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  شناسی پژوهشگران علوم زلزله علمی بررسی میزان همکاریهاي             

  شناسیزلزله المللیبین همایشهاي و مهندسی زلزله در مجموعه             

  1991- 2011طی سالهاي (SEE) و مهندسی زلزله                                 

  

   2نییو مریم پاکدامن نائ 1امیر رضا اصنافی

اي مهم محسوب دلیل همگرایی علوم و تخصصهاي مختلف، همکاري در تولیدات علمی مقولهدر عصر حاضر به :چکیده

هد و خسارات فراوانی به همراه د طبیعی که در همه نقاط جهان رخ میيعنوان رویدادزلزله به ،از سوي دیگر. شودمی

اي موردي، عنوان مطالعه پژوهش حاضر به، درلذا.  قرار داردهاي مختلف علمی، همواره مورد توجه متخصصان حوزهرددا

برگزار شده  1991 -2011که طی سالهاي، ایرانکشور المللی حوزه زلزله در هاي بینمقاالت یکی از معتبرترین کنگره

 شناسایی هدف این پژوهش .شده است تحلیل ، از نظر همکاري گروهی نویسندگان مقاالت، به ویژه محققان ایرانی،است

با پژوهشگران ایرانی داشتند و   که بیشترین میزان مشارکت را در تولید مقاالت علمی این مجموعه همایشهابودکشورهایی 

سنجی انجام و این پژوهش با روش آمار توصیفی از نوع علم .مد نظر بودن شیوه همکاري علمی پژوهشگران کردرصد نیز 

 مقاله فردي و 122پژوهشگران ایرانی  و  ارائه شده استهمایشها ن مجموعه مقاله در ای1628  کهطی آن مشخص شد

 روند تدوین مقاالت علمی پژوهشگران ایرانی در مجموعه کنفرانسهاي ،نایبر عالوه  .نداکردهارائه   مقاله گروهی را722

موعه کنفرانسها نیز از سال که نرخ رشد ارائه مقاالت محققان ایرانی در این مجشد جهانی مهندسی زلزله نیز بررسی 

پژوهشگران ایرانی حوزه زلزله شناسی و مهندسی که  شود پیشنهاد می،لذا.  به صورت صعودي بوده است2012 تا 1956

 میزان همکاریهاي علمی خود را با ،گذار در مقیاس جهانی طی سالهاي آیندهثیرأهاي تل آمدن به رتبهی نا برايزلزله

  .هاي ایران افزایش دهندخارج از مرزمتخصصان این حوزه در 

  

شناسی، پژوهشگاه همکاري علمی، همایش، مهندسی زلزله، زلزله: هاي کلیديواژه

 .المللی زلزله، تولید علمبین
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  مقدمه .1

  دلیل همگرایی علوم و تخصصهاي مختلف همکاري علمی در تولید آثاردر عصر حاضر به

 اخیر همکاري و مشارکت علمی بین متخصصان حوزه هايدر دهه. شوداي مهم محسوب میمقوله

 برخی از دالیل این رشد سریع ممکن است مزایاي ؛هاي مختلف سرعت بیشتري به خود گرفته است

دریافت استنادهاي  ا، افزایش کیفیت مقاالت گروهی،همفید نظر مشارکت علمی شامل تبادل مؤثر و

چاپ مقاالت گروهی در  کار، افزایش احتمالمهارت نویسندگان هم بیشتر، استفاده از تخصص و

 ارتقاي رتبه، افزایش برايدانشگاهها   علمیهیئتمجالت معتبر علمی، افزایش تعداد مقاالت اعضاي 

. ابزاري براي مقابله با انزواي علمی باشد و فعالیتهاي پژوهشیدادن انگیزه در محققان براي انجام 

 قرن بیستم و نخستین دهه قرن بیست و یکم پیشرفتهاي نیمه دومکند که بیان می) 1392(مهراد 

کشورهاي پیشرفته همواره در صدد گسترش . علمی و فناورانه با اهمیتی را به ارمغان آورده است

کوشند به سرعت در مرزهاي دانش حرکت و کشورهاي نوظهور علمی نیز میاند مرزهاي دانش بوده

شارژ .]1[نیز به خود اختصاص دهندهاي تحقیق را همی از جبههمد و سهم ننک
1

و ) 1995 (

نیومن
2

لیفات علمی، فرایند خلق مشترك أبر این عقیده هستند که همکاري بین افراد در ت) 2004(

 همکاري علمی بر .]2 و 3[انداست که طی آن دو یا چند نفر با مهارتهاي تکمیلی با یکدیگر در تعامل

کنند، می اي اقدامی که دو یا چند نویسنده به نگارش مقالهزمان. کیفیت کار علمی اثر خواهد گذاشت

 المللی در سراسر جهانمقاالت گروهی بین تعداد. شوداي براي همکاري بین آنها ایجاد میشبکه

 درصد در 8/14 به 1986- 88درصد در بین سالهاي  8/7از  صورت مداوم در حال رشد بوده است وبه

المللی در  این امر بیشتر به سبب تأثیر همکاري علمی بین.]4[تاس  افزایش یافته1995-97سالهاي 

