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  *1 محبوبه فرزين يزدي

 2 سعيد رضايي شريف آبادي
  
  
 

            
  سنجي نامه علم پژوهش

  )6پياپي  (1396پاييز و زمستان/ 2شماره / 3دوره /  دانشگاه شاهد علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه
                

بررسي توليـدات علمـي حـوزه موضـوعي هـوش        
هـاي    مصنوعي در كشورهاي خاورميانه طـي سـال       

  2014 تا 1996
                        

      چكيده
          

 بررسي وضعيت توليدات علمي كشورهاي خاورميانه در حوزه هوش          هدف از پژوهش حاضر    :هدف
  . ميالدي و ميزان پيشرفت علمي آنهاست2014 تا 1996هاي  مصنوعي طي سال

سنجي است كه با استفاده        كاربردي علم  -هاي توصيفي   اين پژوهش از نوع پژوهش     :شناسي  روش
، درمجموع  1شده در پايگاه اسكوپوس     مبا جستجوي انجا  . اي به انجام رسيده است      از روش كتابخانه  

سـپس از   . آمـد   دست  هاي مربوطه در حوزه موضوعي موردنظر به         مدرك طي محدوده سال    376709
هـاي الزم روي       تحليـل  4فزار اكـسل     و با استفاده از نرم     3 و نمايه نوآوري جهاني    2طريق سايمگو 

  .آنها انجام گرفت
درصـد انتـشارات جهـان در حـوزه          4 ,03 كه كشورهاي خاورميانه، تنهـا       ها نشان داد    يافته :ها  يافته

ايران از نظر تعداد توليدات علمي و تعداد مدارك قابل          . اند  هوش مصنوعي را به خود اختصاص داده      
در زمينـه   .  مـدرك داراي رتبـه اول در خاورميانـه اسـت           5156 جهاني و با توليد      17استناد در رتبه    

گرفته، تعـداد اسـتناد       هاي هيرش، تعداد استنادهاي تعلق      همكاري با ساير كشورها و از نظر شاخص       
در هر مدرك و پيشرفت علمي رژيم اشغالگر قدس و از نظـر تعـداد خوداسـتنادي، تركيـه جايگـاه                     

  .شورهاي منطقه دارندنخست را در بين ك
كشور ايران رتبه اول را در خاورميانه از نظر تعداد توليدات علمي در حـوزه موضـوعي                  :گيري  نتيجه

المللي در توليد علـم و پيـشرفت    از نظر وضعيت استنادي، مشاركت بين هوش مصنوعي داراست اما
  .علمي نياز به تقويت و توسعه دارد

 .سنجي، پيشرفت علمي هاي خاورميانه، علمهوش مصنوعي، كشور :واژگان كليدي
    
  
  
  
  
  
                                

...................................................................................................................................  
1. Scopus 
2. SCIMAGO 
3. Global Innovation Index 
4. Excel 

         
  
                                                        

  
  
  
 
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. 
ش

 دان
ت و

العا
 اط
علم

ي 
كترا

ي د
جو

انش
د

 
هرا 

 الز
گاه

انش
ي، د

ناس
ش

)
نده

ويس
ن

 
ول

مسئ
(  

2 .
هرا

 الز
گاه

انش
ي، د

ناس
ش ش

 دان
ت و

العا
 اط
علم

وه 
 گر

تاد،
اس

  
E

m
ai

l: 
m

.f
ar

zi
ny

az
di

@
al

za
hr

a.
ac

.ir
 

  

04/02/1396: دريافت
10/04/1396: پذيرش



 
 

2014 تا 1996هاي  ت علمي حوزه موضوعي هوش مصنوعي در كشورهاي خاورميانه طي سال بررسي توليدا  

  
  
98

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
) 

پياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

   و بيان مسئلهمقدمه
يافتگي ارتباطي مستقيم داشته و كميت و كيفيت توليدات علمي در هر      د علم در جهان امروز با توسعه      تحقيق و تولي  

تـرين   در حـال حاضـر بررسـي مـدارك علمـي منتـشرشده از مهـم       . آيد يافتگي به حساب مي    كشور شاخصي از توسعه   
همچنـين  ). 1390نـژاد،     غيباجي، پارسايي محمـدي و صـبا      (هاي علمي و پژوهشي است        هاي ارزيابي فعاليت    شاخص

تنها موضوع مورد توجه محققان و متخصصان هر رشته، بلكه            شده در هر كشور نه      هاي انجام   شناخت و ارزيابي پژوهش   
 ).1388مسگرپور و همكاران، (آيد  شمار مي گذاران پژوهشي آن كشور به ريزان و سياست امري ضروري براي برنامه

ها و فنون خاصي است تا بتوان بر پايـه آنهـا جايگـاه علمـي                نيازمند روش  سنجش كميت و كيفيت توليدات علمي     
ريزي   گذاري و برنامه    هاي علمي آتي سياست     افراد، مؤسسات و ملل مختلف را شناسايي و ارزيابي كرده و براي فعاليت            

يت و كيفيت توليد هاي سنجش كم    ترين روش   ترين و رايج    يكي از مهم  ). 1393رمضاني، عليپور حافظي و مؤمني،      (كرد  
سنجي است كه فنون مختلف آن، از نيمه دوم قرن بيستم ارائه شده و در سطح وسيعي به كار                     علم در جهان، روش علم    

در اين روش، انتشارات علمي، از ابعاد كمي        ). 1390؛ عابدي جعفري و ديگران،      1390باجي و ديگران،    (شوند    برده مي 
سـنجش  . شـوند   بررسي مـي  ) تناد، عامل اثرگذاري، درصد مدارك استناد شده      هاي اس   شاخص(يا كيفي   ) شاخص توليد (

در پژوهش حاضر، به بررسي  . پذير است   المللي امكان   اي و بين    سنجي در سطح ملي، منطقه      عملكرد علمي، با روش علم    
يل آن رشـد سـريع   يكي از دال. ديگر رشد توليد علم در منطقه خاورميانه پرداخته شده است      عبارت  پيشرفت علمي يا به   

در نتايج پژوهش خود بيان كرده است، آهنگ رشد توليد          ) 2010 (1كه اركمبالت   نحوي  به. توليد علم در اين منطقه است     
 .  برابر آهنگ رشد علمي در جهان بوده است4، )2009-1980(ساله  علم در منطقه خاورميانه در خالل دوره سي

سـنجي كـشورهاي      صورت جداگانه در تحقيقات علـم       ه خاورميانه به  تاكنون وضعيت توليد علم در كشورهاي منطق      
، )2015 (6 و هايـام ديگلـو     5، داباك 4، آلتون )2015 (3 و گوريس  2مختلف اين منطقه مورد توجه بوده است نظير ياسگل        

 شـاه   ، بيگلـو،  )1393(، نظـرزاده زارع و ديگـران        )1395(، نورافروز و واعظي     )2014 (9، زيود )2015 (8 و آيدين  7گوني
همچنـين گـاهي در     ). 1385(فـر و موسـوي        ، نيرنيـا، طباطبـايي    )1386(، عليجـاني و كرمـي       )1391(خدابنده، اسـدي    

صورت تلويحي به روند رشد توليدات علمي در منطقه خاورميانه پرداخته شده اسـت؛ نظيـر                  تر به   هاي گسترده   پژوهش
، كرمـي، عليجـاني، وزيـري       )1390(گـاه     گـاه، ديـده     ده، دي )2014 (11، الخليفه )2015( و ديگران    10هاي پيكاري   پژوهش

   ).1388(زاده  ، نوروزي چاكلي و حسن)1388(گاه  ، رحيمي، ديده)1389(
  

هاي جوان و رو به رشد گروه موضوعي علوم كامپيوتر بوده كـه بـه معنـاي سـاخت                     هوش مصنوعي يكي از شاخه    
شـروع آن بـه بعـد از جنـگ          . ه شعور و تفكر دارد انجام دهنـد       هايي است كه بتواند كارهاي هوشمندانه كه نياز ب          رايانه

