
 

 

 

سنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای مطالعه علم

 سیاسی اطالعات

 3علی شرفی، 2سعید اسدی، 1علی شقاقی
 شناسیمطالعات دانش

 52تا  3، ص 69زمستان  ،31سال چهارم، شماره 

 52/69/69تاريخ دريافت: 

 32/36/69تاريخ پذيرش:
 چکیده
انه و تعیین کشورهای قدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیف پژوهش مطالعه جايگاه کشورهای خاورمی هدف اين

اين پژوهش  .بودهای علمی در جغرافیای سیاسی اطالعات چارک تولیدات علمی و همکاری بر اساس هاآن
های اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه که با روش بودسنجی هدف کاربردی و از نوع علم ازلحاظ

ز سال ای اای و فرامنطقههای علمی منطقهتولیدات علمی و همکاری بر اساسکه  بودورمیانه کشور خا 39پژوهش 
های اطالعاتی اسکوپوس، بانک جهانی و سايت مرکز آمار از پايگاه هادادهاند. قرارگرفته موردمطالعه 5662-5632

 ر اساسب اس استفاده شده است.اسیپافزارهای اکسل و اساز نرم هاآن وتحلیلتجزيهبرای  و فلسطین استخراج
کشورهای ترکیه، عربستان، ايران و مصر در جايگاه اول تا چهارم در جغرافیای سیاسی اطالعات  یببه ترتها يافته

به خود جزو کشورهای قدرتمند  هاشاخص( 1Qچارک ) درصد 22خاورمیانه قرار دارند و با اختصاص دادن باالی 
ه بکشورهای رژيم صهیونیستی، قطر، امارات، اردن، عمان، کويت، عراق و فلسطین  شوند.اطالعاتی محسوب می

( 5Qچارک ) درصد 26تا  52در جايگاه پنجم تا دوازدهم خاورمیانه قرار دارند و با اختصاص دادن  ترتیب
ه در جايگاه يچهار کشور لبنان، بحرين، يمن و سور ؛ ودهندبه خود جامعه کشورهای وابسته را تشکیل می هاشاخص

 هاشاخص( 3Qچارک ) درصد 52سیاسی اطالعات خاورمیانه قرار دارند و با کسب  سیزدهم تا شانزدهم جغرافیای
میان جايگاه کشورهای قدرتمند  ها نشان داددهند. همچنین يافتهکشورهای ضعیف خاورمیانه را تشکیل می

ورمیانه در جغرافیای سیاسی اطالعات فاصله و شکاف بین چارک اول، دوم و سوم( خا) یفضعاطالعاتی، وابسته و 
ارزش اين پژوهش در تعیین کشورهای قدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیف خاورمیانه در  عمیقی وجود دارد.

 مداران، پژوهشگران وسیاست توجهجلبو موجب  آوری و نکته آغازیجغرافیای سیاسی اطالعات به لحاظ نو
سنجی، علوم سیاسی، علوم ارتباطات، مديريت و شناسی، علماطالعات و دانشهای علم متخصصان حوزه

 .بودآن  هایهای بهتر در زمینه جغرافیای سیاسی اطالعات و مشخص نمودن مؤلفهشناسی برای انجام پژوهشجامعه

کشورهای خاورمیانه،  سنجی،جغرافیای سیاسی اطالعات، علمتولیدات علمی، : کلیدیواژگان 
 علمی همکاری

                                                           

3. کتابدار –عمومی  یهانهاد کتابخانهشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش ،
shaghaghiali67@gmail.com 

 asadi.s@gmail.com ران،دانشگاه شاهد ته یشناسگروه علم اطالعات و دانش يرو مد ياراستاد .5
 alisharafi196@gmail.com، شناسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش. 1
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 مقدمه

 5، به بررسی تأثیر و تأثر جغرافیای سیاسی3ژئوپلتیک اطالعات(اطالعات )جغرافیای سیاسی 

و نقش دانش، اطالعات، فناوری و  (3191، 1اسمیتجامعه )برگردش اطالعات در  کشورها

هنر در ابعاد مختلف تولید، گردآوری، تمرکز و انتشار آن بر تولید قدرت و تأثیر اين قدرت 

نفوذ خود در فضاهای جغرافیای و  حوزه برای توسعه هاآنروابط بازيگران و مناقشات  بر

، 3122نیا و همکاران، حافظپردازد )می های محلی، ملی و جهانیانسانی در مقیاس هایگروه

به  1های اطالعاتیگیری قدرت(. جغرافیای سیاسی اطالعات از مباحث مهم در شکل26ص 

به تحلیل مطالعه عوامل مؤثر بر ساختار جريان تولید اطالعات و روابط علمی آيد و شمار می

اربردی، پردازد. ابزارهای کای بر آن میجغرافیايی و منطقه در گستره جهانی و تأثیر موقعیت

ث و ارسال اطالعات از مباح ها، روابط علمی بین کشورها در ارتباط با وضعیت تبادلرسانه

محور مؤثر در برتری اطالعاتی است. نظارت بر جريان  ترينه اصلیاصلی آن است. رسان

جغرافیای سیاسی نقش بسزايی دارد.  و تولید آن برای حفظ قدرت از موضع 2اطالعات

و در مبانی آن،  پیوندی استوار داشته 9سازی اطالعاتجغرافیای سیاسی اطالعات با جهانی

دارند.  بر عهدهکننده امعه نقشی تعیینج و فرهنگی يک 2نخبگان و برگزيدگان علمی

محسوب  های مهم اقتدار ژئوپلیتیکی در عرصه اطالعات، نیز يکی از پايه2تحقیقات راهبردی

موضوع و مبنای جغرافیای سیاسی است و  که قدرت، گونههمان(. 3122درودی، شود )می

حول مدار و محور  های جغرافیای سیاسیمؤلفه ، رويکردها، مصاديق وهابرداشتتمامی 

نهان و آشکار، خود را در جغرافیای سیاسی  صورتبهچرخند و عنصر قدرت، قدرت می

دهد و جغرافیای سیاسی بدون قدرت مفهوم و معنايی ندارد، در جغرافیای سیاسی نشان می

                                                           

1. geopolitics of information 

2. geopolitics 

3. anthony smith 

4. powers information 

5. information flow 

6. globalization of information 

7. scientific choice(elite) 

8. strategic researches 
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، مزيت 5، تفوق اطالعاتی3اطالعات و ارتباطات نیز موضوع کلیدی، برتری اطالعاتی

(. 3122محمدی، شااست )قدرت اطالعاتی  کالميکو در  1مايز اطالعاتی، ت1اطالعاتی

و  آوردن اطالعات به دست، رابطه قدرت سیاسی و جغرافیای سیاسی اطالعات را با 3شکل 

که در شکل مشخص است، رابطه دوسويه و تنگاتنگی میان  طورهماندهد. دانش نشان می

 تأثیرگذاریارندگان آن، قدرت نفوذ و اطالعات، دانش و کسب قدرت وجود دارد و د

 های ديگران در فضاهای جغرافیای سیاسی اطالعات خواهند داشت.بیشتری بر آراء و انديشه

 
 دانش . رابطه قدرت سیاسی در جغرافیای سیاسی اطالعات با کسب اطالعات و 1شکل 

 (.1831نیا و همکاران، حافظ)

 نزلهمبهبه اطالعات  هاسازمانات، کشورها و امروزه در رويکرد جغرافیای سیاسی اطالع

لید خود را در تو هایتوانمندیکنند نگرند و بر همین اساس تا حد ممکن سعی میقدرت می
                                                           

1. information superiority 

2. information dominance 

3. information advantage 

4. information differretial 
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ريان بر ج تأثیرگذاریاطالعات و دانش افزايش دهند و در راستای تبديل آن به ثروت و 

حی  و علمی، مسیرهای علمی ایهپیشرفت، شناسايی روازاينگام بردارند.  3جهانی اطالعات

اهمیت فراوانی دارد.  هاآنساير کشورها، برای  هایتوانمندیجذب استعدادها و 

عملکرد  شناسايی نخبگان علمی ساير کشورها، منظوربهيافته ، کشورهای توسعهترتیباينبه

هايی و برنامهها ، اقدامهاآنکنند و در زمینه جذب استعدادهای علمی را رصد می هاآنعلمی 

های تخصصی و استنادی معتبر برای دهند. در اين میان، نمايهرا در دستور کار خود قرار می

منابع  عنوانبهکنند و ، در نقش ابزاری محوری عمل می5رصد کردن جريان جهانی علم

 رندیگاطالعاتی مهم، در خدمت اهداف مرتبط با جغرافیای سیاسی اطالعات قرار می

، مستقیم 1سنجی(. در اين راستا، بسیاری از تحقیقات علم3161چاکلی و صمدی، نوروزی)

گران از نمونه، همکاری پژوهش عنوانبهکنند يا غیرمستقیم به جغرافیای تولید علم توجه می

