
Political Spatial Planning. 2020;2(1):53-64

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, trans-
form, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Geopolitical Explanation of the Role of Science and 
Technology in Economics and Power

[1] The role of research and development in the economic development of ... [2] The new 
geopolitics of science and ... [3] Emerging technologies and their impact on international 
relations and … [4] Social media and the future of US presidential ... [5] Philosophy of ... [6] 
New international ... [7] Anatomy of ... [8] Oxford advanced learner’s dictionary of current … 
[9] National ... [10] Political geography and geopolitical ... [11] Principles and concepts of … 
[12] Convergence ... [13] Analysis of geographical foundations of the Islamic … [14] 
International relations in a changing ... [15] The concept of order in Islamic ... [16] 
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history of ... [23] Science and assessment, or the concept of science in … [24] Future 
management with tomorrow’s ... [25] The secrets of ancient geometry-and its ... [26] 
Traditionelle Formen der Erziehung in der Islamischen ... [27] Wissen wird Macht: Bildung 
im ... [28] Power, knowledge and legitimacy in Islam … [29] Power/knowledge: Selected 
interviews ... [30] Rival capitalists: International competitiveness in the United States, 
Japan, and Western ... [31] English science, Bacon to … [32] Powershift: Knowledge, wealth, 
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new applied ... [40] Leo Strauss and the world of intelligence ... [41] The role of research in 
economic development and …

Knowledge is power (quoted from Ferdowsi), knowledge is really the ability. Science, economics, 
and power affect each other. The power of science, social contexts, economics context has 
revolutionized political thought and military power and crosses the natural boundaries and 
transformed the weight of the country’s geopolitical. Identifying the relationship between 
knowledge, economic situation and power has always been particularly important. Studies 
show that in terms of economy, power, science and technology of each country are placed in 
a different position, and according to this position, their goals and policies are variable. In this 
regard, this study aimed to analyze the links between science and technology, economy and 
power of countries and tries to identify the relationship between the complements of science 
and technology, economy and power. The research method of the present study is descriptive-
analytic and data collecting method including the use of statistical resources and the study 
population included 37 countries which in a period of 9 years (2010 to 2018) in the form of 
three components were compared and evaluated. The results indicate that there is a positive 
correlation between the indices of science and technology of countries and economic power, 
and there is a direct relationship between economic power and political power of countries. In 
addition, countries that have a good position in terms of science and technology have a favorable 
position in terms of power. In other words, countries that have focused more attention and 
investment on the indicators of science and technology, consequently, they have witnessed 
progress in competition, politics and power in the international scene.
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  چکيده

است. قدرت  ییتوانادرواقع  ،ییدانا ".توانا بود هر که دانا بود" یبه قول فردوس
را  یو توان نظام یاسیس شهیاند ،یبازار اقتصاد ،یاجتماع یهاعلم، بافت

 متحولکشورها را  یکیتیعبور کرده و وزن ژئوپل یعیطب یمتحول و از مرزها
قدرت و علم و  ،ید که به لحاظ اقتصادندهیساخته است. مطالعات نشان م

 نیو با توجه به ا رندیگیقرار م یمتفاوت گاهیاز کشورها در جا کیهر  یفناور 
دانش،  انیرابطه م ییشناسا است. ریآنها متغ یهااستیاهداف و س گاهیجا
 نیبرخوردار بوده است در ا یاژهیو تیاهمو قدرت همواره از  یاقتصاد تیوضع

اقتصاد و  ،یعلم و فناور  انیم یوندهایپ لیپژوهش با هدف تحل نیراستا، ا
ها رابطه شاخص نیا لیدارد با تحل یو سعاست  دهیقدرت کشورها به انجام رس

  کند. نییاقتصاد و قدرت را تب ،یعلم و فناور  یهامقوله انیم
اطالعات شامل  یو روش گردآور  یتحليل - ی، توصيفپژوهش حاضر روش
که  هستندکشور  ۳۷و جامعه مورد مطالعه آن است  یاز منابع آمار  یگير بهره
و  سهیمورد مقا گریکدیدر قالب سه مولفه با  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰ساله ۹دوره  کیدر 
علم و  یهاشاخص نین است که بآاز حاکی  جینتااند. قرار گرفته یابیارز

 نیب نیوجود دارد و همچن یمثبت یهمبستگ یکشورها و قدرت اقتصاد یفناور 
برقرار است. به عالوه  یمیکشورها ارتباط مستق یاسیو س یاقتصاد هایقدرت
ند از نظر هست برخوردار یمناسب گاهیجااز  یکه از نظر علم و فناور  ییکشورها
به بیانی دیگر کشورهایی که توجه و  دارند. یمطلوب گاهیجا زیقدرت ن
های علم و فناوری خود صرف گذاری بیشتری را بر روی شاخصسرمایه
 صحنه در ت و قدرتسیاس اند، به تبع آن شاهد پیشرفت در رقابت،نموده
  اند.بوده المللبین

  ژئوپلیتیک، علم، فناوری، قدرت، اقتصاد ها:کلیدواژه
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  ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  m.azizzadeh@modares.ac.irنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
دهد که آنها از نظر تولید علم و بررسی کشورهای جهان نشان می

فناوری، در جایگاه اقتصادی و قدرت نظامی متفاوتی قرار 
با کشورها  شود.کشور می یک باعث قدرت اقتصاد ملیاند. گرفته

تجارت، صنعت و درآمد  باعث اقتصادی اتصالانبوهی از تجارب و 
  .شودقدرت می اعثبشوند و آن نیز به نوبه خود می ناخالص ملی

ترین دیپلماسی مهمو استیالی فرهنگی نیز  نظر فرهنگیحتی از 
 ها، اصول و معانی فرهنگعلم و فناوری، گسترش و صدور ارزش

است. استفاده از مبادالت  المللیبین هملی کشورها به عرص
ویژه  فرهنگ ملی، از اهمیت و اولویت هدانشگاهی برای توسع

قدرتمندی، ثروت،  اءعلم و فناوری منش. درنتیجه برخوردار است
  .در دنیای امروز استتوان دیپلماسی و نظامی 

نقش علم و موجود هستند که از شماری های تاریخی بینمونه
تحول که شامل کنند حکایت می المللفناوری در امور بین

ها و ساختارهای اجتماعی را که سرنوشت ملتهایی است سالح
انقالب در اقتصاد  اً های صنعتی که اساسوریافن ه است.تغییر داد

های جدید در علم و تکنولوژی که منجر به قابلیت و و ثروت بود
های تنها پیشرفتنه ها. اینارایه نمود کشف و کاربرد فراوان شد

مفاهیم اساسی عمیق در اثیر ند، بلکه توری بودافیزیکی فن
با  عقالنیتطوری که داشت، به روشنگری و های فکریجریان

  .انقالب علمی همراه بود
های علمی و دهی شرکتامروزه با توجه به مقیاس و سازمان

ترین و ماندگارترین عوامل قوی تکنولوژیکی، علم و فناوری، مسلماً 
. هستندبرای تحول اجتماعی و ضرورت تغییر در روابط بین الملل 

شرایط و ول و پس از جنگ جهانی دوم تسریع توسعه در ط
های اختراعات و تحقیقات علمی قرن ،ناگهانی محیطی نسبتاً 

پیشین را تغییر داده است. در حال حاضر ظرفیت بزرگ و رو به 
ها وارد بازار جهانی محصوالت این سیستم که رشدی وجود دارد

راستی میان انگیزاند که بهشود و این سئوال را در ذهن برمیمی
الملل علم و فناوری، اقتصاد و قدرت یک کشور در محیط بین

چگونه ارتباطی وجود دارد؟. به این ترتیب مسایلی از این قبیل که 
یک کشور چگونه  میان علم و فناوری، اقتصاد و جایگاه قدرت

توان کشورهای جهان را تواند برقرار باشد؟، چگونه میپیوندی می
ها براساس میزان تاثیرپذیری از این سه گروه از شاخص

ها و پیوندها توان با ارایه این شاخصبندی کرد؟، چگونه میتقسیم
تری ایجاد گذاری خارجی پیوند مستحکمهای سیاستبه عرصه

هایی هستند که این پژوهش ترین دغدغهمکرد؟، همگی از مه
 درصدد پاسخگویی به آنها است.

