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Abstract 

Objective: First, identify the most widely used indicators that have been used so far to measure 

the factors affecting scientific collaboration between countries. Second, determining the most 

important indicators in terms of influencing international scientific collaboration. 

 

Method: Due to the accumulation of experimental research in the field of determining factors of 

international scientific collaboration, which include a multitude of predictive variables and are 

sometimes accompanied by contradictory results, an evidence-based systematic review was 

used. According to the PRISMA protocol and without considering the time limit, 20 studies 

were selected to review the findings. Studies were selected that were based on the level of 

macro analysis and statistical model. To achieve the first aim, the frequency of use of indicators 

in various studies was investigated, and to achieve the second aim, indicators with a dominant 

effect were identified based on the vote counting technique. Due to the heterogeneity of the 

selected studies (the difference in the test statistic used and the way predictor and control 

variables are measured), this technique was used. 

  

Results: The most widely used indicators used by researchers are the geographical distance 

between the capitals of countries (in the physical dimension), common membership in 

intergovernmental organizations (in the political dimension), economic development, and 

economic size (in the economic dimension), social similarity (in the social dimension), the 

common official language (in the cultural dimension), and the number of articles (in the 

scientific and technological dimension). The results indicate that there is a lot of overlap 

between widely used indicators and indicators with a dominant effect. All widely used 

indicators also have a dominant effect. However, some indicators are classified in the group of 

indicators with a dominant effect despite having a lower degree of application. These indicators 

include the volume of trade relations (in the economic dimension), colonial relations (in the 

cultural dimension), specialization distance, and international student exchange (in the scientific 

and technological dimension). These indicators, based on the consensus of most of the evidence 

about their type of effect (positive or negative), are among the most important indicators 

affecting scientific collaboration between countries. 

  

Conclusion: According to the reviewed studies, the identified factors have an undeniable effect 

on scientific collaboration between countries. As a result, they should not be neglected in the 
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design of national research systems. In addition, this research by enumerating the existing 

research gaps in this field states that achieving a more comprehensive understanding of the 

factors requires interdisciplinary studies by researchers in the fields of Knowledge and 

Information Science, Sociology, and Political Science. Finally, two suggestions can be made. 

First, the establishment of research areas based on the conclusion of scientific and technological 

agreements in neighboring areas to solve common problems of member countries. Second, the 

wider intervention of international organizations in the global flows of student exchange 

through the creation of international competitions to allocate awards, scholarships, and research 

grants to countries that have ideas to solve major and common global problems.  

 

Keywords: International Scientific Collaboration, Proximity, Systematic Review. 
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 چکیده

تاکنون برای سننجش عوامنم من بر بنر همکناری علمنی بنین کشنورها  که ییهاشاخصشناسایی پرکاربردترین دنبال  این مطالعه به هدف:

 .است المللیبیرگذاری بر همکاری علمی بینها از حیث تأصترین شاخمهمتعیین  و شدهمطرح

 بنر انبنوهی ازشنتممالمللنی کنه مکننده همکناری علمنی بنینینهای تجربی در زمینه عوامم تعیپژوهشانباشت به دلیم  :پژوهش روش

 20 مطابق با پروتکم پریزما، بر شواهد تجربی استفاده شد.مند مبتنیاز روش مرور نظام بین و گاه توأم با نتایج متناقض هستندمتغیرهای پیش

به گوناگون بررسی شد و برای دستیابیها در مطالعات د شاخصفراوانی کاربر به هدف اول،دستیابیها انتخاب شد. برای مطالعه جهت مرور یافته

   شناسایی شدند.   تکنیک شمارش آراء برمبنایهای دارای ابر غالب شاخصهدف دوم، 

دولتنی )در بعند سیاسنی(، های بنیندر بعد فیزیکی(، عضویت در سازمانمرور شواهد تجربی حاکی از آن است که فاصله جغرافیایی ) ها:یافته

اندازه اقتصادی، توسعه اقتصادی و حجم روابط تجاری )در بعد اقتصادی(، مشابهت اجتماعی )در بعد اجتماعی(، زبان رسمی مشنتر  و روابنط 

هنای کننندهترین تعیینلم )در بعد علمی و فناورانه( مهمالمو تبادل دانشجوی بین هنگی(، تعداد مقاالت، فاصله تخصصیاستعماری )در بعد فر

فاصنله تخصصنی و تبنادل استثنای حجم روابط تجاری، روابط اسنتعماری، به)های فوق شاخص شوند.یالمللی محسوب می علمی بینهمکار

 ها در ابعاد مذکور نیز هستند. پرکاربردترین شاخص (الملمدانشجوی بین

، نبایند در رراحنی جنهیدرنت علمی کشورها دارنند.بر همکاری  انکارناپذیریتأبیر  شده، عوامم شناساییمرور شدهمطالعات  بربنا گیری:نتیجه

موجنود در اینن زمیننه ارهنار  خالءهنای پژوهشنی با برشمردنپژوهش حاضر  ،براینعالوه های پژوهشی ملّی مورد غفلت قرار گیرند.سیستم

شناسنی، های علم ارالعات و داننشحوزه محققان توسطای رشتهمستلزم مطالعات میان ،عوامماین تری از جامعدر   به دارد که دستیابیمی

     است. لوم سیاسی شناسی و عجامعه

 .  مندنظام، مجاورت، مرور یالمللنیبهمکاری علمی  :هادواژهیکل
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 مقدمه

ی های علمی متعنددشدن علوم است. حوزهاز پیامدهای تخصصی و به اشترا  گذاشتن دانش و مهارتضرورت همکاری 

های گوناگون گرد هم در چنین مواردی، محققانی با تخصصهای علمی مجزا هستند. محصول ادغام حوزه نیز هستند که

شناسان بر این (. جامعه1997، 1کاتز و مارتیننمایند )لق میآیند و از رریق مشارکت و همکاری آبار علمی متفاوتی خمی

(. اساسنا،، همکناری علمنی یکنی از 1970، 2کوهن) باورند که پیشرفت علم انجمنی حاصم تعامالت میان محققان است

پژوهشگرانی از ملنم مختلن   همکاریها است. می، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ملتراهکارهای حیاتی برای توسعه عل

گناه، دیندها و کشنورها در پنی دارد )هنایای فراواننی بنرای افنراد، سنازمانترین نوع همکاری علمی است که مزگسترده

های انفرادی بیشنتر منورد های مشارکتی نسبت به مقالهها نیز حاکی از آنند که مقاله(. بررسی1390و پرتو، منش عرفان

گنذاران (. بنابراین، ضنروری اسنت کنه سیاسنت2000، 3روسواستناد قرار گرفته و از کیفیت علمی باالتری برخوردارند )

بنا دهنند واقن  گردینده و الشنعاع قنرار منیالمللی تحتهای علمی را در سطح بینواملی که همکاریعلمی نسبت به ع

 اتخاذ نمایند.ها جهت ارتقاء این همکاریهای کارآمدی را سیاستدرنظرگرفتن عوامم مذکور 

المللنی ننابع موردنیازشنان بنه تعنامالت بنینها را ناچار ساخته برای دستیابی بنه مزیع نابرابر منابع دانش، دانشگاهتو

. (2013، 5گراسنت) نیز برمبنای همین منطنق بنوده اسنت 4المللیهای همکاری علمی بینری شبکهگیشکم. آورندیرو

مللی یافته و بیش از الای دانشگاهی بیش از پیش جنبه بینهبتدای قرن بیست و یکم نیز فعالیتبراساس منطق مزبور، از ا

( معتقند اسنت 2004) 7چان .(2017 ،6و آندوکاتو ) به همکاری علمی استبه رقابت علمی باشد، معطوفمعطوف کهآن

هنای یر توسعه نیروی انسانی و زیرسناختتوسعه مزایای فرعی دیگری نظروابط همکاری علمی کشورهای درحالتقویت 

 به دنبال دارد.برای این کشورها آموزشی، تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی را نیز 

تبدیم به یک عامم مهم برای رشد  یاندهیفزا روربهدانش  یالمللنیب یهاانیجراقتصاد دانش،  شدنیجهاندر عصر 

 توسنعهدرحالو هم کشنورهای  افتهیتوسعه(. هم کشورهای 2014، 8بَثِلت و هِن) اندشدهاقتصادی و ایجاد مزیت رقابتی 

ینک  ،جنهیدرنت .(2010، 10فنریمن) برنندیمسود  -مدرن است  شدنیجهانویژگی  نیترمهمکه  - 9علم شدنیجهاناز 

علمی و افنزایش وابسنتگی  یهاتیفعال یسازشبکهگرایی، توأم با تخصص شدنیجهانبراین، برد است. عالوه -بازی برد 

، 11گواِی، لینو و دوشده است ) یالمللنیبشبکه همکاری علمی  یگر است که همگی سبب پدیدآییمتقابم کشورها به یکد

2019.) 

                                                 
1. Katz & Martin 

2. Kuhn 

3. Rousseau 

4. International Scientific Collaboration Networks 

5. Grasset 

6. Kato & Ando 

7. Chan 

8. Bathelt & Henn 

9. Globalization of Science 

10. Freeman 

11. Gui, Liu & Du 
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دربرگیرنده ری  وسنیعی از  سازی آموزش عالیالمللیبین ترین مزایایمهممثابه یکی از المللی بهینهمکاری علمی ب

هنای آموزشنی و پژوهشنی مشنتر  (، انجنام پنرو ه2017، 1الو و لیناستاد و دانشجو ) از تبادلهای علمی اعمفعالیت

پنذیرترین و رؤینت (،2018، 3کومنار) معتبرتنرینتألیفی تألی  مشتر  یا هم، همهنیا( و غیره است. با 2013، 2یامادا)

ا.ح. مردانی و ا. ) رودکار میهای علمی بهگیری میزان همکاریشاخصی است که برای سنجش و اندازهپذیرترین دسترس

وجنود دارد. تنألیفی و همکناری علمنی که رابطه مستقیمی بین هم ندتقد( مع2005) 4گِلَنزِل و شوبرت. (1394مردانی، 

درنظرگرفتنه شنده المللنی علمی بین عنوان معرف همکاریدر اکثر مطالعات پیشین نیز بهتألیفی همشاخص  براین،عالوه

تألیفی فرآیندی است که ری آن دو یا چند نویسننده بنا هندف خلنق علمی در قالب هم همکاری .(2012، 5چوی) است

. انگینزه اصنلی چننین (1394مردانی و ا. مردانی، )ا.ح. رند گذااستعدادهای خود را به اشترا  می ابری مشتر ، منابع و

هنای دقینق علمنی و نیناز بنه ترکینب تخصنص شدن فزاینده علوم، افزایش پیچیدگی ابزارهایی غالبا، تخصصیهمکاری

   (. 1395خداپناه، زارع، جعفرزاده و گوناگون برای حم مسائم پیچیده است )

گوینای آن  6توسط پایگناه وب آو سناین  شدهگزارش. آمارهای اندیافتهبین مرزی دانش رشد روزافزونی  یهاانیجر

 ازجملنهاسنت.  بنوده 41/8برابر بنا  2021تا  2000 هایدر فاصله سال یالمللنیب تألیفیهم روابط نرخ رشد است که

 یهناتیمزبر کمک به توسعه دانش در جوامنع گونناگون ی این است که عالوهالمللنیبعلمی  یهایهمکار دالیم اقبال

و  ریگهمنه یهنایماریب، هنایآلودگدیگری از قبیم کمک به حم مسائم جهانی )تغییرات آب و هوایی، هدر رفت انر ی، 

