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در  صنعتی  دانشگاه های  علمی  تولیدات  تخصص گرایی  تطبیقی  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعه  چکیده: 

علم سنجی  روش  با  و  بود  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این  است.  شده  انجام  مهندسی  حوزه  در  تهران  شهر 
انجام شد. جامعه آماری دانشگاه های صنعتی در شهر تهران بودند. داده های پژوهش با استفاده از بخش 
گردآوری شدند. این داده ها مربوط به تولیدات علمی در حوزه  جست وجوی پیشرفته پایگاه وب آوساینس 
مهندسی و زیرحوزه های آن در بین سال های 1999 تا 2018 هستند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای 
که شاخص تخصص نسبی برای دانشگاه  کسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد  هیست سایت و ا
علم و صنعت 0/605، برای دانشگاه صنعتی شریف 0/576، برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر 0/568، برای 
است.   0/497 اشتر  مالک  صنعتی  دانشگاه  برای  و   0/566 طوسی  خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه 
از دانشگاه های صنعتی در شهر تهران در  همچنین در این پژوهش شاخص تخصص نسبی برای هرکدام 
زیرحوزه های مهندسی محاسبه شد. در بخش پایانی رتبه بندی دانشگاه های صنعتی در شهر تهران از نظر 
شاخص تخصص نسبی در زیرحوزه های مهندسی ارائه شده است. نتایج مطالعه بیانگر وضعیت مطلوب 
دانشگاه  همچنین  است.  مهندسی  کلی  حوزه  در  تهران  شهر  در  صنعتی  دانشگاه های  در  تخصص گرایی 

صنعتی شریف رتبه اول را از نظر تخصص گرایی در بیشتر زیرحوزه های مهندسی دارد.
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مقدمه و بیان مسئله� 1
کار  بـا یکدیگـر عجیـن شـده اند و بی شـک، بـدون آمـوزش مسـیر  آمـوزش و پژوهـش در محیط هـای علمـی 
بـرای پژوهشـگران ناهمـوار اسـت و بـدون پژوهـش، مـاده اولیـه آمـوزش و پیشـرفت سـطوح آموزشـی فراهـم 
نمی شـود. امـروزه، پژوهـش به عنـوان رکـن اصلـی در پیشـرفت جوامـع در زمینه هـای مختلـف شـناخته شـده 
بـه  اسـت.  یافتـه  مهمـی  بسـیار  جایـگاه  کشـورها  کالن  و  خـرد  گذاری هـای  سیاسـت  و  برنامه ریزی هـا  در  و 
کشـورهای توسـعه یافته به منظـور عقـب نماندن از چرخـه رقابت علمی همواره سـهم زیادی از  همیـن دلیـل، 
منابـع خـود را بـه امـور پژوهشـی اختصـاص می دهنـد )Tabatabaei, 2016(. در حـوزه مهندسـی نیـز چنانچـه 
پژوهشـگران وابسـته بـه یـک دانشـگاه و به ویـژه اعضـای هیـأت علمـی نتایـج پژوهش هـای خـود را بـه شـکل 
آنکـه در دوره  آمـوزش فراهـم نخواهـد شـد. به ویـژه  ک  مقالـه و دیگـر تولیـدات علمـی منتشـر نکننـد، خـورا
کارشناسـی از مقـاالت و آثـار  تحصیـالت تکمیلـی به دلیـل وابسـته بـودن بـه روزآمـدی اطالعـات، بیـش از دوره 
بین المللـی به منظـور یادگیـری اسـتفاده خواهـد شـد و بنابرایـن، وابسـتگی آمـوزش بـه پژوهـش آشـکار اسـت. 
همچنین یکی از راهکارهای شـناخته شـدن سـطح آموزشـی یک دانشـگاه در عرصه بین الملل، دیده شـدن 
پژوهشـگران آن بـا نشـر مقالـه و نیـز پـر اسـتناد شـدن آثـار در سـطح بین المللـی اسـت. بـه عـالوه، به منظـور 
افزایـش انگیـزش دانشـجویان هنـگام یادگیـری، همـواره تعریـف پـروژه پژوهشـی مرتبـط بـا آن واحـد درسـی و 
نشـر آن در قالـب مقالـه مفیـد خواهـد بـود. ورود مباحـث روزآمـد بـه سـرفصل دروس رشـته های مهندسـی و 
نیـز سـایر رشـته ها، بـه آخریـن یافته هـا در متون پژوهشـی وابسـته اسـت. درنتیجه، نقش پژوهـش و تولیدات 

علمـی در ارتقـای سـطح آمـوزش انکارناپذیـر اسـت.
در  و  بدهـد  موجـود  فعالیت هـای  از  عینـی  تصویـری  مـا  بـه  می توانـد  حـال  و  گذشـته  بـه  نـگاه  همـواره 
اختیـار  در  را  مفیـدی  اطالعـات  می توانـد  کـه  منابعـی  از  یکـی  باشـد؛  یاری رسـان  آینـده  تصمیم گیری هـای 
تحلیل هـای  و  علم سـنجی  رویکـرد  بـا  پژوهش هایـی  بدهـد،  قـرار  کشـوری  کالن  تصمیم گیـران  و  مدیـران 
گذشـته و حـال درخصـوص فعالیت های  کـه تصویـری عینـی از وضعیـت  کتاب شـناختی و تحلیـل محتواسـت 
می دهـد.  ارائـه  زمینـه  ایـن  در  گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  رونـد  همچنیـن  و  دانشـمندان  و  محققـان  علمـی 
درنتیجـه، ارزیابـی و سـنجش یکـی از ابزارهـای مدیریتـی مـورد نیـاز زندگـی در همـه احـوال بـوده و هسـت و 
توزیـع  و  تولیـد  از طریـق  و درمجمـوع، ملت هـا  افـراد، سـازمان ها  اندازه گیـری حضـور علمـی  بـرای  مدیـران 
کننـد و درصحنـه رقابـت از دیگـران  بایـد بـه شـاخص ها و ابزارهایـی روی آورنـد تـا بتواننـد درسـت مدیریـت 
و  مؤسسـات  نسـبی  تخصـص  انـدازه  یادشـده،  شـاخص های  ایـن  از  یکـی   .)Fadaei, 2011( نماننـد  عقـب 
کشـور، سـازمان یـا  کـه تحقیقـات متعـدد نشـان می دهـد، تخصص گرایـی یـک  دانشگاه هاسـت. همان گونـه 
کشـور، سـازمان یـا فـرد در یـک حـوزه مشـخص بـه سـهم  فـرد را می تـوان از طریـق نسـبت سـهم انتشـارات 
گسـترش علـوم و شاخه شـاخه شـدن  بـا   .)Aksnes, 2014( کـرد  انتشـارات دنیـا در همـان حـوزه محاسـبه 
گرایش هـای تخصصـی در رشـته های  هـر حـوزه علمـی، جایـگاه تخصص هـا نیـز اهمیـت بیشـتری می یابـد. 
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کامـاًل تخصصـی در پژوهـش حکایـت از رونـد رو بـه توسـعه در شاخه شـاخه شـدن  دانشـگاهی و رویکردهـای 
کشـور نشـان دهنده تـالش اندیشـمندان و  گرایش هـای تخصصـی در هـر  علـم دارنـد. از سـوی دیگـر، توسـعه 
کشـور در جهـت توسـعه علـم و درنوردیـدن مرزهـای موجـود اسـت؛ بـه بیـان دیگـر، تخصص گرایی  مدیـران آن 
شـاخص پیشـرفت علـم در هـر جامعـه تلقـی می شـود )Fattahi, 2005(. از یـک سـو بـا افزایـش سـرعت تولیـد 
کـه بهتریـن راه بـرای پیشـبرد  علـم و از سـوی دیگـر، بـا ریزتـر شـدن حوزه هـای تخصصـی علـم بـه نظـر می رسـد 
علـم همـکاری علمـی متخصصـان موضوعـی بـا هـم باشـد. از ایـن رو سـنجش تخصـص افـراد و سـازمان ها در 

حوزه هـای مختلـف علـم همچـون سـنجش اثرگـذاری علمـی آنهـا اهمیـت می یابـد.
بـه  توجـه  بـا  و  می شـود  تلقـی  جامعـه  هـر  علـم  پیشـرفت  در  مهـم  حوزه هـای  از  یکـی  مهندسـی  حـوزه 
کنـون مطالعـات زیـادی در ایـن حـوزه از  ماهیـت فنـی بـودن آن، بـا تخصص گرایـی رابطـه تنگاتنگـی دارد. تـا 
 ،)Ghamsari et al., 2007; Ghamsari et al., 2014( قبیـل بررسـی وضعیـت تولیـدات علمـی پژوهشـگران
همـکاری  سـطح  بررسـی   ،)Elango, 2019( مختلـف  کشـورهای  در  علمـی  بهـره وری  مقایسـه  و  بررسـی 
تریپاتـی و  سـینگ  اسـت.  شـده  انجـام  دیگـر  موضوعـات  بسـیاری  و   )Tirgar et al. 2019(  بین المللـی 

