى 
ــون رويترز) در دوره زمانى سى سال گذشته  پايگاه وب علم (تامس
ــت. اين داده ها جهت  (1980 تا 2009) مورد مداقه قرار گرفته اس
ــه جهانى و تاريخى از گرايش هاى موجود در چشم انداز  تهيه نقش
ــى تاثير تغييرات جغرافياي سياسي بر فعاليت علمى،  علمى و بررس
ــد واقعه مهمى كه  ــادى برخوردارند. اين مقاله به چن ــدرت زي از ق
ــال گذشته شكل داده است و نيز بر برخى از  ــى س جهان را طى س
نهضت هاى دوره اى كه طى آن زمان آغاز شد و مطمئنًا سى سال 

آتى را شكل خواهند داد، متمركز شده است.
فرو ريختن ديوار برلين كه شايد مهم ترين واقعه جغرافياي سياسي 
ــت و به دنبال آن تاثير  ــه دهه اخير باشد، نقطه آغاز بحث ماس س
ــيه، ساير  ــوروى بر برونداد علمى روس ــى اتحاد جماهير ش فروپاش
ــالوى را مورد بررسي قرار  ــورهاى عضو پيمان ورشو و يوگس كش
ــيه،  ــم. داده ها حكايت از آن دارند كه علي رغم تزلزل روس مي دهي
ــوروى به جد در  ــده از اتحاد جماهيرش دولت هاى اقمارى آزاد ش

تالشند كه موقعيت خود را در صحنه علم جهاني بازيابند. 
ــته در آسياى ميانه، از جمله جنگ تحميلى  تنش هاى تقريبًا پيوس
ــران، كويت و نيروهاى متفقين به رهبرى اياالت  عراق بر عليه اي
متحده، وجه مشخصه سى سال گذشته است. اين وقايع ويران كننده 

تاثيرات مختلفى بر نظام هاى علمى اين سه كشور خاورميانه و روند 
ــت. درحالى كه سطح فعاليت علمي كويت  بهبودي آنها داشته اس
ــين خود بازگشته است، اما رشد عظيمى كه در  به منتها درجه پيش
ــت. نظام علمى  ــور بازنگش دهه 80 رخ داده بود هرگز به اين كش
ــته است و هنوز هم تا به اين زمان، هيچ  ــقوط زيادى داش عراق س
ــود. در مقابل، در دو دهه اخير،  ــانى از بهبودى مشاهده نمي ش نش
ــاهد نمايش سريع ترين نرخ رشد توليدات علمى در ايران  جهان ش
بوده است. شواهد به دست آمده از تحليل رشد ايران در حوزه هاى 
فرعى خاص حاكى از آن است كه احتماال" اين افزايش، حداقل تا 
ــطه برنامه توسعه اى فناورى هسته اى بحث برانگيز  حدودى، بواس

اين كشور مي باشد. 
ــكل گيرى مجدد نقشه جهانى علم در سال  در نهايت، چگونگى ش
هاى اخير، كه مشخصًا در نتيجه رشد حيرت آور آسيا به عنوان يك 
ــت، مورد بررسي قرار مي گيرد. در ضمن، درحالى  قدرت علمى اس
ــت، اياالت  كه اروپا براى حفظ موقعيت خود برنامه ريزى كرده اس

متحده ميدان را براى آسيا و آمريكاى التين خالى كرده است. 

فروريختن ديـوار برلين و فروپاشـى اتحاد 
جماهير شوروى

در تصوير ا مشاركت اتحاد جماهير شوروى و جمهورى هاى سابق 
شوروى در علم جهانى در سى سال گذشته نشان داده شده است( 
ــان داده شده است، بدين  ــرى نش ارقام اين نمودار به صورت كس
معنا كه اگر نويسندگان چندين كشور در تهيه يك مقاله مشاركت 
ــته باشند هر يك از كشورها كسر برابرى را به خود اختصاص  داش
ــته"  ــوروى گذش مى دهد). در اينجا از اصطالح " اتحاد جماهير ش
ــاره به همكاري هاي جمهورى هاى مستقل خارج شده از  براى اش
ــاله مورد بحث، استفاده شده  ــى س ــوروى با يكديگر در دوره س ش
ــت ( اين امر براى "يوگسالوى سابق" و "چكسالواكى سابق"  اس
ــت كه  ــخص اس ــز صدق مى كند). در تصوير 1 به وضوح مش ني
تجزيه اتحاد جماهير شوروى در 1991، افتى مستمر در توليد علم 
ــوروى سابق را در پي داشته است.  تقريبًا تمامى جمهورى هاى ش
ــاركت ساالنه آنها در علم از 1980 تا1991 به 1992  در واقع، مش
ــال 2006  ــت و تنها از س ــته اس - 2009، 23 درصد كاهش داش
ــتان كه غالبًا در  ــت كه اين سقوط متوقف شده است. تركمنس اس
ــوروى سابق برونداد علمى نداشته است، در پى فروپاشى  دوران ش
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ــت. تاجيكستان و  ــده اس ــوروى به كلى محو ش اتحاد جماهير ش
ــوروى از  ــبت به دوره اتحاد جماهير ش ــتان نيز امروزه نس قرقيزس
ــال هاي 2006 و 2007  ــبي برخوردار نيستند. در س وضعيت مناس
آذربائيجان و قزاقستان همچنان ازسهم 40 درصدي خود از سطح 
ــى جهان در اوائل دهه 80 پايين تر بودند. اوكراين كه  برونداد علم
زمانى حضور چشم گيري در توليد علم داشته است نيز در دو سال 
ــارات سال هاى 1982-1983 را  2006- 2007 نصف ميزان انتش