یری روابط گتواند شاخصی برای اندازهکشورهای گوناگون در تولید مقاالت علمی معتبر می

، افزايش تولیدات علمی هر کشور در گرو درنتیجه(. 3161اسدی، ) باشدعلمی بین کشورها 

و  عامل درونی عنوانبهدو عامل بیرونی و درونی است. اصالح نظام علمی و پژوهشی کشور 

ذار در روند عامل بیرونی اثرگ عنوانبهکننده علم بهبود روابط علمی با ديگر کشورهای تولید

بنابراين، امروزه در جغرافیای سیاسی ؛ (3121س، فاضلی و شمشوند )علمی شناخته می

اطالعات کشورها، میزان تولیدات علمی و اشاعه آن، ارتباط و همکاری علمی در تعیین 

ها و دولت جهتازاينقدرت علمی و موقعیت جهانی از اهمیت بسزايی برخوردار است و 

می صد روند تولیدات علمداران علمی به شناسايی کشورهای قدرتمند اطالعاتی و رسیاست

کنند و پژوهشگران و محققان معتبر اقدام می 1المللیهای استنادی بیننامهاز طريق نمايه هاآن

های نیز به دنبال شناسايی دانشمندان برتر، نخبگان علمی، تولیدات علمی تأثیرگذار، دانشگاه

های رقابت علمی هو مراکز علمی برای برقراری همکاری و ارتباط علمی، در عرص برتر

جايگاه کشورهای خاورمیانه در سنجی علمدر اين پژوهش برای مطالعه  روازاينهستند. 

                                                           

1. global flow of information 

2. global flow of science 

3. scientometrics 

4. international citation indexes 
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 5ایهای علمی منطقهو همکاری 3تولیدات علمی چارک بر اساسجغرافیای سیاسی اطالعات 

 و 2، کشورهای وابسته/ غیرمستقل1را به کشورهای قدرتمند اطالعاتی هاآن، 1ایو فرامنطقه

اين  درپرداخته شده است.  هاآنتقسیم کرده و به مطالعه وضعیت  9کشورهای ضعیف/حائل

 از: اندعبارتمفاهیم نظری و عملی پژوهش راستا 

اتی های اطالعقدرت حیطه وسیعی از مباحث مربوط به حوزه . جغرافیای سیاسی اطالعات:3

 تولید اطالعات در گستره جهانی دهد و به مطالعه عوامل مؤثر بر ساختار جريانرا پوشش می

تبادل  و روابط بین کشورها در ارتباط با وضعیت ای بر آنجغرافیايی و منطقه و تأثیر موقعیت

جغرافیای سیاسی اطالعات در ارتباط مستقیم با عرصه  درواقعپردازد، و ارسال اطالعات می

های کالن اطالعاتی حوزه پراکنی، پردازش، اشاعه و سخندهیسازمانآوری، تمرکز، فراهم

در سطح جهان است و کارکرد اصلی آن ترجمان حفظ و تثبیت سیاست جغرافیايی، برتری 

علمی، قدرت اطالعاتی و فناورانه کشورهای قدرتمند جهانی است که با اقتدار اطالعاتی به 

یای سیاسی (. منظور از جغراف3122درودی، دارند )تولید بنیادين علم، فناوری و ثروت اشتغال 

زان می بر اساسسنجی جايگاه کشورهای خاورمیانه اطالعات در پژوهش حاضر، مطالعه علم

ای و تعیین کشورهای ای و فرامنطقههای علمی منطقهتولیدات علمی، روابط و همکاری

 است. 5632 -5662از سال  هاآنقدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیف 

 عنوانهبنظام علمی کشورهاست که  هایفعالیتزيابی شاخصی برای ار. تولیدات علمی: 5

چاکلی و نوروزیشود )علمی قلمداد می جانبههمهی ای قطعی برای رشد و توسعهنشانه

(. منظور از تولیدات علمی در اين پژوهش، تحلیل کل مدارک علمی نمايه 3122همکاران، 

، چاپ ريزند مقاله نشريه، مقاله شده کشورهای خاورمیانه در پايگاه استنادی اسکوپوس، مان

داشت از نامه، يادها نقد و بررسی، بررسی کوتاه، غلطمقاله کنفرانس، سرمقاله، کتاب، نامه

 است. 5632 -5662سال 

                                                           

1. scientific production 

2. regional scientific cooperation 

3. trans-regional scientific cooperation 

4. powerful information countries 

5. dependent states(countries) 

6. buffer states(countries) 
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ی و ، مشخص، واقعشدهفيتعرکار کردن با هم از طريق رابطه مشارکتی  . همکاری علمی:1

هشگر، يا دو يا چند گروه از متخصصان و میان دو يا چند متخصص و پژو شدهیزيربرنامه

که  پردازندکه با هدفی مشترک به خلق و تولید دانش جديد و توسعه فعلی می پژوهشگران

یمی و رحشود )منجر به تولید آثار علمی مانند کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و نظاير آن می

های علمی، در ری(. منظور از همکاری علمی در اين پژوهش، بررسی همکا3129فتاحی، 

ای و کل تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه در پايگاه استنادی اسکوپوس در سطح منطقه

 است. 5632-5662ای از سال فرامنطقه

ه با هستند ک هایپیشرفتکشورهای دارای علم و فناوری  . کشورهای قدرتمند اطالعاتی:1

اند اقتدار العات راهبردی توانستهبه اط يابیتولیدات علمی و همکاری علمی بیشتر و دست

مثابه اهرمی مؤثر در زيرا اطالعات همچنان به؛ خود را در میان کشورهای ديگر افزايش دهند

است های قدرت اطالعاتی مطرح و از اهمیت بااليی برخوردار های سیاسی و حوزهجريان

ر بهستند که  (. منظور از کشورهای قدرتمند در اين پژوهش، کشورهايی3122درودی، )

ای در چارک سوم ای و فرامنطقهتولیدات علمی، همکاری علمی منطقه هایشاخص اساس

 اند.را به خود اختصاص داده موردنظردرصد جامعه آماری  22قرار دارند و باالی 

 ستاوابسته به همديگر  هاآنکشورهايی که روابط  . کشورهای وابسته/ غیرمستقل:2

ه معاهده( ب موجببه مثالعنوانبهرسماً ) هاآنآزادی عمل مستقل  حاکمیت يا کهنحویبه

از همکاری  هاآنکه نوعی وابستگی به طرف ديگر وجود دارد و دامنه  محدودشدهحدی 

در امور خارجی تا برقرار نمودن يک وضعیت استعماری گسترده است. همچنین در اين 

تگی که فشارهای خارجی و وابس هاآنکشورها وضعیت وابستگی نبايد با واقعیات سیاسی 

(. منظور 116-112، ص 3125بابايی، علیشود )شود، اشتباه متقابل جهانی شامل حالشان می

لیدات تو هایشاخص بر اساساز کشورهای وابسته در اين پژوهش، کشورهايی هستند که 

رک اول و سوم( میانه: بین چادوم )ای در چارک ای و فرامنطقهعلمی، همکاری علمی منطقه

را به خود اختصاص  موردنظردرصد( از جامعه آماری  22-52بین درصد ) 26قرار دارند و 

 اند.داده
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کشورهايی که موجوديت و استقرار سیاسی خود را مديون . کشورهای ضعیف/حائل: 9

. اندمعروفدانند، به کشورهای حائل موقعیت جغرافیائی خود بین دو کشور قوی می

اک جلوگیری از اصطک منظوربهائل معموالً کشورهای ضعیف هستند که اغلب کشورهای ح

 هایتوسط قدرت هاآناند و تمامیت ارضی و استقالل بین دو کشور قوی به وجود آمده

(. منظور از کشورهای ضعیف در اين پژوهش، 3125بابايی، علیگردد )المللی تضمین میبین

 ای وتولیدات علمی، همکاری علمی منطقه ایهشاخص بر اساسکشورهايی هستند که 

 موردنظر( از جامعه آماری کمتر ايدرصد ) 52 ای در چارک اول قرار دارند و تنهافرامنطقه

 اند.را به خود اختصاص داده

 ر اساسبدر رابطه با مطالعه جايگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای سیاسی اطالعات 

تاکنون در داخل و خارج از ايران پژوهشی انجام نگرفته اين پژوهش،  موردنظر هایشاخص

به  لهازجمشناسی: ماهیت و روش ازلحاظ، به چند مورد از تحقیقات مرتبط وجودباايناست. 

