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 مهندسی ۀرشت در پژوهشی روندهاي تحلیل و شناسایی

 2015 تا 2012 زمانی ةباز در منتشرشده مقاالت در صنایع

 میالدي

 
عبداهللا آقائی

1
مجتبی حاجیان حیدري و 

2
  

  

 مهندسی صنایع به حدي باال رفته است که ۀگرفته در رشتهاي اخیر حجم پژوهشهاي صورتدر دهه :چکیده

اي در میان انبوهی از مقاالت مرتبط جوهاي گستردهوي جدید در این زمینه نیازمند جستهاي کاریافتن حوزه

تاکنون . یکی از اهداف انتشار مقاالت مروري شناسایی روندهاي پژوهشی و معرفی آنها به پژوهشگران است. است

 خاص متمرکز ینههاي پژوهشی مهندسی صنایع بر یک زمبا حوزهمقاالت مروري منتشرشده درارتباط اغلب

 بیشتر. اندبررسی کرده)  مهندسی صنایعۀرشت(تر اند و مقاالت معدودي روندهاي پژوهشی را در سطح کالنشده

از  استفاده رو در این مقاله باازاین. اندمقاالت مرتبط منتشرشده، تعداد محدودي از مجالت را موردبررسی قرار داده

هاي علمی معتبر، سعی شده است که روند تحقیقاتی در این زمینه در سالهاي جو در منابع و پایگاه وروش جست

بندي بهتر پژوهشها، دو براي دسته. تا حدودي مشخص شود) 2015 تا ژانویه سال 2012ابتداي سال ( اخیر

 ۀتدر انتها نیز روندهاي پژوهشی رش. بندي پژوهشهاي علمی در نظر گرفته شده استبندي کلی براي طبقهدسته

نتایج نشانگر حجم باالي مقاالت  .بندي پیشنهادي، بررسی و تحلیل شده استمهندسی صنایع در قالب دسته

 ۀرشد توجه به مدیریت نوآوري در مقاالت منتشرشده در رشتمین و روند روبهأبا زنجیره تمنتشرشده درارتباط

  .مهندسی صنایع است

  

، رونـدهاي پژوهـشی،     مهندسـی صـنایع، پـژوهش علمـی        : کلیـدي  يها   هواژ

  هاي اطالعات علمیمقاالت، پایگاه
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 مقدمه  .۱

رو ایناز.  توجه به روندهاي پژوهشی استیکی از ضرورتهاي پژوهش علمی، نوآوري و

با گسترش روزافزون . مند به یافتن مرزهاي دانش و توسعه آن هستندپژوهشگران همواره عالقه

 علم ۀ دانش بسیار دشوار است زیرا سرعت توسعهاي مختلف، یافتن دقیق مرزهايعلم در رشته

 زمانی تحلیل نیز مرزهاي دانش شکل دیگري به خود ةبه حدي است که ممکن است در باز

 پژوهشگران با ،اساسبراین. ي پویا و پیچیده استسازکار علم، ۀبه عبارت بهتر توسع. بگیرند

 مشخص ۀوهشی در یک زمین تعداد مشخصی از مقاالت، سعی در یافتن روندهاي پژۀمطالع

شده براي تحلیل و پیچیدگیهاي شود زمان صرفتر میهرچه وسعت تحقیق گسترده. دارند

از طرف دیگر یافتن چنین روندهایی نیز براي پژوهشگران . یابدتحلیل مقاالت نیز افزایش می

  .کندهاي تحقیقاتی کمک میسودمند است زیرا محققان را در یافتن زمینه

 مرتبط با ۀاما اولین زمین. گردد برمی1847 مهندسی صنایع به سال ۀایجاد رشت ۀتاریخچ

یکی از مشکالتی که در  ].1[تدریس شده است MIT در دانشگاه 1948این رشته در سال 

 مهندسی صنایع وجود دارد این است که در دانشگاههاي ۀ بررسی تحقیقات در رشتۀزمین

. گیردهاي گوناگونی صورت مینایع در دانشکدهمختلف سطح جهان، تحقیقات مهندسی ص

برخی دیگر . اندصورت جداگانه دایر کرده را به»مهندسی صنایع« ةبرخی از دانشگاهها، دانشکد

 تحقیقات در »مهندسی سیستم« یا »مدیریت«، »مهندسی مکانیک«هاي در قالب دانشکدههم 

هاي مختلف آموزش مهندسی ی جنبهتاکنون پژوهشگران مختلف. دهنداین رشته را انجام می

به عنوان مثال گالوي. انددهکرصنایع را بررسی 
1

 مهندسی ۀوجه اشتراك و تمایز رشت] 2[

در تحقیقات مشابهی تریتن و همکاران. صنایع و مهندسی مکانیک را بررسی کرده است
2

و  ]3[

کیتاك
3

همچنین کاچهال. ندان صنایع به علوم رایانه و برق را بررسی کردهانیاز مهندس ]4[
4

]5 [

هاي بنابراین این تعامل میان رشته. کاربردهاي مهندسی صنایع در سالمت را بیان کرده است

ن صنایع ا مهندسی صنایع تنها منحصر به مهندسۀمختلف باعث شده است که تحقیقات رشت

 رشته دهی به روندهاي تحقیقاتی مرتبط با اینها نیز در شکل سایر رشتهاننباشد و محقق

شده در این رشته در ایران در سالهاي اخیر رشد زیادي داشته حجم مقاالت ارائه .دخیل باشند
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رتبۀ گرفته در سطح جهانی  از نظر حجم پژوهشهاي صورت2009اي که در سال گونهاست به