گار و همکاران )Sagar et al., 2014( نیز درخصوص وضعیت شاخص های  )Singh & Tripathi, 2018( و سا
کشـور هندوسـتان بررسـی  کشـاورزی در  علم سـنجی از جملـه شـاخص فعالیـت در حوزه هـای بیوتکنولـوژی و 
کرده انـد. امـا بـه مبحـث بررسـی تخصص گرایـی در تولیـدات دانشـگاه های صنعتـی به ویـژه در دانشـگاه های 

که شایسـته اسـت، توجه نشـده اسـت. صنعتـی شـهر تهـران در حـوزه مهندسـی آن گونه 
سـنجش میـزان تخصـص نسـبی زیرحوزه هـای مهندسـی در هـر یـک از دانشـگاه های صنعتـی می توانـد 
دانشـگاه ها  ایـن  رتبه بنـدی تخصصـی  بـا  کنـد.  کمـک  زیرحوزه هـا  ایـن  در  یافتـن مؤسسـات متخصـص  در 
تخصیـص  بـرای  خـود  موضوعـی  متخصـص  مؤسسـه  انتخـاب  در  می تواننـد  پژوهشـگران  و  سیاسـتگذاران 
کننـد. از ایـن رو، در  پروژه هـای تخصصـی، همکاری هـای پژوهشـی و همچنیـن اعطـای پژوهانـه بهتـر عمـل 
کـه زیرحوزه های مهندسـی دانشـگاه های صنعتی در شـهر تهران به صـورت تطبیقی  ایـن پژوهـش سـعی شـد 
بررسـی شـود و اینکـه تحقیقـات مهندسـی ایـن دانشـگاه ها بـه چـه سـویی پیـش مـی رود و در هریـک از ایـن 

زیرحوزه هـا چقـدر تخصـص دارنـد؟

سؤاالت پژوهش� 2
به منظـور بررسـی شـاخص های علم سـنجی دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران و تعییـن وضعیـت فعالیـت 
علمـی ایـن دانشـگاه ها نسـبت بـه فعالیـت دیگـر دانشـگاه های دنیا در حوزه هـای مهندسـی، در این پژوهش 

بـه دنبـال پاسـخگویی به سـؤاالت زیـر بودیم:
فعالیـت . 1 شـاخص  رشـد  میـزان  و  همـکاری  ضریـب  دریافتـی،  اسـتناد  میـزان  مـدارک،  تعـداد  وضعیـت 

اسـت؟ چگونـه  مهندسـی  کلـی  حـوزه  در  تهـران  شـهر  در  صنعتـی  دانشـگاه های 
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کلـی . 2 حـوزه  در  تهـران  شـهر  در  صنعتـی  دانشـگاه های  نسـبی  تخصـص  و  فعالیـت  شـاخص  وضعیـت 
اسـت؟ چگونـه  مهندسـی 

وضعیـت شـاخص تخصـص نسـبی و رتبه بنـدی دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران در زیرحوزه هـای . 3
مهندسـی چگونـه اسـت؟

ادبیات پژوهش� 3
در  نیـز  علم سـنجی  واژه   ،1969 سـال  در  پریچـارد1  توسـط  کتاب سـنجی  واژه  بـردن  بـه کار  بـا  تقریبـًا 
شـد گرفتـه  بـه کار  شـوروی  در  بـار  اولیـن  بـرای  مولچنکـو3  ام.  ز.  و  نالیمـوف2  واسـیلی  توسـط  سـال   همـان 

کـه به نوعـی معـادل علم سـنجی  )Noroozi Chacoli et al., 2009(. نالیمـوف و مولچنکـو ایـن واژه روسـی را 
.)Sengupta, 1992( کمـی از علـم و فنـاوری بـه کار برده انـد بـه کار رفتـه اسـت، بـرای مطالعـه جنبه هـای 

عنـوان  بـه  علـم  کّمـی  جنبه هـای  مطالعـه  را  علم سـنجی   )Tague-Sutcliffe, 1992( سـاتکلیف  گـو  تا
جامعه شناسـی  از  بخشـی  علم سـنجی  کـه  اسـت  معتقـد  و  می دانـد  اقتصـادی  فعالیـت  یـک  یـا  یک رشـته 
کّمـی در زمینـه فعالیت هـای علمـی در میـان پژوهشـگران، انتشـارات و مؤسسـات  علـم و شـامل مطالعـات 
کشـورها، مؤسسـات و  و غیـره اسـت. در علم سـنجی بـا اسـتفاده از شـاخص های متفـاوت، تولیـدات علمـی 
کشـورها اسـتفاده می شـود  کـه بـرای مجـالت، مؤسسـات و  افـراد سـنجیده می شـود. یکـی از ایـن شـاخص ها 
کشـور را اندازه گیـری می کنـد،  و نسـبت همـکاری بیـن نویسـنده ها در تولیـدات علمـی آن مجلـه، مؤسسـه یـا 
کـه غالبـًا، امـا نـه همیشـه، بـرای افـراد  ضریـب همـکاری4 نـام دارد )Ansari et al., 2019(. شـاخص دیگـری 
ارائـه می شـود، شـاخص هـرش5 نـام دارد. شـاخص هـرش ابـزاری بـرای سـنجش تعـداد هـر دو مـورد تعـداد 
h یـک  کنـار هـم اسـت )Hirsch, 2005(. شـاخص  کشـور در  مـدارک و اسـتنادات یـک محقـق، دانشـگاه یـا 
که به هرکدام از آنها دسـتکم h بار اسـتناد شـده باشـد.  دانشـگاه شـامل h تعداد از مقاالت آن دانشـگاه اسـت 
کـه میـزان فعالیـت یـک دانشـگاه را نسـبت بـه فعالیـت در سـطح جهـان در یک حـوزه خاص  شـاخص دیگـری 

.)Glanzel, 2000( مشـخص می کنـد، شـاخص فعالیـت6 نـام دارد
اسـتنادات  تعـداد  هرچـه  و  اسـت  مـدرک  کیفیـت  نشـانه ی  گرفتـن  اسـتناد  علم سـنجی  در  به طورکلـی 
مدرکـی بیشـتر باشـد نشـان از توجـه دیگـر مـدارک بـه آن دارد. در هـر حـوزه برخـی از مقـاالت عنـوان "مـدارک 
کـه در بـازه ی  گفتـه می شـود  کسـب می کننـد، مـدارک پـر اسـتناد بـه مدارکـی  پـر اسـتناد" را در وب آوسـاینس 
 Highly( کرده باشـند ده سـاله ی اخیـر بیشـترین اسـتنادات را نسـبت بـه مـدارک مشـابه در آن حـوزه دریافـت 

.)Cited Papers, n.d.

1- Pritchard 2- Vasili Nalimov 3- Z. M. Mulchenko
4- Coefficient of Cooperation 5- H-index 6- Activity Index (AI)
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پیشینه پژوهش� 4
در پژوهـش فاضلـی ورزنـه و همـکاران )Fazeli Varzaneh et al., 2018( بـا موضوع "بررسـی وضعیت تولیدات 
کـه در آن وضعیـت تولیـدات  کشـورهای خـاور میانـه"  علمـی ایـران در حـوزه انـرژی و سـوخت و مقایسـه آن بـا 
کشـورهای خـاور میانـه در حـوزه سـوخت و انـرژی در پایـگاه اسـتنادی  کشـور ایـران و دیگـر  علمـی نمایـه شـده 
کشـور امـارات متحـده عربـی بـا  کـه  کّمـی بررسـی شـده اسـت، نتایـج نشـان داد  کیفـی و  وب آوسـاینس از نظـر 
کشـورهای خـاور میانـه از میـزان تخصـص باالتـری در ایـن حـوزه برخـوردار  شـاخص فعالیـت 3/59 در میـان 
کشـور ایـران  کشـور ایـران نیـز بـا شـاخص فعالیـت 2/18 رتبـه هشـتم را در منطقـه دارد. تولیـد مـدارک  اسـت و 

در ایـن بـازه زمانـی به طورکلـی، رونـد رو بـه رشـدی داشـته اسـت.
در پژوهشـی دیگـر تصویـری قمصـری و همـکاران )Ghamsari et al., 2014( درخصـوص تولیـدات علمـی 
کردند. این  پژوهشـگران پژوهشـکده مهندسـی سـازمان فضایـی ایـران طـی سـال های 1369 تـا 1388 بررسـی 
کتاب سـنجی و جامعـه آن تولیـدات علمـی پژوهشـگران شـاغل در پژوهشـکده مهندسـی  پژوهـش بـه روش 
در  واقـع  پژوهشـگران  علمـی  تولیـدات  اطالعاتـی  پایـگاه  از  پژوهـش  داده هـای  بـود.  ایـران  فضایـی  سـازمان 
که بیشـترین تولیدات پژوهشـگران این  کتابخانـه پژوهشـکده جمـع آوری شـد. یافته هـای پژوهش نشـان داد 
که تعدادی از آن نیز در مجالت نمایه شـده در آی اس آی چاپ شـده اسـت.  پژوهشـکده در قالب مقاله بوده 