                                                 
1 . Archambault 
2 . Yasgul 
3 . Guris 
4 . Altun 
5 . Dabak 
6 . Hacıhamdioğlu 
7 . Günay 
8 . Aydin 
9 . Zyoud 
10 . Peykari 
11 . Al-Khalifa 
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 و آلـن    2كـردن مـسائل سـايبرنتيك        بـا مطـرح    1كه نـوربرت واينـر      زماني. گردد   ميالدي بازمي  1950جهاني اول در سال     
آنها . ها سعي در رساندن هوش مصنوعي به سطح هوش انساني داشتند             با پيشنهاد تشخيص هوشمندي ماشين     3تورينگ

اسكروچي، احتشام و حقاني،    (هايي، زمينه را براي پيشرفت هوش مصنوعي فراهم كردند            جام آزمايشات و پژوهش   با ان 
افزارهـاي هوشـمندي كـه        از جمله در زمينه طراحي نـرم      . هاي گوناگوني كاربرد دارد     هوش مصنوعي در حوزه   ). 1389

هاي هوشمندي كـه انـسان بـا          د يا طراحي بازي   ان  براي انجام كارهاي تخصصي از جمله بازيابي اطالعات طراحي شده         
كاربرد ديگر هوش   . پردازد  دهند به بازي مي     هاي مقابل با استفاده از هوش مصنوعي انجام مي          كننده  هايي كه بازي    واكنش

هـاي    هاي كتابـدار، كاوشـگر يـا ربـات          هاست مانند ربات    هاي هوشمند براي كمك به انسان       مصنوعي در طراحي ربات   
شناخت الگو يا ادراك حسي مانند بازشناسي بصري حروف الفبا، بازشناسي گفتار، بازشناسي صدا، بازشناسي               . امدادگر

شناسـي، هـوش مـصنوعي      در حوزه علم اطالعات و دانـش      .چهره هم از جمله ديگر كاربردهاي هوش مصنوعي است        
امروزه حوزه  . شود  شمندانه استفاده مي  صورت هو   هاي اطالعاتي هوشمند جهت رفع نياز كاربران به         براي طراحي پايگاه  

هاي رشـته     عنوان يكي از گرايش     هاي گوناگون به    هوش مصنوعي به دليل اهميت آن در پيشرفت دانش بشري در حوزه           
هاي مختلف از جمله گروه هوش مصنوعي در دانشكده مهندسي كـامپيوتر دانـشگاه صـنعتي             علوم كامپيوتر در دانشگاه   

هـا    هـا و پژوهـشگاه      ن رشته ماهيت كاربردي داشته و بودجه كالني را در بعضي از دانـشگاه             اي. شود  شريف تدريس مي  
لذا، ضرورت تعيين وضعيت توليدات علمي پژوهشگران حوزه هوش مـصنوعي           . كنند  صرف آموزش و پژوهش آن مي     

بر آنكـه     ن تحقيقاتي عالوه  رسد زيرا نتايج چني     هاي گوناگون بديهي به نظر مي       ها و رشته    با توجه به اهميت آن در حوزه      
سبب شناسايي جايگاه كشورهاي مختلف منطقه و ميزان تالش پژوهشگران آنها در پرداختن به موضوعات اين حـوزه                  

 .هاي علمي كشور نيز كاربرد داشته باشد گذاري تواند در سياست شود، مي مي

؛ نقل از   1390پرچمي،  ( دانش تعريف نماييم     كارگيري و انتقال    نمودن امكان توليد و به      اگر پيشرفت علمي را فراهم    
، توليدات علمي عنصري اساسي براي دستيابي به آن است و بدون بررسي آنها حصول پيـشرفت علمـي    )1957مرتون،  

اي هوش مصنوعي و علوم وابـسته بـه آن و بـا     رشته در اين راستا، نظر به اهميت حوزه ميان   . پذير نيست   كشورها امكان 
منطقه خاورميانه به لحاظ تقسيمات جغرافيايي و تغييرات علمي و سياسي، در بخش اول، اين پژوهش                توجه به اهميت    

سنجي، توليدات علمي حوزه هوش مصنوعي كشورهاي منطقه خاورميانـه را طـي               بر آن است تا با استفاده از فنون علم        
توانـد    بررسـي توليـدات علمـي نمـي    ديگـر، ازآنجاكـه تنهـا    ازطـرف .  مورد بررسي قرار دهـد 2014 تا 1996هاي    سال
هاي ديگري استفاده شود كـه        دهنده پيشرفت علمي كشورها به معناي واقعي باشد لذا ضرورت داشت از شاخص              نشان

منظور سنجش پيشرفت علمي و فنـاوري كـشورهاي مختلـف تـاكنون      به. باشد دربرداشته نيز كاربرد توليدات علمي را
، تعداد حق امتياز اختراعات به ازاي هر يك         GDPز جمله سهم صادرات پيشرفته از       ها و معيارهاي گوناگوني ا      شاخص

المللي   شده، ميزان كسب جوايز بين      ميزان ارجاعات به مقاالت چاپ    . آي.اس.شده در آي    ميليون نفر، تعداد مقاالت چاپ    
بدين ترتيب، در بخش دوم     . )1390پرچمي،  (اند    المللي مختلف ارائه شده     نوبل و غيره توسط كشورها و مؤسسات بين       

منظور سنجش شاخص پيشرفت علمـي هريـك از كـشورهاي منطقـه خاورميانـه، بـه پيـروي از                      از پژوهش حاضر، به   
. يافتگي علمي استفاده شـده اسـت        شدة هيرش و شاخص توسعه      ، از تركيب دو شاخص نسبي     )1390(پژوهش پرچمي   

  داراي  يافتگي هر كشور شامل تعداد مجـالت        رسي شاخص توسعه  شده براي بر    الزم به ذكر است معيارهاي درنظرگرفته     

                                                 
1 . Norbert Wiener 
2 . Cybernetic 
3 . Alan Turing 



 
 

2014 تا 1996هاي  ت علمي حوزه موضوعي هوش مصنوعي در كشورهاي خاورميانه طي سال بررسي توليدا  

  
  

100

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
) 

پياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

بنيـاد،     علمي و فني، تعداد تكنسين در تحقيق و توسعه، تعداد پژوهشگر در تحقيق و توسعه، رتبـه اقتـصاد دانـش                      مقاله
  . هزينه ناخالص تحقيق و توسعه و رتبه ابتكار و نوآوري جهاني است

  شناسي پژوهش روش
. اي انجـام گرفتـه اسـت        سنجي است كه با استفاده از روش كتابخانه          كاربردي علم  -توصيفيپژوهش حاضر از نوع     

جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه توليدات علمي حوزه هـوش مـصنوعي كـشورهاي منطقـه خاورميانـه در پايگـاه                      
خاورميانـه كـه   كـشورهاي منطقـه   . دهنـد   ميالدي تشكيل مـي   2014 تا   1996هاي    استنادي اسكوپوس در محدوده سال    

ايـران، مـصر، تركيـه، عـراق، عربـستان،          : انـد از    اند عبارت   توليدات علمي آنها در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته         
هـاي    داده. فلسطين، يمن، سوريه، رژيم اشغالگر قدس، اردن، امارات متحده عربي، لبنان، كويت، عمان، قطر و بحـرين                

هـا نيـز پايگـاه اسـتنادي           استنادي اسكوپوس گردآوري شدند، براي تحليل داده       الزم جهت انجام اين پژوهش از پايگاه      
بندي مجالت و كـشورها   يافته علمي براي رتبه هاي توسعه اين پايگاه پورتالي است شامل شاخص. استفاده شد سايمگو

گونه كه بيـان شـد        ماناسكوپوس ه . كند  و براي اين كار از اطالعات موجود در پايگاه اطالعاتي اسكوپوس استفاده مي            
 1نامه استنادي جهاني است كه با پشتيباني ناشر معتبر هلندي، الزويـر          اي و نمايه    نامه  هاي چكيده   يكي از معتبرترين پايگاه   