اشتراك  تولید و وري واپیشرفت فن  که به توسعه نیروي انسانی، امکانات،استمحیطهاي پژوهشی 

  طبیعی که در همه نقاط جهان رخيویدادرعنوان  از طرف دیگر، زلزله به.شودمیمنجر دانش 

هاي  همواره مورد توجه متخصصان حوزهگذارد،ی فراوانی بر جاي می و خسارات مادي و جاندهدمی

 .مختلف علمی سراسر جهان قرار دارد

شود که با هدف تحلیل و بررسی تأثیر پدیده مهندسی زلزله به مجموع دانش مهندسی گفته می

ی، یبنازمین لرزه بر محیط مصنوع شامل ساختمانها، ابنیه فنی و شریانهاي حیاتی و تأسیسات زیر

 پژوهشگران این حوزه از طریق .]5[دهدراهکارهاي طراحی و ایمن سازي آنها را در برابر زلزله ارائه می

 در تالش هاي علمیکنگره اي آموزشی واههدر کارگانتشار مقاالت در مجالت تخصصی و حضور 

 .محققان جهان قرار دهند خود را در اختیار سایر ياههها و تجربترین دستاوردها، یافتههستند تا تازه

____________________________________________________________________ 
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، مراکز 1369خصوص بعد از وقوع زلزله منجیل در سال  به،ایرانکشور خیز بودن با توجه به زلزله

شناسی و مهندسی زلزله ایجاد شد و تالشهایی در المللیزلزلهپژوهشی تخصصی همچون پژوهشگاه بین

اهکارهاي علمی و عملی صورت  افزایش تولیدات علمی در زمینه مهندسی زلزله و ارائه رخصوص

 .]5[گرفت که حاصل آن در مقاالت مجالت و همایشهاي معتبر جهان قابل دستیابی است

هاي ملی و رسد که یکی از مجراهاي دسترسی به اطالعات در این خصوص، کنگرهبه نظر می

یت مکتوب و با توجه به اهم. سازدالمللی است که امکان تعامل بیشتر متخصصان را فراهم میبین

مضبوط کردن دانش و تبادل آن با سایر متخصصان حوزه زلزله و در نظر گرفتن اینکه تعامل 

تحقیق در گیرد، ر از مطالعه کتب و مقاالت مجالت تخصصی انجام میتها سریعپژوهشگران در کنگره

 طی سالهاي  که،المللی حوزه زلزلههاي بینمقاالت یکی از معتبرترین کنگرهتالش شد تا حاضر 

ویژه  از نظر همکاري گروهی نویسندگان مقاالت، به، ایران برگزار شده است کشور در2011-1991

اي ملی و دانشجویی بسیاري در هایران ساالنه همایشدر کشور . دشو بررسی و تحلیل ،محققان ایرانی

زلزله  مهندسی و شناسیلهزلز المللیبین همایشهاي مجموعه که آنجا از اما ،است شده برگزار حوزه این

)SEE( استشده گرفته در نظر عنوان نمونه موردي  در این پژوهش به،از ابعاد فرا ملی برخوردار است .  

  

 اهمیت پژوهش .2

   نشانتمایل چندانی کارهاي علمی به صورت انفراديدادن در عصر حاضر پژوهشگران به انجام 

در سالهاي اخیر . صورت مشارکتی و گروهی تولید کنند که آثار علمی را بهاندآنها مشتاق. دهندنمی

پیدایش فناوریهاي نوین ارتباطی و اطالعاتی موجب افزایش ارتباطات و تعامل بین پژوهشگران و در 

 پژوهشهاي يارجا. شده استمنجر  به افزایش تولیدات علمی به صورت مشارکتی و گروهی ،نهایت

تواند به تبادل هاي فنی و مهندسی، میخصوص در حوزه به،گروهی بین محققان کشورهاي مختلف

  . شودمنجر حجم عظیمی از اطالعات و دانش و ارائه یک ایده یا تولید یک محصول 

 ساالنه در سراسر ایران همایشهاي ملی و دانشجویی بسیاري درخصوص ابعاد مختلف علم

 کشوریی در توسعه این علم در شود که هر یک سهم بسزاشناسی و مهندسی زلزله برگزار میزلزله

 ،المللی برخوردار بوده اما از آنجا که جامعه همایشهاي مورد بحث این پژوهش از ابعاد بین،اندداشته

  .عنوان نمونه موردي انتخاب شده استدر این پژوهش به

، 1991شناسی و مهندسی زلزله در سال زلزله المللیاز زمان برگزاري نخستین همایش بین

 است تا محققان و مهندسان کردهشناسی و مهندسی زلزله در ایران تالش المللی زلزلهوهشگاه بینپژ

آورد تا آنها قادر باشند در حیطه  شناسی سراسر جهان را هر چهار سال یک بار دور هم گردحوزه زلزله

با یکدیگر   هاي علمی خودیافته به تبادل دانش، تجربیات و آخرین شناسیو زمین موضوعی زلزله
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میزان مشارکت مهندسان در تولید مقاالت علمی در تالش شد تا تحقیق حاضر در بنابراین، . بپردازند

 2011 تا 1991شناسی و مهندسی زلزله در ایران طی سالهاي المللی زلزلهمجموعه همایشهاي بین

