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فارس با كشورهاي  هاي علمي كشورهاي حوزة خليج بررسي ميزان همكاري
  2009-1989هاي  پوس طي سالااسكانديناوي در پايگاه اطالعاتي اسك
  

  2، عليرضا نوروزي*1عارف رياحي

  رساني، دانشگاه تهران  كارشناس ارشد كتابداري و اطالع -1
  رساني و مدرس دانشگاه  دكتراي كتابداري و اطالع -2

  
  ∗چكيده

هاي اخير مطالعات فراواني توسط پژوهشگران و  در سال
هاي علمي  گذاران علمي كشورها در رابطه با همكاري سياست

ها و  پژوهشي صورت گرفته و اهميت و مزاياي اين همكاري
  شدت مورد توجه قرار هاي گوناگون آن به همچنين جنبه

هاي  هدف از اين پژوهش بررسي ميزان همكاري. استگرفته 
علمي كشورهاي حوزه خليج فارس با كشورهاي اسكانديناوي 

 ،2009-1989هاي  پوس طي سالادر پايگاه اطالعاتي اسك
توصيفي است و از  -ژوهش حاضر، پژوهشي پيمايشيپ.  است

 .سنجي براي انجام اين پژوهش استفاده شده است روش علم
كشور حوزه خليج  8اضر، وضعيت توليد علم در پژوهش ح

كشور اسكانديناوي و مشاركت علمي آنها در توليد  5فارس و 
يل قرارگرفته هاي ثبت اختراع مورد تجزيه و تحل و پروانه  مقاله
 هاي هاي اخير همكاري سال دهد كه در مي نشان ها يافته. است
كشورهاي دو منطقه در توليد مدارك علمي مشترك  علمي

به بعد رشد  ،2004روند رو به رشدي را طي كرده و از سال 
درصدي را داشته است، اما به طور كلي  31ساالنه 
ا در مقايسه با همكاري ههاي علمي مشترك ميان آن همكاري

شان، درصد بسيار ناچيزي را به خود  المللي علمي بين
دهد كه در ميان  نتايج پژوهش نشان مي. اختصاص داده است

هاي مختلف علوم، پژوهشگران حوزه پزشكي  گران حوزهپژوهش
ترين و در ميان كشورهاي پركار دو منطقه، ايران از حوزه  فعال

ترين كشورها  خليج فارس و سوئد از منطقه اسكانديناوي فعال
هاي پركار نيز، دانشگاه  در ميان سازمان. آيند به شمار مي

ا، دانشگاه كارولينسكاي سوئد، دانشگاه پزشكي كارولينسك
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ترين مراكز و  تهران از اصليكويت و دانشگاه علوم پزشكي 
هاي علمي  آموزشي و پژوهشي در توليد مقاله هاي همؤسس

نتايج اين پژوهش همچنين نشان . آيند مشترك به حساب مي
دهد كه در هر دو منطقه، همبستگي بسيار بااليي ميان  مي

هاي علمي آن  ريميزان توليدات علمي هر كشور و ميزان همكا
  .كشور وجود دارد
سنجي، كشورهاي حوزه  همكاري علمي، علم: واژگان كليدي

خليج فارس، كشورهاي اسكانديناوي، پايگاه اطالعاتي 
  .پوسااسك

  
  مقدمه

اساسي و كليدي در  يعلم و اطالعات علمي به عنوان عامل
شود و به همين دليل اقتصادهاي  دنياي امروزي ما شناخته مي

بر پايه اطالعات علمي استوار به طور عمده پيشرفته دنيا 
امروزه نه تنها صنعت، بلكه جامعه نيز بر ميزان علم و . هستند

ترين عناصر  اطالعاتش استوار است و علم يكي از اصلي
كننده فرايندهاي پيچيده نوآوري و اختراع  پيشرفت و تسهيل

، امروزه اطالعات منسجم و منظم اهميت حياتي به عالوه. است
ها  هاي گوناگون زندگي انسان     گيري جنبه اي در تصميم و ويژه
هايي  اي از فعاليت در واقع، توليد اطالعات مجموعه]. 19[دارد 

شود كه مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و براي  را شامل مي
ت فردي و به ها، به صور حل مشكالت و مسائل مشترك انسان

  ].11[پذيرد  فكري افراد صورت مي ويژه گروهي و با هم
همين امر سبب شده كه طي ساليان اخير شاهد رشد 

فكري پژوهشگران و توليد  چشمگيري در همكاري و هم
 در قلمرو سياست و نظام علم،. هاي گروهي باشيم پژوهش

ليفي در ميان كشورها، أت گرايش و تمايل به همكاري و هم
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هاي گوناگون  ها و پژوهشگران حوزه اكز پژوهشي، دانشگاهمر
افراد براي . اي رشد داشته است علوم به طور قابل مالحظه

انجام هدفي مشترك به انجام كار گروهي با يكديگر روي 
]. 13[آورند و اين همان همكاري علمي و پژوهشي است  مي

ن از يفي ميان نويسندگاتأل  كند كه هم پرايس نيز اشاره مي
در واقع، ]. 17[د گير نتيجه ميهمبستگي فكري ميان آنها 

كه اشاعه علم و همكاري ميان هستند  برخي بر اين باور
هاي اساسي و بنيادي علم  گي پژوهشگران و متخصصان از ويژ

شود،  امروزه علم نه تنها توسط همگان توليد مي. مدرن است
  ].16[گيرد  بلكه توسط همه مورد استفاده قرار مي

هاي علمي و پژوهشي كه به عنوان كار مشترك  همكاري
پژوهشگران براي دستيابي به هدف مشترك، يعني توليد علم و 

هاي اصلي  شود، يكي از شاخص اطالعات علمي تعريف مي
اساسي در  يوضوعبه ماي است و  توسعه علمي هر جامعه

همچنين بايد . هاي علمي تبديل شده است گذاري سياست
هاي اطالعاتي  مندي و تمايل كشورها و نظامقرد كه عالاشاره ك

هاي علمي و پژوهشي در  و علمي آنها در رابطه با همكاري
. اي افزايش يافته است المللي به طور قابل مالحظه سطح بين

بيشتر كشورهاي دنيا در حال  المللي در هاي بين اين مشاركت
ورهاي هاي علمي و پژوهشي كش همكاري. رشد و توسعه است
مانند كشورهاي حوزه خليج فارس با   در حال توسعه،

تواند موجب رشد و گسترش توانايي  كشورهاي پيشرفته مي
هاي علمي و پژوهشي در  علمي اين كشورها  و اتصال به شبكه

استفاده از امكانات و تسهيالت ابزاري و . سطح جهاني شود
آزمايشگاهي كشورهاي توسعه يافته، فراهم آمدن امكان تبادل 

هاي نو،  تبادل نظرات، افكار و انديشه ات،علم و اطالع
ها از عوامل  جويي در هزينه و زمان و ساير سودمندي صرفه

آيند كه كشورهاي در حال توسعه و  مؤثري به حساب مي
هايي تشويق  پژوهشگران آنها را به داشتن چنين همكاري

كه  دهد از طرف ديگر، نتايج پژوهشي نشان مي. كند مي
فته علمي تمايل زيادي به داشتن مشاركت كشورهاي توسعه يا

در پژوهش با ساير كشورهاي توسعه يافته و همچنين 
اين كشورها به خوبي از . كشورهاي در حال توسعه دارند

 در نتيجهها و نقش آنها در رشد علمي و  مزاياي اين همكاري
  ].9[آن تسريع باروري اقتصادي آگاه هستند 

جمعي طي ساليان اخير، پيشرفت و توسعه وسايل ارتباط 
هاي مشترك ميان كشورها در سطح جهاني،  وجود دارايي

عوامل سياسي، فرهنگي، زباني، تاريخي و جغرافيايي نيز باعث 
هاي عملي و پژوهشي در سطح  گذاري در همكاري ثيرأت

هاي علمي و پژوهشي به  همكاري]. 13[المللي شده است  بين
  :گيري است اندازهطور كلي از دو طريق قابل سنجش و 

ها به طور  اين همكاري. ليفيأت نويسندگي يا هم هم. 1
هاي چند مؤلفي و توليدات  مرسوم و سنتي از طريق مقاله

شود؛ هرچند به طور كامل تمام  گيري مي علمي مشترك اندازه
با وجود اين، . دهد هاي همكاري را نشان نمي ظواهر و جنبه

هاي تخصصي هر  ر مجلههايي كه توسط پژوهشگران د مقاله
ها و همچنين  شود، منعكس كننده ديدگاه اي منتشر مي حوزه

  ].18[شود  حساب آورده مي آخرين دستاوردهاي علمي آنان به
هاي ثبت  پروانه. 1هاي ثبت اختراع مشترك پروانه. 2

هاي فناورانه  اي مناسب براي ارزيابي فعاليت اختراع نيز سنجه
اغلب به فرايند تحقيق و توسعه  اه اختراع. شوند محسوب مي
توان آنها را به عنوان برونداد تحقيق و  شوند و مي مربوط مي

توان مكمل مهمي  رو، آنها را مي از اين. توسعه در نظر گرفت
گيري اطالعات علمي و  اندازهبراي براي ساير منابع اطالعاتي 
هاي ثبت اختراع  از طريق پروانه. فناورانه كشورها دانست

توان دريافت كه چه بخشي از مسائل علمي و فني يك  مي
اي نياز به  كشور تاكنون حل شده و چه مسائل حل نشده

كاري و صرف  ين ترتيب از دوبارهه احل مناسب دارد و ب راه
هاي علمي و فني  منابع مالي و نيروي انساني در پژوهش

  ].5[جلوگيري كرد
ژوهش حاضر، با توجه به مقدمه ذكر شده، هدف از انجام پ

هاي علمي پژوهشي كشورهاي حوزه  تعيين ميزان همكاري
انديناوي در پايگاه اطالعاتي خليج فارس با كشورهاي اسك

يف مشترك ألدر ت ،2009-1989هاي  طي سال 2پوسااسك
امارات . هاي ثبت اختراع مشترك است و پروانه) نويسندگي هم(

دي، عمان، متحده عربي، ايران، بحرين، عراق، عربستان سعو
كشور مسلمان و عضو سازمان كنفرانس  8قطر و كويت 

اسالمي، تشكيل دهنده كشورهاي حوزه خليج فارس هستند 
كه وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در اين منطقه، خليج فارس 
                                                                            
1- Co-patents 
2- Scopus database 
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هاي بزرگ اقتصادي  و كشورهاي پيرامونش را به يكي از قطب
ياسي در اي ويژه به لحاظ جغرافيايي و س در دنيا و منطقه

در طرف مقابل، ايسلند، . المللي تبديل كرده است سطح بين
جزاير فارو و (دانمارك، سوئد، فنالند و نروژ و متعلقاتشان 