توان به دامنه و ميزان پوشش اطالعـات          از جمله داليل انتخاب اين پايگاه استنادي مي       . شود  منتشر و پيوسته روزآمد مي    
 ميليون ركورد را از سراسـر جهـان         49اي كه اين پايگاه، اطالعات كتابشناختي حدود          گونه  به. اشاره كرد كتابشناختي آن   
اكثر مؤسسات در سرتاسر جهان از جمله كشورهاي آمريكاي التين، اروپا، آمريكاي شـمالي،              . داده است   در خود جاي    

 و ديگـران،  2آقايي چادگاني(گذارد  هاي آنها مي پژوهشاستراليا، آسيا و خاورميانه معتقدند كه اسكوپوس تأثير مثبت بر      
معتقدند كه انتخاب پايگاه استنادي اسكوپوس براي بررسي استنادي مقاالت مزايـايي            ) 2006 (4 و شرمن  3بويل). 2013

بين در مقايسه   ) 2009 (6 و گومس  5ويرا. جويي در زمان، سهولت استفاده دارد       آمده، صرفه   دست  از جمله كيفيت نتايج به    
 درصـد پوشـش     20ساينس به اين نتيجه دسـت يافتنـد كـه اسـكوپوس حـدود                 آو  دو پايگاه استنادي اسكوپوس و وب     

بر چكيده مقاالت، داراي فهرست منابع هر مقاله نيز بـوده             اين پايگاه، عالوه  . ساينس داشته است    آو  به وب   بيشتري نسبت 
كند كه اين خود شاخـصي بـراي تعيـين كيفيـت              له را فراهم مي   و بدين ترتيب امكان محاسبه تعداد استنادات به هر مقا         

. پـردازد   شـده در ايـن پايگـاه بـه ارائـه نتـايج مـي                همچنين سايمگو بر اساس اطالعات كتابشناختي ارائه      . شود مقاله مي 
هاي اين پـژوهش در قـسمت جـستجوي كـشورها آغـاز شـد و بعـد از انتخـاب محـدوده خاورميانـه،                           استخراج داده 
بندي كشورها  ها به تفكيك رتبه هاي موجود، داده سپس با توجه به قسمت.  به هوش مصنوعي محدود شدند     موضوعات

و همكـاري بـا    گرفتـه  در زمينه تعداد كل مدارك هوش مصنوعي، تعداد مدارك قابـل اسـتناد، تعـداد اسـتنادات تعلـق     
بررسي ميزان پيشرفت علمي هريك از      منظور    همچنين در بخش دوم از پژوهش، به      . كشورهاي خارجي استخراج شدند   

صـورت جداگانـه مـورد     كشورهاي منطقه خاورميانه، ابتدا با استفاده از پايگاه سايمگو، شاخص هـرش هـر كـشور بـه              
هاي مربوط بـه هريـك از معيارهـاي تعـداد             بررسي قرار گرفت و سپس با استفاده از پايگاه نمايه نوآوري جهاني، داده            

                                                 
1 . Elsevier 
2 . Aghaei Chadegani 
3 . Boyle 
4 . Sherman 
5 . Vieira 
6 . Gomes 
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فني، تعداد تكنسين در تحقيق و توسعه، تعداد پژوهشگر در تحقيـق و توسـعه، رتبـه اقتـصاد                   اي علمي و      مجالت مقاله 
از تركيب ايـن دو شـاخص   . بنياد، هزينه ناخالص تحقيق و توسعه و رتبه ابتكار و نوآوري جهاني استخراج شدند   دانش

درنهايت جـداول و نمودارهـاي   . آمد دست ميزان پيشرفت علمي كشورهاي منطقه خاورميانه به) يافتگي هرش و توسعه (
  .افزار اكسل ترسيم و نتايج ارائه گرديد الزم با استفاده از نرم

  هاي پژوهش يافته
 كشور جهان در توليدات علمي حوزه موضوعي هوش مصنوعي در پايگاه اطالعاتي اسكوپوس طي          171درمجموع  

 كشور فعال در اين حوزه      44ت توليدات علمي     وضعي 1در جدول   . اند   ميالدي مشاركت داشته   2014 تا   1996هاي    سال
  . اند  مدرك در زمينه هوش مصنوعي در اين پايگاه منتشر كرده1000موضوعي نشان داده شده است كه بيش از 

   در پايگاه اسكوپوس2014-1996هاي  ترين كشورهاي توليدكننده علم در حوزه هوش مصنوعي طي سال فعال. 1جدول 
 رتبه كشور تعداد مدرك رتبه كشور تعداد مدرك

 1 چين 80685 23 بلژيك 3548

 2 اياالت متحده 65565 24 سوييس 3541

 3 ژاپن 27049 25 مكزيك 3344

 4 انگلستان 22460 26 پرتغال 3344

 5 آلمان 17364 27 رژيم اشغالگر قدس 3273

 6 فرانسه 15538 28 روماني 3268

 7 اسپانيا 14475 29 سوئد 3124

 8 تايوان 13109 30 ري چكوسلواكيجمهو 3090

 9 ايتاليا 13069 31 اطريش 3018

 10 كانادا 12677 32 فنالند 2817

 11 هند 12550 33 مجارستان 2243

 12 كره جنوبي 12451 34 دانمارك 1690

 13 استراليا 10562 35 ايرلند 1671

 14 هلند 6314 36 نيوزيلند 1582

 15 برزيل 5846 37 روسيه 1498

 16 هنگ كنگ 5335 38 تايلند 1422

 17 ايران 5156 39 اسلواكي 1379

 18 سنگاپور 5080 40 نروژ 1368

 19 لهستان 4780 41 مصر 1160

 20 يونان 3972 42 اسلووني 1141

 21 تركيه 3886 43 عربستان سعودي 1100

 22 مالزي 3721 44 جنوب آفريقا 1056
              

هاي اول تا سوم از نظـر تعـداد توليـدات علمـي حـوزه هـوش                   بل مشاهده است رتبه    قا 1گونه كه در جدول       همان
همچنـين از ميـان كـشورهاي       . ترتيب متعلق به كشورهاي چـين، ايـاالت متحـده و ژاپـن اسـت                مصنوعي در جهان به   
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  . است از نظر تعداد توليدات علمي قرار گرفته17خاورميانه بهترين جايگاه متعلق به ايران است كه در رتبه 
 روند رشد كلي توليدات علمي حوزه هوش مـصنوعي منطقـه خاورميانـه در مقايـسه بـا رونـد رشـد                       1در نمودار   

  . ميالدي نشان داده شده است2014 تا 1996هاي  توليدات علمي ساير مناطق جهان در حوزه هوش مصنوعي طي سال
              
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

  2014 تا 1996هاي  لمي هوش مصنوعي در جهان طي سالروند رشد حوزه ع. 1نمودار 
        

شود، تغييرات مربوط به رشد حوزه علمـي هـوش مـصنوعي در كـشورهاي       مشاهده مي1گونه كه در نمودار   همان
 ميالدي به 1996 مدرك در سال     1122كشورهاي اين منطقه با توليد      . منطقه آسيايي به حد چشمگيري قابل توجه است       

اند و بعدازآن توليد مدرك در زمينه هوش مصنوعي در اين كشورها با سير   ميالدي رسيده2009در سال  مدرك 23374
همچنين كشورهاي منطقه غرب اروپا و شمال آمريكا از نظر تعداد توليد مدرك و روند رشـد                 . نزولي مواجه شده است   

منطقه خاورميانه از نظر تعداد . ار هستندبه ساير مناطق جهان از وضعيت بهتري برخورد در حوزه هوش مصنوعي نسبت
مدارك توليدي در حوزه هوش مصنوعي در جهان رتبه پنجم را داراست و نكتـه قابـل مالحظـه در مـورد كـشورهاي                        

  . اند منطقه خاورميانه اين است كه طي ساليان رشدي صعودي اما با شيب كم داشته
به همـين دليـل ابتـدا رونـد كلـي تغييـرات كـل               . استدر پژوهش حاضر تمركز روي كشورهاي منطقه خاورميانه         

نتـايج حاصـل از بررسـي      . انـد    كشور نخست از نظر تعداد مدارك مورد بررسي قرار گرفته          5كشورهاي منطقه و سپس     
همچنـين  .  آورده شـده اسـت     2كشورهاي اين منطقه از نظر تعداد كل مدارك در حيطـه هـوش مـصنوعي در جـدول                   