اثر متیو در عملکرد علمی کشورهای  موردبررسی(، در 3121های، ستوده )پژوهش

سی ژئوپلیتیک اطالعات: (، در خصوص برر3122فراشبندی )خاورمیانه؛ بیگدلی و زارع

های آفتاب يزد و کیهان؛ مهراد و گزنی مقايسه تطبیقی اخبار و اطالعات سیاسی روزنامه

(، در خصوص 3166(، در پژوهشی با عنوان قدرت علمی اوپک؛ ديدگاه و ديدگاه )3129)

ی (، در زمینه جغرافیا3163فر و سهیلی )بررسی تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه؛ حیدری

مجاورت جغرافیايی و »(، در زمینه 3661) 3شدن و جريان اطالعات؛ کتزسیاسی، جهانی

( در خصوص کیفیت دانش در کشورهای استونی، 5661) 5؛ آلیک«های علمیهمکاری

(، در پژوهشی با 5661) 1؛ زيت و همکارانهاآنلتونی و لیتوانی بعد از اولین دهه استقالل 

ايی محلی جغرافیه علم و فناوری در مناطق مختلف: مطالعه همعنوان پتانسیل بالقوه رابط

های پژوهشی در سطح در زمینه همکاری (5669) 1دانشی اتحاديه اروپا؛ کیم هایفعالیت

                                                           

1. Sylvan Katz, 

2. Allik, j. 

3. Michel Zitt, M. et al. 

4. Mee-Jean Kim 
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( در پژوهش بررسی انتشارات 5636) 3؛ آرکامبالتتوسعهدرحالالمللی در کشورهای بین

های (، در خصوص همکاری5631) 5علمی کشورهای خاورمیانه و لیدسدورف و همکاران

 شود.المللی: نقشه و شبکه جهانی اشاره میعلمی بین

دهنده اهمیت فراوان و ها از سويی، نشانهای فوق و ساير پژوهشبررسی پژوهش

 هانآتعیین موقعیت و قدرت علمی  کاربردی تولیدات علمی در کشورهای مختلف برای

 بیشتر، جايگاه بهتر را در میان رقبای خود در سطح زيرا که کشورها با تولیدات علمی؛ است

و با تولید اطالعات علمی، خود را در جغرافیای  آورندمی به دستای ای و فرامنطقهمنطقه

رسانند. از طرفی ديگر، نیز همکاری علمی، در سطح سیاسی اطالعات به عرصه تثبیت می

. با ناپذير علم نوين استو جزء جدايی شدهواقعای، در اکثر موارد مفید ای و فرامنطقهمنطقه

توجه به وضعیت جوامع اطالعاتی امروزی، متخصصان و پژوهشگران ناگزير از مشارکت و 

ه در و اين پديد ای هستندای و فرامنطقهفردی، ملی، منطقههمکاری در سطوح مختلف میان

با ابعاد  سعهتودرحال ( وقدرتمند اطالعاتی) افتهيويژه کشورهای توسعهکشورهای مختلف به

اخصی ش عنوانبهو اقتصادی در حال گسترش است و  متفاوت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

. با ستاتأثیرگذار در توسعه علم و جايگاه کشورها در جغرافیای سیاسی اطالعات مطرح 

های علمی اين وضعیت، با انجام حجم زيادی از تحقیقات در مورد تولیدات و همکاری

، پژوهشی که به مطالعه هاآنهای مختلف، جهت تعیین موقعیت و جايگاه علمی کشور

یدات و تول بر اساسسنجی جايگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای سیاسی اطالعات علم

 جهتازاينای بپردازد، هنوز صورت نگرفته است. ای و فرامنطقههای علمی منطقههمکاری

رسد و اين همان هدف، نوآوری و نکته آغازی اين می انجام پژوهش حاضر ضروری به نظر

پژوهشگران حوزه علم اطالعات و  توجهجلبتواند موجب پژوهش است که می

ه شناسی برای پرداختن بسنجی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی و جامعهشناسی، علمدانش

 شده در آتیه شود.های مفید و کارشناسیپژوهش

 

                                                           

1. Archambault, E 

2. Loet Leydesdorff et al 
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 ار زير است:از قر پژوهش یهاپرسش

 میزان تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه چگونه بوده است؟ .3

 ای کشورهای خاورمیانه چگونه بوده است؟ای و فرامنطقههای علمی منطقهمیزان همکاری .5

 نسبت تولیدات علمی و همکاری علمی به جمعیت کشورهای خاورمیانه چگونه بوده است؟ .1

 ؟اندکدامیف خاورمیانه کشورهای قدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضع .1

 جايگاه کشورهای خاورمیانه در مدل افق ديد جغرافیای سیاسی اطالعات چگونه است؟ .2

 رابطه مثبت و معناداری بین جمعیت و تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه وجود دارد. .9

 روش

سنجی جايگاه کشورهای خاورمیانه در که هدف اصلی اين پژوهش مطالعه علمازآنجايی

ای و های علمی منطقهتولیدات علمی و همکاری بر اساسفیای سیاسی اطالعات جغرا

سنجی است که هدف کاربردی و از نوع علم ازلحاظ است 5632 -5662ای از سال فرامنطقه

جامعه آماری اين پژوهش، شامل . های اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده استبا روش

شده کشورهای خاورمیانه نمايه ایای و فرامنطقهقههای علمی منطو همکاری تولیدات علمی

شناختی اين کشورها در سايت بانک و اطالعات جمعیت 3اطالعاتی اسکوپوس در پايگاه

در اين کشورهای خاورمیانه است.  5632-5662از سال  1و سايت مرکز آمار فلسطین 5جهانی

ترتیب شامل: اردن، رژيم پژوهش کشورهای نمايه شده، در پايگاه سايمگو است که به 

بحرين، ترکیه، سوريه، عراق، عربستان سعودی، صهیونیستی، امارات متحده عربی، ايران، 

شورها های التین جستجوی کواژهاست. کلید عمان، فلسطین، قطر، کويت، لبنان، مصر و يمن

 از: اندعبارتها پايگاه در اين

Jordan, Israel, United Arab Emirates, Iran, Bahrain, Turkey, Syrian Arab 

Republic, Iraq, Saudi Arabia, Oman, Palestine, Qatar, Kuwait, Lebanon, 

Egypt and Yemen. 

                                                           

1. Scopus (www.scopus.com) 

2. www.worldbank.org 

3. http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/gover_e.htm 
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ای و های علمی در سطح منطقهکه کل تولیدات علمی و همکاریبا توجه به اين

و از روش  هگیری صورت نگرفتای کشورهای خاورمیانه، بررسی شده است، نمونهفرامنطقه

عه ساخته برای مراجمحقق یوارس اههیس هادادهسرشماری استفاده شده است. ابزار گردآوری 

و ثبت اطالعات از پايگاه اطالعاتی اسکوپوس، سايت بانک جهانی و سايت مرکز آمار 

 بوده است. فلسطین

ز ا نام هر يک واردکردنبرای استخراج تعداد تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه با 

( پايگاه استنادی اسکوپوس و محدود کردن فیلدهای Document searchقسمت )در  هاآن

از بخش تعیین  5632-5662و انتخاب محدوده زمانی ( Affiliation countryبه )جستجو 

تعداد مدارک بازيابی شده برای اين کشورها در  .استفاده شده است موردنظرمحدوده زمانی 

. همچنین پس از جستجو و استخراج تولیدات علمی استنوان ( ع3199232شامل )کل 

اين  ایای و فرامنطقههای علمی منطقهکشورهای خاورمیانه برای تعیین وضعیت همکاری

 Documents by) لدیفدهای جستجو به لیورها با استفاده از محدود کردن فکش

country/territoryی خاورمیانه تک کشورهاهای علمی تک( به استخراج همکاری

های ( عنوان، تعداد همکاری351136ای )های منطقهتعداد همکاری ؛ کهپرداخته شد

 . برای جلوگیری از حجیم شدن پژوهش،است( عنوان 229223کشورها )ای اين فرامنطقه

ای کشورهای خاورمیانه، با کشورهای بعد از های علمی فرامنطقهپايین بودن آمار همکاری

خودداری شده است.  هاآناز آوردن اطالعات  در اين پژوهش، شدهانتخابکشور  32

ای هدارای بیشترين همکاری علمی فرامنطق به ترتیبای که کشور فرامنطقه 32که توضیح اين

 .ای انتخاب شدنداند برای همکاری علمی فرامنطقهبا هر يک از کشورهای خاورمیانه بوده

 ناختی کشورهای خاورمیانه از سايت بانک جهانیشآوردن اطالعات جمعیت به دستبرای 

هريک از کشورهای خاورمیانه در  5632شناختی سال استفاده شده است و اطالعات جمعیت

نشدن  مايهن لیبه دل آماری مبنا قرار گرفته است. وتحلیلتجزيهها و فرضیه برای پرسش

وردن آ به دستای شناختی کشور فلسطین در سايت بانک جهانی، براطالعات جمعیت

 شناختی اين کشور از سايت مرکز آمار فلسطین استفاده شده است.اطالعات جمعیت
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(. مشخص شد، آنچه 391، ص 3163) دهیآرمداورپناه و های با مطالعه و بررسی پژوهش 

دهد میزان اطالعاتی است که آن امروزه کشوری را در سطح اول، دوم يا سوم جهان قرار می

 گیرد. لذا آغاز هزاره سوم، تبلوردهد و به کار میکند، در دسترس قرار میمیکشور تولید 

 ( نیز در پژوهش خود3166) انیآدمحقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطالعاتی است. 

