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چکيده
علومشناختی به عنوان یکی از چهار رکن اصلی علوم همگرا بهطور شتتابناکی در اتار رشتد س رستترت استت س
سیاست رذاری س هدایت راهبردی این رشته نیازمند یک دید س اشراف کلنگر س کالن نسبت به سضعیت ایتران در ایتن
اوزهی علمی است.
بر این اساس مطالعهی رسند پیشرفت کشورهای اسالمی منتخب غرب آسیا س آمریکا میتواند دید س اشراف کتلنگرانتهای
نسبت به سضعیت موجود س پیشِرسی کشورهای اسالمی س به خصتو

ایتران در اختیتار رراردهتد .بترای ایتن مننتور رسنتد

تولیدات علومشناختی در چهار کشور اسالمی منتخب ،آمریکا س رژیم صهیونیستی مورد بررسی ررار ررفت.
این پژسهش از ایث رستشناسی یک پژسهش آمیختهی درهمتنیدهی تک فازی است که از دادههتا س رستهتای
کیفی س کمّی بهصورت همزمان س موازی استفاده میکند .در این پژسهش از رستها س فنون رسنتدپژسهتی مشتتمل بتر
فنون سبکاسی ،علمسنجی س رورلترندز استفاده شد .دادههای سبکتاسی از شتبکهی متخصصتین ارفتهای لینکتداین
استخراج شد س دادههای علمسنجی از  1111مقالهی علومشناختی منتشر شده در پایگاه ساینسدایرکت بهدست آمد.
نتایج پژسهش بهصورت تفسیری ،توصیفی س همچنین کمّی ارائه شدهاست که ااکی از شتکاف علمتی زیتاد بتین
کشورهای اسالمی س کشورهای پیشرس در زمینهی علومشناختی است .همچنین مقایسهی نتایج ااصتل از سبکتاسی س
نتایج ااصل از رورلترندز ااکی از تمرکز کشورهای اسالمی بر اوزهی رسانشناسی شناختی س علوم رفتاری استت س
بالعکس تولیدات پ ژسهشی علوم شناختی در هوت مصنوعی س رسباتیک در کشورهای استالمی در ستطپ پتایینی رترار
دارد که نیازمند سیاسترذاری س برنامهریزی راهبردی در این ابعاد است.

 . 1دانشجوی دکتری دانشگاه س پژسهشگاه عالی دفاع ملتی س تحقیقتات راهبتردی ،تهتران ،ایتران؛ نویستنده مستلور،
رایانامهabouzar.seifi.k@gmail.com :
 . 2دانشجوی دکتری دانشگاه س پژسهشگاه عالی دفاع ملی س تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران
 . 3استادیار دانشگاه س پژسهشگاه عالی دفاع ملی س تحقیقات راهبردی

کليد واژهها :روند ،روندپژوهي ،علوم و فناوريهاي همگرا ،علوم شناختي ،علمسنجي
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از ایث فرصتهتا س چته از ایتث تهدیتدات بترای سیاستترتذاران عمتومی س بتهسیتژه
سیاسترذاران علمس فناسری بسیار اائز اهمیت است.
علوم س فناسریهای همگرا توجه همگان را به خود معطوف کرده است س انتنار متیرسد
جهان را با انقالب بزرری در تمام عرصهها رسبرس کند .دسلتها ،شرکتهای بتزر ،،مراکتز
تحقیقاتی س پژسهشی س اتی شبکههای غیررانونی در تکاپوی بهرهبترداری از فرصتتهتای
آیندهی نهفته در فناسریهای هم ررا هستند .انقالب علمی که از آن با عنوان انقالب چهتارم
صنعتی 1یتاد متیشتود ،زمینته هتای تلفیتد دنیتای زیستتی ،دیجیتتار س فیزیکتی را فتراهم
خواهدآسرد.
با نگاهی به اجزای ساژهی اِنبیکز 2به سضوح نقش علومشناختی بهعنوان یکتی از چهتار
مولفهی اصلی علوم همررا به چشم میخورد .دانشی تقریبا جدیتد کته متیتوانتد در عتین
فرصتآفرینی برای انسانها ،در صورت سوء استفاده توسط برخی دسلتتهتا ،شتبکههتا یتا
ررسه های غیررانونی تهدیدات جدی را برای کشورها س ملتها به بار بیتاسرد .بنتابراین ،بتر
اساس آنچه تشریپ شد ،سیاسترذاری در اوزهی علوم شناختی را بایتد ارتدامی مهتم در
ننر ررفتت کته در صتورت غفلتت از آن ،ممکتن استت کشتور در ایتن زمینتهی دانشتی
ردرت آفرین به پیشرفت های چشمگیر ،جهشی س هدفمند مورد انتنار دست پیتدا نکترده س
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مقدمه
رسترت رسزافزسن ابعاد عمومی س اجتماعی اثرات رشد فناسریهای نوین در جهان چته

یا در اثر موازیکاریها س یا تمایل به انجام فعالیتهای دست پایین ،همافزایی الزم بهسرتوع
نپیوندد.
با در ننر داشتن این مهم که سیاستترتذاری علتمسفنتاسری کتانون اشتتراک متدیریت
علمسفناسری س مطالعهی علمسفناسری است س این که سیاسترتذاریهتای علتم س فنتاسری
برای هر کشور بر دس مولفهی مکانی س زمانی تکیه دارند ،بنابراین ،به سبب چهارچوبهتای
خا

