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ي در طول هاي مهندسهاي نسبتاً جديد در بين رشتهعنوان يكي از رشتهه مهندسي صنايع ب رشته :چكيده

ايران نيز اين رشته كشور در . هاي متنوعي توسعه يافته است داشته و در شاخهچشمگيريسالهاي اخير تغييرات 

كشف جايگاه ايران .  ولي در طي دهه اخير با رشد چشمگيري همراه بوده است،از سابقه زيادي برخوردار نيست

 87150بدين منظور تعداد. ندك در آينده كمك تواند به تعيين مسير حركت آندر رشته مهندسي صنايع مي

. شدتحليل است، المللي منتشر شده  نشريه بين54 سال اخير در 50مقاله مرتبط با رشته مهندسي صنايع كه در

. دشها استخراج  نام كشور محل انتشار از داده101 آن تعداد و ازاطالعات مقاالت در يك بانك اطالعاتي ذخيره 

 سال گذشته مقاالت سعي شد روند گسترش مقاالت در مناطق مختلف 50 تحليل روند  با تجزيه و،سپس

كشورهاي آمريكاي شمالي، آسياي شرقي و اروپاي غربي بيشترين تعداد انتشار مقاله را . جغرافيايي مشخص شود

صورت تجمعي هايران بكشور خصوص جايگاه ه يك از كشورها و ب پس از آن جايگاه هر. اندبه خود اختصاص داده

پس از آن شمار مقاالت .  را دارد22دهد كه ايران جايگاه در بين همه كشورها مشخص شد كه نتايج نشان مي

ها حاكي از آن يافته. دشايران با كشورهاي همسايه و منطقه خاور ميانه مقايسه كشور  سال اخير 15منتشر شده 

رشد خصوص  در كشور ايرانست كه اين در حالي. ه استاست كه ايران جايگاه دوم را در اين سالها كسب كرد

  . ستتعداد مقاالت در سالهاي اخير در منطقه رتبه نخست را دارا 

  

  .مهندسي صنايع،  روند رشد، ايران، جايگاه علمي، مقاالت :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

توسعه و به  هاي فكري و دانشي است كهعلمي و فناوري در عصر حاضر مديون سرمايه پيشرفتهاي

حال توسعه براي رسيدن به توسعه  در كشورهاي توسعه يافته و در. شودميمنجر پيشرفت كشورها 

در بيشتر كشورها براي . ]1[دار را دلويتاوترين اقتصادي و بهبود در زندگي افراد، توسعه علمي مهم

 توجه به ،لذا. كنندميدست يافتن به اين مهم برنامه ريزي و راهكارهاي رسيدن به آن را تدوين 

يكي از خدماتي كه . گسترش و توسعه دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي در اين جهت است

پژوهشگر به منظور   پرورش نيروهاي محقق و،دهنددانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي انجام مي

گيري اين مقوله توجه دازهيكي از شاخصهاي ان.  توليد آثار علمي است،نتيجه  توانمنديها و دريارتقا

  .  به انتشار مقاالت علمي و پژوهشي محققان و دانشمندان كشورهاست

 بايد . مهم توسعه و ارتقاي علمي توجه به ابعاد بين المللي تحقيقات استزمينه هاييكي ديگر از 

ا  ارزيابي شود تا در سطح دنيميالمللي نيز عرضه صورت بينه تحقيقات بومي بنتيجهتوجه داشت كه 

چه بسا كشورهايي در سطح ملي خود توانمنديهاي .  و افراد بيشتري از آن بهره ببرندشودو نقد 

الملل در قياس با ديگر آن در سطح بيننكردن  عرضه دليله  ولي ب،تحقيقاتي مناسبي داشته باشند

يا و ميزان نقش هر هاي علوم در دنتوجه به هريك از شاخه. شته باشندتري داكشورها مرتبه پايين

يك از كشورها در توليدات علمي با كمك ابزارهاي موجود در پايگاههاي اطالعاتي هم اكنون ممكن 

 خواهد شد كه كشورها در عرصه جهاني به توانمنديهاي پژوهشي خود در موجباين امر . شده است

  . هاي علوم پي ببرنديك از شاخه هر

اي بودن آن با توجه به مباحث اين رشته و بين رشته كه است دانشگاهي رشته صنايع مهندسي

هاي اخير در مناطق و در اين پژوهش روند حركتي پژوهشهاي اين رشته طي دهه. ز اهميت استيحا

ايران در بين كشورها با استناد به مقاالت نمايه سازي شده در كشور كشورهاي مختلف و جايگاه 

  .ه استپايگاههاي علمي بين المللي پرداخته شد

  

    جايگاه علمي ايران  .2

توان طوري كه ميه  ب،ن بوده است ايران توجه به توسعه علمي از ديرباز مورد توجه مسئوال كشوردر

به سند چشم انداز بيست ساله، برنامه توسعه چهارم، تهيه نقشه جامع علمي كشور و پژوهش محور 

ف سند چشم انداز بيست ساله در افق براي نمونه در جهت تحقق اهدا. دكرشدن دانشگاهها اشاره 

آسياي ميانه، ( فني در منطقه آسياي جنوب غربي  وايران از نظر اقتصادي، علميكشور  1404سال 

دست يافتن به اين جايگاه براي  .بايد به جايگاه نخست برسد) قفقاز، خاور ميانه و كشورهاي همسايه