کمتریـن تولیـدات را داشـته، مشـخص شـده اسـت.  کـه ایـن پژوهشـکده بیشـترین و  همچنیـن سـال هایی 
اسـدی و همـکاران )Asadi et al., 2013( دربـاره الگوهـای همـکاری و شـبکه های هم تألیفی در تولیدات 
کردنـد. ایـن پژوهـش بر روی آن دسـته  علمـی دانشـگاه صنعتـی شـریف بیـن سـال های 2005 تـا 2010 مطالعـه 
که بین سـال های 2005 تا 2010 در پایگاه وب آوسـاینس نمایه شـده اند،  از تولیدات دانشـگاه صنعتی شـریف 
انجـام شـد. یافته هـا نشـان دهنده رونـد صعـودی تولیـدات دانشـگاه صنعتـی شـریف در ایـن بـازه زمانـی بـود. 
گرایـش از تک نویسـندگی در تولیـدات علمـی بـه سـوی همـکاری و دو یا سـه نویسـنده بـودن وجود  همچنیـن 

دارد و بیشـترین همـکاری در حـوزه فنـی و مهندسـی مربـوط بـه حـوزه عمـران و مهندسـی نفت بوده اسـت.
تصویـری قمصـری و جهان نمـا )Ghamsari et al., 2007( دربـاره وضعیـت تولیـدات علمـی پژوهشـگران 
کردنـد. بدیـن منظـور، آنهـا تمـام تولیـدات علمـی محققـان  کشـاورزی بررسـی  پژوهشـکده مهندسـی جهـاد 
بـه  ایـن پژوهـش  کردنـد.  ارائـه شـده اسـت، بررسـی  تـا 1384  بیـن سـال های 1370  کـه  را  ایـن پژوهشـکده 
روش پیمایشـی و از نـوع توصیفـی- تحلیلـی بـود و اطالعـات بـا ابـزار پرسشـنامه و از طریـق بانـک اطالعـات 
کـه بیشـترین تولیـدات علمی این  گـردآوری شـد. نتایـج نشـان داد  کتابخانـه پژوهشـکده  مقـاالت موجـود در 
پژوهشـکده در اجالس هـای ملـی و بین المللـی ارائـه شـده اسـت و بیشـتر آنهـا مربـوط بـه مقـاالت نشـریات 
و  بـوده  نویسـنده  سـه  یـا  دو  همـکاری  به صـورت  مقـاالت  از  نیمـی  حـدود  هسـتند.  داخلـی  اجالس هـای  و 
کمتریـن تولیـد مقالـه را داشـته نیـز مشـخص شـده اسـت. کـه ایـن پژوهشـکده بیشـترین تولیـد و  سـال هایی 

کشـورهای  کّمـی بهـره وری علمـی در حـوزه مهندسـی در  االنگـو )Elango, 2019( بـه بررسـی و مطالعـه 
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کشـورهای مـورد  بـه  کتاب سـنجی مربـوط  برزیـل، روسـیه، هندوسـتان و چیـن پرداختـه اسـت. اطالعـات 
گـردآوری و شـاخص هایی همچـون تعـداد مقالـه، اسـتنادات هـر مقالـه، رتبـه  مطالعـه از سـایت اس.جـی.آر 
کشـورهای مـد نظـر  کشـورها، شـاخص هـرش و همکاری هـای بین المللـی مربـوط بـه تولیـدات علمـی  جهانـی 

در حـوزه موضوعـی مهندسـی در طـول سـال های 1996-2016 تجزیـه و تحلیـل شـد. 
تیرگـر و همـکاران )Tirgar et al., 2019( دربـاره تعییـن سـطح همـکاری بین المللـی در 1276 مقالـه علمی 
کردند.  مجالت ایرانی منتشرشـده در حوزه مهندسـی بهداشـت محیط در بازه ده سـاله 2008 تا 2017 بررسی 
گذشـته نگر بـود و در آن تمـام مقـاالت مجـالت ایرانـی معتبـر در حـوزه مهندسـی  ایـن پژوهـش توصیفـی و 
بهداشـت محیـط بررسـی شـدند. در ایـن مطالعـه عواملـی همچـون تعـداد مقـاالت، سـال انتشـار و همچنیـن 
مشـخصات نویسـنده های همـکار در تولیـد ایـن مقـاالت ماننـد تعداد نویسـنده ها، جنسـیت آنان، وابسـتگی 
که  کندگی بررسـی شـد. نتایج نشـان داد  سـازمانی و ملیت آنان و همچنین شـاخص هایی چون شـاخص پرا
کشـور ایـران بـا قاره هـای آسـیا،  کشـور ایـران همـکاری داشـته اند. همچنیـن  637 نویسـنده در 184 مقالـه بـا 
کـه بیشـترین همـکاری در ایـن حـوزه بـا  اروپـا و آفریقـا بـه ترتیـب در 117، 52 و 32 مقالـه همـکاری داشـته 

کشـورهای هندوسـتان، ترکیـه و مالـزی بـوده اسـت.
کشـور  کادمـی برتـر  سـینگ و تریپاتـی )Singh & Tripathi, 2018( در پژوهشـی درخصـوص 10 سـازمان آ
کردنـد. جامعـه این پژوهش شـامل مدارک نمایه شـده این حوزه  هندوسـتان در حـوزه بیوتکنولـوژی بررسـی 
در اسـکپوس بیـن سـال های 2001 تـا 2016 بـود. در ایـن پژوهـش ضریـب همـکاری، شـاخص هم نویسـندگی 
کـه شـاخص ضریـب هم نویسـندگی ایـن دانشـگاه ها در بـازه 0/44 تـا 0/67  و شـاخص فعالیـت بررسـی شـد 
قـرار داشـت. شـاخص فعالیـت بـرای دانشـگاه های مـورد مطالعـه نیـز در بـازه 0/777 تـا 1/232 بود. شـاخص 
کـه  داشـت  قـرار   23/78 تـا   11/35 بیـن  در  دانشـگاه  ده  ایـن  بـرای  نیـز  مـدرک  هـر  بـه  اسـتناد  میانگیـن 

کیفیـت بـاالی مـدارک ایـن دانشـگاه ها بـود. نشـان دهنده 
کشـور هندوسـتان یـک  کشـاورزی در  گار و همـکاران )Sagar et al., 2014( دربـاره تحقیقـات حـوزه  سـا
مطالعـه علم سـنجی انجـام دادنـد. داده هـای ایـن پژوهش از پایگاه وب آوسـاینس اسـتخراج شـد و مربوط به 
سـال های 1993 تا 2012 بود. در این پژوهش شـاخص های علم سـنجی تعداد مدارک، اسـتنادات، شـاخص 
فعالیـت، همـکاری بین المللـی، مؤسسـات پرتولیـد، مجـالت منتشـرکننده و مـدارک پراسـتناد پنـج زیرحـوزه 
که  کشـور هندوسـتان بود  کل جامعـه ایـن پژوهـش شـامل 22615 مـدرک مربـوط به  کشـاورزی مطالعـه شـد. 
کـرده بودنـد. شـاخص میانگین اسـتناد به هـر مدرک برای  پژوهشـگران درمجمـوع، 98954 اسـتناد دریافـت 
دانشـگاه های پرتولیـد هندوسـتان در بـازه 0/44 تـا 17/27 قـرار داشـت. باالتریـن شـاخص فعالیـت )8/17( 
کمتریـن مقدار این  کشـاورزی-چند رشـته ای2 و  گواتاتی هندوسـتان1 و در حوزه  مربـوط بـه مؤسسـه فنـاوری 

1- Indian Institute of Technology Guwahati 2- Agriculture-Multidisciplinary
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کشـاورزی2 بـود. کشـاورزی تامیـل نـادو1 و در حـوزه اقتصـاد و سیاسـت  شـاخص )1/21( مربـوط بـه دانشـگاه 
حـوزه  معتبـر  مجـالت  کتاب سـنجی  دربـاره   (Glanzel & Maisano, 2011) مایسـانو  و  فرانچسـکینی 
کل اسـتنادات را  مهندسـی تولیـد بررسـی و شـاخص هایی همچـون ضریـب تأثیـر، شـاخص هـرش و تعـداد 
کـه مربـوط بـه سـال 2008 و  کردنـد. مجـالت از طریـق فهرسـت جی.سـی.آر انتخـاب شـدند  تجزیـه و تحلیـل 
گرفتـه شـدند، امـا 15 مجلـه در  درخصـوص حـوزه مهندسـی تولیـد بـود. ابتـدا 38 مجلـه بـرای بررسـی در نظـر 
گـوگل اسـکالر3 و  مراحـل بعـدی و بـه دالیـل مختلـف از فهرسـت حـذف شـدند. بـرای جمـع آوری داده هـا از 