  ].6[استرا کسب کرده هشتم 

بندي  کلی زیر طبقهۀدستدو  توان با استفاده از یک یا هررا می بندي پژوهشهادر یک دسته

 :کرد

  

-

  
  

   اجزاي یک پژوهش علمی:1 شکل

گیرد، یا متمرکز بندي، آنچه که در یک پژوهش علمی مورد تحقیق قرار میطبق این دسته

منظور از . است یا کاربرد و یا تلفیقی از هر دو) گیري یا مفاهیمحل مسئله، تصمیم( بر ابزار

وردبررسی قرار م مهندسی صنایع ۀدر رشتمحققین تاکنون هایی است که  کاربرد، حوزهةحوز

ف  ابزار و مفاهیم نیز معرّةسازي و غیره؛ حوزاند مانند کنترل کیفیت، کنترل پروژه، بهینههداد

هاي عصبی، روشهاي ابتکاري و سازي، شبکهافزارها، استفاده از شبیهمواردي نظیر استفاده از نرم

  .است... فراابتکاري و

هاي پژوهشی بندي زمینهبندي باال براي طبقهن مقاله با تبیین و گسترش دستهدر ای

 پایگاههاي اطالعاتی و غربال ۀجوي پیشرفتومهندسی صنایع و نیز استفاده از ابزارهاي جست

) شودجو در این پایگاهها نمایش داده میویاتی براي جستئبراساس جز(مقاالت نامرتبط 

الزم به ذکر است که به دلیل .  مهندسی صنایع شناسایی شده استۀرشتروندهاي پژوهشی در 

 مهندسی صنایع، هدف از این پژوهش یافتن تعداد ۀزیاد مقاالت مرتبط با رشت تعداد بسیار

کید بر یافتن روندها در بین مقاالت در أدقیق مقاالت منتشرشده در هر حوزه نیست و تنها ت

  .است) 2015 تا ژانویه 2012( اخیر هايسال
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بندي در بخش سوم دسته. شوددر ادامه ابتدا پژوهشهاي مرتبط با این مقاله مرور می

در سپس  .شود مهندسی صنایع بیان میۀبندي پژوهشهاي مرتبط با رشتپیشنهادي براي طبقه

شده در بخش سوم، روندهاي پژوهشی در پایگاههاي بندي ارائهبراساس دستهبخش چهارم 

  .شودبندي ارائه میگیري و جمعشود و درنهایت در بخش پنجم نتیجهراج میاطالعاتی استخ

  

  مرور ادبیات .۲

همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد، هدف از انتشار مقاالت مروري، شناسایی روندها و 

هاي پژوهشی مقاالت مروري در بسیاري از زمینه.  خاص استةبررسی مقاالت در یک حوز

 مقاالتی که با .1: انداند غالباً دو دستهی که روندهاي پژوهشی را بررسی کردهمقاالت .وجود دارد

  هاي آتی شرح آن موضوع را در پژوهشۀ موضوعی خاص، چگونگی توسعبارةتوضیح در

 مقاالتی که با بررسی پژوهشهاي مرتبط، میزان توجه تحقیقات به .2، ]8و  7[اند مانندداده

 حاضر از ۀمقال]. 17 و 16، 9[اند ماننددهکررا بررسی )  تحقیقاتییا روندهاي(موضوعات مختلف 

بنابراین در این مقاله، پژوهشهایی که به بررسی روندهاي .  دوم قرار داردۀاین منظر در دست

  .انداند مرور شدهتحقیقاتی در موضوعات مختلف مرتبط با مهندسی صنایع پرداخته

ندسی صنایع مقاالت مروري بسیاري منتشر شده  مهۀهاي مختلف مرتبط با رشتدر زمینه

 مدیریت کیفیت سیال و ابراهیم پورۀ در زمین، به عنوان مثال؛است
1

مقاالت منتشرشده ] 10[

هاي تحقیقاتی همچنین در هر یک از زمینه. اند را مرور کرده2000 تا 1989بین سالهاي 

 بادول و همکاران، مثالً؛مین مقاالت مروري منتشر شده استأت ةمرتبط با زنجیر
2

]11 [

هاي تحقیقاتی در سایر زمینه. اندمین را بررسی کردهأ تةفرصتهاي تحقیقاتی در مدلسازي زنجیر

اما در سطح کالن . مرتبط با مهندسی صنایع نیز مقاالت مروري متعددي منتشر شده است

  .خوردپژوهشهاي کمتري به چشم می)  مهندسی صنایعۀرشت(

ضعیت تحقیقات مهندسی صنایع را در یک منطقه یا کشور خاص بررسی برخی از مقاالت و

. انجام شده است] 13[ پرو و]12[ این تحقیقات در کشورهاي اسلواکی، به عنوان مثال؛اندکرده

  برخی دیگر نیز به صورت کلی پیشنهادهایی براي آینده تحقیقات مهندسی صنایع ارائه

مثالً کوئلینگ و همکاران. اندکرده
3

.  بررسی کرده استاین رشته ة را بر آینداوريفنّاثر ] 14[

____________________________________________________________________ 
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همچنین لیما و همکاران
1