س سیژهی هر کشور باید برای بررسی ابعاد علوم س فناسریهای جدید در سطپ همان

1. 4Th Industrial Revolution
2. NBIC
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کشور یا کشورهای مورد مطالعه ،مالانات مطالعاتی سیژهای را مورد توجه س مطالعته رترار
داد (پیوسته.)13۳۱ ،
با توجه به رسترهی سسیع علوم همگرا س عدم تمرکز مطالعات راهبردی س آینتدهپژسهتی
در ایتران بتتر اتوزهی علتتوم شتناختی ،سیاستتترتذاری درستتت س هوشتمندانهی علتتوم س
فناسریهای شناختی را میتوان در ررس کسب دید س اشراف کلنگرانه از علوم شتناختی در
ابعاد رونارون آن بر شمرد؛ از این ایث نتایج مطالعهی رسندپژسهی پیشرفت کشور در ایتن
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رشتهی علمی در مقایسه با سایر کشورها میتواند بینشی رسشن س منطقی از سضعیت کشور
در این اوزه ی علمی ایجاد کرده س به کسب هوشمندی راهبردی الزم برای سیاسترذاری
در این زمینه کمک کند.
تغییرات پرشتاب در زمینهی علوم س فناسری ،شگفتیهای بستیاری را در ابعتاد مختلت
زندری بشر ررم خواهد زد .بنابراین ،زنده ماندن س ادامته ایتات در ایتن جهتان ،ضترسرت
سیاسترذاری برای اردامات پیشدستانه را چند برابر میکند .چترا کته بترای جلتوریری از
مواجهه بتا غافتلریتری راهبتردی چتارهای نیستت جتز کستب هوشتمندی راهبتردی 1در
اوزه های ردرت آفرین؛ تا بتوان در یک افد زمانی منطقی ،سیاسترتذاری هوشتمندانه را
برای طرحریزی س اجرای اردامات آتی به انجام رساند (نامداریان س نقس زاده.)13۳۱ ،
با در ننر داشتتن ایتن نکتته کته نقتش س اهمیتت آینتدهپژسهتی در سیاستترتذاری س
تصمیمریریهای دسلتی امرسزه در کشور پررنگتر از همیشته استت (کتوثری س رامتتی)13۳۱ ،؛
بنابراین ،در این پژسهش هم با استفاده از یکی از فرارستهای جاافتاده س رویِ آیندهپژسهتی
یعنی رسندپژسهی تالت میشود بینش س نگاه رسشنی که الزمهی سیاسترذاری در اوزهی
علوم شناختی است ،تولید شود.
در این مقاله پس از ارائه ی معرفی کوتاهی از علومشناختی س مولفتههتای آن ،سضتعیت
دنیا در این اوزهی علمی مورد بررسی ررار میریرد .هدف از بررسی شبکهی پژسهشتگران
س تولیدات پژسهشی علتوم شتناختی در کشتورهای پیشترس ،مقایستهی ایتن دستتاسردها بتا
سضعیت کشورهای شاخص جهان اسالم استت .در نهایتت ایتن مطالعتهی رسنتدپژسهی بتا
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ترکیبی از رست ،فنون س ابزار یعنی سبکاسی ،تحلیل علمسنجی س رورل ترندز به بررستی
همچنین آمریکا س رژیم اشغاررر ردس میپردازد.
برای این مننور ،برخالف رسیههای رایتج در رسنتدپژسهتی کمّتی س یتا کیفتی ،در ایتن
پژسهش از امکانات رابل توجهی که به مدد فنتاسری اطالعتات امترسزه بیشتتر در دستترس
پژسهشرران است بهرهررفته س با تکیه بر مفهوم بیگدیتا 1س بتهکتارریری فنتون دادهپایته س
سبپایه س با رسیکرد پژسهشی به رست آمیخته 2این مطالعهی رسندپژسهی اجرا شتد .عتالسه
بر رستعلمسنجی س سبکاسی ،3از رست سب پایهی رورل ترنتدز 0نیتز در ایتن پتژسهش
استفاده شد.
بر این اساس در این پژسهش بهمننور مطالعهی رسندپژسهی علتوم شتناختی ،ترکیبتی از
فنون تحلیل منابع آشکار ،1علمسنجی س رورلترندز استفاده شد .نتتایج ااصتل از هتر سته
شیوهی بررسی دادهها س مقایسه ی تاییدی این یافتهها ،در بخش نتایج ارائه شدهاست.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
طی دهه های اخیر توجه به کارکرد مغز س ذهن انسانی از ابعاد تازهای توجه پژسهشگران
سراسر دنیا را به خود جلب کردهاستت .انستان بتهعنتوان موجتودی هوشتمندی کته دارای
رابلیتهای مغزی س هوشمندی به مراتب باالتر س غیررابل ریاس با ستایر موجتودات استت،
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رسند پیشرفت علوم شتناختی در کشتورهای استالمی ایتران ،ترکیته ،عربستتان ،پاکستتان س

موضوع شناخت س علوم شناختی را در جهان مطرح کرد .علومشناختی اررچه شاهد اسلتین
جررههای خود در سار  1۳11بودهاست لیکن عنوان علوم شناختی برای اسلین بتار در ستار
 1۳13میالدی معرفی شد (خرازی.)13۳1 ،
علومشناختی در سارع به عنوان یک علم ،در پی شناخت ذهتن س کارکردهتای آن استت.
شاخههای اصلی علومشتناختی را متیتتوان رسانشناستی شتناختی ،علتم عصتبشتناختی،
1. Big Data
2 .Mixed-Method Research
3. Web Mining
4. Google Trends
)5. OSINT (Open Source Intelligence
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زبتتانشناستتی شتتناختی س فلستتفهی ذهتتن معرفتتی کتترد .در اتتالیکتته طتتی دههتتای اخیتتر
زیرمجموعه های تحقیقاتی این علم رسترت س رشد زیادی را پشت سر رذاشتهاست کته از
آن جمله اوزه های هوت مصنوعی ،رسباتیک ،آموزت شناختی ،مهندسی شناختی س  ...رابل
ذکر هستند .در سارع «علم شناختی مطالعهی علمتی س بتینرشتتهای ذهتن س فرآینتدهای آن
استتت کتته ستتاختار ،فرآینتتد س عملکتترد شتتناختی ذهتتن را م تورد مطالعتته س بررستتی رتترار
میدهد»(اامدی س جاسیدی.)13۳۳ ،
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در این پژسهش هدف اصلی ،مطالعه ی رسند تولیدات پژسهشی ،مطالعات س پژسهشهای
انجام شده در اوزهی علومشتن اختی استت .بختش اصتلی ایتن پتژسهش شتامل مطالعتهی
علمسنجی است .علمسنجی بهعنوان رسشی مطرح در مطالعتات علتم متورد توجّتهاستت س
مجالت پژسهشی معتبر س متعدّدی نتایج پژسهشها س مطالعتات علتمستنجی در رشتتههتای
مختل

را منتشر میکنند .بنابراین ،علمسنجی بهعنوان رسشی معتبر در رسندپژسهی علتوم س

فنتتاسری مطتترح استتت (بیرانونتتد ،ستتیفی رلستتتان س عیوضتتی)1011 ،؛ (زانتتگ س همکتتاران.)211۳ ،1
بر این اساس تولیدات پژسهشی منتشر شده در اوزهی علتومشتناختی بتر بستتر سب منبتع
خوبی است برای بررسی کتالننگتر س رسنتدپژسهی علتومشتناختی در جهتان ،کته در ایتن
پژسهش در فاز علمسنجی از این مقاالت جهت تحلیل علمسنجی استفادهشد.
از طرفی سجود دادههای برخط زمانسارعی 2ظرفیت بهره ریری از این دادههتا بتهمننتور
توضیپ س پیشبینی در اوزههایی را که بهصورت سنتی دادههای آن دیر به دیر س بتا تتاخیر
مهیا میشوند ،افزسنتر میکند (مهیال.)2121 ،3
بنابراین ،با در ننر ررفتن اهمیت س جایگتاه سیتژهی تتوان علمتی در تحقتد اهتداف س
برنامه های راهبردی کشورها س از طرفی با درننر ررفتن جایگاه بیبتدیل علتومشتناختی در
بین علوم همگرا ،بر این اساس این مطالعه بهمننور دستیابی به یک دید کالن از سضتعیت س
رسند تولیدات علمی جهانی س منطقهای در زمینهی علوم شناختی اجرا شد .بتهسضتوح علتم
برای همهی کشورها ابزار ردرت س ثرستآفرینی است .جمهوری اسالمی ایران نیز با هتدف

11۱

1. Zhong et al
2. Real Time Data
3. Mihaela

تمدنسازی اسالمی الجرم نیازمند دستیابی به علوم س فناسریهتای نتوین استت .ایتن مهتم
شناختی است تا با تکیه بر شناخت رسشنی از جهتریتریهتا س سضتعیت رذشتته س اتار
کشور در دنیا بتوان برای هدایت بهتر س آیندهنگرانه ،استراتژیهای پژسهشتی پتیشبرنتده را
تعری  ،سیاستهای مناسبی را اتخاذ س برنامههای الزم را طرحریزی س اجرا کرد.
روششناسي تحقيق
رستهای تحقید کمّی س کیفی هر یک در جایگاه خود از اعتبار س ارزت خاصّی در بین
پژسهشگران برختوردار هستتند س پتژسهش هتای بستیاری بتا اتکتای بتر هتر کتدام از ایتن
رسیکردهای رسشی انجتام شتدهاستت .در مجمتوع چهتار دیتدراه رسشتی ،رستشتناختی،
پارادایمی س عملی اور موضوع پژسهشهای ترکیبی مطرح بوده س است .بنابراین ،بهعنتوان
یک رست ،پژسهشهای ترکیبی بر رردآسری ،تجزیه س تحلیل س ترکیب دس نوع دادهی کمّی
س کیفی در یک پژسهش سااد یا مجموعهای از رستها تمرکز س تاکید دارد (شریفیان.)13۱1 ،
در اار ااضر چهار رسیکرد اصلی برای رست تحقید آمیخته مطرح است کته عبارتنتد
از  .1طرحهای بههم تنیده  .2طترحهتای انتدراجی  .3طترحهتای تشتریحی  .0طترحهتای
اکتشافی که به اسب موضوع س نوع مسلله انتخاب میشوند (مبینی دهکردی علی.)13۳1 ،
بر اساس تعاری

