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عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  شدن  بین المللی  فرایند  در  بین المللی  علمی  همکاری های  چکیده: 

علمی  انتشارات  تعامالت،  نوع  این  اندازه گیری  کّمی  شاخص  می شود.  محسوب  اثرگذار  و  مهم  عاملی 
بین المللی است. مقاالت علمی منتشر شده به صورت بین المللی یکی از مهم ترین شاخص ها در این زمینه 
است. در این مطالعه انتشارات علمی بین المللی مهندسی صنایع در جهان و ایران با رویکرد رقابت پذیری 
از طریق شاخص ضریب مکانی با تمرکز بر تولیدات علمی مهندسی صنایع ایران تحلیل شده است. مبنای 
کتابشناختی مقاالت منتشر شده در 55 نشریه در زمینه  داده ای این مطالعه تعداد148240 رکورد اطالعات 
با  گذشته  سال   50 در  ایرانی  محققان  توسط  شده  منتشر  مقاله   3424 به  ویژه  تمرکز  و  صنایع  مهندسی 
اخیر  دهه های  در  صنایع  مهندسی  تولیدات  که  دارد  آن  از  حکایت  نتایج  بود.  توصیفی  ـ  پیمایشی  روش 
انتشار مقاالت بین المللی در این زمینه  برتر در  کشورهای  رشد فزاینده و جهشی داشته است. در بررسی 
کشور ایران با دیگر  کّمی انتشارات علمی بین المللی  کشورهای آمریکا، چین و انگلستان هستند. مقایسه 
که جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد. بررسی مزیت رقابتی  کشورها در این زمینه نشان می دهد 
از شاخص ضریب  با استفاده  کشورها  ایران با همکاری دیگر  انتشارات علمی بین المللی مهندسی صنایع 
کل انتشارات علمی بین المللی مهندسی صنایع  کیفیت در قیاس با  کّمیت و  که از نظر  مکانی نشان می دهد 

کل انتشارات علمی مهندسی در ایران از مزیت رقابتی نسبی نسبتًا باالیی برخوردار است. در جهان و 
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مقدمه� 1
گـرو به کارگیـری بهینـه از منابـع دانـش اسـت. ایـن مقولـه  امـروزه، دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی سـازمان ها در 
و  دانـش  سـطح  بـه  بسـیار  کـه  اسـت  محـدود  دانش محـور  خدمـات  ارائـه  بـه  خدماتـی  سـازمان های  در 
شایسـتگی های نیـروی انسـانی آن سـازمان بسـتگی دارد. دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی سـازمان های 
کـه در ایـن زمینـه پیشـتازند و نسـبت به دیگر سـازمان ها در جامعه نقش برجسـته تری  دانش محـوری هسـتند 
دارنـد. نیـروی انسـانی دانشـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی به طور معمول دانشـجویان، پژوهشـگران 
و اعضـای هیئـت علمـی هسـتند. به کارگیـری افـراد و اسـتفاده از آنهـا بـر اسـاس شایسـتگی های فـردی ویـژه و 
توانمندی هـای علمـی برتـر می توانـد یـک مزیـت رقابتـی برای دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی و درنهایت، 
که نیروهای  کشـورها محسـوب شـود. یکی از نشـانه های خلق دانش در دانشگاه ها تولیدات علمی است  برای 
کتاب، مقاله، پایان نامه، نوشـتار علمی،  فکری آن را تولید و منتشـر می کنند. تولیدات علمی معمواًل به شـکل 
یادداشـت فنی و غیره هم منتشـر می شـود. در این بین، به انتشـار مقاالت علمی با توجه به سـاختار آن بیشـتر 
کـه در بیشـتر نظام هـای ارزیابـی آموزش عالـی به عنوان یک شـاخص مهم مطرح  توجـه شـده اسـت، به گونـه ای 
اسـت )Zare Benadkoki & Owlia, 2011(. انتشـار مقـاالت به صـورت بین المللـی بـه علـت مشـاهده پذیری 
بـاال و نمایه سـازی در پایگاه هـای علمـی بین المللـی بـرای بیشـتر دانشـگاه ها و مؤسسـات ارزش ویـژه ای دارد. 
کیفی این شـاخص در سـطح بین المللی نوعی اعتبار و راه شـناخت حرفه ای افراد و دانشـگاه ها  کّمی و  ارزیابی 
محسـوب می شـود )Vahdatzad et al., 2017(. عـالوه بـر ایـن، مقـاالت علمـی به طـور طبیعـی فعالیـت مشـترک 
کـه امـروزه، بـه مـدد امکانـات پایگاه هـای اطالعـات علمـی ایـن همـکاری  علمـی بـا پژوهشـگران مختلـف اسـت 
پژوهشـگران  بـا  مشـترک  فعالیتـی  به صـورت  علمـی  مقـاالت  کـه  زمانـی  اسـت.  اندازه گیـری  و  سـنجش  قابـل 
برون سـازمانی شـکل می گیـرد و منتشـر می شـود، به عنـوان نوعـی از همکاری هـای علمی مشـترک یاد می شـود.
در  حرکـت  و  عالـی  آمـوزش  نظام هـای  در  آمـده  به وجـود  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  اخیـر  سـال های  در 
مرزهـای دانـش و پدیـدار شـدن مفاهیـم بین رشـته ای، نقـش همکاری هـای علمـی مشـترک و به طـور خـاص 
کـه به صـورت بین المللی عرضه می شـود، برجسـته تر شـده اسـت. همکاری هـای علمی  همکاری هـای علمـی 
کـه در برخـی از ادبیـات بـه نـام تعامـالت بین المللـی یـاد شـده اسـت، ابـزاری توانمند بـرای ارتقای  بین المللـی 
کـز علمـی به حسـاب می آیـد.  کاربـردی در مرا کیفیـت و مشـاهده پذیری بـاال در زمینـه تولیـد دانـش نظـری و 
کشـورها محسـوب می شـود. تولیـد  همکاری هـای علمـی بین المللـی عنصـر مهمـی در رشـد و توسـعه علمـی 
ح و  علـم به عنـوان فعالیـت فکـری و دانشـی افـراد، در همکاری هـای علمـی ملـی و بین المللـی همـواره مطـر
کـه به عنـوان یـک مؤلفـه بسـیار مهـم و شـاخص مؤثـر در عرصـه  مـورد توجـه بیشـتری بـوده اسـت، به گونـه ای 
سیاسـتگذاری های علمـی محسـوب می شـود)Tabatabaei, 2013(. از سـوی دیگـر، تولیـد علـم یکـی از عناصر 
کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسعه  کشـورها محسـوب می شـود. در  بسـیار اثرگذار در توسـعه و پیشـرفت 
بـرای رسـیدن بـه توسـعه اقتصـادی، توسـعه علمـی از مهم تریـن اولویت هاسـت )Arasteh, 2007(. در بیشـتر 
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جوامـع بـرای دسـت یافتـن بـه ایـن مهم، برنامه ریزی و سیاسـتگذاری صـورت می گیـرد و راهکارهایی از پیش 
کـز آموزشـی و پژوهشـی  گسـترش و توسـعه دانشـگاه ها و مرا تعییـن شـده ارائـه می شـود. از ایـن رو، توجـه بـه 