هاي دانش در مهندسی صنایع و مدیریت را شناسایی حوزه] 15[

  آنها تحقیقات در چهار دانشگاه در پرتغال، هلند و صربستان را بررسی. اندکرده

، کیفیت، آمایشمدیریت تولید، : ند ازاآنها عبارتة شدهاي دانش شناساییحوزه. اندکرده

، نگهداري و پشتیبانی انسانی، عواملاقتصاد، تحقیق در عملیات، سیستمهاي اطالعاتی، 

برخی از مقاالت نیز بر اساس  .سازي و شبیه،تعمیرات، مدیریت پروژه، پایداري، طراحی محصول

 ۀمعدودي در زمینپژوهشهاي  .اندمقاالت منتشرشده روندهاي تحقیقاتی را شناسایی کرده

اند که در ادامه منتشر شده) مبتنی بر مقاالت(شناسایی روندهاي تحقیقاتی مهندسی صنایع 

اویس و همکاران .شودسه مورد از آنها اشاره می
2

 آن، اند، که بر اساسپژوهشی انجام داده] 16[

»مهندسی صنایع و کامپیوتر«ۀ در مجل صنایع مهندسی ةحوز تحقیقات
3

هاي کلی زیر به حوزه 

  :اندبندي شدهدسته

  

  

  ]13[2011تا سال  »مهندسی صنایع و کامپیوتر« ۀ درصد مقاالت منتشرشده در مجل:2 شکل

  

گیري جامعی نتیجهرا توان آن از آنجا که نتایج باال براساس یک مجله انجام شده است، نمی

 مجله 25قاالت منتشرشده در نیز تنها به م] 17[ دیگري، دستخوان و اولیاۀدر مقال.  کردتلقی

بندي و  مهندسی صنایع را دستهۀانتخابی اکتفا کرده و بر اساس آن مقاالت منتشرشده در رشت

____________________________________________________________________ 
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   اشاره شدهۀ مورداستفاده در دو مقالۀگانبندي دهدسته. اندروندهاي پژوهشی را بیان کرده

 :به شرح زیر است

  ]14[راساسهاي اصلی پژوهشهاي مهندسی صنایع ب حوزه:1 جدول

 موضوعات عنوان اصلی

ور جامع، تولید ناب، تولید چابک، نگهداري، قابلیت اطمینان، نگهداري بهره مدیریت تولید

 ریزي تولیدسیستم کانبان، برنامه

ــ اوري اطالعاتیسیستمها و فنّ ــدیریت     فنّ ــاتی، م ــستمهاي اطالع ــش، سی ــدیریت دان ــات، م اوري اطالع

 سیستمهاي اطالعاتی

گیري چندمعیاره، مراتبی، تصمیمریزي ریاضی، فرایند تحلیل سلسلهبرنامه  عملیاتتحقیق در

  جوي ممنوع، الگوریتموسازي، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستشبیه

گیري، سازي تبرید، الگوریتمهاي ابتکاري، سیستمهاي پشتیبان تصمیمشبیه

 نظریه آشوب، تئوري محدودیتها

 روژه، کنترل پروژه، مهندسی و مدیریت ارزشمدیریت پ مدیریت پروژه

ریزي احتیاجات ریزي منابع سازمانی، برنامهمین، برنامهأ تةمدیریت زنجیر مینأ تةمدیریت زنجیر

 ریزي منابع تولیدمواد، مقدار اقتصادي سفارش، برنامه

مدیریت کیفیت جامع، شش سیگما، شش سیگما ناب، تضمین کیفیت،  مدیریت کیفیت جامع

   کیفیت، کارت امتیازي متوازن، تحلیل پوششیةکنترل کیفیت، جایز

کاوي، ، بهینهQFD ،FMEA، CRMها، روش تاگوچی، طراحی آزمایشها، داده

 کایزن

اوریهاي پیشرفتۀ سیستمها و فنّ

 تولید
 ، مهندسی معکوسFMS ،CRM ،GTتولید سلولی، 

کاوي، سیستمهاي ، منطق فازي، دادههاي عصبی، هوش مصنوعیشبکه سیستمها و روشهاي هوشمند

 خبره

وري، طراحی  انسانی، مطالعه کار، مطالعه زمان، بهرهعواملارگونومی و  روشهاي مهندسی

 ، باالنس خطBPRکارخانه، 

 اوريفنّ، نوآوري و خالقیت، حل مسئله، مدیریت TRIZ سایر موضوعات

  

ي پژوهش مهندسی صنایع در دو هاشود، برخی از حوزههمانطور که در باال مشاهده می

هاي مجموعههاي حجیم، سالمت، تحلیل مانند داده. شده در قبل، مغفول مانده است اشارهۀمقال

   ....هاي به لحظه، فاینانس و بورس وونقل، دادهزمانی، حمل

روندهاي پژوهش مهندسی صنایع را با ] 18[در پژوهش دیگري، زارع بنادکوکی و همکاران

بدون (اي را گانههفدهبندي آنها دسته. اندبینی کردههاي زمانی پیشمجموعهاز تحلیل استفاده 
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بندي در جدول زیر نمایش داده این دسته. اندبراي بررسی مقاالت در نظر گرفته) یاتئذکر جز