به خود اختصاص داده است.
ــور كه زمانى جزو امپراطورى شوروى بودند، به معني  تنها دو كش
ــرده اند: ليتوانى و  ــود ب ــى اين امپراطورى س تمام كلمه از فروپاش
استونى. نرخ رشد توليد علمي اين دو كشور در واقع سريع تر از نرخ 
جهانى بوده است. اين دو كشور در سال 2004 عضو اتحاديه اروپا 
ــدند و هر دوى آنها از ركود اقتصادى سال هاى 2008 – 2009  ش
ــداد علمى ليتوانى  ــا اين وجود، تنها برون ــختى خوردند. ب ضربه س
سقوط آنى و كامًال مشهودى داشته است (تصوير2). لتوني، كشور 
ــوروى خارج شده و به اتحاديه اروپا  ديگري كه از اتحاد جماهير ش
ــت، هنوز از آشفتگى هاى دوران پس از شوروى كامًال  پيوسته اس

رهايى نيافته است.
روندهاي متباين در كشورهاى اتحاد جماهير شوروى و كشورهاى 
ــان مى دهد كه در زمينه فعاليت هاي  ــرق (تصوير 3) نش بلوك ش
ــوروى سابق نسبت به دولت هاى اقمارى  علمي، جمهورى هاى ش
ــد. در واقع، در حالى كه  ــترى براى بهبودى نياز دارن به زمان بيش
ــته پس از سال 1991 نسبت به قبل  ــوروى گذش اتحاد جماهير ش
ــى خود به مراتب مقاالت كمترى توليد كرده است، ساير  از فروپاش
اعضاى عضو پيمان ورشو تقريبًا بالفاصله پس از فرو افتادن ديوار 
ــش دادند (با در نظر  ــاركت خود را در علم جهانى افزاي آهنين مش
گرفتن تاخير زمانى تقريبًا دو ساله اى كه ميان تغيير در نظام علمى 
ــرات قابل اندازه گيرى در برونداد علمى وجود دارد). افزايش  و تغيي
ــته است كه  ــرعت كمتري داش ــالوى گذشته س ــاركت يوگس مش
ممكن است به خاطر كشمكش ها و تغييرات جغرافياي سياسي كه 
ــت باشد. با اين وجود، تمامى اين كشورها  در دهه 90 رخ داده اس

شاهد افزايش مشاركت هاى علمى خود در سال 2006 بوده اند.
ــان مي دهد، الگوهاى مشاركت اعضاى  همانطور كه تصوير 4 نش
ــوروى و  ــو در علم جهانى (به غير از اتحاد جماهير ش پيمان ورش
ــالوى گذشته، حكايت از آن  جمهورى دمكراتيك آلمان) و يوگس
ــرد فعاليت علمى اين كشورها ثابت  دارد كه قبل از پايان جنگ س

بوده يا حتى كاهش داشته است، اما بعد از 1991، يكايك كشورها 
ــش داده اند. به  ــه درجات مختلف افزاي ــاركت خود را ب ميزان مش
ــرعت از يك دوره برونداد علمى ثابت  ــتان به س عنوان مثال، لهس
ــابق، يوگسالوى سابق و  ــالواكى س بيرون آمد، در حالى كه چكس
ــاركت هاى خود را افزايش  ــط دهه 2000 مش رومانى تنها در اواس
دادند. در مقابل، مجارستان نسبتًا زود (اواسط دهه 90) دوباره وارد 
صحنه شد، در حالى كه مقاالت نسبتًا كم بلغارستان در جهان علم 

در سى سال گذشته تقريبًا ثابت مانده است.
ــاى دوره اى در توليد  ــت صحنه اين نهضت ه چندين عامل در پش
ــته ترين آنها تاثير جغرافياست:  دانش نقش دارند كه يكي از برجس
ــورهايى كه مرز اروپاى غربى را شكل مى دهند نرخ سريع ترى  كش
ــد را نشان داده اند. عالوه بر اين، عوامل مذهبى و  از بهبودى و رش
ــته اند و مى توان گفت كه  قومى – زبانى نيز در بهبودى نقش داش
ــته باشد، بسيارى  بدون آنكه لزومًا رابطه علت و معلولي وجود داش
ــرعت بهبودى نظام هاى علمى آنها سريع تر  ــورهايى كه س از كش
بوده است، پيوند نزديك ترى با عقايد پروتستان و آلمانى داشتند.