س دستهبندی انواع پژسهشهای آمیخته س با توجه به اینکته رستهتا س
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مستلزم سیاسترذاری منطقی س آینتدهنگرانته در اتوزهی علتوم همگترا س بتهسیتژه علتوم

فنون کمّی س کیفی مورد استفاده در این پژسهش بهصورت موازی اجرا شتدهانتد س کتارکرد
این استفادهی موازی از رستها س دادههای کمّی س کیفی با هدف مقایستهی تاییتدی نتتایج
انجام شدهاست؛ بنابراین ،این مطالعه از ایث رست تحقید یک پتژسهش آمیختتهی بتههتم
تنیده با رسیکرد تک فازی است.
دادههای الزم برای مطالعه س بررسی علمسنجی شتامل مقتاالت انتشتار یافتته در پایگتاه
دادهی بتتینالمللتتی ستتاینس دایرکتتت استتت کتته در رالتتب خرسجتتی  RISبتترای فرآینتتد
تجزیهستحلیل نرمافزاری استخراج س دسته بندی شدند .همچنین دادههتای کیفتی ااصتل از
11۳

سبکاسی هم از شبکهی متخصصین ارفهای لینکداین 1استخراج شدند .این دادههتا شتامل
مشخصات دموررافیک ،زمینته هتای پژسهشتی تخصصتی ،کشتور س شتهر محتل فعالیتت س
دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی پژسهشتگران علتوم شتناختی کشتورهای متورد مطالعته در ایتن
پژسهش بودند .از این دادهها شاخص کمّی تعداد پژسهشگران بته تفکیتک کشتور ااصتا س
در(جدسر شمارهی  )1بهطور خالصه نمایش داده شدهاست.
بررسی سضعیت کنونی علوم شناختی در سطپ جهانی با تکیه بر رست علمستنجی س بتا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011

بهره ریری از ابزار نرمافزاری سی اس اس سیوئر 2صورت ررفتت .در نهایتت نتتایج تحلیلتی
بهصورت ررافیکی استحصار س تفسیر هر یک به تفکیک ارائه شدهاست.
با توجه به اجم رابلتوجه مقاالت اوزهی علومشناختی در دنیتا س بتهطتور ختا

در

پایگاه علمی ساینسدایرکت ،نتایج جستجو به سارهای  2111تا  2121محدسد س تعداد ایتن
دادههای سرسدی به بررسی  1111مقاله ،محدسد شد .الزم به ذکر استت محتدسدیت اعمتار
شده بر اجم دانلود دادهها توسط پایگتاه داده ستاینسدایرکتت موجتب شتد تتا دادههتای
اداکثر  1111مقاله استخراج س سارد فاز تحلیل علمسنجی شود.
افزایش رسز افزسن س تولید بیسابقهی داده س اطالعات بر بستر سب ،این فضای بیکتران
اطالعاتی را امرسزه به منبع اصلی دادهها س اطالعات الزم برای پژسهش تبتدیل کتردهاستت.
در رسیکرد کمّی س ریاسی پژسهشگر با درننر ررفتن درصد خطای آماری مشخصتی ،مقیتد
به مطالعهی جامعه ی آماری محدسدی است تا فرضیات خود را بیازماید .ابزارها ،رستهتا س
نرمافزارهای جدید ،بسیاری از این محدسدیتها را مرتفع کرده س دستت پژسهشتگران را بتا
در اختیار داشتن کالن دادههتا در مطالعتات بتا جامعتهی آمتاری بستیار بتزر ،بازرذاشتته
است(اندریامامونجی ،سیلن س کلین.)211۳ ،3
در مقابل در پژسهش های با رسیکرد استقرایی س کیفی اساساً پژسهشتگر بتهدنبتار رد یتا
تایید فرضیه نیست س نیازی به استفاده از رست های آماری نیست؛ بلکته پژسهشتگر در پتی
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1. LinkedIn
2. VOSviewer
3. Andriamamonjy & Saelens & Klein

کش ت

یافتتتههتتای جدیتتد استتت س رسیکتترد اصتتلی در ایتتن پتتژسهشهتتا اکتشتتافی س یتتا

بر این اساس در این پژسهش اساسا فرضتیهای مطترح نشتده س ایتن پتژسهش بتهدنبتار
اجرای رست های آماری س رد یا تایید فرضیهای نیست؛ بلکته ایتن پتژسهش یتک پتژسهش
آمیخته س عمدتاً کیفی است س با رسیکرد اکتشافی بهدنبتار ارائتهی درک رسشتنی از فضتای
پژسهشی علومشناختی است.
در ادامه هر یک از رستهای مورد استفاده در این پتژسهش در اتدّ کفایتت تشتریپ س
ابعاد فنّی هر یک تشریپ میشود.
روندپژوهي
با سجود پرتکرار بودن عبارت «رسند» در رفتگوها س صتحبتهتا س چته در نوشتتههتا س
اسناد س با توجه به مرسر ادبیات اوزهی رسند س رسندپژسهی با این اار چهارچوب تحلیلی
مشخصی برای مفهومسازی س تجزیهس تحلیل رسند سجودندارد .برخی از پژسهشتگران رسنتد
س رسندپژسهی را پژسهشی کامالً کیفی میدانند س برخی هتم آن را کتامال کمّتی س توصتیفی
برمیشمرند .رسندپژسهی با دایره ساژرانی متشکل از «رسند« ،»1اَبَررسند »2س عباراتی دیگر در
متون مختل

پژسهشی رید شدهاست .با ایناار در اوزهی آیندهپژسهی س اتتی متدیریت

راهبردی ساژهای ابهامبرانگیزتر از ساژهی رسند رابل ذکر نیست .به سارع یک رسند ،اطالعات
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تفسیری/انتقادی است.

(ببی)13۳۱ ،؛ (مبینی دهکردی علی)13۳1 ،

هشدار بههنگام است که بهصورت نشانههای روی 3یا نشتانههتای ضتعی  0رابتل جستتجو
است (لیبل س شوارتز)2111 ،1؛ (سیفی کلستان س همکاران. )13۳۳ ،
اما با سجود ابهامات موجود در بحث رسند س رسندپژسهی س فقدان چهتارچوب مفهتومی
تحلیل رسند ،با این اار چه در رسندپژسهی با رسیکرد توصیفی س چه در رسیکرد کیفتی آن،
فنون س رستها س ابزارهتای متعتددی متورد تاکیتد ررارررفتتهاستت .برختی از رستهتا س
1. Trend
2. Megatrend
3. Strong Signal
4. Weak Signal
5. Liebl & Schwarz
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تکنیکها عبارتند از :سریهای زمانی ،1علمسنجی 2س رسندهایرورل 3که اکنتون عمتدتاً بتا
تکیه بردادههای اینترنتی با دسترسی باز 0نه تنها رسندپژسهی را تسهیل بلکه اعتبتار نتتایج را
نیز تقویت کردهاند (مایهیال)2121 ،1؛ (آیکرسید ،لیوا س راجری.)211۳ ،1
در بین رابلیتهای سبپایه جهت انجام یک مطالعهی رسندپژسهی ،رورتل ترنتدز رابتل
توجّه است .رابلیت رورلترندز در  11می  2111توسط شرکت رورل معرفتی شتد کته تتا
سار  2112تعداد جستجوهای آن به  1.2ترلیون در سار س تا سار  2111نیز بته  1.1بیلیتون
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011