  :شده است

  ]18[بندي موضوعات در پژوهش زارع بنادکوکی و همکاران گروه:2 جدول

 گروه موضوعی ردیف گروه موضوعی ردیف گروه موضوعی ردیف

وتحلیل و  تجزیهفنون 1

 تحقیق در عملیات

ریزي و طراحی برنامه 6

 تسهیالت

ریزي و کنترل برنامه 11

 موجودي و عملیات

سیستمهاي هوشمند و  2

 اطالعاتی

 ۀریزي و نظریبرنامه 12  انسانیعواملمهندسی  7

 سازمان

اقتصاد مهندسی و  3

 مدیریت پروژه

تضمین کیفیت و قابلیت  13 مدیریت 8

 اطمینان

            گیري کار و اندازه 14 سیستمهاي ساخت 9 توزیع و بازاریابی 4

 وريبهره

کارکنان و روابط  5

 صنعتی

  ايایمنی و بهداشت حرفه 10

  

و دستخوان و ] 16[بندي دو پژوهش دیگر اویس و همکارانبندي باال با دستهدسته

گرفته در پژوهش آنها بر موضوعات اي صورتهبینیتمرکز پیش. تفاوت دارد] 17[اولیا

براساس پژوهش . گرفته استمورداستقبال پژوهشگران و مکان جغرافیایی پژوهشهاي صورت

وتحلیل و تحقیق در عملیات در مناطق  تجزیهها سیستمهاي هوشمند و اطالعاتی، فنونآن

  .ه پژوهشگران قرار خواهند گرفتآسیاي شرقی و اروپاي غربی موردتوج

  بندي براساس موضوعات پژوهشی امکان بروز همپوشانیهایی رارسد که دستهبه نظر می

داشتند در ادامه، ] 17 و 16[به این مورد و نیز اشکاالتی که پژوهشهايباتوجه. آوردبه وجود می

نایع در سالهاي مهندسی صۀ گرفته در رشتبندي پژوهشهاي صورتروش دیگري براي دسته

  .اخیر پیشنهاد شده است

  

  بندي پیشنهادي دستهۀارائ .۳

 مهندسی صنایع را ۀهاي پژوهشی رشتهمانطور که مشاهده شد، تعداد اندکی از مقاالت زمینه

روزرسانی  بهمندهاي زمانی مختلف نیازهرچند نتایج این تحقیقات در بازه( اندبررسی کرده

   محدود انجامۀجوي خود را در یک یا چند مجلونیز جستمقاالت موجود  بیشتر ).هستند

 با تکمیل ،روازاین. اندهاي پژوهشی را در نظر نگرفتهدر مواردي برخی زمینه اند و نیزداده

هاي ها با حوزهو نیز با تطبیق این زمینهاند ارائه کرده] 17[ دستخوان و اولیاکهبندي دسته
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هاي پیشنهادي براي کاربرد و ابزار به فی شدند، مهمترین حوزه معرترپیشکاربرد و ابزار که 

  :شرح زیر است

  ):پیشنهادي(هاي کاربردي ترین حوزهمهم. الف

 ؛بنديمدیریت تولید و زمان 

 ؛مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان 

 ؛مدیریت پروژه 

 ؛پشتیبانیمین و أ تةمدیریت زنجیر 

 ؛مهندسی سالمت 

  ،؛ و  نوآورياوريفنّمدیریت دانش 

 مهندسی مالی و بورس. 

 
  ):پیشنهادي( ابزارها و مفاهیم ةحوز. ب

 گیــري چنــدمعیاره، مراتبــی، تــصمیمهــوش مــصنوعی، تحلیــل سلــسله: گیــريتــصمیم

 ؛... و،گیريیستمهاي پشتیبان تصمیمس

 ؛...ابتکاري واسازي، الگوریتمهاي فرشبیه: ل مسئلهح 

 کاوي و مسائل مرتبطتئوري فازي، ریسک، داده: مفاهیم. 

  :تواند در قالب شکل زیر نمایش داده شودبندي، یک پژوهش میبنابراین طبق این دسته

 
   ابزارها و مفاهیم در پژوهشهاي علمیةهاي کاربردي و حوز ترکیب حوزه:3شکل 

  

هاي اي از حوزهبندي پژوهشهاي علمی را مجموعهبراساس این دسته به عبارت بهتر،

ابزارها و مفاهیم در شکل زیر نمایش  این کاربردها،. کنندي و ابزارها و مفاهیم تعیین میکاربرد

  :داده شده است

 

ی
ش علم

پژوه
 

هاي حوزه

 کاربردي

 و   ابزارةحوز

 مفاهیم
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بندي هاي کاربردي و ابزارها و مفاهیم در پژوهشهاي علمی بر اساس دسته ترکیب حوزه:5شکل 

  پیشنهادي براي مهندسی صنایع

مختلف عالوه بر اشتراکاتی که با یکدیگر هاي گر این مطلب است که حوزهشکل باال نمایان

  . دارند با ابزارها و مفاهیم نیز در تعامل هستند

  

 تحلیل روندهاي پژوهشی .۴

بندي پیشنهادي، تعدادي کلمات کلیدي تعریف شده است که در جدول زیر براساس دسته

 ۀت در رشتجو در مقاالت نیز سه پایگاه مهم انتشار مقاالوبه منظور جست. شودمشاهده می

جوي مقاالت با وجست. انتخاب شد) IEEE و Science direct ،Springer(مهندسی صنایع 

بازه . استفاده از این کلمات کلیدي، در پایگاههاي اطالعاتی انتخاب شده، صورت گرفته است

  . تعیین شده است2015 تا 2012جوي مقاالت بین سالهاي وزمانی جست

 ۀ همه مقاالت منتشرشده در رشتةکنندایگاه اطالعاتی منعکسبدیهی است که این سه پ

هاي کاري مهندسی صنایع،  مجالت مرتبط با حوزهفراوانیبه مهندسی صنایع نیستند اما باتوجه