 .بررسی شود

  

  هدف پژوهش .3

ان پژوهشگران جهان در ارائه مقاالت به پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم مشارکت و همکاري می

 انجام شده 1991-2011 المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله طی سالهايمجموعه همایشهاي بین

  :د ازاناهداف فرعی پژوهش عبارت. است

  المللیهاي برگزار شده مجموعه همایشهاي بینشناسایی پر تولید ترین کشورها طی دوره 

 ؛سی زلزلهشناسی و مهندزلزله

 مجموعه هاي برگزار شدهشناسایی کشورهاي داراي بیشترین همکاریهاي علمی طی دوره 

 ؛شناسی و مهندسی زلزلهاللمللی زلزلههمایشهاي بین

 هاي دوره  آن طیجرايصورت گروهی و فردي و بررسی روند اتعیین میزان مقاالت ارائه شده به

  .شناسی و مهندسی زلزله زلزلهاللمللیبرگزار شده مجموعه همایشهاي بین

 

 سؤاالت پژوهش .4

  :با در نظر گرفتن اهداف ذکر شده، سؤاالت پژوهش به شرح زیر است

   شناسی و المللی زلزله  در همایشهاي بین2011  تا1991روند ارائه مقاله طی سالهاي

 مهندسی زلزله چگونه بوده است؟

  هندسی زلزلهمو شناسی المللی زلزلهبینهاي کدام کشورها بیشترین میزان مقاالت را در همایش 

 اند؟ داشته2011 تا 1991در سالهاي 

  المللیمقاالت همایش بین در محققان بین مشارکت میزان بیشترین سالها درکدام  

 شناسی و مهندسی زلزله صورت گرفته است؟زلزله

  المللی مایش بینکدام کشورها بیشترین میزان همکاري علمی را براي تولید مقاالت در ه

 اند؟هشتشناسی و مهندسی زلزله دازلزله

   روند میزان همکاري علمی در بین مهندسان ایرانی و مهندسان سایر کشورها طی سالهاي

 ا چگونه بوده است؟ه در این مجموعه همایش2011 تا 1991
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  روش پژوهش .5

  .ستفاده شده استسنجی اهاي علمپژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و در آن از شاخصه

 و تعیین میزان مقاالت گروهی و فردي و نیز مشخص قاالتهاي مورد نظر که شامل تعداد کل مداده

 ن میزان مقاالت مشترك مهندسان ایرانی و غیر ایرانی بوده است، از مجموعه مقاالت همایشهايکرد

 افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدهوسیله نرمدست آمده و بهبه شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهبین

مجموعه مقاالت همایشهاي (محققان بر اساس فردي یا گروهی بودن مقاالت جامعه این پژوهش. است

به معیار همکاري علمی در آن  )2011 – 1991  در سالهايمهندسی زلزله و شناسیزلزله المللیبین

 .شده استت گروهی در این پژوهش سنجیده میزان مشارکت علمی بنا بر آمار مقاال. اندمقاله رسیده

 

  پیشینه پژوهش .6

ارتباطات علمی و همکاریها در تولید اطالعات علمی مبحثی است که پژوهشگران مختلف کلی، طوربه

  همکاریهاي علمی ودر بارهمطالعاتی که از  برخی  در ادامه.اندبه آن توجه زیادي مبذول داشته

 .ارائه شده استعلمی انجام شده،  لید آثارمشارکت پژوهشگران ایرانی در تو

آثار علمی ایرانیان  المللی درهمکاریهاي بینباره میزان در تحقیقی که در ) 2002(عصاره و ویلسون 

مقایسه آن با تحقیق مشابه نیز  و انجام دادند 1999 تا 1995در نمایه استنادي علوم بین سالهاي 

 میزان آثار علمی ایرانیان در زمینه علوم و ه دست یافتند که به این نتیج،قبلی خود در همین زمینه

ایران میزان انتشارات کشور . استنادي علوم افزایش یافته است وري طی سه دوره پنجساله در نمایهافن

.  برابر افزایش یافته است8/2این میزان در دوره سوم  ودو برابر کرده  خود را طی دو دوره پنجساله

 انگلیسی بوده و المللی ایران در این سه دوره با نویسندگان همکار امریکایی وبین عمده همکاریهاي

  .]4[است افزایش یافتهچشمگیري همکاري با نویسندگان سایر کشورها نیز به میزان 

کشور  همکاري علمی بارهدر وستان هندکشور در ) 2004(عصاره  تحقیق گوپتا، ژاوان و

 بر اساس 2000 تا 1996وري طی سالهاي افن  در زمینه علوم وخاورمیانه  با کشورهايوستانهند

منتشر شده در مجالت علمی موجود در نمایه استنادي علوم نشان داد که از  میزان مقاالت گروهی

بقیه مقاالت  اي دو جانبه وه درصد آنها حاصل همکاری65مقاله گروهی منتشر شده،  202مجموع 

 هايکشور. کشورهاي خاورمیانه بوده است  ووستانهندشور کجانبه بین هاي چندهمکاري حاصل

 بیش از ،در ضمن. ترین کشورهاي شرکت کننده در این همکاریهاي علمی بودندمهم کویت ایران و