فناوری،  در ایران تحقیقاتی که به بررسی پیوند میان جایگاه علم و
ترین د ندارد. با وجود این مرتبطوباشد وج اقتصاد و قدرت پرداخته

، علم با سیاست و قدرتبا ط ابتر در اتحقیق در این خصوص 
است. این پژوهش به  ۱۳۸۴در سال  رنژادمحمد منصونوشته 
 ،پذیر است؟طرفی علم امکانآیا بی :دهدهای زیر پاسخ میپرسش

خصوص قدرت سیاسی ها و بهتواند جدای از قدرتیا علم میآ
علم  .دهدنویسنده با مباحث نظری به این پاسخ منفی می .باشد؟
طرف از تواند بیو نمی طرف نیست و با قدرت در رابطه استبی

مقاالت متعدد دیگری که به رابطه قدرت و  قدرت سیاسی باشد.
 بوده است. فوکوگاه دبیشتر از دی باشددانش پرداخته شده 

ای به بررسی نقش در مقاله ۱۳۸۷در سال  ]1[ربیعیاینها  بر عالوه
تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها پرداخته و به این 

ده است که جایگاه تحقیق و توسعه با قدرت اقتصادی نتیجه رسی
دارد در ایران تحقیق و توسعه دارای رابطه مستقیم است و بیان می

از طریق مستقیم و اثر فوری بر روی تولید اثر قابل توجهی ندارد و 
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ماهیت در ایران آموزشی، در حالی که در کشورهای صنعتی، 
  پژوهشی است.

آید اندیشه ، به نظر میخارجی ت و مطالعاتبا مرور گذرا بر تحقیقا
هی در مورد رابطه علم و فناوری، اقتصاد و مورد توج و نظرگاه

رسی ترجمه نشده یک به زبان فاقدرت صورت گرفته، اما هیچ
  است.
در پژوهش خود با عنوان "ژئوپلیتیک جدید علم و  ]2[دافرو  جان

اروپای شرقی و غربی تکنولوژی" رشد علم و فناوری در کشورهای 
کنند که کشورهای صنعتی غرب گیری میرا مقایسه و نتیجه

های چندجانبه نامهای برای علم و توسعه از موافقتطور فزایندهبه
کنند و قدرت خود را های جدید علمی استفاده میو مکانیزم
دهند. اما کشورهای شرق اروپا با وجود مشارکت اما افزایش می

های علمی و تکنولوژی به نفع توجهی به زیرساختدلیل کمبه
  دارند.های غربی قدم برمیملت

های در مطالعه خود با عنوان "فناوری ]3[دانیلینعالوه بر این 
الملل و امنیت جهانی" وضعیت نوظهور و تاثیر آن بر روابط بین
برانگیز دانسته است و با توجه به فعلی در توسعه فناوری را چالش

های جدید تاثیر آنها را بر روی های پیشرفته در سالحتپیشرف
  دهد.سیاست، اقتصاد و فرهنگ مورد تاکید قرار می

در پژوهشی تاثیر تکنولوژی اطالعات بر روی  ]4[هانگهمچنین، 
سیاست را بررسی کرده است که چطور استفاده از تکنولوژی در 

، با ۲۰۰۸سال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایاالت متحده در 
بوک، یوتیوب و توییتر منجر به پیروزی تاریخی استفاده از فیس

شده است و تاثیر فناوری اطالعات بر  باراک اوباماجمهور رییس
  دهد.روی سیاست را مورد تایید قرار می

های مورد مطالعه از سوی نویسندگان این در بررسی اغلب پژوهش
بین رابطه علم و بعدی موارد نگرشی تک ها، در اکثرپژوهش

به عالوه  .فناوری با اقتصاد یا علم و فناوری با سیاست پرداختند
با روش کمی به بررسی این متغیرها هیچ پژوهشی در تقریبًا 

 پرداخته نشده است.
  

	روش پژوهش
ای، آمارهای رسمی مراجع اطالعات اصلی بحث از منابع کتابخانه
تجزیه و تحلیل قرار گرفته زیربط است که با روش تطبیقی مورد 

 بودنعملیاتی ویژگی دهندهنشان که بررسی مورد هایاست. داده
 علم و فناوری، اقتصاد و قدرتمندی کشورها مختلف هایشاخص
، سایمگو، یو اس نیوز اند ورلد ریپورتهای اطالعاتی از پایگاه است

یونسکو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک جهانی، نظام 
استخراج و گردآوری  بندی تایمزبندی کیو اس و نظام رتبهرتبه

های ها و فرضیهشده است و سپس با توجه به اهداف، پرسش
منظور تنظیم و پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به

شده از سیاهه وارسی الکترونیکی بندی اطالعات گردآوریدسته
های اساسی، پرسشمنظور پاسخگویی به استفاده شد. سپس به

بندی و در های مورد نظر دستهاطالعات کشورها با توجه به شاخص

ها و نمودارهایی ارایه شدند و مورد تجزیه، تحلیل و قالب جدول
های پژوهش، از منظور پاسخگویی به فرضیهمقایسه قرار گرفتند. به

آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در تمامی موارد، 
 EXCEL افزارهایها، نرمبزار برای تجزیه و تحلیل دادهترین ااصلی

بود که با استفاده از آنها در  IBM SPSS Statistics 22 و 2013
های نهایت، کشورها براساس میزان تاثیرپذیری از شاخص

های علم و فناوری و قدرت در سه خوشه اقتصادی و شاخص
  بندی شدند.جداگانه تقسیم

جهان  دقدرتمنجامعه این پژوهش مشتمل به ترتیب کشورهای 
 یو اس نیوز ورلد اند ای که از طرفنظرسنجی سالیانهکه براساس 

و دانشکده اقتصاد  BAVو با همکاری شرکت مشاور  ریپورت
در  که تازگی منتشر شدهدانشگاه پنسیلوانیا انجام و نتایج آن به

سی کشورها ادی و نفوذ سیابندی، قدرت نظامی و اقتصاین تقسیم
ای . درواقع، این کشورها نمونهدر جهان مورد توجه قرار گرفته است

کشور هستند که براساس اطالعات مربوط به دوره  ۳۷متشکل از 
های معتبر و قابل دسترس در دارای داده ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰ساله ۹

 اند.های اطالعاتی بودهپایگاه
  مبانی نظری پژوهش

  مفهوم قدرت
کشورها مفهوم قدرت  نیو موضوعات روابط ب میفاهمز جمله ا

است  یتوانمند ایو  ییتوانا یقدرت به معن یاست. به لحاظ لغو
بر  یش ایفرد  کیبالفعل  ایبالقوه  ریاز تاث یمقدار  درنتیجهکه 

واژه قدرت مترادف با  .]5[ددهیمرا نشان  گرید یایاش ایافراد 
 ای قانون و اریچون کنترل، اقتدار، فرمان، تسلط اخت یمیمفاه
 راسل .]6[است شدهبه کار گرفته  وریانجام قضاوت و دا ییتوانا

قدرت و شکوه را  یو .]5[داندیآوردن آثار مطلوب مپدیدقدرت را 
 وبر ماکس .]7[داندیم یپاداش بشر  نیزو و بزرگتررآ نیواالتر

قدرت  فیتعر یرا برا گریاراده خود بر رفتار افراد د لیامکان تحم
انجام  یبرا ییتوانا تعاریفی مانندفرهنگ اکسفورد . قائل است

انجام  یبرا ییداشتن توانا گران،دی یکنترل بر رو ،یعمل ای یکار 
و  نفوذ یبرا یدولت ایخود، گروه، کشور و  ییاقدام مطلوب و توانا