جستتتجو در رسز رستتید .ایتتن آمتتار س رستتتردری استتتفاده از امکتتان رورتتلترنتتدز توستتط
پژسهشگران س سایرین نشان دهندهی رسایی نتایج این ابزار رسندپژسهی س مقبولیت س اعتبتار
آن در پژسهشهای علمی است (جان ،یو س چو.)211۱ ،1
بر این اساس میتوان رابلیتهای این چنین مهم را در پژسهشها مورد استفاده رترار داد
س ادارل در پژسهشهای توصیفی بهردر کفایت از این رابلیتها س امکانات بهترهی الزم را
برد ،که در این پژسهش هم مورد استفاده ررارررفت.
علمسنجي
فنون تجزیه ستحلیل علمسنجی هم از جمله رسیکردهای موثر در ارائهی درک ررافیکتی
دانشی ،ترسیم نقشهی ررافیکی دانشی س انجام تجزیهستحلیل مبتنی بر دادههای سبی س البتته
با ارائهی نتایج توصیفی س ررافیکی است که میتواند دانش رستتردهای را از پیشترفتهتای
یک اوزهی پژسهشی س علمی در اختیار مخاطبان آن ررار دهد .از ابزارهتای پرکتاربرد ایتن
رسیکرد میتوان به سایتنتاکسپلورر ۱س نرمافزار سی اس اس سیوئر ۳اشاره کرد که نقشتهای
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1. Time Series
2. Scientometrics Analysis
3. Google trends
4. Open Access
5. Mihaela
6. Aykroyd, Leiva, & Ruggeri
7. Jun, Yoo, & Choi
8. CiteNetExplorer
9. VOSviewer

همنویسندری ،1هماستنادی ،2شبکهی استتنادی را بتا تحلیتل دادههتای مستتخرج از پایگتاه
در سارع علمسنجی به یک اوزهی علمی ختا

محتدسد نمتیشتود .چترا کته امترسزه

انباشت تولیدات پژسهشی توسط مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههتا س پژسهشتگران نیازمنتد یتک
بررسی کلنگر است .یک بررسی کالن میتواند هم بترای بررستی سضتعیت پتژسهشهتای
انجام شده در یک رشته مفید باشد س هم برای تصمیمستازی بتهمننتور هتدایت صتحیپ س
بهینهتر پژسهش های آتی سودمند باشد .در اقیقت نتایج یک مطالعه س بررسی علتمستنجی،
یک دید س نگاه کلنگر س کالن ایجتاد متیکنتد کته چگتونگی س جهتتهتای رشتد س نمتو
پژسهشهای یک اوزهی تحقیقاتی ،افراد متوثر ،مراکتز س موسستات اصتلی را بتهصتورت
تحلیلهای خوشهای بررسی میکند .از این رس انجام پژسهشهای بهرسز بتهسیتژه در دنیتای
توام با تغییرات پرشتاب کنونی نه تنها از ایث پژسهشی جذاب س ارزندهاست کته از ایتث
مدیریتی س سیاسترذاری پژسهشی هم رابل توجهاست (بیرانوند ،سیفی کلستان س عیوضی.)1011 ،
روندهاي گوگل
رورلترندز یکی از امکانات سبپایهای است که در پژسهشهای داخلی تتوجهی بته آن
نشدهاست که در این پژسهش از آن بهره ررفتهشد.
در پژسهشی که نتایج آن منتشر شدهاست ،تعتداد  111پژسهشتی کته از رابلیتت رورتل
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دادههای علمی پژسهشی در اختیار ررار میدهند (زس س سس.)211۳ ،3

ترندز استفاده کردهاند ،مورد مطالعه ررار ررفتهاست س نتایج این پژسهش موید بتهکتارریری
سسیع رابلیت رورلترندز در زمینتههتای پژسهشتی مختلت

از جملته ،فنتاسری اطالعتات،

ارتباطات ،پزشکی ،سالمت ،کسب س کار س ارتصاد است .همچنین این پتژسهشرتران رشتد
چشمریر استفاده از ابزار رورلترندز طی دههی اخیر را نیز رزارت کردهانتد .نکتتهی رابتل
توجه در این پژسهش اینست که بهکارریری رورتلترنتدز نته تنهتا بته پتژسهش س بررستی

1. Co-Authorship
2. Co-Citation
3. Zou & Vu
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رذشته متور

نیست کته ایطتهی کتاربرد آن بته پتیشبینتی تغییترات آینتده هتم کشتیده

شدهاست(جان س همکاران.)211۱ ،1
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقیق
در این پژسهش به جهت رابلیتها ،پرکاربردتر س کاربرپسندتر بودن نرمافتزار سی اس اس
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011

سیوئر برای تحلیل س بررسی تولیدات پژسهشی در اوزهی شناختی س نیز ستازراری بیشتتر
این نرم افزار با دادههای مستخرج از پایگاه ساینسدایرکت که بهصورت  RISکتد استتخراج
شدند ،از این نرمافزار استفاده شد .برای این مننور در پایگاه دادهی جهانی ساینسدایرکتت
کلید ساژههای  Cognitionس  Cognitiveمورد جستجو ررارررفت .نتایج جستجو نشاندهندهی
 23110مقاله با این کلید ساژرتان بتود .بنتابراین ،در ایتن پتژسهش بته بررستی  1111مقالته
بهعنوان سرسدی فرآیند تجزیهستحلیل علمسنجی اکتفا شد .این تعداد در سارع اداکثر تعتداد
نتایج رابل استخراج در دسترس از این پایگاه بود .این محتدسدیت توستط ایتن پایگتاه داده
برای استخراج دادهها اعمار شتدهاستت .همتانطتور کته در توضتیحات پیشتین ذکتر شتد
نرمافزارهای جدید محدسدیتهای سنتی پژسهش را از پیشرسی پژسهشتگران برداشتتهانتد.
چراکتته تجزیتته س تحلیتتل  1111مقالتته بتترای استتتخراج دریتتد شتتبکهی دانشتتی ،شتتبکهی
پژسهشگران فعار در یک زمینهی تخصصی س سایر تجریه س تحلیلهای مورد نیتاز ،سلتو بتا
همکاری چند محقد ارر بگوییم کاری غیرممکن نیست اما کاری به غایت دشوار س زمانبتر
است.
از آنچه در بررسی سبکاسی ،علمسنجی س رورل ترنتدز ااصتل شتدهاستت ،در ابتتدا
توضیحات کلی بهصورت تلفیقی س بهمننور بررسی مقایسهای 2س بررسی تاییدی نتایج ارائه
می شود س در ادامه به تفکیک پس از ارائهی نتایج ررافیکی ااصل از تجریهستحلیل نرمافزار
برای هر یک از کشورهای ایران ،عربستان ،ترکیه ،پاکستان س رژیم صهیونیستی س به استب
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1. Jun et al
2. Comparative