گرينلند كه بخشي از كشور دانمارك هستند و جزاير آلند نيز 
، پنج كشور شمال و از اعضاي )به جمهوري فنالند تعلق دارد
كشورهاي نورديك يا همان  اهاتحاديه اروپا هستند كه به آن

داشتن صنعتي پيشرفته بر پايه . شود اسكانديناوي اطالق مي
هاي اطالعاتي و ارتباطي، اين پنج كشور عضو شمالگان  فناوري

را از جمله كشورهايي  - به ويژه سوئد، دانمارك و نروژ  -
علمي همه جانبه به ويژه  هاي سودمند به لحاظ داشتن ارتباط

نتايج حاصل . ر حال توسعه تبديل كرده استبراي كشورهاي د
گيري به منظور افزايش  تواند در تصميم از اين پژوهش مي

ها، از بين بردن نقاط ضعف و بهبود  ميزان همكاري
  . هاي علمي اين كشورها مفيد باشد گذاري سياست

توان به موارد زير اشاره  از اهداف فرعي اين پژوهش مي
  :كرد 

o  هاي ثبت  توليدات علمي و پروانهتشخيص ميزان
اختراع كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي 

  اسكانديناوي؛
o  تعيين ميزان توليدات علمي مشترك ميان

كشورهاي اين دو منطقه به لحاظ توليد مقاله و 
  پروانه ثبت اختراع؛

o آموزشي و  هاي هتعيين كشورها و مراكز و مؤسس
  پژوهشي پركار؛

o هاي مشترك در  هايي كه بيشترين مقاله تعيين مجله
  اند؛  آنها منتشر شده

o ر مورد توجه تهاي موضوعي كه بيش  تعيين حوزه
  .پژوهشگران در توليد مقاله مشترك قرار گرفته است

هاي  گويي به پرسش صدد پاسخ در اين راستا، پژوهش حاضر در
  :اساسي زير است

شورهاي دو هاي علمي هريك از ك ميزان فعاليت .1
هاي ثبت اختراع  و پروانه  ها منطقه در توليد مقاله
به چه   ،2009 – 1989هاي  منتشر شده طي سال

 صورتي بوده است؟

هاي علمي هريك از كشورهاي دو  ميزان فعاليت .2
، 2009-1989هاي  منطقه در توليد مقاله طي سال

شان به چه صورتي بوده  سازي جمعيت  با يكسان
  است؟

هاي علمي كشورهاي حوزه خليج  اريميزان همك .3
فارس و كشورهاي اسكانديناوي در توليد مقاله و 

 – 1989هاي  پروانه ثبت اختراع مشترك طي سال
  به چه صورتي بوده است؟، 2009

هاي علمي صورت گرفته ميان اين  روند همكاري .4
به چه صورتي  ،2009-1989هاي  كشورها طي سال

  بوده است؟
ي موضوعي مختلف علوم در ها سهم هريك از حوزه .5

هاي مشترك توليد شده ميان اين كشورها طي  مقاله
  چقدر بوده است؟ ،2009 – 1989هاي  سال

مشترك  هاي مقاله بيشترين كه هايي مجله .6
 – 1989هاي  كشورهاي اين دو منطقه طي سال

اند، كدامند و همچنين كيفيت و  منتشر كرده ،2009
ز شاخص ضريب با استفاده ا(اعتبار علمي آنها 

  چگونه است؟) 1ثيرتأ
ترين سهم شآموزشي و پژوهشي كه بي هاي سهمؤس .7

 -1989هاي  را در توليد علمي مشترك طي سال
  اند، كدامند؟ داشته ،2009

هاي مشترك توليد شده ميان  وضعيت زبان مقاله .8
  ،2009 – 1989هاي  كشورهاي دو منطقه طي سال

  به چه صورتي بوده است؟
هاي علمي  ميان ميزان مشاركتاي  آيا رابطه .9

المللي اين كشورها با يكديگر و ميزان توليد  بين
  علمي آنها وجود دارد؟

  
  پيشينه پژوهشمروري بر  -1

هاي علمي و پژوهشي در سطوح  رشد و گسترش همكاري
كنون، توجه به بررسي   المللي از چند دهه پيش تا ملي و بين

ر داخل و به ويژه در هاي علمي در حوزه توليد علم د همكاري
خارج از كشور را افزايش داده و طي ساليان اخير، افراد زيادي 

                                                                            
1- Impact Factor (IF) 
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ليفي و الگوهاي مشاركت علمي با تاكيد بر أت به بررسي هم
 .اند المللي پرداخته هاي بين همكاري

در بررسي عوامل همكاري ، 1384حريرچي در سال 
هاي  مقالهنويسندگان ايراني با نويسندگان خارجي در تدوين 

سه رشته فيزيك، (در حوزه علوم تجربي  1آي اس مشترك آي
كه  كند اشاره مي، 2003در سال ) شناسي شيمي و زيست

ترين عامل آشنايي پژوهشگران با يكديگر، تحصيل يا  مهم
هاي آموزشي در خارج از كشور و پس از آن  گذراندن دوره

رانيان با هاي اي بيشترين همكاري. شركت در همايش بوده است
هموطنان خود در خارج از كشور صورت گرفته است و پس از 

هاي بعدي  آن اياالت متحده آمريكا، كانادا و انگلستان در رده
هاي مشترك عواملي مانند باال  در تدوين مقاله. اند قرار گرفته

دانشجويي و -رفتن ميزان استناد به مقاله، حفظ ارتباط استاد
درصد  60همچنين، تنها . هستند تر شدن علوم مؤثر تخصصي
هاي مشترك حاصل انجام همكاري در اجراي طرح  از مقاله

در . پژوهشي مشترك ميان پژوهشگران ايراني و خارجي است
هايي كه حاصل اجراي طرح پژوهشي مشترك نيست،  مقاله

مشاركت فكري نويسندگان عامل اصلي ذكر نام نويسنده در 
از تجهيزات آزمايشگاهي، آشنايي  استفاده. است ها بوده  مقاله

هاي نوين، كاهش زمان انجام پژوهش و همچنين  با فناوري
باالتر رفتن دقت پژوهش از عوامل مؤثر در تشويق پژوهشگران 

  ].1[براي اجراي پژوهش مشترك نام برده شده است 
به بررسي ميزان ، 1387واليتي و نوروزي در سال 

يف ألي همجوار در تهاي علمي ايران و كشورها همكاري
و بيان  اند پرداخته ،2007تا  1990هاي  مشترك طي سال

اند كه بيشترين همكاري ايران در ميان كشورهاي  داشته
هاي  هاي منتشر شده در مجله ليف مشترك مقالهأهمجوار در ت

به ترتيب با كشورهاي روسيه، تركيه و پاكستان  آي اس آي
دهد كه بيشترين  ها نشان مينهاي آ يافته. بوده است

شناسي و شيمي صورت  ها در حوزه فيزيك، زيست ي همكار
هايي با  هاي مشترك، در مجله همچنين مقاله. گرفته است

هاي آنها نشان  يافته. اند ثير نسبتاً باال منتشر شدهأضريب ت
هاي علمي ايران  دهد كه در بازه زماني ذكر شده، همكاري مي

. ودي برخوردار بوده استبا كشورهاي همجوار از سير صع

                                                                            
1- Institute for Scientific Information (ISI) 

رابطه ميان ميزان توليدات علمي هر كشور با ميزان 
المللي خودش، از همبستگي نسبتاً  هاي علمي بين همكاري
دانشگاه شهيد بهشتي، . برخوردار بوده است+) 88/0(بااليي 

ها و مراكز آموزش  صنعتي شريف و تبريز از ميان ساير دانشگاه
رين همكاري علمي با كشورهاي عالي در كشور، داراي بيشت

كنند كه روابط  ها بيان مي همچنين آن. اند همجوار بوده
هاي  گيري همكاري تواند در شكل سياسي ميان كشورها مي

گيري  ثير زبان مشترك نيز در شكلأعلمي مؤثر باشد و ت
  ].6[هاي علمي تا حدودي قابل مشاهده است  همكاري

به ، 1387در سال زاده، بقايي و نوروزي چاكلي  حسن
آي  اس آي هاي هاي ايراني در مجله تاليفي در مقاله بررسي هم
و رابطه آن با ميزان استناد به  ،2005تا  1989هاي  ل ميان سا
دهد كه  نتايج پژوهش آنها نشان مي. ها پرداختند آن مقاله

ها، حاصل مشاركت نويسندگان بوده و در  درصد از مقاله  2/88
ها، نويسنده همكار از ايران بوده است؛ ضمن  درصد مقاله 8/77
. استها داراي نويسنده اول از ايران  درصد از مقاله 1/95كه ناي

درصد باالترين و پس از آن پزشكي  5/90رشته كشاورزي با 
درصد بيشترين ميزان همكاري را در ميان ساير  9/89با 

هاي  در ميان حوزه. ها به خود اختصاص داده است موضوع
تلف، علوم پايه بيشترين ميانگين استناد به مقاله و علوم مخ

همچنين . اند اي كمترين ميزان ميانگين را دارا بوده ميان رشته
هايي كه با استفاده از همكاري  در زمينه ميزان استناد به مقاله

هاي پژوهش نشان  اند، يافته ليفي منتشر شدهأت علمي و يا هم
ها، ميزان مراجعه يا  هي مقالهليف گروأدهد كه در صورت ت مي

  ].2[كند  همان استناد به مقاله افزايش پيدا مي
در بررسي خود با  ،1388منش در سال  ديدگاه و عرفان

مشترك ايران و كشورهاي جنوب شرق  هاي ليفأت«عنوان 
سال  34نشان دادند كه در » 2ساينس او  وبآسيا در پايگاه 

 8گذشته، مالزي همكار اصلي ايران در توليد مشترك در ميان 
شود و پس از آن،  كشور جنوب شرق آسيا محسوب مي

نتايج . هاي دوم و سوم قرار دارند سنگاپور و تايلند در رتبه
هاي علمي ايران و  دهد كه همكاري پژوهش آنان نشان مي

اين بازه زماني از سير صعودي  كشورهاي جنوب شرق آسيا در
برخوردار بوده و همچنين ميزان همبستگي مثبت و معناداري 

                                                                            
2-Web of Science 



 139٠بهار و تابستان ، 48شماره   _______________________________________________________________  رهيافت

٩٥ 
 

ميان توليدات علمي اين كشورها و ميزان همكاري +) 898/0(
 هاي ليفأبيشترين ت. دست آمده است  علمي آنها با ايران به

كشور در حوزه شيمي بوده است  8مشترك ميان ايران و اين 
كي باليني و علوم گياهي و حيواني از و پس از آن پزش
. شوند هاي همكاري به حساب آورده مي پركارترين حوزه
ليف أبيشترين ميزان همكاري علمي در ت ،مصطفي اميني