 دیوید. ]8[قدرت ارایه داده است برایرا  ناگر یبر د یاثرگذار 
: قدرت عبارت است از سدینویقدرت م تعریفدر  یحابلسک

بر  گذاریر یکه به دارنده آن قوه تاث یتیقابل ای ییاستطاعت، توانا
  .]9[بخشدمیجهت اهدافش  در گرانیباز ریرفتار سا

است  یادهیپد ای زهیمعتقد است قدرت، انگ زین مجتهدزاده روزیپ
ساختن و یانسان و توان عمل یخواست درون ایاراده  یرویکه از ن

 ،یاراده درون شدنعملیشود. روند می یرساندن آنها ناشجهینتبه
که اعمال قدرت را آسان  ییابزراها ازمندیاست ن یکارکرد

  .]10[ازدسیم
صفت  ،یکیتیمفهوم ژئوپل کیعنوان به یقدرت مل گر،ید یاز سو
کند یکشور را منعکس م کی یکل یگژ یملت با و کیافراد  یجمع
کشور محسوب  ایو مقدورات آن ملت  هاییتوانا فرآیندکه 
 یاعبارت است از مجموعه یتوان گفت، قدرت ملمی. ]11[شودمی
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واحد  کی یکه در قلمرو یو معنو یماد یهاییاز توانا
 زیو ن ]12[وجود دارد دولت ایبه نام کشور  یاسیس -جغرافیایی

از  استفاده یو برا شورک کیملت و  کی تیو ظرف تیقابل ییتوانا
 لیم ذاتاً  یقدرت مل. ]11[یمنافع و اهداف مل لیآن در جهت تحص

قدرت خود  شیها به دنبال افزابه بسط و گسترش دارد و ملت
است در  یابزار  و دارد ایپو یخصلت یدرواقع قدرت مل .هستند

 یهاهدف لیتحص یبراآن که از  یاسیها و رهبران سدست دولت
توان مختلف را می یقدرت کشورها .]13[کنندیخود استفاده م یمل
  .]14[ردک سهیمقابا همدیگر ناگون وگهای مفهومصورت به

  مفهوم اقتصاد
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای مادی و معنوی 

حداکثر کند که با صرف حداقل تالش یا هزینه، سعی می ،خود دارد
 این راه و روش، اصل اقتصاد نامیده شده د.نتیجه را به دست آور 

، الزم است بر دکه باش یثیر هر مشرب خاصافرد تحت ت است.
  مبنای این اصل رفتار کند.

عنوان دانشی مستقل از دین، اخالق و سیاست در علم اقتصاد به
شناسی و شناسی، معرفتو از نظر هستی دوران مدرن شکل گرفت

در اقتصاد  ثر از متافیزیک دوران مدرن است.اشناسی متارزش
بود،  ارسطوویژه های افالطون و بهثر از اندیشهاقرون وسطا که مت

شد. در بازه زمانی کوتاهی بخشی از علم اخالق شمرده می اقتصاد
تکوین دولت مدرن، اقتصاد به مثابه  در دوران رنسانس، همراه با

نشان  را در قالب مکتب سوداگرییک گفتمان سیاسی، خود 
  .]15[داد

ای میان صورت رابطهها را بهاقتصاد علمی است که رفتار انسان
کند. کاربردهای مختلف مطالعه می ها و منابع کمیاب باخواسته

که جوامع چگونه تصمیم است  این مطالعهعلم اقتصاد به عبارتی 
ب چه کاالیی با چه محدود و کمیا گیرند که با استفاده از منابعمی

اقتصاد علمی است که  .روشی و برای چه کسی تولید شود
تخصیص منابع کمیاب برای  هگیری جامعه دربار چگونگی تصمیم

ی نامحدود را بررسی هایخواسته یارضابرای و خدمات  تولید کاال
اقتصاد عبارت است از شناخت، ارزیابی و انتخاب  کند.می
خدمات از منابع  تولید و توزیع کاال وهایی که بشر برای روش

  .]16[بردمنظور مصرف به کار میمحدود به
کنند بحث میبر آن که اقتصاددانان  "اقتصاد"به هر حال برای 

که برخی از این تعاریف به شرح  تعاریف مختلفی ارایه شده است
 زیر است:
  خانه مدیریت یعنی اقتصاد علم: ارسطو

  .بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است : اقتصاد، علمآدام اسمیت
بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید  : اقتصاد،استوارت میل

  است. و توزیع
  اقتصاد علم است. :ریکاردو

شغلی  زندگیعبارت است از مطالعه بشر در  : اقتصادآلفرد مارشال
در تعریف دیگر علم اقتصاد بررسی کردارهای انسان در  و ایو حرفه

مد و آکسب در  به معنیاقتصاد است. درواقع جریان عادی زندگی 

  .دادن زندگی استتمتع از آن برای تربیت
  مفهوم علم و فناوری

از  هاى زیادىها و مترادفها تعریفالمعارفهها و دایر نامهدر واژه
براى علم ارایه شده  دانش و آگاهى ،جمله دانستن، یقین، ادراک

نه ذهن و مغز اآگاه تیکه علم حاصل فعال ستین یشک. ]17[است
  .]18[بوده است یاجتماعات بشر  یر یگشکل خیانسان در طول تار

 یدهزمانمند در جهت توسعه و سااقدام قاعده یعلم به معن
هدفمند اطالعات باارزش جهان شمول است که در قالب 

 جهان صورتدرباره  ییهاینیبشیو پ شیقابل آزما یرهایتفس
منسجم و  ییهامجموعه دانسته" یعلم به معن ن،یهمچن. ردیگمی

 یابیاست که در کار دست یمطالعات ایموضوع  کیروشمند درباره 
، ممکن است که علم کی یهاگزاره هستند. یهدف معرفت کیبه 

 کیزیمانند ف ،و مشخص باشد ییجز و موضوع آن یاعتبار 
)، فقه و حقوق ی)، بهداشت، علم اخالق، منطق (هنجار یفی(توص

غیره.  محور) و)، کالم (هدفیو اعتبار  یفیتوص ،ی(هنجار 
 کنندیم فیعلم، علم را باور صادق موجه هم، توص لسوفانفی

  .]19 ,20[ (برابر نهاد دانش)
فالسفه و دانشمندان  شدن آنهاپیشرفت علوم و تخصصىبا 
گرا فلسفه اثبات ویژه بر پایه اصولمعنى این واژه را به یقلمرو

منظم کمى و  محدود کردند و آن را تنها شامل مطالعه و بررسى
علم در این معنى . ها از راه مشاهده و تجربه دانستندعینى پدیده

هاى پدیده د که دربارهشوتلقى مى مندعنوان یک نوع دانش نظامبه
ها به میان مفاهیمى که این پدیده طبیعى و بررسى منطقى روابط

  .]21 ,22[پردازدمطالعه مى شود بهیکمک آنها بیان م
 دهد که علم و دانشبررسى تحلیلى تاریخ علم و دانش نشان می

 بدین معنى که مفهوم علم و دانش در طول .ستا یک مفهوم پویا
هایى که و عالوه بر تفاوت دیدگاهاست زمان پایدار و ثابت نبوده 

دوره درباره آن وجود دارد در طول تاریخ هم دچار تحول و  در هر
  .]23[شده است تغییر

ساختن  یاز دانش و مهارت برا عملیاستفاده  یفناور از طرفی 
 گرید ازیمورد ن لیوسا ریو سا هینقل لهیوس ،ساختمان ،نیابزار ماش
نظران در مورد توسط صاحب یمتعدد فیتعار خیدر طول تار .است

آن  ینژ همچون  یاست. برخ ارایه شده ی (فناوری)مفهوم تکنولوژ 
 ریتعب نیخستن یهاانسان یحفظ بقا یبرا یابزار  یرا در معنا

در دست بشر  یآن را ابزار  کالکستونمانند  گرید یاند و برخکرده
 دیمهارت تولو  دانش ،یفناور  .انددانسته طیتسلط بر مح یبرا