 (. 2019گواِی، لیو و دو، د )نغیره( نیز دار

م و فنناوری و ای کنه در ارتقناء کیفنی علنکننندهالمللی به جهت نقش تعیینافزایش همکاری علمی بینرورکلی، به

ی و موضنوع اصنلی ی جوامع علمبه هدف اصل( 1401زاهد بابالن، مهرآور گیگلو و کارمی، )توسعه علمی کشورها دارد 

 هنایهمکاراینن  مزاینایدر حقیقنت، (. 1393ریاحی، قانعی راد و احمندی، است ) شدهمیتبدهای علمی گذاریسیاست

طالعنات م، انبنوهی از جهیدرنتیرد. صورت بگ یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتعبه عوامم  یاگستردهشده توجه  باعث

 گونهچیهتاکنون  حال،با این .دفاقد نتایج همسو هستن یا که دارا دشدهیتولدر یک دهه اخیر  ژهیوبهگوناگون در این زمینه 

 در مشنخص سناختن یامطالعنهین ضرورت انجام چن. است نگرفتهصورت  کنندهنییتععوامم از  یبندجمعیا  یبندربقه

در  منم. اینن عواته باشنندهمکاری علمی بین کشنورها داشن افول و بر رشد یتوجهقابمتأبیر  توانندیم ی است کهعوامل

رائنه ینک ا، هدف مطالعنه حاضنر رونیااز  .ندبرخوردار یاژهیومرتبط با توسعه علمی کشورها از اهمیت  یهایزیربرنامه

 ده است:رسش اساسی محقق شین هدف در قالب پاسخ به دو پ. نیم بد( از عوامم مزبور استیبندجمعجامع ) یبندربقه

 اند؟المللی کدامکننده همکاری علمی بینهای سنجش عوامم تعیینشاخص پرکاربردترین .1

 برخوردارند؟المللی از اهمیت بیشتری کننده همکاری علمی بینهای تعیینکدام شاخص .2

                                                 
1. Lau & Lin 

2. Yamada 

3. Kumar 

4. Glanzel & Schubert 

5. Choi 

6. Web of Science 
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 پیشینه پژوهش

است. ه انجام شد کشورها علمی بین داخلی و خارجی متعددی در رابطه با شناسایی عوامم م بر بر همکاری یهاپژوهش

 یهاژوهشپند نمونه از . در ادامه، چانداختهپردعوامم  جانبههمهبه بررسی  هاآناز  یشمارانگشتحال، تنها تعداد با این

 شورکد تحلیم واح خته و دارایپرداتعداد عوامم بیشتر( حاوی ) ترجامعنظری  یهامدلآزمون خارجی مرور شدند که به 

وردبررسی مد عوامم افارغ از تعد -داخلی مرتبطی که صرفا، دارای واحد تحلیم کشور بودند  یهاپژوهشبودند. همچنین، 

 .مرور شدند -

همکاری علمی بین جوامع آفریقایی به روش اسنادی  کنندهنییتعا مطالعه عوامم ب( 2023) 1داسو، کَسی و مِشیبا

 هاآنعلمی میان  یهایهمکارتأبیر معناداری بر  آفریقاییو میزان تولیدات علمی کشورهای روابط استعماری دریافتند که 

اقتصادی میان کشورهای آفریقایی، زبان مشتر  و  یهانامهتوافقندارد. این در حالی است که سه عامم عضویت در 

فاصله جغرافیایی دارای تأبیر مستقیم و معنادار و عامم فاصله تخصصی دارای تأبیر معکوس و معنادار بر همکاری علمی 

 میان جوامع آفریقایی است. 

ی را بر همکاری علمی در و صنعت یدانشگاه( تأبیر فواصم جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، 2022) 2تانگ، لی و مِی

اسنادی دریافتند که فواصم جغرافیایی،  یامطالعهقرار دادند. محققان با استفاده از  یموردبررسحیطه هوش مصنوعی 

رابطه معکوس و معنادار و فاصله صنعتی رابطه مستقیم و معناداری با درجه همکاری علمی  یدانشگاهاقتصادی و 

، نتایج این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین فاصله حالنیدرعی دارند. در زمینه هوش مصنوع یالمللنیب

 حوزه هوش مصنوعی است.در  یالمللنیبفرهنگی و درجه همکاری علمی 

اجتماعی، سیاسی،  -فیزیکی، اقتصادی  شش نوع فاصله( با روش اسنادی تأبیر 2022) 3وییِرا، سِردییِرا و تِشییِرا

محققان براساس  قرار دادند. یموردبررس یالمللنیبعلمی  یهایهمکارعلمی را بر  یهاتیررففرهنگی، تخصصی و 

اجتماعی، سیاسی و  -ابر معکوس فواصم اقتصادی  2018تا  1990که از سال  دارندیماذعان  آمدهدستبهشواهد 

 کاسته شده است. جیتدربهاست. این در حالی است که از ابر معکوس فواصم فیزیکی و فرهنگی  افتهیشیافزاتخصصی 

، (یالمللنیبداخلی و  یهامقاله)نابرابری در تعداد  ( به بررسی تأبیر چهار نوع فاصله علمی2021) 4هو، پَن و  او

عضویت در عدم تولید ناخالص داخلی و حجم روابط تجاری(،  ئوپلتیکی )بُعد مسافت و نابرابری در اقتصادی )

به شیوه اسنادی  یالمللنیب( بر همکاری علمی یو زبان یدینعدم وجود اشتراکات دولتی( و فرهنگی )ی بینهاسازمان

 همکاری علمی بین کشورها دارد.    کاهش هر چهار نوع فاصله تأبیر معناداری بر تسهیم و تقویت دادندپرداخته و نشان 

به شیوه اسنادی  یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع( در پژوهشی با هدف شناسایی عوامم 2019گواِی، لیو و دو )

و نیز  الملمنیبنشان دادند کشورهای دارای سطح اقتصادی یکسان، همکاران مشتر  بیشتر، تبادل فراوان دانشجوی 

بودن در  زبانیسیانگلبراین، محققان دریافتند که با هم همکاری علمی دارند. عالوه مشابه بیشتردارای ررفیت علمی 

تأبیر معناداری بر  2004تا  2000 یهاسالو روابط استعماری در فاصله  2009تا  2005 یهاسالفاصله 

                                                 
1. Dosso, Cassi & Mescheba 

2. Tang, Li & Ma 

3. Vieira, Cerdeira & Teixeira 

4. Hou, Pan & Zhu 
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 گونهچیهفواصم جغرافیایی  بیانگر آن است که ، نتایج این پژوهشهمهنیا. با اندداشته یالمللنیبعلمی  یهایهمکار

 ندارند. یالمللنیبعلمی  یهایهمکارمعناداری بر  تأبیر

حوزه  با سایر کشورها در مقایسه بروندادهای علمی ایران منظوربه( پژوهشی را 1393محمداسماعیم و باقری )

ی تولیدات های داراکشور ش حاکی از آن است کهمهندسی پزشکی با روش پیمایشی تحلیلی انجام دادند. نتایج این پژوه

لمی کشورها ولیدات عت، بین میزان رونیا. از ورزندیماغلب بیشتر از بقیه کشورها به همکاری علمی مبادرت  علمی بیشتر

  رابطه مستقیم وجود دارد.  هاآن یالمللنیبعلمی  یهایهمکارو 

ی میان میزان همکاری علم کشورها بر یافتگیتوسعهبا هدف بررسی تأبیر  یامطالعه( در 1391داورپناه و آدمیان )

ای رامنطقهفدرون کشوری( و لمی ملی )ع یهایهمکاراز حیث فراوانی  که دریافتند یسنجعلمو برمبنای روش  هاآن

 یهایارهمکست که ارد. این در حالی تفاوت معناداری وجود ندا توسعهدرحالو  افتهیتوسعه( بین کشورهای یاقاره)بین 

 افتهیتوسعه( کشورهای توسعهدرحال - توسعهدرحالیا  افتهیتوسعه - افتهیتوسعه( و درون قطبی )یاقاره)درون  یامنطقه

 است. توسعهدرحالمعناداری بیشتر از کشورهای  روربه

ا شت پرداخته و بعلمی ایران با کشورهای گروه ه یهایهمکارضعیت ( به بررسی و1391ریاحی و قانعی راد )

از  کهیروربه، ا ری نمودهرنشان دادند که تعامالت علمی ایران با کشورهای این گروه روندی صعودی  یسنجعلمروش 

و  تهران، صنعتی شری  یهادانشگاهدرصد رشد داشته است. مطابق با این پژوهش،  26به بعد ساالنه  2004سال 

و  کی، فیزیکمهندسی، پزش یهاحوزهایرانی همکار و  یهادانشگاهپرکارترین  عنوانبهدانشگاه علوم پزشکی تهران 

 اخترشناسی نیز دارای بیشترین میزان تولیدات علمی مشتر  با این هشت کشور شناخته شدند.

ز عوامم وسیعی ا ناسایی ری شری علمی بین کشورها بیانگر در زمینه عوامم م بر بر همکا شدهانجاممرور مطالعات 

ماعی )مانند ری(، اجتو روابط تجا (، اقتصادی )مانند تولید ناخالص داخلییالمللنیبسیاسی )مانند عضویت در معاهدات 

می( و فیزیکی لولیدات عزان تبرخورداری از همکاران مشتر (، فرهنگی )مانند اشتراکات دینی و زبانی(، علمی )مانند می

ه حاضر . مطالعدهندیمر قرار را تحت تأبی هایهمکارمتفاوتی شدت و ضع   یهازانیم)مانند فاصله جغرافیایی( که به 

          رخوردارند.     باز درجه اهمیت بیشتری  آمدهدستبهنشان خواهد داد کدام عوامم ربق شواهد 

نظری غالب در  چارچوب مثابهبه 1فاصله /مجاورت چارچوبشود، میهای فوق نیز مالحظه گونه که در پژوهشهمان

 دهندهنشاندر روانشناسی اجتماعی، اصم مجاورت  .شودیمشناخته  یالمللنیبهمکاری علمی  یهاکنندهنییتعادبیات 

ابر مجاورت را از رریق مطالعه فرآیند ( 1960) 2تمایم افراد به برقراری روابط با افراد نزدیک است. نخستین بار نیوکمب

، احتمال بیشتری کنندیمآشنایی نشان داد. وی نشان داد چگونه افرادی که با هم تعامم دارند و نزدیک به هم زندگی 

نیز اصم مجاورت )وضعیت نزدیک بودن به کسی یا چیزی( را با ( 1950) 3برای ایجاد رابطه خواهند داشت. فستینگر

از واحدهای مسکونی در م سسه فناوری ماساچوست نشان داد. هر دو مطالعه  یامجموعهذابیت درون مطالعه شبکه ج

                                                 
1. Proximity/Distance Framework 

2. Newcomb  

3. Festinger  

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Newcomb
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger


2   

 

تمایم به ایجاد  شوندیمکه افرادی که بیشتر با هم رو به رو  ندینمایمشواهدی را در جهت حمایت از این واقعیت ارائه 

    دارند.   یتریقوروابط 

دو دلیم وجود دارد. اول اینکه  ،دهندیمافراد دورتر، با دیگران نزدیک تشکیم گروه  یجابهدر این باره که چرا مردم 

چیزهایی را دوست دارند که برایشان آشناست. دوم، به میزانی که افراد بیشتر با هم در تماس باشند، احتمال  هاانسان

مروزه، این نظریه در مورد روابط بین کشورها ا .(1976، 1اَبِسِن، جاس و کِناکنی) شدبیشتر خواهد  هاآنتعامالت آینده 

تضعی  انواع  ها در ابعاد گوناگون سبب تقویت یافاصله کشور محققان بر این باورند که مجاورت یا نیز صادق است و

، 3؛ کَسی، موریسون و رابلوتی2014، 2پالت نوکووا و ریک) شودیم هاآنهمکاری علمی میان  ازجمله هایهمکار

وییِرا، ؛ 2022؛ تانگ، لی و مِی، 2020، 5گو و لیو؛ 2020، 4جِک و بلیز؛ 2019؛ 2018؛ گواِی، لیو و دو، 2015

، به میزانی که فاصله دو کشور در یک بعد خاص گریدعبارتبه. (2023؛ داسو، کَسی و مِشیبا، 2022را، یِسِردییِرا و تِشی

و برعک ، به میزانی که مشابهت بیشتری در آن بعد داشته باشند  شودیمبیشتر  هاآنافزایش پیدا کند ریسک همکاری 

اشاره آن در ادامه، به برخی از مصادیق  (.2001، 6گماواتاز پتانسیم بیشتری برای همکاری برخوردار خواهند بود )

 خواهد شد.