مورد آمریکا به تفکیک تفسیر س بحث میشوند .در اینجا نتایج ااصتل از تحلیتل رسنتد در
اساس کشورها ارائه میشوند.
نتایج سبکاسی در فضای شبکهی متخصصین ارفتهای نشتان دهنتدهی شتکاف بتاالی
تعداد پژسهشگران س فعاالن اوزه ی علوم شناختی در کشورهای اسالمی در ریاس با آمریکا
است .جستجوی ساژهی علوم شناختی در لینکداین منتج به استخراج پرسفایتل پژسهشتگران
این اوزه در کشورهای زیر بود که نتایج این بررسی در (جدسر شتمارهی  )1ارائته شتده-
است.
پس از سرسد دادههای مستخرج از پایگاه ساینسدایرکت به نرمافزار ،بهطور رام بته رتام
اسب الزامات پژسهش ،برای رسیدن به نقشههای دانشی رویاتر س تقلیتل چگتالی خطتو
ارتباطی که تفسیر خرسجیهای نرمافزاری را دشوار س غیرمفید میسازد س نیز بترای رستیدن
به نتایج دریدتر ،محدسدیتهای الزم یک به یک اعمار شد.
برای آنکه نرمافزار عمال دادههای مربو به مقالتهای را بتهصتورت خودکتار از فرآینتد
بررسی اذف نکند ،محدسدیتهای همنویسندری بهصورت مقاالت با نویسندران باالی 21
نفر یعنی بیشینه محدسدیت س همچنین ادارل تعداد مقاالت بته میتزان دس مقالته بترای هتر
پژسهشگر علوم شناختی یعنی کمینه محدسدیت لحاظ شد؛ به عبارت دیگر به نرمافتزار ایتن
اجاز ه داده شد تا مقاالتی که دارای تعداد نویسندران باالی بیست نفتر س یتا نویستندران بتا
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رورل ترندز س نتایج سبکاسی س علمسنجی ابتدا بهصورت کلتی س ستپس بته تفکیتک بتر

تعداد کمتر از  2مقاله بودند را بهطور خودکار از فرآیند تجزیهستحلیل نرمافزار ختارج کنتد.
در این پژسهش نتایج ااصل از فاز مطالعهی علمسنجی تولیدات علتوم شتناختی در ستطپ
دنیا ،بسیار جالب توجهاست.
در نتایج ااصل از تحلیل علمسنجی بهسضوح سیر پیشترفت یتا همتان رسنتد تولیتدات
علومشناختی را میتوان بهصورت ترسیمی 1مالانه س بررسی کرد.
نتایج بررسی علمسنجی در نرمافزار سی اس اس سیوئر س چگالی پژسهشگران اتوزهی علتوم
شناختی در دنیا هم که در (تصویر شمارهی  )1س (تصویر شماره  )2ارائه شتدهاستت ،عتالسه بتر
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1. Visualized

اسامی افراد برجستهی اوزهی علوم شناختی در دنیا نشان میدهتد اتتی در ستطپ فتردی هتم
محققین کشورهای اسالمی در بین اثررذارترین محققین علوم شناختی جایی ندارند.
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تصوير شمارهي  .2چگالي پژوهشي نويسندگان مقاالت پراستناد علوم شناختي در جهان

تصوير شمارهي  .1چگالي پژوهشي نويسندگان مقاالت پراستناد علوم شناختي در جهان

در بین این اسامی هارسی فیلیپ دی ،1.کی

ریچارد اس .ای ،2.رلتد جیمتز ام ،3.جتک

پژسهشگران اتوزهی علتوم شتناختی دیتده متیشتوند کته در کتانون دام نمتودار چگتالی
پژسهشرران ررار دارند .با انطباق این نتایج با نتایج بهدست آمده از تحلیتل علتمستنجی بتا
دادههای کیفی ااصل از سبکاسی ،به سضوح به این مهم دست پیدا میکنیم که تقریبا هتی
یک از پژسهشگران کلیدی علومشناختی دنیا از کشورهتای استالمی نیستتند س در بتین ایتن
افراد نامی از پژسهشگران کشورهای اسالمی به چشم نمیخورد.
این نتایج س نتایج ااصل از سبکاسی توامان ،موید شکاف رابل مالانهای در بعد کمّی
پژسهشگران علوم شناختی بین کشورهای اسالمی غرب آسیا در مقایسه با آمریکا است.
جدول شمارهي  .2آمار کمّي تعداد پژوهشگران علومشناختي جهان در شبکهي لینکداين
کشورها

تعداد پژوهشگران ،اساتيد و دانشجویان
احصاء شده در پایگاه لينکداین

آمریکا

212111

ایران

2211

عربستان

1111

پاکستان

2111

ترکیه

2111

عمان

113

مقاله پژسهشی :رسندپژسهی پیشرفتهای علوم شناختی در جهان س مقایسهی سضعیت کشورهای اسالمی منتخب غرب آسیا

کلیفورد آر ،0.راشل سوزان آی 1.س جین ادینگتتون 1بتهعنتوان پرکتارترین س برجستتهتترین

اعتبار دادههای بهدست آمده از سبکاسی لینکتداین بتر استاس ستامانهی صتحتستنجی
جمعی این سامانه س توسط شبکهی متخصصتین عضتو کته در ایتن پایگتاه تخصصتی دارای
پرسفایل شخصی بوده س زمینهی فعالیتی ختود را علتومشتناختی معرفتی کتردهانتد ،بته تاییتد
میرسد .بنابراین ،اطالعتات پرسفایتل کتاربران در ستامانهی لینکتداین از طریتد اعتبارستنجی
1. Harvey Philip D.
2. Keefe Richard S.E.
3. Gold James M.
4. Jack Clifford r.
5. Rossell Susan I.
6. Addington Jean
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شبکهای س صحتسنجی پرسمانی مورد بررسی س تایید ررار میریرد س دادههای این پایگتاه در
پژسهشهای کیفی بسیاری مورد استفاده ررار ررفتهاست .نتتایج بررستی اطالعتات ااصتل از
صفحات مربو به پژسهشگران علومشناختی در لینکداین نشان میدهد که تعداد پژسهشتگران
کشورهای ایران ،عربستان ،ترکیه ،عمان ،مجموعاً  1313نفر است که نسبت به ایتاالت متحتده
نسبت آن به سختی بته  1/10متی رستد .ایتن نستبت همچنتین در متورد تعتداد دانشتگاههتا،
موسسات س پژسهشکده های فعار علوم شناختی ایتن کشتور هتم صتادق استت .نتتایج کمّتی
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تحلیل سب کاسی منابع باز ااکی از ضرسرت رسترت نیرسی انسانی متخصص در این اتوزه
است؛ بنابراین ،سیاست رذاری در بعتد آمتوزت س تربیتت نیترسی انستانی متخصتص علمتی
پژسهشی در کشور بهمننور تحقد جهش علمی مورد انتنار در این اوزه ضرسری است.
ب .تجزيه و تحلیل يافته ها
از آنجایی که نرمافزار سی اس اس سیوئر رادر به خوشهبندی س تجزیه س تحلیل شتبکهی
پژسهشگران س پژسهش ها س مراکز پژسهشی هم است ،بتر ایتن استاس نتتایج خوشتهبنتدی
پژسهشگران پراستناد علومشناختی دنیا ،نمودار توصیفی خوشتههتای پژسهشتگران س دیگتر
پژسهشگران مترتبط در (تصتویر شتماره  )3ارائته شتدهاستت .ایتن نمتودار دارای رابلیتت
رسندنمایی تولیدات پژسهشی نیز است .در روشهی سمت راست -پایین این نمتودار طیت
رنگی درج شده توسط نرمافزار رسند تولیدات پژسهشی بین سارهای  2112تتا  2121را بتا
طی

رنگی آبی تیره تا زرد رنگ نمایش می دهد .بر این اساس میتوان پژسهشگران متقتدم

س جدید فعار در اوزهی شناختی را در رالب یک رسند زمانی (تصویر شماره  )3ببینید.
نتایج بررسی هم رختدادی 1در تحلیتل نترمافتزاری علتمستنجی (تصتویر شتمارهی )0
مشخص میکند که در پتژسهشهتای اتوزهی علتومشتناختی ساژههتای شتناخت ،2ستپس
شناخت اجتماعی 3س رسانرسیختگی 0کلمات کلیدی یا سرخوشههتای پژسهشتی اصتلی در

11۱

1. Co-Occurrence
2. Cognition
3. Social Cognition
4. Schizophrenia

این  1111مقالهی پژسهشی بوده اند .اما در ادامته در نمتودار طیت

رنگتی بتهدستت آمتده

این  1111مقالهی مورد بررسی ببینیم.