 موضوعات مشخص و براي رسيدن به وضعيت ها وبايد وضعيت موجود و مطلوب در هر يك از شاخه
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توان به اتخاذ برخي از سياستهاي چند براي دستيابي به اين مهم مي. ]3[دشوريزي مطلوب برنامه

دن كر ملزمهاي تحصيالت تكميلي و پرورش نيروي محقق، اندازي دورهراه. سال اخير در كشور نام برد

هاي ارتقاي نامهمقاله در مجالت معتبر، تدوين آيين به چاپ كتاب يا يدانش آموختگان مقاطع دكتر

هاي پژوهشي ت علمي بر مبناي پژوهش محوري، اعتباردهي و بازبيني امتيازدهي به مقالهئاعضاي هي

هاي جديد در نشريات معتبر  ارائه تفكر و نظريه وهاي پژوهشياصيل بومي و بنيادي داراي يافته

طور ه بين المللي، روند رشد توليد علم كشور را در چند سال اخير بوابسته به پايگاههاي علمي ملي و 

 .    ]4[ستفزاينده افزايش داده ا

 محققان زيادي به مقوله عملكرد و موفقيت كشورهاي مختلف در زمينه توليد ،در سالهاي اخير

 بين كشور ايران از نظر ميزان سواد، سرانه ناخالص ملي و مساحت ارضي در. اندعلم پرداخته

كشور  در بررسي وضعيت پژوهش علمي ،  همچنين.كشورهاي اسالمي در جايگاه بااليي قرار دارد

 از نظر 1386در سال مشخص شد كه اين كشور ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان اسالم 

 المللي در بين كشورهاي اسالمي در ده سال جايگاه سوم و در سه سالهاي علمي بينميزان مقاله

 هايايران با كشوركشور در بين كشورهاي اسالمي منطقه . ]5[ جايگاه دوم را دارد1386منتهي به 

ايران، تركيه و مصر كشور ارزيابي تطبيقي توليدات علمي در . ابت داردتركيه و مصر در توليد علم رق

العات سسه اطؤشاخصهاي آماري مارائه است و در آن با صورت گرفته  2006و  2005در سالهاي 

تركيه مقام كشور  و بيان شده است كه ارزيابيتوليدات علمي اين سه كشور در آن سالها ، ISIعلمي 

 ،همچنين. ]6[هاي دوم و سوم را در توليدات علمي دارندايران و مصر به ترتيب رتبهو كشور اول 

ا استفاده از  ب1386بررسي جايگاه علمي جمهوري اسالمي ايران در بين كشورهاي اسالمي در سال 

 با توجه به تعداد ، رشته موضوعي22نشان مي دهد كه در ) ESI(هاي پايگاه طاليه داران علم داده

 كشور در 37 كشور اسالمي 57ن ايم در 2007 تا 1997مقاالت و تعداد استنادها در محدوده سالهاي 

 رشته موضوعي 22هر ر درآن پايگاه داراي توليدات علمي هستند و فقط سه كشور ايران، تركيه و مص

ايران از باالترين ميزان رشد برخوردار است كشور در اين ميان . طاليه داران علم جايگاهي دارندپايگاه 

 درصد استنادها 12 درصد از مقاالت و 13 ، در دنيا در بين كشورهاي اسالمي37توجه به جايگاه  و با

كسب كرده ها رتبه چهاردهم دنيا را بين رشتهايران در حوزه كشور . را به خود اختصاص داده است

 را 24مهندسي رتبه ـ فني هاي  رشته و در22شيمي رتبه رشته  نمونه در زمينه راي و باست

 1386 كه در سال است تعيين جايگاه در بين كشورهاي عضو اوپكبراي مقايسه ديگر .  ]7[دارد

و سوم ذخاير نفتي دنيا از اهميت خاصي  كشورهاي عضو اوپك با در دست داشتن د.انجام شده است

 درصد استنادها در بين اين 27 درصد از مقاالت و 31ايران با در دست داشتن كشور  .برخوردارند

 ،همچنين. ]8[و پس از آن كشورهاي ونزوئال و عربستان قرار دارندرا دارد كشورها جايگاه نخست 
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 ISIكه ميزان رشد مقاالت نمايه شده در سايت دهد  نشان مي2007ميزان توليد علم ايران در سال 

 به نسبت2006 درصد بوده و اين درصد رشد در سال 34 نسبت به سال قبل از آن 2007در سال 

هاي شيمي، ايران از نظر رشد مقاالت در رشتهكشور  برابر است و جايگاه 1,6 تقريباً 2005سال 

توليد علم  ميزان مشاركت ايران در. ]9[از استرياضيات و مكانيك در منطقه و كشورهاي اسالمي ممت

 درصد رسيده است و نسبت رشد اين 82/0افزايش نسبت به سال قبل به درصد 2/0  با2008سال  در

 دانشگاههاي تهران و 2008 در سال ، همچنين. پنجاه درصد بوده است2007سال سال نسبت به 

مدرس و دانشگاه صنعتي شريف در جايگاههاي علوم پزشكي تهران مقام اول و دوم و دانشگاه تربيت 

  . ]10[اندبعدي در انتشار مقاالت قرار داشته

در : دكرتوان به اين موارد اشاره ايران ميكشور در زمينه بررسي پژوهشهاي مهندسي و نقش 

 بررسي برونداد علمي مهندسي ايران در نمايه استنادي علوم با استفاده از پايگاه"پژوهشي با عنوان 