 هاي همشترك را داشته است و در ميان مراكز و مؤسس
آموزشي و پژوهشي پركار نيز دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه 

هاي  ن به ترتيب پركارترين دانشگاهپيام نور و دانشگاه تهرا
كننده با مراكز كشورهاي جنوب شرق آسيا به  ايراني همكاري

  ].4[آيند  حساب مي
هاي علمي  سنجي، سنجش ميزان همكاري در مطالعات علم

هاي ثبت  پروانه«و » تأليف مشترك «با استفاده از دو شاخص 
هاي پذيرفته  كه شاخصگيرد  صورت مي» اختراع مشترك

المللي  ده به لحاظ توسعه علمي كشورها در سطح بينش
برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه همكاري در . هستند
تر از همكاري در  تر و با ارزش هاي ثبت اختراع بسيار مهم پروانه

نتايج پژوهش واليتي و نوروزي  نشان . توليد مقاله است
ثبت  هاي هاي علمي ايران در پروانه دهد كه همكاري مي

هاي اخير رشد  لاع بسيار پايين است، اگرچه در سااختر
  ].7[هاي قبل داشته است  چشمگيري نسبت به دوره

 ،1997و ديگران در سال » پرسون«وسط در پژوهشي كه ت
هاي  هاي كشور هاي پژوهشي در دانشگاه در رابطه با همكاري

مقاله منتشر شده توسط  000/20اسكانديناوي صورت گرفت، 
، فنالند )دانشگاه 5(دانشگاه در دانمارك  22شگراني از پژوه

 6(و سوئد ) دانشگاه 4(، نروژ )دانشگاه 1(، ايسلند )دانشگاه 6(
سازي شده در نمايه استنادي  هاي نمايه در مجله) دانشگاه

، نشان داده شد كه وجود همكاري در 1993در سال  1علوم
ه بسيار دانشگا 22توليد مشترك مدارك علمي براي اين 

دهد كه بيشترين  هاي آنها نشان مي يافته. حياتي و مهم است
هاي فيزيك و پزشكي صورت  هاي علمي در موضوع همكاري

همچنين دانشگاه لوند سوئد، دانشگاه كوپنهاگ . گرفته است
هاي  دانمارك و دانشگاه گوتنبرگ سوئد پركارترين دانشگاه

                                                                            
1- Science Citation Index (SCI) 

هستند  مشتركهاي  كشورهاي اسكانديناوي در توليد مقاله
]16 .[  

به مطالعه همكاري  ،2002در سال » 2ويلسون«عصاره و 
آي  اس در توليدات علمي پژوهشگران ايراني در پايگاه آي

را دست آمده  پرداخته و نتايج به ،1999-1995هاي  ميان سال
كه متعلق به اند  مقايسه كرده هاي پيشين هاي دوره با يافته

و  1989-1985: ساله 5دو دوره ( ،1994-1985هاي  سال
دهد كه  هاي آنها نشان مي نتايج يافته. است) 1990-1994

 ،1999-1995توليدات علمي پژوهشگران ايراني در دورة 
برابر و دوره  8/2ه ميزان ، ب1994-1990نسبت به دوره 

 ،1989-1985نسبت به دوره قبلي يعني  ،1990-1994
پايان جنگ ايران و عراق، . تقريباً دو برابر رشد داشته است

هاي علمي و  بهبود اوضاع اقتصادي، تغيير در نگرش سياست
تشويق پژوهشگران از عوامل اصلي رشد و گسترش 

در . هاي علمي پژوهشگران ايراني نام برده شده است همكاري
هر دو دوره زماني، كشورهاي اياالت متحده، انگلستان و كانادا 

المللي با  همكاري علمي بين ترين سهم را در زمينه بيش
دانشگاه شيراز نيز در هر دو دوره . اند پژوهشگران ايران داشته

زماني بيشترين سهم را در توليدات علمي مشترك در ميان 
آموزشي و پژوهشي در ايران داشته  هاي هساير مراكز و مؤسس

و دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم است 
هاي  طي سال. هاي بعدي قرار دارند ن نيز در رتبهپزشكي تهرا

هاي منتشر شده در سه موضوع  مقاله، 1985-1994
ترين سهم شاي بي شناسي، شيمي و علوم و فناوري هسته دارو

و اين سه  اند ها به خود اختصاص داده  را در ميان ساير موضوع
هاي  به شيمي و گرايش ،1999-1995هاي  موضوع طي سال

  ].14[تغيير پيدا كرده است  مختلف آن
در  ،2005در سال » 3ميچاود«و » كوت«، »آرچامبوت«

هاي علمي پژوهشگران كانادايي و  پژوهشي به بررسي همكاري
 آي در طي اس همكاران اسكانديناوي آنها در پايگاه آي

ا در پژوهش خود به هآن. پرداختند 2003-1998هاي  سال
ا و كشورهاي اهميت و ضرورت همكاري ميان كاناد

و همچنين به امكانات بالقوه براي  اند اسكانديناوي پرداخته
كه كنند  اشاره ميتوليد علمي مشترك ميان اين كشورها 
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و داراي منافع و و  1همگي از اعضاي انجمن شمالگان
دهد  نتايج پژوهش آنها نشان مي. هاي مشتركي هستند دارايي

المللي  هاي بين درصد از همكاري 9/5كه كشور نروژ حدود 
 2/5پس از آن، فنالند با . خود را با كانادا انجام داده است

درصد و ايسلند با  6/4درصد، سوئد با  0/5درصد، دانمارك با 
كه  اند؛ حال آن اي بعدي قرار گرفتهه درصد در مكان 8/3
مقاله و سپس  1651ترين تعداد همكاري را كشور سوئد با شبي

 676مقاله، نروژ با  838مقاله، فنالند با  1021دانمارك با 
هاي آنها  همچنين يافته. هستندمقاله دارا  40له و ايسلند با مقا

ي هاي علمي ميان كانادا و كشورها دهد كه همكاري نشان مي
درصد رشد  50حدود  ،2003تا  1998اسكانديناوي از سال 

. است درصد 8اي برابر با  رشد ساليانه داشته است كه به معناي
ها در رشته  بيشترين همكاري ميان كانادا و اين كشور

شناسي صورت گرفته است و در صدر فهرست  زيست
كانادايي همكاري كننده با اين پنج  هاي هپركارترين مؤسس

ترين ميزان و شهمكاري بي 448ر، دانشگاه تورنتو با كشو
 372گيل با  و مك 400هاي بريتيش كلمبيا با  دانشگاه

هاي  همچنين دانشگاه. هاي بعدي قرار دارند همكاري در رتبه
هاي مشترك،  درصد از فعاليت 70كانادايي با انجام بيش از 

ين هاي همكاري كننده ا ترين بخش در ميان ساير نهاد اصلي
  ].10[اند  كشور در توليد مقاله مشترك شناخته شده

با عنوان بررسي  ،2009در سال » 2هي«اي كه  مطالعه
طي  3المللي چين با كشورهاي جي هفت همكاري بين

انجام داد، مشخص شد كه اياالت ، 2005-1996هاي  سال
ترين همكار چين در توليد انتشارات  درصد، مهم 41متحده با 
در ميان هفت كشور صنعتي ) رسي، نامه و برمقاله(مشترك 

 20همكاري علمي چين با كشور ژاپن در حدود . ن استجها
آلمان، (درصد و اين همكاري علمي با پنج كشور باقي مانده 

. درصد بوده است 39حدود ) انگلستان، ايتاليا، فرانسه و كانادا
هاي اخير، چين و  دهد كه در سال نشان مي اونتايج پژوهش 

ياالت متحده، در حال تبديل شدن به دو همكار علمي مهم ا
سازي انتشارات  بندي و استاندارد با طبقه. براي يكديگر هستند

توليد شده توسط چين و كشورهاي جي هفت به دوازده حوزه 

                                                                            
1- Arctic Council 
2 -He 
3 -G7 

موضوعي مختلف، همكاري علمي چين با اياالت متحده در 
و ميان  پزشكي، علوم اعصاب و روان، علوم زيستي(چهار حوزه 

كشاورزي، مهندسي و (، با كانادا در سه حوزه )اي رشته
و با ) مكانيك شيمي و بيو(، با ژاپن در دو حوزه )رياضيات

و فرانسه ) فيزيك(، ايتاليا )شناسي زيست(كشورهاي انگلستان 
در يك حوزه نسبت به ساير كشورهاي ديگر جي ) جغرافيا(

طالعه همچنين اين م. هفت در رتبه نخست قرار داشته است
هاي اخير چين رشد چشمگيري در  دهد كه در سال نشان مي

توليد انتشارات علمي داشته است، اما در مقايسه با استاندارد 
  ].12[تري دارد  ثيرگذاري علمي نسبتاً پايينأجهاني ضريب ت

  
  شناسي پژوهش روش -2

توصيفي است و از  -پژوهش حاضر، پژوهشي پيمايشي
. براي انجام اين پژوهش استفاده شده استسنجي  روش علم

هاي ثبت اختراع  ها و پروانه جامعه پژوهش را آن دسته از مقاله
دهند كه  پوس تشكيل مياموجود در پايگاه اطالعاتي اسك

ها داراي وابستگي سازماني  كه يكي از آن-حداقل دو پژوهشگر
و ديگري متعلق  استبه يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس 

در توليد آن  -كشوري ديگر در منطقه اسكانديناوي باشدبه 
ها از پايگاه  به منظور استخراج داده. باشند  نقش داشته

-1989 هاي پوس، با محدود كردن زمان انتشار به سالااسك
، در قسمت جستجو با تعيين دو فيلد براي انتخاب دو  2009

ه از براي آن دو و استفاد 4كشور و تعريف وابستگي سازماني
در  5ميان آنها و همچنين انتخاب گزينه مقاله  ANDعملگر 

هاي مشترك ميان كشورها  همكاري، 6مدرك قسمت نوع
گويي به  ها و پاسخ بازيابي و به منظور گردآوري داده

هاي پژوهش، تعدادي از نتايج از قبيل وابستگي  پرسش
هاي موضوعي، زبان و همچنين  سازماني نويسندگان، حوزه

. پوس استخراج شدندانتشار مدارك از پايگاه اسكسال ا
هاي  همچنين براي به دست آوردن تعداد و اطالعات پروانه

ثبت اخترع همكاري شده ميان هر جفت كشورها، در ادامه 
انتخاب شده و اطالعات  »پروانه ثبت اختراع«جستجو، گزينه 

نتايج حاصل از اين جستجو در . مربوط به آنها مشخص شدند
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قابل . جدول در بخش بعدي مقاله ارائه شده است قالب
هايي كه  ثير مجلهأيادآوري است كه براي يافتن ضريب ت