جتماعی، سی، اقتصادی، اتاکنون در ابعاد فیزیکی، سیا کشورها نیبفاصله  مجاورت/واسطه احتمال همکاری علمی به

عد بت که آیا یزیکی این چالش مطرح اسف، در بعد مثالعنوانبهو بررسی قرار گرفته است.  موردبحثعلمی فرهنگی و 

ارالعاتی  یهاترساخیزتقویت  واسطهبهیا اینکه امروزه  کاهدیمپیوندهای قوی همکارانه  یریگشکممسافت از احتمال 

 استاسی این ایده مطرح (. همچنین، در بعد سی2019؛ 2018گواِی، لیو و دو، و ارتباری این مانع مرتفع شده است )

سازمان همکاری و  ،(G20) یستبجی  (EUنظیر اتحادیه اروپا )کلیدی  یالمللنیبپیوستن به معاهدات در حال حاضر که 

روابط  یریگشکمبر  یتوجهقابمتأبیر ( BRICS)و بریک  ( APEC)ک ، اَپ(OPEC) ، اوپک(OECD) توسعه اقتصادی

 (.2021، هو، پن و  اوبین کشورهای عضو دارد ) علمیهمکاری قوی 

مکارانه هد روابط ل زیاح یکسانی از تولید به احتماودارای سط دی، عمده محققان معتقدند کشورهایدر بعد اقتصا

عبیری تیا به  -ین دو کشور تعدد همکاران مشتر  ب (. در بعد اجتماعی،2019دو، گواِی، لیو و ) دهندیمشکم  یتریقو

 شودمی شانیهایهمکارداوم تغالبا، سبب تقویت و  -سوم( یهاررفهمکاران )پیرامون همکارانِ هایهمکارتوسعه شبکه 

ی اشتراکات دین ه عنصربه روابط همکارانه اغلب با س یدهشکمنقش فرهنگ در . (2019؛ 2018گواِی، لیو و دو، )

 وییِرا،) ران استعمارندتاریخی میان کشورها که محصول دو یهایوابستگ پیوندها/ و زبانی ،(2021، هو، پن و  او)

در رد. ندا ی وجودر هنوز شواهد کافبا این حال، در مورد برخی از این عناص .قابم توضیح است ،(2022سِردییِرا و تِشییِرا، 

قان بوده دنظر محقم و نوآوری گوناگون علمی، پژوهشی، فناوری یهام لفهوجوه تشابه/ تمایز کشورها در علمی نیز  بعد

  است.

                                                 
1. Ebbesen, Kjos & Konecni 

2. Plotnikova & Rake 

3. Cassi, Morrison & Rabellotti 

4. Jeck & Baláž 

5. Gu & Liu 

6. Ghemawat 
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مم که تأبیر عوا دهدیمبه محقق این امکان را گفت رویکرد مجاورت/ فاصله  توانمیبندی مطالب فوق جمعدر 

ان برخی محقق، حالنیدرع را بررسی نماید. - ردیگیمه ذیم یکی از ابعاد سیاسی، اقتصادی و غیره قرار ک -جدیدی 

انی یا از حیث زم یامنطقه ، درون کشوری، درونیارشتهکوچک )درون  یهااسیمقبه بررسی تأبیر هر عامم در صرفا، 

ر ر خصوص هداز نتایج  یعیوس ری  منجربه انباشتگی ورود عوامم جدید این صورت،. در پردازندیممقطعی(  صورتبه

از  بندی از نتایج حاصله سودمند باشد.تواند در رسیدن به یک جمعمند میدر چنین مواردی، مرورهای نظام شود.می عامم

 لگوی نظریان کشورها مبتنی بر همکاری علمی بی کنندهنییتعدر زمینه عوامم  شدهانجامکه عمده مطالعات ییجاآن

کار رفته برای سنجش ی بههاشاخص یبندربقهمجاورت/ فاصله هستند در مطالعه حاضر نیز از الگوی مزبور جهت 

          در مطالعات استفاده گردید.    شدهیبررسعوامم 

 پژوهش یشناسروش

ز دربرگیرننده رین  متننوعی اکنه  یالمللننیبهمکاری علمنی  کنندهنییتعدر زمینه عوامم  تجربی یهاپژوهشانباشت 

 یهاافتنهیو  یبندربقهور را متغیرهای مزبکه  رلبدیم یامطالعهنتایج متناقض هستند، گاه توأم با و  نیبشیپمتغیرهای 

 یهاجنبنهز اهشنگران را پژو ،برای اجتناب از انجام تحقیقات تکنراری و نمایدتا حد امکان تلفیق  را سازماندهی و حاصم

 در اولوینتکنه سنازد مطلنع منیگنذاران را از عنواملی حاضر سیاستنتایج مطالعه  براین،عالوه .مغفول مسأله آگاه سازد

 . المللی قرار دارندبینهای علمی ریزی برای توسعه همکاریبرنامه

بنین و کنتنرل آزمون و نحوه سنجش متغیرهای پیشاز حیث آماره منتخب  هایوهشکه در این مطالعه پژاییجآناز 

بهمنی و میرمحمندتبار، دختنوغانی) مند )فراتحلیم( استفاده نمودهای آماری مرور نظامتوان از روشنمیناهمگن هستند 

عمندتا، مطالعات فراتحلینم  استفاده شد. 1بر شواهدمبتنی مندنظام، در این مطالعه از روش مرور ه همین جهتب. (1396

 شنوندفاصنله ارمیننان بنرای آن منتهنی منیمحاسنبه بر استنتاج آمناری هسنتند و غالبنا، بنه ارائنه انندازه ابنر و مبتنی

بر شواهد به دنبال استنتاج مند مبتنی. این در حالی است که روش مرور نظام(1396بهمنی و میرمحمدتبار، دختنوغانی)

دقیق، قابم تکرار، علمی و  یاین روش فرآیند(. 2017، 2آراء همسو است )رایمآماری نیست، بلکه درصدد یافتن فراوانی 

تجربی، اتخاذ رویکردی بابت به ترکیب ارالعات مطالعات  یهامقالهبر جستجوی جامع که مبتنی ردیگیمکار را بهشفاف 

  .(1997، 3کو ، مالرو و هینز) مرور شده است یهاافتهیگوناگون و ارائه یک قضاوت روشن در باب 

برای انتخاب مطالعنات از ، ابتدا باید مطالعات منتخب تعیین شوند. پیش از ورود به مرحله مرور مندنظامدر روش مرور 

 یامرحلنه( استفاده شد. مطابق با این پروتکم، مطالعات ری یک فرآینند سنه 2021و همکاران،  5پیج) 4پروتکم پریزما

 است.  شدهدادهنمایش  1. این فرآیند در مورد مطالعه حاضر در شکم شوندیمانتخاب 

 مرحله اول: شناسایی مطالعات

                                                 
1. Evidence-based Systematic Review 

2. Rhaiem 

3. Cook, Mulrow & Haynes 

4. Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)   

5. Page 
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داخلنی و خنارجی  یهناگاهیپامنتخنب در  یهادوا هینکلبرحسنب  هامقالنهمرحله شناسایی عبنارت اسنت از جسنتجوی 

بنرای « هنم نویسنندگی»و « لیفیتنأهنم»، «همکاری پژوهشنی»، «اری علمیهمک» یهادوا هیکلمقاالت.  یسازهینما

انگلیسنی در  یهامقالنهکنار گرفتنه شندند. اسنتراتژی جسنتجوی داخلنی بنه یهاگاهیپافارسی در  یهامقالهجستجوی 

 خارجی به نحو ذیم بود: یهاگاهیپا

("scientific collaboration" OR "research collaboration" OR "scientific cooperation" OR 

"research cooperation") AND ("co-author" OR "coauthor") AND ("country" OR "countries") 

AND ("model" OR "factor" OR "determinant" OR "proximity") 

هنا انتخناب ادبیات موضوع و معیارهای مدنظر این مطالعه جهت ورود/ خروج مقالههای فوق برمبنای مطالعه کلیدوا ه

و « های علمنیهمکاری»بر مشتممهای شود مقالهجستجو می« همکاری علمی»کلیدوا ه  وقتیالزم به ذکر است  شدند.

جسنتجو  لیدوا ه دیگر است.تر از دو کعام« همکاری علمی»شوند، چون نیز نمایش داده می« المللیهمکاری علمی بین»

های داخلی شامم مگینران، ننورمگز، مرکنز گونه محدودیت زمانی در پایگاهبدون درنظرگرفتن هیچو  در متن کامم مقاله

 Scopus ،Web ofهنای خنارجی شنامم ارالعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علنوم انسنانی و نینز در پایگناه

Science ،Springer Link ،Science Direct ،Sage Publications ،Taylor & Francis Online ،Emerald 

Insight  یافنت شنده از هنر پایگناه  یهامقالنهداخلی و خارجی به ترتیب تعداد  یهاگاهیپا، اسامی 1انجام شد. در شکم

 یهناگاهیپاالنه و از مینان مق 141داخلی، مگینران بنا  یهاگاهیپااز میان  شودیمکه مالحظه  رورهماناست.  شدهانیب

مقاله دارای بیشترین تعداد مقاله در زمینه موردنظر هستند. در پاینان مرحلنه نخسنت، جمعنا،  2468با  Scopusخارجی، 

 مقاله( به دست آمد.    5897مقاله( و خارجی ) 412داخلی ) یهاگاهیپامقاله از  6309

 



11 

 

 (2021پیج و همکاران، پریزما ). فرآیند انتخاب مطالعات برمبنای پروتکل 1شکل 

 مرحله دوم: غربالگری مطالعات

 1572 تکراری یا نامرتبط برحسب عنوان یا چکیده و یا متن کامنم اسنت. یهامقالهمرحله غربالگری مشتمم بر حذف 

سنتفاده از بودنند بنا ا آمدهدسنتبهمختلن   یهناگاهیپا( که از عینا، یکسان)تکراری مقاله فارسی  172مقاله انگلیسی و 

مقاله فارسی و انگلیسی جهت بررسی عنوان و چکیده انتخاب شندند  4565. در مجموع، حذف شدند Endnote افزارنرم

مقاله فارسی و انگلیسی به مرحله بررسی منتن کامنم راه یافتنند. در  78و صرفا،  شدهحذفمقاله  4487که از این تعداد 

جهنت  این مطالعه گانهدومعیارهای درنظرگرفته شد.  هامقالهاین فاز، برمبنای مسأله تحقیق معیارهایی برای ورود/ خروج 

  از: اندعبارت هامقالهورود/ خروج 

، اسنتهمکاری علمی بین کشنورها  کنندهنییتععوامم با توجه به اینکه هدف مطالعه، شناسایی  سطح تحلیل: .1