و شگرد  وهی) شی(تکنولوژ  یافزار (سخت و نرم) است. فناور 
است که  ییندهاآیها و فر ها، مادهساخت و کاربرد ابزار، دستگاه

 یانسان تیفعال کی یانسان است. فناور  یهایدشوار  یگشاگره
تر نهیرید یرو، هم از دانش و هم از مهندس نیاست و از هم

  .]24[است
ساختن ملزومات و مصنوعات  یقابل دسترس برا "دانش" مجموعه

(به  یدست یهاها و مهارتپرداختن به حرفه یاز هر نوع، برا
 است )یآشپز  ای ینظام ،ییجادو ،یمذهب ینجام کارهاا یاستثنا
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 .]24[انواع مواد داللت دارد یآور جمع ایاستخراج  یو برا
  اقتصاد و قدرترابطه بین علم و فناوری، 

 جهانهای چند گستردگی تعامل و سرعت تغییرات ویژگی هر
که شامل  وجود دارندشماری های تاریخی بینمونه، اما مدرن است
ها و ساختارهای که سرنوشت ملت علم و فناوریتحوالت 

 ۵۲۲-۵۵۸( کمبوجیه دوم، هستند. پادشاه اجتماعی را تغییر داد
ق.م.) مردانی و کشیشان را از مصر، سوریه، آسیای صغیر و دیگر 

ها به اسم امروزی که فتح کرده بود برای دستیابی به سرزمین
میالدی)  ۸۶۷-۸۰۹( هارون رشید. ]25[دانش فرمانروایی به بابل برد

"خانه دانش" را در محل حکومت خود در  مامون عباسیو پسرش 
، جایی که اثرات یونانی، هند و فارسی به زبان بغداد تاسیس کردند
های متعددی های گذشته، دانشگاه. در قرن]26[شدعربی ترجمه می

توسط موسسات اروپایی در شهرهای مختلف تاسیس شده بودند 
منظور دستیابی به آرزوهای خود در کسب قدرت بود. که عمدتًا به
ولین حاکم اروپایی ظاهرًا ا ، ملقب به فریدریک بزرگفریدریک دوم

طور مستقل بود که سیاست خود را در زمینه تولید علم و دانش به
های حکومت میالدی، دانشگاه ۱۲۲۴از کلیسا دنبال کرد و در سال 

و ناپل را تاسیس کرد تا ادعای او تمرکز و ثبات قدرت شکل 
 ۶۰۶-۷۹۰طقطقی (ابنمعروف  طباطباابوعبداهللا محمدبن. ]27[گیرد

مری) به سه دیدگاه بین رابطه قلم و شمشیر (قدرت) هجری ق
ای بر علم و شمشیر استوار اشاره کرده است. به نظر او هر جامعه

ای عده -۲کنند شمشیر نگهبان قلم است، یگروهی فکر م -۱است: 
یدگاه فوق اندک برخالف دو د - ۳کنند، دیگر برعکس این را فکر می
یر و قلم مساوی هستند و کنند شمشاندیشمندانی نیز فکر می

نیاز از یکدیگر هم کدام بر دیگری تقدم و تاخر ندارند و بیهیچ
 .]28[نیستند

در  .طور تنگاتنگی به یکدیگر مرتبط هستندبه علمقدرت و بنابراین 
طور معمول این وابستگی درونی به گیری قدرتارزیابی یا اندازه

ها گفتن تعداد برای مثال، در جنگ .]29[گیردنظر قرار می مورد
هایی که هر طرف پیش از یک جنگ سربازان پیاده نظام و کشتی

  .خیلی مهم است، دارندمهم در اختیار 
 ریگیاندازه القوهعنوان یک عامل بیا بهمنبع،  کیعنوان قدرت به

 ای گرانید به نظارت بر یخاص یروش است به که ممکن شودمی
 دهینام زین تیمنبع که قابل نیاتلقی شود.  ندهینظارت بر آ

 ایمانند ثروت  رییگقابل اندازه هایدهیممکن است با پد ،شودمی
دانش به خودی خود ثروت  .]30[در ارتباط باشد اقتصادی تیجمع

کند. دانش نیازمند تحلیل و بازسازی اطالعات و قدرت تولید نمی
و هم  اطالعات که سازدیقدرت اغلب، عامالن را قادر ماست. 

 دارند، به ازیثر نوراهبردهای م ریرا که برای تدب یابزارهای مفهوم
ها و اهداف تا آرمان کندیم کمک دست آورند. دانش به عامالن

  .کنند فیو بالقوه تعر هروش آگاهان کیرا به  ینیع
هدف علم برای "، قدرت دانش عبارت بود از فرانسیس بیکننظر  به

اشیا و گسترش حدود  ها و حرکات سریکشف دانش علت
. ]31[ن" ثیرگذاری بر تمام اشیای ممکامنظور تحکمفرمایی بشر به

از این تعریف برای بشریت بود یعنی برای سودمندی و  بیکنهدف 
رفاه بشر که در آن زمان عصر خویش تمام دانشمندان را تشویق 

بشریت را کرد تا به کسب شهرت به سوی علم روند و با تولید علم 
را مورد  بیکنهای های نوشتهاستداللنجات دهند. دانشمندان 

تنها برای طور کلی نهاستفاده قرار دادند، مبنی بر اینکه فناوری به
همچنین برای پیشرفت عالیق  بهترشدن شرایط بشر، بلکه

  .شوداست که فناوری در آنها اختراع می هاییدولت
عنوان منابع قدرت تدریج بهبه اطالعاتوری و فنا ۱۹۹۰بعد از سال 

توسعه  آلوین تافلربراساس نظر قرار گرفتند. مورد بررسی 
های اطالعات، اساس عمده قدرت را از خشونت به ثروت و فناوری

" انتقال قدرت"ای که او پدیده .دهدثروت به دانش تغییر می از
  .]32[نامدمی

علم و فناوری است. قدرت ملی، دارای منابع متعددی از جمله 
در تولید و  ساز آنهای الیهدلیل کارکردلفه قدرت ملی بهواین م

غیره  تقویت سایر ابعاد قدرت، همانند قدرت اقتصادی، نظامی و
 دارد. میدان یا فضانقش کلیدی و مهمی در این 

علم ابراز کشف حقیقت و محصول پژوهش است. علم و پژوهش 
. امروزه از طریق علم و فناوری نیز منشاء قدرت و ثروت هستند

. آیدشود و ثروت و رفاه به ارمغان میهای جدید خلق میمزیت
ها و منظور از علم داشتن هر گونه معلومات نیست، منظور داده

های مختلف علمی صورت هوشمند در رشتهمدعیاتی است که به
 .]33[به وسیله متخصصان و اندیشمندان تولید شده است

 ،های پیشرفتهفناوریبا برای تقویت مجدد قدرت  امروزیدانش 
های جدید تغییر گیاهان و مواد جدید، تولیدات جدید، نظام

آوری، ذخیره و بازیابی اطالعات، جدید جمع هاییوانات، نظامح
درت قروی ه روی قدرت ساختاری و هم ب همه درها را هم به

  .]34[کنندای باز میرابطه
 فاصله، بشریت با آن مواجه استلی که یرین مساتاز مهمامروزه 

که  چشمگیر میان کشورهای جهان از نظر میزان دانایی است
از . آفرین از جمله دانایی استبیانگر نابرابری در توزیع منابع قدرت

 کشورهای تند دسته دو به جهان را کشورهای توانمی این رهیافت
 و سرعت اساسی یعنی زمان عامل دو امروزه .]35[کرد و کند تقسیم

 .اندشده بین کشورها تبدیل پیشرفت و رقابت عوامل ترینمهم به
همه چیز از تولیدات اقتصادی گرفته تا  در کشورهای پیشرفته

 کشورها این در افتد. درنتیجهمی اتفاق سریع دانش و اطالعات
 بقیه کشورها آنکه در حال. شوندمی تولید ترسریع قدرت و ثروت
 ، مذهبی و هویتیفرهنگینژادی، ع موان از عظیم حصاری در که