رشد در خاورميانه
ــياري از رشته هاي دانش (علمي) ريشه عميقي در زبان عربي   بس
ــورهاي خاورميانه  ــاركت هاي تاريخي و معاصر كش دارند، اما مش
ــان مي دهد كه اگرچه  ــوند. تصوير 5 نش ــًا ناديده گرفته مي ش غالب
ــد علمي در ميان كشورهاي مختلف بسيار نامتوازن بوده است،  رش
ــد كلي اين منطقه سريع است. رشد علمي منطقه خاورميانه  اما رش
ــريع تر از ميزان رشد جهاني بوده است. به طور  تقريبًا چهار برابر س
برجسته، بخش اعظم رشد علمي در دو كشور رخ داده است (نگاه 
كنيد به تصوير 5). در سالهاي 1980 تا 1994 به 1995 تا 2009، 
ــد در تصوير 5) در ايران و تركيه به  ــد علمي (شاخص رش نرخ رش
ــطح  ــد برونداد علمي در س ــريع تر از رش ترتيب 11 و 5/5 برابر س
ــد  ــت. قبرس، عمان و امارات متحده عربي نيز رش جهاني بوده اس
ــريعي در توليد علم تجربه كرده اند. تنها برونداد علمي عربستان  س
ــرعتي كمتر از سرعت رشد جهاني  ــعودي، اسرائيل و عراق با س س
افزايش يافته اند. با اين وجود، بسياري از كشورها- به عنوان مثال 
ــته اند. با وجود چنين  ــد ثابتي داش كويت، بحرين و مصر- نرخ رش
ــت كه چگونه سه كشوري  تصويري از منطقه خاورميانه، جالب اس
ــترده بوده اند پيشرفت كرده اند و  ــمكش هاي گس كه در مركز كش
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چگونه بروندادهاي علمي آنها با وجود اين درگيري ها قوام يافته اند.
ــي از خونين ترين  ــه ايران آغاز يك ــال 1980، حمله عراق ب در س
جنگ هاي جهان بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. اندك زماني 
ــمت كويت  پس از پايان اين جنگ، عراق تانك هاي خود را به س
نشانه گرفت. همان طور كه در تصوير 6 مشاهده مي شود، اين سه 
ــور مدل هاي واكنشي بسيار متفاوتي نسبت به اين درگيري ها  كش
ــگ دوم و قرار گرفتن  ــام عراق پس از آغاز جن ــان داده اند. نظ نش
ــري اروپا، در مخمصه بدي قرار  ــل كويت و متفقين به رهب درمقاب
گرفت. قابل پيش بيني بود كه تحريم هاي اقتصادي شديد و دولت 
ــده، انتشارات علمي اين كشور را در دهه نود  ديكتاتوري منزوي ش
ــازد. درست زماني كه اين كشور اولين نشانه هاي بهبودي  بي اثر س
ــاي ديگر، نظام  ــوم در آن، نظير دهه ه ــان مي داد، جنگ س را نش
علمي اين كشور را به حالت شناور گذشته برگرداند. در حال حاضر، 
ــدن نظام علمي عراق پس از ركود  ــرپا ش ــاهد نشانه هايي از س ش
ــتيم، اما برونداد علمي آن به اندازه اي كه در دهه 80  ــته هس گذش
ــور كويت گواه ديگري از تاثير منفي  ــيده است. كش بود هنوز نرس
ــت. تصوير 6 نشان مي دهد كه در دهه  جنگ بر توليدات علمي اس
ــبتًا ثابتي در برونداد علمي داشته است. با اين  ــد نس 80 كويت رش
ــقوط چشم  ــطح از توليد علمي پس از جنگ عراق س وجود، اين س
گيري داشته است. كويت سرانجام به نرخ گذشته خود در توليدات 
علمي بازگشت، اما نرخ رشد سابق خود را به دست نياورده است. 

ــت. پس از جنگ ايران و  ــي داشته اس واكنش ايران تفاوت فاحش
ــريعي را در توليد علمي تجربه  ــد س ــالمي رش عراق، جمهوري اس
ــد را نسبت به  ــريع ترين ميزان رش ــت. در واقع ايران، س كرده اس
 (BRIC كشورهاي) ــورهايي نظير برزيل، روسيه، هند، و چين كش
ــزي باعث فعاليت  ــت. براي اينكه دريابيم چه چي ــان داده اس نش
ــد نگاهي به  ــت باي ــده اس ــتاقانه و زياد ايران در توليد علم ش مش
ــته و جنگ ايران با عراق داشته باشيم. در طول جنگ، عراق  گذش
با استفاده گسترده از گازهاي شيميايي موفقيت هاى فناورانه عمده 
ــت آورد. نه تنها اين جنگ هزينه اي معادل تقريبًا يك  اي به دس
ــت،  ــته يا زخمي) براي ايران در پي داش ميليون تلفات جنگي (كش
بيش از ده كشور از عراق حمايت كردند، اما تنها تني چند حمايت 

خود را از ايران اعالم كردند.
 بررسي تخصص هاي علمي كه بيشترين رشد را داشته اند (جدول 
ــعه  ــمت توس ــه ايران محققان خود را به س ــد ك ــان مي ده 1) نش
ــدي كه در بسياري  ــته اي بسيج كرده است. رش فناوري هاي هس

ــته هاي مرتبط با فناوري هسته اي مشاهده مي شود، چندين  از رش
ــتر از سطح جهاني بوده است. عالوه بر اين، شاخص هاي  برابر بيش
ــت بر اين  ــته ها گواهي اس ــران در اين رش ــازي در اي تخصصي س
ــياري  ــتري از تحقيقات خود را به بس ــه ايران بخش بيش مدعا ك
ــعه فناوري هاي هسته اي مفيد  ــته هاي علمي كه براي توس از رش