هاي مشترك توليد شده ميان كشورهاي حوزه  بيشترين مقاله
اند،  خليج فارس و كشورهاي اسكانديناوي در آنها منتشر شده

 .استفاده شده است  1ها از پايگاه گزارش استنادهاي مجله
اطالعات مورد نياز در رابطه با جمعيت كشورهاي دو منطقه 

   .گردآوري شده است  www.tageo.comنيز، از پايگاه 
  
  ها تحليل يافته -3

هاي علمي هريك از كشورهاي حوزه خليج  ميزان فعاليت
به طور  ،2و  1هاي  فارس و كشورهاي اسكانديناوي در جدول

عداد مدارك و همچنين ت. جداگانه نشان داده شده است
هاي ثبت اختراع توليد شده توسط  هاي علمي و نيز پروانه مقاله

نمايش داده  ،2009-1989هاي  هريك از كشورها طي سال
هاي توليد شده نسبت به كل  به عالوه، سهم مقاله. شده است

مدارك منتشر شده و نيز سهم هريك از كشورها در توليد 
اختراع آن منطقه در جداول هاي ثبت  ها و پروانه مدارك، مقاله

  .زير قابل مشاهده است
هاي صورت گرفته مشخص شد كه ايران،  در بررسي

سعودي و كويت سه كشور برتر منطقه خليج فارس  عربستان
 21هم در توليد مقاله و هم در توليد ساير مدارك علمي طي 

بيش (مقاله  74833ايران با توليد . سال مورد بررسي هستند
هاي منتشر شده توسط كشورهاي  از كل مقاله درصد 53از 

ترين كشور و عربستان سعودي و كويت نيز  ، اصلي)اين منطقه
درصد از  6/7و  7/23(مورد  10499و  32993به ترتيب با 

قابل يادآوري . هاي دوم و سوم قرار دارند در رتبه) ها كل مقاله
دارك يران هم در توليد مقاله و هم در توليد ساير مااست كه 

علمي با اختالف نسبتاً زيادي نسبت به همسايگان خود در 
سازي جمعيت  رتبه اول اين منطقه قرار دارد، اما با يكسان

شود كه كشور ايران، تنها  كشورهاي اين منطقه مشخص مي
كشور حوزه خليج  8باالتر از عراق و در رتبه هفتم در ميان 

سوم در   تبهكشور كويت برخالف داشتن ر. فارس قرار دارد
مقاله به ازاي  89/3هاي علمي، با داشتن  توليد مدارك و مقاله

. نفر، در جايگاه نخست اين منطقه قرار دارد 1000هر 

                                                                            
1- Journal Citation Reports (JCR) 

كه هم در توليد مقاله و هم در  همچنين كشور بحرين با اين
توليد ساير مدارك علمي كمترين ميزان را در ميان كشورهاي 

مقاله  13/3كشور با داشتن اش داشته است، ولي اين  همسايه
نفر،  بعد از  1000به ازاي هر  ،2009-1989هاي  طي سال

مقاله  1/1عراق نيز با تنها . كشور كويت در رتبه دوم قرار دارد
ترين كشور حوزه خليج فارس  نفر، ضعيف 10000به ازاي هر 

  .سال اخير است 21طي 
بي ، امارات متحده عر1477به عالوه، عربستان سعودي با 

پروانه ثبت اختراع سه كشور اصلي در  504و ايران با  704با 
هاي ثبت اختراع اين منطقه هستند كه روي هم  توليد پروانه

هاي ثبت شده در اين منطقه را توليد  درصد از كل پروانه 1/82
يك درصد از كل (مورد  33كشور عراق نيز تنها با . اند كرده
، كمترين سهم را در ميان )هاي ثبت اختراع توليد شده پروانه
كشور در توليد پروانه ثبت اختراع در مدت بررسي شده  8اين 

پروانه ثبت اختراع از  504با داشتن  ،كشور ايران. داشته است
كشور ديگر اين منطقه جايگاه بهتري دارد، اما اين كشور  5

بازهم آمار بسيار ضعيفي در توليد پروانه ثبت اختراع در 
هاي منتشر شدة خود داشته و به ازاي هر  الهمقايسه با مق

هاي  مقاله توليد شده توسط پژوهشگران خود طي سال 5/148
در . ، تنها يك پروانه ثبت اختراع داشته است1989-2009

، عربستان سعودي با 1/12نقطه مقابل، امارات متحده عربي با 
مقاله به ازاي هر پروانه ثبت اختراع،  3/28و قطر با  3/22
.  هاي اول تا سوم منطقه خليج فارس را در اختيار دارند تبهر

هاي ثبت اختراع اين كشورها به  به عبارت ديگر، تعداد پروانه
هاي آنها، در مقايسه با ايران و ساير كشورها  نسبت تعداد مقاله

  .بيشتر است
وضعيت علمي كشورهاي امارات در رابطه با جستجوي 

متحده عربي و عربستان سعودي بايد اشاره كرد كه هر دو 
المللي  كشور با اسامي گوناگوني به زبان انگليسي در سطح بين

در مورد بررسي كشور امارات متحده عربي . شوند شناخته مي
در فيلد   United Arab Emiratesعالوه بر استفاده از 

 United Arab و UAE  هاي لوابستگي سازماني، شك
Emirate   نيز براي اين كشور حوزه خليج فارس مورد

اين وضعيت در مورد كشور عربستان . جستجو قرار گرفته است
 Saudi، )نام اصلي( Saudi Arabicسعودي با امالهاي 

Arabia  و نيزKSA   به همين شكل بوده است.  
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  هاي ثبت اختراع، كشورهاي حوزه خليج فارس   و پروانه ها مقالهتعداد و نسبت توليدات علمي، . 1جدول 

  
  هاي ثبت اختراع كشورهاي اسكانديناوي  ها و پروانه ميزان و نسبت توليدات علمي، مقاله. 2جدول 

  
به وضعيت مطلوب كشور سوئد در توليد تمامي  ،2جدول 
اين كشور با داشتن . هاي علمي مورد بررسي اشاره دارد زمينه

درصد از كل مدارك علمي توليد  4/41(مدرك  355906
هاي  درصد از كل مقاله 9/41(مقاله  281895و با  ) شده

باالتر از كشورهاي ديگر ) توليد شده در حوزه اسكانديناوي
ايسلند . انديناوي از جمله دانمارك و فنالند قرار داردحوزه اسك

) هاي توليد شده درصد از كل مقاله 1(مقاله  6619نيز تنها با 
تري  اش آماري بسيار ضعيف در مقايسه با كشورهاي همسايه

سازي جمعيت  در توليد مقاله داشته است؛ اما با يكسان
با شود كه اين كشور  كشورهاي اسكانديناوي مشخص مي

سوئد با . اختالف نه چندان زيادي پس از نروژ قرار گرفته است
مقاله به ازاي هر  64/25و فنالند با  59/26، دانمارك با 11/31

  .اند هاي اول تا سوم اين منطقه جاي گرفته نفر در رتبه 1000

 5هاي ثبت اختراع توليد شده توسط اين  در مورد پروانه
ت بسيار مطلوب آنها اشاره كشور اروپايي نيز بايد به وضعي

پروانه ثبت اختراع را طي  276464داشت كه آنها در مجموع 
قابل يادآوري . اند ساله مورد مطالعه به ثبت رسانده 21دوره 

است كه سوئد، فنالند و دانمارك به ترتيب سه كشور اول اين 
همچنين با . هاي ثبت اختراع هستند منطقه در توليد پروانه

كشور  5توان اظهار داشت كه  ول ارائه شده ميمقايسه دو جد
كشور حوزه خليج فارس  8برابر بيشتر از  5/84اسكانديناوي 

اند و نيز وجود اختالف  در توليد پروانه ثبت اختراع فعال بوده
نفر جمعيت ميان  1000بسيار زياد در توليد مقاله به ازاي هر 

ه توليد مدارك ها در زمين يافته. اين دو منطقه قابل تأمل است
هاي علمي نيز حكم به برتري مطلق كشورهاي اين  و مقاله

منطقه در تمامي موارد در مقايسه با كشورهاي حوزه خليج 

ها به ازاي   تعداد مقاله
  نفر 1000هر 

ها به ازاي  نسبت مقاله
 هر پروانة ثبت اختراع

هاي  تعداد پروانه
 اختراع ثبت شده

هاي  كل مقاله
 منتشر شده

كل مدارك منتشر 
 شده

 كشورها

امارات متحده  % )8/6( 11952 %)71(8524 %)5/21(704 1/12  77/1
 عربي

 ايران %)2/54( 95609 %)78(74833 %)4/15(504 5/148  12/1
 بحرين %)7/1( 2992 %)76(2284 %)9/1(62 8/36  13/3
 عراق %)1/2( 3783 %)82( 3131 %)1(33 9/94  11/0
 عربستان  %)8/22( 40186 %)82(32993 %)2/45(1477 3/22  15/1
  عمان %)2/3( 5754 %)75(4352 %)3/3(109  9/39  27/1
  قطر %)9/1( 3363 %)69(2318 %)5/2(82  3/28  78/2
  كويت %)3/7(  12825 %)82(10499 %)2/9(300  35  89/3
  مجموع %)100( 176464 138934 %)100(3271  5/42  02/1

هاي  تعداد مقاله
منتشر شده به ازاي 

  نفر 1000هر 

هاي منتشر  نسبت مقاله
شده به ازاي هر يك پروانة 

 ثبت اختراع

هاي  تعداد پروانه
 اختراع ثبت شده

هاي منتشر  كل مقاله
 شده

 كل مدارك منتشر
 شده

 كشورها

 ايسلند %) 1( 8330 %)79(6619 %)0/7(1727 8/3  58/21
 دانمارك %) 7/21( 186762 %)78(146282 %)1/17(47303 1/3  59/26
 سوئد %) 4/41( 355906 %)79(281895 %)6/47(131597 1/2  11/31
 فنالند %) 3/20( 174770 %)77( 134645 %)7/25(71130 9/1  64/25
 نروژ %) 6/15( 133815 %)77(103498 %)9/8(24707 2/4  2/22
 مجموع  %)100( 859583 672939  %)100(276464  4/2  15/27
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كشور  5به عالوه، بايد اشاره كرد كه اين . فارس دارد
پنجم كشورهاي  تر از يكماسكانديناويايي جمعيتي ك

يشتر در برابر ب 87/4حوزه خليج فارس دارند، اما حدود 
- 1989هاي  هاي علمي طي سال توليد مدارك و مقاله