ها نرخ رشد توليدات  با تجزيه و تحليل داده،"2008 تا 1990اطالعاتي دايالوگ مربوط به سالهاي 

 پرتوليدترين و پراستنادترين نويسندگان و ، همچنين. درصد مشخص شد24ايران در زمينه مهندسي 

 ردر پژوهشي ديگ. ]11[ددنهاي داراي بيشترين حجم پژوهش در زمينه مهندسي شناسايي شحوزه

 و 2003 تا 1981هاي علوم مهندسي مربوط به سالهاي به بررسي توليدات علمي ايران در زمينه

در زمينه جايگاه . ]12[مقايسه تطبيقي آن با چند كشور منطقه و كره جنوبي پرداخته شده است

  . خصوص مهندسي صنايع تحقيقي انجام نشده استه كشورها در هر يك از رشته هاي مهندسي و ب

  

  دسي صنايع مهن .3

 ساير به نسبت قدمت كمتري كه است مهندسي دانشگاهي هايرشته از گرايشي صنايع مهندسي

 آنها از يك هر كه دارد وجود مهندسي صنايع با ارتباط در متعددي  تعاريف.دراد هاي مهندسيرشته

 صنايع مهندسي انجمن .]13[دارد صنايع اشاره مهندسي توجه مورد موضوعات از بخشي به

توان كاربرد اصول و مي مهندسي صنايع را"]:14[كنداين چنين تعريف مي را صنايع مهندسي1آمريكا

هايي شامل انسان، مواد، اطالعات، فنون مهندسي و مديريتي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستم

مطلوب  و اشكل كاره انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد كاالها و ارائه خدمات ب

ها دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و براي بررسي، ارزيابي و كاربرد اين سيستم ."دانست

 پلي فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند. نياز است علوم اجتماعي به همراه فنون طراحي مهندسي مورد

مهندسان صنايع  .دنك ميبرقرارو عملكرد عملياتي سازمان را  مديريت اهداف بين ارتباط كه است

 حال آنكه ساير ،هستند فناوري بيشتر درگير افزايش بهره وري در مديريت منابع انساني، روشها و
____________________________________________________________________ 
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در مهندسي صنايع عامل . هستندها وردهايندها و فراهاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فررشته

سان اين رشته در تيمهاي ميان مهند. استهاي مورد مطالعه هاي مهم در سيستملفهؤانساني يكي از م

  سسات به خدمت گرفتهؤاي براي امور برنامه ريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي مرشته

اين فعاليتها ممكن است اقدامات توليد، نوآوري در محصوالت، ارائه خدمات، حمل و نقل، . شوندمي

الزم زمينه اين مهندسان . ل شودرهبري، مديريت منابع انساني و جريان اطالعات سازماني را شام

 امور ،در نتيجهكه  دننكميبراي تعامل تخصصهاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد 

  تر انجامشكل منسجمه نظارت بر عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي ب ريزي، اجرا وطرح، برنامه

هت سهولت كارها، راحتي كاركنان،  محقق شدن اين مهم به بهبود مستمر در ج،شود و در نهايتمي

   .]15[ كيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر مي شوديكاهش هزينه ها، ارتقا

 ميالدي 19عنوان يك تخصص با  انقالب صنعتي در ابتداي قرن ه پيدايش مهندسي صنايع ب

ساس  كيفيت محصوالت بيش از پيش احيبا توسعه صنايع توجه به تفكر مديريتي و ارتقا. شروع شد

به موازات اختراعات و نوآوري در .  پيشنهاد تقسيم كار را داد،، پدر علم اقتصاد1آدام اسميت. شد

ا و هروشهاي تحليل علمي، آزمايش. يندها، روشهاي حسابداري و هزينه يابي گسترش يافتندافر

رگذاري اين كار گرفته شد و در نتيجه اثه اثباتهاي علمي در طراحي و ساخت ابزارآالت و ماشينها ب

اي مديريت علمي به عنوان يك نگرش و روش حرفهتا تحوالت در تفكر سازماني مديريت موجب شد 

 فردريك 1881در سال . آمريكا شروع شدكشور اولين تالش براي علمي شدن مديريت از . مطرح شود

 در 4ليليانو همسرش  3فرانك گيلبرت. هاي خود را توسعه داد پدر مديريت علمي، انديشه،2تيلور

 آنان به مسائل ،همچنين. جهت مطالعه كار با بررسي حركات توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند

مجموعه فعاليتهاي تيلور و هم عصران وي براي . ]16[ندكردهاي انساني توجه روانشناسي و انگيزه

خيلي اين فعاليتها فرموله كردن اصول اساسي به عنوان روشهاي علمي مديريت متمركز شده بود كه 

 ارج نهاد و 5ن مكانيك آمريكااانجمن مهندسرا كار اين افراد  .عنوان مديريت علمي شناخته شدزود با 

 انجمني براي ارتقا و رشد 1912 در سال .كردايجاد  براي فعاليت تيلور و همفكران اورا عرصه 

 با عنوان انجمن مهندسي 1934ال نام انجمن تيلور و از سه  ب1915در سال  و مديريت بنا نهاده شد

 و بسياري داشتنددر اين دوران مديران علمي تحصيالت مهندسي . صنايع فعاليت خود را ادامه داد

____________________________________________________________________ 
 

1. Adam Smith 

2. Frederick Taylor 

3. Frank Gilbreth 

4. Lillian 

5. ASME(American Society Of Mechanical Engineers) 
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هاي تدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع و برنامهه ب. ]17[دانستندخود را مهندس صنايع مي