  .]6[فیزیک بوده است هاي پزشکی، شیمی، زیست پزشکی واین همکاریها در حوزه  درصد68

رسانی از آغاز تا خرداد هاي کتابداري و اطالع گردهماییدر بارهدر تحقیقی ) 1385( کاتوزیان

   گردهمایی کتابداري و49 نتایج بررسی وي نشان داد که در مدت مذکور، .بررسی کرد 1386
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 گردهمایی در فاصله 43 و 1375 تا 1345 گردهمایی طی سالهاي 6رسانی تشکیل شده که اطالع

خدمات "این تحقیق نشان داد که موضوع . است  برگزار شده1385 تا پایان خرداد 1385سالهاي 

 539نویسندگان . اند کمترین سهم مقاالت را به خود اختصاص داده"آرشیو" بیشترین و "رسانیاطالع

 آن از مقاالت لیفأت سهم درصد 3/18 .شوندمی تقسیم گروهی و انفرادي نویسندگان به شده ارائه مقاله

   .]7[ درصد نویسندگان گروهی است2/15 و غیرایرانی سندگاننوی درصد 5/3 ایرانی، انفرادي نویسندگان

 بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در در باره یدر پژوهش) 1385( نوروزي و علیمحمدي

متخصصان  هاي منتشر شدهی مقالهآنها در این پژوهش وضعیت کم. ندبررسی کردالمللی سطح بین

هاي این یافته. دندکرالمللی بررسی ن انگلیسی را در سطح بین به زبارسانی ایرانیکتابداري و اطالع

 ایرانی در سطح پایینی قرار يکتابدارمتخصصان پژوهش نشان داد که میزان مقاالت منتشر شده 

ین صورت ذکر دپژوهشگران در این پژوهش برخی دالیل پایین بودن این میزان مشارکت را ب. دارد

 در کشور، ضعف دانش زبان انگلیسی، فعالیت بیش از حد در بخش نهادینه نبودن پژوهش: اندکرده

  .]8[لیف کتابهاي فارسیأ اکتفا کردن به ترجمه یا ت وآموزش

اي عقیده دارد که جلب همکاري افراد و توسعه هدف با دید مشترك کار ساده) 1386(داورپناه 

گذاري اجتماعی و ازمند سرمایهنیست و اشتراك معانی، دانش، منابع، مسئولیتها و اقتدار غالب نی

به هر صورت، مشارکت در تولیدات علمی موجب تقویت ارتباطات . پذیرش اعتماد به دیگران است

 کشور و حوزه مهندسی زلزله دربسط روابط علمی کشورها و رشد سطح علمی میان دانشمندان، 

  .]9[خواهد شدتبادل اطالعات و اندیشه با سایر کشورها 

بررسی میزان همکاري دانشجویان  اي به در مقاله) 1387(ش و پاکدامن نائینی اصنافی، دان

رسانی ایران در تولید مقاالت علمی براي همایش ساالنه دانشجویی کتابداري و کتابداري و اطالع

هاي تحقیق آنها نشان داد یافته.  پرداختند1386  تا1379  طی سالهايءرسانی دانشگاه الزهرااطالع

از این مجموع، . صورت سخنرانی ارائه شده است مقاله به97هشت دوره برگزاري این همایش، که در 

  .]10[ده استبوصورت انفرادي  مقاله به66صورت گروهی و  مقاله به31

رهاي در  به خصوص محققان کشو،محققانالزم است عقیده دارند که ) 1390(داورپناه و آدمیان 

پذیري مقاالت و دریافت استناد بیشتر، همکاریهاي خود را با محققان تؤیحال توسعه، براي افزایش ر

 حمایت از برايسیاستهاي مناسب اعمال  بنابراین، .]3[کشورهاي توسعه یافته گسترش دهند

ایران و کشور  ارتقاي جایگاه علمی موجبهمکاري پژوهشگران داخلی با پژوهشگران دیگر کشورها 

 کاهش فاصله خصوصه پیشنهادها و راهکارهاي عملی و کاربردي در  ارائبرايایجاد زمینه مناسب 

   .]11[شودمی تولیدات علمی و فعالیتهاي اجرایی
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 را 1دانشتولیدات علمی پژوهشگران زمین شناسی در پایگاه ) 1391(منصوري، عصاره و حیدري 

داد که تولیدات علمی هاي تحقیق آنها نشان یافته. دندکربررسی ر اساس قوانین لوتکا و برادفورد ب

 با قانون لوتکا همخوانی ندارد و این 2010 تا 1990نویسندگان حوزه زمین شناسی در بازه زمانی 

بررسی قانون برادفورد نتایج حاکی از صادق بودن  حال آنکه در.  نیستقانون در این پژوهش حاکم

 با بود،ه زمانی مورد بررسی  بروندادهاي علمی نویسندگان این حوزه در محدودخصوصاین قانون در 

 به عبارتی، بیشترین تعداد ؛عنوان موضوعات مقاالت استفاده شده استاین تفاوت که از نویسندگان به

که این مدارك،  اند کمترین تعداد مدارك علمی را تولید کرده]عنوان موضوعات مقاالتبه[نویسندگان 