اسـکوپوس و وب آوسـاینس اسـتفاده شـد.
در  تفـاوت  مقایسـه ای  »مطالعـه  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )Hu & Rousseau, 2009( روسـئو  و  هـو 
کشـورهای منتخـب اروپایـی و آسـیایی« از یک سـری  عملکـرد تحقیقاتـی در زمینـه زیست پزشـکی در میـان 
کشـور منتخـب غربـی  شـاخص های نسـبی بـرای مقایسـه تفـاوت عملکـرد تحقیقاتـی در ایـن حـوزه از میـان 10 
کردنـد. آنهـا بـرای اجـرای ایـن پژوهـش از داده های پایـگاه ای اس آی4 در بین سـال های  و آسـیایی اسـتفاده 
کشـورهای  که در بیشـتر زمینه های زیست پزشـکی  کردند. نتایج پژوهش نشـان داد  1996 تا 2006 اسـتفاده 

آسـیایی زیـر میانگیـن جهانـی عمـل می کننـد.
کشـورها در بـازه زمانـی 1991  گلنـزل و همـکاران )Glanzel et al., 2007( درخصـوص خروجی هـای علمـی 
کـه در وب آوسـاینس و دی آی آی5 نمایـه شـده بودنـد،  تـا 2005 و نیـز انتشـارات و پروانه هـای ثبـت اختراعـی 
کشـورها اختصـاص داده شـدند. به منظـور  کردنـد. مقـاالت بـر اسـاس آدرس مؤسسـات مربـوط، بـه  بررسـی 
از جملـه خروجـی  کتاب سـنجی  از شـاخص های  کشـورها، مجموعـه ای  اثرگـذاری  و  تعییـن میـزان فعالیـت 
نشـریات، سـهم تولیـدات علمـی در جهـان، شـاخص های مبتنـی بـر اسـتناد ماننـد میانگیـن اسـتناد و غیـره 

بررسـی شـدند.
گـون درخصـوص تولیـدات علمـی  گونا کشـورهای مختلـف از منظرهـای  در حـوزه مهندسـی پژوهشـگران 
مهندسـی  سـوخت،  و  انـرژی  نظیـر  مهندسـی  خـاص  حـوزه  گاهـی  و  کشـورها  دانشـگاه ها،  و  پژوهشـکده 
همـه  اصلـی  اهـداف  گرچـه  ا کرده انـد.  بررسـی  زیست پزشـکی  و  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی،  بهداشـت، 
از شـاخص های  بـر اهـداف خـاص پژوهـش خـود  بنـا  آنهـا  از  امـا هـر یـک  بـوده اسـت،  پژوهشـگران یکسـان 
نـگاه  پژوهشـگران  از  برخـی  داده هـا  گـردآوری  نظـر  از  به عـالوه،  کرده انـد.  اسـتفاده  متنوعـی  علم سـنجی 
بین المللـی داشـته و از پژوهش هـای منتشرشـده در بانک هـای اطالعاتـی نظیـر سـایمگو، وب آوسـاینس و 
کلیه پژوهش های منتشرشـده را در مرحله  کرده انـد. در مقابـل، برخـی از پژوهشـگران  گـوگل اسـکالر اسـتفاده 
کرده انـد. بررسـی و مقایسـه پژوهش هـا در حـوزه مهندسـی و مقایسـه  تجزیـه و تحلیـل پژوهـش خـود وارد 

1- Tamil Nadu Agricultural University 2- Agricultural Economics & Policy
3- Google Scholar 4- ESI 5- Derwent Innovations Index (DII)
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حوزه هـای خـاص آن در سـطح بین المللـی یکـی از ارزش افزوده هـای ایـن پژوهـش اسـت، زیـرا نخسـت بـه 
پژوهش هـای پژوهشـگران ایرانـی در حـوزه مهندسـی در سـطح بین المللـی توجـه شـده اسـت و دوم آنکـه 
هیـچ محدودیتـی از نظـر موضوعـی اعمـال نشـده اسـت و می تـوان تولیـدات علمـی در حیطه هـای موضوعـی 
کـرد. به عـالوه، مقایسـه دانشـگاه های صنعتـی دیـدی جامـع بـه  تخصصـی در سـطح بین الملـل را مقایسـه 
کـرد. همچنیـن در ایـن  گـذاری در حوزه هـای مختلـف ارائـه خواهـد  مسـئوالن و پژوهشـگران بـرای سیاسـت 
کـه سـازمان ها  پژوهـش دانشـگاه های قطـب در هـر زیرحـوزه موضوعـی خـاص معرفـی شـده اند، به گونـه ای 

کننـد. می تواننـد در پروژه هـای خـاص خـود بنـا بـر تخصـص هـر دانشـگاه بـا آنهـا همـکاری 

مواد و روش ها� 5
کّمـی و رویکـرد علم سـنجی انجام شـد. جامعه پژوهش شـامل  کاربـردی بـود و بـا روش  پژوهـش حاضـر از نـوع 
تولیدات علمی نمایه شـده در حوزه های مهندسـی در دانشـگاه های دولتی صنعتی )دانشـگاه های صنعتی 
شـریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسـی و صنعتی مالک اشـتر( در شـهر 
تهـران در پایـگاه اسـتنادی وب آوسـاینس )هسـته( در بیـن سـال های 1999 تـا 2018 بـود. این پنج دانشـگاه بر 
اسـاس فهرسـت دانشـگاه های صنعتی پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسـالم1 انتخاب شـدند. بازیابی داده ها 
 AND بولـی  از عملگـر  پایـگاه اسـتنادی وب آوسـاینس و اسـتفاده  از طریـق بخـش جسـت وجوی پیشـرفته 
انجـام شـد. در قسـمت زبـان "All languages" و نـوع مـدرک "All document types" انتخـاب شـد. راهبـرد 

جسـت وجو بـه شـکل زیـر انجام شـد:
کلی مهندسی برای هر یک از دانشگاه ها: فرمول جست وجو برای حوزه 

OG = (University name) AND SU = (Engineering) AND PY = (1999-2018)

فرمول جست وجو برای زیرحوزه های مهندسی برای هر یک از دانشگاه ها:
OG = (University name) AND WC = (sub-Engineering name) AND PY = (1999-2018)

از  تهـران  شـهر  در  صنعتـی  دانشـگاه های  از  هریـک  ارجـح  نـام   OG (Organization-Enhanced) در 
قسـمت نمایـه وب آوسـاینس انتخـاب شـد. SU (Research Area) به طورکلـی، تمـام حوزه هـای مهندسـی 
در همچنیـن  اسـت.  مـدارک  انتشـار  سـال  شـامل   PY (Year Published) می گیـرد.  بـر  در  را  پایـگاه   ایـن 

WC (Web of Science Category) هـر یـک از زیرحوزه هـای مهندسـی جسـت وجو شـد. ایـن زیرحوزه هـا 

کـه بسـیار بـه هـم  بـر اسـاس دسـته بندی پایـگاه وب آوسـاینس انتخـاب شـدند، امـا برخـی از ایـن زیرحوزه هـا 
نزدیـک بودنـد، بـا عملگـر بولـی OR بـا هم ادغام شـدند. این حوزه ها عبارت اند از: مهندسـی دریا و مهندسـی 
مهندسـی  چندرسـانه ای؛  مهندسـی  و  نرم افـزار  مهندسـی  شـیمی؛  مهندسـی  و  نفـت  مهندسـی  اقیانـوس؛ 

1- ISC
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زمین شناسـی و مهندسـی عمـران؛ مهندسـی سـاخت و تولیـد و مهندسـی مکانیـک.
نرم افـزار هیسـت سـایت1  از  تحلیل هـا  انجـام دادن  بـرای  یادشـده،  پایـگاه  از  اسـتخراج داده هـا  از  پـس 

شـد. اسـتفاده 
بـرای سـنجش میـزان تخصـص نسـبی دانشـگاه ها در هـر یـک از زیرحوزه هـای مهندسـی از فرمـول زیـر در 

کسـل2 اسـتفاده شـد: نرم افزار ا

1
1
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AI
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)Schubert & Braun, 1986( عنوان کرد و شوبرت و براون )Frame, 1977( این فرمول را نخستین بار فریم 
آن را توسـعه دادنـد و سـپس، شـوبرت و همـکاران )Schubert et al., 1989( بـرای مقایسـه تخصص گرایـی 
گـزارش اروپایـی علـم و فّنـاوری  کردنـد. درنهایـت، ایـن فرمـول در دومیـن  کشـورها از آن اسـتفاده  نسـبی بیـن 
)Second European Report on S&T Indicators, 1997( به عنـوان شـاخصی بـرای تخصص گرایـی نسـبی 