. و توسعه يافتندشدند ندسي صنايع ايجاد هاي مه دانشكده،مربوط مورد توجه قرار گرفت و در نهايت

 موفقيت در بازار رقابت ،سسات توليدي و خدماتي و همچنينؤ حيات اقتصادي سازمانها و م،امروزه

دن هزينه تمام شده واحد محصول، توجه به كرجهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس، حداقل 

كه از طريق تالش براي يافتن طرحهاي  داردي بستگ كيفي محصوالت و خدمات ينوآوريها و ارتقا

ياد با توجه به مراتب . ]16[يند كسب و كار ممكن خواهد بودا تحول در فر،بهبود يافته و همچنين

 مهندسي صنايع ابزار ،لذا. ضرورت استفاده از مهارتهاي مهندسي صنايع در سازمانها مشهود استشده 

 نقش و  دهندهكند و اين نشانطور گسترده فراهم ميه باهداف سازماني رادستيابي به الزم براي 

  .]15[عنوان محرك در سازمانهاي متحول امروزي استه اهميت باالي مهندسي صنايع ب

  

  روش تحقيق  .4

 قابل و مستند  پژوهشيفقط و سترااج قابل معين و مند  روشي نظامفقط با استفاده از يپژوهش هر

 خود اطالعات روش، دقيق آن اجراي پژوهش ودادن  انجام ايبر صحيح روشي تعيين با كه اعتناست

كه براي محققان، آن با توجه به نتايج  حاضر پژوهش. دست يابد گيرينتيجه به و ندك آوري جمع را

به شمار  يك تحقيق كاربردي ، كاربرد دارد و راهگشاي آنهاستاندادانشكده ها و دانشجويان و است

  . ع آوري داده ها و تحليل آن بحث خواهد شد در اين قسمت روش جم.مي رود

 طي در آن حركتي و روند صنايع مهندسي رشته پژوهشي روند رشد آثار پژوهش بررسي هدف از اين

ايران در منطقه و كشور  تعيين جايگاه ،در مناطق  و كشورهاي مختلف و در نهايت اخير سالهاي

  . جهان در اين زمينه است

وهش ابتدا تهيه و ثبت مقاالت موجود در مجالت مرتبط با رشته مهندسي اين پژيافتن روش انجام 

 شمارش تعداد مقاالت نمايه ، استخراج نام كشورها و جستجوي نام كشورها و سرانجام،صنايع و سپس

  .استبوده شده در پايگاههاي علمي هر يك از كشورها 

  جمع آوري و ثبت دادهها . 1. 4

صنايع و  مهندسي زمينه در معتبر الملليبين مجالت شناسايي گام ليناو پژوهش اين يافتن انجام در

  :استفاده شد زير روشهاي از مرتبط مجالت از كامل فهرستي استخراج براي. استبوده گرايشهاي مرتبط 

  ؛بهره گيري از نظر خبرگان و افراد صاحبنظر در زمينه مهندسي صنايع �

  ؛كي با استفاده از كلمات كليدي معتبرجستجوهاي رفت و برگشتي در منابع الكتروني �

   ؛پايگاههاي اطالعاتي تخصصي مهندسي صنايع و مديريتجستجو در  �

  ؛ناشران بين المللي در زمينه هاي مرتبطبررسي  �
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  ؛ ISI Thamsoneسسه  ؤمتارنماي جستجو در  �

   .تحقيقات پيشينبررسي  �

 تفهرساين . 1شد كامل منتخب مجالت فهرست ياد شده، روشهاي تلفيق و بندي جمع از پس

   ISI سسهؤم بنديرتبه در  نشريه داراي اعتبار37 تعداد نهايي فهرست در .است نشريه  عنوان54حاوي

 آماري جامعه پژوهش، اين هدف به توجه با .هستند پژوهشي و علمي الملليمعتبر بين نشريات از بقيه و

  . ]2[است صنايع مهندسي زمينه نتخب دردر مجالت م شده منتشر مقاالت تمام مجموعه بررسي مورد

 شناسايي Scopusها پايگاه اطالعاتي با توجه به اهداف پژوهش بهترين ابزار براي جمع آوري داده

  نمايهتارنمااين  كه تمام مجالت منتخب در شد بررسي جستجو از مرحله اولين در .شد و انتخاب

يا در بعضي از موارد از اسمهاي كوچك شده يا اينكه از خطاي تشابه اسمي مجالت براي . اندشده

 جستجو بر اساس شماره استاندارد بين المللي ،بخشي از اسم مجله ديگر در جستجوها جلوگيري شود

 . جستجو و تحليلهاي آماري بعدي موجود باشدبرايبراي اينكه منابع . هر نشريه صورت گرفت 2مجله

هاي مورد نظر و به تفكيك سال مجالت بر اساس فيلدپايگاهي جامع و كامل از مقاالت  نتايج در

  .است 2010تا 1960محدوده سالهاي  مقاله در87150 اين بانك اطالعاتي حاوي اطالعات هشد ذخيره

  ها پايش داده. 2. 4

مقاالت . است پژوهش در اطالعات پايگاه ايجاد شده يارهدف اين بخش استخراج كشور محل اج

 كشور نويسنده اول  ودر اين پژوهش محل انتشار پژوهش. د نويسنده هستند داراي يك يا چنمعموالً