.)Vahdatzad et al., 2017( به منظـور تقویـت علمـی آنهاسـت
تولیـد علـم به صـورت بین المللـی به طـور فزاینـده بـه همـکاری و هم افزایی هـای علمـی وابسـته اسـت، 
کـه بیـش از 35 درصـد تولیـدات علمـی در مجـالت بین المللـی بـا همکاری های بین المللی منتشـر  به گونـه ای 
کشـورها، توجـه  کـه یکـی از زمینه هـای مهـم توسـعه و ارتقـای علمـی  می شـود )Wilsdon, 2011(. به طـوری 
گیـرد،  بـا همـکاری بین المللـی صـورت  ابعـاد بین المللـی پژوهش هاسـت. چنانچـه فعالیت هـای علمـی  بـه 
علمـی غنی تـر  کارهـای  و درنهایـت،  نقـد  و  ارزیابـی  افزایـش می یابـد،  آن در سـطح جهـان  مشـاهده پذیری 
می شـود و در عمـل بـه شـکل گیری شـبکه علمـی بیـن محققـان منجـر خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، بررسـی 
کـه فعالیت هـای ایـن نظـام بـه مرزهـای  ادبیـات موضـوع مرتبـط بـا نظام هـای آمـوزش عالـی نشـان می دهـد 
ملـی منحصـر نمی شـود و رشـد و توسـعه آن بـه مقولـه بین المللـی و جهانـی شـدن اجتناب ناپذیـر اسـت. در 
ایـن خصـوص به شـمار  از مؤلفه هـای مهـم سـنجش در  ایـن میـان، همکاری هـای علمـی بین المللـی یکـی 
ح اسـت.  اثرگـذار مطـر کـه در سـطح دنیـا میـزان ایـن همـکاری به عنـوان یـک شـاخص  مـی رود، به گونـه ای 
تحقیقـات  علـوم،  وزارت  در  بین المللـی  و  علمـی  همکاری هـای  دفتـر  شـکل گیری  ایـران  دانشـگاه های  در 
کـه  اسـت  بـوده  ایـن جهـت  در  مؤثـر  گامـی  دانشـگاه ها  در  ایـن دفاتـر  راه انـدازی  آن  دنبـال  بـه  و  فنـاوری  و 
گـون دانشـگاه ها،  گونا این گونـه فعالیت هـا را ارزیابـی، تقویـت و حمایـت می کنـد. بـا توجـه بـه فعالیت هـای 
بین المللـی  تعامـالت  سـاختن  عملیاتـی  در  فعالیت هـا  دیگـر  بـه  نسـبت  بین المللـی  علمـی  همکاری هـای 
امکان پذیرتـر و ارزیابـی آن سـهل تر اسـت. از ایـن رو، توجـه بـه ایـن زمینـه بسـیار اهمیـت دارد، به گونـه ای 
کـه در بیشـتر نظام هـای آموزش عالـی همکاری هـای علمـی بین المللـی یـک الـزام شـده اسـت. عـالوه بـر آن، 
بیشـتر آیین نامه هـای ابالغـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه تولیـدات علمـی بـا همـکاری بین المللـی 
گسـتردگی زمینه هـای علـوم اهمیـت  وزن بیشـتری داده شـده اسـت و از آن حمایـت می کنـد. بـا توجـه بـه 
کمـک ابزارهـای تحلیلـی همکاری هـای بین المللـی بررسـی و  کـه نقـش هـر یـک از شـاخه های علـم بـه  دارد 

شـوند. معرفـی  برجسـته  توانمندی هـای 
پژوهشـگران  و  دانشـکده ها  دانشـگاه ها،  شناسـایی  علـوم،  حـوزه  در  سیاسـتگذاری  ملزومـات  از  یکـی 
توانمنـد بـا بیشـترین بهـروه وری علمـی اسـت )Noroozi et al., 2014(. مهندسـی صنایـع رشـته ای نسـبتًا 
ح شـده آن  کاربـردی اسـت. یکـی از دغدغه هـای مطـر کـه بیشـتر مباحـث آن بین رشـته ای و  جدیـد اسـت 
کوتـاه از پیدایـش تـا حـال و  کـه رشـد علمـی ایـن رشـته به خصـوص بـا رویکـرد بین المللـی در ایـن دوره  اسـت 
کشـور ایران به چه صورت بوده و این رشـد نسـبت به سـایر علوم مهندسـی در چه سـطحی اسـت.  به ویژه در 
پرداختـن بـه سـطح رقابت پذیـری تولیـدات ایـن رشـته در پنـج دهـه اخیـر نسـبت بـه تولیـدات علمـی سـایر 
کشـور ایران و جهان به منظور شـناخت قوت و ضعف رشـد علمی مهندسـی صنایع  رشـته های مهندسـی در 
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ایـران بسـیار حایـز اهمیـت اسـت. بنابرایـن، ایـن امـر مسـئله پژوهـش حاضـر و پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش 
کیفی چگونه اسـت؟  کّمی و  کـه مزیـت رقابتـی رشـد تولیـدات علمـی بین المللـی مهندسـی صنایع از نظـر  بـود 
از ایـن رو، هـدف پژوهـش بررسـی رونـد پژوهش هـای مهندسـی صنایـع در سـال های اخیـر و به طـور خـاص 
گرفتـه توسـط محققـان ایرانی و تعیین سـطح  تحلیـل همکاری هـای علمـی بین المللـی پژوهش هـای صـورت 

کیفـی بـود. کّمـی و  رقابت پذیـری تولیـدات علمـی بین المللـی مهندسـی صنایـع از نظـر 

پیشنه پژوهش� 2
کـه در آن دو یـا چنـد پژوهشـگر از طریـق ایجـاد رابطـه علمی مشـارکتی تعریف  تعامـالت علمـی فراینـدی اسـت 
شـده، مشـخص، واقعـی و برنامه ریـزی شـده و بـا هـدف خلـق اثـر علمی مشـترک، منابع و اسـتعدادهای خود 
ک می گذارنـد )Hassanzadeh & Baqaei, 2009(. پژوهش هـای متعـددی در ایـن زمینـه صـورت  را بـه اشـترا