تحوالت جهانی و کندی جریان دارد اند، همه چیز بهگرفتار آمده
  دهد.اینگونه کشورها را تحت فشار قرار می

 با چراکه دارند، انگیزیغم یافته سرنوشتکمتر توسعهکشورهای 
 کشورها این از بعضی استراتژیکی موقعیت سرد، جنگ یافتنپایان
اهمیت تبدیل قدرت آنها بود به امری بی درآمد و منبع روزی که

های سریع علوم و تکنولوژی، در کنار آن پیشرفت. شده است
صدور آن نیز برخی از کشورهای  که با های نسبی مواد خامیمزیت
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 های پیشرفت فنی ویافته توانسته بودند بنیانکمتر توسعه
آن بنا نهند، یا اهمیت خود را از دست  اقتصادی خود را بر پایه

موارد مشابه بسیار . انداند یا با مواد جدیدی جایگزین شدهداده
های قدرت در جاییهد که همگی باعث جابندیگری نیز وجود دار 

ای ندارند جز تقویت و آنان چاره اندشده کشورها داخل این
انند با های دانایی خود و برپایی ساختارهایی که بتوبنیان
کردن موانع فرهنگی، راه را برای مبادله سریع داده و برطرف

دانش های موجود بین . شکاف]32[اطالعات و دانش باز کنند
پرنشدنی  هایگسلتواند به المللی میدر سطح ملی و بینکشورها 
ناشی  هایگسلبر  یافتن بر این تضادها از غلبهو غلبه ودتبدیل ش

 .]36[تر خواهد بودمشکلاز استعمار اقتصادی 
های علمی و فناوری و تاثیر روی اقتصاد و تغییرات پیشرفتسیر 
  قدرت

پیشرفت وجود دارد.  قدرتبین علم و فناوری و  یروابط عمیق
این . ثیرات مختلفی بر جامعه داشته استاعلمی و تکنولوژی ت

اثرات به بهبود ثروت مادی جامعه محدود نشده است، بلکه به 
کند، گسترش هایی که تحت آن جامعه عمل میپارادایماصالح 

طور خاص، از زمان ظهور انقالب صنعتی در بخش به. یافته است
های شتابان در انرژی، مواد ، علم و فناوری پیشرفت۱۸دوم قرن 

های فیزیکی، اطالعات و ارتباطات، پزشکی و بسیاری از بخش
رفاه  ،وسیع در سالمتاند که منجر به پیشرفت دیگر را نشان داده

پیشرفت . ]37[ )۱ نمودار(شده است مردم  اقتصادی و راحتی زندگی
های حمل های انرژی و مواد، به انواع مختلفی از روشدر فناوری

و نقل جدیدی نظیر راه آهن، خودرو و هواپیما منجر شده است که 
تحرکات انسانی  یطور قابل توجهی از لحاظ زمان و مکان، ارتقابه

ها همراه با اختراعات در زمینه بخشد. این پیشرفترا بهبود می
فناوری ارتباطات راه دور مانند تلفن و رادیو، موجب گسترش 

  .مبادالت انسانی شده استو  هافعالیت
آالت با پیشرفت تکنولوژی انرژی عالوه بر این، اختراعات در ماشین

درنتیجه تولید کاال تولید فزاینده دست یابند. اند تا به مرتبط شده
در همین حال، قبلی منجر شد. تر از زمان تولید های کوتاهدر دوره

پیشرفت تکنولوژی پزشکی، عمر متوسط عمر افراد را افزایش و 
میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان را کاهش داده و منجر به 

  .]38[ )۲ رنموداافزایش چشمگیر جمعیت جهان شده است (
  

  
  در جهان GDPروند بلندمدت  )۱نمودار 

  

  
  جمعیت جهان بلندمدت افزایشروند  )٢نمودار 

نرخ رشد جمعیت 
ساالنه جهان 

، جمعیت (درصد)
(نفر)جهان   
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پیشرفت علمی و و تغییرات کیفی در جامعه در مقیاس جهانی 
، بلکه نکرده استتر و موفق زندگی مردم را راحت تکنولوژی، صرفاً 

به  و کشورها تغییرات بزرگی را در مورد چگونگی عملکرد جامعه
شدن و انقالب فناوری جهانیروشن، دو نمونه . وجود آورده است

را با تغییرات جدی  های اخیر جامعهدر سالاست که  اطالعات
  مواجه کرده است.

تواند به پایان جنگ سرد در ن میشداین شتاب ناگهانی جهانی
، از ابتدای دهه نود و به دنبال انقالب ارتباطات و ۱۹۸۹سال 

) باشد. سازمان تجارت جهان( WTOسیس ات اطالعات و سپس با
آن هم که شد های انرژی پیشرفت در فناوری منجر بهاین تحوالت 
های فناوریو پیشرفت در  ترهای حمل و نقل سریعظهور سیستم

 ،نتیجه گسترش تجارترا به دنبال داشت. در طالعات ا
گذاری و توسعه اقتصادی در مقیاس جهانی بوده است، اما سرمایه

المللی حتی بیشتر از آن، تغییر مداوم در ماهیت جامعه بین
ها، از قرن نوزدهم گذشت سالبا طور که همان .صورت گرفته است

از علم و  یاستفاده کاربرد ،کرد رییتغ جیتدربه تیوضع ستم،یتا ب
 یو فناور  یعلم یهاافتهیاز  یاتیو به تبع آن استفاده عمل یفناور 

و  یاقتصاد ،یاجتماع یهانهیدر زم یادر جامعه، به اندازه گسترده
رقابت بین اینکه دلیل در عین حال، به. است افتهی میتعمغیره 
فناوری همچنین بر اهمیت علم و ها شدیدتر شد، دولت کشورها

  دند.ز لحاظ امنیت ملی متمرکز شعنوان منبع قدرت ملی ابه
قدرت شناخت قدرت و گام در درک روابط بین فناوری  اولین

فناوری قدرت شهروندان متوسط هر کشور را  .تکنولوژی است
  .دهدهای مختلف را افزایش میفزایش و همچنین قدرت دولتا

های سیاسی با ای دارد و قدرتعلم در دنیای کنونی جایگاه ویژه
اند زدن بر کارکردهای علم در میدان یا فضای جهانی توانستهتکیه

بر قدرت و اقتدار خود بیفزایند. فرآیند تولید علم از منابع مهم 
صورت کامًال به ۱۹۸۰رود. این مقوله از دهه جهان به شمار می

مورد توجه قرار  وشون مک برایدو  ی اسمیتآنتونجدی در آثار 
های گیریگرفته و در آنها به نقش مهم علم و اطالعات در تصمیم

بر  مک برایدو  اسمیتسیاسی اشاره شده است. چکیده سخن 
ها در جریان اطالعات تکیه دارد. از دید آنها عامل اثربخش رسانه

تی کشورهای نگی و اطالعاترین محور ابزار قدرت فرهرسانه مهم
  .]39[رودیافته به شمار میتوسعه

عنوان محصول تمدن جدید بشری در اواخر قرن تکنولوژی به
کننده در مبادالت اقتصادی، بیستم به المانی اساسی و تعیین

سیاسی و قدرتی جوامع در آمد که مبین سطح پیشرفت و 
توانمندی یک ملت و عامل تفوق و برتری آن ملت نیز محسوب 

  است.شده 
از زمان وجودی تا نیم قرن اخیر که قدرت کشورها بنابراین 

ارزش کشورها در  ،شودبراساس توان نظامی آنها سنجیده می
های اری آنها در استراتژیذتحوالت جهانی با توجه به میزان تاثیرگ

حال جدال برای  های برتر درکرد. قدرتنظامی اهمیت پیدا می
سال اخیر دنیا حرکت خود  ۵۰۰در  .دهای قدرت فیزیکی بودنبرتری

امروزه کشورها در عرصه رو به سوی ژئواکونومی انجام داده است. 
ترین جهان در پارامترهایی قدرتمند هستند. قدرت نظامی مهم

عرصه قدرتمندی یک کشور است که در سایه توانایی علمی به 
شتیبانی رسد. با تاکید بر آنکه اقتصاد پویا عامل موثر در پظهور می

  .]40[از قدرت سیاسی و نظامی است
بنابراین امروزه عامل اصلی تولید دانایی است و نه مواد اولیه. 