  .]12[اندنویسندگان به نگارش درآمدهبیشترین مشارکت با شوند و مدارك هسته محسوب می

کشور ایران بیان در گزارش ممیزي مهندسی زلزله در ) 1391(نژاد غفوري آشتیانی و عظیمی

 که جامعه علمی کشور پتانسیل بسیار باالیی براي رفع نیازهاي کشور در کاهش خطرپذیري در کردند

صورت مطلوب در بعد اجرایی و عملی اله به س20ها و دستاوردهاي  ولی هنوز یافته،حوزه زلزله دارد

در این گزارش پیشنهاد . پذیري در کشور کاهش و ایمنی افزایش یابدکار گرفته نشده است تا آسیببه

انداز مهندسی زلزله ایران مبتنی بر سیاستهاي کلی نظام در زمینه پیشگیري شده است که سند چشم

 مقام معظم رهبري تدوین دستبه 1384 در سال و کاهش خطرپذیري ناشی از سوانح طبیعی که

    .]5[د که این امر در توسعه پایدار کشور نقش اساسی خواهد داشتشود، ابالغ ش

  : توجه داردریزباره شاخصهاي همکاري علمی به سه مورد  در) 1392(مهراد 

 با یک یا اننسبت انتشارات یک دانشگاه که از نظر نویسندگ: نسبت انتشارات گروهی یا مشترك 

 .چند سازمان دیگر منتشر شده است

 یک در اننسبت انتشارات یک دانشگاه که از نظر نویسندگ: المللی نسبت انتشارات مشترك بین 

 .یا چند کشور منتشر شده است

 فاصله جغرافیایی همکاري انتشارات یک دانشگاه، متوسط: متوسط فاصله جغرافیایی همکاري 

 نشانیهمکاري یک اثر برابر با بیشترین فاصله جغرافیایی بین دو که در آن فاصله جغرافیایی 

 .]1[ اثر استنشانیاعالم شده در بخش 

عنوان یک موضوع و حوزه  به،فرایند تسهیم دانش بین اعضاي هیئت علمیبه ) 1393( لیمیس

پژوهش   ایندست آمده ازنتایج به. ، پرداخته استعالیمطالعاتی جذاب در ادبیات مدیریت آموزش

نشان داد که در محیطهاي دانشگاهی کیفیت ارائه دانش اعضاي هیئت علمی با همدیگر بهتر از 

اعضاي هیئت علمی گروه فنی و مهندسی . دریافت دانش اعضاي هیئت علمی از سوي همکاران است

سی اعضاي هیئت علمی گروه فنی و مهند. تري دارندنسبت به سایر گروهها تعامالت نوشتاري سازنده

____________________________________________________________________ 
 

1. Web of Science 
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ت علمی گروه علوم انسانی تعامالت فردي، نوشتاري و شبکه ساز بهتري با ئنسبت به اعضاي هی

 .]13[اندهمکاران داشته

 

  هاي پژوهشیافته .7

  .   است1 براي پاسخگویی به سؤال نتیجه پژوهش حاضر 1نمودار 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درشناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله مقاالت ارائه شده در مجموعه همایشهاي بین:1 نمودار

  .]نویسندگان [2011 تا 1991سالهاي 

  

 المللی در همایش بین2011تا  1991آید، طی سالهاي می رب1گونه که از نمودار همان

 567 پژوهشگران با ارائه 2011در سال .  مقاله ارائه شده است11628شناسی و مهندسی زلزله زلزله

از سوي دیگر، این نمودار . اند بیشترین تعداد را طی دو دهه در ارائه مقاله داشتهمقاله در این همایش

  فقط1991اسی و مهندسی زلزله در سال شنالمللی زلزله در نخستین همایش بین کهدهدنشان می

 در اما.  دلیل این امر احتماالً ناشناخته بودن این همایش در آن زمان بوده استه و مقاله ارائه شد183

شناسی و مهندسی زلزله توجه بیشتري را به این همایش همایشهاي بعدي، پژوهشگران حوزه زلزله

  . نشان دادند و تولیدات علمی آنها در این همایش افزایش یافت
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 کمترین 2011آید که پژوهشگران حوزه زلزله در سال  چنین بر می1از ارقام موجود در جدول 

 مقاالت انفرادي رتبه نخست را به خود 2007اند، لیکن در سال  داشتهمیزان تولید مقاالت فردي را

 . مقاله بوده است131میزان مقاالت انفرادي ارائه شده در این سال . استاختصاص داده 

 
                 يشهایهما مجموعه به مقاله ارائه در زلزلهی مهندس حوزه ژوهشگرانت پمشارک زانیم :1 جدول

  .]نویسندگان[شناسی و مهندسی زلزلهزلهزلی المللنیب

 
مقاالت   سال  میزان مقاالت گروهی

الت امق  انفرادي

دو 

  نویسنده

مقاالت سه 

 نویسنده

 مقاالت

چهار 

  نویسنده

 مقاالت

پنج 

  نویسنده

مقاالت 

شش 

 نویسنده

 مجموع

1991 81 71 23 6 0 2 183 

1995 69 83 29 10 2 2 195 

1999 61 93 28 6 2 1 193 

2003 52 105 47 21 7 8 240 

2007 131 64 49 15 5 6 250 

2011 54 253 173 62 20 5 567 

 
 