کـه در ادامـه بـه برخی از آنها اشـاره شـده اسـت. گرفتـه 
دانشـگاه های  بیـن  علمـی  روابـط  مطالعـه ای  در   1384 سـال  در   )Ostadzade, 2005( اسـتادزاده 
کـرد. آراسـته و اسـماعیل نیا کشـور را بررسـی و راهکارهـای تقویـت ایـن تعامـل را پیشـنهاد  ج از   داخـل و خـار
عالـی  آمـوزش  بین المللـی شـدن  رویکردهـای  و  )Arasteh, & Ismailnia, 2011( در سـال1390 ضرورت هـا 
کردنـد. شـیری و فدائـی  کارهـای پژوهشـی معرفـی  را بررسـی و یکـی از شـاخصه های ایـن رویکـرد را مشـارکت 
)Shiri & Fadaie, 2011( در سـال 1390 میـزان همکاری هـای علمـی دانشـگاه های علـوم پزشـکی در سـطح 
کردنـد  ملـی و بین المللـی را بـر اسـاس مـدارک نمایـه شـده در پایـگاه ISI بیـن سـال های 2004 تـا 2008 بررسـی 
گرفته اسـت.  کانادا صورت  کشـورهای آمریکا، انگلسـتان و  که بیشـترین میزان همکاری خارجی به ترتیب با 
طباطبائـی )Tabatabaei, 2013( در سـال 1392 دربـاره راهکارهـای ارتقـای همکاری هـای علمـی بین المللـی 
کارآمـدی دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی در  کشـور بررسـی و موانـع شـاخص های  در نظـام آمـوزش عالـی 
کـرد. اصنافـی و نائینـی  سـطح جهـان را، بـا توجـه بـه شـکل و محتـوای همکاری هـای بین المللـی، شناسـایی 
)Asnafi & Naeini, 2015( در سـال 1393 در مطالعـه ای میـزان همکاری هـای علمـی پژوهشـگران علـوم 
 )SEE( زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه در مجموعـه همایش هـای بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه
خ رشـد ارائـه مقـاالت  کـه نـر کردنـد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد  را طـی سـال های 1991 تـا 2011 بررسـی 
کنفرانس هـا از سـال 1956 تـا 2012 به صـورت صعـودی بـوده و پیشـنهاد  محققـان ایرانـی در ایـن مجموعـه 
کـه پژوهشـگران ایرانـی حـوزه زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه بـرای نایـل آمـدن بـه رتبـه اثرگـذار  شـده اسـت 
در مقیـاس جهانـی طـی سـال های آینـده، همکاری هـای علمـی خـود را در ایـن حـوزه بـا متخصصـان خارجـی 
علمـی  همـکاری   1393 سـال  در   )Nikkar & Barahmand, 2014( برهمنـد  و  نیـک کار  دهنـد.  افزایـش 
در   2011 تـا   2005 سـال های  فاصلـه  در  را  شـیراز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای  بین المللـی 
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که روند تولیدات علمی مشـترک  کردنـد و یافته هـای پژوهـش آنهـا نشـان داد  پایـگاه وب آف سـاینس1 بررسـی 
بین المللـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در دوره مـورد بررسـی رو بـه افزایـش بـوده و نسـبت مقـاالت تألیـف 
)Ahmadi et al., 2015( کل مقـاالت پایین تـر اسـت. احمـدی و همـکاران  مشـترک بین المللـی در مقایسـه بـا 
اعضـای هیئـت علمـی در  بازدارنـده همـکاری علمـی  و  کننـده  ترغیـب  در سـال 1394 در پژوهشـی عوامـل 
اهـواز  را در دو دانشـگاه شـهید چمـران و علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور  سـطوح محلـی، ملـی و بین المللـی 
موانـع  پژوهشـی،  علمـی  و  سیاسـی  موانـع  را  بازدارنـده  موانـع  مهم تریـن  آنهـا  کردنـد.  تحلیـل  و  شناسـایی 
انگیزشـی  موانـع  و  فردگرایـی  موانـع  ارتباطـی،  موانـع  بین المللـی،  مسـائل  موانـع  فـردی،  موانـع  فرهنگـی، 
کردنـد. عرفان منـش )Erfanmanesh, 2017( در سـال 1396 در پژوهشـی دربـاره تأثیـر همکاری هـای  معرفـی 
که  کرد و نشـان داد  کیفیـت تولیـدات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران را بررسـی  بین المللـی پژوهشـی بـر 
فقـط 16/9 درصـد از تولیـدات علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران از طریق همکاری هـای علمی بین المللی 
کـه مقـاالت مشـارکتی  بـا پژوهشـگران 1281 مؤسسـه خارجـی منتشـر شـده اسـت و نتایـج حکایـت از آن دارد 

بین المللـی به طـور میانگیـن اسـتناد بیشـتری نسـبت بـه دیگـر تولیـدات علمـی دانشـگاه داشـته اند.
رویـال و همـکاران )Royle et al., 2007( در مطالعـه ای دربـاره میـزان تولیـدات مشـترک پژوهشـگران 
کردند.  چینـی در نشـریات بین المللـی بـا اسـتفاده از ابزارهـای علم سـنجی و روش توصیفـی و تحلیلـی بررسـی 
کـه در پایـگاه الزویـر در سـال 2004 نمایه سـازی شـده بـود.  جامعـه پژوهـش آنهـا شـامل 37526 مقالـه بـود 
کـه اثـر مشـترک در آنهـا منتشـر شـده بـود را بررسـی  آنهـا حوزه هـای موضوعـی و ضریـب تأثیـر مجله هایـی را 
کـه حـدود نیمـی از تولیدهـای ایـن پژوهشـگران حاصـل مشـارکت در سـطح  کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
بین المللـی اسـت. اومـوت و همـکاران )Umut, Soydal et al., 2012( دربـاره همـکاری علمـی پژوهشـگران 
کردنـد. آنها به روش توصیفی و تحلیلی حـدود 198595 مقاله  کشـور ترکیـه در سـطح محلـی و جهانـی بررسـی 
کردنـد و یافته هـای پژوهـش آنهـا نشـان داد  کشـور ترکیـه تحلیـل  را بیـن سـال های1970 تـا 2009 در ارتبـاط بـا 
کـه مشـارکت ترکیـه در تولیـد علـم جهانـی در سـال های مـورد بررسـی به طـور چشـمگیر رو بـه افزایـش اسـت، 
کشـورهای امریـکا،  کشـور از سـال 2000 بـه بعـد بـوده اسـت و  کـه حـدود 80 درصـد تولیـدات ایـن  به طـوری 
کشـور ترکیـه داشـته و حـدود 50 درصـد تولیـدات علمـی ترکیـه  انگلسـتان و آلمـان بیشـترین همـکاری را بـا 
گرفتـه اسـت. فـالدوری و همـکاران )Foladori et al., 2012( در پژوهشـی  بـا همـکاری بین المللـی صـورت 
کردنـد. نتیجـه پژوهـش  کشـورهای مکزیـک و آمریـکا در حـوزه نانوتکنولـوژی بررسـی  دربـاره همـکاری علمـی 
کشـورهای مکزیک و آمریکا  کمـی بـرای همـکاری علمی دوسـویه بین  کـه فرصت هـای  آنهـا حکایـت از آن دارد 
کـه در تضـاد آشـکار بـا سیاسـت های همـکاری علمـی مکزیـک بـا اتحادیـه  در حـوزه نانوتکنولـوژی وجـود دارد 
گسـترش همکاری های  کـه  کردنـد  اروپاسـت. ادواردو و همـکاران )Eduardo et al., 2015( در پژوهشـی بیـان 