هستند، اختصاص داده است. 
ــيمي  ــته هاي ش ــد پژوهش هايي كه از 1990 در رش ــي رش بررس
ــته اي و فيزيك ذرات و  ــيمي معدني، فيزيك هس ــته اي و ش هس
ــته اي در ايران و سطح جهاني انجام شده  ــي) هس فناوري (مهندس
ــت وضوح اين تصوير را افزون مي سازد. در حالي كه بين سال  اس
ــطح  ــته ها در س ــاي 1990 تا 2009 بروندادهاي علمي اين رش ه
ــته است، براي ايران اين رقم تا  جهاني تنها 34 درصد افزايش داش

84 درصد رسيده است (تصوير7). 
ــالمت عموم نيز رشد  ــت كه در حوزه پژوهش س  الزم به ذكر اس
ــته ها مشتمل بر  ــت و طيفي از رش قابل توجهي صورت گرفته اس
ــي، باروري،  ــي و بيماري هاي زنان، ايمونولوژي، روان شناس ماماي
كتابداري و اطالع رساني، فيزيك نور، گاستروآنتريت (التهاب معده 
ــت دريايي و  ــكي، علم جانوري و لبني، زيس ــم پزش و روده)، چش
هيدروبيولوژي و به طور كلي زيست شناسي، گوش و حلق و بيني 
ــد داشته اند (داده ها نشان داده نشده است).  و علوم محيطي نيز رش
ــت كه رشد آن در ايران  ــته مطالعات علوم تنها حوزه اي اس زيررش
ــده  ــت. بنابراين، اگردانش توليد ش ــطح جهاني كمتر بوده اس از س
ــت كنترل درآيد، كيفيت زندگي  ــازنده تح به روش هاي دقيق و س

شهروندان ايراني را ارتقا مي بخشد.

تغيير جهت دوره اي فعاليت علمي از آمريكاي 
شمالي به سمت كشورهاي آسيايي 

ــاده اي  ــاهد تغيير جهت س ــر خالف باور عموم مبني بر اينكه ش ب
ــتيم، داده هاي مربوط به توليد علمي نشان  ــرق هس از غرب به ش
ــمت همكاري مثمر ثمر بوده و  مي دهند كه گرايش اروپاييان به س
قاره كهن موقعيت خود را حفظ كرده است؛ درحالي كه كشورهاي 
آمريكاي شمالي در حال از دست دادن جايگاه مركزي و استراتژيك 

خود در نظام علمي هستند. 
ــم انداز علمي نه تنها با افزايش در شمار  ــيا بر چش ــتيالي آس اس
ــت، بلكه با جهش تماشايي در  ــر شده ثابت شده اس مقاالت منتش
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اختصاص دادن سهمي از مقاالت جهاني براي خود به اثبات رسيده 
ــت.دو تصويري كه در ادامه مي آيد نشان مي دهد كه مشاركت  اس
رو به رشد آسيا در علم جهان به ضرر كشورهاي آمريكاي شمالي 
بوده و سهم اين كشورها از سال 1980 كاهش چشم گيري داشته 
ــيا در برونداد علمي جهان فراتر از  ــت. در حقيقت، مشاركت آس اس
ــال 2009 بوده است كه تا حدي  ــاركت آمريكاي شمالي در س مش
بواسطه كاهش مشخص مشاركت كشورهاي آمريكاي شمالي در 

علم جهاني از 1996 به اين سو است. 
ــد يكنواختي داشته  ــاركت اروپا در اين مدت رش برخالف آن، مش
ــرعتي كمتر از ميانگين سرعت جهاني، كه باعث  ــت (البته با س اس
شد بيشترين سهم را كه بالغ بر يك سوم از كل بروندادهاي علمي 
ــن، آمريكاي التين و  ــراي خود حفظ كند. در ضم ــت ب جهاني اس
ــان راچندين برابر  ــود از برونداد علمي جه ــهم خ جزاير كارئيب س
ــاس جهاني همچنان  ــه اين منطقه در مقي ــش داده اند، گرچ افزاي
ــاركت علمي آفريقا و  ــك باقي مي ماند. مش ــبتًا كوچ بازيگري نس
ــبتًا ثابت و در حد متوسط  ــى سال گذشته نس ــيه نيز در س اقيانوس

باقي مانده است. 
تصوير 8، درصد (يا سهم) مشاركت شش منطقه جغرافيايي اصلي 
ــان مي دهد. درحالي كه آسيا در  را از بروندادهاي علمي جهان نش
ــهم برونداد علمي جهان  ــال 1980 به زحمت يازده درصد از س س
ــت، اما در حال حاضر اين مقدار به 29 درصد رسيده  ــته اس را داش
ــت كه در حال  ــهمي اس ــتر از س ــت ( اين رقم يك درصد بيش اس
ــهم آسيا در  ــمالي دارد). در واقع، درحالي كه س حاضر آمريكاي ش
ــد داشته، سهم آمريكاي شمالي  ــى سال گذشته 155 درصد رش س
ــت (از 43 درصد در 1980 به 28 درصد  ــد داشته اس 35 درصد رش
ــهم آمريكاي جنوبي  ــيده است). در ساير مناطق، س در 2009 رس
ــت  ــد كرده اس ــيار زياد رش ــر كارائيب در كل به ميزان بس و جزاي
(240درصد، از يك درصد به چهار درصد رسيده است)، درحالي كه 
مشاركت اروپائيان نسبتًا ثابت مانده است (41درصد در سال 1980 
ــاركتهاي  ــابه، مش ــه با 36 درصد در 2009). به طور مش در مقايس
ــال گذشته تغيير اندكي نشان  ــيه در سى س علمي آفريقا و اقيانوس
ــت و به ترتيب از تقريبًا يك درصد به سه درصد از برونداد  داده اس