طور کلمات کلیدي همین. نداجزء مهمترین منابع اطالعاتی براي شناسایی روندهاي تحقیقاتی

از طرف .  مهندسی نیستۀهاي ممکن پژوهشی در رشته زمینۀ همةدهندشده نیز پوششتعریف

. رشد آن امکان بررسی همه مقاالت منتشرشده نیستبهدیگر به دلیل تعدد مقاالت و روند رو

جوي پایگاههاي اطالعاتی وجو، استفاده از امکانات جستوبنابراین یکی از روشهاي ممکن جست
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حد امکان، کلمات کلیدي انتخاب شده منعکس با این حال در ادامه سعی شده است که تا .است

  . بیشترین و مهمترین پژوهشها در هر حوزه باشدکننده

  

  هاي علمیجو در پایگاهوشده براي جستکلمات کلیدي استفاده: 3 جدول

  ابزار و مفاهیمةحوز هاي کاربرديحوزه

 کلمات کلیدي مفهوم/ نام ابزار کلمات کلیدي نام حوزه

ریزي تولید، بندي، برنامهزمان بنديزمان و دتولی مدیریت

  تولید ناب، تولید چابک،

وري، باالنس خط و بهره

 ارگونومی

  سیستمهاي پشتیبان گیريتصمیم

گیري، فرایند تحلیل تصمیم

  مراتبی، تاپسیس،سلسله

 گیري چندمعیارهتصمیم

 و کیفیت مهندسی و مدیریت

 اطمینان قابلیت

کنترل کیفیت، مدیریت 

فیت،  قابلیت اطمینان، کی

پروفایلهاي خطی و غیرخطی، 

، SPCکنترلی، نمودارهاي 

 نگهداري

  الگوریتمهاي فراابتکاري، حل مسئله

سازي گسسته پیشامد، شبیه

  سازي چندعاملی،شبیه

هاي مجموعهسازي، تحلیل بهینه

هاي عصبی، ماشین زمانی، شبکه

 بردارهاي پشتیبان

روژه، مدیریت ریزي پبرنامه پروژه مدیریت

 پروژه

فازي، تصادفی، ریسک، استواري،  مفاهیم

  اوي،کهاي حجیم، دادهداده

 هاي به لحظهداده

 و مینأت زنجیره مدیریت

 پشتیبانی

مین، ة تأمدیریت زنجیر

، موجودي، حمل و پشتیبانی

نقل، مسیریابی، انبار عبوري، 

ریزي منابع هماهنگی، برنامه

مین أتة سازمانی، زنجیر

 نیجها

 ایمنی، سالمت سالمت مهندسی

 و اوريفنّ دانش، مدیریت

 نوآوري

مدیریت دانش، مدیریت 

 ، مدیریت نوآوريفناوري

گذاري، ، قیمتتأمین مالی بورس و مالی مهندسی

 سبدسهام، مهندسی ارزش

 

  

نیز ي پیشرفته در هر سه پایگاه اطالعاتی و جووجستا استفاده از کلمات کلیدي، ابزارهاي ب

 را نگارندگان غربال مقاالت غیرمرتبط. جو انجام شدوغربال مقاالت غیرمرتبط، عملیات جست

جو در پایگاههاي اطالعاتی ویاتی که در جستئ براساس موضوعات، مجالت و سایر جزمقاله

جو مشکالتی از والزم به ذکر است که این روش جست. انددادهانجام ، شودنمایش داده می
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یعنی ممکن است یک مقاله از دو حوزه به . هاي کاري را در پی دارد مشترك بودن زمینهجمله

 گفت باید اشکال این دربارة ).که احتمال آن هم کم نیست(صورت مشترك استفاده کرده باشد 

 زیرا به ؛ تعداد مقاالت منتشرشدهنهدر این مقاله تمرکز اصلی روي روندهاي تحقیقاتی است  که

-ه تعداد مقاالتی که موردبررسی قرار گرفتند بسیار زیاد است، امکان مطالعه و دستهدلیل اینک

  .بندي دقیق آنها وجود ندارد

هاي کاري بدین صورت لحاظ شده است که اگر دو جو مشترك بودن زمینهودر نتایج جست

فته شده  کاري در نظر گرة کاري در یک مقاله استفاده شده باشد، مقاله در هر دو حوزةحوز

آمده در این پژوهش دستهب کید شد، نتایجأنیز تتر پیشگونه که  همان،به عبارت بهتر. است

هاي کاري مختلف ارائه  حوزهۀلزوماً بیانگر تعداد مقاالت منتشر شده نیست و صرفاً براي مقایس

  .اندشده

اخیر در سه پایگاه ها در مقاالت طی سالیان روند تغییرات استفاده از این حوزه در ادامه،

که روندها را در چندین سال  در نمودارهاي زیر،. شده، نشان داده شده استاطالعاتی انتخاب

نظر شده است زیرا مقاالت منتشرشده در ماه  صرف2015دهد، از سال جا نشان می اخیر یک

  . مقایسه نیستبا سه سال دیگر قابل) از نظر حجم (2015اول سال 

در زیر روند انتشار مقاالت در .  است"Sciencedirect"شده اطالعاتی بررسیاولین پایگاه 

  :نمایش داده شده است سالهاي اخیر در این پایگاه

 