تصوير شماره  .3خوشههاي پژوهشگران پراستناد علوم شناختي در جهان
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(تصویر شمارهی  )1میتوانیم رسند تولیدات پژسهشی اوزهی علوم شناختی را بتر استاس

11۳

تصوير شمارهي  .0شبکهي واژگاني تولیدات پژوهشي حوزهي علوم شناختي
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تصوير شمارهي  .5شبکهي واژگاني تولیدات پژوهشي حوزهي علوم شناختي

در طی

رنگتی روشته ی ستمت راستت س پتایین در (تصتویر شتمارهی  )1پیداستت،

سرشتتاخهی پژسهشتتی کارنیشتتن 1در ستتار  211۳در نقطتتهی دام س کتتانونی پتتژسهشهتتای
اوزهی شناختی ررارررفتهاست .دیگر ساژران کلیدی سوشار کارنیشن س نورسکارنیشتن 2س
کارنیتیو دیسفانکشن 3هم به رنگ سبز نشان دادهشدهاند که این موید این امر است که هنوز
میتوان اوزهی علوم شناختی را در جهان بهعنتوان یتک اتوزهی پژسهشتی دام س جدیتد
محسوب کرد .این نتیجهریری در (تصویر شمارهی  )1که نشان دهندهی چگتالی پژسهشتی
در اوزهی شناختی است به نحو بهتری رابل استنبا است.
در ادامه بررسی اوزههای مرتبط هر یتک از اتوزههتای پژسهشتی دام نیتز منجتر بته
استنبا نتایج جالبی میشود .نتایج ااصل از تحلیل همرسیدادی سرخوشههای پژسهشی در
(تصویر شمارهی  )1نشان دهندهی باالترین هماستنادی برای ساژه ی کارنیشن است .س بعتد
از این سرخوشه ،در پلهی دسم ایتن رتبته بنتدی سوشتار کارنیشتن بتا  ۱۳درجتهی رتوت
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1. Cognition
2. Neurocognition
3. Cognitive Dysfunction

هم رسیدادی رراردارد .اما بررسی هم رسیدادی تک به تک کلیدساژران این شتبکهی معنتایی
ررار میدهد.

تصوير شمارهي  .0نمودار چگالي تولیدات پژوهشي حوزهي علوم شناختي

تصوير شمارهي  .7رتبهبندي واژگان کلیدي داراي باالترين همرخدادي
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خود اطالعات س دانش مفیدی برای تبیین بهتر رسیدادهای پژسهشی این اوزه را در اختیتار
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نتایج ااصل از علمسنجی در اتوزهی علتومشتناختی مویتد نتتایج بررستی ااصتل از
دادههای مستخرج از سبکاسی شبکهی متخصصین ارفهای لینکداین است .این بررستیهتا
س ارائهی این نتایج به متخصصین خبرهی اوزهی علومشناختی س پزشتکی مویتد ایتن امتر
استتت کتته رسیکتترد غالتتب علتتومشتتناختی در جهتتان همچنتتان رسیکتترد مطالعتتات
رسانشناسیشناختی است.
همانطور که در تصویر شمارهی  ۱مالانه میشود ،اوزهی رسباتیک تنها یتک ارتبتا

1
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در این فضای رستردهی پژسهشهای علومشناختی دارد .از طترف دیگتر بررستی دادههتای
شبکهی متخصصین نشان میدهد تنها کشور آمریکا است که عالسه بر مطالعات رسانشناستی
شناختی در اوزههای رسباتیک ،هوت مصنوعی س سجوه مهندستی شتناختی دارای فعالیتت
پژسهشی است.
نتایج ارتباطات ساژرانی مطالعات شناختی دنیا در جدسر شتمارهی  2جمتعبنتدی شتده
است.
الزم به توضیپ است برخی سرخوشههای پژسهشی در ریتاس بتا دیگتر عنتاسین ،دارای
تراکم باال ،ارتباطات رسترده س رویتر س دربرریرندهی طی

بیشتری از اوزههای پژسهشی

هستند .بنابراین ،در (جدسر شمارهی  )2برای هر سرخوشته ،اتدکثر  1اتوزهی پژسهشتی
دارای ارتبا رویتر انتخاب س در این جدسر رنجاندهشد.
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1. Link

سرخوشههای
کليدواژگاني

پنج حوزهی دارای قویترین ارتباط با سرخوشهی پژوهشي

حوزههای

ردیف

 رسندپژسهی پیشرفتهای علوم شناختی در جهان س مقایسهی سضعیت کشورهای اسالمی منتخب غرب آسیا:مقاله پژسهشی

 ارتباط سرخوشههاي پژوهشي علوم شناختي با حوزههاي مرتبط در يک نگاه.1 جدول شمارهي

پژوهشي

Empathy

Schizophrenia

Addiction

Depression

Memory

Attention

Biomarkers

Alzheimer's
Disease

Aging

Dementia

Brain

Attitude

Neuropsycholo
gy

Cognitive
Bias

Neurocognition

Schizophrenia

Aging

Memory

Memory
Alzheimer's
Disease

Attention
Quality of
Life

Depression
Cognitive
Impairment

Social
Interaction

Psychosis

Mirror Neurons

Antiepileptic
Drugs

Depression

Dementia

Bipolar
Disorder

Depression

Schizophrenia

Schizophrenia

Depression

Cognitive
Functioning

Depression

Neuropsycholo
gy
Cognitive
Impairment
Neuropsycholo
gy
Cognitive
Rehabilitation
Schizophrenia

Alcohol
Cognitive
Impairment
Cognitive
Functioning
Social
Cognition
Cognitive
Dysfunctio
n
Social
Cognition
Dementia
Schizophre
nia
Emotion
Recognitio
n
Social
Cognition
Social
Cognition
Social
Cognition
Social
Cognition
Social
Cognition
Addiction

Cognitive
Rehabilitation

Dementia

Depression
Children

Social
Cognition
Attention

Cognition

Robotics

2

Social
Cognition

Emotion
Recognition
Cognitive
Control

1

Cognition

Older Adults

0

Cognition

Learning

1

Cognition

Social
Cognition

1

Cognition

Attention

1

Cognition

Aging

۱

Cognition

Depression

۳

Social
Cognition

Alcohol

11

Cognition

Quality of Life

11

Neuropsycholo
gy
Cognitive
Impairment
Cognitive
Dysfunction
Neuro
Cognition
Cognitive
Behavior
Therapy
Alzheimer's
Disease
Intelligence

12

Cognition

Cognition
Cognition
Cognition
Cognition
Cognition
Cognition
Cognition

3

13
10
11
11
11
1۱

ررافیکتی ااصتل-) که از نتایج توصیفی2 با توجه به نتایج مندرج در (جدسر شمارهی
- 1 اتوزههتای رسباتیتک س هوشتمندی،از تحلیل نرمافزاری علمسنجی بهدست آمدهاستت
 دارای کمترین ارتبتا پژسهشتی بتا ستایر اتوزههتا در فضتای- مرتبط با هوت مصنوعی
 این نتیجهریتری در،پژسهشهای علومشناختی هستند س همانطور که پیشتر توضیپ دادهشد
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1. Intelligence

دادههای ااصل از سبکاسی شبکهی متخصصتین ارفتهای لینکتداین هتم بتهدستت آمتد.
نمودارهای ررافیکی این ارتباطات پژسهشی ااصل از تحلیل نرمافزار علتمستنجی در فایتل
پیوست درج رردید تا در صورت نیاز مورد بررسی دریدتر ررار ریرد.
بررسی خرسجی توصیفی-ررافیکی همرسیدادی ساژهی رسباتیکس نشان میدهد که ایتن
اوزه یعنی رسباتیک با هی یک از پژسهشهای مربو به اوزهی شناختی همرخداد نبتوده
س ارتبا مستقیم س بالفصلی فقط با اوزهی شناختی دارد.
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خرسجی توصیفی-ررافیکی همرسیدادی ساژهی  Emotion Recognitionنشان میدهد کته
اررچه این اوزه با اوزهی شناختی مستقیما همرخداد نیست ،اما اتصار محکمی با