معرفی شـد.
1 اسـت و هرچه این مقدار به 1 نزدیک تر باشـد، تخصص پژوهشگر/مؤسسـه  1RSI− < < همواره 
مـد نظـر در آن حـوزه بیشـتر اسـت و هرچـه ایـن مقـدار بـه 1- نزدیک تـر باشـد، میـزان تخصـص پژوهشـگر/
کـه دانشـگاه مـد  گـر ایـن میـزان باالتـر از صفـر باشـد، بدیـن معناسـت  کمتـر اسـت. ا مؤسسـه در حـوزه مـد نظـر 
گـر شـاخص پایین تـر از صفـر باشـد، بدین معناسـت  نظـر در آن حـوزه نسـبت بـه رقیبـان خـود فعال تـر اسـت و ا
کـرده و در آن حـوزه نیازمنـد  کـه دانشـگاه مـد نظـر در حـوزه مـورد نظـر نسـبت بـه رقیبـان خـود ضعیف تـر عمـل 

.)Glanzel, 2000( توجـه بیشـتری اسـت

1- HistCite 2- Excel
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همچنیـن بـرای محاسـبه ضریـب همـکاری بیـن نویسـندگان حـوزه مهندسـی در دانشـگاه های صنعتـی 
شـهر تهـران از فرمـول زیـر اسـتفاده شـد:

1

11
k

j

j

f
cc

j n=

  
= − ×  

  
∑

 

k : بیشـترین تعـداد  j : مقـاالت دارای یـک نویسـنده، دو نویسـنده، 3 نویسـنده و غیـره(،  در اینجـا 
گرفتـه شـده اسـت(،  کـه در ایـن پژوهـش بیشـینه نویسـنده 10 نویسـنده بـه بـاال در نظـر  نویسـنده در مقالـه، 
کل مقـاالت منتشرشـده اسـت. مقـدار  n : تعـداد  j نویسـنده و  jf : تعـداد مقـاالت تألیفـی دارای تعـداد 

cc همـواره عـددی بیـن صفـر تـا 1 اسـت و هرچـه میـزان همکاری بین نویسـندگان بیشـتر باشـد، ایـن مقدار به 

.)Nikzad et al., 2011( 1 نزدیک تـر اسـت
بـرای  شـد.  اسـتفاده  اسـتنادی  تحلیـل  و  توصیفـی  روش  از  پژوهـش  سـؤاالت  بـه  پاسـخگویی  بـرای 
کّمـی  از پایـگاه وب آوسـاینس اسـتخراج و بـرای محاسـبه شـاخص های  پاسـخگویی بـه سـؤال اول داده هـا 
کّمـی و تعـداد نویسـندگان مقـاالت بـرای  کیفـی از نرم افزارهـای هیسـت سـایت بـرای جمـع آوری اطالعـات  و 
مـدرک  هـر  بـه  اسـتناد  میانگیـن  شـاخص های  محاسـبه  بـرای  شـد.  اسـتفاده  همـکاری  ضریـب  محاسـبه 
ایـن  مقـدار  نرم افـزار  ایـن  بـه  اطالعـات  ورود  بـا  و  وارد  کسـل  ا در  شـاخص  ایـن  فرمـول  همـکاری  ضریـب  و 
شـاخص ها بـرای هـر یـک از دانشـگاه های مـورد مطالعـه محاسـبه شـد. بـرای پاسـخگویی بـه سـؤال دوم پس 
کسـل، فرمـول شـاخص فعالیـت و تخصـص نسـبی  از اسـتخراج داده هـا از پایـگاه وب آوسـاینس و ورود آن بـه ا
کلـی  کسـل نوشـته و به طـور خـودکار ایـن شـاخص بـرای هـر یـک از دانشـگاه های مـورد مطالعـه در حـوزه  در ا
مهندسـی محاسـبه و نمـودار مربـوط بـه آن رسـم شـد. بـرای پاسـخگویی بـه سـؤال سـوم نیـز مراحـل یادشـده 
بـرای تمـام زیرحوزه هـای مهندسـی تکـرار و بـا مرتب سـازی نتایـج، هـر یـک از دانشـگاه های مـورد مطالعـه در 

شـد. رتبه بنـدی  مهندسـی  زیرحوزه هـای 

یافته ها� 6
بر اسـاس اطالعات ارائه شـده در جدول 1، از نظر تعداد مدارک در حوزه مهندسـی، دانشـگاه صنعتی شـریف 
با 11198 مدرک رتبه نخسـت را به خود اختصاص داده و دانشـگاه صنعتی مالک اشـتر با 856 مدرک دارای 
کمتریـن مـدرک اسـت. درخصـوص اسـتنادات دریافـت شـده، رتبـه اول بـا تعداد 97987 اسـتناد به دانشـگاه 
کمتریـن اسـتناد دریافتـی نیـز مربـوط بـه دانشـگاه صنعتـی مالـک اشـتر بـا  صنعتـی امیرکبیـر اختصـاص دارد و 
کـه البتـه، نبایـد از تأثیـر عواملـی همچـون قدمـت دانشـگاه، تعـداد و رتبـه اعضـای هیأت  7560 اسـتناد اسـت 
کمتـر دریافتـی غافـل شـد. شـاخص  علمـی، تعـداد دانشـجویان و تعـداد پاییـن مـدارک بـر تعـداد اسـتنادات 
کـه تعـداد مـدارک و اسـتنادات دریافتـی را بـا هـم در نظـر می گیـرد، شـاخص میانگیـن اسـتناد بـه ازای  بعـدی 
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کـه باالتریـن رتبـه مربـوط بـه دانشـگاه علـم و صنعـت بـا 9/27 اسـتناد اسـت و پایین تریـن  هـر مـدرک اسـت 
جایـگاه نیـز بـه دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی تعلـق می گیـرد. در میـان دانشـگاه های مـورد بررسـی، 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر از نظـر تعـداد مـدارک پـر اسـتناد )47 مـدرک پر اسـتناد( و ضریب همـکاری )0/64( 
رتبـه نخسـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، همچنیـن در رتبه بنـدی شـاخص هـرش نیـز ایـن دانشـگاه 

به صـورت مشـترک بـا دانشـگاه علـم و صنعـت در جایـگاه اول قـرار می گیرنـد.
کّمـی در رتبـه دوم قـرار دارد، در بیشـتر  به طورکلـی، بـا توجـه بـه آنکـه دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر از نظـر 
کـه در تعریـف مـدارک پـر اسـتناد آمـده، ایـن  کیفـی جایـگاه بسـیار مناسـبی دارد. همان طـور  شـاخص های 
دریافـت  حـوزه  آن  در  ده سـاله  بـازه  در  را  اسـتناد  بیشـترین  کـه  اسـت  مدارکـی  از  دسـته  آن  شـامل  مـدارک 
کمتـر از دانشـگاه صنعتـی  کلـی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر  کرده انـد. حـال بـا توجـه بـه آنکـه تعـداد مـدارک 
کـه  شـریف اسـت، امـا تعـداد مـدارک پـر اسـتناد ایـن دانشـگاه تقریبـًا دو برابـر دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت 
کیفیـت بسـیار مناسـب ایـن مقـاالت اسـت و همیـن امـر در بـاال بـردن دیگـر شـاخص های  ایـن نشـان دهنده 
کیفـی ایـن دانشـگاه بسـیار اثرگـذار بـوده اسـت. دانشـگاه علـم و صنعـت نیـز پـس از دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر 

کیفـی بسـیار مناسـبی دارد. جایـگاه 
جدول 1. وضعیت تعداد مدارک، میزان استناد دریافتی و ضریب همکاری دانشگاه های صنعتی تهران در حوزه مهندسی

تعداد نام دانشگاه
مدارک

تعداد 
استنادات

میانگین استناد به 
ازای هر مدرک

تعداد مدارک 
ضریب شاخص هرشپر استناد

همکاری

11198965498/6226890/63دانشگاه صنعتی شریف

11043979878/8747920/64دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8742811029/2730920/62دانشگاه علم و صنعت

 دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

4343298026/868570/62

85675608/834380/63دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشـگاه های صنعتـی مسـتقر در شـهر تهـران از نظـر شـاخص رشـد فعالیـت در این دوره دارای نوسـانات 
در  را  بیشـتری  نوسـان  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه  صنعتـی  دانشـگاه  میـان  ایـن  در  امـا  بوده انـد،  زیـادی 
شـاخص رشـد فعالیـت خـود داشـته اسـت. دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر و دانشـگاه علـم و صنعـت بـه نسـبت 
کمتـری بوده انـد. دانشـگاه صنعتـی خواجه نصیرالدین طوسـی در سـال 2002 بـا 98/8 درصد  دارای نوسـان 
کمترین میزان رشـد  رشـد بیشـترین میزان رشـد فعالیت را داشـته و در سـال 2001 با 50/8 درصد رشـد منفی 
را داشـته، امـا در ادامـه فعالیـت خـود بـه یـک پایـداری نسـبی رسـیده اسـت. دانشـگاه صنعتـی مالک اشـتر در 
سـال 2006 بـا 35/6 درصـد رشـد مثبـت بیشـترین میـزان رشـد فعالیـت را داشـته و در سـال 2012 بـا 42/5 
کـه دانشـگاه صنعتـی  کمتریـن میـزان رشـد فعالیـت بـوده اسـت. شـایان ذکـر اسـت  درصـد رشـد منفـی دارای 
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مالک اشـتر دارای نوسـانات دیگری نیز در رشـد فعالیت خود بوده اسـت؛ یعنی در سـال 2013، 32/2 درصد 
رشـد مثبـت و در سـال 2005، 37/6 درصـد رشـد منفـی داشـته اسـت. درخصـوص دانشـگاه های صنعتـی 
کـه دانشـگاه صنعتـی شـریف دارای رشـدی 30/6 درصدی  شـریف، امیرکبیـر و علـم و صنعـت بجـز سـال 2005 
بـازه رشـد  بـوده اسـت و معمـواًل در  کمتـری  ایـن دانشـگاه ها دارای نوسـان  بـوده اسـت، فعالیـت  و مثبـت 
گهانـی خاصـی در فعالیـت آنهـا ثبـت نشـده اسـت  20 درصـد مثبـت تـا 20 درصـد منفـی قـرار دارنـد و رشـد نا

)نمـودار1(.