 
  Sciencedirect در پایگاه 2015 تا 2012 روند انتشار مقاالت از سال :5شکل 

میان  در »تولید مدیریت« و »مینأت ةزنجیر« شودمی مشاهده باال نمودار در که طورهمان

ن ابیشتر از بقیه موردتوجه محقق Sciencedirectهاي کاربردي در سه سال اخیر در پایگاه حوزه
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توان همچنین می.  کاربردي دیگر تقریباً مشابه استة حوز5حجم مقاالت در . قرار گرفته است

یر رشد داشته  در سه سال اخ»ریزي پروژهبرنامه« کاربرديةمشاهده کرد که حجم مقاالت حوز

از میان ابزارها و مفاهیم نیز . تري داردهاي کاربردي حجم پاییناست اما نسبت به سایر حوزه

  .گیري بیشتر استتوجه به مفاهیم و ابزارهاي حل مسئله نسبت به ابزارهاي تصمیم

در زیر روند انتشار مقاالت در سالهاي .  استSpringerبررسی، پایگاه دومین پایگاه مورد

  :نمایش داده شده است خیر در این پایگاها

 
 

  

  Springer در پایگاه 2015 تا 2012 روند چاپ مقاالت از سال :6شکل

  

 و »مدیریت تولید«، »مینأ تةزنجیر«شود، طور که در نمودار باال مشاهده میهمان

بیشتر از  Springerهاي کاربردي و در سه سال اخیر در پایگاه  در میان حوزه»مدیریت کیفیت«

    برعکس آنچه که در مقاالت منتشرشده در پایگاه . ن قرار گرفته استابقیه مورد توجه محقق

Sciencedirect هاي کاربردي، تفاوت فاحشی با سه مشاهده شد، حجم مقاالت در سایر حوزه

سیار ریزي پروژه بکاربردي برنامه ةحجم مقاالت در حوز. شده داردة کاربردي پرتعداد ذکرحوز

 نیز در سه سال »تأمین مالی« کاربردي ةتوجه به حوز. هاي کاربردي استکمتر از سایر حوزه

 ابزارها و مفاهیم، با آنچه که در ةدر میان حوز »مفاهیم«. دهدرشدي را نشان میاخیر روند روبه

گیري، بیشتر مشاهده شد نسبت به ابزارهاي حل مسئله و تصمیم Sciencedirectپایگاه 

  .وردتوجه پژوهشگران قرار گرفته استم

  :نمایش داده شده است IEEEدر زیر روند انتشار مقاالت در سالهاي اخیر در پایگاه 
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  IEEE در پایگاه 2015 تا 2012 روند چاپ مقاالت از سال :7شکل

 در »مدیریت کیفیت«و » مینأتة زنجیر«شود، طور که در نمودار باال مشاهده میهمان

ن بیشتر از بقیه مورد توجه محققا IEEEهاي کاربردي و  در سه سال اخیر در پایگاه وزهمیان ح

 نیز نشانگر توجه IEEEدر نتایج حاصل از تحلیل مقاالت منتشرشده پایگاه . قرار گرفته است

هاي کاربردي از سایر حوزه. شودمشاهده می» ریزي پروژهبرنامه« ةکمتر پژوهشگران به حوز

 ة در میان حوز»حل مسئله« و »مفاهیم« .االت منتشرشده تقریباً مشابه یکدیگرندنظر حجم مق

گیري، بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته ابزارها و مفاهیم، نسبت به ابزارهاي تصمیم

  .است

پس از آنکه در نمودارهاي باال، روندهاي تحقیقاتی در سه سال اخیر به تفکیک پایگاههاي 

 2015 داده شد، در ادامه روندهاي انتشار مقاالت در هر سه پایگاه در سال اطالعاتی نمایش

  .نمایش داده شده است
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  شدههاي تعریف در حوزه2015 روند تحقیقات مهندسی صنایع در سال :8 شکل

  

  ، بیشترین حجم مقاالت منتشرشده در میان2015شده در سال در بین مقاالت منتشر

 و »مدیریت تولید«، »مدیریت کیفیت«، »مینأتة زنجیر«ق به هاي کاربردي متعلحوزه

نیز روندي تقریباً مشابه » سالمت« و »تأمین مالی« کاربردي ةدو حوز.  است»مدیریت نوآوري«

ریزي برنامه« کاربردي شده در حوزةدر این میان مقاالت منتشر .انددر انتشار مقاالت داشته

ابزارهاي حل «هاي ابزارها و مفاهیم نیز در میان حوزه.  کمترین حجم مقاالت را دارد»پروژه

به باتوجه. اند بیشترین حجم مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص داده»مفاهیم« و »مسئله

حجم مقاالت با سالهاي  ، منحصر به ماه ژانویه است، مقایسه2015اینکه مقاالت مربوط به سال 

 . انجام نشده است2015 تا 2012

 مقاالت پرداخته ةامه به بررسی روندهاي کلی مستقل از پایگاه اطالعاتی منتشرکننددر اد

  . نشان داده شده است2015 تا 2012در زیر روند کلی انتشار مقاالت در سالهاي . شودمی
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  )بر حسب حوزه( روند کلی تحقیقات مهندسی صنایع در سالهاي اخیر :9 شکل

  