1- Web of Science
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کشـور برزیـل در  کیفـی تولیـد علـم  علمـی بیـن دانشـگاه های برزیـل و دانشـگاه های خارجـی موجـب جهـش 
کشـور می شـود. هورتـا و پاتریشـیو )Horta & Patrício, 2016(در پژوهشـی  منطقـه و انتشـار دانـش در ایـن 
برجسـته  دانشـگاه  سـه  بـا  متوسـط  اروپایـی  کشـور  یـک  بیـن  بین المللـی  همـکاری  برنامـه  طراحـی  بـرای 
دانشـگاه های  بـا  ملـی  دانشـگاه های  علمـی  همکاری هـای  فعاالنـه  راهبـرد  کـه  گرفتنـد  نتیجـه  آمریـکا،  در 
کاری و  جهـان می توانـد بـازده اجتماعـی و اقتصـادی مثبـت داشـته و مـروج اصالحـات باشـد. سـیمینی، زا
کالن در دهـه اخیـر،  بـا بررسـی همکاری هـای علمـی بین المللـی در سـطح   )Cimini et al., 2016(گابریلـی
سـهم یافته هـای پژوهشـی را در ارتقـای همکاری هـای علمـی و افزایـش این همکاری هـا را در میزان بهره وری 
کردنـد. برچیـن و همـکاران )Berchin et al., R. V. & Ceci, 2018( بیـان  دانشـگاه بسـیار اثربخـش قلمـداد 
کـه همکاری هـای علمـی بین المللـی زمینـه بسـیار مناسـبی بـرای نیـل بـه توسـعه پایـدار در سـطح  می دارنـد 
کـه همـکاری پژوهشـی موجـب حـل مسـائل دشـوار، تسـهیم،  ملـی و جهانـی محسـوب می شـود و معتقدنـد 
کشـور پیشـرو در  تقویـت و هم افزایـی دانـش همـکاران می شـود. لـو و مـا )Lu & Ma, 2017( بـا بررسـی بیسـت 
یـک رشـته علمـی خـاص، تأثیـر مثبـت همکاری هـای علمـی بین المللـی را در ایجـاد مزیـت رقابتـی بـرای ایـن 
کشـورها در رتبه بنـدی دانشـگاه های جهـان نشـان دادنـد. الدیـری و همـکاران )Aldieri et al., 2017( درباره 
کشـورهای اروپایـی بررسـی  تأثیـر همکاری هـای علمـی بین المللـی در جریـان دانـش بیـن محققـان برخـی از 
کـه میـزان اسـتقبال دانشـگاه از همکاری هـای علمی بسـیار زیاد بـوده و به  کردنـد و یافته هـای آنهـا نشـان داد 

انباشـت سـرمایه انسـانی در دانشـگاه ها منجـر شـده اسـت.
کـه یکی از ارکان رشـد و پیشـرفت  بررسـی ادبیـات موضـوع در زمینـه تعامـالت بین المللـی نشـان می دهـد 
کشـورها توجـه ویـژه بـه همکاری هـای علمی  نظام هـای آمـوزش عالـی و درنتیجـه، نیـل بـه اهـداف توسـعه ای 
بـه شـکلبین المللی اسـت. در پژوهش هـای انجـام شـده، تولیـدات علمـی بین المللی به طور خـاص برای یک 
کشـور بررسـی شـده اسـت. در ایـن  کمتـر تحلیـل و وضعیـت یـک  رشـته و به ویـژه رشـته مهندسـی صنایـع 
کشـور در زمینه ها  مطالعـه دربـاره ایـن موضـوع بحـث شـده اسـت. همچنیـن تحلیـل نقـاط قـوت و ضعـف هـر 
کمتـر  کـه در ادبیـات  و رشـته های دارای پتانسـیل در انتشـار تولیـدات علمـی بین المللـی حایـز اهمیـت اسـت 
بررسـی شـده، ولـی در ایـن مطالعـه بـه آن توجـه شـده اسـت و تمایـز ایـن مطالعـه را بـا دیگـر پژوهش هـا نشـان 
کیفـی مزیـت رقابتـی تولیـدات مهندسـی  کّمـی و  می دهـد. جنبـه نـوآوری ایـن پژوهـش را می تـوان در تحلیـل 

کشـورها دانسـت. کشـور عزیزمـان ایـران در قیـاس بـا دیگـر  صنایـع 

 روش شناسی پژوهش. 2-1
کاربردی اسـت. هدف از این پژوهش  این پژوهش بر اسـاس نتایج به دسـت آمده در زمره پژوهش های 
بررسـی رونـد تعامـالت علمـی ایـران در زمینـه مهندسـی صنایـع و تحلیل رقابت پذیـری تولیـدات علمی ایران 
کشـور  کـه بدیـن منظـور، رونـد حرکتـی تولیـدات علمـی مهندسـی صنایـع در  در سـطح ملـی و بین المللـی بـود 
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گذشـته بررسـی شـد. روش پژوهـش در بخـش نخسـت تحلیـل 3424 مقالـه تولیـد شـده  ایـران طـی50 سـال 
توسـط محققان ایرانی از 148240 مقاله منتشـر شـده در 55 نشـریه مرتبط با مهندسـی صنایع و نمایه شـده 
کمـک آمـار توصیفـی ـ پیمایشـی بـود. زمـان ذخیـره سـازی  در پایـگاه اطالعـات علمـی بین المللـی Scopusبـه 
داده هـا پاییـز 1397 اسـت. در بخـش دوم پژوهـش بـرای تحلیـل تـوان رقابت پذیری و مزیـت رقابتی تولیدات 
که بیانگر سـهم نسـبی   )LQ( 1علمـی مهندسـی صنایـع در سـطح ملـی و بین المللـی از شـاخص ضریـب مکانـی

رقابت اسـت، اسـتفاده شد.
زمینـه ای خـاص  پایـه در  فعالیت هـای  نشـان دادن  کـه در  اسـت  نسـبی  یـک شـاخص  ضریـب مکانـی 
کاربـرد دارد. در پژوهش هـای مختلـف بـرای تعییـن سـطح مزیـت رقابتـی اقتصـادی صنایع و اشـتغال مناطق 
مختلف صنعتی از این شـاخص اسـتفاده می شـود و به عنوان یکی از معروف ترین نظریه های رشـد اقتصادی 
پایـه ای مشـهور اسـت. بـا اسـتفاده از شـاخص ضریـب مکانـی می تـوان بخش هـای مختلـف در یـک مجموعـه 
کـرد. مـدل ضریـب مکانـی از رابطـه )1( به دسـت می آیـد  را از نظـر مزیـت رقابتـی به طـور نسـبی بـا هـم مقایسـه 

.)Billings & Johnson, 2012(

 )1(

در این رابطه پارامترهای زیر تعریف می شود:
کل( L: ضریب مکانی رقابتی در بخش i )سهم نسبی بخش i در 