  .اند فعاليت داشته ،2009
همچنين قابل اشاره است كه هرچه ميزان همبستگي 

تر  ثبت شده كشورها قوي هاي توليدات علمي و اختراع
يعني اختالف ميان تعداد توليدات علمي و  - باشد
وان چنين ت مي - ر باشدتها كم هاي ثبت اختراع آن پروانه

استنباط كرد كه رابطه ميان توليد علم و صنعتي شدن و 
اين شاخص به . تر است سازي علم بسيار عميق تجاري

هاي  كه بر اساس مقاله(ثير متقابل علم أتوصيف پيوند و ت
هاي  كه در پروانه(و فناوري ) شود گيري مي علمي اندازه

وتاه به با نگاهي ك. پردازد مي) شود ثبت اختراع منعكس مي
توان به  وضعيت ثبت اختراع در كشورهاي دو منطقه مي

هاي ثبت اختراع در ميان  اختالف بسيار عميق توليد پروانه
آنچه در مورد . پي برد ،2009- 1989هاي  آنها طي سال

كشورهاي حوزه خليج فارس مشخص شده، اين است كه 
 هاي ثبت اختراع آنها نسبت به توليد مدارك و تعداد پروانه

همچنين . هاي علمي آنها بسيار اندك و ناچيز است مقاله
مقاله به  5/42(اختالف چشمگير ميان اين دو شاخص 

چندان  حكايت از وضعيت نه) ازاي هر پروانه ثبت اختراع
اي مستحكم و قوي ميان علم و  مناسب و نبودن رابطه

در . در اين كشورها را دارد) دانشگاه و صنعت(فناوري 
هاي  هاي علمي و پروانه نزديكي تعداد مقاله طرف مقابل،

مقاله به  4/2(ثبت اختراع ميان كشورهاي اسكانديناوي 
از وجود ارتباطي عميق و ) ازاي هر پروانه ثبت اختراع

پيوسته ميان دانشگاه و صنعت در كشورهاي اين منطقه و 
هاي دانشگاهي در بستر  ها و پژوهش عملي شدن نظريه

  .دهد صنعتي خبر مي
هاي علمي كشورهاي دو  ميزان همكاري ،3جدول 

هاي  هاي مشترك را طي سال منطقه در توليد مقاله
 822ايران با مشاركت در . دهد نشان مي ،2009- 1989

هاي صورت  درصد كل همكاري 50مقاله علمي، بيش از 
گرفته توسط كشورهاي حوزه خليج فارس در مقابل 
كشورهاي اسكانديناوي را به خود اختصاص داده است و 

و امارات متحده ) درصد 15( 245عربستان سعودي با 
) درصد 7/11(ه مقال 191عربي و كويت به طور مشترك با 

كشور بحرين نيز تنها با . هاي بعدي قرار دارند در رتبه
ترين ميزان  ، پايين)درصد 4/1(همكاري  23داشتن 

همكاري علمي در توليد مقاله مشترك ميان كشورهاي 
حوزه خليج فارس و كشورهاي اسكانديناوي را داشته 

هاي قطر و  جز كشور دهد كه به ها نشان مي يافته. است
ت كه همكار اصلي علمي آنها در ميان كشورهاي كوي

اند، بيشترين همكاري  اسكانديناوي، نروژ و فنالند بوده
كشور ديگر اين منطقه در توليد مقاله مشترك با  6علمي 

در مورد كشور عراق نيز . كشور سوئد صورت گرفته است
بايد اشاره كرد كه عواملي از جمله جنگ و اوضاع 

تصادي آن طي چند دهه اخير، نامناسب سياسي و اق
سزايي در فقر توليدات علمي و ه منفي ب هايثيرأت

اين كشور   المللي هاي علمي بين همچنين ميزان همكاري
داشته است؛ به طوري كه ميزان توليدات علمي كشور 

رشته مورد بررسي و همچنين ميزان  8عراق در 
پر المللي اين كشور با هشت كشور  هاي علمي بين همكاري

از كشور كويت  ،1986 - 1981هاي  توليد جهان طي سال
  ].9[نيز بيشتر بوده است 

مقاله موجود  834از سوي ديگر، سوئد با مشاركت در 
، بيشترين سهم را )درصد از كل توليدات مشترك 2/51(

در توليد مقاله مشترك با كشورهاي حوزه خليج فارس 
فنالند با و ) درصد 4/17( 283دانمارك با . داشته است

هاي دوم و سوم را در توليد  رتبه) درصد 2/17(مقاله  280
در اختيار ، 2009- 1989هاي  مقاله مشترك طي سال

همكاري،  17كشور ايسلند نيز تنها با . اند داشته
ترين كشور اين منطقه در توليد مقاله مشترك بوده  ضعيف

و همچنين همكاري علمي مشتركي ميان اين كشور و 
 21امارات متحده عربي، بحرين و قطر  طي كشورهاي 

همچنين قابل . سال مورد بررسي مشاهده نشده است
كشور حوزه اسكانديناوي،  5يادآوري است كه هر 

بيشترين همكاري علمي خود در توليد مقاله مشترك در 
  .اند ميان كشورهاي حوزه خليج فارس را با ايران داشته

  
  



 رهيافت  _________ ________________________________     ....فارس  ليجهاي علمي كشورهاي حوزة خ بررسي ميزان همكاري

١٠٠ 
 

  هاي علمي مشترك منتشر شده ميان كشورهاي دو منطقه توزيع فراواني مقاله: 3جدول 

  
هاي علمي مشترك هر كشـوري   در رابطه با مجموع همكاري*

هـاي   با تعداد مقالـه  لزومي نداردبايد اشاره كرد كه اين تعداد، 
هاي مورد بررسي برابر  علمي مشترك توليد شده با ديگر كشور

بـه بيـان ديگـر، اثـري كـه بـه طـور مشـترك و توسـط          . باشد
و دو )   Bو  A(فـارس    پژوهشگراني از دو كشور حوزه خلـيج 

توليد شده است به عنـوان يـك   )  Dو  C(كشور اسكانديناوي 
-B و A-C  ،A-D  ، B-Cهـاي   همكاري علمي ميان كشور

D ليف أشود؛ اما در مجموع ايـن مقالـه تـ    به حساب آورده مي
شده به عنوان يـك مـدرك منحصـر بـه فـرد در نظـر گرفتـه        

هـاي صـورت    به عنوان مثال، در مورد ميزان همكاري. شود مي
گرفته توسط پژوهشگران كشور ايسـلند بايـد اشـاره كـرد كـه      

 Breaking ground in cross-culturalمقالـــه 
research on the fear of being laughed at 
(gelotophobia): A multi-national study 

involving 73 countries    با همكاري پژوهشـگراني از دو
در ايـن خصـوص بايـد    . كشور ايران و عراق  نگاشته شده است

ليف اين مقاله، همكاري ميان پژوهشـگران  أاضافه كرد كه در ت
عراق صورت گرفتـه اسـت؛ امـا     -ايران و ايسلند -كشور ايسلند

  .استها توليد يك مقاله  نتيجه اين همكاري
هاي علمي صورت  همچنين در رابطه با مجموع همكاري** 

هاي  گرفته ميان كشورهاي حوزه خليج فارس و كشور
اي علمي ه اين همكاري اسكانديناوي بايد افزود كه ميزان

هاي  ؛ اما كل تعداد مقاله استمورد  1630پژوهشگران  
 1472هاي اين دو منطقه  مشترك توليد شده توسط كشور

  . استمورد 

هاي علمي صورت گرفته ميان  ميزان همكاري 4جدول 
در . دهد كشورهاي دو منطقه را به تفكيك سال نشان مي

، 1989كه در سال  شود هاي صورت گرفته مشخص مي بررسي
نخستين مقاله علمي مشترك ميان كشورهاي اين دو منطقه و 

به مدت هفت سال و طي . بين ايران و سوئد منتشر شده است
اي ميان آنها  همكاري قابل مالحظه، 1995-1989هاي  سال

هاي صورت  ، همكاري1996وجود نداشته است؛ اما در سال 
و كشورهاي فارس  گرفته ميان كشورهاي حوزه خليج

ليف مقاله مشترك به طور چشمگيري رشد تأاسكانديناوي در 
 1996مورد در سال  41، به 1995مقاله در سال  2داشته و از 

همكاري علمي ميان كشورهاي دو منطقه بين  .رسيده است
روند نامشخصي را طي كرده است  ،2002-1996هاي  سال

قاله مشترك موج دوم افزايش توليد م). مورد 45تا  26بين (
 42رخ داده است و از  ،2003ميان اين دو منطقه در سال 

رسيده و  ،2003مورد در سال  86به  ،2002مقاله در سال 
  -  2004به استثناي سال  – 2009اين سير صعودي تا سال 

با . مقاله در اين سال رسيده است 302وجود داشته است و به 
زه خليج فارس و هاي علمي ميان كشورهاي حو اينكه همكاري

كشورهاي اسكانديناوي در توليد مقاله مشترك براي هر دو 
رسد كه در  منطقه بسيار ضعيف بوده است، اما به نظر مي

هاي اخير، وجود همكاري علمي ميان پژوهشگران  سال
كشورهاي اين دو منطقه مورد توجه آنان قرار گرفته است و 

رك ميان اين دو درصد در افزايش مقاله مشت 31رشد ساليانه 
  .استبه بعد دليلي بر اين نكته  ،2004منطقه از سال 

  مجموع  نروژ  فنالند سوئد دانمارك ايسلند  كشورها
  %7/11- )مقاله171(191  24  37 88 42  -   امارات متحده

  %4/50- )مقاله771(822  73  132 472 137  8  ايران
  %4/1- )مقاله19( 23 2 1 12 8  -   بحرين
  %3/3 - )مقاله49( 54 7 4 33 9  1  عراق

  %1/15-)مقاله223( 245  42  22 138 41  2  عربستان
  %6/4 -)مقاله68( 75  17  12 29 15  2  عمان
  %8/1 - )مقاله28( 29 9 6 8 6  -   قطر
  %7/11 - )مقاله166( 191  42  66 54 25  4  كويت
 -)مقاله16( 17  مجموع

1 %  
283

-)هلمقا278(
4/17% 

834
-)مقاله819(

2/51% 

-)مقاله274(280
2/17%  

-)مقاله210( 216
2/13%  

  )مقاله1472( 1630
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  هاي مشترك منتشر شده ميان كشورهاي دو منطقه  توزيع فراواني مقاله. 4جدول 
تعداد   سال

  مقاله
تعداد   سال

  مقاله
تعداد   سال

  مقاله
تعداد   سال

  مقاله
1989  1  1995 2 2001 26 2007 221 
1990  2  1996 41 2002 42 2008 241 
1991  5  1997 39 2003 86 2009  302  
 1472 مجموع 78 2004 45 1998  3  1992
1993  4  1999  34 2005 108   
1994  6  2000  44 2006 142     