های های مبتنی بر نهادهشاخص اقتصاد دانایی برخالف اقتصاد
ها اضافه سنتی کار و سرمایه است که هر اندازه دانایی در فعالیت

کند. کشورهایی مثل میمیزان بیشتری افزایش پیدا  شود، تولید به
ایران و عراق که با مواد خام و اولیه سر و کار دارند و اقتصادشان 
بیشتر متکی بر صادرات مواد اولیه و خام مانند نفت یا محصوالت 

جهان بازده نزولی تعلق دارند و هر قدر تالش  کشاورزی است، به
ا کنند و هر اندازه در این چارچوب موفقیت کسب نمایند، تنه

ای که هستند خود را در همان پله و مرتبه ممکن است جایگاه
 -های پیشرفت اقتصادیحفظ کنند و دیگر برای صعود از پله

کردن اجتماعی، توان یا سرعت کافی ندارند و درنتیجه قادر به کم
فاصله خود با دنیای پیشرفته نخواهند بود. در جهان بازده صعودی 

و این تنها دانایی نیست که جای شوند بسیاری چیزها عوض می
ها هم عوض دهیگیرد، بلکه سازمانسنگ، آهن و نفت خام را می

صورت شده است و سلسه مراتب سازمانی، هرمی و عمودی به
کند، های ارتباطی کاهش پیدا میآید، الیهمسطح و افقی درمی

دهد، سلطه و اقتدار جایش را به رییس جای خود را به مدیر می
نیت، ترس جایش را به عشق و من جایش را به ما حسن 
  .]41[دهدمی

  

  هایافته
  پرسش اساسی پژوهش

های زیر میان جایگاه علم و فناوری، های شاخصبراساس گروه
  ای برقرار است؟.اقتصادی و قدرت کشورها چگونه رابطه

ی قدرت به ترتیب از یو اس نیوز اند هامجموع شاخص ۱جدول 
کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و هزینهورلد ریپورت، 

ت و معادل قدرت به قیمت ثاب -های علوم (میلیارد دالرحوزه
خرید)، میانگین تعداد مدارک علمی منتشرشده و میانگین نسبت 

را  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰استناد به هر یک از مدارک علمی در بازه زمانی 
  پاسخگویی به سئوال پژوهش دهد.نشان می
رسد میان جایگاه علم و فناوری، اقتصاد و قدرت رابطه به نظر می

دار دوطرفه وجود داشته باشد. برای اثبات این مساله، معنی
  شود.های پژوهشی انجام میچندین آزمون روی یافته

رابطه میان جایگاه علم و  ۱های جدول های شاخصبراساس گروه
  فناوری، اقتصاد و قدرت کشورها چگونه است؟.

تعداد  نیانگیمدر خصوص  ۱ه ترتیب با استناد به جدول الف) ب
عنوان به ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰از سال شرشده کشورها تمن یکل مدارک علم

که نسبت  ۱های علم و فناوری و جدول شاخصی از گروه شاخص
کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه استناد به میانگین هزینه
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های ت خرید) در سالبه قیمت ثابت و معادل قدر  -(میلیارد دالر
های اقتصادی، ای از شاخصعنوان نمایندهبه ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰

همبستگی بین دو متغیر با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  
  

 ثابت قیمت به دالر، میلیارد( علوم هایحوزه و توسعه و تحقیق داخلی ناخالص کردهزینه ریپورت، ورلد اند نیوز اس یو از ترتیب به قدرت هایشاخص مجموع )۱ جدول
  ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۰ زمانی بازه در علمی مدارک از یک هر به استناد نسبت میانگین و منتشرشده علمی مدارک تعداد میانگین ،)خرید قدرت معادل و