وسعه تيافته و کشورهای درحالکشورها را به دو دسته کشورهای پیشرفته يا توسعه

-های برتر جهانی را کشورهايی می( قدرت3122بندی کرده است. همچنین، درودی )تقسیم

ه در ک يابی به اطالعات راهبردیداند که دارای علم و فناوری پیشرفته هستند که با دست

اند اقتدار خود را در میان کشورهای ديگر شود، توانستههای مختلف علمی تولید میحوزه

 ه کشورهای خاورمیانه، دربنابراين در اين پژوهش برای مشخص شدن جايگا؛ افزايش دهند

 لیه دلباطالعات و تعیین کشورهای قدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیف،  جغرافیای سیاسی

قسیم نسبی و ت سهيمقابندی و انتخاب نبودن معیارهای کمی مستند و استاندارد از رتبه

ای هستند، های که دارای مقیاس رتبهو نمره هادادهدر  چارک که کاربرد آن از کشورها،

اند جزء ( قرارگرفته3Qکشورهايی که در چارک اول ) استفاده شده است. در اين راستا

يا کمتر( جامعه آماری کشورها درصد ) 52يا به عبارتی  چهارمکياند که کشورهای ضعیف

اند، جزء کشورهای ( قرار گرفته5Qکشورهايی که در چارک دوم ) .شوندرا شامل می

شوند را شامل می موردنظردرصد( جامعه آماری  22-52درصد )بین  26 زيرا اندوابسته

؛ د(کنرا به دو قسمت تقسیم می هادادهچارک دوم همان میانه است و بین چارک اول و سوم )

( قرار دارند جزء کشورهای قدرتمند اطالعاتی 1Qکه در چارک سوم ) يیکشورها و

اند. قرار گرفته موردنظراز جامعه آماری  درصد 22اند، چراکه در باالی آمده حساببه

زای اآوردن نسبت تولیدات علمی و همکاری علمی به جمعیت به به دستهمچنین برای 

هزار نفر، تعداد تولیدات علمی و همکاری علمی هر کشور را به کل جمعیت آن کشور 

 فی و برایها از آمار توصیايم. برای طراحی جداول و شکلتقسیم و در هزار ضرب کرده

 استفاده شده است. 52اس اسپیو اس 5636افزار آماری اکسل از نرم هاداده وتحلیلتجزيه

 32/61/3162تا  31/61/3162های اين پژوهش از تاريخ محدوده زمانی گردآوری داده

 .استهای اطالعاتی اسکوپوس، بانک جهانی و سايت مرکز آمار فلسطین از پايگاه
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 هایافته

توزيع فراوانی تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه را به تفکیک سال نشان  ،3جدول 

، کشورهای خاورمیانه موردمطالعههای طی سال درمجموعهای جدول، دهد. مطابق دادهمی

مورد است  165511که سهم کشور ايران از اين میان  اندمورد تولید علمی داشته 3199232

مورد  121612ه قرار دارد. رتبه دوم نیز با تولیدات علمی که در جايگاه اول منطقه خاورمیان

به کشور ترکیه تعلق دارد. کشورهای اسرائیل، مصر و عربستان به ترتیب با تولیدات علمی 

در جايگاه سوم، چهارم و پنجم منطقه خاورمیانه قرار دارند.  316666 و 315253، 366261

 آخرين( خاورمیانه قرار دارد.شانزدهم ) مورد در جايگاه 5621کشور يمن نیز با تولید 

 هاآن. توزیع فراوانی تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه به تفکیک سال و جایگاه 1جدول 
 کشورها 5662 5666 5636 5633 5635 5631 5631 5632 5639 5632 مجموع جايگاه

 اردن 3299 5616 5121 5126 5911 5253 5221 5222 5626 1522 52162 هفتم

 امارات 3262 5636 5133 5212 1539 1211 1223 1226 2111 9625 12223 ششم

 ايران 36216 51162 56255 16239 13316 13621 11215 11121 23221 21222 165511 اول

 بحرين 521 135 119 112 112 121 119 166 162 232 1622 پانزدهم

 ترکیه 59652 16261 15623 11992 19131 16231 16266 11256 19651 11312 121612 دوم

 39652 32121 32216 32169 36122 36126 56611 56121 56225 56226 366261 سوم
رژيم 

 صهیونیستی

 سوريه 115 116 112 166 225 292 216 223 269 116 1222 سیزدهم

 عراق 122 262 232 3366 3122 3211 5631 5311 1629 1662 32153 نهم

 عربستان 1521 1122 9122 6161 35556 32321 32616 36252 56262 56262 316666 پنجم

 عمان 921 232 621 3361 3322 3135 3112 3932 3229 3262 35931 يازدهم

 فلسطین 593 159 111 165 115 266 222 252 229 221 1262 چهاردهم

 قطر 211 912 236 626 3116 3613 5266 1511 1219 1922 36261 هشتم

 کويت 3332 3392 3396 3592 3133 3136 3126 3215 3252 3931 31123 دهم

 لبنان 256 162 225 265 926 923 212 232 263 229 9963 دوازدهم

 مصر 9916 2192 6196 33322 31623 31932 32126 39952 32262 32566 315253 چهارم

 يمن 352 321 531 599 561 126 121 152 126 123 5621 شانزدهم

 مجموع 26212 61213 369921 351632 312236 312626 322125 391531 326112 323526 3199232 *

ای کشورهای خاورمیانه و ای و فرامنطقههای علمی منطقه، فراوانی همکاری5جدول 

بر روابط )دهد. الزم به ذکر است که تعداد و نشان می 5632-5662را از سال  هاآنجايگاه 



03 

 ... در یانهخاورم یکشورها یگاهجا یسنجمطالعه علم 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
31، 

ن 
ستا

زم
69

 

 

ای هريک از کشورهای خاورمیانه ای و فرامنطقههمکاری علمی منطقهنام کشورها(  اساس

 های شماره يک و دو ارائه گرديده است.در پايان در پیوست

 351136، موردمطالعههای ، طی سالدرمجموعشود ، مشاهده می5چنانچه در جدول 

، صای توسط کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است. در اين شاخهمکاری علمی منطقه

ای با کشورهای خاورمیانه بوده ( همکاری علمی منطقه26/52) 11213سهم کشور عربستان 

( همکاری 29/52) 15313بعد از عربستان کشور مصر با  که در جايگاه اول قرار دارد. است

ای بوده است که در جايگاه دوم قرار ای، دارای بیشترين همکاری علمی منطقهعلمی منطقه

( مورد همکاری، 21/2) 2332( و 51/33) 31622با  هرکدامترکیه و امارات دارد. کشورهای 

در جايگاه سوم و چهارم منطقه خاورمیانه قرار دارند. در اين میان، نیز کشورهای سوريه و 

های سال درمجموع( مورد همکاری 36/3) 3191( و 66/6)3511 به ترتیب با لبنان

های شاخص همکاری بر اساس اند.ای را داشته، کمترين میزان همکاری منطقهموردبررسی

( و 62/32) 362121(، 19/52) 313316ای نیز بیشترين همکاری علمی به ترتیب با فرامنطقه

 . کمترين میزاناست( مربوط به کشورهای اسرائیل، ترکیه و عربستان 56/39) 66322

 بیه ترتبوريه هرکدام ای نیز مربوط به کشورهای يمن، بحرين و سهمکاری علمی فرامنطقه

 ( است.12/6) 5929( و 16/6) 5559(، 19/6)3662با 

 ای و ای و فرامنطقههای علمی منطقه. فراوانی همکاری2جدول 

 هاآنهمکاری کل کشورهای خاورمیانه و جایگاه 

 کشورها
همکاری علمی 

 ایمنطقه
 جايگاه درصد

همکاری علمی 

 ایفرامنطقه
 جايگاه درصد

مجموع 

 هایهمکار

 32269 2 35/5 33261 2 32/1 1635 اردن

 39669 2 29/3 6226 1 21/2 2332 امارات

 22633 1 22/31 25991 2 26/1 1112 ايران

 1322 32 16/6 5559 35 22/3 3623 بحرين

 336112 5 62/32 362121 1 51/33 31622 ترکیه

رژيم 

 صهیونیستی
1131 22/1 9 313316 19/52 3 312291 
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 کشورها
همکاری علمی 