)i میزان یا مقدار شاخص مد نظر در زیربخش( i رقابت منطقه در بخش :      
)i میزان یا مقدار شاخص مد نظر در بخش( i کشور در بخش       : رقابت 

)i کل منطقه )مجموع مقدار شاخص مد نظر در زیربخش Ʃ: رقابت 
)i کشور )مجموع مقدار شاخص مد نظر در بخش کل  Ʃ: رقابت 

کل مجموعـه را  کـه تـوان رقابـت یـک زیربخـش نسـبت بـه  رابطـه 1 شـاخص نسـبی ضریـب مکانـی اسـت 
کمتر و بیشـتر از یـک قابل تحلیل  نشـان می دهـد. پـس از محاسـبه مقـدار رابطـه 1 مقـدار ضریـب مکانـی برابر، 
کمتـر از یـک باشـد، آن   LQ گـر مقـدار گـر ضریـب مکانـی برابـر بـا یـک باشـد، آن بخـش خودکفاسـت، ا اسـت. ا
 LQ گـر مقـدار بخـش از مزیـت رقابتـی برخـوردار نیسـت و بایـد شـاخص های خـود را در آن زمینـه ارتقـا دهـد و ا

بیشـتر از یـک باشـد، نشـان دهنده رشـد پایـه ای در آن بخـش و از مزیـت رقابتـی نسـبی برخـوردار اسـت.

1- Location Quotient
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یافته ها� 3
گام در جمـع آوری اطالعـات، شناسـایی مجـالت بین المللـی معتبـر در زمینـه  در اجـرای ایـن پژوهـش اولیـن 
گرایش هـای مرتبـط بـود. بـا توجـه بـه تنـوع موضوعـات و بین رشـته ای بـودن مطالـب  مهندسـی صنایـع و 
ایـن رشـته، بـرای اسـتخراج فهرسـت جامعـی از مجـالت مرتبـط بـا مهندسـی صنایـع از روش هایـی همچـون 
نظرسـنجی از چنـد خبـره در زمینـه مهندسـی صنایـع، جسـت وجوهای رفت و برگشـتی در منابـع الکترونیکی 
گزارش اسـتنادی مجالت )JCR1( مربوط به مهندسـی صنایع و ناشـران  کلیدی معتبر،  کلمات  با اسـتفاده از 
بین المللـی در زمینه هـای مرتبـط اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده، تعـداد 55 نشـریه شناسـایی و 

گرفـت. مقـاالت آنهـا جسـت وجو و در بانـک اطالعاتـی ذخیـره شـد و مبنـای بررسـی قـرار 

روند تولیدات علمی بین المللی مهندسی صنایع. 3-1
گام نخسـت بررسـی رونـد تولیـدات علمـی بین المللـی مهندسـی صنایـع بـر اسـاس مقـاالت منتشـر  در 
شـده در سـال های مختلـف حایـز اهمیـت اسـت. مقـاالت بـر حسـب سـال انتشـار در بانـک اطالعاتـی مرتـب 

شـدند. در نمـودار 1 رونـد حرکتـی ایـن تولیـدات در 30 سـال اخیـر نشـان داده شـده اسـت.

نمودار 1: روند تولیدات علمی مهندسی صنایع در 30 سال اخیر

جهـان  صنایـع  مهندسـی  علمـی  تولیـدات  کلـی  رونـد  می شـود،  مشـاهده   1 نمـودار  در  کـه  همان گونـه 
درمجمـوع، رشـد صعـودی و جهشـی داشـته اسـت. علی رغـم آنکـه در برخـی از سـال های نمـودار رشـد افـت 
داشـته، ولـی در بیشـتر دوره سـی سـاله رشـدی فزاینـده داشـته اسـت. نکتـه قابـل تأمـل دیگـر توجـه بـه رشـد 
شـمار مقـاالت در دوره هـای ثابـت ده سـاله اسـت. بـرای ایـن منظـور، داده های موجـود در بانـک اطالعاتی بر 

1- Journal Citation Report
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حسـب سـال انتشـار در بازه های ده سـاله جد شـدند. در نمودار 2 رشـد تولیدات علمی مهندسـی صنایع در 
گذشـته نشـان داده شـده اسـت. بازه هـای 5 سـاله مربـوط بـه 5 دهـه 

گذشته نمودار 2: روند تولیدات علمی مهندسی صنایع در 5 دهه 

کـه از داده هـای نمـودار 2 مشـهود اسـت، به طـور تجمعـی شـمار تولیـدات در 5 دهـه رشـد  همان گونـه 
بـر اسـاس  خ داده اسـت.  صعـودی داشـته و نزدیـک بـه 52 درصـد انتشـار تولیـدات علمـی در دهـه اخیـر ر
گذشـته رشـد نسـبی دارنـد. برای محاسـبه رشـد  داده هـای نمـودار 2، تعـداد مقـاالت منتشـر شـده در 5 دهـه 

.)Zare Banadkouki et al., 2013( نسـبی هـر دوره از رابطـه 2 اسـتفاده شـده اسـت

×100
مجموع تولیدات دوره قبل - مجموعتولیدات دوره بعد

= میزان رشد نسبی
مجموعتولیدات دوره قبل

پـس از قـرار دادن داده هـای عـددی نمـودار 2 در رابطـه 2، رشـد نسـبی هـر دوره تعییـن شـد. در جـدول 1 
رشـد نسـبی نشـان داده شـده است.

جدول 1 : میزان رشد نسبی تولیدات علمی مهندسی صنایع در هر دوره 

دورهمیزان رشد نسبی

2017-2008 نسبت به 941998-2007 %

2007-1998 نسبت به 851988-1997 %

1997-1988 نسبت به 1841978-1987 %

1987-1978 نسبت به 1771968-1977 %

کـه میـزان رشـد نسـبی همـه دوره هـا مثبـت بـوده و میانگیـن رشـد  داده هـای جـدول 1 نشـان می دهـد 
نسـبی در 5 دهـه برابـر 135 درصـد اسـت.