 که طی ، این پژوهش، درصد مقاالت انفرادي و گروهی3 به پرسش گویی پاسخبراي 2نمودار در 

 داده  نشان،شناسی و مهندسی زلزله ارائه شدهالمللی زلزله در  همایش بین2011 تا 1991سالهاي 

  ايآید که در طول این سالها محققان تمایل فزایندهاز این نمودار چنین بر می. ده استش

نمودار مشخص شده این طور که در همان. صورت گروهی به تولید مقاالت بپردازنداند که بهیافته

ه  نزولی نسبت بصورت کامالًاست، تمایل پژوهشگران این حوزه طی دو دهه برگزاري این همایشها به

 عنوان تنها استثنا این روند دیده به2007در این بین سال  .فرادي مطرح شده استنارائه مقاله ا

 ،طور که در نمودار با خط سیاه مشخص شده استاما روند کلی ارائه مقاالت گروهی همان. شودمی

 2یگر، نمودار از سوي د.  نزولی رقم خورده استعودي و روند کلی ارائه مقاالت فردي کامالً صکامالً

 این امر ؛صورت گروهی افزایش چشمگیر یافته است ارائه مقاالت به2011دهد که در سال نشان می

 مشارکت در تولیدات بااند که و مهندسی زلزله دریافته شناسیزلزله حوزه پژوهشگران که است آن مبین

هاي خود را ها و اندیشه یافتهسرعت و سهولت به اهداف علمی خود برسند وعلمی قادر خواهند بود به

  . به اشتراك بگذارند
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 زلزلهی الملل نیبي شهایهما ساله ستیب بازه ری دگروه مقاالت با سهیمقا دري انفراد مقاالت  درصد: 2نمودار

  .]نویسندگان[زلزلهی مهندس وی شناس

 
 

مجموعه  ران داراي بیشترین مقاالت علمی درایکشور هاي پژوهش حاضر نشان داد که یافته

 از مجموع سایر 2011 تا 1991شناسی و مهندسی زلزله طی سالهاي زلزله المللیهمایشهاي بین

 2جدول . یستدلیل میزبان بودن ایران در این همایش دور از ذهن نکشورها بوده است که این امر به

 مقاله 232ایران کشور  از 2011دهد که در سال  این پژوهش نشان می2 به پرسش گوییپاسخبراي 

 و کشور 1999 و 1995، 1991پس از ایران، کشور ایاالت متحده در سالهاي . ارائه شده است

 يهامجموعه همایش  داراي بیشترین مقاالت علمی در2007 و 1999، 1995ارمنستان در سالهاي 

ژوهشگران و پرسد که تولیدات علمی می ه نظرب. اند بودهشناسی و مهندسی زلزلهزلزلهی المللینب

شناسی و مهندسی زلزله رو به افزایش است و آنها تمایل دارند بیش از مهندسان در حوزه زلزله

ویژه پژوهشگران غیر ایرانی به ارائه مقاالت مشترك با گذشته به تولید دانش اهتمام ورزند و به

 ایران  کشوردرصد مقاالت ،2 اطالعات مندرج در جدول بنا بر .اندپژوهشگران ایرانی تمایل داشته

این در حالی است که .  صعودي بوده استصورت کامالًنسبت به سایر کشورها در سالهاي نخست به

 تعداد مقاالت 2007جایی که در سال  طی سالهاي بعد این درصد به توازنی مناسب رسیده است تا

درصد کل مقاالت  50 مساوي است و سهم ایران رها کامالً ایران با سایر کشو کشورپذیرفته شده از
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ایران کشور  سهم 2011 سال  کهدهد نشان می2هاي مندرج در ردیف آخر جدول اما یافته. بوده است

  . درصد تقلیل یافته است40به 

  

دسی زلزله شناسی و مهنی الملل نیبي شهایهما مجموعه دری علم مقاالت نیشتریبي داراي کشورها: 2جدول

  .]نویسندگان [2011-1991 طی سالهاي زلزله

 برگزاري سال

  همایش

 مقاالت درصد

  ایرانی پژوهشگران

تعداد مقاالت 

پژوهشگران 

 ایرانی

تعداد مقاالت 

پژوهشگران 

 غیر ایرانی

 مجموع
رتبه بندي کشورهاي 

 ارائه دهنده مقاله

1991 17% 32  151  183  

 ایران. 1

 چین. 2

 امریکا. 3

  33%  66  129  195  

 ایران. 1

 امریکا. 2

 روسیه/رمنستانا. 3

1999  62%  120 73 193 

 ایران. 1

 ارمنستان. 2

 امریکا. 3

2003 37%  91 149  240 

 ایران. 1

 ژاپن. 2

 فرانسه. 3

2007 50%  125  125 250 

 ایران. 1

 ارمنستان. 2

 چین. 3

2011 40% 232 335 567 

 ایران. 1

 ژاپن. 2

 ترکیه/ایتالیا. 3

  

 پیشرفته در پایگاه کنفرانس يجوو جستروش، پژوهشگران با استفاده از شدهیادر موارد عالوه ب