 ردیف
قدرت نظامی و 
 اقتصادی و نفوذ
  سیاسی

کرد میانگین هزینه
ناخالص داخلی 
تحقیق و توسعه 

٢٠١٠- ٢٠١٨  

  یبندرتبه

کرد هزینه نمیانگی
ناخالص داخلی تحقیق و

توسعه براساس 
- ٢٠١٨های علوم حوزه

٢٠١٠  

  بندیرتبه

میانگین تعداد کل 
مدارک علمی 

منتشرشده کشورها 
٢٠١٠- ٢٠١٨  

  بندیرتبه

میانگین نسبت 
استناد به هر یک از 
مدارک علمی هر 

  ٢٠١٠- ٢٠١٨کشور 

بندیرتبه

  ۱۲  ۶۳/۱۲  ۱  ۷۸/۶۲۶۲۶۸  ۱  ۰۰/۲۸۷۵۹۰۲۲۶۰۱  ۱  ۴۱/۴۷۵ ایاالت متحده  ١
  ۳۷  ۰۰/۵  ۱۴  ۶۷/۵۵۸۲۴  ۴  ۰۰/۱۸۶۲۴۴۲۱۲  ۹  ۶۳/۴۲ روسیه ٢
  ۳۳  ۶۲/۶  ۲  ۷۸/۳۷۸۲۶۹  ۵  ۰۰/۱۷۴۲۶۶۹۱۱  ۲  ۷۳/۳۰۶ چین ٣
  ۱۵  ۱۲/۱۲  ۴  ۱۱/۱۶۲۹۶۳  ۶  ۰۰/۵۳۷۵۳۱۵۹  ۴  ۱۶/۱۰۰ آلمان ٤
  ۱۳  ۵۲/۱۲  ۳  ۳۳/۱۸۵۱۳۲  ۱۲  ۰۰/۱۹۸۸۲۳۰۵  ۸  ۰۹/۴۴ انگلستان ٥
  ۱۷  ۵۳/۱۱  ۷  ۷۸/۱۱۴۴۵۵  ۷  ۰۰/۳۴۱۸۸۳۸۴  ۷  ۵۲/۵۵ فرانسه ٦
  ۲۵  ۳۳/۸  ۵  ۴۴/۱۲۸۱۳۸  ۳  ۰۰/۱۵۸۵۳۴۹۲۰۰۰  ۳  ۸۳/۱۶۳ ژاپن ٧
  ۱۴  ۴۵/۱۲  ۲۷  ۸۹/۱۹۲۸۷  ۱۱  ۰۰/۲۳۰۶۳۳۷۸  ۱۹  ۹۵/۱۰ اسرائیل ٨
  ۲۱  ۷۳/۹  ۳۳  ۷۸/۱۴۰۴۰  ۳۷  ۰۰/۷۱۱۵۷۳  ۳۵  ۵۱/۴ عربستان ٩
  ۲۴  ۱۶/۹  ۱۲  ۲۲/۷۲۱۴۳  ۲  ۰۰/۱۹۳۹۶۹۹۲۴۷۲  ۵  ۱۱/۶۷ کره جنوبی ١٠
  ۱۱  ۸۰/۱۲  ۹  ۴۴/۹۷۴۸۱  ۱۰  ۰۰/۲۳۲۹۳۷۱۴  ۱۱  ۹۵/۲۸ کانادا ١١
  ۳۲  ۷۶/۶  ۱۶  ۸۹/۴۱۲۵۵  ۱۸  ۰۰/۱۰۸۴۳۴۲۸  ۲۱  ۸۹/۹ ایران ١٢
  ۱  ۸۲/۱۶  ۱۷  ۸۹/۴۰۹۸۷  ۲۵  ۰۰/۲۸۰۵۵۶۴  ۱۸  ۲۰/۱۲ سوئیس ١٣
  ۱۰  ۸۷/۱۲  ۱۱  ۷۸/۸۳۲۰۳  ۱۵  ۰۰/۱۵۲۶۰۷۱۸  ۱۲  ۷۷/۲۵ استرالیا ١٤
  ۴  ۳۲/۱۴  ۱۸  ۸۹/۳۸۵۲۵  ۲۴  ۰۰/۲۸۰۶۶۶۴  ۱۷  ۴۳/۱۲ ترکیه ١٥
  ۳۵  ۴۵/۶  ۶  ۵۶/۱۱۴۸۸۴  ۱۶  ۰۰/۱۴۷۶۰۶۷۳  ۶  ۵۱/۵۷ هند ١٦
  ۱۶  ۷۶/۱۱  ۸  ۳۳/۹۹۵۰۱  ۱۷  ۰۰/۱۴۵۳۸۹۹۶  ۱۳  ۴۸/۲۵ ایتالیا ١٧
  ۳  ۷۴/۱۴  ۳۰  ۱۸۴۱۲٫۳۳  ۲۳  ۰۰/۵۱۸۹۳۶۳  ۲۰  ۶۳/۱۰ سنگاپور ١٨
  ۸  ۰۱/۱۳  ۲۱  ۳۳/۳۵۸۹۱  ۲۰  ۰۰/۸۵۶۰۹۵۹  ۱۵  ۰۰/۱۵ سوئد ١٩
  ۳۱  ۷۸/۶  ۳۵  ۱۱/۱۱۱۰۱  ۱۳  ۰۰/۱۹۷۵۵۷۷۱  ۳۲  ۲۲/۵ پاکستان ٢٠
  ۱۸  ۱۱/۱۱  ۱۰  ۶۷/۸۳۳۱۴  ۲۱  ۰۰/۸۴۶۶۹۹۴  ۱۴  ۳۵/۲۰ اسپانیا ٢١
  ۲۰  ۷۵/۹  ۳۷  ۵۶/۲۱۲۸  ۲۷  ۰۰/۲۲۷۲۸۴۴  ۲۶  ۴۲/۷ قطر ٢٢
  ۵  ۱۵/۱۴  ۲۲  ۴۴/۳۰۴۹۴  ۲۲  ۰۰/۵۲۸۹۳۶۳  ۲۲  ۸۰/۹ بلژیک ٢٣
  ۶  ۰۰/۱۴  ۱۵  ۰۰/۵۳۵۷۹  ۱۹  ۰۰/۸۶۶۰۹۵۹  ۱۶  ۶۴/۱۴ هلند ٢٤
  ۹  ۹۰/۱۲  ۲۹  ۰۰/۱۹۰۴۸  ۳۲  ۰۰/۱۹۷۶۰۶۷  ۳۰  ۵۷/۵ نروژ ٢٥
  ۲  ۲۸/۱۶  ۲۴  ۷۸/۲۳۱۴۵  ۲۸  ۰۰/۲۱۰۶۴۶۶  ۲۷  ۱۸/۷ دانمارک ٢٦
  ۲۷  ۹۲/۷  ۳۲  ۳۳/۱۴۹۸۷  ۳۶  ۰۰/۱۲۲۹۴۰۹  ۳۷  ۶۲/۳ مصر ٢٧
  ۳۰  ۰۲/۷  ۱۳  ۰۰/۶۲۰۰۷  ۱۴  ۰۰/۱۸۵۸۰۷۵۲  ۱۰  ۲۴/۳۳ برزیل ٢٨
  ۲۲  ۴۹/۹  ۲۰  ۸۹/۳۷۶۶۱  ۳۱  ۰۰/۲۰۵۶۳۲۲  ۲۹  ۰۲/۶فریقای جنوبیآ ٢٩
  ۲۸  ۴۷/۷  ۲۸  ۳۳/۱۹۲۶۱  ۸  ۰۰/۲۵۶۷۲۹۶۷  ۲۳  ۸۷/۸ مکزیک ٣٠
  ۷  ۱۸/۱۳  ۳۱  ۵۶/۱۸۳۲۳  ۹  ۰۰/۲۵۰۰۲۷۴۴  ۲۴  ۷۸/۷ فنالند ٣١
  ۲۹  ۰۵/۷  ۱۹  ۶۷/۳۷۸۴۰  ۲۶  ۰۰/۲۳۷۲۸۴۴  ۲۵  ۵۱/۷ لهستان ٣٢
  ۳۴  ۶۱/۶  ۳۶  ۳۳/۷۰۶۰  ۳۴  ۰۰/۱۳۶۵۵۱۷  ۳۴  ۷۲/۴ اندونزی ٣٣
  ۱۹  ۵۶/۱۰  ۲۵  ۸۹/۲۰۷۱۵  ۳۵  ۰۰/۱۲۶۵۵۱۷  ۳۶  ۰۹/۴ پرتقال ٣٤
  ۲۳  ۲۱/۹  ۳۴  ۳۳/۱۲۲۵۵  ۲۹  ۰۰/۲۰۹۲۹۶۹  ۳۳  ۹۵/۴ آرژانتین ٣٥
  ۳۶  ۹۷/۵  ۲۳  ۲۲/۲۳۶۲۶  ۳۰  ۰۰/۲۰۵۶۴۶۶  ۲۸  ۵۵/۶ مالزیا ٣٦
 ۲۶  ۲۶ ۱۷/۸  ۰۰/۲۰۵۳۱  ۳۳  ۳۱ ۰۰/۱۶۴۵۱۷۲  ۲۸/۵ چک ٣٧

سوئیس  ۸۲/۱۶ایاالت متحده  ۷۷۷۸/۶۲۶۲۶۸ایاالت متحده  ۲۸۷۵۹۰۲۲۶۰۱ایاالت متحده  ۴۷۵٫۴۰۷۷۷۷۸ صفرماگزیمم
 روسیه  ۹۹۸۸۸۸۸۸۹/۴ قطر  ۵۵۵۵۵۶/۲۱۲۸ عربستان  ۷۱۱۵۷۳ مصر  ۶۲/۳ صفر مینیمم

٦٠/١٦٣١ جمع  صفر  ۳۸۷/۲۵ صفر  ۳۳/۲۸۲۳۷۵۱ صفر ۰۰/۶۴۷۳۱۵۴۶۲۱۷ صفر 
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  )خرید قدرت معادل و ثابت قیمت به -دالر میلیارد( ۲۰۱۰-۲۰۱۸ توسعه و تحقیق داخلی ناخالص کردهزینه میانگین )۳ نمودار

  

 
  ۲۰۱۰-۲۰۱۸ هایسال بین کشورها منتشرشده علمی مدارک کل تعداد میانگین )۴ نمودار

  
تعداد کل  نیانگیمنسبت  ۱ب) به ترتیب با استناد به جدول 

 ۱و جدول  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰از سال شرشده کشورها تمن یمدارک علم
و  قیتحق یکرد ناخالص داخلنهیهز نیانگیمکه نسبت استناد به 
به  -(میلیارد دالر ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰علوم  یهاتوسعه براساس حوزه

قیمت ثابت و معادل قدرت خرید) همبستگی بین دو متغیر با 
  آزمون اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.