Social

 Cognitionدارد .همچنین این سرخوشه ،بتا عبتارتهتای  Empathy ،Alcohol ،Addictionس
 Schizophreniaارتبا همرسیدادی مستقیم دارد.
خرسجی توصیفی-ررافیکی همرسیدادی ساژهی

Control

 Cognitiveنشتان متیدهتد کته

عالسه بر همرخدادی این اوزهی پژسهشی با اوزهی شتناختی ،دارای اتصتار محکمتی بتا
Depressive Disorder ،Memory ،Cognitive Impairment ،Depression

،Major

Decision

 Makingس  Agingدارد.
خرسجی توصیفی-ررافیکی همرسیدادی ساژهی

Adults

 Olderنشان میدهد که عالسه بر

همرخدادی این اوزهی پژسهشی با اوزهی شناختی ،دارای اتصار محکمی بتا

Cognitive

Mediterranean Diet،Amyloid ،Biomarkers ،Alzheimer's disease ،Functioning

،

Neuro

 Agingس  Agingدارد.
خرسجی توصیفی-ررافیکی همرسیدادی ساژهی
از اوزهی  ،Cognitionاین اوزه یعنی

Cognition

Cognition

 Socialنشان میدهد که بعتد

 Socialپر ازداامترین خوشهی پژسهشتی

در تحقیقات شناختی است .عالسه بر همرخدادی این اوزهی پژسهشی با اوزهی شناختی،
دارای اتصتتار محکمتتی بتتا

Bias ،Neuro Cognition ،Cognitive Dysfunction

،Cognitive

،Learning ،Alzheimer's Disease ،Dementia ،Cognitive Imairment ،Emotion Recognition
Empathy،Schizophrenia ،Alcohol ،Attention ،Memory
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س دیگر اتوزههتا دارد .همتانطور

که در جدسر شمارهی  2نیز مالانه میشود خوشتهی پژسهشتی

Cognition

 Socialبعتد از

خوشهی  Cognitionدارای باالترین سطپ ارتباطات س تمرکتز پژسهشتی در مطالعتات علتوم

روند علومشناختي در کشورهاي اسالمي
همانطور که در (جدسر شمارهی  )1برآسرد تعداد پژسهشگران علتوم شتناختی در چنتد
کشور اسالمی س آمریکا ذکر شد ،نسبت رابل ربولی بین آنها برررار نیست.
در نهایت برای بررسی رسند ررایش این کشورها به اتوزهی جدیتد علتوم شتناختی از
ابزار رورلترنتدز استتفاده شتد .نتیجتهی بررستی رورتل ترنتدز طبتد رتزارت خرسجتی
رورلترندز مندرج در نشاندهندهی رتبهی جستجوی کشورها برای ساژهی کارنیشن است.
همانطور که مشخص است کرهی جنوبی دارای رتبهی اسر جستجوی ساژهی علومشتناختی
س کشور ایران در رتبهی دسم جستجوی ساژهی کارنیشن ررارداد .بر اساس خرسجی بهدست
آمده میتوان امیدسار بود که جامعهی پژسهشی ایران توجه بیشتری نستبت بته پژسهشتگران
سایر کشورها نسبت به این اوزه از خود نشان دادهاست .البته ایتن نتیجته بته معنتای برتتر
بودن در سطپ س میزان برخورداری از دانش س فناسری علوم شتناختی نیستت .بلکته نشتان
دهنده ی یک خیزت س توجه مضاع

از جانب پژسهشگران ایرانی نسبت به موضوع علتوم

شناختی است .بااینکه کشتوری مثتل آمریکتا در ایتن نتیجتهریتری در رتبتههتای پتایینتتر
ررارررفته است ،اما از ایث کمی س کیفی در علوم شناختی در جهتان در جایگتاه اسر رترار
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شناختی است.

دارد.
در رتبه های بعدی این رزارت کشورهای ژاپن ،کلمبیا ،اکوادسر ،شتیلی ،پترس ،مکزیتک،
فیلیپین س رواتماال ررار دارند .اما از کشورهای اسالمی رزارستان در رتبتهی  31ام س نیجریته
در رتبهی  2۱ام ،رژیم صهیونستی 32ام ،پاکستتان  02ام ،متالزی  01ام س امتارات متحتدهی
عربی  11ام ،مصر  12ام س ترکیه در پلهی 13ام رراردارند.
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تصوير شمارهي  .1نسبت جستجوي واژهي کاگنیشن در گوگل بر اساس گزارش گوگلترندز
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011

در ارتبا با این شاخص الزم به توضیپ است که مقادیر در مقیتاس  1تتا  111محاستبه
میشوند ،بنابراین ،امتیاز  111نشان دهندهی کشوری با بیشترین عمومیت در کسری از کتل
جستجوها است س مقدار  1نشانگر کشوری است که دادههای کافی برای این عبتارت متورد
جستجو در آن سجود نداشتهاست.
در سارع مقدار باالتر این امتیاز به معنای نسبت باالتر از همته جستتجوها استت ،نته بته
معنای تعداد جستجوهای مطلد باالتر .بنابراین یک کشور کوچک که  ٪۱1از جستجوهتای
آن مربو به ساژهی «موز» باشد ،نمره دس برابر یک کشور غور پیکر را کسب متی کنتد کته
فقط  ٪01از درخواست های «موز» است.1
بر اساس دادههای مندرج در (تصویر شمارهی  )۳در بین شهرهای جهتان کته بتاالترین
نسبت جستجوی ساژهی «کارنیشن» را در رورل ثبت کردهاند ،به ترتیب ستلور ،یوکوهامتا،
تهران ،میناتو س اسزاکا مشاهده میشود.

تصوير شمارهي  .9نسبت جستجوي واژهي کاگنیشن در گوگل بر اساس گزارش گوگلترندز
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 .1توضیحات مندرج در راهنمای رورلترندز

اما بررسی نتایج رورل ترندز موجب شد تا هریک از این نتایج را به تفکیک بترای هتر
رورلترندز خود نکات جالب توجهی را بهسیژه بترای جامعتهی پژسهشتی علتوم شتناختی
ایران س کشورهای اسالمی بهمراه داشت.1
در نهایت نتایج به دست آمده از بررسی رسند در رورل نشتانرتر ایتن مهتم استت کته
جامعه ی پژسهشی س پژسهشگران ایران نسبت به کشورهای ترکیه ،عربستان ،پاکستان توجته
بیشتری نسبت به اوزهی شناختی نشان دادهاند .در بین این کشورها در ستارهتای  2110س
 211۳یک برآمدری نارهانی چشمریر در نتایج رسنتد رورتلترنتدز مشتاهده متیکنتیم کته
میتوان از ایث زمانی آن را برههای تلقی کرد که پژسهشگران بسیاری به علت جدید بودن
س تازری اوزهی شناختی در پی آشنایی با این اتوزه برآمتدهانتد .لکتن بتا رتذرزمان ایتن
سضعیت تعدیل شدهاست.
رسند رورل ترندز بعد از تقریبا سار  211۱س  211۳به بعدی یک رسند کاهشی را نشان
می دهد که تا االن در یک سطپ میانگینی برای تمام کشورها ثابت بودهاستت .در مقایستهی
سضعیت رسند رورلترندز شاهد این روس صعود س نتزسر اسلیته بتین ستارهتای  2110تتا
 211۳برای کشور آمریکا نیستیم .بلکه نمودار رسند آمریکا همچنان دارای یتک ثبتات س در
سطپ متوسط بسیار باالتر از کشورهای آسیایی به سیژه کشورهای اسالمی غرب آسیا استت.
بنابراین ،میتوان این اتفاق آماری را به جهت باستابقهتتر بتودن آمریکتا در اتوزهی علتوم
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کدام از کشورهای منتخب در این پژسهش بررسی س مورد ارزیابی ررار دهیم س نتایج جهانی

شناختی استنبا کرد در االی که علوم شناختی برای کشورهای آسیایی بهسیتژه کشتورهای
اسالمی اوزهای جدید س ناشناخته بودهاست.
همچنین داده های ااصل از هوشمندی منابع آشتکار کته از منبتع شتبکهی متخصصتین
ارفه ای که بیانگر اختالف فااش در تعداد س تعدد مراکز علومشتناختی س محققتین کشتور
آمریکا نسبت به تمام کشورهای اسالمی است هم موید این ادعاست.