)WCEE( جهانی زلزله
1

 به بررسی میزان انتشار مقاالت پژوهشگران ایرانی در این مجموعه مقاالت 

 آغاز شده و مشابه مجموعه همایشهاي مورد بحث 1956این کنفرانس که از سال . جهانی پرداختند

 دوره همایشهاي جهانی یکی 15بار ادامه یافته است، تاکنون با برگزاري   سال یک4پژوهش هر این 

. رودشمار میشناسی و مهندسی زلزله بهزلزله المللی در بین متخصصان حوزهاز معتبرترین مجامع بین

  نیم قرن  کنفرانسی با بیش از است تا دیدگاه این پژوهش سعی شدهساختن گسترده ، براياز این رو

 میزان تولیدات علمی متخصصان حوزه مهندسی ، تا در نهایتشوداعتبار در ابعاد جهانی نیز بررسی 

____________________________________________________________________ 
 

1.http://www.nicee.org/wcee/index2.php 
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هاي جامعه آماري این پژوهش تر نیز بررسی و یافته ایران در سطحی کالنکشورشناسی زلزله و زلزله

  .شوددر مقایسه با ابعاد جهانی مقایسه 

است، منطبق بر نتایج این پژوهش میزان تولیدات علمی  مشهود 3طور که در نمودار همان

شناسی زلزله المللیمتخصصان علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله همسان با مجموعه همایشهاي بین

حداقل از سال ( و مهندسی زلزله در مجموعه کنفرانسهاي جهانی مهندسی زلزله نیز با شیب مناسبی

  .ش استدر حال افزای)  میالدي به بعد2000

  

0 1 2 0 4 5 0 0 4
18 11

24

102

269
305

0

50

100

150

200

250

300

350

19
56

19
65

19
74

19
80

19
88

19
96

20
04

20
12

  
ي شهایهما مجموعه دری رانیا زلزله شناسی و مهندسی زلزله متخصصانی علم مقاالت زانیم : 3نمودار 

  .]نویسندگان WCEE  [زلزلهی مهندسی جهان

   
آید که در مجموعه همایشهاي  این پژوهش چنین بر می4  به پرسشگویی پاسخ براي4از جدول 

ایران داراي بیشترین مشارکت در تولید مقاالت علمی طی سالهاي کشور ث این پژوهش، مورد بح

از دیگر کشورهایی که در این بین همواره پس از ایران  .مختلف این همایش با سایر کشورها بوده است

توان به چین، امریکا، ژاپن، ارمنستان،  می،اند کشورهاي داراي بیشترین مقاالت گروهی بودهوجز

  .کردفرانسه، ترکیه و ایتالیا اشاره 
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  یالمللنیبي شهایهما مجموعه در گریکد یبای علم مشارکت نیشتریبي دارا يکشورها :4جدول

  .]نویسندگان[ 2011 تا 1991  طی سالهاي شناسی و مهندسی زلزلهزلزله

گران مقاالت پژوهش

 ایرانی

غیر مقاالت پژوهشگران 

 ایرانی

سال 

برگزاري 

 همایش

رتبه بندي 

کشورهاي داراي 

بیشترین 

 مشارکت علمی

تعداد 

مقاالت 

 انفرادي

تعداد 

مقاالت 

 گروهی

تعداد 

مقاالت 

 انفرادي

تعداد 

مقاالت 

 گروهی

 مجموع

 ایران  ١٩٩١

 چین

 امریکا

 ژاپن

11  21  70  81 183  

 ایران   1995

 امریکا 

 ژاپن 

 ارمنستان 

21 45  48  81  195  

 ایران  1999

 امریکا

 فرانسه

 نژاپ

30  90  31  45  193  

 ایران  ٢٠٠٣

 فرانسه

 ژاپن

10  81  42  107  240  

 ایران  2007

 چین

 ارمنستان

 ترکیه

14  111  24  101  250  

 ایران  2011

 نپاژ

 ترکیه

 ایتالیا

36  424  18  89  567  

  

 مشهود است، نسبت مقاالت 4طور که در نمودار  همان،پژوهش 5 به پرسش گویی پاسخبراي

این در حالی است که نسبت .  نزولی درآمده استصورت کامالًر کشورها بهفردي بر گروهی در دیگ



    ...شناسی و مهندسی زلزله در رسی میزان همکاریهاي علمی پژوهشگران علوم زلزله       بر

  

148

  اما شیب نزولی بودن در مقاالت ایرانی است،صورت نزولی درآمده در پژوهشگران ایرانی نیز بهشدهیاد

دهنده آن است که محققان سایر کشورها نشانامر این . رسدکندتر از مقاالت سایر کشورها به نظر می

شناسی و المللی زلزلهشناسی که مقاالت خود را به مجموعه همایشهاي بینزه زلزله و زمیندر حو

 ،البته. اندیافتهعالقه بیشتري  به تدوین مقاالت علمی مشترك ،ندکنمهندسی زلزله ایران ارسال می

ن رشد این در میزاو فقط  ایران نیز یکسان بوده است  کشوراین روند در بین پژوهشگران این حوزه در

 میزان رشد این تفکر در پژوهشگران سایر کشورها ،4 که بنا بر نمودار کردتوان اعالم روند تفکر می