 
 تهران در حوزه کلی مهندسیدر شهر صنعتی  یها دانشگاهوضعیت میزان رشد شاخص فعالیت : 9نمودار 

 

 تهران در حوزه کلی مهندسیدر شهر صنعتی  یها دانشگاهعالیت رشد شاخص ف: میانگین 8جدول 

دانشگاه صنعتی  نام دانشگاه
 شریف

دانشگاه صنعتی 
 امیرکبیر

دانشگاه علم 
 و صنعت

دانشگاه صنعتی 
 طوسی نیرالدینص خواجه

دانشگاه صنعتی 
 مالک اشتر

 %-9/۱ +%6/4 %-3/9 %-9/9 +%۲/۱ ساله ستیبمیانگین رشد 
  

است. در  شده دادهاخیر نشان  ساله ستیبشهر تهران در دوره در ی صنعتی ها دانشگاهمیانگین رشد تولیدات علمی  8در جدول    
زمانی پژوهش  بازهدر  نظرد می ها دانشگاهاین جدول میانگین رشد  در اما ،ی بررسی شدا نقطه صورت بهبخش قبلی رشد فعالیت 

از بین پنج دانشگاه صنعتی، دو دانشگاه صنعتی شریف و  ،شود یمول مشاهده که در این جد گونه همان. داده شده استنشان 
 خواجه)که دانشگاه صنعتی  اند داشتهمیانگین در این دوره رشد مثبت  صورت بهطوسی  نیرالدینص خواجهدانشگاه صنعتی 

امیرکبیر، علم و صنعت و  یصنعت یها دانشگاهطوسی رشد بیشتری نسبت به دانشگاه صنعتی شریف داشته است( و  نیرالدینص
 .اند بودهی خود در حوزه مهندسی ها تیفعالمالک اشتر دارای رشدی منفی در 

وضعیتی مطلوب )شاخص بین  مطالعه مورد یها دانشگاه همهشاخص تخصص نسبی  نظر ازکه  دهد یمنشان  8نمودار  یها افتهی   
، دانشگاه 65۲/۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 675/۱ه صنعتی شریف با ، دانشگا5۱6/۱دانشگاه علم و صنعت با  .دارندصفر و یک( 

-۶۰

-۴۰

-۲۰

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی شریف
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه علم و صنعت
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کلی مهندسی نمودار 1. وضعیت میزان رشد شاخص فعالیت دانشگاه های صنعتی در شهر تهران در حوزه 

کلی مهندسی جدول 2. میانگین رشد شاخص فعالیت دانشگاه های صنعتی در شهر تهران در حوزه 

نام دانشگاه
دانشگاه صنعتی 

شریف
دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر
دانشگاه علم و 

صنعت

دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین 

طوسی

دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر

میانگین رشد 
بیست ساله

%+0/8%-1/1%-1/3%+4/5%-0/1

در جـدول 2 میانگیـن رشـد تولیـدات علمـی دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران در دوره بیست سـاله 
اخیر نشـان داده شـده اسـت. در بخش قبلی رشـد فعالیت به صورت نقطه ای بررسـی شـد، اما در این جدول 
کـه در ایـن  میانگیـن رشـد دانشـگاه های مـد نظـر در بـازه زمانـی پژوهـش نشـان داده شـده اسـت. همان گونـه 
جـدول مشـاهده می شـود، از بیـن پنـج دانشـگاه صنعتـی، دو دانشـگاه صنعتـی شـریف و دانشـگاه صنعتـی 
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خواجـه نصیرالدیـن طوسـی به صـورت میانگیـن در ایـن دوره رشـد مثبـت داشـته اند )کـه دانشـگاه صنعتـی 
خواجه نصیرالدین طوسـی رشـد بیشـتری نسـبت به دانشـگاه صنعتی شـریف داشـته اسـت( و دانشـگاه های 
صنعتـی امیرکبیـر، علـم و صنعـت و مالـک اشـتر دارای رشـدی منفـی در فعالیت هـای خود در حوزه مهندسـی 

بوده انـد.
از نظـر شـاخص تخصـص نسـبی همـه دانشـگاه های مـورد  کـه  2 نشـان می دهـد  نمـودار  یافته هـای 
مطالعـه وضعیتـی مطلـوب )شـاخص بیـن صفـر و یـک( دارنـد. دانشـگاه علم و صنعت با 0/605، دانشـگاه 
صنعتـی شـریف بـا 0/576، دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـا 0/568، دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
تخصـص  شـاخص  در  را  پنجـم  تـا  اول  رتبه هـای   0/497 بـا  اشـتر  مالـک  صنعتـی  دانشـگاه  و   0/566 بـا 
را  دانشـگاه ها  ایـن  فعالیـت  شـاخص   2 نمـودار  در  آبی رنـگ  خـط  داده انـد.  اختصـاص  خـود  بـه  نسـبی 

می دهـد.  اول تا پنجم را در شاخص تخصص نسبی به  یها رتبه 4۱7/۱مالک اشتر با  صنعتی و دانشگاه 655/۱طوسی با  نیرالدینص خواجهنشـان 
 . دهد یمرا نشان  ها دانشگاهشاخص فعالیت این  8در نمودار  رنگ یآبخط  .اند دادهخود اختصاص 

 

 تهران در حوزه کلی مهندسیدر شهر صنعتی  یها دانشگاهتخصص نسبی  فعالیت و شاخص وضعیت: 8نمودار 

در این  ییگرا تخصصکه  دهد یممهندسی نشان  یها حوزهشاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی شریف در زیر دربارهمطالعه    
دارای بیشترین میزان  ۲9/۱با شاخص  مکانیک و ساخت و تولیدهندسی م حوزهریزبسیار مطلوب و در  ها حوزهزیر همهدانشگاه در 

حالت  نیز باالتر از است که این مقدار (49/۱) ستیز طیمحمهندسی  حوزه مقدار شاخص تخصص نسبی مربوط به نیتر نییپااست. 
 .(3)نمودار  است عملکرد منفی نداشته ها حوزهاز زیر کدام چیهاین دانشگاه در  ،یطورکل بهاست.  )صفر( میانه

 
 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی شریف در : 3نمودار 

دانشگاه صنعتی  دانشگاه علم و صنعت
 شریف

دانشگاه صنعتی 
 امیرکبیر

دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر الدین 

 طوسی

دانشگاه صنعتی مالک 
 اشتر

 ۱.4۱7 ۱.655 ۱.65۲ ۱.675 ۱.5۱6 شاخص تخصص نسبی
 8.۱78 3.599 3.536 3.796 4.۱6۲ شاخص فعالیت

۰.۰
۰.۵
۱.۰
۱.۵
۲.۰
۲.۵
3.۰
3.۵
۴.۰
۴.۵

۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.3

۰.۴

۰.۵

۰.۶

۰.۷

 شاخص فعالیت شاخص تخصص نسبی

۱.۲9 ۱.7۲ ۱.7۲ ۱.77 ۱.75 ۱.74 ۱.74 ۱.79 ۱.7۱ 
۱.4۱ ۱.49 

-9  

۱ 

9 

مهندسی 
مکانیک و 
ساخت و 

 تولید

مهندسی 
شیمی و 

 نفت

مهندسی 
 صنایع

مهندسی 
عمران و 
زمین 
 شناسی

متالوژی و 
مهندسی 
 متالوژی

مهندسی 
 هوافضا

مهندسی 
برق و 

 الکترونیک

مهندسی 
دریا و 
 اقیانوس

مهندسی 
 پزشکی

مهندسی نرم  
افزار و 

چندرسانه  
 ای

مهندسی 
محیط 
 زیست

کلی مهندسی نمودار 2. وضعیت شاخص فعالیت و تخصص نسبی دانشگاه های صنعتی در شهر تهران در حوزه 