کشـورهای برتـر در انتشـار تولیـدات علمـی بین المللـی مهندسـی  نکتـه قابـل توجـه دیگـر پرداختـن بـه 
صنایـع اسـت. به همیـن منظـور، فیلـد وابسـتگی نویسـندگان رکوردهـای اطالعـات مقـاالت داده هـای بانـک 
کمک آمار توصیفی بررسـی شـد. بر  کشـورهای دارای پژوهـش جداسـازی و بـا  اطالعاتـی موجـود تحلیـل، نـام 
کشـورهای برتـر در انتشـار تولیـدات علمـی مهندسـی صنایـع شناسـایی شـدند. در نمـودار 3  همیـن اسـاس، 

کشـور برتـر در ایـن زمینـه نشـان داده شـده اسـت. نـام30 
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گذشته کشورهای برتر در تولیدات علمی بین المللی مهندسی صنایع در 50 سال  نمودار 3: 

کشـورهای برتـر در سـطح دنیـا در زمینـه توسـعه و ترویـج مباحـث مهندسـی صنایـع  در نمـودار 3 نقـش 
کشـور عزیزمـان ایـران در انتشـار تولیـدات علمـی بین المللـی  نشـان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار 3، 
مهندسـی صنایـع در جایـگاه پانزدهـم جهـان و جایـگاه نخسـت منطقه قرار دارد. با توجـه به جایگاه مطلوب 

کشـور در ایـن رشـته حایـز اهمیـت اسـت. ایـران، بررسـی رونـد تولیـدات علمـی بین المللـی ایـن 

بررسی روند تولیدات علمی بین المللی مهندسی صنایع ایران. 3-2
کشـور ایـران در انتشـار تولیدات علمـی بین المللی مهندسـی  در ایـن بخـش بـا توجـه بـه جایـگاه مطلـوب 
علمـی  تولیـدات  داده هـای  منظـور،  بدیـن  اسـت.  شـده  پرداختـه  آن  رونـد  تحلیـل  بـه  جهـان،  در  صنایـع 
کشـور ایـران در بانـک اطالعاتـی ایجـاد، فیلتـر و جداسـازی شـدند. ابتـدا رونـد  مهندسـی صنایـع مربـوط بـه 
گذشـته تحلیـل خواهـد شـد. در نمـودار 4  کشـور ایـران طـی سـال های  حرکتـی تولیـدات علمـی بین المللـی 

گذشـته نشـان داده شـده اسـت. رشـد ایـن تولیـدات در 20 سـال 

نمودار 4: تعداد تولیدات علمی بین المللی مهندسی صنایع ایران در 20 سال اخیر

 84 بـه  نزدیـک  صنایـع  مهندسـی  تولیـدات  تعـداد  بیشـترین  کـه  می دهـد  نشـان   4 نمـودار  اطالعـات 
خ داده اسـت. همچنیـن بیـش از 50 درصـد تولیـدات در 5 سـال  کل تولیـدات در 10 سـال اخیـر ر درصـد از 
کشـور ایـران در سـال های اخیـر را شـاید بتـوان متأثـر  خ داده اسـت. رشـد تولیـدات علمـی بین المللـی  اخیـر ر
کـه برخـی از آنهـا عبارت انـد از: 1. توسـعه تحصیـالت تکمیلـی در سـال های اخیـر در  از چنـد عامـل دانسـت 



ع بنادکوکی 113 محمدرضا زار

دانشـگاه ها و توجـه بـه انتشـار یافته هـای علمـی؛ 2. وزن بیشـتر دادن بـه انتشـار یافته های پژوهشـی اعضای 
ابالغـی  ارزیابـی در آیین نامه هـای  بـر اسـاس شـاخص های  هیئـت علمـی دانشـگاه ها به صـورت بین المللـی 
کشـور بـه توسـعه روابـط و  بـه دانشـگاه ها؛ 3. توجـه بیـش از حـد دولـت و سیاسـتگذاران نظـام آمـوزش عالـی 

دانشـگاه ها. مـراودات  در  بین المللـی  علمـی  همکاری هـای 
کشـورهای خارجـی در تولیـدات علمـی  در تحلیـل تولیـدات علمـی بررسـی سـهم مشـارکت نویسـندگان از 
مهندسـی صنایـع ایـران حایـز اهمیـت اسـت. از ایـن رو، در بررسـی 3424 رکـورد اطالعاتـی مقـاالت منتشـر 
شـده توسـط نویسـندگان ایرانـی، تعـداد 2522 مقالـه را منحصـرًا محققـان دانشـگاه های ایـران در نشـریات با 
 نمایه های بین المللی منتشر کرده اند. در جدول 2 توزیع تعداد کشورهای مشارکت کننده در تولیدات علمی

کشور ایران ارائه شده است. بین المللی مهندسی صنایع با 
کننده کشورهای مشارکت  جدول 2 : تعداد تولیدات علمی مهندسی صنایع بر حسب تعداد 

کشورهای  تعداد نویسندگان از 
کشور ایران مختلف در مشارکت با 

پنج و بیشترچهارسهدویکصفر

252265919036125تعداد تولیدات

کل تعـداد تولیـدات علمـی، تعـداد 902 برونـداد  کـه از اطالعـات جـدول 2 مشـخص اسـت، از  همان گونـه 
که نشـان دهنده بیش از 26/3 درصـد از تعداد  کشـورهای دیگر منتشـر شـده  علمـی بـا مشـارکت محققانـی از 
کل بروندادهاسـت. بـا توجـه بـه ایـن سـهم، تعـداد اسـتنادها بـه ایـن بروندادهـا قابـل تحلیـل اسـت. مجموع 
کـه از ایـن تعـداد 41261 اسـتناد متعلـق  کل بروندادهـای مـورد بررسـی 61126 تعـداد اسـت  تعـداد اسـتناد بـه 
مشـارکت  بـا  ایرانـی  محققـان  بروندادهـای  بـه  مربـوط  اسـتناد   19866 و  ایرانـی  محققـان  بروندادهـای  بـه 
بـه تنهایـی  بـه تعـداد مقـاالت منتشـر شـده محققـان ایرانـی  محققـان خارجـی اسـت. میانگیـن اسـتنادها 
مقـدار 16.36 و میانگیـن اسـتنادها بـه تعـداد مقـاالت منتشـر شـده محققـان ایرانـی بـا مشـارکت محققـان 
کـه بروندادهای علمی مهندسـی صنایع  گرفت  خارجـی مقـدار 22.02 اسـت. بـر ایـن اسـاس، می توان نتیجه 
ایـران بـا مشـارکت محققـان خارجـی تعـداد اسـتناد بیشـتری داشـته اند. در نمودار 5 رشـد مشـارکت محققان 
گذشـته نشـان داده شـده اسـت. ایرانی با محققان خارجی در تولیدات علمی مهندسـی صنایع در 20 سـال 

نمودار 5: رشد مشارکت محققان ایرانی در تولیدات علمی مهندسی صنایع در 20 سال اخیر
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کـه رونـد رشـد مشـارکت محققـان ایرانی بـا محققان خارجی جهشـی  اطالعـات نمـودار 5 نشـان می دهـد 

کشـور ایـران مشـخص  و فزاینـده اسـت. دومیـن تحلیـل از بررسـی فیلـد وابسـتگی تولیـدات علمـی مربـوط بـه 

کشـور مشـارکت داشـته اند. در  کـه در تولیـدات علمـی مهندسـی صنایـع ایـران نویسـندگانی از 68  می شـود 

کشـور همـکار برتـر بـا آسـتانه 10 تولیـد علمـی بـه بـاال نشـان داده شـده اسـت. نمـودار 6 بیسـت 

کشور همکار برتر در تولیدات علمی مهندسی صنایع ایران نمودار 6: تعداد 20 

اسـترالیا  و  انگلسـتان  کانـادا،  آمریـکا،  کشـورهای  به ترتیـب،  کـه  می دهـد  نشـان   6 نمـودار  اطالعـات 

کشـورهای برتـر در تولیـدات  بیشـترین همـکاری را در تولیـدات مهندسـی صنایـع ایـران داشـته اند. مشـارکت 

کشورهاست.  کشـور با این  علمی مهندسـی صنایع نشـانه مراوده علمی و تعامالت بین المللی دانشـگاه های 

ایـن  مـوارد می تـوان جـذب دانش آموختـگان دانشـگاه های  برخـی  را در  ایـن مشـارکت  زیربنـای  همچنیـن 

کـه همچنـان بـا برخـی از افـراد در آن دانشـگاه ها ارتبـاط علمـی  کـرد  کشـور تفسـیر  کشـورها در دانشـگاه های 

دارند.