. دش در بانك اطالعات استفاده 3 استخراج نام كشور از فيلد وابستگيبراي. مقاله در نظر گرفته شد

دست آمده ه با پااليش اطالعات ب. دشاطالعات وابستگي نويسنده اول جداسازي و نام كشور استخراج 

با توجه به گستردگي و . است  كشور 101اي داراي پژوهشهاي مهندسي صنايع  بالغ بر تعداد كشوره

  .كردپراكندگي كشورهاي داراي پژوهش بايد آنها دسته بندي 

ها از نظر جغرافيايي و مسائل سياسي اقتصادي با هم متفاوت با توجه به اينكه ماهيت برخي كشور

پنج قاره بزرگ كار مناسبي به نظر نمي رسد و نتايج  دسته بندي فقط در نظر گرفتن براياست و 

 .شد گروه تقسيم 9 با توجه به پژوهشهاي پيشين در اين زمينه مناطق به ، لذا،بسيار كلي خواهد بود

 ]18[ افراد خبره و پژوهش قبليياهاين تقسيم بندي بر اساس نظر محقق و بهره گيري از نظر

____________________________________________________________________ 
 

  كه براي غني تر شدن پژوهش از روشهاياست نشريه 33 مهندسي صنايع شامل ISIسسهؤنكته قابل توجه در گروه بندي م. 1

   .دش استفاده ياد شده

2. ISSN 

3. Affiliations 
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آفريقا، آمريكاي مركزي و جنوبي، آمريكاي شمالي،  :از ندااين مناطق عبارت. صورت گرفته است

اين دسته بندي از . اروپاي شرقي، اروپاي غربي، اسكانديناوي، آسياي شرقي، آسياي غربي و اقيانوسيه

 صورت ، در يك رده هستنداًنظر اينكه برخي كشورهاي اين مناطق از نظر رشد و پيشرفت تقريب

  . گرفته است

   

   هاتحليل داده .5

نخست روند كلي پژوهشهاي : خواهد شد ارائه بخش دو در پژوهش اين در شده استخراج هايداده تحليل

كشور  جايگاه ،شود و سپسمهندسي صنايع از نظر تعداد و توزيع آنها در مناطق مختلف مشخص مي

  . معين خواهد شد،ايران در چندين دوره نسبت به همه كشورها، كشورهاي همسايه و خاورميانه

  روند پژوهشهاي مهندسي صنايع  . 1. 5

 نموداردر . استهاي پژوهش روند كلي پژوهشها يك روند صعودي با جهشهاي فزاينده با توجه به داده

 از 2010هاي مربوط به سال داده. ه شده استدادنشان  2009 تا1960 رشد كلي مقاالت از سال1

  . شد كامل نبودن حذف دليله بانك ب

   دهه اخير5 رشد مقاالت  :1نمودار   

  

 و ميزان رشد دهه دارند دهه رشد نسبي 5 تعداد مقاالت در،دهدطور كه نمودار نشان مي همان

 درصدي  دارد 99 و دهه آخر رشد  استدرصد 144درصد، دهه سوم  228درصد، دهه دوم  383اول 

  .است درصد 214 دهه برابر5و ميانگين رشد نسبي در 

صورت ه  مقاالت هر گروه ب،ي كشورها و اختصاص كشورهاي هر منطقهبا توجه به دسته بند

 مهندسي يدهد كه پژوهشها نتايج اين بخش نشان مي. سال گذشته شمارش شد50تجمعي در 

توان چنين استنباط كرد كه  مي،در واقع. صنايع  در كدام منطقه رشد بيشتر يا كمتري داشته است
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  2نمودار در . يافتگي كشورها بستگي داردمهندسي صنايع تا حد زيادي با شاخص توسعهمقاالت  تعداد

  . اده شده است سال گذشته نشان د50گانه رشد مقاالت در بر اساس مناطق نه

  

  

  
   دهه اخير5رشد مقاالت براساس مناطق جغرافيايي طي  : 2نمودار 

  

اي مهندسي صنايع در مناطق آمريكاي  درصد پژوهشه86 مشهود است كه بيش از 2در نمودار 

 ،شودطور كه در اين نمودار ديده مي همان. شمالي، آسياي شرقي و اروپاي غربي انجام شده است

  .اندخود اختصاص دادهه  درصد از پژوهشها را ب35كشورهاي واقع در آمريكاي شمالي بيش از 

 درصد و پس 25با بيش از  غربي اروپاي و درصد 25 از بيش با شرقي آسياي مناطق كشورهاي ترتيب هب

كشورهاي  واقع در آفريقا، . اين زمينه سهم دارند در  درصد4 از آن كشورهاي اسكانديناوي با حدود

  .آمريكاي جنوبي و مركزي و اروپاي شرقي كمترين سهم را در پژوهشهاي مهندسي صنايع دارند

نگلستان، چين، تايوان و كانادا بيشترين ترتيب كشورهاي آمريكا، اه نتايج شمارش مقاالت، ب در

 1جدول در . پيشتاز هستند اند وتعداد مقاله را در زمينه مهندسي صنايع به خود اختصاص داده

  . اند شدههادكشورهاي برتر در هر منطقه نشان د
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  كشورهاي برتر هر يك از مناطق جغرافيايي : 1جدول 