  
ي حوزه موضوع 27دهد كه در ميان  نشان مي 5جدول 

پوس، حوزه پزشكي با اشده در پايگاه اسكمختلف تفكيك 
و  248شناسي ملكولي با  ، بيوشيمي، ژنتيك و زيست520
مقاله، بيشترين سهم را  168لوژي با  شناسي و ميكروبيو  ايمني

هاي مشترك  هاي مختلف علوم در مقاله نسبت به ساير حوزه

. اند منتشر شده ميان كشورهاي اين دو منطقه در اختيار داشته
مقاله و  6مقاله، علوم قضاوت و دادرسي با  3نين هنر با همچ

اند كه  هايي بوده مقاله، موضوع 13علوم اقتصاد و مالي با 
ها منتشر شده  هاي توليد شده در اين زمينه ترين مقالهمك

  .است

  هاي مشترك منتشر شده ميان كشورهاي دو منطقه هاي مقاله عتوزيع فراواني موضو: 5جدول 
  فراواني  هاي موضوعي حوزه  فراواني  هاي موضوعي حوزه

  48 رياضيات 520  پزشكي
  47  علوم اعصاب و روان 248 شناسي ملكوليبيوشيمي، ژنتيك و زيست

  45 انرژي 168 شناسي و ميكروبيولوژي ايمني
  35  اي بهداشت حرفه 136  شيمي

  34  علوم اجتماعي 126 شناختيكشاورزي و علوم زيست
  29  مپزشكيدا 125 علوم زمين و سيارات

  28  روانشناسي 120  مهندسي
  20 پرستاري 114 شناسي فيزيك و اختر
  18  ايرشتهميان 80  دندانپزشكي

تجارت، مديريت و  70  مهندسي شيمي
  حسابداري

18  

  13  ماليعلوم اقتصادي و  66 زيست علوم محيط
  6  علوم قضاوت و دادرسي 55 شناسي داروسازي و سم

  3  شناسي هنر و انسان 51  علوم مواد
    50  علوم كامپيوتر

  
هاي مشترك توليد شده ميان پژوهشگران كشورهاي حوزه خليج فارس و  ، سه موضوع پركار و پرمقاله را كه در مقاله6جدول 

در بررسي صورت گرفته در مورد كشورهاي هر دو منطقه مشخص . دهد خورد، نشان مي اسكانديناوي به چشم مي كشورهاي
اند و  شناسي و ميكروبيولوژي انجام داده هاي مشترك خود را در حوزه ايمني ترين مقاله شد كه تنها پژوهشگران بحريني بيش

بيشترين فعاليت خود در توليد مقاله مشترك ) كشور اسكانديناوي 5فارس و  كشور حوزه خليجِ 7(پژوهشگران ساير كشورها 
  .اند را در حوزه پزشكي انجام داده
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  هاي مشترك منتشر شده ميان كشورهاي دو منطقه هاي اصلي مقاله موضوع. 6جدول  
  پرمقاله  هاي فراواني موضوع  كشور  پرمقاله  هاي فراواني موضوع  كشور

امارات 
  متحده عربي

بيوشيمي، ژنتيك و )  62(پزشكي 
علوم اعصاب و ) 50(شناسي ملكولي  زيست

  )24(روان 

  و شناسي  ايمني) 39(دندانپزشكي ) 77(پزشكي  كويت
  )40(ميكروبيولوژي 

يوشيمي، ژنتيك و ) 213(پزشكي   ايران
  )107(شيمي ) 122(شناسي ملكولي  زيست

 كشاورزي و علوم) 4(شناسي  روان) 5(پزشكي ايسلند
  )2(شناختي،  دندانپزشكي،  علوم كامپيوتر  زيست

) 10(شناسي و ميكروبيولوژي  ايمني   بحرين
بيوشيمي، ژنتيك و ) 7(پزشكي 
  )4(شناسي ملكولي  زيست

شناسي  بيوشيمي، ژنتيك و زيست) 80(پزشكي  دانمارك
شناختي  كشاورزي و علوم زيست) 57(ملكولي 

)55(  
علوم اقتصاد ) 7(شناسي  روان) 26(پزشكي    عراق

  )6(و مالي 
شناسي  بيوشيمي، ژنتيك و زيست)  80(پزشكي  سوئد

شناختي  كشاورزي و علوم زيست) 57(ملكولي 
)55(  

عربستان 
  سعودي

بيوشيمي، ژنتيك و ) 110(پزشكي 
دندانپزشكي  ) 37(شناسي ملكولي  زيست

)25(  

  )36(مهندسي ) 42(دندانپزشكي ) 103(پزشكي   فنالند

كشاورزي و علوم ) 23(پزشكي   عمان
علوم زمين و سيارات ) 13(شناختي  زيست

)13(  

انرژي ) 46(علوم زمين و سيارات ) 60(پزشكي  نروژ
)30(  

بيوشيمي، ) 5(مهندسي ) 10(پزشكي   قطر
ملكولي، شيمي،  شناسي  ژنتيك و زيست

  )4(علوم كامپيوتر 

    

  
دهد كه از مجموع  نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي 

مقاله مشترك توليد شده ميان كشورهاي حوزه خليج  1472
) درصد 6/99(مقاله  1466فارس و كشورهاي اسكانديناوي، 

هاي  مورد در مجله 6هاي انگليسي زبان و تنها  در مجله
 3 گفته، مقاله پيش 6از ميان . اند غيرانگليسي زبان منتشر شده

هاي چيني، سوئدي و  مقاله به زبان آلماني و يك مقاله به زبان
توان دليل  اسپانيايي نگاشته شده است كه اين امر را مي

  . مستحكمي بر انگليسي بودن زبان علم دانست
هاي  هايي كه بيشترين همكاري ثير مجلهأنام و ضريب ت   

 هاي اسكانديناوي علمي كشورهاي حوزه خليج فارس و كشور
به طور  ،8و  7هاي  است در جدول  ا منتشر شدههدر آن

هاي صورت گرفته  در بررسي. جداگانه  نشان داده شده است
مقاله از كل  10مشخص شد كه پژوهشگران كشور سوئد، 

هاي علمي مشترك خود با كشورهاي حوزه خليج  همكاري
 Acta و   Acta Radiologicaهاي  فارس را در مجله

Crystallographica Section E Structure 
Reports Online  براي پژوهشگران كشور . اند منتشر كرده

 Actaايران نيز نيز همين تعداد مقاله در مجله 
Crystallographica … از سوي . به چاپ رسيده است

ايراني  پژوهشگرانديگر، پژوهشگران كشور ايسلند با همكاري 
قاله در مجله معتبر ، دو م2009و  2005هاي  و كويتي در سال

Science   ژوهشگران كشور دانمارك نيز  پ. اند منتشر ساخته
مقاله را با همكاري پژوهشگران ايراني و كويتي در همين  3

همچنين پژوهشگران كشور فنالند تعداد . اند مجله منتشر كرده
هاي حوزه خليج فارس  مقاله را با همكاري پژوهشگران كشور 4

   American Journal of Human Geneticsدر مجله
در . اند منتشر ساخته) 303/12(كه ضريب تاثير بااليي دارد 

هاي  هاي منتشر شده توسط مجله هاي زير تعداد مقاله جدول
ها قابل  پركار و همچنين نام كشورهاي منتشر كننده مجله

  .مشاهده است
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  2009-1989هاي  رين مقاله مشترك كشورهاي حوزه خليج فارس ميان سالتهاي منتشر كننده بيش ثير مجلهأتضريب . 7جدول 

  

تعداد   نام مجله  كشورها
  مقاله

ضريب 
  ثيرأت

  امارات متحده عربي

Brain Research (Netherlands)  4  463/2  
European Journal of Echocardiography (England)4 476/1  
Marine and Petroleum Geology (England) 4 684/1  
Peptides (USA) 4 705/2  

  ايران

Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 
(Denmark) 

10  411/0  
Archives of Iranian Medicine (Iran)6  874/0  
International Journal of Cancer (Switzerland)6  722/4  
Journal of Animal Breeding and Genetics (Germany)6  706/1  
Physical Review B (USA)8  475/3  

  Malaria Journal (USA) 3  995/2  بحرين

  عراق

European Child & Adolescent Psychiatry (Germany) 2  651/1  
Journal of Applied Statistics (England)2  407/0  
Nordic Journal of Psychiatry (Norway)3  992/0  
Pharmaceutical Biology (Netherlands)2  672/0  

  عربستان سعودي
Acta Radiologica (Sweden) 9  270/1  
Journal of Clinical Periodontology (Denmark)7  549/3  
Saudi Medical Journal (Saudi Arabia)6  510/0  

  عمان

AAPG Bulletin (USA) 2  448/1  
Aquaculture (Netherlands)2  925/1  
European Physical Journal C (Germany)2  746/2  
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 
(England)

2  142/1  
Marine Ecology-Progress Series (Germany) 3  519/2  
Saudi Medical Journal (Saudi Arabiua)2  510/0  
Sedimentary Geology (Netherlands)2  957/1  

  قطر
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking 
(USA) 2  732/0  
Spectroscopy Letters (USA)2  585/0  

  كويت
Dental Traumatology (Denmark) 7  316/1  
Medical Principles and Practice (Kuwait) 8  824/0  
Scandinavian Journal of Immunology (Norway)9  108/2  
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  هاي هاي منتشر كننده بيشترين مقاله مشترك به تفكيك كشورهاي اسكانديناوي ميان سال ثير مجلهأضريب ت. 8دولج
 1989 -2009  

  

تعداد   نام مجله  كشورها
  مقاله

ضريب 
  ثيرأت

  Science (USA)2  747/29  ايسلند

  دانمارك

Annals of the Rheumatic Diseases (England)3  111/8  
Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & 
Pharmacology (USA)

3  582/2  
Cretaceous Research (England)3  221/1  
Journal of Applied Entomology (Germany)3  436/1  
Journal of Dairy Science (USA) 3  463/2  
Journal of Food Agriculture & Environment (Finland) 3  349/0  
Journal of Animal Breeding and Genetics (Germany)4  706/1  
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (England) 3  103/5  
Peptides (USA) 3  705/2  
Physical Review B (USA) 3  475/3  
Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 
(Scotland) 3  530/2  
Scandinavian Journal of Immunology (Norway) 3  108/2  
Science (USA) 3  747/29  
Surface Science (Netherlands)3  798/1  

  سوئد

Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 
(Denmark)  10  411/0  
ACTA Radiologica (Sweden) 10  270/1  
International Journal of Cancer (Switzerland) 8  722/4  
Journal of Clinical Periodontology (Denmark) 6  549/3  
Scandinavian Journal of Immunology (Norway) 8  108/2  