نشـان  زیرحوزه هـای مهندسـی  نسـبی دانشـگاه صنعتـی شـریف در  مطالعـه دربـاره شـاخص تخصـص 
کـه تخصص گرایـی در ایـن دانشـگاه در همـه زیرحوزه هـا بسـیار مطلـوب و در زیرحـوزه مهندسـی  می دهـد 
شـاخص  مقـدار  پایین تریـن  اسـت.  میـزان  بیشـترین  دارای   0/81 شـاخص  بـا  تولیـد  و  سـاخت  و  مکانیـک 
کـه ایـن مقـدار نیـز باالتـر از حالـت  تخصـص نسـبی مربـوط بـه حـوزه مهندسـی محیط زیسـت )0/41( اسـت 
اسـت  نداشـته  منفـی  عملکـرد  زیرحوزه هـا  از  هیچ کـدام  در  دانشـگاه  ایـن  به طورکلـی،  اسـت.  )صفـر(  میانـه 

.)3 )نمـودار 
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اول تا پنجم را در شاخص تخصص نسبی به  یها رتبه 4۱7/۱مالک اشتر با  صنعتی و دانشگاه 655/۱طوسی با  نیرالدینص خواجه
 . دهد یمرا نشان  ها دانشگاهشاخص فعالیت این  8در نمودار  رنگ یآبخط  .اند دادهخود اختصاص 

 

 تهران در حوزه کلی مهندسیدر شهر صنعتی  یها دانشگاهتخصص نسبی  فعالیت و شاخص وضعیت: 8نمودار 

در این  ییگرا تخصصکه  دهد یممهندسی نشان  یها حوزهشاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی شریف در زیر دربارهمطالعه    
دارای بیشترین میزان  ۲9/۱با شاخص  مکانیک و ساخت و تولیدهندسی م حوزهریزبسیار مطلوب و در  ها حوزهزیر همهدانشگاه در 

حالت  نیز باالتر از است که این مقدار (49/۱) ستیز طیمحمهندسی  حوزه مقدار شاخص تخصص نسبی مربوط به نیتر نییپااست. 
 .(3)نمودار  است عملکرد منفی نداشته ها حوزهاز زیر کدام چیهاین دانشگاه در  ،یطورکل بهاست.  )صفر( میانه

 
 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی شریف در : 3نمودار 

دانشگاه صنعتی  دانشگاه علم و صنعت
 شریف

دانشگاه صنعتی 
 امیرکبیر

دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر الدین 

 طوسی

دانشگاه صنعتی مالک 
 اشتر

 ۱.4۱7 ۱.655 ۱.65۲ ۱.675 ۱.5۱6 شاخص تخصص نسبی
 8.۱78 3.599 3.536 3.796 4.۱6۲ شاخص فعالیت

۰.۰
۰.۵
۱.۰
۱.۵
۲.۰
۲.۵
3.۰
3.۵
۴.۰
۴.۵

۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.3

۰.۴

۰.۵

۰.۶

۰.۷

 شاخص فعالیت شاخص تخصص نسبی

۱.۲9 ۱.7۲ ۱.7۲ ۱.77 ۱.75 ۱.74 ۱.74 ۱.79 ۱.7۱ 
۱.4۱ ۱.49 

-9  

۱ 

9 

مهندسی 
مکانیک و 
ساخت و 

 تولید

مهندسی 
شیمی و 

 نفت

مهندسی 
 صنایع

مهندسی 
عمران و 
زمین 
 شناسی

متالوژی و 
مهندسی 
 متالوژی

مهندسی 
 هوافضا

مهندسی 
برق و 

 الکترونیک

مهندسی 
دریا و 
 اقیانوس

مهندسی 
 پزشکی

مهندسی نرم  
افزار و 

چندرسانه  
 ای

مهندسی 
محیط 
 زیست

نمودار 3. وضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی شریف در زیرحوزه های مهندسی

کـه میـزان تخصص گرایـی نسـبی در زیرحوزه هـای مختلـف مهندسـی در دانشـگاه  بـا توجـه بـه نمـودار 4  
علـم و صنعـت را نشـان می دهـد، ایـن دانشـگاه در زیرحوزه مهندسـی عمـران و زمین شناسـی دارای باالترین 
کمترین مقدار تخصص نسـبی این دانشـگاه در زیرحوزه مهندسـی  شـاخص تخصص نسـبی )0/76( اسـت. 

محیط زیسـت )0/18( اسـت.

 

 ،دهد یمی مختلف مهندسی در دانشگاه علم و صنعت را نشان ها حوزهریزنسبی در  ییگرا تخصصمیزان که   4نمودار  با توجه به   
( است. کمترین مقدار 75/۱دارای باالترین شاخص تخصص نسبی ) یشناس نیزممهندسی عمران و  یرحوزهزدانشگاه در  این

 ( است.9۲/۱) ستیز طیمحمهندسی  یرحوزهزتخصص نسبی این دانشگاه در 

 
 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه علم و صنعت در : 4نمودار 

در این دانشگاه در حالت خوبی قرار دارد و  ها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بیشتر    
 55/۱با شاخص  شیمی و نفتبا اختالف اندکی نسبت به مهندسی  7۱/۱با شاخص  یشناس نیزم عمران و مهندسی حوزهریز

با  (99/۱) یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  حوزهریزتخصص نسبی ، 6. همچنین با توجه به نمودار شته استدا را عملکردبهترین 
 نزدیک به متوسط قرار دارد. در حالتکمترین مقدار 

 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در : 6نمودار 

۰.۷۶
۰.۶۶ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۰ ۰.۵۴ ۰.۵۴

۰.3۹ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۱۸

-۱

۰

۱

مهندسی 
عمران و 
زمین 
 شناسی

مهندسی 
مکانیک و 
ساخت و 

 تولید

مهندسی 
 صنایع

مهندسی 
شیمی و 

 نفت

متالوژی و 
مهندسی 
 متالوژی

مهندسی 
دریا و 
 اقیانوس

مهندسی 
برق و 

 الکترونیک

مهندسی 
 پزشکی

مهندسی 
 هوافضا

مهندسی 
نرم افزار و 
چندرسانه  

 ای

مهندسی 
محیط 
 زیست

۱.7۱ ۱.55 ۱.58 ۱.59 ۱.66 ۱.66 ۱.6۱ ۱.45 ۱.46 
۱.87 

۱.99 

-9  

۱ 

9 

مهندسی 
عمران و 
زمین 
 شناسی

مهندسی 
شیمی و 

 نفت

مهندسی 
مکانیک و 
ساخت و 

 تولید
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 ای

نمودار 4. وضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه علم و صنعت در زیرحوزه های مهندسی

وضعیـت شـاخص تخصـص نسـبی بـرای دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـرای بیشـتر زیرحوزه هـا در حالـت 
خوبـی قـرار دارد و ایـن دانشـگاه در زیرحـوزه مهندسـی عمـران و زمین شناسـی بـا شـاخص 0/70 بـا اختـالف 
اندکـی نسـبت بـه مهندسـی شـیمی و نفـت بـا شـاخص 0/66 بهتریـن عملکـرد را داشـته اسـت. همچنیـن بـا 
کمتریـن مقدار در  توجـه بـه نمـودار 5، تخصـص نسـبی زیرحـوزه مهندسـی نرم افـزار و چندرسـانه ای )0/11( بـا 

حالـت نزدیـک بـه متوسـط قـرار دارد.
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 ،دهد یمی مختلف مهندسی در دانشگاه علم و صنعت را نشان ها حوزهریزنسبی در  ییگرا تخصصمیزان که   4نمودار  با توجه به   
( است. کمترین مقدار 75/۱دارای باالترین شاخص تخصص نسبی ) یشناس نیزممهندسی عمران و  یرحوزهزدانشگاه در  این

 ( است.9۲/۱) ستیز طیمحمهندسی  یرحوزهزتخصص نسبی این دانشگاه در 

 
 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه علم و صنعت در : 4نمودار 

در این دانشگاه در حالت خوبی قرار دارد و  ها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بیشتر    
 55/۱با شاخص  شیمی و نفتبا اختالف اندکی نسبت به مهندسی  7۱/۱با شاخص  یشناس نیزم عمران و مهندسی حوزهریز

با  (99/۱) یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  حوزهریزتخصص نسبی ، 6. همچنین با توجه به نمودار شته استدا را عملکردبهترین 
 نزدیک به متوسط قرار دارد. در حالتکمترین مقدار 

 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در : 6نمودار 
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نمودار 5. وضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زیرحوزه های مهندسی

بـر اسـاس یافته هـای مربـوط بـه دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدین طوسـی، شـاخص تخصص نسـبی 
در زیرحـوزه مهندسـی عمـران و زمین شناسـی بـا 0/70 بیشـترین میـزان تخصص گرایـی را نشـان می دهـد و 
کمترین مقدار  پـس از آن زیرحوزه هـای مهندسـی مکانیـک و سـاخت و تولیـد و مهندسـی هوافضا قرار دارنـد. 
کـه بـه معنای  شـاخص تخصـص نسـبی مربـوط بـه زیرحـوزه مهندسـی نرم افـزار و چندرسـانه ای )0/06( اسـت 

عملکـرد متوسـط دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی در ایـن زیرحوزه اسـت )نمـودار 6(.