تحلیل رقابت پذیری تولیدات علمی مهندسی صنایع. 3-3

تحلیـل  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  صنایـع  مهندسـی  تولیـدات  رقابت پذیـری   ،1 رابطـه  اسـاس  بـر 

کیفـی بـرای تولیـدات  کّمـی و  می شـود. بدیـن منظـور، طبـق تعریـف شـاخص ضریـب مکانـی، رقابـت از نظـر 

از  کیفـی  مقیـاس  بـرای  و  علمـی  بروندادهـای  تعـداد  از  کّمـی  مقیـاس  بـرای  اسـت.  تعمیـم  قابـل  علمـی 

بـر  مکانـی  شـاخص  محاسـبه  بـرای  اسـت.  شـده  اسـتفاده  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  هـرش  شـاخص 

کشـور ایـران و جهـان  اسـاس داده هـای موجـود در بانـک اطالعاتـی ایجـاد شـده، اطالعـات تولیـدات علمـی 

ایـران،  تولیـدات علمـی  تعییـن  بـرای  گرفتـه شـد.  نظـر  و رشـته مهندسـی صنایـع در  زمینـه مهندسـی  در 

کـه فیلـد وابسـتگی نویسـندگان ایـران در آنهـا ذکـر شـده بـود، جـدا شـدند. در جـدول 3 داده هـای  مقاالتـی 

مربـوط ارائـه شـده اسـت.
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کشور ایران و جهان جدول 3 : تعداد تولیدات علمی مهندسی و مهندسی صنایع به تفکیک 

گر تعدادنما

کشور ایران در مهندسی صنایع 3424تعداد تولیدات علمی 

کشور ایران در مهندسی 132042تعداد تولیدات علمی 

148240تعداد تولیدات علمی جهان در مهندسی صنایع

کشور ایران کل تولیدات علمی  494596تعداد 

12976506تعداد تولیدات علمی جهان در مهندسی

کل تولیدات علمی جهان 71853534تعداد 

کّمـی تولیـدات علمـی در زمینـه مـد نظـر اسـت.  گرهـای موجـود در جـدول 3 نشـان دهنده وضعیـت  نما
 .)Vahdatzad et al., 2017( اسـتفاده می شـود h از شـاخص  تولیـدات علمـی معمـواًل  کیفـی  بـرای بررسـی 
شاخص h برای هر دسته محاسبه شد. از این رو، با تحلیل این شاخص بر اساس اطالعات موجود می توان 
.)Banad Koki et al., 2017( کـرد کیفـی هـرش را محاسـبه  گرهـای جـدول 2 شـاخص   نظیـر هـر یـک از نما

در جدول 4 مقدار محاسبه شده شاخص هرش ارائه شده است.
کشور ایران و جهان براساس شاخص هرش کیفیت تولیدات علمی مهندسی و مهندسی صنایع به تفکیک  جدول 4 : 

گر مقدارنما

کشور ایران در مهندسی صنایع 85شاخص هرش تولیدات علمی 

کشور ایران در مهندسی 184شاخص هرش تولیدات علمی 

368شاخص هرش تولیدات علمی جهان در مهندسی صنایع

کشور ایران کل تولیدات علمی  285شاخص هرش 

1317شاخص هرش تولیدات علمی جهان در مهندسی

کل تولیدات علمی جهان 2561شاخص هرش 

بر اسـاس اطالعات جدول های 3 و 4، می توان بر حسـب شـاخص ضریب مکانی رقابت پذیری تولیدات 
کـرد و سـطح مزیـت رقابتـی در ایـن رشـته را تخمیـن زد. طبـق فرمـول رابطـه  مهندسـی صنایـع را محاسـبه 
1 مقـدار شـاخص ضریـب مکانـی محاسـبه می شـود. در جـدول 5 رقابت پذیـری تولیـدات علمـی مهندسـی 

صنایـع بـر حسـب سـهم نسـبی شـاخص ضریـب مکانـی نشـان داده شـده اسـت.
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کشور ایران بر اساس شاخص ضریب مکانی جدول 5 : رقابت پذری تولیدات علمی مهندسی صنایع 

گرنوع شاخصنماد مقدارنما

LQ1

کّمی

کشور ایران به تولیدات علمی مهندسی  سهم نسبی تولیدات علمی مهندسی صنایع در 
صنایع در جهان 

3/35

LQ2کشور ایران به تولیدات علمی مهندسی در جهان 1/47سهم نسبی تولیدات علمی مهندسی در 

LQ3
کشور ایران به تولیدات علمی مهندسی  سهم نسبی تولیدات علمی مهندسی صنایع در 

در جهان
2/26

LQ4

کیفی

کشور ایران به مهندسی صنایع در جهان کیفی مهندسی صنایع در  2/07سهم نسبی 

LQ5کشور ایران به مهندسی در جهان کیفی مهندسی در  1/25سهم نسبی 

LQ6کشور ایران به مهندسی در جهان کیفی مهندسی صنایع در  3/21سهم نسبی 

کیفی به  کّمی و  اطالعـات جـدول 5 تحلیـل رقابت پذیـری تولیـدات علمی مهندسـی صنایع ایران از نظـر 
کّمـی با توجه  کمـک شـاخص ضریـب مکانـی تشـریح شـده در بخـش 2-4 را نشـان می دهد. در شـاخص های 
کشـور ایران به تولیدات  به مقدار شـاخص ضریب مکانی )LQ1( نسـبت تولیدات علمی مهندسـی صنایع در 
کـه  علمـی مهندسـی صنایـع در جهـان از بهتریـن مزیـت رقابتـی برخـوردار اسـت. ایـن تحلیـل نشـان می دهـد 
کشـور ایـران از نظـر تعـداد در قیـاس بـا رشـد تولیـدات علمـی مهندسـی  رشـد تولیـدات علمـی ایـن رشـته در 
کـه ایـن مزیت رقابتی محاسـبه شـده برای رشـته  صنایـع در جهـان وضعیـت بسـیار مطلوبـی دارد، به گونـه ای 
کشـور ایـران مقـداری بیش از  مهندسـی صنایـع در مقایسـه بـا تولیـدات علمـی همـه رشـته های مهندسـی در 
کیفیـت تولیـدات علمـی مهندسـی  کیفـی نیـز  2 برابـر دارد )مقایسـه مقـدار LQ1 و LQ2 (. در بخـش شـاخص 
کیفیـت تولیـدات علمـی مهندسـی صنایـع و مهندسـی در جهـان بهتریـن وضعیـت  صنایـع ایـران نسـبت بـه 
کل، بـا توجـه بـه تعریـف شـاخص ضریـب مکانـی و بنـا بـر رابطـه 1، مقـدار محاسـبه شـده بـرای همه  را دارد. در 
کـه تولیدات علمی مهندسـی صنایع ایران  کرد  گرهـا بیشـتر از یـک اسـت. بنابرایـن، می تـوان چنین تفسـر  نما
کیفـی )شـاخص هـرش( نسـبت بـه تولیـدات علمی مهندسـی  کّمـی )تعـداد تولیـدات( و هـم از نظـر  هـم از نظـر 