 منطقه كشور عدادت منطقه كشور تعداد منطقه كشور تعداد

 مصر 150 انگلستان 7518 ايران 538

288 
عربستان 

 سعودي
 آفريقاي جنوبي 203 هلند 1906

 كويت 144

آسياي 

 غربي

 آلمان 1710

 اروپاي غربي

 تونس 106

 آفريقا

 مكزيك 314 سوئد 1249 استراليا 1384

 برزيل 530 نالندف 796 فيجي 15

 نيوزلند 312

 اقيانوسيه

 دانمارك 460

 اسكانديناوي

 شيلي 98

آمريكاي 

جنوبي و 

 مركزي

 لهستان 378 چين 5247 كانادا 3212

 آمريكا 23573

آمريكاي 

 سويس 333 تايوان 4995 شمالي

  كره جنوبي 2297 

آسياي 

  شرقي

  مجارستان 176

  اروپاي شرقي

  

 .هاي برتر در انتشار پژوهشهاي مهندسي صنايع استنكته ديگر جداي از مناطق شناسايي كشور

 كه بر ميزان نقش آنها در سطح ، سال گذشته همراه با تعداد مقاالت50كشور برتر در 25، 3نمودار  در

  . ه شده استدا نشان د،داردتأكيد دنيا 

  

  
  كشورهاي برتر : 3نمودار 
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ه شده دادبه تفكيك كشورها نشان  سال گذشته 50صورت تجمعي در ه  تعداد مقاالت ب3نمودار 

 3 كه در آن كشور آمريكا داراي بيشترين پژوهش است و با كشور بعدي خود يك اختالف است

 بررسي اين مورد در موضوعات صنايع مهندسي زمينه در گرفته انجام پژوهشهاي شمار. برابري دارد

 زمينه اين در برتر كشور 10 كلي، طور  به.انددر مناطق مختلف پراكنده ناموزوني صورتبه پژوهش

  . اندخود اختصاص داده را به صنايع مهندسي در زمينه گرفته انجام پژوهشهاي  درصد از كل72از بيش

  

  ايران در جهان و منطقهكشور جايگاه پژوهشهاي مهندسي صنايع . 2. 5

ي صنايع بين كشورها ايران در انتشار مقاالت مهندسكشور  نشان داده شد 3گونه كه در نمودار همان

مهندسي انجام شده در تعداد پژوهشهاي .  سال گذشته دارد50 را از نظر تجمعي در 22جايگاه 

در مقاالت بررسي شده شروع . استداشته ايران طي سالهاي اخير رشد صعودي در كشور صنايع 

 روند رشد 4در نمودار . است 1990طور جدي مربوط به دهه ه پژوهشهاي مهندسي صنايع ايران ب

  .اده شده استد نشان 2009 تا 1990تعداد مقاالت ايران در اين زمينه از سال 

   

  
  ار مقاالت ايراندنمو : 4نمودار 

  

كه رشد تعداد مقاالت  طوريه  ب،نكته قابل توجه تعداد پژوهشهاي ايران در هر سال مختلف است

 را در چشمگيريرشد شور ايران ك ، همچنين. درصد است3635در دهه اخير نسبت به دهه قبل 

 2008 درصد و سال 258 برابر 2008 نسبت به 2009 رشد مقاالت سال  وسالهاي اخير داشته است

 درصد و سال 64 برابر 2006سال  نسبت به 2007 درصد و سال 60 برابر 2007سال نسبت به 

   .ي بوده است درصد40 برابر 2005 نسبت به سال 2006
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هاي  تاكنون رتبه1995، ايران از سال  كشورد پژوهشهاي كشورهاي مختلفمقايسه تعدا از نظر

 روند رتبه ايران در اين سالها نشان 5نمودار در  از نظر رتبه جهاني ايران، .ه استكردمتفاوتي را كسب 

  .ه شده استداد

  

  

   
  ايران در سالهاي مختلفكشور رتبه جهاني  : 5نمودار 

  

 به رتبه هشتم جهاني در انتشار مقاالت 2009ايران در سال كشور   مشهود است كه5از نمودار 

 تا 1996مهندسي صنايع صعود كرده است و نكته قابل توجه در سالهاي متمادي اين است كه از سال 

 شايد علت اصلي . اين جايگاه باال رفته و هر سال تعداد مقاالت منتشر شده بيشتر شده است2009

خصوص به مقوله پژوهش در مراكز دانشگاهي به اخير به تحصيالت تكميلي و اين باشد كه در سالهاي 

دانشگاهها در سالهاي اخير در زمينه توليدات علمي رشد . و تحقيقاتي كشور توجه ويژه شده است

هاي فني و هاي دكتري در زمينهخصوص با اجراي دورهبه  ،اندي و كيفي چشمگيري داشتهكم

  برگزاري همايشها و كنفرانسهاي ،جهتدليل،  به همين .فزايش يافته استبسيار ااين رشد مهندسي 

طور منظم و با حجم زياد مقاالت علمي گواه بارزي از رشد توليدات علمي در ه علمي توسط انجمنها ب

  . ]19[هاي فني و مهندسي بوده استزمينه

اد رتبه آن كشور را در تعداد مقاالت كشورها نسبت به هم در هر سال متفاوت است كه اين تعد

ده كشور برتر در انتشار مقاالت مهندسي  صنايع در هر سال  2در جدول . كندهر سال مشخص مي

  . داده شده استان سال اخير نش10براي 

  

  



                                                                                                   

            محمدرضا زارع بنادكوكي و محمد صالح اولياء                                                                     
                                                                                                           

 

117 

  