 . 1عالرمندان می توانند برای مشاهدهی نتایج تفکیکی رورلترندز بترای کشتورهای استالمی بته تصتاسیر منتدرج در
رساله دکتری انجام شده توسط نویسنده در دانشگاه عالی دفاع ملی (تصاسیر شماره  21تا  )31مراجعه کنند.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
علومشناختی یکی از ارکان جهت ساز س پیشران فناسریهای آینده است .نه تنها فناسری،
که اوزه های دیگر اعم از اجتماعی ،سیاسی ،ارتصادی ،سالمت س درمان س بهسیژه دفتاعی س
امنیتی امرسزه در دنیا متاثر از رابلیتهای علوم شناختی هستند .بنابراین ،علومشناختی دارای
دامنهی اثررذاری سسیع س با ابعادی غیررابل تصور است که میتواند زمینهساز برسز س ظهور
فرصتها س تهدیدات متعددی برای کشور باشد.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011

اتخاذ نگاه متوازن ،غیرجزیرهای س یکپارچه بین محورهای چهاررانهی علوم س فنتاسری-
های همررا شامل نانوفناسری ،زیست فناسری ،فناسری اطالعات س فناسری شناختی بهعنوان
اصل انکارناپذیر الزمهی دستیابی به ظرفیتهای اداکثری ردرتآفرینی علوم همگرا بترای
کشور در آینده است.
تصمیمریری س سیاسترذاری در اوزه علوم شناختی بر اساس یک رسیکرد دسرنگرانته
س تبیین الزامات ،نیازها س ضرسرتهای این اوزه ،مستلزم تدسین نقشه راه علومشناختی در
یک افد زمانی منطقی است.
افزایش سرمایهرذاری پژسهشی در اوزههای صنعتی سابسته بته علتومشتناختی اعتم از
رسباتیکز س هوتمصنوعی س فناسریهای مرتبط از دیگر ابعاد مورد تاکید استت .بتر استاس
یافتههای این پژسهش ایران در اوزهی تولیدات علومشناختی از جایگاه به نستبت متتوازنی
در منطقه برخورداراست؛ اما در ستطپ جهتانی دارای فاصتلهی بستیاری بتا پیشتتازان ایتن
فناسری است که باید با اتخاذ راهبردهای مناسب س سیاسترذاری مبتنی بتر آینتدهنگتری س
براساس تهدیدات س فرصتهای پتیش رسی جمهتوری استالمی ایتران در اتوزه ی علتوم
شناختی ،این فاصله جبران شود.
جمهوری اسالمی ایران از جایگاه بیبدیل منطقهای س ژئواستراتژیک جهتانی برختوردار
است .در طور تاریخ همواره این رلمرس س این مردم متورد توجته رتدرتهتای منطقتهای س
جهانی بودهاند س اتی اتخاذ س اعالم مواضع بیطرفانهی سیاسی اکتام سرتت هتم متانع از
اشغار س تاخت س تاز بیگانگان در ایران نبتودهاستت .ایتران از ایتث سترزمینی همتواره در
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معرض امالت بیگانگان بوده است .اما تغییر رسیکرد ،رست ،فنتون س ابزارهتای جنتگ از
بنابراین ،هدف تهاجم شاید دیگر فقط مرزهای آبی س خاکی نیست که هتدف امتالت
امرسز مغز انسان هاست .در جهانی با این توصیفات ،سیژری منحصر به فتردی کته ایتران را
(با سجود تمام فشارهای جهانی) در برابر تمام چالشها پایدار نگه داشتهاست؛ رتدرت نترم
ملت ایران است که به طور خا

با سجود انواع چالشهای اجتماعی ،ارتصتادی س سیاستی

دس دههی اخیر ،توانسته است در برابر هجمه س امالت مهندسی شدهی شتناختی ثبتات را
در این کشور افظ کند.
رست تهاجم شناختی برای مهاجم کم هزینهترین س در عتین اتار پتر دستتاسردترین س
سودبخش ترین نوع تهاجم است .از این رس با توجه به اینکه این جنگ متدرن رسز بته رسز
در مقیاس جهانی پرطرفدارتر میشود ،با توجه بته نیتاز کشتور بته پاستخ رتویی بایتد در
اوزه ی پدافند غیرعامل ،سیاستهای بههنگامی جهت تقویت ردرت دفاع شتناختی اتختاذ
شود.
توسعهی نیرسی علمی ،پژسهشی س فنی متخصص س کارآزموده نیتز از مهتمتترین ابعتاد
مورد تاکید براساس یافتههای این پژسهش است .یافتههای ااصل از بررسی س تحلیل منتابع
آزاد موید جایگاه خوب ایران در منطقه از ایث متخصصین علتوم شتناختی استت .امتا در
مقایسه با سرمایهی انسانی متخصص کشور آمریکتا در اتوزهی علتومشتناختی بتیتردیتد

مقاله پژسهشی :رسندپژسهی پیشرفتهای علوم شناختی در جهان س مقایسهی سضعیت کشورهای اسالمی منتخب غرب آسیا

شکل سخت به شکل نرم امری رسشن س عیان است.

پرداختن به آموزت س تربیت نیرسی متخصص س کارآمد از اساستیتترین الزامتات اتوزهی
علومشناختی در ایران به ننر میآید.
تمرکز بر توسعهی کسب س کارهای دانش بنیان س شرکتهای نوپا 1نیازمنتد راهبردهتا س
سیاستهای امایتی نهادهای مربو است .طرااتی ستازسکارهای تشتویقی س امتایتی از
کسب س کارهای اوزهی علومشناختی در ایران هم جایگاه رابل توجهی در سیاسترتذاری
علم سفناسری ایران باید داشته باشد.
12۳
1. Startup

پیشنهاد میشود در پژسهشهای آینده چتالشهتای فترارسی توستعهی علتوم شتناختی
درکشور از مننر صاابننران س خبرران موضوع یک پژسهش کیفی رترار ریترد .همچنتین
سرمایهرذاریهای ارزی س پولی انجام شتده در کشتورهای مختلت

در اتوزه ی علتوم س

فناسری های شناختی هم موضوع خوبی برای پتژسهشهتای بعتدی استت .بررستی کیفتی
عملکرد مراکز تحقیقاتی س موسسات فعار در زمینهی علوم شناختی ایران س تولیدات سخت
س نرم اوزهی علوم شناختی هم از دیگر موضوعاتی است که نتایج آن متیتوانتد در بهبتود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار ششم ،شماره  ،21بهار 1011
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تصمیمریری راهبردی س سیاست رذاری در این اوزه موثر سارتع شتده س متورد استتفاده ی
مدیران راهبردی علم س فناسری کشور ررار ریرد.
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