 نیز قابل برداشت بود، توجه ویژه پیش از نتایج نمودارهاي شود وطور که مشاهده میهمان

 قابل توجه »مدیریت کیفیت« و »مدیریت تولید«، »مینأتزنجیره«هاي پژوهشگران به حوزه

 احتماالً نشانگر »مدیریت نوآوري« ۀرشد مقاالت منتشرشده در دستهمچنین روند روبه. است

هاي سالمت، روند انتشار مقاالت در حوزه. اهمیت یافتن این موضوع در سالهاي آتی است

ریزي پروژه  برنامهةهمچنین حوز.  تقریباً مشابه یکدیگر بوده استتأمین مالیمدیریت نوآوري و 

  .هاي کاربردي به خود اختصاص داده استکمترین نرخ انتشار مقاالت را نسبت به سایر حوزه

ابزارهاي « در میان »گیريابزارهاي تصمیم« ذکر دیگر، توجه کمتر به قابلۀعالوه بر این نکت

 2015 تا 2012همچنین روند کلی انتشار مقاالت از سال .  است»مفاهیم« و »حل مسئله

  . مهندسی صنایع استۀنشانگر افزایش حجم انتشار مقاالت در رشت

  .دهدشکل زیر روندهاي کلی نشان داده شده در باال را به تفکیک سالهاي مختلف نمایش می
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  )بر حسب سال انتشار( روند کلی تحقیقات مهندسی صنایع در سالهاي اخیر :10 شکل

 
 کاربردي ةمشاهده است، در مجموع مقاالت بررسی شده، دو حوزآنچه که از نمودار باال قابل

همچنین روند انتشار مقاالت  . روند رو به افزایشی دارد»مدیریت نوآوري« و »مدیریت کیفیت«

در ) رغم حجم باالي مقاالت منتشرشده در این حوزهبه (»مینأ تةزنجیر«اربردي  کةدر حوز

 ابزارها و مفاهیم روند بارة حوزةدر.  کاهش داشته است2013 نسبت به سال 2014سال 

هرچندکه حجم مقاالتی که از (گیري قابل توجه است افزایشی استفاده از ابزارهاي تصمیم

  اي با ابزارهايمالحظهاند تفاوت قابلیم استفاده کردهابزارهاي حل مسئله یا از مفاه

  ).گیري داشته استتصمیم

همچنین از شکل باال مشخص است که میان روندهاي نمایش داده شده، همبستگیهاي 

  :شودبراي بررسی همبستگی از ضریب همبستگی استفاده می. مشاهده استمعناداري قابل
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  :هاي مختلف را نمایش می دهدمیان حوزهدول زیر ضرایب همبستگی ج

 

 شدههاي مختلف بررسی ضرایب همبستگی میان حوزه: 3ل جدو
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مدیریت 

 تولید
- 9660/0 9271/0 9827/0 9945/0 87/0 9904/0 9357/0 9564/0 9778/0 

 9962/0 9894/0 9869/0 9924/0 9324/0 9878/0 9732/0 8365/0 - مدیریت کیفیت

 8422/0 7858/0 7509/0 8875/0 6238/0 8984/0 8424/0 - ریزي پروژهبرنامه

 9894/0 9866/0 9726/0 9857/0 9425/0 9868/0 - مینأ تةزنجیر

 9933/0 9775/0 9641/0 9994/0 902/0 - سالمت

 9432/0 9717/0 9781/0 9098/0 - مدیریت نوآوري

 9959/0 9819/0 9707/0 - تأمین مالی

 9883/0 9975/0 - گیريتصمیم

 995/0 - حل مسئله

 - مفاهیم

  

  هاتر باشد همبستگی بیشتري را میان دادهآمده به عدد یک نزدیکدستههرچه عدد ب

آمده از تحلیل همبستگی میان روندهاي انتشار مقاالت دستهنتایج ب. توان تشخیص دادمی

هاي مختلف به صورت معناداري به یکدیگر نشانگر این مطلب است که انتشار مقاالت در حوزه

مین در سالهاي اخیر همراه با أتة اي مانند زنجیریعنی افزایش تعداد مقاالت در حوزه. نداوابسته

  . بوده است»تأمین مالی« یا »سالمت« و دسته »مفاهیم«  دستهداري در استفاده ازمعناافزایش 

ف طور که گفته شد در این مقاله جدا از تعداد مقاالت منتشرشده در هر حوزه، هدهمان

استفاده از شاخصهاي درصدي این روندها را . خیر استي اااصلی شناسایی روند تحقیقات ساله

رو دو نمودار آتی درصد انتشار مقاالت را ازاین. دهدبدون توجه به تعداد مقاالت بهتر نشان می

 . دهدحسب سالهاي مختلف نمایش میحسب هر حوزه و بربر

ها، سهم سالهاي مختلف را در انتشار کل مقاالت در آن حوزه شکل زیر در هر یک از حوزه

سالهاي  درصد مقاالت منتشرشده در 28 مدیریت تولید حوزة در ، به عنوان مثال؛دهدنشان می

  . منتشر شده است2015اخیر در این حوزه در سال 
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  2015 تا 2012سهم هر سال در انتشارات هر حوزه از کل انتشارات همان حوزه در سالهاي  :11 شکل

، »ریزي پروژهبرنامه« کاربردي ةروند کاهشی مقاالت منتشرشده در حوز در نمودار باال

عالوه بر . توجه است قابل»مدیریت نوآوري«ربردي  کاة و روند افزایشی حوز»مدیریت تولید«

توجه  نیز قابل»ابزارهاي حل مسئله« و »گیريابزارهاي تصمیم«این روند افزایشی استفاده از 