 یهناداده، ترروشنن. بنه عبنارت اشنندب سطح تحلینم کنالنکه دارای  خواهند شدفرآیند مرور  واردمطالعاتی 

مطابق با این معیار، مطالعاتی که دارای سطح تحلینم خنرد )ماننند  .باشدمربوط به کشورها  هاآن شدهیگردآور

 .شوندیمد از فرآیند مرور خارج اشن( بهاسازمانو  هادانشگاهمانند افراد( یا میانه )

بنر متغینر وابسنته  هناآنهمکاری علمنی مسنتلزم بنرآورد ابنر  یهاکنندهنییتعشناسایی  تکنیک تحلیل داده: .2

و آزمون فرضیه است. بنابراین، چنون  ( آمارییهامدلتحلیم داده ) یهاکیتکن)همکاری علمی( با استفاده از 

آمناری  یهناروشصرفا، بنا ( بر متغیر وابسته کنندهنییتعتعیین جهت و معناداری ابر متغیرهای مستقم )عوامم 

و مطالعاتی که  شوندیمآماری هستند وارد فرآیند مرور  یهامدلاست، مطالعاتی که مبتنی بر کاربرد  ریپذامکان

   شوند.  یند مرور خارج میغیرآماری )اعم از مطالعات کیفی، توصیفی و غیره( هستند از فرآهای وشبر رمبتنی

ربنق  این صورت حنذف خواهنند شند. معیار باشند وارد فرآیند مرور شده و در غیر دوواجد هر  زمانهممطالعاتی که 

تفکینک دلینم حنذف به شدهحذف یهامقالهمقاله انگلیسی حذف شدند که تعداد  34 براساس معیارهای مذکور ،1شکم 

و اکثنرا، فاقند هنر دو  -ی فارسی که به مرحله ارزیابی متن کامم رسیده بودنند هامقالههمچنین، از میان است.  شدهانیب

داخلی به موضوع همکناری علمنی  هایاین بدان معنا نیست که پژوهش .کدام وارد فرآیند مرور نشدندهیچ -معیار بودند 

اند، بلکه صرفا، معیارهای ورود بنه فرآینند منرور در مطالعنه حاضنر )سنطح و عوامم م بر بر آن توجهی نداشتهالمللی بین

ی داخلنی کنه بنه بررسنی عوامنم هناپنژوهشبرخنی در ادامنه، انند. ( را احراز ننمودهکاربرد مدل آماریو کالن تحلیم 

 اند:م خروج از فرآیند مرور فهرست شدهیاند به تفکیک دلالمللی پرداختهکننده همکاری علمی بینتعیین

هنا از افنراد ها، دادهدر این دسته از پژوهش بر سطح تحلیل خرد )فاقد سطح تحلیل کالن(:های مبتنیپژوهش .1

 دانشنجویان دکتنری در مطالعنه بهمننیاسناتید و . برای مثال، گردآوری داده از آوری شده و نه از کشورهاجمع

هنای برتنر اینران در مطالعنه اعضای هیأت علمی دانشگاه (،1394) پهلوان شری  ( و مطالعه باقری و1393)

اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه تهنران در مطالعنه  (،1396قهرمانی، پرداختچنی و ذاکنر صنالحی )رمضانی، 

هنای دولتنی اینران و الملنم دانشنگاهمندیران بخنش بنین (،1397) گیوی و ناخنداویشکائی، اسماعیلیصادق
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زاهند  ( و مطالعنه1399) پورمهرآور گیگلو، خورسندی راسکوه، غیابی ندوشن و عباسان در مطالعه نظرصاحب

          .(1401) بابالن، مهرآور گیگلو و کارمی

هنای بنر تحلینمهنا ینا مبتننیدسته از پژوهش این :های غیرآماریه با تکنیکدادبر تحلیل های مبتنیپژوهش .2

داختچی و ذاکنر ی، پررمضانی، قهرمان؛ 1393محمداسماعیم و باقری، ؛ 1391راد، ریاحی و قانعیاند )توصیفی

گلنو، مهنرآور گی؛ 1394بناقری و پهلنوان شنری ، ؛ 1393بهمننی، محورنند )( و یا مصناحبه1396صالحی، 

 (.1401ن، مهرآور گیگلو و کارمی، زاهد بابال؛ 1399پور، خورسندی راسکوه، غیابی ندوشن و عباس

تنألیفی پذیری مقاالت هنمیافتگی کشورها بر رؤیت( که به بررسی ابر میزان توسعه1391داورپناه و آدمیان )مطالعه 

لعنه مزبنور تعریفنی از کنه در مطافرآیند مرور بود، اما به دلیم آنپردازد تنها پژوهش داخلی واجد هر دو معیار ورود به می

           از فرآیند مرور حذف شد.   یافتگی و نحوه سنجش آن ارائه نشده مفهوم توسعه

 مرحله سوم: ورود مطالعات منتخب به فرآیند مرور 

بنین  همکناری علمنیمطالعه خارجی که همگی به بررسی ابر )معنادار/ غیرمعننادار( عوامنم گونناگون بنر  20درنهایت، 

مبتننی بنر شنواهد،  منندنظامکاربردی در روش مرور  یهاکیتکنیکی از کشورها پرداخته بودند، وارد فرآیند مرور شدند. 

بنر همکناری علمنی  کننندهنییتعبرای تحلینم ابنر عوامنم  این تکنیکدر نوشتار حاضر، از است.  1شمارش آراءتکنیک 

ذیم یکی از سه گروه زیر  کنندهنییتع(، جهت ابر هر عامم 2008) 2. مطابق با لیتم(2017رایم، ) استفاده شد یالمللنیب

 راینمفاقند ابنر معننادار. همچننین، براسناس  -3ابر معکنوس و معننادار؛  -2ابر مستقیم و معنادار؛  -1شد:  یبندربقه

دارای یک جهنت خناص  شدهآزمون موارد درصد  60در که  است 3ابر غالبزمانی یک عامم دارای ( فرض شد 2017)

 باشد. شدهگزارشدار( )ابر مستقیم و معنادار/ ابر معکوس و معنادار/ فاقد ابر معنا

ات مرور شده نظیر سنال بر استخراج ارالعاتی از مطالعکه مبتنی شده یتوصدر ادامه، سیمای کلی مطالعات منتخب 

 است. دهانتشار، مکان نویسندگان، نام نشریه، مبانی نظری، ررح تحقیق، روش تحقیق و منبع گردآوری دا

 یالمللننیب همکاری علمنی یهاکنندهنییتعکشور به بررسی آماری  14، از کم کشورهای جهان فقط 2ربق شکم 

 تر بوده است.آمریکا، فرانسه و برزیم بیش متحدهاالتیاسهم محققانی از چهار کشور چین،  هاآنکه از میان  اندپرداخته

ین کشنورها در سنال همکناری علمنی بن کنندهنییتعامم ، اگرچه نخستین مطالعه آماری در باب عو3براساس شکم 

ال و توجه قرار گرفته است. به بعد( بیشتر مورد اقب 2012م. )سال 2010، اما این مسأله از اوایم دهه شدهانجام 2003

 است. شدهانجامصوص منظم هر ساله یک مطالعه و یا بیشتر در این خ روربهتاکنون  2017از سال  کهیروربه

رالعات و دانش ادرصد( از مقاالت این حوزه موضوعی در مجالت رشته علم  55، بیش از نیمی )1ق با جدول مطاب

درصد و  40با  Scientometricsمجله  هاآنی منتشر شده که از میان سنجعلمشناسی باالخص مجالت دارای رویکرد 

له . با این حنال، مسنأانددادهر را به خود اختصاص ی انتشاهازانیمدرصد به ترتیب بیشترین  15با  Informetricsمجله 

      ی جغرافیا، اقتصاد و آموزش عالی را نیز جلب نموده است.هاحوزهموردبحث توجه محققانی از 

                                                 
1. Vote Counting 

2. Littell 

3. Dominant Effect 
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 . توزیع جغرافیایی نویسندگان مقاالت2شکل 

بر چارچوب نظری درصد( مطالعات منتخب از حیث مبانی نظری مبتنی 80، اکثر )1همچنین با توجه به جدول 

بر روش اسنادی هستند. بر ررح رولی و همگی از حیث روش تحقیق مبتنیمجاورت/ فاصله، از حیث ررح تحقیق مبتنی

ی پژوهش را گردآوری هادادهی است که در آن محقق با مراجعه به اسناد و منابع موجود اوهیشمقصود از روش اسنادی 

 شدهیآورجمعدرصد( تحقیقات از پایگاه وب آو ساین   85های اکثر )، داده1 (. بنابر جدول1999، 1)بیکر دینمایم

    است.

                                                 
1. Baker 
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 انتشار مقاالت زمانی . روند3شکل 

 . سیمای مطالعات منتخب1جدول 

 درصد فراوانی فرعی یهامقوله مقوله اصلی

 نشریات

Scientometrics 8 40 
Informetrics 3 15 

Research Policy 1 5 
Chinese Geographical Science 1 5 

COMPARE 1 5 
Economic Geography 1 5 

Geoforum 1 5 
Growth and Change 1 5 
Higher Education 1 5 

Moravian Geographical Reports 1 5 
Tijdschrift voor economIRChe en sociale geografie 1 5 

 مبانی نظری

 80 16 فاصله /مجاورت

 10 2 شدنیجهان

 10 2 ذکر نشده

 ررح تحقیق
 80 16 رولی

 20 4 مقطعی

 روش تحقیق
 100 20 اسنادی

 0 0 سایر

 متغیر وابسته یهادادهمنبع 
 (المللیهمکاری علمی بین)

 85 17 وب آو ساین 

 10 2 اسکوپوس

 5 1 سایر
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 پژوهش یهاافتهی

 اند؟المللی کدامکننده همکاری علمی بینسنجش عوامل تعیین هایپرکاربردترین شاخص .1سؤال 

کلیه  توانیم، اندنهادهنظریه مجاورت/ فاصله بنا درصد مطالعات چارچوب نظری خود را برمبنای  80که ییجاآناز 

نمود: فیزیکی )جغرافیایی(، سیاسی، اقتصادی،  یبندربقهمجاورت/ فاصله  گانهششرا ذیم ابعاد  شدهیبررسعوامم 

( ابعاد فیزیکی 2021) هو، پن و  اوفناورانه. الزم به ذکر است برخی مطالعات مانند مطالعه  -اجتماعی، فرهنگی و علمی 

ان دقیق . اما در مطالعه حاضر به دلیم تعیین میزانددهینام مجاورت/ فاصله  ئوپلتیکیو سیاسی را ادغام نموده و آن را 

چهار تأبیر به ترتیب  در مطالعات منتخب ،2مطابق با جدول  موارد بررسی هر بعد از چنین ادغامی اجتناب شده است.