 بر اساس نسبت تعداد مدارك هر كشور به كل تعداد توليدات علمي كشورهاي منطقه               2درصدهاي ذكرشده در جدول     
 .خاورميانه محاسبه شده است
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  تعداد توليدات علمي حوزه هوش مصنوعي در كشورهاي منطقه خاورميانه. 2جدول 
 رتبه  كشور تعداد مدرك درصد رتبه كشور تعداد مدرك درصد

 1 نايرا 5156 30 .94 9 قطر 204 1 .22

 2 تركيه 3886 23 .32 10 كويت 199 1 .19

 3 رژيم اشغالگر قدس 3273 19 .64 11 عمان 139 0 .83

 4 مصر 1160 6 .96 12 عراق 116 0 .69

 5 يعودسعربستان  1100 6 .60 13 بحرين 65 0 .39

 6 امارات متحده عربي 546 3 .27 14 فلسطين 47 0 .28

 7 دنار 471 2 .82 15 سوريه 29 0 .17

 8 لبنان 255 1 .53 16 يمن 19 0 .11
          

آيد از نظر تعداد مدارك در ايـن زمينـه، اخـتالف قابـل تـوجهي در بـين برخـي از                برمي 2گونه كه از جدول       همان
كشور ايران كه در مكان نخست قرار گرفته است، از نظر تعـداد ركـورد بـا فاصـله نـسبتاً زيـادي               . كشورها وجود دارد  

اين در حالي است كه فاصله بين رتبه دوم يعني تركيه با كشور سوم يعنـي               . از تركيه قرار گرفته است    )  برابر 1 .5تقريباً  (
همچنين تعداد ركوردهاي در عراق، بحرين، فلسطين، سـوريه و يمـن كمتـر از سـاير       . رژيم اشغالگر قدس اندك است    

  . باشد كشورهاي خاورميانه مي
 درصـد   87 .5اي خطي استفاده شد تا روند تغييرات پنج كشور نخست كه درمجموع             براي تحليل بيشتر، از نموداره    

 مـيالدي  2014 تا 1996هاي  كنند طي سال   از كل مدارك حوزه هوش مصنوعي كشورهاي منطقه خاورميانه را توليد مي           
  . نشان داده شود

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

   مصنوعي در پنج كشور برتر منطقه خاورميانه از نظر تعداد مدارك مقايسه روند كلي تغييرات رشد حوزه هوش. 2نمودار 
        

 1996ايـن كـشور كـه در سـال         .  تغييرات مربوط به كشور ايران به حد چشمگيري قابل توجـه اسـت             2در نمودار   
ي هـا بـا رونـدي صـعود      ميالدي رسيده است، در تمامي اين سال  2014 در سال    747 عدد به    7ميالدي با تعداد ركورد     
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كـشور  .  ميالدي بسيار باال بـوده اسـت  2014 تا سال 2004رو بوده است و روند رشد و سرعت صعود آن از سال           روبه
هـاي     ميالدي در رتبه نخست قرار داشته است در سـال          1996رژيم اشغالگر قدس كه از نظر تعداد كل مدارك در سال            

 ميالدي اگرچه افت نداشته ولـي       2014 تا   2000هاي    الهاي ماليمي داشته است و در س        بعد روند رشد و فراز و نشيب      
كـشور سـوم از نظـر رونـد         .  ميالدي اين كشور در رتبه سوم قرار دارد        2014در سال   . سرعت صعود آن كم شده است     

 2009در سـال    . هاي فراواني برخوردار است     هاي مورد بررسي از صعود و نزول        تغييرات تركيه است كه در فاصله سال      
هاي   اند ولي در سال     ران و تركيه از نظر تعداد مدارك توليدي در زمينه هوش مصنوعي به رتبه مشابهي رسيده               ميالدي اي 

بعد، پژوهشگران ايراني از نظر توليد مدارك علمي در حوزه هوش مـصنوعي از سـاير كـشورهاي خاورميانـه سـبقت                      
  .اند گرفته

ر تعداد مـداركي نـشان داده شـده اسـت كـه در قالـب          نتايج بررسي كشورهاي منطقه خاورميانه از نظ       3در جدول   
 منتـشر   2)2014 الـي    2012(سـاله     وسيله يك نشريه علمي در بازه زماني سـه           به 1ها، مروري و مجالت     مقاالت كنفرانس 

بندي كشورهاي خاورميانه از نظر تعداد مداركي نشان داده شده است كـه در   ديگر در جدول ذيل رتبه  عبارت  به. اند  شده
اند و چون از كيفيت كافي و مطالب مناسب براي اسـتناد در سـاير                 بوده) ها  كنفرانس، مروري، مجله  (هاي مختلف     بقال

انـد و تحـت عنـوان مـدارك          اند، در نشريات علمي به چاپ رسيده        ها در حيطه هوش مصنوعي برخوردار بوده        پژوهش
  .هاي استنادي قابل شناسايي هستند  در پايگاه3قابل استناد

  مقايسه كشورهاي منطقه خاورميانه از نظر تعداد مدارك قابل استناد حيطه هوش مصنوعي. 3ل جدو
 درصد مدارك قابل استناد كشور رتبه درصدمدارك قابل استناد كشور رتبه

 1 .18 193 قطر 9 31 5056 ايران 1

 1 .20 196 كويت 10 23 .30 3799 تركيه 2

 0 .85 138 عمان 11 19 .60 3197رژيم اشغالگر قدس 3

 0 .69 112 عراق 12 6 .98 1138 مصر 4

 0 .40 65 بحرين  13 6 .57 1072 عوديعربستان س 5

 0 .29 47 فلسطين 14 3 .27 533امارات متحده عربي 6

 0 .18 29 سوريه 15 2 .85 465 اردن 7

 0 .11 18 يمن 16 1 .53 250 لبنان 8
          

 مـدرك قابـل اسـتناد، در جايگـاه     5056شود، كشور ايـران بـا     مشاهده مي3دول گونه كه در ج   از نظر تعداد، همان   
 در جايگاه دوم و كشور رژيم اشغالگر قدس با اختالف كمي از تركيه در جايگاه سـوم                  3799نخست، بعدازآن تركيه با     

  .قرار گرفته است
اد دفعاتي است كه به آن منبع اسـتناد         گيرد، تعد   هايي كه در ارزيابي محتواي منابع موردنظر قرار مي          يكي از شاخص  

فرض اصولي اين است كه هرچه بيشتر به منبعي  گونه كه در مقدمه بخش قبلي گفته شد، پيش رو همان ازاين. شده است

                                                 
1 . articles, reviews and conference papers 

انـد و    مورد بررسي قـرار گرفتـه  2014 تا 1996هاي  به دليل اينكه در پژوهش حاضر، توليدات علمي حوزه هوش مصنوعي طي سال   .  2
 در اين پژوهش سه سال اخيـر در  هاي استنادي قابل دسترس هستند، ساله در پايگاه هاي زماني دو يا سه     تعداد مدارك قابل استناد در بازه     

  .منظور بررسي تعداد مدارك قابل استناد درنظر گرفته است بازه زماني مورد بررسي را به
3 . Citable documents 
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، كشورهاي منطقه خاورميانـه از  4در جدول . تر بوده است تر و كاربردي استناد شود، از نظر كيفي، محتواي آن منبع مهم 
  .گرفته در حيطه هوش مصنوعي نشان داده شده است استنادات تعلقنظر تعداد 

  گرفته در حيطه هوش مصنوعي مقايسه كشورهاي منطقه خاورميانه از نظر تعداد استنادات تعلق. 4جدول 
 درصد تعداد كل استنادات تعداد استناد در هر مدرك كشور رتبه