علمي دنيا رسيده است.
ــابه تصوير 8 را نشان مي دهد، با اين تفاوت  تصوير 9 داده هاي مش
ــمار مقاالت  كه به جاي درصد مقاالت از برونداد علمي جهان، ش
ارائه شده اند. جهش چشم گير آسيا تقريبًا از دهه 90 ميالدي آغاز 

ــتري افزايش يافت  ــال 2000 با شدت بيش ــد و حتي پس از س ش
ــيا از آمريكاي  ــهم مقاالت آس ــال 2009 براي اولين بار س و در س
ــمالي بيشترشد. اروپا و آمريكاي شمالي از 1980 تا 1994رقابت  ش
تنگاتنگي با هم داشته اند، پس از آن اروپا شتاب بيشتري پيدا كرد، 
اما در مقابل، كشورهاي آمريكاي شمالي در سال 1996 از حركت 
بازايستادند. عالوه بر آن، آمريكاي التين و جزاير كارائيب، به ويژه 
از اوائل دهه 90، به سرعت سهم خود را در شمار مقاالت افزايش 
دادند و در سال 2002 از اقيانوسيه پيشي گرفتند. با اين حال نظير 
آفريقا و اقيانوسيه، اين منطقه نيز در حد بازيگري در سطح متوسط 

در صحنه جهاني باقي مانده است. 
ــورهايي كه در حال جبران عقب ماندگي  ــت كه كش جالب آن اس
ــي، فكري و  ــرفت هاي علم ــا خالصه كردن پيش ــتند، ب خود هس
فناورانه اي كه توسط كشورهاي غربي در 150 سال گذشته صورت 
ــت به اين هدف دست مي يابند. در جهاني كه به سرعت  گرفته اس
ــت  ــعه اي به معناي روي دس به پيش مي تازد، چنين رويكرد توس
ــدن نيست، بلكه بيشتر، گذشتن از مراحل پيشرفت  غربي ها بلند ش
با نهايت سرعت است. درحالي كه توسعه ظرفيت هاي فوالدسازي 
ــورهاي  ــيد، كش ــرب چندين دهه طول كش ــازي در غ و كشتي س
ــيايي نظير ژاپن، جمهوري كره و در حال حاضر چين، دانش و  آس
ــرعتي روزافزون به دست  ومهارتهاي مربوط به اين حوزه ها را با س
آورده اند. توسعه صنعت الكترونيك در اياالت متحده تقريبًا هشت 
ــش دهه، در كره جنوبي چهار  دهه به طول انجاميد، اما در ژاپن ش
ــم روي داد. درحالي كه  ــه و در چين در ظرف دو دهه اين مه ده
ــورهاي در حال صنعتي شدن در زمان كمتري به مرز فناوري  كش
مي رسند، از آنها انتظار مي رود تا با سرعت بيشتري نيروهاي كاري 

علمي نخبه خود را بسازند. 
به عنوان مثال، جمهوري كره را در نظر بگيريد. در 1960، كشوري 
ــده بود كه براي رهايي از اقتصادي عقب مانده و  ــيار ويران ش بس
ــور  ــاورزي مبارزه مي كرد؛ اما در حال حاضر اين كش مبتني بر كش
ــلم يكي از رهبران جهاني در توليد كاالهاي الكترونيك  بطور مس
ــرده اي است كه در رايانه ها مورد  و به ويژه تراشه هاي حافظه فش
ــده كه زماني  ــور بزرگ صادركنن ــتفاده قرار مي گيرد. اين كش اس
ــور منزوي" ناميده مي شد، نقش مهمي را در توسعه و ساخت  "كش
ــيقي  ــاي فلش غيرفرار ايفا مي كند كه در دوربين ها، موس حافظه ه
ــه هادي (كه در دهه هاي  ــوان هاي قابل حمل، صفحه هاي نيم خ
آتي جايگزين ديسك گردان هاي سخت رايانه هاي الكترومكانيكي 
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خواهند شد) استفاده مي شوند. اين فناوري ها به طور روزافزون بر 
مبناي تحقيق و توسعه (R&D) ساخته مي شوند و اشتباه است كه 
ــاير كاالهاي ساخت  فكر كنيم پژوهش بنيادي و خالقيت و نيز س
ــطح بااليي برخوردارند، بخشي از برنامه هاي  كره كه از فناوري س
توسعه اي آنها نيست. عالوه بر اين، همانطور كه اقتصاد كشورهايي 
ــود، نيروي كار با مهارت هايي  نظير جمهوري كره پيچيده تر مي ش
از رشته هاي گوناگون، مشتمل بر مراقبت هاي بهداشتي، مديريت، 
بازاريابي و امور مالي و سرمايه گذاري، ضرورت روزافزون مي يابند. 
ــر10 حضور برخي از مناطق فعال" (به رنگ قرمز و نارنجي)  تصوي
را نشان مي دهد كه در اين مناطق، طبق سنجش رشد در وب علم، 
ــرعتي بيشتر از خط پايه رشد داشته است ( 15 سال اخير  علم با س
در مقابل 15 سال پيشتر از آن). در سطح قاره اي، آمريكاي التين 
و جزاير كارائيب ( با شاخص رشد 2/1) و پس از آن آسيا با (1/75) 
بيشترين رشد را داشته اند. اقيانوسيه، اروپا، و آفريقا تغيير زيادي در 
هر دو جهت نداشتند (به ترتيب با شاخص هاي رشد 1/07، 0/95، 
ــمالي سرعت رشد (با شاخص 0/78)  و 0/93). تنها در آمريكاي ش