درصد(  65درصد( و اقتصادی ) 75فرهنگی )درصد(،  80درصد(، فیزیکی ) 85)های علمی و فناورانه عامم ررفیت

     است.     شدهیبررسکمتر  مراتببهدرصد(  25) اجتماعیو درصد(  30) سیاسیتأبیر عوامم  وبیشتر 

 

 تفکیک تعداد مطالعهبه شدهیبررس. عوامل 2جدول 

 عامل
 فراوانی )درصد(

 کل عدم بررسی بررسی

 درصد( 100) 20 درصد( 15) 3 درصد( 85) 17 های علمی و فناورانهمجاورت/ فاصله ررفیت

 درصد( 100) 20 درصد( 20) 4 درصد( 80) 16 مجاورت/ فاصله فیزیکی

 درصد( 100) 20 درصد( 25) 5 درصد( 75) 15 مجاورت/ فاصله فرهنگی

 درصد( 100) 20 درصد( 35) 7 درصد( 65) 13 مجاورت/ فاصله اقتصادی

 درصد( 100) 20 درصد( 70) 14 درصد( 30) 6 مجاورت/ فاصله سیاسی

 درصد( 100) 20 درصد( 75) 15 درصد( 25) 5 مجاورت/ فاصله اجتماعی

 است. شدهانیب هاآنکار رفته به همراه فراوانی کاربرد سنجش هر عامم بهکه برای  ییهاشاخص، 3در جدول 

علمی و فناورانه با  یهاتیررفعامم کار رفته برای سنجش هر عامم، ی بههاشاخصاز حیث تنوع که  شودیممالحظه 

همچنین، از حیث  هستند. هاشاخصشاخص به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع  2شاخص و عامم فیزیکی با  14

 5مورد بررسی و عامم اجتماعی با  31علمی و فناورانه با  یهاتیررفتعداد کم موارد بررسی هر عامم مجددا، عامم 

و کمترین میزان موارد بررسی هستند. الزم به ذکر است در اینجا، برخالف جدول  بیشتریندارای مورد بررسی به ترتیب 

امکان دارد یک مطالعه به بررسی تأبیر چندین شاخص از )یعنی  نه تعداد مطالعاتو ، تعداد موارد بررسی مدنظر است 2

شتر از تعداد کم مطالعات منتخب بی تواندیم. به همین دلیم، تعداد کم موارد بررسی هر عامم (یک عامم پرداخته باشد

آزمون شده، فاصله بین پایتخت کشورها دیگر  یهاشاخصدر کم بیش از همه تأبیرش باشد. درنهایت، شاخصی که 

 است.

دولتی بین یهاسازمانعضویت مشتر  در  ( برای عامم فیزیکی،درصد 12/94)فاصله بین پایتخت کشورها 

مشابهت درصد( برای عامم اقتصادی،  25( برای عامم سیاسی، توسعه اقتصادی و اندازه اقتصادی )درصد 66/66)
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تعداد مقاالت برای عامم فرهنگی و  (درصد 50)زبان رسمی مشتر  ( برای عامم اجتماعی، درصد 60اجتماعی )

 (.3)جدول  شودی علمی و فناورانه پرکاربردترین شاخص محسوب میهاتیررفبرای عامم  (درصد 80/25)

 دارند؟از اهمیت بیشتری برخور یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع یهاشاخصکدام  .2سؤال 

به رولی و مقطعی بودند  دارای ررح تحقیقزمان که همتوجه به چهار نکته مهم است. اول، در مورد مطالعاتیباره  ایندر 

های مدل رولی گزارش (، یافته2017، 1پرموزیک، کلینگر و کارسیسکی -آمِتولو، چامورو ارجحیت ررح رولی )دلیم 

های مدل بودند، یافته وارد مدل ساخته گامبهگامچند مدل رراحی نموده و متغیرها را  که یمطالعاتدر مورد دوم،  شد.

که برخی مطالعات تأبیر جاییاز آنگزارش شد. سوم،  -که همه متغیرهای تحقیق در آن حضور دارند  -نهایی 

ی شد. برای سازکسان، جهت ابرها یاندنمودهی فاصله را بررسی هاشاخصی مجاورت و برخی دیگر تأبیر هاشاخص

( ابدییممثال، ابر معکوس فاصله جغرافیایی بر همکاری )به میزانی که فاصله جغرافیایی کاهش یابد همکاری افزایش 

  ( است. ابدییممعادل با ابر مستقیم مجاورت بر همکاری )به میزانی که مجاورت جغرافیایی افزایش یابد همکاری افزایش 

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتعمورداستفاده برای سنجش عوامل  یهاشاخص. 3جدول 

 هاشاخص عامل
 فراوانی کاربرد شاخص

 درصد مطلق

 فیزیکیمجاورت/ فاصله 
 12/94 16 فاصله بین پایتخت دو کشور )برحسب کیلومتر(

 88/5 1 مرز مشتر  بین دو کشوروجود 

 مجاورت/ فاصله سیاسی

 66/66 4 (المللیبین دولتی )معاهداتهای بینعضویت مشتر  در سازمان

شاخص  حکومت )برحسب شش گانهششفاصله بین دو کشور از حیث ابعاد 
WGI) 

1 67/16 

خص ر شاتعداد کنشگران دارای حق وتو در یک نظام سیاسی )برحسب فاصله د
CHECKS) 

1 67/16 

 مجاورت/ فاصله اقتصادی

 25 4 توسعه اقتصادی )فاصله بین شاخص تولید ناخالص داخلی دو کشور(

 25 4 اندازه اقتصادی )برحسب تولید ناخالص داخلی ساالنه(

 75/18 3 حجم روابط تجاری

 50/12 2 بین شاخص توسعه انسانی دو کشور فاصله

 25/6 1 تعلق به گروه درآمدی مشتر  )برحسب درآمد ناخالص ملی(

 25/6 1 مستقیم خارجی یگذارهیسرما

 R&D 1 25/6 یهانهیهزفاصله 

 مجاورت/ فاصله اجتماعی

ب )برحس یالمللنیبشاخص مشابهت اجتماعی دو کشور در شبکه همکاری علمی 
 (: نسبت همکاران مشتر  دو کشورJaccardضریب شباهت 

3 60 

ی مکاراحتمال همکاری بین محققان کشورهای مختل  براساس تجارب قبلی ه
 مشتر 

1 20 

 20 1 فاصله بین شاخص توسعه انسانی دو کشور

                                                 
1. Ahmetoglu, Chamorro-Premuzic, Klinger & Karcisky 
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 مجاورت/ فاصله فرهنگی

 50 11 بین دو کشور زبان رسمی مشتر وجود 

مستعمره یا رابطه  -روابط استعماری بین دو کشور )شامم رابطه بین استعمارگر 
مشتر  مستعمره یک  روربهمستعمره در مورد مستعمراتی که  -بین مستعمره 

 بودند( واحد استعمارگر 
4 18/18 

 65/13 3 دو کشوربین زبان رسمی مشتر   مثابهبهانگلیسی 

 Hofstede 2 09/9فاصله بین دو کشور از حیث ابعاد فرهنگی 

 54/4 1 دین مشتر  بین دو کشور

عدم برخورداری آن کشور از قلمرو  واسطهبهوابستگی یک کشور به دیگری 
 (یافتگیاستقاللسرزمینی مستقم )عدم 

1 54/4 

مجاورت/ فاصله 
های علمی و ررفیت

 فناورانه

 80/25 8 ی هر کشورالمللنیبی داخلی و )یا( هامقالهتعداد 

گرایی )نسبت بین سهم یک رشته فاصله بین دو کشور از حیث شاخص تخصص
 ی جهانی( هاهینشری یک کشور و سهم همان رشته در هاهینشردر 

7 57/22 

 89/12 4 الملمنیبتبادل دانشجوی 

 44/6 2 در هر کشور هامقالهتعداد نویسندگان 

 23/3 1 تجارت دانش )برحسب ترکیب سه شاخص در زمینه ببت اختراع(   

 هاشاخص عامل
 فراوانی کاربرد شاخص

 درصد مطلق

 

 23/3 1 هامقالهفاصله بین دو کشور از حیث تعداد 

 23/3 1 فاصله بین دو کشور از حیث تعداد استنادها

 23/3 1 دانشگاهیی هاکنفران فاصله بین دو کشور از حیث تعداد 

 23/3 1 ی دخیم در صنعت هامقالهفاصله بین دو کشور از حیث درصد 

پیرامونی/ پیرامونی( مشتر  در شبکه همکاری علمی موقعیت )مرکزی/ نیمه
 یالمللنیب

1 23/3 

 23/3 1 و نوآوری R&Dی هاتیفعالفاصله بین محیط سازمانی دو کشور از حیث 

 R&D 1 23/3تعداد محققان هر کشور در واحدهای 

فاصله تولیدات علمی دو کشور )برحسب فاصله بین تعداد استنادات دریافتی 
 ازای هر سند( به

1 23/3 

فاصله بین دو کشور از حیث نسبت کم اسناد )با یا بدون همکاری( هر یک که 
 درصد پراستنادترین اسناد جهان باشند 10جزو 

1 23/3 

مورد قضاوت قرار نگرفتند، چون  بودندکه دارای کمتر از سه مورد بررسی  ییهاشاخص (2017رایم ) مطابق باچهارم، 

اگر هر سه مورد  وجود داشتسه مورد بررسی  ازای یک شاخص فقطبهدر مواردی که فاقد شواهد کافی بودند. همچنین، 

اما اگر دو مورد بیانگر ابر یکسان و موردی دیگر  ابر درنظرگرفته شد.ان هممعادل با ابر غالب بودند، بیانگر ابر یکسانی 

 .ی صورت نگرفتشواهد قضاوت به دلیم ناکافی بودن ،بودبیانگر ابر دیگری 

 معکوس و معنادار است.غالب درصد موارد حاکی از وجود ابر  75کشورها در بین پایتخت فاصله  ،4جدول ربق 

. انداعمال محدودیت رشته وحجم نمونه کاهش ، مقطعی ررح تحقیقانتخاب از عمدتا، ناشی شدهمشاهده هایابر سایر
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علمی  یهمکار( که حاکی از وجود ابر مستقیم و معنادار است صرفا، به بررسی 2023) داسو، کَسی و مِشیبا، مطالعه مثال،

 . )کاهش حجم نمونه و اعمال محدودیت رشته( پرداخته استرشته  11در بین جوامع آفریقایی 

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع. شاخص فیزیکی 4جدول 

 پژوهش شاخص
 بازه زمانی

 )طرح تحقیق(

حجم 

 نمونه

 حذف

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

ت کشورها
صله بین پایتخ

فا
 

داسو، کَسی و 
 (2023) مِشیبا

2019-2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

 (PPML) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 تانگ، لی و مِی
(2022) 

2019-1950 
 )مقطعی(

 دارد 169
 جاذبه 

 (ZI Beta) 
- 

معکوس و 
 معنادار

وییِرا، سِردییِرا و 
 (2022) تِشییِرا

2018-1990 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 193
معکوس و 
 معنادار

 1آودی 
(2021) 

2017-1978 
 )رولی(

 دارد 96
 جاذبه 

(ZI/NB) 
- 

معکوس و 
 معنادار

 هو، پن و  او
(2021) 

2019-1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
- 

معکوس و 
 معنادار

 گو و لیو
(2020) 

 2018؛ 2013
 )مقطعی(

 ندارد 65
 جاذبه 

(NB) 
- 

معکوس و 
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2019) 

2015-2000 
 )مقطعی(

193-
211 

 QAP ندارد
ع تعداد مقاالت؛ تعداد محققان؛ مناب
 مالی به ازای هر محقق

 غیرمعنادار

جیانگ،  او، 
یانگ، زو و جان 

(2018) 

2016-2001 
 )رولی(

رگرسیون  دارد 161
OLS 

 غیرمعنادار ررفیت پژوهشی

 گواِی، لیو و دو
(2018) 

2014-2000 
 )رولی(

 ندارد 60
 جاذبه 

(NB) 
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان 

R&D؛ سطح توسعه اقتصادی 
معکوس و 
 معنادار

، ماچادو، راپارییِ
 لوگارس، دنیزفیلو

 2نابوتو 
(2017) 

2014-2000 
 )رولی(

 دارد 179
 جاذبه 

(ZI Beta) 
- 

معکوس و 
 معنادار

  انگ و گوآ
(2017) 