   سال اخير در انتشار پژوهشهاي مهندسي صنايع10كشورهاي برتر در  : 2جدول 

 رتبه
 سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تركيه هند انگلستان تايوان آمريكا چين 2009
كره 

 جنوبي
 كانادا فرانسه ايران

 فرانسه اسپانيا كانادا هند انگلستان تايوان چين آمريكا 2008
كره 

 جنوبي
 تركيه

 آلمان تركيه هند اسپانيا كره جنوبي كانادا انگلستان تايوان چين آمريكا 2007

 هند كانادا انگلستان تايوان چين آمريكا 2006
كره 

 جنوبي
 هنگ كنگ ايتاليا اسپانيا

 انگلستان تايوان چين آمريكا 2005
كره 

 جنوبي
 هند كانادا

هنگ 

 كنگ
 اسپانيا هلند

 هند هلند كره جنوبي كانادا انگلستان تايوان چين آمريكا 2004
هنگ 

 كنگ
 اسپانيا

 تايوان انگلستان چين آمريكا 2003
كره 

 جنوبي
 كانادا

هنگ 

 كنگ
 يااسپان هلند هند

 چين تايوان انگلستان آمريكا 2002
كره 

 جنوبي
 كانادا

هنگ 

 كنگ
 سنگاپور استراليا هلند

 چين تايوان انگلستان آمريكا 2001
كره 

 جنوبي
 كانادا

هنگ 

 كنگ
 فرانسه سنگاپور هلند

 هلند كره جنوبي كانادا چين تايوان انگلستان آمريكا 2000
هنگ 

 كنگ
 آلمان ايتاليا

  

در را شود كه چهار كشور آمريكا، چين، انگلستان و تايوان بيشترين سهم ي ديده م2در جدول 

 ترتيب قرارگيري كشورها 2009در سال . انتشار پژوهشهاي مهندسي صنايع در سالهاي اخير دارند

ايران در رتبه هشتم و كشور رتبه نخست و در طوري كه كشور چين ه  ب،تغييراتي را داشته است

 به 2000 رتبه چهارم كشور چين در سال ينكته ديگر ارتقا. ه دهم قرار گرفته اندكانادا در مرتبكشور 

 بعيد ،ايران ادامه يابدكشور چنانچه روند چند سال اخير پژوهشهاي .  است2009رتبه نخست در سال 

ايران كشور  توجه و شناخت ميزان فاصله ،همچنين. نيست كه در سالهاي بعد رتبه ايران بهتر شود

تر جبران ريزي دقيقه ديگر كشورهاي باالتر با اهميت است كه بتوان ميزان تفاوت را با برنامهنسبت ب

  . است3 طبق جدول 2009در سال  فاصله ايران نسبت به جايگاههاي باالتر.  كرد
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  درصد فاصله ايران با جايگاههاي باالتر : 3جدول 

 االتري بميزان درصد فاصله رتبه ايران به ديگر جايگاهها

1 2 3 4 5 6 7 

276% 272% 241% 70% 23% 18% 2% 

  

 ششم و پنجم با كمي تالش ،هاي هفتمايران به رتبهكشور  جايگاه ي ارتقا3با توجه به جدول 

 .  جايگاه ايران خواهيم بودي در سالهاي بعد شاهد ارتقا،ادامه يابد قبلي روند چنانچه و بود خواهد ممكن

هاي مهندسي صنايع در اي همسايه، بايد كشورهاي داراي پژوهش در زمينه مقايسه با كشورهبراي

سعودي، كويت، عمان، امارت تركيه، عربستان: ند ازااين كشورها عبارت. دنبانك اطالعاتي شناسايي شو

 درصد تجمعي پژوهشهاي اين 6 نموداردر . متحده عربي، پاكستان، بحرين، قطر، آذربايجان و عراق

  .داده شده است نشان 2009 تا 1995سال ورت تجمعي ازصه كشورها ب

       

  
  درصد انتشار پژوهشهاي مهندسي  صنايع كشورهاي همسايه ايران : 6نمودار 

  

ايران از نظر تجمعي در بين همسايگان خود رتبه دوم را دارد كشور  مشهود است كه 6در نمودار 

نظر تعداد پژوهشها در جهان هم هميشه جايگاه كشور تركيه از . تركيه رتبه نخست را داردكشور و 

  . ايران داشته استكشور باالتري نسبت به 

 در اطالعات .ايران در بين كشورهاي خاور ميانه استكشور دومين مقايسه مربوط به جايگاه 

  نام كشورهاي،مستخرج از پايگاه اطالعاتي مقاالت كشورهاي داراي پژوهش در منطقه خاور ميانه

ايران، عربستان سعودي، مصر، اردن، كويت، لبنان، عمان، بحرين، قطر، عراق و امارت متحده تركيه، 
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 7 در نمودار 2009 تا 1995تعداد مقاالت از نظر درصد تجمعي مربوط به سالهاي . عربي وجود دارد

  . داده شده استان نش

  

  
  هدرصد انتشار پژوهشهاي مهندسي صنايع كشورهاي خاور ميان : 7نمودار 

  

و تركيه جايگاه نخست  سال گذشته كشور15شود كه از نظر تجمعي در مشاهده مي7در نمودار 

رشد تعداد مقاالت در چند سال اخير . دنسعودي جايگاه دوم و سوم را دارايران و عربستانكشورهاي 

سال  10ر د كشور نخست 5 روند تعداد مقاالت 8نمودار در . دارداين كشورها نسبت به هم اهميت 