به طور قابل مالحظه  اي از سطح جهاني كمتر بوده است.
در سطح كشور، ايران بيشترين سرعت رشد ( با شاخص 14/4) را 
تجربه كرده است و پس از آن جمهوري كره (9/8)، تركيه (7/8)، 
ــد. در آمريكاي  ــن (5/1) و عمان (4/8) بوده ان ــرس (5/2)، چي قب
التين بيشترين ميزان رشد به ترتيب براي كلمبيا و برزيل (2/9) و 
اروگوئه، مكزيك و اكوادر (2/4) بوده است. پرتقال (3/9)، استوني 
ــلند  ــپانيا (1/9) و ايس (3/4)، لوكزامبورگ (2/3)، يونان (2/1)، اس
(1/8) به ترتيب بيشترين ميزان رشد را در اروپا داشته اند. در آفريقا 
بيشترين رشد مربوط به كشورهاي مغرب يعني تونس سس(3/2)، 
ــه برونداد علمي ليبي  ــت، اگرچ مراكش (2/8) و الجزاير (2/7) اس
ــي موريتاني همچنان كمتر از  ــته (0/5) و برونداد علم كاهش داش
ــت كه بتوان ميزان رشد آن را محاسبه كرد. باتسوآنا  آن حدي اس
يكي از كشور آفريقايي تابع صحراي آفريقاست كه محسوس ترين 
ــاخص 2/6). در مقابل، هر سه  ــته است ( با ش ــد را داش ميزان رش
ــادا (0/82)، و اياالت متحده (0/77) با  ــور بريتانيا (0/86)، كان كش

سرعتي كمتر از سرعت رشد جهاني رشد داشته اند. 
ــد بروندادهاي علمي در جمهوري كره نسبتًا چشم گير  اگرچه رش
ــيا، چين خواهد بود.  ــلم ابرقدرت آتي آس ــت، اما قطع مس بوده اس
ــال 2015 از نظر بروندادهاي علمي  ــت كه در س چين در صدد اس
ــطح اياالت متحده  ــوند) به س ــي كه داور علمي مي ش ( در مقاالت

ــد (تصوير 11). تالقي سريع توليدات اين دو كشور مهم نشان  برس
ــريع تر از بروندادهاي  ــد كه برونداد علمي چين پنج برابر س مي ده

علمي اياالت متحده رشد داشته است. 
ــان مي دهد كه توليدات علمي چين، به ويژه در علوم  تصوير12 نش
ــي، رشد سريعي داشته است (4/4 برابر سريع تر از  طبيعي و مهندس
ــال 2010 در اين حوزه از بروندادهاي  ميزان رشد جهاني) و در س
علمي از اياالت متحده پيشي خواهد گرفت. با اين وجود، پيشرفت 
چين در علوم حياتى (شاخص 3/97) و در علوم اجتماعي و انساني 
ــطح توليدات اياالت متحده  ــاخص 4/15) همچنان كمتر از س (ش
ــت. با اين وجود، برونداد علمي اياالت متحده در اين سه حوزه  اس
ــى سال اخير نسبتًا متوسط بوده است و ازآنجا كه رشد علمي  در س
اين كشور كمتر از ميانگين جهاني بود، بايد گفت كه اياالت متحده 
موقعيت خود را از دست داده است. اگر روندهاي كنوني در اياالت 
ــد، چين در حدود سال 2027 در  ــته باش متحده و چين تداوم داش
ــال 2032  بروندادهاي علمي خود در زمينه علوم حياتى و حدود س
ــي خواهد  ــاني از اياالت متحده پيش در علوم اجتماعي و علوم انس
گرفت. البته ممكن است اتفاقات زيادي براي هر دو طرف رخ دهد 

كه بر الگوهاي رشد آنها تاثير گذارد.
چين در حال حاضر در رشته شيمي و رشته هاي تخصصي خاصي 
در مهندسي، فيزيك و رياضيات مقاالت بيشتري از اياالت متحده 
ــر مي كند و در اواسط دهه 2000 برونداد هاي اين كشور در  منتش
ــاي پليمر، و پژوهش هاي فلزات و متالورژي  علم مواد، پژوهش ه
ــت. اين زيررشته ها حوزه هايي  ــي گرفته اس از اياالت متحده پيش
ــورهاي در حال توسعه با  ــتند كه در آنها كش از علم و فناوري هس
الگوبرداري از تحوالت علمي و صنعتي كشورهاي غربي به روشي 

پرشتاب از كشورهاي توسعه يافته جلو مي زنند (تصوير 13). 