 44 .15 62933 27 .25 رژيم اشغالگر قدس 1

 27 .74 39545 15 .45 تركيه 2

 16 .25 23158 9 .4 ايران 3

 3 .79 5405 8 .09 مصر 4

 2 .21 3157 5 .9 عوديسعربستان  5

 1 .25 1776 4 .22 امارات متحده عربي 6

 1 .19 1699 12 .78 كويت 7

 1 .18 1689 5 .61 اردن 8

 0 .86 1228 12 .61 لبنان 9

 0 .51 723 9 .59 امان 10

 0 .46 650 5 .58 قطر 11

 0 .12 172 8 .13 فلسطين 12

 0 .12 167 11 .85 سوريه 13

 0 .07 94 1 .94 بحرين 14

 0 .06 82 1 .13 عراق 15

 0 .05 70 4 .37 يمن 16
                      

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  
        

  گرفته در حيطه هوش مصنوعي  تعلقمقايسه روند تغييرات پنج كشور برتر منطقه خاورميانه از نظر تعداد استنادات. 3نمودار 
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 قابل مشاهده است، در زمينه هوش مصنوعي، كـشور رژيـم اشـغالگر قـدس بـا كـسب                    4گونه كه در جدول       همان
 2 .7 و   1 .6ترتيب تقريباً     اين رقم به  . باالترين ميزان استناد را به خود اختصاص داده است        )  درصد 44 .14( استناد   62933

ساير كشورهاي منطقه   . گرفته است   است كه به منابع هوش مصنوعي در كشور تركيه و ايران تعلق           برابر تعداد استناداتي    
 رونـد   3در نمـودار    . برده دارند   از نظر تعداد استناد با سه كشور نام       ) پنج برابر و بيشتر   (خاورميانه اختالف قابل توجهي     

 تـا  1969هـاي   رفته در حيطه هوش مصنوعي طي سال   گ  تغييرات پنج كشور برتر خاورميانه از نظر تعداد استنادات تعلق         
  . نشان داده شده است2014

شود كه كشور رژيم اشغالگر قدس اگرچه از نظر كل تعداد استنادات در رتبه اول                  مشاهده مي  3با نگاهي به نمودار     
 ميالدي تـاكنون،    2007چنانكه از سال    . هاي فراواني برخوردار است     قرار گرفته است اما روند رشد آن با فراز و نشيب          

 ميالدي تعداد اسـتنادات آن بـا كـشور تركيـه و در              2007كه در سال      طوري  تعداد استناداتش سير نزولي داشته است، به      
ها رشد صعودي از نظر تعـداد         كشور تركيه در اكثر سال    . اند   ميالدي با كشور ايران بسيار به هم نزديك شده         2008سال  

اي استنادات آن افزايش يافتـه و رتبـه اول    طور قابل مالحظه    ميالدي به  2009كه در سال      ينحو  استنادات داشته است، به   
برده، طي ساليان مورد بررسي       گرفته به كشور ايران برخالف كشورهاي نام        تعداد استنادات صورت  . را كسب كرده است   

كـه    طوري  به. د معكوسي داشته است    ميالدي رون  2014 تا   2009با شيب ماليم همواره افزايش داشته است ولي از سال           
 مـيالدي   2009 در سال    3936 ميالدي به    1996 استناد در سال     116حداقل و حداكثر تعداد استنادات در كشور ايران از          

  .  ميالدي رسيده است2014 استناد در سال 211رسيده و دوباره با سير نزولي به 
توانـد شـاخص      ك اثر بدون درنظرگرفتن منبع استنادكننده، نمـي       گرفته به ي    كه بررسي تعداد استنادات تعلق      ازآنجايي

ها نيز استخراج گرديدند تا مشخص شود كه چند درصد از  هاي مربوط به تعداد خوداستنادي دقيقي محسوب شود، داده
 نـشان   6آمده در جـدول شـماره         دست  نتايج به . اند و چند درصد ديگر استنادي       گرفته، خوداستنادي بوده    استنادات تعلق 
  .داده شده است

  بررسي كشورهاي خاورميانه از نظر تعداد خوداستنادي در حيطه هوش مصنوعي. 6جدول 

خوداستنادي كشوررتبه
درصد خوداستنادي 

به  هر كشور نسبت
 كل استنادات آن

خوداستنادي كشور رتبه
درصد خوداستنادي 

به  هر كشور نسبت
 كل استنادات آن

 2 .90 88 يتكو 9 10 .83 7638 تركيه 1

 6 .90 80 قطر 10 17 .92 7402 ايران 2

 3 .02 39 عمان 11 6 .11 6862رژيم اشغالگر قدس 3

 7 .52 11 عراق 12 7 .21 695 مصر 4

 5 .37 9 بحرين 13 9 .09 512 عوديسعربستان  5

 1 .63 5 فلسطين 14 8 .46 255 اردن 6

 1 .60 2 يمن 15 6 .50 206امارات متحده عربي 7

 0 .33 1 سوريه 16 4 .61 101 لبنان 8
            

هـا در      نشان داده شده است، كشور تركيه در زمينـه تعـداد خوداسـتنادي             6گونه كه در جدول شماره        رو همان   ازاين
بـراي  . انـد   جايگاه نخست، كشور ايران در جايگاه دوم و كشور رژيـم اشـغالگر قـدس در جايگـاه سـوم قـرار گرفتـه                       

هـاي هـر كـشور        ها، تعداد خوداستنادي    گرفته با تعداد خوداستنادي     ر و ارتباط تعداد استنادهاي تعلق     ترشدن بيشت   روشن
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 درصـد   17 .92: صـورت بودنـد     تقسيم بر تعداد كل استنادات آن كشور شد و درصد هركدام مـشخص شـد كـه بـدين                  
 درصد اسـتناداتي كـه      9 .09گرفته و     ه تعلق  درصد استناداتي كه به تركي     10 .83گرفته،    استناداتي كه به مدارك ايران تعلق       

اند و طي آنها نويسنده يك اثر به اثري ديگر از خودش اسـتناد كـرده                  گرفته خوداستنادي بوده    عودي تعلق سبه عربستان   
. شـوند  اين آمار هنگام محاسبه شاخص هرش كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفـت درنظـر گرفتـه نمـي           . است
  .شوند ها براي ارزيابي كيفي يك اثر محاسبه نمي  خوداستناديرو تعداد ازاين

 نشان داده 4 در نمودار 2014 تا 1996هاي  برده طي سال المللي كشورهاي نام هاي بين   روند تغييرات ميزان همكاري   
  .شده است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

ر منطقه خاورميانه از نظر تعداد مدارك توليدي در المللي در سه كشور برت هاي بين مقايسه روند تغييرات همكاري. 4نمودار 
  حيطه هوش مصنوعي

صـورت    ميالدي درصد مشابهي در تهيه آثـار علمـي بـه   1996آمده، هر سه كشور در سال    دست  بر اساس نمودار به   
توجهي را   ميالدي، كشور ايران اختالف قابل       1997اند اما در فاصله يك سال بعد، يعني           مشترك با ساير كشورها داشته    

در ميان كشورهاي   )  مدرك 75(دهد و با رشد دوبرابري به باالترين ميزان مربوط به همكاري با ساير كشورها                 نشان مي 
كاهش )  مدرك 14(كه در همان سال ميزان همكاري كشور تركيه با ساير كشورها به نصف                درحالي. رسد  خاورميانه مي 

 2007 تـا    1997هـاي     از سال . ز ماليمي را طي اين ساليان داشته است       وخي  يافته است و كشور رژيم اشغالگر قدس افت       
ميالدي ميزان همكاري كشورهاي مورد بررسي با ساير كـشورها در توليـدات علمـي در حـوزه هـوش مـصنوعي بـه                        

  ميالدي كشور رژيم اشغالگر قـدس 2014 تا 2008از سال . اند تري را سپري كرده تر شده و روند ماليم    همديگر نزديك 
المللي در توليـد محـصوالت حـوزه هـوش مـصنوعي       از جايگاه نخست از منظر ميزان همكاري با ساير كشورهاي بين    

بـه    هـاي ماليمـي داشـته اسـت و ايـران نـسبت              ها، فراز و نشيب     كه كشور تركيه، طي اين سال       برخوردار است درحالي  
   .هاي اوليه بررسي از روند كاهشي يا ثابت برخوردار بوده است سال