  .رسدمی ایران به نظرکشور بیش از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجموعهی ط کشورها گرید و رانیا پژوهشگرانی گروه بهي فرد مقاالت نسبت سهیمقا :4نمودار 

  .]نویسندگان[ زلزلهی مهندس وی ناسشزلزلهی المللنیبي شهایهما

  

 با 2003 و 1991دهد که متخصصان ایرانی در سالهاي  نشان می5 هاي موجود در جدولداده

 با محققان هموطن خود همکاري علمی اندکی فقطمحققان سایر کشورها همکاري علمی نداشته و 

با کشورهاي استرالیا، کانادا، ققان آنها با مح 2011 و 2007، 1999، 1995اند، لیکن در سالهاي داشته

 ها نشان داد کهیافته. نداهیس و ترکیه همکاري علمی داشتئانگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، سو

 این  کهژاپن داراي بیشترین همکاري و مشارکت در ارائه مقاالت بوده استکشور  ایران با کشور

  . قابل مشاهده است2011 و 2007، 1999، 1995مشارکت علمی در سالهاي 

  

  

  

 

٠.۵۴
٠.۴٣

٠.٣٢
٠.١٢ ٠.١١ ٠.٠٨

٠.٨۶

٠.۵٨
٠.۶٩

٠.٣٨
٠.٢٢

٠.٠٢
٠

٠.٢

٠.۴

٠.۶

٠.٨

١

١.٢

١.۴

١.۶

١٩٩١ ١٩٩۵ ١٩٩٩ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠١١

ر   نسبت مقاالت فردي ب

گروهی در پژوهشگران  

خارجی

ر   نسبت مقاالت فردي ب

گروهی در پژوهشگران  

ایرانی
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  یالمللنیب يشهایهما مجموعهی ط رانیا بای علمي همکار نیشتریبي داراي کشورها :5جدول

 ]نویسندگان [2011 تا 1991  در سالهايزلزلهی مهندس وی سشنازلزله

کشورهایی که بیشترین همکاري علمی را با محققان ایرانی در این مجموعه همایشها   سال

 ندداشته ا

1991 - 

  سوئیس- انگلستانـ ترکیه ـ ژاپن   1995

   کانادا ـژاپن ـ فرانسه  1999

2003 - 

   ژاپن ـ انگلستان ـ استرالیا ـآلمان 2007

   آلمان ـ ایتالیاـژاپن  2011

  

  گیري بحث و نتیجه .8

 ارائه يبرامیزان همکاریهاي علمی بین محققان حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله  در این تحقیق

 تا 1991شناسی و مهندسی زلزله در ایران طی سالهاي المللی زلزلهمقاله به مجموعه همایشهاي بین

صورت  مقاله به122محققان ایرانی که هاي پژوهش حاضر نشان داد  یافته. شده است بررسی2011

  . اندهکردمجموعه همایشها ارائه  صورت گروهی در مقاله به722انفرادي و 

ایران داراي کشور  2011 و 2007، 1999، 1995در سالهاي که ها نشان داد ی دادهبررس

 تحقیق ، نتایجعالوه بر این. بیشترین میزان مشارکت و همکاري علمی با سایر کشورها بوده است

اي گونهشناسی و مهندسی زلزله مقاالت گروهی بهالمللی زلزلهحاضر نشان داد که در همایش بین

صورت اند بیشتر بهاند و مهندسان سراسر جهان طی این بازه زمانی تمایل یافتهشد داشتهفزاینده ر

رسد، زیرا از تر به نظر می برجسته2011 این امر در سال ؛ند تولید کنگروهی و مشارکتی مقاله

نتایج این . صورت گروهی تدوین شده است مقاله به513 مقاله ارائه شده در این سال، 567مجموع 

شناسی ایرانی به همکاري علمی با زلزله آشکار ساخت که پژوهشگران حوزه مهندسی زلزله وتحقیق 

محققان چرا که ، خود با آنها تمایل دارند) مشارکت علمی( محققان سایر کشورها و تسهیم مقاالت

در مجموعه هاي انجام شده بر تحلیل که بنا بلنه تنها در مجموعه همایشهاي مذکور،ایرانی این حوزه 

بار در   هر چهار سال یک2012 تا 1956 که در بازه زمانی ،همایشهاي جهانی مهندسی زلزله نیز

  . انداي در تولید مقاالت علمی داشته آمار فزاینده،کشورهاي مختلف برگزار شده است

 یالمللبین همایشهاي مجموعه در حاضر ایرانی مهندسان که داد نشان پژوهش این نهایی نتایج

 خود مقاالت تدوین در علمی همکاري به کشورها سایر مهندسان با همگام زلزله مهندسی و شناسیزلزله
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بیشتري نسبت به ایرانیان  رشد کشورها دیگر مهندسان بین در روند این اما ،اندیافته ايفزاینده عالقه

  .داشته است

ناسی و مهندسی زلزله طی سالهاي پژوهشگران ایرانی حوزه زلزله شکه شود در انتها پیشنهاد می

المللی میزان همکاریهاي علمی خود را با آینده برگزاري این همایش و سایر همایشها در سطح بین

  .متخصصان خارجی افزایش دهند تا از نظر این نرخ رشد، همپاي همتایان خارجی خود گام بردارند
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