  فنالند

American Journal of Human Genetics (USA) 4  303/12  
Community Dentistry and Oral Epidemiology Denmark)4  418/2  
Cranio (USA) 6  412/0  
IEEE Transactions on Vehicular and Technology USA)4  488/1  
Journal of Oral Rehabilitation (England) 4  483/1  
Medical Principles and Practice (Kuwait) 6  824/0  

  نروژ

FEMS Immunology and Medical Microbiology Netherlands)5  335/2  
Journal of Petroleum Geology (England) 5  605/0  
Marine and Petroleum Geology (England)4  684/1  
Petroleum Geoscience (England)4  220/1  
Scandinavian Journal of Immunology (England)7  108/2  
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هاي منتشر كننده  ثير مجلهأدهد كه ضريب ت نتايج نشان مي   
هاي اين دو منطقه در  هاي مشترك ميان كشور ترين مقاله بيش

هاي  مجله. استمجله قابل قبول  6مورد عالي و در  5
Science  ،American Journal of Human Genetics  ،

Journal of Clinical Periodontology  ،Journal of 
Dairy Science  وAnnals of the Rheumatic Diseases 

هايي هستند كه در حوزه موضوعي خود، داراي  از مجله
همچنين . باالترين ضريب تاثير و از اعتبار بااليي برخوردارند 

 Community Dentistry and Oralهاي  مجله
Epidemiology ،Physical Review B ،Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society ،
Sedimentary Geology ،Aquaculture  وMalaria 

Journal  هايي هستند كه در حوزه موضوعي خود، از مجله  
عالوه بر اين بايد . هستندثير نسبتاً بااليي را دارا أضريب ت

و   Saudi Medical Journalهاي  اشاره كرد كه مجله
Medical Principles and Practicel هاي  كه از مجله

هاي عربستان سعودي و كويت و  پژوهشگران كشورمورد عالقه 
، نسبت به ساير استهايشان  عمان براي منتشر ساختن مقاله

ثير كمتري أاز ضريب ت ،7هاي ارائه شده در جدول  مجله
هاي بيشتري در آن به چاپ  و تعداد مقاله هستندبرخوردار 

 Actaاين امر در خصوص مجله سوئدي  . رسيده است
Crystallographica Section E Structure Reports 

Online  كه بيشترين تعداد مقاله را براي 411/0با ضريب
به همين صورت  هاي سوئد و ايران منتشر ساخته است، كشور
ها توسط  دهنده انتشار متعدد مقاله اين امر نشان. است

يفيت نه هاي با ك پژوهشگران كشورهاي اشاره شده در مجله
  .استود چندان مطلوب كشور خ

مجله پركار منتشر كننده  45همچنين بايد بيان كرد كه از    
هاي حوزه خليج  هاي مشترك توليد شده ميان كشور مقاله

ضريب ) درصد 40(مجله  18هاي اسكانديناوي،  فارس و كشور
توان اظهار داشت كه  در اين رابطه مي. دارند 2ثير باالتر از أت

هاي اين دو منطقه  ن كشورهاي مشترك توليد شده ميا مقاله
اند و  هايي با كيفيت نسبتاً قابل قبولي منتشر شده در مجله

المللي ميان كشورهاي اين دو منطقه،  هاي بين وجود همكاري
هاي علمي معتبر  در انتشار توليدات علمي آنها در مجله

  .ثيرگذار بوده استأت

آموزشي و پژوهشي  هاي ه، نام مراكز و مؤسس9در جدول 
هاي علمي مشترك آنها به  پركار و همچنين ميزان همكاري

هاي صورت  در بررسي. تفكيك كشورها قابل مشاهده است
شود كه دانشگاه كارولينسكاي سوئد با  گرفته مشخص مي

ترين سازمان در ميان ساير  همكاري، فعال 170مشاركت در 
اي آموزشي و پژوهشي كشوره هاي همراكز و مؤسس
رين همكاري علمي را با تباشد كه بيش اسكانديناوي مي

دانشگاه پزشكي . كشورهاي حوزه خليج فارس داشته است
 83مورد و دانشگاه هلسينكي فنالند با  122كارولينسكا با 

هاي پركار اين منطقه به حساب  مورد همكاري از ديگر سازمان
گاه علوم ، دانش95در طرف مقابل، دانشگاه كويت با . آيند مي

همكاري سه نهاد   85و دانشگاه تهران با  91پزشكي تهران با 
پركار در ميان مراكز علمي و پژوهشي كشورهاي حوزه خليج 

ليف أآيند كه بيشترين همكاري علمي در ت شمار مي فارس به
هاي  مقاله مشترك را با كشورهاي اسكانديناوي طي سال

  .اند داشته ،1989-2009
هاي علمي كشورهاي حوزه خليج  همكاري ،10جدول 

هاي ثبت  فارس و كشورهاي اسكانديناوي در توليد پروانه
دهد كه همكاري  ها نشان مي داده .دهد اختراع را نشان مي

هاي ثبت اختراع مشترك ميان  بسيار ضعيفي در توليد پروانه
بايد اضافه كرد كه . كشورهاي اين دو منطقه وجود داشته است

ثبت اختراع توليد شده ميان كشورهاي اين  پروانه 53اگرچه 
دو منطقه، بخش خيلي كوچكي از توليدات كشورهاي 

درصد از كل  6/1شود، اما اين تعداد،  اسكانديناوي را شامل مي
هاي اختراع توليد شده توسط كشورهاي حوزه خليج  پروانه

دهد كه از ضعف علمي شديد كشورهاي  فارس را تشكيل مي
. ايسه با كشورهاي اسكانديناوي حكايت دارداين منطقه در مق

به عالوه، به غير از كشور ايسلند كه هيچ مشاركتي را با 
كشورهاي حوزه خليج فارس در توليد پروانه ثبت اختراع 
مشترك نداشته است، عراق، قطر و كويت تنها با يك و ايران 

جمله كشورهاي حوزه خليج فارس  نيز با دو همكاري از
مورد همكاري را با كشورهاي  5ي هم رفته تنها كه رو هستند

امارات متحده . اند ي دوره مورد مطالعه داشتهطاسكانديناوي 
كار مشترك  53همكاري از  26و نروژ با حضور در  16عربي با 

ترين كشورها در توليد پروانه ثبت اختراع  انجام شده، فعال
  .هستند



 رهيافت  _________ ________________________________     ....فارس  ليجهاي علمي كشورهاي حوزة خ بررسي ميزان همكاري

١٠٦ 
 

  هاي علمي مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشورهاي دو منطقه نام و ميزان همكاري .9جدول 
  هاي پركار دانشگاه  كشور  هاي پركار دانشگاه  كشور
امارات 
متحده 
  عربي

Faculty of Medicine and Health 
Science UAE (70) * UAE University 
(42) * The Petroleum Institute, Abu 
Dhabi (7)  

  كويت
University of Kuwait (95) * Health 
Science Center Kuwait faculty of 
Medicine (50) * Kuwait Institute for 
Scientific Research (8) 

  ايران
  

Tehran university of Medical Science 
(91) * University of Tehran (85) * 
Sharif University of Technology (44) 

  دايسلن
University of Iceland (4)  

  بحرين
  

[ Arabian Gulf]? University (11) * 
University of Bahrain (4)  دانمارك  

KØbenhavns Universitet (36) * Aarhus 
Universitet (32) * Danmarks Tekniske 
Universitet (27)  

  عراق
  

University of Dohuk (8) * University 
of Sulaimaniya (6)* University of 
Basrah  - University of Salahaddin (4) 

  سوئد
Karolinska Institutet (170) * Karolinska 
University Hospital (122) * Uppsala 
Universitet (69)  

عربستان 
  سعودي

  

King Faisal Specialist Hospital and 
Research Center (74)* King Saud 
University (18) * King Fahd University 
of Petroleum and Minerals (17)  

  فنالند
Helsingin Yliopisto (83) * Lappeerannan 
Teknillinen Yliopisto (31) * Oulun 
Yliopisto (22)  

  عمان
  

Sultan Qaboos University (32) * 
Ministry of Health Oman (12) * Sultan 
Qaboos University College of 
Medicine and Health(8) 

  نروژ
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet (31) * Norwegian Institute of 
Public Health (25)* Universitet i Oslo 
(24)  

 University of Qatar (7)* Hamad  قطر
Medical Corporation (6)     

     
  هاي ثبت اختراع مشترك توليد شده ميان كشورهاي دو منطقه توزيع فراواني پروانه .10جدول 

  مجموع  نروژ  فنالند  سوئد  دانمارك  ايسلند  كشورها
  % )28( 16  14  2 - - -  امارات متحده

  % ) 5/10( 6  -   - 2 4 -  ايران
  % ) 3/12(  7  -   - 7 - -  بحرين
  % ) 8/1(  1  -   - - 1 -  عراق

  % ) 5/24(  14  7  - 7 - -  عربستان
  % ) 3/19(  11  5  1 4 1 -  عمان
  % ) 8/1(  1  -   - - 1 -  قطر
  % ) 8/1(  1  -   1 - - -  كويت
  57  % )6/45(  26  % )7(4 % )1/35(20 % )3/12(7 -  مجموع

  

    
هاي علمي صورت گرفته در توليد  ميزان همكاري ،11جدول 
هاي ثبت اختراع مشترك ميان كشورهاي حوزه خليج  پروانه

 ،2009-1989هاي  فارس و كشورهاي اسكانديناوي طي سال
دهد كه   ها نشان مي داده. كند را به تفكيك سال مشخص مي

نخستين همكاري انجام شده در توليد پروانه ثبت اختراع ميان 
و ميان كشورهاي ، 1989هاي دو منطقه در سال كشور

نين طي همچ. عربستان سعودي و سوئد شكل گرفته است

هيچ فعاليت مشتركي در ، 1998تا  1993شش سال و از 
هاي ثبت اختراع ميان كشورهاي اين دو منطقه  توليد پروانه

بيشترين همكاري صورت گرفته در سال . مشاهده نشده است
هيچ  ،2004مورد روي داده است و در سال  11و  با  ،2003

همكاري علمي ميان كشورهاي اين دو منطقه وجود نداشته 
است كه از وجود روندي نامنظم و نامنسجم در همكاري ميان 

  . آنها حكايت دارد
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  شده ميان كشورهاي دو منطقه هاي ثبت اخترع مشترك توليد توزيع فراواني پروانه. 11جدول 
 تعداد مقاله سال تعداد مقاله سال تعداد مقاله سال تعداد مقاله سال
1989 1 1995 - 2001 6 2007 4 
1990 3 1996 - 2002 4 2008 5 
1991 1 1997 - 2003 11 2009 8 
 57 مجموع - 2004 - 1998 2 1992
1993 - 1999 2 2005 3   
1994 - 2000 2 2006 5   