ده و هـم ميـزان تـأثير مقـاالت منتـشرشده توسـط يـك پژوهـشگر را                   شاخص هرش شاخصي است كه هم بـرون       
.  معرفـي گرديـد    1هـرش . اي. دان بـه نـام جـي         ميالدي توسط فيزيـك    2005اين شاخص در سال     . كند  گيري مي   اندازه

                                                 
1 . J.E. Hirsch 
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 hستناد و بقيـه مقـاالت وي    اh مقالة او كه حداقل    N مقاله از مجموع     hشاخص هرش يك پژوهشگر عبارت است از        
رغـم تفـاوت تعـداد مقـاالت يـا تعـداد             اين شاخص، امكان مقايسه تأثير كلي علمـي فـرد را علـي            . استناد داشته باشند  
  .كند پذيرمي استناداتشان امكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقايسه كشورهاي منطقه خاورميانه از نظر شاخص هرش در حيطه هوش مصنوعي. 5نمودار 
. گرفته به مدارك كه در دو قسمت قبلي توضـيح داده شـد              نظرداشتن تعداد كل مدارك و تعداد استنادات تعلق       با در 

 و ايـران بـا   72، تركيه بـا  101رفت در مورد شاخص هرش، كشور رژيم اشغالگر قدس با عدد       گونه كه انتظار مي     همان
  .هاي نخست تا سوم قرار دارند  در جايگاه57

يـافتگي    شده براي سنجش پيشرفت علمي كـشورهاي منطقـه خاورميانـه، توسـعه              نظرگرفتههاي در   يكي از شاخص  
الزم به ذكر .  امتياز هريك از كشورهاي منطقه در معيارهاي مورد بررسي نشان داده شده است7در جدول . علمي است 

يـافتگي بودنـد، در       وسـعه هاي الزم براي سـنجش ت       است كه سه كشور عراق، فلسطين و سوريه به دليل اينكه فاقد داده            
  . اند جدول ذيل آورده نشده

بـر  (يافتگي براي آن كشور       يافتگي هر كشور، ميانگين امتياز معيارهاي مختلف توسعه         منظور درك شاخص توسعه     به
بدين ترتيب كشورهاي رژيم اشـغالگر قـدس، ايـران و           .  نشان داده شده است    8محاسبه و در جدول     ) 7اساس جدول   

يـافتگي مـورد     تا سـوم را بـر اسـاس معيارهـاي توسـعه            رتبه اول  29 .81 و   34 .5،  55 .32ترتيب با كسب امتياز       تركيه به 
 امتياز شاخص پيشرفت علمي كشورهاي منطقه خاورميانـه بـر اسـاس تركيـب دو                8در جدول   . اند  كرده  محاسبه كسب 

هـاي شـاخص پيـشرفت علمـي،          بر اساس دامنـه تغييـرات داده      . يافتگي نشان داده شده است      شاخص هيرش و توسعه   
گونـه   در اين شاخص، همان. اند بندي شده روه با پيشرفت علمي قوي، متوسط و ضعيف گروهكشورهاي منطقه به سه گ    

يـافتگي و درنتيجـه تـأثير     كه ذكر شد كشورهاي فلسطين، عراق و سوريه به دليل فاقدبودن معيارهاي شـاخص توسـعه     
  .استآمده، امتياز شاخص پيشرفت علمي محاسبه نشده  دست بندي به غيرواقعي گذاشتن بر طبقه

هاي مفقوده هستند، سه كشور رژيم اشغالگر قـدس،            كشور منطقه خاورميانه كه فاقد داده      13، از   8بر اساس جدول    
اين كشورها تنهـا    .  در رتبه اول تا سوم پيشرفت علمي قرار دارند         45 .75 و   50 .90،  78 .16تركيه و ايران با كسب امتياز       
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از )  درصد 46 .15(اكثريت كشورهاي منطقه خاورميانه     . دهند  ا تشكيل مي   درصد از كشورهاي منطقه خاورميانه ر      23 .07
  .جمله كويت، بحرين و يمن پيشرفت علمي ضعيفي دارند و در گروه با پيشرفت علمي پايين قرار دارند

  يافتگي علمي كشورهاي خاورميانه دهنده شاخص توسعه معيارهاي تشكيل. 7جدول 
اي  مجالت مقاله

 وفنيعلمي
تكنسين در تعداد 

 تحقيق و توسعه
تعداد پژوهشگر در 

 تحقيق و توسعه
رتبه اقتصاد 

 بنياد دانش
هزينه ناخالص 
تحقيق و توسعه

رتبه ابتكار و 
نوآوري جهاني

معيارها                       
 كشور

 ايران 26 .1 16 .9 25 .8 13 .8 88 .1 36 .3

 تركيه 38 .2 19 .5 34 .5 17 .5 38 .8 30 .4

رژيم اشغالگر قدس 55 .5 90 .1 73 .8 6 .76 42 .37 63 .4
 مصر 30 9 .6 58 .9 10 .7 39 .35 19 .7

 عوديعربستان س 41 .6 1 .4 39 .2 0 .4 52 13 .4

امارات متحده عربي 43 .2 11 62 .6 5 .05 36 .54 7 .1
 اردن 36 .2 9 .7 40 .36 17 .8 26 .7 41 .8

 لبنان 33 .6 15 .65 55 .1 5 .83 40 .9 21

 قطر 40 .3 14 .53 41 .5 6 .27 61 .1 5 .8

 كويت 35 .2 1 .9 31 .8 1 .1 33 .93 5 .7

 عمان 33 .9 2 .8 37 .48 4 .4 71 .8 7 .4

 بحرين 36 .3 13 .49 35 .4 5 .44 30 .2 5 .9

 يمن 19 .5 12 .53 28 .7 5 .05 31 .50 3 .6
        

  هاي منطقه خاورميانهشاخص پيشرفت علمي كشور. 8جدول 
 ها گروه كشورها يافتگي علمي شاخص توسعه شاخص هرش شاخص پيشرفت علمي

 رژيم اشغالگر قدس 55 .32 101 78 .16

 تركيه 29 .81 72 50 .90

 ايران 34 .5 57 45 .75

 1گروه 
 پيشرفت علمي قوي

 مصر 28 .04 31 29 .52

 عوديسعربستان  25 .33 23 24 .16

 اردن 28 .76 18 23 .38

 امارات متحده عربي 27 .58 19 23 .29

 2گروه 
پيشرفت علمي 

 متوسط

 لبنان 28 .68 16 22 .34

 قطر 28 .25 11 19 .62

 عمان 26 .30 12 19 .15

 كويت 18 .26 18 18 .13

 بحرين 21 .11 6 13 .55

 يمن 16 .81 5 10 .90

 3گروه 
پيشرفت علمي 

 ضعيف
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 گيري بحث و نتيجه

از توليدات علمي حـوزه  )  درصد4 .03(هاي پژوهش حاضر نشان داد گرچه كشورهاي خاورميانه درصد كمي             يافته
وخيـز كمتـري برخـوردار        اند اما برخالف ساير منـاطق جهـان از افـت            هوش مصنوعي جهان را به خود اختصاص داده       

 ميالدي با رشـد صـعودي امـا بـا شـيب كـم               2014  تا 1996هاي    اند و همواره توليدات علمي اين منطقه طي سال          بوده
چنانكـه  . اند كه اين نشان از پويايي توليد علم در حوزه هوش مصنوعي در كشورهاي خاورميانـه اسـت                برخوردار بوده 

در مقدمه گزارش جهاني در مورد كـشورهاي        ) 2011 (1به نقل از زويل   ) 1390(نژاد    باجي، پارسايي محمدي و صباغي    
كنند كه دانش در كشورهاي خاورميانه از پويـايي برخـوردار اسـت و همـواره رشـد و                     مي  ين نكته اشاره  خاورميانه به ا  

و ) 2010(اركمبالـت   ). 1390نـژاد،     باجي، پارسـايي محمـدي، صـباغي      (توسعه علمي در اين منطقه وجود داشته است         
ينـه ميـزان رشـد توليـدات علمـي ايـران            هاي خود به نتيجه مـشابهي در زم         نيز در پژوهش  ) 1390(گاه    گاه و ديده    ديده