 ایمنطقه
 جايگاه درصد

همکاری علمی 

 ایفرامنطقه
 جايگاه درصد

مجموع 

 هایهمکار

 1636 31 12/6 5929 39 66/6 3511 سوريه

 33615 6 92/3 6152 33 36/5 5932 عراق

 351962 1 56/39 66322 3 26/52 11213 عربستان

 33126 36 12/3 2699 36 22/5 1131 عمان

 2612 31 25/6 1636 31 21/3 3639 فلسطین

 52291 9 21/1 53169 2 69/1 9392 قطر

 36515 33 56/3 9921 6 29/5 1226 کويت

 2213 35 22/6 1322 32 36/3 3191 لبنان

 22332 2 22/6 21629 5 29/52 15313 مصر

 1995 39 19/6 3662 31 11/3 3991 يمن

 926263 * 366 229223 * 366 351136 مجموع

، جايگاه کشورهای خاورمیانه را با توجه به نسبت تولیدات علمی به جمعیت، 1جدول 

دهد. ولیدات علمی و نسبت همکاری علمی به جمعیت نشان مینسبت همکاری علمی به ت

سال  1شناختی هريک از کشورهای خاورمیانه در جدول مبنای محاسبه اطالعات جمعیت

جمع کل )و همکاری علمی  ، جمع تولیدات علمیهاآنمبنای تولیدات علمی  ؛5632

 گرفته است.قرار  5632-5662ای( از سال ای و فرامنطقههمکاری علمی منطقه

تری در توان به نتايج منطقیبا توجه به تفاوت چشمگیر جمعیت کشورهای خاورمیانه می

خصوص جايگاه کشورهای خاورمیانه رسید. برای نمونه رژيم صهیونیستی با مجموع 

نفری در شاخص نسبت تولید علم به  2235166شده و با جمعیت رکورد بازيابی 366261

تولید علمی داشته است و در اين شاخص در جايگاه اول  66/53فر جمعیت به ازای هزار ن

درصدی  29/6در شاخص نسبت همکاری علمی به تولید علم سهم  ؛ وگیردمنطقه قرار می

را به خود اختصاص داده و در اين شاخص در جايگاه نهم قرار گرفته است. همچنین در 

همکاری  23/39ر هزار نفر با شاخص نسبت همکاری علمی به جمعیت باز هم به ازای ه

رکورد  36261علمی در جايگاه اول قرار دارد. بعد از رژيم صهیونیستی کشور قطر با مجموع 

تولید علمی داشته است که در  12/2به ازای هر هزار نفر  5916533شده و جمعیت بازيابی
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درصدی  16/3قرار دارد و در شاخص نسبت همکاری علمی به تولید علم سهم  جايگاه دوم

را به خود اختصاص داده و در اين شاخص نیز در جايگاه اول قرار گرفته است. همچنین در 

همکاری علمی داشته  11/36شاخص نسبت همکاری علمی به جمعیت به ازای هر هزار نفر 

عیت شاخص نسبت تولید علم به جم بر اساسگیرد. ايران نیز است که در جايگاه دوم قرار می

و در شاخص  39سوم، در شاخص نسبت همکاری علمی به تولید علم در جايگاه در جايگاه 

 نسبت همکاری علمی به جمعیت در جايگاه يازدهم خاورمیانه قرار گرفته است.

 هاآنبندی . نسبت تولیدات علمی و همکاری علمی به جمعیت کشورهای خاورمیانه رتبه8جدول 

ور
کش

می ها
 عل

ت
دا

ولی
ت

 

ت
معی

ج
می 

 عل
ی

کار
هم

 
کل

 

نسبت تولید علم به 

 جمعیت

همکاری علمی نسبت 

 به تولید علم

نسبت همکاری علمی به 

 جمعیت

به ازای 

 هزار نفر
 جايگاه سهم جايگاه

به ازای 

 هزار نفر
 جايگاه

 2 95/3 31 95/6 36 93/5 32269 6265121 52162 اردن

 2 26/3 31 12/6 9 22/1 39669 6166312 12223 امارات

 33 62/3 39 55/6 1 21/1 22633 23395222 165511 ايران

 1 26/5 1 69/3 6 92/5 1322 3165221 1622 بحرين

 6 12/3 32 15/6 1 91/1 336112 26212656 121612 ترکیه

رژيم 

 صهیونیستی
366261 2235166 312291 66/53 3 29/6 6 23/39 3 

 32 53/6 2 25/6 32 59/6 1636 32596292 1222 سوريه

 31 13/6 33 96/6 31 12/6 33615 12521932 32153 عراق

 1 26/1 2 69/6 2 62/1 351962 15612531 316666 عربستان

 9 12/5 9 63/6 2 25/5 33126 1919595 35931 عمان

 36 51/3 5 59/3 31 62/6 2612 1239261 1262 فلسطین

 5 11/36 3 16/3 5 12/2 52291 5916533 36261 قطر

 2 12/5 36 29/6 2 59/1 36515 1319252 31123 کويت

 35 63/6 2 21/6 35 66/3 2213 9625122 9963 لبنان

 31 26/6 35 99/6 33 19/3 22332 62221323 315253 مصر

 39 31/6 1 51/3 39 33/6 1995 52526156 5621 يمن

 * * * * * * 926263 152235153 3199232 مجموع
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ه خاورمیانه را )با توجه ب «ضعیف»و « وابسته»، «تیقدرتمند اطالعا»، کشورهای 1جدول 

ای و های علمی منطقهها در تجمیع درصد تولیدات علمی، همکاریمحاسبه چارک

دهد. کشورهای قدرتمند اطالعاتی با رنگ سبز، کشورهای ( را نشان میهاآنای فرامنطقه

به  مطابق اين جدول اند.وابسته با رنگ زرد و کشورهای ضعیف با رنگ قرمز مشخص شده

کشورهای ترکیه، عربستان، ايران و مصر کشورهای قدرتمند اطالعاتی خاورمیانه  ترتیب

 های علمیتولیدات علمی، همکاری ازنظرشوند که در چارک سوم قرار دارند و محسوب می

 تیبه ترباند. به خود اختصاص داده هاشاخصای بیشترين سهم را در اين ای و فرامنطقهمنطقه

کشورهای رژيم صهیونیستی، قطر، امارات، اردن، عمان، کويت، عراق و فلسطین کشورهای 

ای و های علمی منطقهمیزان تولیدات علمی، همکاری ازنظروابسته خاورمیانه هستند زيرا 

کشورهای لبنان،  به ترتیب( قرار دارند. همچنین درصد 26تا  52دوم )ای در چارک فرامنطقه

ولیدات میزان ت ازنظردهند و و سوريه کشورهای ضعیف خاورمیانه را تشکیل میبحرين، يمن 

درصد يا کمتر( قرار  52اول )ای در چارک ای و فرامنطقههای علمی منطقهعلمی، همکاری

 اند.گرفته

 هاشاخصچارک  بر اساس. تعیین کشورهای قدرتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیف خاورمیانه 4جدول 

 هامحاسبه چارک رتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیفکشورهای قد
تجمیع درصد 

 3هاشاخص
 کشورها

کشورهای قدرتمند اطالعاتی: ترکیه، عربستان، 

 ايران و مصر

 (22سوم )چارک 

Q1= 26/11 

 ترکیه 22/22

 عربستان 26/21

 ايران 62/12

 مصر 11/12

کشورهای وابسته: رژيم صهیونیستی، قطر، 

 دن، عمان، کويت، عراق و فلسطینامارات، ار

 (26 تا 52دوم )چارک 

Q5= 35/9 

22/15 
رژيم 

 صهیونیستی

 قطر 52/36

                                                           

نه اای کشورهای خاورمیای و فرامنطقهو همکاری علمی منطقه ها: درصد تولیدات علمی. برای تجمیع درصد شاخص3

ها مبنای اس جمع درصد اين شاخصاسپیافزار اسدر نرم ؛ واست شدهمحاسبه 5و  3های جدول داده بر اساس

 ها قرار گرفته است.محاسبه چارک
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 هامحاسبه چارک رتمند اطالعاتی، وابسته و ضعیفکشورهای قد
تجمیع درصد 

 3هاشاخص
 کشورها

 امارات 66/36

 اردن 35/2

 عمان 35/2

 کويت 62/2

 عراق 62/2

 فلسطین 93/5

 کشورهای ضعیف: لبنان، بحرين، يمن و سوريه
 (52اول )چارک 

Q3=16/5 

 لبنان 11/5

 بحرين 59/5

 يمن 65/3

 سوريه 25/3

 مجموع 166 * *

افق ديد( فرضی جغرافیای سیاسی مدل )، جايگاه کشورهای خاورمیانه را در 5شکل 

میع و تج ایای و فرامنطقهتولیدات علمی، همکاری علمی منطقه شاخص بر اساساطالعات 

به  . مطابق قسمت الف شکل،دهدنشان می 1و  5، 3جدول های مطابق با داده هاشاخصاين 

ی در باالترين تولیدات علم بر اساسکشورهای ايران، ترکیه، رژيم صهیونیستی و مصر  ترتیب

و  فلسطین افق يعنی جايگاه اول تا چهارم خاورمیانه قرار دارند. کشورهای يمن، بحرين،

ای افق( انته) ديددر جايگاه شانزدهم، پانزدهم، چهاردهم و سیزدهم افق  به ترتیبسوريه نیز 

قسمت ب شکل( در باالترين افق ) یاشاخص همکاری علمی منطقه بر اساسقرار دارند. 