 نیانگیم در خصوص ۱های مندرج در جدول ج) براساس داده
و  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰هر کشور  یاز مدارک علم کینسبت به هر 
کرد ناخالص گین هزینهمربوط به میان ۱های جدول همچنین داده

ت و معادل به قیمت ثاب -داخلی تحقیق و توسعه (میلیارد دالر
همبستگی بین دو  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰های قدرت خرید) در بین سال

  متغیر با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد.
-p یا داریمعنی. بود خواهد -۱ تا ۱ بین عددی همبستگی ضریب

value دو بین رابطه داربودنمعنی دهندهنشان ،۰۵/۰ از کمتر 
  .است متغیر
 علمی مدارک کل تعداد بین همبستگی ضریب الف حالت در

 داخلی ناخالص کردهزینه میانگین به نسبت و کشورها منتشرشده
 دهدمی نشان همبستگی ضریب این. است ۸۹۱/۰ توسعه و تحقیق
. دارد وجود مثبت همبستگی رابطه متغیر دو این بین که

 دهندهنشان که است ۰۵/۰ از کمتر نیز داریمعنی همچنین سطح
  .است متغیر دو بین رابطه داربودنمعنی
 علمی مدارک کل تعداد بین همبستگی ضریب ب حالت در

 داخلی ناخالص کردهزینه میانگین به نسبت و کشورها منتشرشده
 ضریب این که است ۶۴۸/۰ علوم براساس توسعه و تحقیق

 همبستگی رابطه متغیر دو این بین که دهدمی نشان همبستگی
 ۰۵/۰ از کمتر داری نیزعالوه بر این سطح معنی. دارد وجود مثبت
  .است متغیر دو بین رابطه داربودنمعنی دهندهنشان که است
 علمی مدارک از یک هر به نسبت همبستگی ضریب ج حالت در
 و تحقیق داخلی ناخالص کردهزینه میانگین به نسبت و کشور هر

 که است ۶۶۵/۰ از داری باالترسطح معنی و است ۰۷۴/۰ توسعه
  .است متغیر دو بین رابطه داریمعنی عدم دهندهنشان
 گذاریسرمایه راس در ژاپن و آلمان چین، متحده، ایاالت هایدولت

میانگین  میلیارد دالر۱۰۴۴ مجموع در هستند. توسعه و پژوهش در
گذاری در بخش تحقیق و توسعه سرمایه ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰سال  ۹

کشور تقریبًا  ۱۰دهد که در حقیقت، نشان می ۱جدول اند. کرده
دهند. ایاالت متحده های علمی جهان را تشکیل میکل هزینه ۸۰%

  به مراتب باالتر از سایر نقاط جهان است.
داخلی ناخالص کردهزینه انگینمی ترتیب به ۴ و ۳ نمودارهای
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 معادل و ثابت تقیم به -دالر میلیارد( ۲۰۱۰-۲۰۱۸ توسعه و تحقیق
 منتشرشده علمی مدارک کل تعداد میانگین و) خرید قدرت
  .دهندمی نشان را ۲۰۱۰-۲۰۱۸ هایسال بین کشورها

تحقیق و توسعه شامل انواع وسیعی از صنایع مختلف شامل 
تحقیقات هوش مصنوعی، اختراع داروهای  های همه چیز ازهزینه

های جنگنده پیشرفته از طریق جدید و ساختن جت
های دولتی، خصوصی، علمی و غیرانتفاعی برای گذاریسرمایه

  تحقیق و توسعه است.
  

  گیرینتیجه
روشنی گویای این واقعیت است که نتایج پژوهش حاضر نیز به

داری ت رابطه معنیمیان جایگاه علم و فناوری، اقتصاد و قدر 
وجود دارد. باید توجه داشت بین کشورهایی که از نظر قدرت رتبه 

آمده مشخص شد که کامًال دستهای بهباالیی دارند با آزمون و داده
های باالیی قرار دارند. یعنی این در فناوری و قدرت نیز در رتبه
 هایشده بر روی شاخصهای انجامرابطه با استفاده از آزمون

زیرگروه علم و فناوری، اقتصادی و قدرت مورد تایید قرار گرفته 
است. الزم به ذکر است که رابطه بین دانش، اقتصاد و قدرت دو 

). به بیانی دیگر کشورهایی که توجه و ۱سویه است (شکل 
های قدرت اقتصادی خود گذاری بیشتری را بر روی شاخصسرمایه

پیشرفت و رشد بیشتری در اند، به تبع آن شاهد کردهصرف می
اند. در این میان، های جایگاه علم و فناوری خود بودهشاخص

باالتربودن جایگاه کشورهای ایاالت متحده، ژاپن، آلمان، انگلستان 
کرد و قدرتمندی در های تولید علم، هزینهو فرانسه در شاخص

  شود.جهان از مصادیق روشن این بیان محسوب می
ذیربودن تاثیر علم و فناوری بر جایگاه اقتصادی و با وجود انکارناپ

جز علم و سپس قدرت یک کشور باید پذیرفت که عواملی به
فناوری بر قدرت دخیل هستند، چراکه برخی کشورها از جایگاه 
علم و فناوری ضعیفی برخوردار هستند ولی به لحاظ قدرت جزء 

نکه ن ایشوند. به این ترتیب، ضمکشورهای باال محسوب می
توان تاثیر این رابطه را مورد تایید قرار داد، باید پذیرفت که می

کرد کم در تحقیق و توسعه برخی از کشورها نظیر دلیل هزینه
روسیه، عربستان و قطر درآمد کم آنها نیست بلکه این نقصان 

های علم و فناوری و بیشتر به عوامل دیگری از جمله به اولویت
  گردد.نیز برمیهای آن کشور برنامه
ای که ، به گونهاست هیای دو سورابطه دانش و قدرترابطه پس 

کنند. علم بعد از جنگ جهانی دوم در هر کدام یکدیگر را تولید می
خدمت اقتصاد قرار گرفت و به بنگاه اقتصادی عظیمی تبدیل شد. 

بودن مفهومی ندارد و علم العلومعلم دیگر به شخص نیست. جامع
  تبدیل شده و دارای سازمان است.به گروه 

  

  
 رابطه بین علم و فناوری، اقتصاد و قدرت )۱شکل 
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نقش علم و فناوری یکی از ابعاد بزرگ قدرت یک کشور است. 
مگر اینکه علم هیچ امپراطوری در سرتاسر تاریخ ایجاد نشده است 

و فناوری در آن امپراطوری تقویت شده باشد. منظور از علم و 
های عملی و نظری است. تولید علم و تبدیل فناوری تمامی عرصه

های سازی بایستی جزء اولویتآن به فناوری با هدف تجاری
سازی و استحکام قدرت عنوان مبنای دروناساسی یک کشور به
  ملی کشور قرار گیرد.

در جهان امروزی علم و فناوری از مبانی قدرت و ابزار  پس
آید. دارابودن علم و فناوری به سیاست کشورها به حساب می
های دارای علم دهد. درواقع دولتکشور توان استحکام بخشی می

توانند خود را در قبال تهدیدات بیرونی مصون بدارند و فناوری می
ان بیشتری سخن بگویند و به و یا با داشتن ابزارهای قدرت با تو

جموعه کارکردهای عبارتی ابزار دیپلماسی بهتری در اختیار دارند. م
عنوان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی علم و فناوری، آن را به

تقویت قدرت هوشمند، ترکیبی از قدرت  برایارزشمند  منبعی
  .قدرت نرم تبدیل کرده است سخت و

ثیر چشمگیر ادلیل تن، علم و فناوری بهاز دیدگاه اکثر اندیشمندا
بسیار زیاد و روزافزونی در  آن در توسعه و رفاه بشری از اهمیت

. به تعبیر دیگر، علم و فناوری هستندزندگی و حیات بشر برخوردار 
سوب یکی از فاکتورهای اصلی قدرت ملی کشورها مح هم خود

چون قدرت  د و هم در تقویت سایر ابعاد قدرت ملینشومی
نقش و کارکرد اساسی غیره اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و 

، استحور اصلی سنجش قدرت م ،ند. در قرن اخیر قدرت دانشدار 
ست ا هاعلم و فناوری مدت تا جایی که کشورهای پیشرو در عرصه

های علم و فناوری شده شاخصریزیطور مستمر و برنامهکه به
  .نندکگیری میخود را اندازه
 سیاسی ایرانکه بتواند به جامعه  این بود پژوهشهدف این 

که در آینده، احتمال  ها را نشان دهدارزیابی و برآورد قدرت کشور 
تراز وجود دارد. این چارچوب دیدگاه شدن آنها به رقیبان همتبدیل
کند تا بتوان دهد و کمک میتری درباره قدرت به دست میوسیع

قدرتمند تمیز  "ظاهراً "درتمند را از کشورهای ق "واقعاً "کشورهای 
  داد.
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