از ميان كـشورهاي خاورميانـه، سـه كـشور، ايـران، تركيـه و رژيـم                 . اند  به ساير كشورهاي خاورميانه دست يافته       نسبت
 مدرك جزو پرتوليدترين كشورهاي منطقه خاورميانـه در حـوزه   3273 و  3886،  5156ترتيب با توليد      اشغالگر قدس به  

 درصد توليدات كشورهاي خاورميانه در زمينـه هـوش مـصنوعي را بـه خـود                 71را بيش از    هوش مصنوعي هستند؛ زي   
بـه ميـزان اهميـت توليـد علـم در حـوزه هـوش                 اين نتيجه حاكي از توجه و افزايش آگاهي نـسبت         . اند  اختصاص داده 

ات علمـي   نيز در پژوهش خود در مـورد آهنـگ رشـد توليـد            ) 2010(اركمبالت  . مصنوعي در كشورهاي يادشده است    
همچنـين،  .  ميالدي نيز به نتايج مـشابهي دسـت يافتـه اسـت            2009 تا   1980هاي    كشورهاي اسالمي خاورميانه در سال    

 مـيالدي بـرخالف سـاير       2014 تـا    1996هـاي     به ساير كشورها طي سال      ميزان رشد توليدات علمي كشور ايران نسبت      
از جملـه  .  ميالدي بسيار باال بوده است2014تا سال  2004كشورها روندي صعودي داشته و سرعت صعود آن از سال         

هاي سراسر كشور  اندازي و گسترش گرايش هوش مصنوعي در رشته علوم كامپيوتر در دانشگاه توان راه داليل آن را مي
هاي كاربردي در حوزه موضوعي  هاي دكتري تخصصي، افزايش چشمگير طرح ويژه دوره در مقاطع تحصيلي مختلف به

  . ها و مراكز پژوهشي و توليد مقاالت علمي از آنها دانست وعي در دانشگاههوش مصن
. تواند در مورد اثربخشي كيفي منـابع مـورد توجـه قـرار گيـرد                قابل استنادبودن مدارك، يكي از نكاتي است كه مي        

حتـواي بهتـري   فرض اصولي اين است كه چنانچه منبعي قابليت استناد بيـشتري داشـته باشـد، از نظـر كيفـي از م                پيش
و رژيم اشـغالگر  )  درصد23 .30(، تركيه ) درصد31(از نظر تعداد مدارك قابل استناد، كشورهاي ايران    . برخوردار است 

تواند ميزان توليدات علمـي ايـن كـشورها           يكي از داليل آن مي    . در جايگاه اول تا سوم قرار دارند      )  درصد 19 .6(قدس  
كنند، در رتبـه      از نظر تعداد مداركي هم كه در حوزه هوش مصنوعي توليد مي           ) 2 جدول(برده    باشد؛ زيرا كشورهاي نام   

اول تا سوم قرار دارند و طبيعي است هر اندازه تعداد مدارك توليدي بيشتر باشد، از بين آنهـا مـداركي كـه از كيفيـت                          
  . نسبت بيشتر خواهد بود بهتري برخوردار باشند و قابليت استناد داشته باشند، به

ديگر تعداد استنادات مقاالت هر كشور در خاورميانه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه كشورهاي     طرفاز
 23158و ايـران    )  درصـد  27 .74( اسـتناد    39545، تركيه با    ) درصد 44 .14( استناد   62933رژيم اشغالگر قدس با كسب      

گونه كه مشخص است نتيجه در اين         همان. داده است باالترين ميزان استناد را به خود اختصاص        )  درصد 16 .24(استناد  
انـد، امـا اسـتناد     قسمت عكس شده است و برخالف اينكه مدارك ايران از نظر كيفيت بيشترين قابليت استناد را داشـته                

 المللـي  هـاي بـين   اي بـا همكـاري      تواند توليد مقاالت چندنويسنده     يكي از داليل اين امر مي     . اند  كمتري را دريافت كرده   

                                                 
1 . Zewail 
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و ) 1390(به كشور ايران باشد؛ زيرا چنانچـه عـصاره و مـصطفوي               بيشتر در كشور رژيم اشغالگر قدس و تركيه نسبت        
اي  اند مقـاالت چندنويـسنده   اند و بيان كرده هاي خود به نتايج مشابهي رسيده هم در پژوهش) 1387(واليتي و نوروزي  

المللـي    بـه مـسئله همكـاري بـين    4نمـودار (كنند  ي را دريافت مياي استنادهاي بيشتر نويسنده در مقايسه با مقاالت تك    
يكـي  ). كشورها در توليد مدارك علمي حوزه هوش مصنوعي پرداخته است كه در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد                  

 تواند چاپ مقاالت ايراني در محور موضوعاتي باشد كه چنـدان مـورد عالقـه و                 ديگر از داليل دريافت استناد كمتر مي      
اند يا چاپ مقاالت ايراني در مجالتي باشد كه دسترسي آزاد بـه آنهـا                 توجه ساير پژوهشگران در آن حوزه قرار نگرفته       

تر و با اعتبار علمي كمتـر         هاي ناشناخته   ديگر چاپ مقاالت ايراني در ژورنال       عبارت  ها و به    همچنين، تحريم . كمتر است 
  . تواند از ديگر داليل اين امر باشد مي

دهد    ميالدي نشان مي   2014 تا   1996هاي    رسي روند تغييرات در تعداد استنادات به كشورهاي خاورميانه در سال          بر
كه   طوري  كه تعداد استنادات به مدارك كشور ايران برخالف كشور رژيم اشغالگر قدس روندي صعودي داشته است، به                

 مـيالدي   2009 در سال    3936 ميالدي به    1996د در سال     استنا 116حداقل و حداكثر تعداد استنادات در كشور ايران از          
گـذاري در حـوزه هـوش مـصنوعي در           دادن به مواردي مانند سرمايه      توان به اهميت    از جمله داليل آن مي    . رسيده است 

نيـز بيـان    ) 1383(گونه كـه موسـوي        همچنين همان . شده داشت   زماني اشاره   هاي دانشگاهي در مدت     تحقيقات و پروژه  
توان عوامل ديگري نظير تأكيد مسئوالن كشور جهت افزايش توليدات علمي و انتشار وسيع نتايج، عزم اساتيد       يداشته م 

منظور ورود به رقابت جهاني و كسب اعتبار براي كـشور را نيـز در ايـن رونـد رو بـه رشـد مـؤثر          ها به   پيشرو دانشگاه 
  . دانست

 به يك اثر مربوط به خوداستنادي هستند، در مرحله بعـد تعـداد              گرفته  كه همواره بخشي از استنادات تعلق       ازآنجايي
ترتيب با كـسب      نتايج بررسي نشان داد كه كشورهاي تركيه، ايران و رژيم اشغالگر قدس به            . ها بررسي شد    خوداستنادي

كـه مطـابق    اين درحالي اسـت     . ها در رتبه اول تا سوم قرار دارند          عدد از نظر تعداد خوداستنادي     6862 و   7402،  7638
رونـد،    شمار مي   عنوان شاخصي براي ارزيابي متون علمي به        كه استنادها به    ها هنگامي   نظر متخصصان، ميزان خوداستنادي   

نظـران ميـزان محـدود و         صـاحب . كنـد   رو مـي    كننده است و محققان را با سردرگمي در كيفيت منابع علمي روبه             تعيين
 درصد از كل استنادات بسته بـه رشـته          20 الي   10كه حدود     طوري  نند به دا  مشخصي را براي خوداستنادي قابل قبول مي      

بر اين اساس ). 1977؛ نقل از تاگلياكوزو،   1391عباسي، زرداري،   (تواند خوداستنادي باشد      علمي و حوزه موضوعي مي    
ـ          . آمد  دست  به كل استنادات آن به      درصد خوداستنادي هر كشور نسبت     بـه سـاير      سبتنتايج نشان داد كـه كـشور ايـران ن

 درصد از كـل اسـتنادات       17 .92كه    اي  گونه  كشورهاي منطقه خاورميانه از وضعيت نه چندان مطلوبي برخوردار است به          
كه تعـداد خوداسـتنادي سـاير كـشورها از جملـه تركيـه و رژيـم           درحالي. دهند  كشور ايران را خوداستنادي تشكيل مي     