2015-2008 
 )رولی(

 ندارد 1
 جاذبه 

 (FE NB) 
 غیرمعنادار -

 کاتو و آندو
(2017) 

2009-1989 
 )رولی(

 ندارد 64
 جاذبه 

(NB) 
- 

معکوس و 
 معنادار

کَسی، موریسون 
 و رابلوتی

(2015) 

2004-1990 
 )رولی(

 دارد 24
 جاذبه 

(PPML) 
 بودن کنندهمصرفتولیدکننده یا 

معکوس و 
 معنادار

معکوس و تعلق به گروه وجود مرز مشتر ؛  جاذبه  دارد-106 1998-2008پالت نوکووا و 

                                                 
1. Avdeev 

2. Parreira, Machado, Logares, Diniz-Filho & Nabout 
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 پژوهش شاخص
 بازه زمانی

 )طرح تحقیق(

حجم 

 نمونه

 حذف

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

های درآمدی مشتر ؛ هزینه (ZI NB) 109 )رولی( (2014ریک )
R&D 

 معنادار

 چوی
(2012) 

2010-1995 
 )مقطعی(

 - QAP ندارد 30
معکوس و 
 معنادار

 ناگپال
(2003) 

1994-1992 
 )رولی(

 - QAP ندارد 45
معکوس و 
 معنادار

 ابر غالب
معکوس و 
 معنادار

( تا حد 2019) گواِی، لیو و دونمایانگر ابر غیرمعنادار است. رؤیت این ابر در مطالعه  هاافتهدر سه مطالعه نیز ی

( که از حیث حجم 2022) وییِرا، سِردییِرا و تِشییِرازیادی ناشی از انتخاب ررح تحقیق مقطعی است. چون در مطالعه 

ی است، شاهد ابر معکوس و معنادار رولر ررح بکنترل مشابه مطالعه مذکور، اما مبتنینمونه، محدودیت رشته و متغیرهای

( نیز به ترتیب حاصم 2017) 2( و  انگ و گوآ2018) 1ی مطالعات جیانگ،  او، یانگ، زو و جانهاافتههستیم. ی

 1950محدودیت رشته )حوزه بازاریابی( و کاهش حجم نمونه به یک کشور )چین( هستند. تأبیر این شاخص از اعمال 

 (. 4است )جدول  شدهیبررسکشور  200و در بیش از  2019تا 

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع. شاخص سیاسی 5جدول 

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته
 نوع اثر متغیرهای کنترل مدل آماری

  در سازمان
ت مشتر

ضوی
ع

ی بین
ها

دولتی
 

داسو، کَسی و مِشیبا 
(2023) 

2019-
2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

(PPML) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 هو، پن و  او 
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

 - Mixed Effect دارد ذکر نشده
مستقیم و 
 معنادار

لوگارس، پارییِرا، ماچادو، 
دنیزفیلو و نابوت 

(2017) 

2014-
2000 
 )رولی(

 دارد 179
 جاذبه 

(ZI Beta) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 کاتو و آندو
(2017) 

2009-
1989 
 )رولی(

 ندارد 64
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

                                                 
1. Jiang, Zhu, Yang, Xu & Jun 

2. Zhang & Guo 
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جتماعی به ترتیب در دولتی و مشابهت ابینی هاسازمانی عضویت مشتر  در هاشاخص 6و  5مطابق با جداول 

شود که به ازای هر دو شاخص شوند. مالحظه میابعاد سیاسی و اجتماعی دارای ابر غالب مستقیم و معنادار محسوب می

 اند.سی قرار گرفتههای زمانی و مکانی وسیع مورد بررگونه یافته متناقضی وجود ندارد و هر دو در محدودههیچ

 اخص توسعه اقتصادیشدرصد موارد ابر غالب مستقیم و معنادار،  75، شاخص اندازه اقتصادی در 7ل براساس جدو

معنادار  مستقیم و غالب ابر ص حجم روابط تجاری در کلیه موارددرصد موارد ابر غالب معکوس و معنادار و شاخ 75در 

تا، مورد عمد در هر دوض تناقکه  دارنداندازه اقتصادی و توسعه اقتصادی یک یافته متناقض  یهاشاخصداشته است. 

ص در بر هر سه شاخ. اگرچه بررسی ااستررح تحقیق مقطعی و حجم نمونه بسیار کوچک  زمانهممحصول گزینش 

سعه شاخص تو یاستثنابه) اندشدهیرسبربزرگ  چنداننههای زمانی وسیع مورد توجه بوده، اما غالبا، با نمونه یهابازه

  اقتصادی(.

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع. شاخص اجتماعی 6جدول 

 حجم نمونه بازه زمانی پژوهش شاخص
حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

ت اجتماعی
مشابه

 

 گو و لیو
(2020) 

 2018؛ 2013
 )مقطعی(

 ندارد 65
 جاذبه 

(NB) 
- 

 مستقیم و
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2019) 

2015-2000 
 )مقطعی(

 QAP ندارد 193-211
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان؛ 
 منابع مالی به ازای هر محقق

مستقیم و 
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2018) 

2014-2000 
 )رولی(

 ندارد 60
جاذبه 

(NB) 
؛ R&Dمحققان تعداد مقاالت و 
 اقتصادیسطح توسعه

و مستقیم 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتعاقتصادی  یهاشاخص. 7جدول 

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

ی
صاد
اندازه اقت

 

  1لی و هاوپت
(2021) 

2020 
 دارد 25 )مقطعی(

رگرسیون 
 خطی

 معنادارمعکوس و  -

  هو، پن و  او
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
 مستقیم و معنادار -

 گو و لیو
(2020) 

؛ 2013
2018 
 )مقطعی(

 ندارد 65
 جاذبه 

(NB) 
 مستقیم و معنادار -

کَسی، موریسون و 
 (2015) رابلوتی

2004-
1990 
 )رولی(

 دارد 24
 جاذبه 

(PPML) 
تولیدکننده یا 

 بودن کنندهمصرف
 مستقیم و معنادار

                                                 
1. Lee & Haupt 
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 مستقیم و معنادار ابر غالب
ی
صاد
توسعه اقت

 

تانگ، لی و مِی 
(2022) 

2019-
1950 
 )مقطعی(

 دارد 169
 جاذبه 

(ZI Beta) 
 معکوس و معنادار -

 هو، پن و  او 
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
 معنادارمعکوس و  -

جیانگ،  او، یانگ، زو 
 (2018و جان )

2016-
2001 
 )رولی(

رگرسیون  دارد 161
OLS 

 معکوس و معنادار ررفیت پژوهشی

 چوی
(2012) 

2010-
1995 
 )مقطعی(

 غیرمعنادار - QAP ندارد 30

 معکوس و معنادار ابر غالب

ی
ط تجار

حجم رواب
 

  هو، پن و  او
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
 مستقیم و معنادار -

 جِک و بلیز
(2020) 

2017-
1993 
 )رولی(

 مستقیم و معنادار - جاذبه ندارد 30

و  ، موریسونکَسی
 (2012) 1تروال

2004-
1994 
 )رولی(

 دارد 24
همبستگی 
 پیرسون

 مستقیم و معنادار -

 مستقیم و معنادار ابر غالب

اخص زبان ا بیشتر(، دو شبا سه مورد بررسی و ی هرکدام) شدهگزارشکه از سه شاخص  شودیممالحظه  8در جدول 

 ستند.ابر غالب مستقیم و معنادار ه دهندهنشاندرصد موارد آزمون شده  75رسمی مشتر  و روابط استعماری هر یک در 

است و در  یارشته یهاتیمحدودمتناقض در مورد زبان غالبا، مقطعی بودن ررح تحقیق و ایجاد  یهاافتهیعلت وجود 

داسو، کَسی یقایی در مطالعه کشور آفر 53مورد روابط استعماری این تناقض عمدتا، به محدود نمودن جغرافیای بررسی به 

ا هر ر رابطه بغرافیایی بررسی دجاست که وسعت بازه زمانی و پراکندگی محدوده  ذکرانیشا. گرددیبرم( 2023) و مِشیبا

 رد توجه بوده است. دو شاخص مو

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتعفرهنگی  یهاشاخص. 8جدول 

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

زبان 
رسمی 
  
مشتر

 

داسو، کَسی و 
 (2023) مِشیبا

2019-
2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

(PPML) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

                                                 
1. Cassi, Morrison & Ter Wal 
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وییِرا، سِردییِرا و 
 (2022) تِشییِرا

2018-
1990 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 193
مستقیم و 
 معنادار

 آودی 
(2021) 

2017-
1978 
 )رولی(

 دارد 96
 جاذبه 

(ZI/NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

هو، پن و  او 
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 لیوگو و 
(2020) 

؛ 2013
2018 
 )مقطعی(

 ندارد 65
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
معنادار 

(2013) 
معکوس و 
معنادار 

(2018) 

 گواِی، لیو و دو
(2018) 

2014-
2000 
 )رولی(

 ندارد 60
 جاذبه 

(NB) 
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان 

R&D؛ سطح توسعه اقتصادی 
مستقیم و 
 معنادار

  انگ و گوآ
(2017) 

2015-
2008 
 )رولی(

 ندارد 1
 جاذبه 

(FE NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 کاتو و آندو
(2017) 

2009-
1989 
 )رولی(

 ندارد 64
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

کَسی، موریسون 
و رابلوتی 

(2015) 

2004-
1990 
 )رولی(

 دارد 24
 جاذبه 

(PPML) 
 غیرمعنادار بودن کنندهمصرفتولیدکننده یا 

نوکووا و  پالت
 (2014ریک )

2008-
1998 
 )رولی(

106

-
109 

 دارد
 جاذبه 

(ZI NB) 
تعلق به گروه وجود مرز مشتر ؛ 
 R&Dهای درآمدی مشتر ؛ هزینه

معکوس و 
 معنادار

 چوی
(2012) 

2010-
1995 
 )مقطعی(

 - QAP ندارد 30
مستقیم و 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

ی 
انگلیس

به
مثابه
 

 زبان 
ی مشتر

رسم
 تانگ، لی و مِی 

(2022) 

2019-
1950 
 )مقطعی(

 دارد 169
 جاذبه 

(ZI Beta) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2019) 

2015-
2000 
 )مقطعی(

193

-
211 

 QAP ندارد
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان؛ منابع 

 مالی به ازای هر محقق
مستقیم و 
 معنادار
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پارییِرا، ماچادو، 
لوگارس، دنیزفیلو 

 (2017) و نابوت

2014-
2000 
 )رولی(

 دارد 179
 جاذبه 

(ZI Beta) 
 غیرمعنادار -

 نامشخص ابر غالب

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

ی 
ط استعمار

رواب
 

داسو، کَسی و 
 (2023) مِشیبا

2019-
2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

(PPML) 
 غیرمعنادار -

وییِرا، سِردییِرا و 
 (2022) تِشییِرا

2018-
1990 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 193
مستقیم و 
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2019) 

2015-
2000 
 )مقطعی(

193

-
211 

 QAP ندارد
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان؛ منابع 

 مالی به ازای هر محقق
مستقیم و 
 معنادار

و  پالت نوکووا
 (2014ریک )

2008-
1998 
 )رولی(

106

-
109 

 دارد
 جاذبه 

(ZI NB) 
تعلق به گروه وجود مرز مشتر ؛ 
 R&D یهانهیهزدرآمدی مشتر ؛ 

مستقیم و 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

زبان رسمی مشتر  فقط سه دفعه آزمون شده که در دو آزمون دارای ابر  مثابهبهدر مقابم، ابر شاخص انگلیسی 