 ه ترتیببقرار دارند و در پايین افق  کشورهای عربستان، مصر، ترکیه و امارت به ترتیبديد 

 اند. همچنین در شاخص همکاری علمیکشورهای سوريه، لبنان، يمن و فلسطین قرار گرفته

رژيم صهیونیستی، ترکیه، عربستان و ايران در جايگاه اول تا چهارم  به ترتیبای منطقهفرا

افیای در پايین افق ديد جغر فلسطین خاورمیانه قرار دارند و کشورهای يمن، بحرين، سوريه و

می، تولیدات عل هایشاخصتجمیع و تلفیق  بر اساساند. سیاسی اطالعات قرار گرفته

 یببه ترتای در افق ديد جغرافیای سیاسی اطالعات ای و فرامنطقههمکاری علمی منطقه

کشورهای ترکیه، عربستان، ايران، مصر و رژيم صهیونیستی در باالی افق يعنی جايگاه اول 
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تا پنجم خاورمیانه قرار دارند. کشورهای سوريه، يمن، بحرين و لبنان نیز در پايین افق ديد 

 اند.رفتهجغرافیای سیاسی اطالعات قرار گ

 

شاخص تولیدات علمی بر اساسالف. 

 
 ایشاخص همکاری علمی منطقه بر اساسب. 
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ایشاخص همکاری علمی فرامنطقه بر اساسج. 

 
 هاشاخصتجمیع  بر اساسد. 

 بر اساسافق دید( فرضی جغرافیای سیاسی اطالعات مدل ). جایگاه کشورهای خاورمیانه در 2شکل 

 مختلف علمی هایشاخص

رابطه مثبت و معناداری بین جمعیت و تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه  :ضیه پژوهشفر

 وجود دارد.
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برای سنجش همبستگی میان جمعیت و تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه از آزمون 

ت. مبنای نرمال نیس هادادهشود؛ چراکه توزيع همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن استفاده می

و جمع تولیدات  5632شناختی هريک از کشورهای خاورمیانه سال معیتمحاسبه اطالعات ج

ضريب  بر اساسدهد که ، نشان می2جدول قرار گرفته است.  5632-5662علمی از سال 

میان جمعیت و تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه رابطه  62/6همبستگی اسپیرمن در سطح 

معنا است که هر چه تعداد پژوهشگران و  مثبت و معناداری وجود دارد. اين همبستگی بدين

شور توان گفت که تولیدات علمی آن کمی درنتیجهمحققان متخصص کشورها بیشتر باشد 

 خواهد بود. مسلماً باال بودن تولیدات علمی کشورها بر روی همکاری ترتیفیباکنیز بیشتر و 

يگاه بهتر در و کسب جاتأثیر نیست زيرا توان تولید علمی يک کشور علمی کشورها نیز بی

منطقه و فرامنطقه، مشوق اصلی پژوهشگران و محققان کشورها برای برقراری روابط علمی 

اه اين امر به تعیین و تثبیت جايگ درنهايتبا پژوهشگران و محققان آن کشور خواهد بود و 

 کشورها در جغرافیای سیاسی اطالعات کمک شايانی خواهد نمود.

 ن جمعیت و تولیدات علمی. همبستگی میا5جدول 

 آماری هایشاخص
 متغیرها

 ضريب همبستگی اسپیرمن (62/6سطح معناداری در )

652/6 
 تعداد جمعیت 226/6

 تولیدات علمی 666/3

 گیرینتیجه

به اينکه در جهان امروز پیشرفت، توسعه کشورها و کسب جايگاه قدرتمند اطالعاتی  با توجه

 هایتپیشرفت، بر مبنای علم و دانش و روابط علمی در زمینه در جغرافیای سیاسی اطالعا

عه عناصر رشد و توس ترينمهمعلمی استوار است و تولیدات علمی، همکاری و روابط علمی 

زم است آيد. المی حساببهعلمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی کشورها 

ک عنوان يی و همکاری علمی خود بهبرای افزايش کمی و کیفی تولیدات علم کشورها 

یفیت و به ک مسئله حیاتی، با کشورهايی همکاری علمی برقرار کنند که عالوه بر کمی
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شورها شود که کها در صورتی محقق میکنند. موفقیت در اين زمینهتوجه می تأثیرگذاری

امر  ری بههای هدفمند و کالن خود توجه بیشتريزیهای علمی و برنامهگذاریدر سیاست

ه توسعه توان بجانبه علمی نمیپژوهش و برقراری روابط علمی کنند چراکه بدون توسعه همه

علمی، اقتصادی، اجتماعی و کسب موقعیت قدرتمند اطالعاتی در جغرافیای سیاسی 

 اطالعات رسید.

رشد  5632-5662های اين پژوهش نشان داد که کشورهای خاورمیانه از سال يافته

مورد  26212از تولید  کهطوریبه اند.های علمی داشتهتولیدات علمی و همکاری صعودی در

بدين معنی که  اندرسیده 5632عنوان مدرک در سال  323526به تولید  5662در سال 

به رشد دو برابری در تولیدات علمی نسبت به  سال تقريباً 36کشورهای خاورمیانه در طول 

توان در افزايش مراکز علمی، آموزشی، يل اين امر را می. دالاندافتهيدست 5662سال 

گذاری در حوزه آموزش و پژوهش، رقابت علمی پژوهشی، سرمايه هایسازمانو  هادانشگاه

، مؤسسات آموزشی، پژوهشی داخلی و خارجی کشورها، هادانشگاهمیان پژوهشگران، 

نوين،  هایفناوریهور های علمی داخلی و خارجی محققان کشورها، ظافزايش همکاری

نوين در حوزه پژوهش و اثرگذاری آن برای تسريع روند تولید علمی،  هایفناوریاستفاده از 

و تجارت اطالعات دانست. روابط و همکاری  همکاری علمی، نگاه اقتصادی به تولید علم

ک و های شماره يدر پیوست ،5در جدول  هاآنعلمی کشورهای خاورمیانه عالوه بر میزان 

ای با کشورهای مطرح و دارای دهد که اين کشورها در همکاری علمی فرامنطقهدو نشان می

از  هانآاند که اين نشان از شناخت ، روابط علمی برقرار نمودهشدهتیتثبعلمی  تیموقع

بعضی از کشورهای خاورمیانه  هرچندارزش تولیدات علمی با همکاری اين کشورها است. 

گذاری دارند ريزی و سیاستارای روابط علمی مطلوبی نیستند و نیاز به برنامهبا اين کشورها د

 د.اند به اين نکته مهم توجه داشته باشناما به اندازه امکانات و شرايط کشوری خود توانسته

گذاران علمی، پژوهشگران و مردان، سیاستتواند ديد دولتنتايج اين پژوهش، می روازاين

و  هدفمندترريزی خاورمیانه، بخصوص ايران را برای برنامهمتخصصان کشورهای 

های در تولیدات علمی و همکاری یفیو کباال بردن سطح کمی  منظوربهتری يافتهسازمان
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تر ای برای تعیین قدرت علمی خود بازتر و عمیقای و فرامنطقهعلمی در سطح ملی، منطقه

 کند.

کاری علمی به تولیدات علمی و نسبت نسبت تولیدات علمی به جمعیت، نسبت هم

روابط معناداری وجود  هاآنهمکاری علمی به جمعیت در اين پژوهش نشان داد که میان 

دارد. اين نکته به اين معنی نیست که بیشتر بودن جمعیت يک کشور بر تولیدات علمی و 

ر است وتأثیر دارد. بلکه اين پژوهشگران بیشتر و متخصص يک کش هاآنهمکاری علمی 

ر اين برد. درا باال می هاآنهای علمی که میزان کمیت و کیفیت تولیدات علمی و همکاری

 اشاره کرد. 1و قطر در اين پژوهش به جدول  یستیونیصهتوان به نتايج رژيم رابطه می

اثر متیو در  موردبررسی(، در 3121های، ستوده )نتايج اين پژوهش همانند نتايج پژوهش

(، در مورد قدرت علمی اوپک؛ 3129ی کشورهای خاورمیانه؛ مهراد و گزنی )عملکرد علم

(، در خصوص بررسی تولیدات علمی کشورهای خاورمیانه؛ 3166ديدگاه و ديدگاه )

شدن و جريان اطالعات؛ کتز (، در زمینه جغرافیای سیاسی، جهانی3163فر و سهیلی )حیدری

( در خصوص 5661های علمی؛ آلیک )اری(، در زمینه مجاورت جغرافیايی و همک3661)

؛ زيت و هانآکیفیت دانش در کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی بعد از اولین دهه استقالل 

(، در پژوهشی با عنوان پتانسیل بالقوه رابطه علم و فناوری در مناطق مختلف: 5661همکاران )

در زمینه  (5669) پا؛ کیمدانشی اتحاديه ارو هایفعالیتمحلی جغرافیايی مطالعه هم

( 5636؛ آرکامبالت )توسعهدرحالالمللی در کشورهای های پژوهشی در سطح بینهمکاری

(، 5631) در پژوهش بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه و لیدسدورف و همکاران

 اهمیت تولیدات علمی کشورها برای دهندهنشانالمللی های علمی بیندر خصوص همکاری

زيرا که کشورها با تولیدات علمی بیشتر و با ؛ است هاآنیین موقعیت و قدرت علمی تع

 تبه دسای ای و فرامنطقهکیفیت، جايگاه بهتر را در میان رقبای خود در سطح منطقه

لمی رسانند. همکاری عو خود را در جغرافیای سیاسی اطالعات به عرصه تثبیت می آورندمی

ير علم ناپذو جزء جدايی شدهواقعای، در اکثر موارد مفید فرامنطقه ای ونیز، در سطح منطقه