    
دهد كه ميان رتبه توليدات علمي  نشان مي ،12جدول  

با كشورهاي (كشورهاي هر منطقه و رتبه همكاري علمي آنها 
. اي بسيار منطقي و معنادار ميان آنها وجود دارد رابطه) مقابل

شود كه ضريب  هاي صورت گرفته مشخص مي در بررسي
درصد براي  99همبستگي اسپيرمن در سطح اطمينان 

 1براي براي كشورهاي اسكانديناوي برابر  هاي جدول زير داده

و براي كشورهاي حوزه خليج فارس برابر ) تناظر يك به يك(
است كه اين امر نشان دهنده همبستگي بسيار قوي و  + 99/0

  .استكامل ميان دو متغير مورد مطالعه 
  

  

  علمي كشورها با يكديگر در دو منطقههاي  رتبه توليد علم و همكاري. 12جدول 
كشورهاي حوزه 
  خليج فارس

رتبه همكاري با كشورهاي رتبه توليد علم
 اسكانديناوي

كشورهاي 
  اسكانديناوي

رتبه همكاري با  رتبه توليد علم 
  كشورهاي خليج فارس

  1  1  سوئد 1 1  ايران
  2  2  دانمارك 2 2  عربستان سعودي

  3  3  فنالند 3 3  كويت
متحده  امارات

  عربي
  4  4  نروژ 3 4

  5  5  ايسلند 5 5  عمان
      6 6  عراق
      7 7  قطر

      8 8  بحرين
  

  گيري بحث و نتيجه -4
دهد كه كشورهاي  هاي پژوهش نشان مي يافته

هاي علمي و هم در  اسكانديناوي هم در توليد مدارك و مقاله
هاي ثبت اختراع وضعيت به مراتب بهتري را در  توليد پروانه

اقتصاد و صنعت . مقايسه با كشورهاي حوزه خليج فارس دارند
ي ها توان منتج شده از فعاليت پيشرفته در اين منطقه را مي

ها با حمايت از  باالي علمي آنها دانست؛ جايي كه دولت
هاي مختلف علمي و پژوهشي در سطوح ملي و  ها و طرح برنامه
المللي، و همچنين ايجاد بستري مناسب براي صنعت و  بين

وجود  دانشگاه، موجبات توسعه علمي كشورهاي خودشان را به
  . آورند مي

هاي ثبت اختراع  وانهدر رابطه با نسبت توليدات علمي و پر
سفانه أدر ميان كشورهاي دو منطقه بايد اشاره كرد كه مت

برخالف كشورهاي اسكانديناوي، بين توليد علم و صنعتي 
سازي علم در ميان كشورهاي حوزه خليج  كردن و تجاري

فارس رابطه مستقيم و مؤثري وجود ندارد و شكاف زيادي 
هاي ثبت اختراع  پروانههاي علمي و  ميان توليد مدارك و مقاله
هاي مورد  اين مطلب كه طي سال. در ميان آنها وجود دارد

بررسي شاهد رشد توليدات علمي كشورهاي حوزه خليج فارس 
ثير آنچناني أباشيم و اين رشد علمي در اقتصاد و صنعت آنها ت

 هاي هها و مؤسس ه نداشته باشد، جز افزايش رتبه دانشگا
ها نثير ديگري در جوامع آأكاذب، ت پژوهشي آنها در يك قالب
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در توسعه و  ها با توجه به اهميت اختراع]. 5[نخواهد داشت 
گذاران  پيشرفت صنعتي هر كشور، بايد يادآور شد كه سياست

ريزي و تالش بيشتري در راه  علمي اين كشورها بايد با برنامه
  .رسيدن به اهداف خود گام بردارند

ورهاي دو منطقه بايد هاي علمي كش در مورد همكاري
هاي  اشاره داشت كه عالوه بر روند رو به رشد ميزان همكاري

ليف مشترك در طول دوره مورد بررسي، أعلمي دو منطقه در ت
در ) درصدي 31(به بعد نيز رشدي قابل توجه  ،2004از سال 

ها مشاهده شده است كه بر عالقمندي نآ توليدات علمي
به ويژه كشورهاي حوزه  -پژوهشگران كشورهاي دو منطقه

در اين . هاي مشترك داللت دارد در توليد مقاله -خليج فارس
هاي زيادي در سطوح ملي و  رابطه بايد اضافه كرد كه پژوهش

هاي علمي صورت گرفته است و  المللي در رابطه با همكاري بين
هاي علمي در توليد  نتايج اغلب آنها رشد و گسترش همكاري

از سوي ديگر، اين امر در مورد . اند دهمشترك را نشان دا
چنين نيست و عالوه بر ضعف شديد نهاي ثبت اختراع اي پروانه

هاي اختراع مشترك  هايي از اين قبيل، توليد پروانه در همكاري
  .روند نامشخص و غيريكنواختي را طي كرده است

ها و نواحي موضوعي نيز، حوزه پزشكي با  در ميان رشته
هاي همكاري شده،  درصد از مقاله 3/35اختصاص بيش از 

ها به خود اختصاص  بيشترين سهم را در ميان ساير موضوع
هاي پژوهش در مقايسه با نتايج ديگر   يافته. داده است

هاي علمي را در  هاي انجام شده كه بيشترين همكاري پژوهش
رشته فيزيك در اين . دانند، متفاوت است حوزه فيزيك مي
ها را به خود  درصدي از كل مقاله 7/7پژوهش سهمي 

  .اختصاص داده است
هاي مشترك توليد شده توسط  در رابطه با زبان مقاله

كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي اسكانديناوي بايد 
درصد از آنها به زبان انگليسي منتشر  6/99اشاره كرد كه 

ز اعالوه بر اين، بايد اشاره داشت كه در استفاده از . اند شده
به عنوان يك منبع اطالعاتي با بيش از  -پوساپايگاه اسك

گرايش و تمايل نسبتاً شديدي به نفع  -مجله معتبر 17000
هاي انگليسي زبان وجود دارد و اين امر ممكن است  مجله

كمتر مورد توجه پژوهشگران غيرانگليسي زبان، به ويژه 
 پژوهشگران كشورهاي حوزه خليج فارس براي منتشر ساختن

  .آثارشان قرار گرفته باشد

هاي علمي  هايي كه بيشترين همكاري در رابطه با مجله
اند،  مشترك ميان كشورهاي دو منطقه را منتشر كرده

با انتشار  دهد كه تنها دو مجله  هاي پژوهش نشان مي يافته
ها به  مقاله، بيشترين تعداد مقاله را در ميان ساير مجله10

خصوص كيفيت آنها بايد اشاره كرد كه اند؛ اما در  چاپ رسانده
ترين شاخص  كه مهم–ها  ثير اين مجلهأبا بررسي ضريب ت

  -است هاي علمي و مورد تاييد جوامع علمي  سنجش مجله
مجله وضعيت قابل قبولي در مقايسه  11شود كه  مشخص مي

شان دارند و مابقي آنها از اعتبار  هاي هم موضوع با مجله
  . كمتري برخوردارند

جدول (مركز و مؤسسه آموزشي و پژوهشي  36در ميان 
وزارت (وزارتخانه  1مؤسسه پژوهشي و  5دانشگاه،  30، نام )9

ها در  وجود دارد كه از نقش اساسي دانشگاه) بهداشت عمان
نتايج . دهد هاي مشترك در توليد علم خبر مي  همكاري

رابطه در اين ) 2005(هاي آرچامبوت، كوت و ميچاود  يافته
 70هاي كانادايي با انجام بيش از  دهد كه دانشگاه نشان مي

ترين بخش در ميان ساير  هاي مشترك، اصلي درصد از فعاليت
. اند آموزشي و پژوهشي شناخته شده هاي همراكز و مؤسس

كنند كه در ميان  دانش و ديگران نيز در پژوهش خود بيان مي
دانشگاه  21، نام مركز و مؤسسه آموزشي و پژوهشي پركار 22

و تنها يك سازمان پژوهشي قرار دارد كه بيانگر اهميت 
  .استهاي علمي  ها در توليد اطالعات به ويژه مقاله دانشگاه

دهد كه ميان  هاي پژوهش همچنين نشان مي يافته
هاي علمي كشورهاي دو منطقه با يكديگر و ميزان  همكاري

رابطه  ،2009- 1989هاي  ا طي سالههاي توليد شده آن مقاله
گفته  با توجه نتايج پيش. مثبت و كامالً معناداري وجود دارد

المللي  علمي در سطح بين  توان بيان داشت كه همكاري مي
هاي علمي بيشتري براي كشورها  تواند منجر به توليد مقاله مي
  .شود

هاي علمي  سفانه همكاريأدر پايان بايد اشاره كرد كه مت
هاي  و پروانه   و منطقه در توليد مقالهپژوهشگران كشورهاي د

ثبت اختراع در سطح پايين و ضعيفي قرار داشته است و 
ليفات مشترك ميان آنها درصد بسيار ناچيزي از توليدات أت

دهد؛ هرچند كه در  المللي آنها را تشكيل مي علمي بين
هاي اخير عالقمندي پژوهشگران كشورهاي حوزه خليج  سال

ليف مشترك مشاهده أسكانديناوي در تفارس و كشورهاي ا
  . شده است
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با توجه به اهميت و جايگاه دو منطقه، جا دارد 
هاي كالن علمي  تري در سياست گيري بهتر و مناسب تصميم

صورت  -به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس -اين كشورها
هاي مناسب و منطقي و آگاهي از  گيرد و با استفاده از روش

هاي علمي پژوهشي و  افع ناشي از همكاريها و من سودمندي
ريزي  داشتن روابط علمي، راه رسيدن به اهداف از قبل برنامه

  .شده، ميسر و تسهيل شود
به ويژه  –گذاران علمي اين كشورها  الن و سياستئومس

نسبت به ايجاد  –كشورهاي حوزه خليج فارس و ايران 
كشورهاي هاي علمي مشترك ميان  ها و قطب ها، هسته انجمن

دو منطقه اقدام نمايند و از نظرات متخصصان و پژوهشگران با 
. سابقه در راستاي از بين بردم موانع موجود استفاده نمايند

هاي پژوهشي و امكانات و  شود كه بودجه همچنين پيشنهاد مي
پژوهش و مطالعه افزايش براي تجهيزات مورد نياز پژوهشگران 

تسهيالت الزم به منظور استفاده  به عالوه، فراهم ساختن. يابد
المللي  هاي بين هاي مطالعاتي، شركت در همايش از فرصت

نامه و قراردادهاي بين  براي پژوهشگران، انعقاد تفاهم
هاي پژوهش ميان پژوهشگران  دانشگاهي و ايجاد شبكه
تواند بسيار سودبخش و مفيد واقع  كشورهاي دو منطقه مي

  . شود
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