  .ه شده استداداخير نشان 

  
  سال اخير10 كشور برتر خاورميانه در 6مقايسه رشد  : 8نمودار
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 تاكنون از نظر تعداد مقاله در جايگاه 2000شود كه كشور تركيه از سال  مشاهده مي8در نمودار 

ت مهندسي رشد توليد مقاال. ايران در جايگاه دوم قرار گرفته استكشور  تاكنون 2004اول و از سال 

 نسبت به 2009سال  در رشداز نظر . صنايع ايران در چند سال اخير يك جهش فزاينده داشته است

 ذكر است كه شايانهمچنين . دايران رتبه اول را داركشور  ، در بين كشورهاي منطقه2008سال 

 در منطقه ايران به رتبه نخستكشور  رسيدن ،چنانچه روند رشد مقاالت همچنان ادامه داشته باشد

  . دور از دسترس نيست

  

 بحث و نتيجه گيري   .6

 به تعيين جايگاه ، سال گذشته50اي مهندسي صنايع در هدر اين پژوهش با بررسي روند پژوهش

ايران پرداخته كشور كشورهاي مختلف و ميزان نقش آنها در انتشار پژوهشها و بخصوص به وضعيت 

المللي مربوط به رشته مهندسي صنايع  نشريه بين54در  مقاله 87150نتايج از تحليل اطالعات . شد

پژوهش مناطق آمريكاي شمالي، آسياي شرقي و يافتن در زمينه محل انجام . استبه دست آمده 

درصد پژوهشهاي مهندسي صنايع بيشترين و مناطق آفريقا، آمريكاي  86 بيش ازبا اروپاي غربي 

خود اختصاص ه  كمترين تعداد پژوهش را ب، درصد5از  كمتربا مركزي و اروپاي شرقي  جنوبي و

كشورهاي آمريكا، انگلستان، چين، تايوان، كانادا، كره جنوبي، هند، هلند، آلمان و فرانسه . اندداده

 سال گذشته در زمينه انتشار 50ايران در كشور رتبه . انددهكربيشترين تعداد مقاله را تاكنون منتشر 

 است كه نسبتاً جايگاه مناسبي 22 بين كشورهاي داراي پژوهش پژوهشهاي مهندسي  صنايع در

 در 47كه از رتبه  طوريه  ب، در دهه اخير شمار مقاالت ايران در اين حوزه رشد جهشي داشته.است

 جهاني 8 به رتبه 2009 يعني در سال ؛ و در انتهاي دوره2008 در سال 16 به رتبه 2000سال 

در كه شود  پيش بيني مي، پژوهشها همين طور ادامه داشته باشد چنانچه روند انتشار.رسيده است

ايران از نظر كشور منطقه خاورميانه  در .يابد كاهش رتبه 3 تا حداقل تبه جهاني ايرانرسالهاي آتي 

در پنج سال اخير و  را در دهه اخير دارد و كشور تركيه در جايگاه نخست قرار دارد 2تجمعي رتبه 

كه ميزان رشد در  طوريه  ب،  ايران در بين كشورهاي منطقه فزاينده شده استرشد انتشار مقاالت

  .  ايران رتبه نخست را داردكشور  2009سال 

هاي علمي بين المللي  بيان شد كه جايگاه ايران از نظر ميزان مقاله]5[در پژوهش نير نيا و همكاران

نتايج اين . ل آخر دوره دوم استدر بين كشورهاي اسالمي در ده سال گذشته سوم و در سه سا

علم در  ميزان توليددر پژوهش كه  ]6[نوروزي چاكلي و همكاران. كيد داردأپژوهش نيز به اين موارد ت

تركيه كشور دند كه كر بيان  بررسي كرده بودند،2006و2005 سالهاي ايران، تركيه و مصر دركشور 
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نتايج آنها نيز در اين . دارندرا وليدات علمي سوم ت و دوم رتبه مصر و ايرانكشورهاي  و مقام اول

  . شودپژوهش تصديق مي

شود با استفاده از اطالعات موجود در پايگاه از روشهاي آماري و تحققيات آتي پيشنهاد ميبراي 

با توجه به اينكه اطالعات . بيني استفاده و روند آينده هر كشور و ميزان نقش آنها تعيين شودپيش

 يد كه رشد هر موضوع در كشورهاشوشنهاد ميي پ، پژوهشها در پايگاه موجود استرايگسترده از اج

توان با استفاده از فيلد وابستگي، اطالعات ديگر نويسندگان  مي،همچنين. مختلف مشخص شود

نكته ديگر كه در . دكرمقاالت را استخراج و ميزان اشتراك كشورها در انتشار مقاالت را تعيين 

 كه نتيجه است استخراج اطالعات استنادي به مقاالت هر يك از كشورها ،ده جالب استتحقيقات آين

  . شناسايي كشورهاي داراي مقاالت داغ و پراستناد خواهد بود

توانند با گير در حوزه پژوهشي مي و بخشهاي تصميم، تحقيقات و فناورين وزارت علوممسئوال

 تحقيقاتي مرتبط با مهندسي صنايع روند رو به رشد ها و بخشهايتخصيص بودجه مناسب به دانشكده

و با تالش جايگاه ايران نند ريزي كتوانند برنامهايران ميكشور تحقيقات را تسهيل و با توجه به جايگاه 

  . را در سطح منطقه و بين الملل ارتقا دهند
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