نوين است. با توجه به وضعیت جوامع اطالعاتی امروزی، متخصصان و پژوهشگران ناگزير 

و  ندای هستای و فرامنطقهفردی، ملی، منطقهاز مشارکت و همکاری در سطوح مختلف میان
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 وقدرتمند اطالعاتی( ) افتهيکشورهای توسعه ويژهاين پديده در کشورهای مختلف به

ست و اقتصادی در حال گسترش ا با ابعاد متفاوت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی توسعهدرحال

شاخصی تأثیرگذار در توسعه علم و جايگاه کشورها در جغرافیای سیاسی اطالعات  عنوانبهو 

وزه علم اطالعات و پژوهشگران ح توجهجلبتواند موجب اين نتايج می .استمطرح 

ه شناسی برای پرداختن بسنجی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی و جامعهشناسی، علمدانش

 شده در آتیه شود.های مفید و کارشناسیپژوهش

جايگاه کشورها در جغرافیای سیاسی  اگرچههايی نیز داشت. پژوهش حاضر محدوديت

های علمی تبیین و مقايسه شد، اما اطالعات، با چارک شاخص تولیدات علمی و همکاری

در  تواند برای تبیین و تحلیل جايگاه کشورهامی تربزرگانجام پژوهشی مشابه در مقیاسی 

های های مشابهی با استفاده از مقیاستوان بررسیجغرافیای سیاسی اطالعات مفید باشد. می

 هایصشاخيا ساير  های جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم ارتباطاتتر رشتهدقیق

استفاده نشده است جهت تعیین کشورهای قدرتمند،  هاآنسنجی که در اين پژوهش از علم

و تأثیرگذار  های واقعیوابسته و ضعیف در جغرافیای سیاسی اطالعات، تبیین و تعیین مؤلفه

دی مفیهای گوناگون و آن انجام داد. قطعاً جغرافیای سیاسی اطالعات دارای ابعاد و مؤلفه

یده سنجی سنجبا رويکرد علم نظر شده است و صرفاًصرف هاآناست که در اين پژوهش از 

توان به قدرت نظامی، ارتباطات فضايی، تحقیقات ها میاين مؤلفه ازجملهشده است. 

 اطالعاتی و ارتباطی، دانش و خرد کشورها اشاره کرد. هایفناوریها و راهبردی، زيرساخت

 منابع

هم ت پذيری مقااليافتگی کشورها بر رويتبررسی اثر میزان توسعه(. 3166رضا ) آدمیان،
ه علوم شناسی، دانشکدنامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش. پايانعلمی یفیتأل

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.شناسیروانتربیتی و 

م و مفاهی سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیايی ثروت علمی:(. 3161اسدی، سعید )
 . تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران.کاربردها
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جويی فرهنگی استعمار در های سلطهژئوپلیتیک اطالعات؛ شیوه(. 3191اسمیت، آنتونی )

. ترجمه فريدون شیروانی. تهران: صداوسیمای های همگانیجهان از طريق رسانه

 جمهوری اسالمی ايران، انتشارات سروش.

(. ژئوپلیتیک اطالعات: مقايسه تطبیقی اخبار 3129فراشنبدی )زاهد؛ و فیروزه زارع بیگدلی،

مطالعات . 3122 رماهیت)آفتاب يزد( و )کیهان( در  یهاروزنامهو اطالعات سیاسی 
 .25-12(، 6)1 فرهنگی و ارتباطات،

ه يد(. بسیج و ژئوپلیتیک اطالعات: مقاالت برگز3122و همکاران ) نیا، محمدرضاحافظ

. تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، 1ج همايش بسیج و قدرت نرم، 

 .دانشگاه امام صادق

شدن و جريان (. جغرافیای سیاسی، جهانی3163رئوف؛ و سهیلی، فرامرز )فر، محمدحیدری

 .511-551(، 5)5رسانی، نامه کتابداری و اطالعپژوهشاطالعات. 

(. اطالعات و جامعه: )ويرايش دوم با 3163، معصومه )داورپناه، محمدرضا؛ و آرمیده

 .اصالحات و اضافات(. تهران: انتشارات چاپار: دبیزش

های مهم ژئوپلیتیک و اطالعات در جهان معاصر. (. تعامل سازه3122فريبرز ) درودی،

 .329-321(، 5)56 (،22تابستان ) 22فصلنامه کتاب 

. بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه در (3166ديدگاه، فرشته؛ و ديدگاه، آرزو )

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه سال اخیر.  16نمايه استنادی علوم اجتماعی طی 
 .219-232(، 1) 59 علوم و فناوری اطالعات ايران،

(. همکاری علمی و تولید اطالعات: نگاهی به 3129اهلل )رحیمی، ماريه؛ و فتاحی، رحمت

 .512-512(، 5) 23، فصلنامه کتابرايج در تولید علمی مشترک.  مفاهیم و الگوهای

انه. بر خاورمی تأکید(. بررسی اثر ماتیو در عملکرد علمی کشورها با 3121ستوده، هاجر )

 .21-11(، 5) 5 شناسی،اطالع

 ،فصلنامه علمی تخصصی عملیات روانی(. ژئوپلیتیک اطالعات. 3122محمدی، محمد )شا

(31 ،)51-19. 

 (. فرهنگ سیاسی آرش. تهران: نشر آشیان، چاپ اول.3125بابايی، غالمرضا )یعل
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 و مبادالت(. بررسی نظام مديريت ارتباطات 3121اهلل؛ و شمس، ناصر )فاضلی، نعمت

 ،ريزی در آموزش عالیپژوهش و برنامهايران و غرب.  یو دانشگاهالمللی علمی بین

36 (1 ،)353-391. 

 .91-29(، 16) رهیافت،(. قدرت علمی اوپک. 3129، علی )مهراد، جعفر؛ و گزنی

های تخصصی الکترونیکی. نامه(. نمايه3161نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ و صمدی، الله )

 .تهران: انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

علی  فرد،علی؛ و اعتمادیزاده، محمد؛ نورمحمدی، حمزهچاکلی، عبدالرضا؛ حسننوروزی

 (ISI) یعلمهای مؤسسه اطالعات (. پانزده سال تولید علم ايران در پايگاه3122)

 .566-322(، 22) فصلنامه کتاب، .3661-5662
Allik, j. (2003). The quality of science in Estonia, Latvia and Lithuania after 

the first decade of independence. Trames, 7(1), 40-52. 

Archambault, E. (2010). 30 years in science, secular movements ıin 

knowledge creation. Canada; USA: Science-Metrix Inc. 

Katz, J. S. (1994). Geographic proximity and scientific collaboration. 

Kim, Mee-J. (2006). Science and international collaboration, 1995- 2000. 
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Press. 
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 هاپیوست

 2011 -2003ای کشورهای خاورمیانه از سال های علمی منطقههمکاری .1پیوست 

 مجموع ایهای علمی منطقهروابط همکاری کشورها

 اردن

، رژيم 522 ینفلساااط، 522عراق  ،569، قطر 156، ترکیااه 266، مصااار 222، امااارات 3265عربستان 

 92و يمن  332، بحرين 352سوريه  ،362، کويت 552، ايران 516، لبنان 516، عمان 512صاهیونیساتی   

 .مورد

1635 

 امارات
 ،161، لبنان 111، ايران 122، ترکیه 262، عمان 932، قطر 221، اردن 3152عربساااتاان   ،3196مصااار 

 مورد. 91و سوريه  26، فلسطین 66، يمن 392، عراق 396، رژيم صهیونیستی 513، بحرين 125کويت 
2332 

 ايران
، 592، کويت 162، عمان 121، عراق 111، امارات 922، قطر 3561، مصر 3223عربستان  ،1951ترکیه 

 مورد. 59 و يمن 99، بحرين 362، فلسطین 316، سوريه 562، لبنان 552، اردن 552رژيم صهیونیستی 
1112 

 بحرين
، ترکیه 366، لبنان 332، اردن 316، عمان 326، کويت 321، قطر 513، امارات 522، مصر 139عربستان 

 مورد. 56 يهسورو  16، فلسطین 11، رژيم صهیونیستی 92، يمن 99، ايران 23، عراق 61
3623 

 ترکیه
، 112، عراق 122، امارات 916، قطر 3661، مصر 5312، رژيم صهیونیستی 1636، عربستان 1959ايران 

 مورد. 36و يمن  65 ، بحرين319، سوريه 393، عمان 325، کويت 156، لبنان 113، اردن 192فلسطین 
31622 

رژيم 

 صهیونیستی

، 396، امارات 531، لبنان 552، ايران 512، اردن 526مصر  ،165، عربستان 152، فلساطین  5331ترکیه 

 مورد. 6و يمن  51، سوريه 11، بحرين 15، عمان 93، عراق 23کويت  ،352قطر 
1131 

 سوريه
، 16، قطر 96، عراق 91، امارات 356، اردن 319ترکیه ، 312، ايران 312، عربستان 393، لبنان 323مصر 