است. عط  به نکته چهارم که در ابتدای این بخش  شدهگزارشمستقیم و معنادار و در یک آزمون فاقد ابر معنادار 

 وجود ندارد. ظرارهارننیست. چراکه شواهد کافی برای  ریپذامکانتوضیح داده شد، قضاوت درباره نوع ابر این شاخص 

درصد موارد دارای ابر غالب مستقیم و معنادار، شاخص فاصله  50/87، شاخص تعداد مقاالت در 9ربق جدول 

در کلیه موارد  الملمنیبدرصد موارد دارای ابر غالب معکوس و معنادار و شاخص تبادل دانشجوی  43/71تخصصی در 

متناقض به ازای شاخص تعداد مقاالت و شاخص  یهاافتهیوجود  .دارای ابر غالب مستقیم و معنادار است شدهیبررس

مورد بررسی بوده است. با این حال، هر سه شاخص در  یهارشتهفاصله تخصصی به سبب تقلیم حجم نمونه و تعداد 

                       .اندگرفتهجغرافیایی وسیع مورد مطالعه قرار  یهامحدودهفواصم زمانی و 

 یالمللنیبهمکاری علمی  کنندهنییتع علمی و فناورانه یهاشاخص. 9جدول 

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

ت
تعداد مقاال

داسو، کَسی و  
 (2023) مِشیبا

2019-
2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

(PPML) 
 غیرمعنادار -

وییِرا، سِردییِرا و 
 (2022) تِشییِرا

2018-
1990 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 193
مستقیم و 
 معنادار
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 هو، پن و  او
(2021) 

2019-
1980 
 )رولی(

ذکر 
 نشده

 Mixed دارد

Effect 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 گو و لیو
(2020) 

؛ 2013
2018 
 )مقطعی(

 ندارد 65
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

  انگ و گوآ
(2017) 

2015-
2008 
 )رولی(

 ندارد 1
 جاذبه 

(FE NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 کاتو و آندو
(2017) 

2009-
1989 
 )رولی(

 ندارد 64
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 بازه زمانی پژوهش شاخص
حجم 

 نمونه

حذف 

 رشته

مدل 

 آماری
 نوع اثر متغیرهای کنترل

 

کَسی، موریسون و 
 (2015رابلوتی )

2004-
1990 
 )رولی(

 دارد 24
 جاذبه 

(PPML) 
 بودن کنندهمصرفتولیدکننده یا 

مستقیم و 
 معنادار

پالت نوکووا و 
 (2014ریک )

2008-
1998 
 )رولی(

106

-
109 

 دارد
 جاذبه 

(ZI NB) 
تعلق به گروه وجود مرز مشتر ؛ 
 R&Dی هانهیهزدرآمدی مشتر ؛ 

مستقیم و 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

صله 
فا

صی
ص
تخ

 

داسو، کَسی و 
 (2023) مِشیبا

2019-
2002 
 )رولی(

 دارد 53
 جاذبه 

(PPML) 
- 

معکوس 
 و معنادار

وییِرا، سِردییِرا و 
 (2022) تِشییِرا

2018-
1990 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 193
معکوس 
 و معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2018) 

2014-
2000 
 )رولی(

 ندارد 60
 جاذبه 

(NB) 
تعداد مقاالت؛ تعداد محققان 

R&D؛ سطح توسعه اقتصادی 
معکوس 
 و معنادار

  انگ و گوآ
(2017) 

2015-
2008 
 )رولی(

 ندارد 1
 جاذبه 

(FE NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

کَسی، موریسون و 
 (2015رابلوتی )

2004-
1990 
 )رولی(

 دارد 24
 جاذبه 

(PPML) 
 بودن کنندهمصرفتولیدکننده یا 

معکوس 
 معنادارو 

پالت نوکووا و 
 (2014ریک )

2008-
1998 
 )رولی(

106

-
109 

 دارد
 جاذبه 

(ZI NB) 
تعلق به گروه وجود مرز مشتر ؛ 
 R&Dی هانهیهزدرآمدی مشتر ؛ 

 غیرمعنادار
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 1ناگپال
(2003) 

1994-
1992 
 )رولی(

 - QAP ندارد 45
معکوس 
 و معنادار

 ابر غالب
معکوس 
 و معنادار

ی 
تبادل دانشجو

یب
ن

الملم
 

 جِک و بلیز
(2020) 

2017-
1993 
 )رولی(

 - جاذبه ندارد 30
مستقیم و 
 معنادار

 ، فن، دو، گواِیهو
 (2020) 2دوآنو 

2015-
2001 
 )رولی(

 رگرسیون  ندارد 213
NB 

فاصله جغرافیایی؛ مجاورت زبانی؛ 
وجود روابط استعماری؛ تعداد 

 R&D یهانهیهز؛ R&Dمحققان 

مستقیم و 
 معنادار

 گواِی، لیو و دو
(2019) 

2015-
2000 
 )مقطعی(

193

-
211 

 QAP ندارد
ع تعداد مقاالت؛ تعداد محققان؛ مناب
 مالی به ازای هر محقق

مستقیم و 
 معنادار

 کاتو و آندو
(2017) 

2009-
1989 
 )رولی(

 ندارد 64
 جاذبه 

(NB) 
- 

مستقیم و 
 معنادار

 ابر غالب
مستقیم و 
 معنادار

(، اندازه بعد سیاسیدر دولتی )ی بینهاسازمانبعد فیزیکی(، عضویت در در جغرافیایی ) خالصه، فاصله روربه

رسمی زبان  جتماعی(،ابعد در )اجتماعی  بعد اقتصادی(، مشابهتدر تجاری ) توسعه اقتصادی و حجم روابط اقتصادی،

بعد علمی در ) الملمی بیندانشجو لتخصصی و تباد هنگی(، تعداد مقاالت، فاصلهبعد فردر مشتر  و روابط استعماری )

 . شوندیملی محسوب الملنیب علمی ی همکاریهاکنندهنییتع نیترمهم و فناورانه(

 بحث

تعیین  عاد گوناگون نقشدر ابکه یازده عامم  نشان دادشواهد تجربی موجود رأی اکثریت برمبنای های مطالعه حاضر یافته

مسنتقیم ینا معکنوس( جهنت ابنر ) در رابطه باالمللی دارند. با این حال، تناقضی که بینعلمی های در همکاریای کننده

د ابنر غالنب فاصنله برای مثال، نتایجی که در اینن مطالعنه در منورشود، قابم بحث است. یت میبرخی از این عوامم رؤ

 توانندیم هناپژوهشخنی جغرافیایی و فاصله تخصصی به دست آمد با توجه بنه تنناقض داشنتن بنا مندعای منطقنی بر

 باشد. زیبرانگتأمم

که ابر غالب فاصله جغرافیایی بر همکاری علمی بین کشنورها معکنوس و معننادار اسنت.  داردیممطالعه حاضر بیان 

گواِی، لیو . این در حالی است که برخی )ابدییمکاهش  هاآنبدین معنا که با افزایش فاصله بین کشورها همکاری علمی 

ارتباری تسنهیم  یهایفناور واسطهبهامروزه تعامم بین محققان در سراسر نقاط جهان  اندیمدع( 2019؛ 2018، و دو

                                                 
1. Nagpaul 

2. Hou, Fan, Du, Gui & Duan 
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معتقدنند کنه اساسنا،  هناآنبراین مبنا، . دشوینمگشته و فواصم فیزیکی مانند گذشته مانعی بر سر راه همکاری محسوب 

، رسندیممنطقی به نظر  واقعبهد. اگرچه این ادعا ندار یالمللنیبفواصم جغرافیایی دیگر تأبیر معناداری بر همکاری علمی 

 ،کنه مالحظنه شند گونههمان( تأیید شده است. هارشتهدر مقیاس کلیه کشورها و  ژهیوبهاما کمتر توسط شواهد تجربی )

و بررسنی منورد  محندوده جغرافینایی، ، رنرح تحقینقدوره زمنانی منواردی از قبینم برحسنب کننندهنییتعتأبیر عوامم 

امکان دارد نمود اصلی محو شدن ابر فاصله مربوط به یک دهنه اخینر متغیر باشد.  تواندیم درنظرگرفتن محدودیت رشته

اگر محدوده زمانی بررسی اندکی از ابتدای قرن بیست و یکم فاصله بگینرد و بنه زمنان  رسدیم، به نظر یرورکلبهباشد. 

 م.( شاید صحت این ادعا نمایان بشود. 2010باشد )برای مثال، تحدید بازه بررسی به دهه  ترکینزدحاضر 

فاصله تخصصی بیانگر ابر غالب معکوس و معنادار است. در نتیجه، به میزاننی در رابطه با نتایج این مطالعه همچنین، 

 اننگ و از محققان ) یاعده، حالنیدرع کمتر خواهد بود. هاآنکه فاصله تخصصی دو کشور بیشتر باشد، همکاری علمی 

و هر اندازه دو کشور از  دهدیمرخ  هاتخصص( بر این باورند که فاصله تخصصی به دلیم تفکیک و تمایز در 2017گوآ، 

، چراکنه تخصنص یکنی مکمنم کننندیمحیث تخصصی از هم متمایزتر باشند گرایش بیشتری به همکاری با هم پیندا 

منفی و کاهنده همکاری ارزیابی  تنهانه کندیمپیدا  یکنندگمیتکمفاصله جنبه زمانی که براین، تخصص دیگری است. بنا

با این همه، این مدعای منطقی هنوز در مقیاس جهانی تأیید  نیز داشته باشد. یکنندگمیتسهنقش  تواندیم، بلکه شودینم

که اگنر تمرکنز  رسدیمعلمی چین به اببات رسیده است. در این باره به نظر  یهایهمکارنشده و تاکنون صرفا، در مورد 

پوشنش دادن  حساسیت بیشتری نسبت بهکه  - افتهیتوسعهکشورهای ( بین هارشته)در کلیه بررسی روی همکاری علمی 

  امکان دارد این مدعا مورد تأیید قرار بگیرد.    ،قرار بگیرد - دارند شانیعلمنقاط ضع  

 و پیشنهادها گیرینتیجه

مقاله منتشر شده به زبان انگلیسی نشان داد که پرکناربردترین و  20شواهد تجربی  مندنظاممطالعه حاضر برمبنای مرور 

محققنان  مورداسنتفاده یهاشناخصپرکناربردترین  انند.بر همکاری علمی بین کشورها کدام م بر یهاشاخص نیترمهم

دولتنی )در ی بنینهاسازمانعبارت بودند از فاصله جغرافیایی بین پایتخت کشورها )در بعد فیزیکی(، عضویت مشتر  در 

بعد سیاسی(، توسعه اقتصادی و اندازه اقتصادی )در بعد اقتصادی(، مشابهت اجتمناعی )در بعند اجتمناعی(، زبنان رسنمی 

   در بعد علمی و فناورانه(.     مشتر  )در بعد فرهنگی( و تعداد مقاالت )

)افزایش نزدیکنی/ ایده اصلی چارچوب نظری مجاورت  بدان جهت انجام شد که بدانیم هاشاخص نیترمهمشناسایی 

است.  صادق هاشاخصدر مورد کدام کاهش فاصله بین ملم معادل با افزایش همکاری علمی( بنابر شواهد تجربی موجود 

)مستقیم یا معکوس( از ابر غالب  هاشاخصموجود به ازای هر شاخص کدام  یهاافتهیبه انباشتگی با توجه  ،گریدعبارتبه

دارای ابر غالب  یهاشاخصپرکاربرد و  یهاشاخصبسیاری بین  یپوشهمدر این باره نشان دادند که  هاافتهیبرخوردارند. 