شناخت اصول سياسي علم و سياست علمي
ــي غالبًا با پايان جنگ هاي نظامي، يا در  تغييرات جغرافياي سياس
ــليحاتي همزمان  ــرد، با پايان يافتن رقابت هاي تس مورد جنگ س
مي شود. اين تغييرات چه تاثيراتي بر علم مي گذارد؟ قابل دسترس 
بودن داده هاي بسيار دقيق و ارزشمند سى ساله، فرصت ارزشمندي 
ــي و فعاليت  ــراي مطالعه اثرات متقابل تغييرات جغرافياي سياس ب
ــالل اتحاد جماهير  ــوان مثال، انح ــازد. به عن علمي فراهم مي س
ــوروي سوسياليستي در 1991 يكي از وقايع بسيار مهم تاريخي  ش
ــود و تاكنون مطالعات اندكي به  ــي 1980 تا 2009 ب در دوره زمان
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ــيه و  ــه و عواقب آن بر فعاليت علمي روس ــي تاثير اين واقع بررس
ــوروي سابق يا درواقع ساير اعضاي پيمان ورشو  جمهوري هاي ش
ــه كشوري  پرداخته اند. در اين مقاله، اثر متقابل جنگ و علم در س
ــته درگير جنگ هاي نظامي بوده اند، يعني  ــى سال گذش كه در س
ــر جنگ نظامي بر  ــده و تاثي ــي ش عراق، ايران و كويت، نيز بررس

يوگسالوي سابق نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. 
ــيار گوناگوني  در تمامي اين مناطق، نظام علمي به روش هاي بس
ــكل گرفته است. در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پيشين  ش
ــي نظام اقتصادي باعث فروپاشي نظام علمي شد.  و عراق، فروپاش
با اين وجود، اگر اتحاد جماهير شوروي را مستثني در نظر بگيريم، 
ــال  ــو تنها    س ــورهاي خارج از پيمان ورش نظام علمي در اكثر كش
ــي ديوار برلين شروع به رشد كرد. اين  هاي اندكي پس از فروپاش
ــتوني كه از اتحاد جماهير  ــورد براي جمهوري هاي ليتواني و اس م
شوروي خارج شده اند نيز صدق مي كند. مطمئنًا ورود اين كشورها 
ــا نقش مهمي در  ــدن به اروپ ــه اتحاديه اروپا يا فرايند الحاق ش ب

توسعه قابليت هاي علمي اين كشورها ايفا كرده است. 
ــي و تاريخي نيز نقش  ــل فرهنگي، قومي – زباني، جغرافياي عوام
ــا مي كنند. قطعًا اين عوامل  ــعه نظام هاي علمي ايف مهمي در توس
ــور در جامعه جهاني علم تاثير  ــر كيفيت چگونگي ادغام يك كش ب
گذارند. دسترسي داشتن به گروه بزرگي از همكاران نظير اتحاديه 
اروپا، نه تنها به تقويت عملكردهاي اقتصادي كمك مي كند، بلكه 
تاثير علمي و سرعت اشاعه دانش در يك كشور را افزايش مي دهد. 
اين مورد نقش مهمي را در توسعه و پيشرفت نظام هاي علمي دو 
ــور ليتواني و استوني ايفا كرده است و همچنين هم اكنون كه  كش
ــده است، فرصت منحصربفردي براي  لتوني عضو اتحاديه اروپا ش
ــت. در حال  ــت آورده اس ــزه كردن نظام علمي خود به دس مدرني
ــابق است. با  ــوروي س ــور در حد ش حاضر، برونداد علمي اين كش
ــرفته  ــوري كه از نظر علمي پيش اين حال، نبايد تاثيرات بالقوه كش
ــت را ناديده گرفت. به عنوان مثال، تركيه كه عالقه وافري به  اس
پيوستن به اتحاديه اروپا دارد، سرعت رشد بروندادهاي علمي خود 
را تقريبًا هشت برابر بيشتر از ميانگين سرعت جهاني افزايش داده 
است كه از نظر سرعت رشد در بين كشورهاي بزرگ در سي سال 
ــعه مهم، ساير  ــوم را داراست. علي رغم اين توس ــته مقام س گذش
ــورهاي اروپايي هنوز نسبت به پذيرفتن تركيه در آغوش اروپا  كش

نسبتًا بي ميل هستند.
ــكل گيري نظام هاي ملي علمي، بواسطه  ــت چگونگي ش الزم اس

اصول سياسي علم و سياست علمي را بازشناخت. خاورميانه و آسيا 
ــتند. در خاور  ــيار مهم براي مطالعه در اين رابطه هس دو مورد بس
ــاس  ــعه نظام هاي ملي علمي ظاهراً در وهله اول بر اس ميانه، توس
ــي شكل مي گيرند. به عنوان مثال، فراز و نشيب نظام  اصول سياس
عراق تحت تاثير سياست بوده است. رشد نجومي نظام ايرن ممكن 
است نتيجه واكنش به انزوايي باشد كه اين كشور طي جنگ ايران 
و عراق تجربه كرده است. درواقع اينكه بسياري از كشورها در آن 
ــالمي  ــت جمهوري اس زمان در كنار عراق قرار گرفتند، ممكن اس
ــمندان خود جهت توسعه دادن  ــيج كردن محققان و دانش را به بس
ــور برانگيخته باشد. برخالف خاور  ظرفيت هاي هسته اي اين كش
ميانه، كه ظاهراً علم نوعي ابزار سياسي است، آسيا علم را بواسطه 
ــتياق به توسعه بيشتر پذيرفته است. در اين منطقه، مسلمًا علم،  اش
ــد  ــودمندي آن براي پيش بردن رش ــطه قابليت ابزاري و س بواس
ــن وجود، حتي اگر  ــود. با اي ــادي و فناورانه، ارج نهاده مي ش اقتص
ــود، به تبديل  ــدان جدي گرفته نمي ش ــرد مدل خطي كه چن كارب
ــرفته ترين كشورهاي  ــيايي به پيش كردن ژاپن، چين و ببرهاي آس
داراي فناوري سطح باال در جهان كمك كرده است. شكي نيست 
ــكل  دهد، به  ــورها را ش ــه علم مي تواند به روش هايي اين كش ك
نحوي كه مدنظر برخي از اين كشورهاست، كه كنترل شده نباشد. 
ــتند و  ــوم اجتماعي كه عموزاده هاي فقير علوم كاربردي تر هس عل
ــودمندي كمتري دارند نيز موجب پيشرفت و شكل گيري  ظاهراً س
ــاختارهاي آموزشي، دولتي و اجتماعي اين كشورها مي شوند. در  س
اين زمينه، الزم است تا مجدداً سياست علم مورد مطالعه قرار گيرد، 
ــتمل بر علوم زندگي، علوم  تا نه تنها دريابيم كه چگونه علوم، مش
اجتماعي و انساني، بواسطه تغييرات دوره اي و متناوب ژئوپليتيكي 
شكل مي گيرند، بلكه چگونه آنها به نوبه خود استخوان بندي همين 