کل جهـان از مزیـت رقابتـی نسـبی خوبـی برخوردار اسـت. و تولیـدات 

بحث و نتیجه گیری� 4
در  بین المللـی  علمـی  تولیـدات  انتشـار  بـه  توجـه  بـا  دانشـگاه ها  بین المللـی  تعامـالت  پژوهـش  ایـن  در 
اسـاس،  همیـن  بـر  شـد.  بررسـی  ایـران  کشـور  جایـگاه  رقابت پذیـری  رویکـرد  بـا  صنایـع  مهندسـی  رشـته 
اطالعـات148240 مقالـه 55 نشـریه بین المللـی مربـوط بـه رشـته مهندسـی صنایـع و تحلیـل تعـداد 3424 
گرفـت. نتایـج بررسـی رونـد پژوهش هـای مهندسـی  مقالـه تولیـد شـده توسـط محققـان ایرانـی مـد نظـر قـرار 
که روند رشـد صعودی و در برخی از مقاطع  گذشـته نشـان می دهد  صنایع در سـطح بین المللی در 50 سـال 
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کشـورهای آمریـکا، چیـن و انگلسـتان جایـگاه برتـر را در  زمانـی جهشـی بـوده اسـت. همچنیـن در ایـن رونـد 
کشـور ایـران جایـگاه پانزدهم و جایگاه نخسـت منطقه را از نظـر تولیدات علمی  جهـان دارنـد و در ایـن میـان، 
بین المللـی مهندسـی صنایـع دارد. مشـارکت بین المللـی در انتشـار تولیـدات علمـی مهندسـی صنایـع ایـران 
که از  کل، بیـش از 26.3 درصـد از تولیدات،کشـورهای دیگـر همـکاری داشـته اند  کـه از تعـداد  نشـان می دهـد 
کشـورهای  کشـور در انتشـار تولیدات علمی ایران مشـارکت داشـته اند. در این خصوص،  کّمی تعداد 68  نظر 
کشـور ایـران داشـته اند. در زمینـه بررسـی مزیـت  کانـادا، انگلسـتان و اسـترالیا بیشـترین همـکاری را بـا  آمریـکا، 
سـطح  در  صنایـع  مهندسـی  علمـی  تولیـدات  بـه  نسـبت  ایـران  صنایـع  مهندسـی  علمـی  تولیـدات  رقابتـی 
کیفیت تولیدات  بین المللـی و نسـبت بـه تولیـدات علمـی بین المللی مهندسـی در سـطح ملـی از نظر تعـداد و 
که تولیدات علمی مهندسـی صنایـع ایران هم  علمـی به کمـک شـاخص ضریـب مکانـی نتایـج نشـان می دهد 

کیفـی از مزیـت رقابتـی نسـبی باالیـی برخـوردار اسـت. کّمـی و هـم از نظـر  از نظـر 
نتایـج ایـن پژوهـش از نظـر برخـی جنبه هـا بـا دیگـر پژوهش هـای مشـابه قابـل بحـث اسـت. در مطالعات 
کـه بـه توسـعه بین المللـی شـدن  آراسـته و اسـماعیل نیا )Arasteh, & Ismailnia, 2011( و سـنایی )1390( 
کارهای پژوهشـی پرداخته اند، در این پژوهش بروندادهای علمی بین المللی  دانشـگاه ها از طریق مشـارکت 
کـه  کـه مؤیـد برخـی از نتایـج آن مطالعـات اسـت. برخـی از یافته هـای ایـن پژوهـش  دانشـگاه ها تحلیـل شـد 
کشـورهای برتـر در همـکاری علمـی بین المللـی اسـت، بـا بخشـی از نتایـج پژوهـش شـیری و فدائـی  دربـاره 
کـه بـر رشـد تولیـدات علمـی در  )Shiri & Fadaie, 2011( همگـرا اسـت. بخشـی از یافته هـای ایـن پژوهـش 
سـال های اخیـر و مشـارکت بـا متخصصـان خارجـی تمرکـز دارد، بـه نوعی بخشـی از نتایج مطالعـات اصنافی و 
نائینی )Asnafi & Naeini, 2015( و نیک کار و برهمند )Nikkar & Barahmand, 2014( را تأیید می کند. از 
کید شـده اسـت،  کـه بـر اسـتناد بیشـتر مقـاالت بـا مشـارکت محققان خارجی تأ دیگـر یافته هـای ایـن پژوهـش 
کـه بـر جایـگاه  تأییدکننـده نتایـج پژوهـش عرفان منـش )Erfanmanesh, 2017( اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش 
کیـد  نخسـت منطقـه و جایـگاه پانزدهـم جهانـی در تولیـدات علمـی بین المللـی مهندسـی صنایـع ایـران تأ
)Zare Benadkoki & Owlia, 2011( ع بنادکوکی و اولیاء  شده است، توصیه های بیان شده در پژوهش زار

را تأیید می کند.
کـه در پژوهش هـای آتـی بـا اسـتفاده از شـاخص ضریـب مکانی مزیت رقابتـی تولیدات  پیشـنهاد می شـود 

علمـی بین المللـی ایران در سـایر رشـته تحلیل شـود.
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Wz خـود کاربـردی  ریاضـی  کارشناســی  دوره  بنادکوکـی:  ع  زار محمدرضـا  دکتـر 

گرایـش  کارشناســی ارشــد را در رشـته مهندسـی صنایـع  را در دانشــگاه یـزد، 

مدیریـت سیسـتم و بهـره وری دانشـگاه یـزد و دکتــرای مهندســی صنایـع را در 

گذرانــد و در ســال 1396 از ایــن دانشــگاه دانـش آموختــه شــد.  دانشــگاه یزد 

کل  گـروه مهندســی صنایـع دانشــگاه میبـد و مدیـر  کنـون اســتادیار  وی هم ا

مدیریـت  دانـش،  مدیریـت  زمینه هــای  در  و  اســت  یـزد  اسـتان  اسـتاندارد 

کیفیـت، مدل هـای سـنجش و ارزیابـی علـم و فنـاوری، نظام هـای رتبه بنـدی 

می کنـد. فعالیـت  سیسـتم ها  بهینه سـازی  و  محتـوا  تحلیـل  دانشـگاه ها، 