 مورد. 56و بحرين  51، رژيم صهیونیستی 52، فلسطین 11، کويت 19، عمان 12يمن 
3511 

 عراق
، 366، لبنان 315، عمان 392، امارات 522، اردن 113، عربساااتان 125، ايران 122، مصااار 112ترکیاه  

 مورد. 12و کويت  11، فلسطین 22، سوريه 96يمن ، 93، رژيم صهیونیستی 91قطر  ،23بحرين 
5932 

 عربستان

، کويت 929، عمان 3522، قطر 3111، امارات 3296، ايران 3222، اردن 1632، ترکیاه  53936مصااار 

و سااوريه  563، فلسااطین 113، عراق 163، رژيم صااهیونیسااتی 132، بحرين 269يمن  ،953، لبنان 926

 مورد. 316

11213 

 عمان
، 393، ترکیه 321، کويت 516، اردن 522، قطر 161، ايران 262، امارات 211، مصااار 929 عربساااتان

 مورد. 52و فلسطین  19، سوريه 15، رژيم صهیونیستی 22، يمن 361، لبنان 313، عراق 316بحرين 
1131 

 فلسطین
، لبنان 23ت ، امارا362ايران  ،566، عربستان 563، مصر 522، اردن 199، ترکیه 152رژيم صهیونیستی 

 مورد. 56و يمن  55، کويت 52، عمان 52، سوريه 16، بحرين 11، عراق 12قطر  ،99
3639 

 قطر
، 521، عمان 562، اردن 136لبنان  ،931، امارات 916، ترکیه 929، ايران 3522، عربسااتان 3161مصاار 

 مورد. 16ريه و سو 19، فلسطین 91، عراق 26، يمن 352رژيم صهیونیستی  ،321، بحرين 366کويت 
9392 

 کويت
، عمان 322، لبنان 325، ترکیه 362، اردن 563، قطر 592، ايران 121، امارات 925، عربستان 691مصار  

 مورد. 55و فلسطین  11، سوريه 12؛ عراق 12، يمن 23، رژيم صهیونیستی 326، بحرين 329
1226 

 لبنان
، سوريه 61، امارات 62، ايران 333عربستان ، 332، اردن 312، مصر 322، ترکیه 111رژيم صهیونیستی 

 مورد. 31و يمن  51، عمان 51، عراق 59، بحرين 11، فلسطین 11، کويت 22، قطر 21
3191 
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 مصر

، عمان 922، لبنان 623، کويت 3526، ايران 3196، امارات 3169، قطر 3661، ترکیه 53932عربساااتان 

و سااوريه  563، فلسااطین 529، بحرين 523یسااتی ، رژيم صااهیون122، عراق 262، اردن 236، يمن 215

 مورد. 323

15313 

 يمن
، 12، کويت 96، عراق 92، بحرين 92، اردن 22، عمان 26، قطر 66، امارت 266، عربستان، 232مصار  

 مورد. 9و رژيم صهیونیستی  36، ترکیه 56، فلسطین 51، لبنان 59، ايران 12سوريه 
3991 

 351136 351136 مجموع

 2011-2003ای کشورهای خاورمیانه از سال های علمی فرامنطقههمکاری .2پیوست 

 مجموع ایهای علمی فرامنطقهروابط همکاری کشورها

 اردن

، اسپانیا 262، فرانساه  221، ايتالیا 929، مالزی 291، کانادا 3132، آلمان 3961، انگلساتان  1163آمريکا 

 526و چین  523، کره جنوبی 566، روسیه 152ونان ، ي195، ساوئیس  192هندوساتان  ، 163ژاپن  ،115

 مورد

33261 

 امارات

، فرانسااه 3139، آلمان 3166، اسااترالیا 3121، هندوسااتان 5261کانادا  ،1611، انگلسااتان 9552آمريکا 

و کره  229ژاپن  ،932، اساااپانیا 912، پاکساااتان 922، هلند 255، مالزی 616، چین 616، ايتاالیا  3563

 رد.مو 229جنوبی 

6226 

 ايران

، 1211، ايتالیا 2262، استرالیا 9112، آلمان 2521، مالزی 2269، انگلستان 2262، کانادا 32293آمريکا 

 5121، سوئد 5956، هلند 5991، کره جنوبی 1611، هندوستان 1569، چین 1161، اسپانیا 1365فرانسه 

 مورد. 5192و سوئیس 

25991 

 بحرين
، آلمان 351، کانادا 316، تونس 312، فرانسه 392، مالزی 551، هندوستان 112، انگلساتان  123آمريکا 

 مورد. 26و اسپانیا  21، چین 22، ايتالیا 21، الجزاير 361، ايرلند 369، هلند 362، استرالیا 333
5559 

 ترکیه

، 2625ند ، هل9621 یااسپان ،2661فرانسه  ،2616، ايتالیا 36136، آلمان 36111، انگلستان 59622آمريکا 

و  1132، ژاپن 1935، روسااایه 1966، لهساااتان 1262، يونان 1121، ساااوئیس 1232، چین 1923کانادا 

 مورد. 1116اتريش 

362121 

رژيم 

 صهیونیستی

، اساااپانیا 2666، کانادا 6116، ايتالیا 6162، فرانساااه 35651، انگلساااتان 32921، آلمان 12236آمريکا 

 1262، ژاپن 1222، سوئد 1319، روسیه 1126، چین 1223رالیا ، است2521، ساوئیس  2222، هلند 9516

 مورد 1665و اتريش 

313316 

 سوريه
، هندوستان 319، استرالیا 395، ايتالیا 391، کانادا 113، آلمان 116، انگلستان 162، آمريکا 152فرانساه  

 مورد. 23ک و بلژي 22، پاکستان 22، اتیوپی 22، تونس 63، اسپانیا 65، چین 369، ژاپن 369
5929 

 عراق

، 112، هندوسااتان 122آلمان ، 261، چین 226، اسااترالیا 3351، آمريکا 3223، انگلسااتان 5661مالزی 

 322و پاکستان  393، اسپانیا 399، روسیه 392، کانادا 321، رومانی 552، سوئد 596، فرانسه 133ايتالیا 

 مورد.

6152 

 عربستان

، مالزی 9629، کانادا 9252، پاکسااتان 2259، چین 2552نگلسااتان ، ا2955، هندوسااتان 32111آمريکا 

، تونس 1353کره جنوبی  ،1316، اسپانیا 1129، ايتالیا 1316، استرالیا 1113، فرانسه 2516، آلمان 2121

 مورد. 5162و ژاپن  5226

66322 
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 عمان

، 112، کانادا 211تان ، پاکس222، آلمان 919، مالزی 3333، آمريکا 3326، انگلساتان  3122هندوساتان  

 363و ژاپن  539، تونس 553، هلند 519، کره جنوبی 522، ايتالیا 562، چین 129، فرانسه 151اساترالیا  

 مورد.

2699 

 فلسطین
، اسااپانیا 513، مراکش 521، ايتالیا 596، فرانسااه 161، انگلسااتان 111، آلمان 112، مالزی 226آمريکا 

 مورد. 326و اتريش  325، چین 396، ژاپن 396، هلند 326سوئد ، 326، استرالیا 555، کانادا 556
1636 

 قطر

، 3321، ايتالیا 3522، آلمان 3161، کانادا 3251، فرانساااه 3223، چین 5253، انگلساااتان 2122آمريکا 

و  952، بلژيک 962، سوئیس 262، مالزی 231، کره جنوبی 222، هندوستان 263، اسپانیا 3311استرالیا 

 مورد. 952پاکستان 

53169 

 کويت
، 526، فرانسااه 162، آلمان 111، اسااترالیا 169، هندوسااتان 912، کانادا 222، انگلسااتان 5655آمريکا 

 مورد. 312برزيل  و 329، هلند 326، اسپانیا 562، چین 562، ژاپن 533، پاکستان 553، ايتالیا 592مالزی 
9921 

 لبنان
، اسااپانیا 352، اسااترالیا 322، آلمان 519، کانادا 566، ايتالیا 266، انگلسااتان 211، فرانسااه 3121آمريکا 

 مورد. 26و سوئد  22، تونس 22، مراکش 22، چین 22بلژيک  ،362، سوئیس 362، هلند 331
1322 

 مصر

، 5225، فرانسااه  1666، چین 1911، کانادا 1131، ژاپن 2269، انگلسااتان 9111، آلمان 35262آمريکا 

، بلژيک 3223، سوئیس 3931، مالزی 5523، کره جنوبی 5525، اساپانیا  5161ان ، هندوسات 5222ايتالیا 

 مورد. 3162و پاکستان  3226

21629 

 يمن
، سودان 23، فرانسه 65، مراکش 316، آلمان 316، هندوستان 319، انگلساتان  512، آمريکا 261مالزی 

 مورد. 15و سوئیس  11یا ، استرال12، کانادا 12، هلند 23، نیجريه 23، ايتالیا 25، چین 92
3662 

 229223 229223 مجموع

 