جوامع مدرن و در حال مدرن شدن را شكل مي دهند.

نويسنده: دكتر اريك آركمبالت
ــس.  آدرس  ــاينس متريك ــه س ــل مؤسس ــر عام ــس و مدي رئي

30years@science-metrix.com:الكترونيك
ــاينس متريكس  ــه س اريك آركمبالت رئيس و مدير عامل موسس
ــته، او صدها مطالعه كتابشناختي و  ــال گذش ــت. طي بيست س اس
ــيابي علم و فناوري را براي سازمان هاي دولتي و غيردولتي،  ارزش
ــگاهي و بخش هاي غيرانتفاعي و خصوصي  مراجعه كنندگان دانش
ــت. دكتر آركمبالت بالغ بر پانزده مقاله را در مجالت  انجام داده اس
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داوري شده منتشر كرده و تحقيق خود را در بسياري از سمينارهاي 
ــن المللي ارائه كرده  ــطح ملي و بي ــيابي علم و فناوري در س ارزش
است. زمينه هاي پژوهشي مورد عالقه او عبارتند از: سياست علم 
و فناوري اجتماعي، سنجش كارايي پژوهش و توسعه شاخص هاي 
مستقل از مقياس. او داراي درجه دكتري در مطالعات سياست علم 

تصوير1. مشاركت علمي اتحاد جماهير شوروي سابق، 1980 - 2008
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)

تصوير2. مشاركت ببرهاي بالتيك در علم جهاني، 1980 – 2009
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)

و فناوري و كارشناسي ارشد در علم، فناوري و صنعتي سازي است 
 (SPRU) كه هر دوي اين مدارج را در دانشگاه ساسكس بريتانيا
طي كرده است و نيز مدرك علم و فناوري اجتماعي را از دانشگاه 

كبك مونترال دريافت كرده است.
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تصوير3. مشاركت بلوك شرقي سابق (به استثناي جمهوري دموكراتيك آلمان) در علم جهاني، 1980 تا 2008
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)

تصوير4. مشاركت اعضاي خارج از پيمان ورشو (به استثناي جمهوري دموكراتيك آلمان و اتحاد جماهير شورويسابق) و يوگسالوي گذشته 
در علم جهاني، 1980 تا 2008

منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)
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تصوير5. مشاركت كشورهاي خاورميانه در علم جهاني 1980 تا 2009
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)

تصوير6. مشاركت ايران، كويت و عراق در علم جهاني، 1980 – 2009
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)
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تصوير7. رشد مقاالت توليد شده مربوط به علم و فناوري هسته اي در ايران و جهان (1=1990)، 1999 تا 2009.
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)

تصوير8. درصد مشاركت در علم جهاني بر اساس منطقه، 1980 تا 2009. 
ــت. الزم به ذكر است كه آمريكاي شمالي متشكل از  ــاس تعريف اياالت متحده مشخص شده اس ــت: مناطق جغرافيايي اصلي بر اس يادداش

كشورهاي برمودا، كانادا، گرين لند، سن پير ميكلن و اياالت متحده مي باشد.
منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز)
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جدول1. رشته هاي تخصصي كه بيشترين ميزان رشد را در ايران داشته اند، 1990 تا 2009 در مقابل 1980 تا 1989

ــال هاي 1990 تا 2009 بر مقاالت منتشر شده طي سالهاي 1980 تا  ــد از تقسيم مقاالت مربوط به هر رشته تخصصي در س ــاخص رش *ش
1989 در ايران و تقسيم اين نسبت بر كسر مشابه آن در سطح جهاني به دست آمده است. 

منبع: محاسبه شده توسط ساينس متريكس با استفاده از پايگاه وب علم (تامسون رويترز).ساينس متريكسبزرگترين مؤسسه تجاري مستقل 
دنياست كه به تحليل كتابشناختي و ارزشيابي علم و فناوري مي پردازد. تخصص اين مؤسسه سنجش و ارزشيابي سازمانهاي علم و فناوري و 
نظامهاي حامي تحقيق و توسعه است. تمامي گزارش ها توسط گروهي از متخصصان خبره تهيه مي شود و مبتني بر داده هاي جهاني موجود 

در پايگاه هاي اسكوپوس، وب علم و كواستل است. 