دارای ابر غالب  ،پرکاربرد معرفی شدند یهاشاخص عنوانبهکه در پاراگراف باال  ییهاشاخصوجود دارد. در حقیقت، کلیه 

دارای ابنر  یهاشاخصنیز هستند که با وجود داشتن درجه کاربرد کمتر در گروه  هاشاخصنیز هستند. با این حال، برخی 

ری )در بعند از حجم روابط تجاری )در بعد اقتصنادی(، روابنط اسنتعما اندعبارت هاشاخص. این شوندیم یبندربقهغالب 

بنابنه  دارای ابنر غالنب یهاشناخص. الملم )در بعد علمنی و فناوراننه(و تبادل دانشجوی بین یتخصصفاصله فرهنگی(، 
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من بر بنر  یهاشناخص نیتنرمهمدر زمنره  هناآناکثر شواهد موجود در رابطه با نوع ابر )مستقیم یا معکنوس(  نظراتفاق

توسعه علمی کشنورها  یهابرنامهتدوین اسناد و همکاری علمی بین کشورها قرار دارند. به همین جهت، شایسته است در 

       ویژه مورد توجه قرار گیرند.  روربهپژوهش ملّی  یهاستمیسو نیز در رراحی 

 آتنی اسنت. یهناشپژوهپیشننهاد بنه  ، شناسایی خألهای پژوهشنی و ارائنهمندنظامیکی از کاربردهای روش مرور 

طالعات مله شناسایی است که در مرح ییهایکاست. پیشنهادهای بخش اول معطوف به اندارائهقابمپیشنهادها در دو بخش 

سنی، وع عوامنم فراعلمنی )سیاننغالبنا، از  یالمللننیببا توجه به اینکه عوامم م بر بر همکاری علمی  .1 مالحظه گردید:

در  یارشنتهانیمشایسته است مطالعنات ، یک رشته خاص نیستبه بوده و مختص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره( 

 یشناسنجامعهحیطنه  سنلط بنرتبه دلیم ) یشناسجامعهمانند  ییهارشتهمحوریت یافتن د. نگیربیشتری برونق این زمینه 

بنه لنوم سیاسنی )( یا عمربورهحیطه سرمایه اجتماعی و رویکردهای نظری و روشی نظری مربوره،  یهادگاهیدکالن و 

این باره  نظری یا روشی غنی در نظری مربوره( که دارای رویکردهای یهادگاهیدو  الملمنیبحیطه روابط  تسلط بر دلیم

مسنأله نویسنندگان،  توزینع جغرافینایی رغمیعلن .2؛ د نمودناین حوزه کمک شایانی خواه یهاپژوهشهستند به غنای 

 بنه نظنر . بننابراین،شنودیمو الزمه توسعه علمی هر ملتی محسنوب  یستخاص ن به جوامعیاصلی این مطالعه مختص 

)مثنم  انندمواجه یالمللننیبعدیده در زمینه همکناری علمنی  یهاتیمحدودبا کشورهایی که محققان  مشارکت رسدیم

توسنط چننین  یامنطقنهات درون و نیز انجام مطالع (هستند هامیتحرورهای خاورمیانه که متأبر از انواع ایران و بعضا، کش

 یهنایهمکار کننندهنییتعیی عوامم شناسا .3؛ در روند آینده مطالعات داشته باشد یاکنندهنییتعنقش  تواندیممحققانی 

  . با درنظرگرفتن سطح تحلیم کالن یالمللنیبو  یامنطقهعلمی ایران در سطح 

 بنر اتکنا .1 مطالعنات مالحظنه گردیند: است کنه در مرحلنه منرور ییهایکاستپیشنهادهای بخش دوم معطوف به 

 .2 ؛)در اقتصناد( 2و چارچوب فاصله کیج( یشناسجامعه)در  1ماعی پارسونزمانند نظریه نظام اجت بدیعنظری  یهاچارچوب

در چنارچوب شنیمیایی  -)که شاید بتوان آن را ذیم بعد فیزیک  ریگهمه یهایماریب مانند بیولو یکیعوامم تأبیر  بررسی

اخنتالف از حیث  ژهیوبهزیرساخت فناوری ارالعاتی و ارتباری کشورها تأبیر بررسی  .3 ؛نمود( یبندربقهنظری پارسونز 

 زیآممسنالمت( ینا هامیتحراعمال انواع  واسطهبه)مثال،،  زیآمخصومتبررسی تأبیر روابط  .4سرعت اینترنت بین کشورها؛ 

تنأبیر  بررسنی منظوربنهانجام مطالعات پاننم  .5نظامی( میان کشورها؛  یهاتیحما یا هانامهتوافقانعقاد  واسطهبه، )مثال،

ظ نمنودن و بندون لحنا در مقیناس کنم کشنورهاو مشابهت اجتماعی  حجم روابط تجاری ندازه اقتصادی،ا یهاشاخص

هم نویسنندگی بنین کشنورها در  یهایاستراتژشناسایی تحقیقات آتی را به  این مطالعه نویسندگان .6 ؛محدودیت رشته

تحلیم داده مخنتص  یهاکیتکنقالب مطالعات تطبیقی که مبتنی بر تحلیم واحدهای کالن اجتماعی )کشورها( و دارای 

 .ندینمایمو غیره( هستند، تشویق فازی، جبر بولی  یهامجموعهنظیر به خود )

های علمنی و نامههشی برمبنای انعقاد توافقوقابم ررح است. اول، تأسی  نواحی پژنیز پیشنهاد اجرایی  دودر انتها، 

یک مزینت . )نظیر ناحیه پژوهشی اتحادیه اروپا(منظور حم مسائم مشتر  کشورهای عضو بهفناورانه در منارق همجوار 

واسطه مکانیزم مشابهت اجتماعی )تقوینت همکناری بنا همکنارانِ بعدها بهاین است که همکاری درون نواحی پژوهشی 

                                                 
1. Parsons’ Social System Theory  

2. CAGE Distance Framework 
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المللی نیز گسترش پیدا کند. از دیگر مزایای ایجاد چننین ننواحی، کناهش وابسنتگی بنه تواند به سطح بینهمکاران( می

المللنی های بنینسازمانتر گستردهمداخله دوم، ای عضو است. واسطه ایجاد انسجام بین کشورهروابط استعماری سابق به

و هنا ، بورسنیهجنوایزتخصنیص المللنی بنه منظنور بنین هنایایجاد رقابتهای جهانی تبادل دانشجو از رریق در جریان

 چننینهنانی هسنتند. حنم مسنائم عمنده و مشنتر  جبنرای  هناییایندهبه کشورهایی کنه دارای  ی پژوهشیهاگرنت

بالقوه دارای پتانسیم افزاینده تولیدات علمی یک کشور و کاهنده فاصله تخصصی آن کشور با سایر کشورها  یی،هافرصت

 .ندنیز هست

 سپاسگزاری

دانشنگاه  55763بنه شنماره )رساله دکتری خانم مهسا صنادقی ننژاد(  3مقاله حاضر مستخرج از ررح پژوهشی شماره 

محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به خارر همکاری در اجرای پنژوهش ز معاونت ارو، فردوسی مشهد است. از این

 و ارائه متن مقالهدانند از داوران محترم به خارر مطالعه بر خود الزم می همچنین، نگارندگان .شودحاضر سپاسگزاری می

   نظرهای ارزشمند تشکر و قدردانی نمایند.

 

 

 منابع

ای وضنعیت علمنی اینران و منالزی (. تجزیه و تحلینم مقایسنه1394محمدامین )الهدی؛ پهلوان شری ، باقری، مصباح

اندیشنه وجوی همگراینی اسنالمی. گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسالمی؛ در جستمنظور شکمبه

 .84-59(، 1)9، مدیریت راهبردی

راهبنرد پژوهنی کشنور. المللنی مراکنز دیننهای بینگذاری گسترش همکاری(. مدل سیاست1393بهمنی، محمدرضا )

 .89-63(، 27)7، فرهنگ

تنألیفی. پذیری مقناالت هنمیافتگی کشورها بر رؤیت(. بررسی ابر میزان توسعه1391داورپناه، محمدرضا؛ آدمیان، رضا )

 .170-149(، 2)2، رسانینامه کتابداری و ارالعپژوهش

ضنو (. کارنامنه همکناری علمنی اینران و کشنورهای ع1390، پنردی  )منش، محمدامین؛ پرتوعرفان گاه، فرشته؛دیده

(، 2)22، مطالعنات کتابنداری و سنازماندهی ارالعنات. 2008تنا  1900های سازمان کنفران  اسالمی ری سال

94-108. 

(. تحلینم اسنتراتژیک 1396رمضانی، عباس؛ قهرمنانی، محمند؛ پرداختچنی، محمدحسنن؛ ذاکنر صنالحی، غالمرضنا )

. FBWMها با تکنیک فنازی های برتر ایران از منظر اعضای هیأت علمی آنالمللی دانشگاههای علمی بینهمکاری

 .52-39(، 28)10، توسعه آموزش در علوم پزشکی
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، سیاست خنارجی(. تعامالت و ارتبارات علمی ایران و کشورهای جی هشت. 1391راد، محمدامین )قانعی ریاحی، عارف؛

26(3 ،)647-662. 

المللنی هنای علمنی بنین(. بررسی مواننع بازدارننده همکناری1393راد، محمدامین؛ احمدی، الهام )قانعی حی، عارف؛ریا

کتابنداری و )مطالعه موردی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در تألی  مشتر  مدار  علمنی پایگناه ارالعناتی. 

  .90-65(، 1)17، رسانیارالع

هنای هنای اجتمناعی و شنبکه(. مروری بر مبنانی تحلینم شنبکه1395خداپناه، تهمینه )زارع، وحیده؛ جعفرزاده، رشید؛ 

 .66-61(، 3)7، تصویر سالمتتألیفی. هم

المللی در های علمی بین(. رراحی مدل توسعه همکاری1401؛ کارمی، سلیم )، شهرامزاهد بابالن، عادل؛ مهرآور گیگلو

 .57-48(، 2)14، پژوهش در آموزش علوم پزشکیبنیاد. هنظام آموزش عالی کشور با رویکرد نظریه داد

المللنی اعضنای (. بررسی تأبیر تحر  علمی بنین1397گیوی، محمدرضا؛ ناخدا، مریم )ویشکائی، مانی؛ اسماعیلیصادق

-37(، 1)4، سننجینامه علنمپژوهشها. های علمی آنهیأت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاری

58 . 

هنای علمنی کشنورهای جهنان در (. بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری1393محمداسماعیم، صدیقه؛ باقری، سهیال )

 .580-568(، 5)11، مدیریت ارالعات سالمتحوزه مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم. 

هنای ارالعناتی. علمنی سیسنتم هایلیفی مقالهتأشبکه اجتماعی هم(. تحلیم 1394مردانی، امیرحسین؛ مردانی، الهام )

 .930-909(، 4)7، مدیریت فناوری ارالعات

عوامنم (. شناسنایی 1399پنور، عبناس )عبناس مهرآور گیگلو، شهرام؛ خورسندی راسکوه، علی؛ غیابی ندوشن، سنعید؛

ژوهش در پنای کیفنی. مطالعنه المللی در نظام آموزش عالی کشور و ارائنه راهکنار:های علمی بینبازدارنده همکاری

 .78-68(، 3)12، آموزش علوم پزشکی

افنزار فراتحلیم )مبانی و کاربردها( همنراه بنا کناربرد ننرم(. 1396سید احمد )بهمنی، محسن؛ میرمحمدتبار، دختنوغانی

CMA.2.مشهد: دانشگاه فردوسی . 
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