  .است

هاي شده، بررسی سهم هر یک از حوزه بهتر میان روندهاي پژوهشی بررسیۀمنظور مقایسبه

شکل زیر سهم  به همین منظور، .رسد به نظر میهاي ابزار و مفاهیم مفیدکاربردي و حوزه

، 2015براي نمونه در سال . دهدهاي مختلف را در انتشار کل مقاالت آن سال نشان میحوزه

 کاربردي را به خود اختصاص داده ة حوز7 درصد مقاالت منتشرشده در بین 18، مینأتة زنجیر

  .است
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  شده در همان سالهر سال از کل مقاالت بررسیها در انتشارات سهم هریک از حوزه : 11 شکل

 
، )دمشاهده شو تا حدودي در نمودارهاي قبل نیز (ور که در شکل باال مشهود است طهمان

 زنجیرة« کاربردي  مهندسی صنایع مربوط به زمینهۀحجم باالیی از مقاالت منتشر در رشت

ر رتبه بعدي قرار دارند و سهم  مدیریت تولید و مدیریت کیفیت نیز ددو حوزه.  است»مینأت

رشد روند روبه. دهند مهندسی صنایع را به خود اختصاص میةتوجهی از مقاالت منتشرشدقابل

ریزي برنامه« کاربردي کاهش حوزة و روند روبه»مدیریت نوآوري« کاربردي ةمقاالت حوز

  . در نمودار باال مشهود است»پروژه

  

 گیرينتیجه .۵

مهندسی صنایع انجام شده استۀ شناسایی روندهاي تحقیقاتی رشتۀی در زمینتحقیقات کم  .

به . این تحقیقات کاستیهایی داشتند که در این مقاله سعی شد که این کاستیها جبران شوند

 خاص بررسی کرده بودند و ۀدر یک مجل عنوان مثال، برخی از تحقیقات تنها روند تحقیقات را

اما در .  استفاده از تعدادي کلمات کلیدي بسنده کرده بودند خاص وۀیا برخی تنها به چند مجلّ

جو در وجاي جستشده در پژوهشهاي مذکور، به کلمات کلیدي تعریفاین مقاله با تکمیل

  .جوي هوشمندانه صورت گرفتومجالت خاص، در پایگاههاي اطالعاتی جست

 »کاربرد« کلی ر قالب دو حوزةي پژوهشهاي علمی دبندابتدا روشی براي دسته در این مقاله

 این روش، و بر اساس مطالعات پیشین، کلمات سپس با توسعۀ.  ارائه شد»ابزارها و مفاهیم«و 
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  ةشدنتایج تلخیص. جو در پایگاههاي اطالعاتی منتخب تعیین شدوکلیدي براي جست

وندهاي هدف اصلی این مقاله شناسایی ر. جو در متن مقاله نمایش داده شده استوجست

 زمانی در نظر گرفته شده ةباز.  مهندسی صنایع در سالهاي اخیر بوده استۀپژوهشی در رشت

سه پایگاه اطالعاتی منتخب نیز .  است2015 تا ژانویه 2012براي تحقیق ابتداي سال 

Sciencedirect ،Springer و IEEE بر اساس نتایج تحقیق براي شناسایی روندهاي . است

 »مدیریت کیفیت« و »تولید مدیریت« ،»مینأتة زنجیر« عنوان با شده ي تعریفهاپژوهشی، حوزه

در سالهاي » مدیریت نوآوري« ةهمچنین استفاده از حوز. اندهاي کاربردي بودهمهمترین حوزه

 از بیشتر »مسئله حل« ابزارهاي به توجه نیز ابزار هايحوزه در .است رشدي داشتهاخیر روند روبه

  ابزارهاي

وفور در مقاالت خود  به»مفاهیم«همچنین پژوهشگران از ابزار .  بوده است»گیريمیمتص«

  هاي مختلف بررسی شد و در این مقاله همبستگی میان حوزه،عالوه بر این. انداستفاده کرده

  عنوان نتیجه نشان داده شد که روند افزایشی یک حوزه در سالهاي اخیر تقریباً بر سایربه

اثرگذار بوده است و در بسیاري از موارد مقدار ضریب همبستگی عددي نزدیک به ها نیز حوزه

  .یک بوده است

جوها در پایگاههاي اطالعاتی با استفاده از کلمات کلیدي انتخاب شده نشان داد ونتایج جست

  جهانی ومینأتة زنجیرهاي پژوهشی جدید مانند مین، به زمینهأتة کاربردي زنجیرة که در حوز

هاي تحقیقاتی که نسبت به سایر زمینه...) همچون پایداري، ریسک و(مباحث مرتبط با آن 

هاي در سایر حوزه. سالهاست موردتوجه پژوهشگران قرار دارد، محققان گرایش بیشتري دارند

 بارةدر. هاي تحقیقاتی جدیدتر بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته استکاربردي نیز زمینه

سازي گیري، ابزارهاي شبیه و مفاهیم نیز نتایج نشان داد که سیستمهاي پشتیبان تصمیمابزارها

هاي حجیم و نظریه فازي بیشتر از سایر ابزارها و مفاهیم مورداستفاده و مفاهیمی چون داده

  .اندقرار گرفته

براي مطالعات آتی، شناسایی روندهاي پژوهشی در مقاالت منتشرشده در ایران و یا 

عنوان نیاز مبرمی براي هاي دانشگاهی در ایران بهنامهاسایی روندهاي پژوهشی در پایانشن

  .شودمهندسی صنایع پیشنهاد می ۀپژوهشگران و دانشجویان رشت
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