تـوان گفـت كـه صـرف      شوند؛ بنـابراين مـي   ل استنادات آنها را شامل مي درصد از ك6 .11 و 10 .83اشغالگر قدس تنها  
كننده جايگاه علمي و كيفيت مدارك توليدشده باشـد   تواند تعيين داشتن تعداد توليدات علمي باال و ميزان استنادات نمي   

پيـشنهاد  . فتـه شـود  هاي ديگري نظير ميانگين استناد به هر مدرك و ميزان خوداستنادي هم درنظر گر    بلكه بايد شاخص  
المللي خود و شناسايي سـاير        تركردن دامنه مطالعات بين     شود پژوهشگران ايراني در زمينه هوش مصنوعي با گسترده          مي

  .هاي خود استفاده نمايند محققان و مطالعه آثار آنان در اين حوزه، از منابع علمي آنها در پژوهش
ر حوزه هوش مصنوعي در خاورميانـه از نظـر ميـزان توليـدات              توان گفت كه توليدات علمي ايران د        درمجموع مي 

ها از جملـه   علمي، مدارك قابل استناد و روند رشد استنادات از جايگاه مطلوبي برخوردار است و از نظر ساير شاخص             



 
 

2014 تا 1996هاي  ت علمي حوزه موضوعي هوش مصنوعي در كشورهاي خاورميانه طي سال بررسي توليدا  
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از تعداد استنادات در هر مدرك، تعداد كل استنادات و ميزان خوداستنادي در توليد مدارك در حوزه هوش مصنوعي نيـ                
  . به سعي و تالش بيشتر محققان و پژوهشگران براي رسيدن به جايگاه مطلوب دارد

ترتيب سه كشور رژيم اشغالگر قدس، تركيـه          درنهايت از نظر ميانگين مشاركت جهاني در توليد هوش مصنوعي به          
ين كشورها حـاكي از آن اسـت   المللي در ا هاي بين مقايسه روند تغييرات همكاري . اند  و ايران در خاورميانه پيشرو بوده     

 مدرك مشترك با ساير كشورها رتبه اول را در ميزان همكـاري  75 ميالدي با توليد 1997كه نويسندگان ايراني در سال      
هاي بعد، ميزان همكاري نويسندگان ايراني با ساير كشورها در توليد مقاالت حوزه               المللي كسب كردند، اما در سال       بين

 ميالدي ميزان مشاركت جهاني ايران   2014چنانچه در سال    . اي همراه بوده است      قابل مالحظه  هوش مصنوعي با كاهش   
توانـد روابـط سياسـي بـين          يكي از داليل اين امـر مـي       .  مدرك رسيده است   18در حوزه هوش مصنوعي تنها به توليد        

 مـستقيم روابـط سياسـي بـين     در نتايج پژوهش خود به تأثيرگـذاري    ) 1387(چنانچه واليتي و نوروزي     . كشورها باشد 
چنانچـه  . تواند مـشكالت فرهنگـي باشـد    از جمله داليل ديگر مي. اند هاي علمي اشاره كرده  كشورها بر ميزان همكاري   

اند كه مشكالت فرهنگي بر روند توليد علـم در كـشورهاي              نيز به اين نتيجه دست يافته     ) 1384(زاده و محمدزاده      بهرام
البتـه در ايـن خـصوص ممكـن         . شـوند   ه و مانع از رشد و شكوفايي علمي در اين كشورها مي           خاورميانه تأثيرگذار بود  

است عوامل بسياري از جمله شناسايي محققان اين حوزه در ساير كـشورها، برقـراري ارتبـاط بـا آنهـا، ميـزان تبـادل                         
بـا توجـه بـه اينكـه     . ر دارنـد اطالعات براي نگارش مقاالت و غيره تأثيرگذار باشند كه نياز به پژوهش و بررسي بيـشت            

افزايش مشاركت جهاني در توليد مقاالت علمي مزاياي زيادي از جمله ارتقاي كيفيت مقاالت، اسـتفاده از تخـصص و                    
دارد، ... مهارت نويسندگان همكار، افزايش انتشارات علمي، يادگيري از نويسندگان همكار، افزايش ميزان اسـتنادات و                

تواند نشاني از پويايي علمي و فرهنگـي باشـد و بـا توجـه بـه تـوان علمـي                       كت جهاني مي  ديگر افزايش مشار    ازطرف
هـاي   هاي كشورهاي ديگر در زمينه هوش مصنوعي اميد آن است كه در سـال             دانشمندان ايراني و نقاط قوت و پتانسيل      

ها در مسئله هوش مـصنوعي      هاي بيشتر با ساير كشور      گذاري علمي در همكاري     بعدي كشورمان ايران بتواند به سرمايه     
  . مند شود بپردازد و با افزايش مشاركت جهاني در حوزه هوش مصنوعي از جايگاه باالتري در اين زمينه بهره

ترتيـب بـا كـسب امتيازهـاي          ، كشورهاي رژيم اشغالگر قدس، تركيه و ايران به        8آمده در جدول      دست  بنابر نتايج به  
كه سـاير     اند درحالي   به ساير كشورهاي منطقه برخوردار بوده       تري نسبت   علمي قوي  از پيشرفت    45 .75 و   50 .90،  78 .16

اين نتايج  . اند  از پيشرفت علمي چندان مناسبي برخوردار نبوده      ... كشورهاي منطقه از جمله لبنان، قطر، عمان، كويت و          
تواند موجب شكاف و   كه خود ميدهنده نبودِ توازن در جريان توسعه علمي بين كشورهاي منطقه خاورميانه است نشان

تواند مانعي در برابر مـسير توسـعه كـشورهاي            به دليل اينكه اين عدم تعادل مي      . تسريع نابرابري كشورهاي منطقه شود    
جانبـه خـود را بـراي ارتقـاي           گـذاران علمـي هـر كـشور، حمايـت همـه             منطقه شود، نياز است تا مسئوالن و سياست       

هاي توسعه علمي كـشورشان   ريزي مناسبي در راستاي ارتقاي شاخص دهند و برنامههاي توسعه علمي افزايش   شاخص
شود تا كـشورهاي منطقـه خاورميانـه سـعي نماينـد بـا افـزايش سـهم اعتبـارات                      بدين منظور پيشنهاد مي   . داشته باشند 

 تربيـت نيروهـاي     هاي مناسب،   گذاري  تحقيقاتي به ازاي توليد ناخالص ملي، تشويق و تسهيل امور پژوهشي و سياست            
هاي جوامعي كه از پيشرفت علمي قوي برخـوردار           هاي تحصيلي متفاوت، فراگرفتن تجربه      متخصص و محقق در رشته    

هستند، جايگاه خود را از نظر پيشرفت علمي در ميان كشورهاي جهان ارتقا دهند و به جايگاه شايسته آن كشور دست                     
  .يابند
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  منابع
توليدات علمـي رشـته دندانپزشـكي در مجـالت ايرانـي در             ). 1389. (ه؛ حقاني حميد  اسكروچي، رقيه؛ احتشام، حميد   

 .119-109): 1 (26پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات، . 1385-1358هاي  سال

بررسي توليدات علمي حـوزه پزشـكي كـشورهاي         ). 1390(نژاد، زيور     باجي، فاطمه؛ پارسايي محمدي، پرستو؛ صباغي     
در مجموعـه مقـاالت سـومين    . 2010 -2001هـاي    در سـال  (Scopus)گاه استنادي اسـكوپوس خاورميانه در پاي

همايش ملي پژوهش و توليد علم در حوزه پزشكي، به كوشش موسي يمين فيروز، افـشين موسـوي چلـك، آرام                     
 .30-15كتابدار، : تهران. تيرگر

ات علمي ايـران در زمينـه سـرطان پـستان در            توليد). 1391(بيگلو، محمدحسين؛ شاه خدابنده، سوسن؛ اسدي، مسعود        
 . 119-110): 1 (9مديريت اطالعات سالمت، . كشورهاي خاورميانه پايگاه مدالين و مقايسه آن با ساير
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