عمران و مهندسی  حوزهریزطوسی، شاخص تخصص نسبی در  یرالدیننص خواجهمربوط به دانشگاه صنعتی  یها افتهیبر اساس    
مهندسی مکانیک و ساخت و تولید  یها حوزهزیر آن از پسو  دهد یمرا نشان  ییگرا تخصصبیشترین میزان  7۱/۱با  یشناس نیزم

( ۱5/۱) یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  یرحوزهزکمترین مقدار شاخص تخصص نسبی مربوط به  و مهندسی هوافضا قرار دارند.
(.5)نمودار طوسی در این زیرحوزه است  یرالدیننص خواجهی عملکرد متوسط دانشگاه صنعتی اکه به معن است

 مهندسی یها حوزهریزطوسی در  نصیرالدین خواجهوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی : 5نمودار 

. در داده شده استمالک اشتر نشان  صنعتی مهندسی در دانشگاه یها حوزهریز نسبیتخصص  یها شاخصوضعیت  7 نموداردر    
در میان  و دوم را جایگاه اول یبترت به 75/۱و  7۲/۱هوافضا و مهندسی شیمی و نفت با شاخص مهندسی  حوزهریزدو  این دانشگاه

با شاخص نزدیک به صفر جزء  یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  ،است شده دادهدر نمودار نشان  طورکه همان. دارند ها حوزهریزسایر 
شاخص تخصص نسبی مهندسی پزشکی در این دانشگاه دارای مقدار  که ییآنجا ازاست. با عملکرد متوسط جهانی  یها حوزهزیر
 است از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. -7۱/۱

 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در : 7نمودار 
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 ای

مهندسی 
 پزشکی

نمودار 6. وضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در زیرحوزه های مهندسی

در نمـودار 7 وضعیـت شـاخص های تخصـص نسـبی زیرحوزه هـای مهندسـی در دانشـگاه صنعتی مالک 
اشـتر نشـان داده شـده اسـت. در ایـن دانشـگاه دو زیرحـوزه مهندسـی هوافضـا و مهندسـی شـیمی و نفـت 
زیرحوزه هـا دارنـد. همان طورکـه  را در میـان سـایر  و دوم  اول  به ترتیـب جایـگاه  بـا شـاخص 0/78 و 0/76 
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بـه صفـر جـزء  نزدیـک  بـا شـاخص  نرم افـزار و چندرسـانه ای  نمـودار نشـان داده شـده اسـت، مهندسـی  در 
کـه شـاخص تخصـص نسـبی مهندسـی پزشـکی  زیرحوزه هـای بـا عملکـرد متوسـط جهانـی اسـت. از آنجایـی 

در ایـن دانشـگاه دارای مقـدار 0/70- اسـت از وضعیـت نامطلوبـی برخـوردار اسـت.

عمران و مهندسی  حوزهریزطوسی، شاخص تخصص نسبی در  یرالدیننص خواجهمربوط به دانشگاه صنعتی  یها افتهیبر اساس    
مهندسی مکانیک و ساخت و تولید  یها حوزهزیر آن از پسو  دهد یمرا نشان  ییگرا تخصصبیشترین میزان  7۱/۱با  یشناس نیزم

( ۱5/۱) یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  یرحوزهزکمترین مقدار شاخص تخصص نسبی مربوط به  و مهندسی هوافضا قرار دارند.
(.5)نمودار طوسی در این زیرحوزه است  یرالدیننص خواجهی عملکرد متوسط دانشگاه صنعتی اکه به معن است

 مهندسی یها حوزهریزطوسی در  نصیرالدین خواجهوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی : 5نمودار 

. در داده شده استمالک اشتر نشان  صنعتی مهندسی در دانشگاه یها حوزهریز نسبیتخصص  یها شاخصوضعیت  7 نموداردر    
در میان  و دوم را جایگاه اول یبترت به 75/۱و  7۲/۱هوافضا و مهندسی شیمی و نفت با شاخص مهندسی  حوزهریزدو  این دانشگاه

با شاخص نزدیک به صفر جزء  یا چندرسانهو  افزار نرممهندسی  ،است شده دادهدر نمودار نشان  طورکه همان. دارند ها حوزهریزسایر 
شاخص تخصص نسبی مهندسی پزشکی در این دانشگاه دارای مقدار  که ییآنجا ازاست. با عملکرد متوسط جهانی  یها حوزهزیر
 است از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. -7۱/۱

 مهندسی یها حوزهریزوضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در : 7نمودار 
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مهندسی 
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نمودار 7. وضعیت شاخص تخصص نسبی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در زیرحوزه های مهندسی

بـا توجـه بـه جـداول قبلـی، دانشـگاه های مـورد مطالعـه در هـر یـک از زیرحوزه هـای مهندسـی به صـورت 
جـدول 3 رتبه بنـدی می شـوند.

جدول 3. رتبه بندی دانشگاه های صنعتی در شهر تهران بر اساس شاخص تخصص نسبی در زیرحوزه های مهندسی

                                   نام دانشگاه
        نام زیرحوزه

دانشگاه 
شریف

دانشگاه 
امیرکبیر

دانشگاه علم 
و صنعت

دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی

دانشگاه 
مالک اشتر

14352متالوژی و مهندسی متالوژی

14325مهندسی برق و الکترونیک

12435مهندسی پزشکی

12435مهندسی دریا و اقیانوس

13452مهندسی شیمی و نفت

13245مهندسی صنایع

14235مهندسی عمران و زمین شناسی

23451مهندسی محیط زیست

14325مهندسی مکانیک و ساخت و تولید

13245مهندسی نرم افزار و چندرسانه ای

24531مهندسی هوافضا
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بحث� 7
دانشـگاه  کـه  داد  نشـان  تهـران  شـهر  در  صنعتـی  دانشـگاه های  وضعیـت  درخصـوص  انجام شـده  مطالعـه 
صنعتـی شـریف از نظـر تعـداد مـدارک رتبـه نخسـت را در میـان دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران دارد، اما 
کیفـی دانشـگاه های صنعتـی امیرکبیـر و علـم و صنعـت عملکرد بهتری را نسـبت به دانشـگاه های دیگر  از نظـر 
کیفی )میانگین اسـتناد بـه ازای هر مدرک(  داشـته اند و دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی از نظـر 
عملکرد ضعیف تری را نسـبت به بقیه داشـته اسـت. به طورکلی، میانگین اسـتناد به هر مدرک دانشـگاه های 
بـا همیـن شـاخص در پژوهـش سـینگ و  کـه در مقایسـه  قـرار داشـت  تـا 9/27  بیـن 6/86  مـورد مطالعـه 
کشـور هندوسـتان در حـوزه بیوتکنولـوژی  کـه بـرای ده دانشـگاه برتـر در   )Singh & Tripathi, 2018( تریپاتـی
بایـد در  کـه دانشـگاه های مـورد مطالعـه  گرفـت  تـا 23/78 به دسـت آمـد، می تـوان نتیجـه  بـازه 11/35  در 
کیفیـت مقـاالت خـود تـالش بیشـتری داشـته باشـند. ایـن شـاخص همچنیـن بـرای دانشـگاه های  افزایـش 
.)Sagar et al., 2014( کشـاورزی در بـازه 0/44 تـا 17/27 قـرار داشـت کشـور هندوسـتان در حـوزه   پرتولیـد 

با توجه به پژوهش االنگو )Elango, 2019(، این شاخص ها بیانگر بهره وری علمی هستند و بنابراین، می توان 
کـه دانشـگاه های صنعتـی امیرکبیـر و علـم و صنعـت دارای بهـره وری علمـی باالتـری نسـبت بـه  گرفـت  نتیجـه 
بقیـه دانشـگاه های مـورد مطالعـه هسـتند. ضریـب همکاری دانشـگاه های مـورد مطالعه در این حوزه نسـبتًا 
که این امر می تواند نشان دهنده تشابه الگوی همکاری  باال و بسیار به هم نزدیک بود )بین 0/62 تا 0/64( 
)Singh & Tripathi, 2018( در حوزه مهندسـی باشـد. این شـاخص در مقایسـه با پژوهش سـینگ و تریپاتی 

کشـور هندوسـتان در حـوزه بیوتکنولـوژی بیـن 0/44 تا 0/67 قرار داشـت، قابل  کـه بـرای ده دانشـگاه برتـر در 
،)Ghamsari et al., 2007( قبول است. همچنین این یافته ها با نتایج پژوهش تصویری قمصری و جهان نما 

اسدی و همکاران )Asadi et al., 2013( و تیرگر و همکاران )Tirgar et al., 2019( همسویی دارد.
مهندسـی،  حـوزه  در  مطالعـه  مـورد  دانشـگاه های  فعالیـت  شـاخص  رشـد  میـزان  وضعیـت  نظـر  از 
دانشـگاه های صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و مالـک اشـتر در طـی سـال های مـورد مطالعـه به ترتیـب 
کـه ایـن با نتایـج پژوهش تصویـری قمصری و  دارای نوسـانات بیشـتری نسـبت بـه بقیـه دانشـگاه ها بوده انـد 
همکاران )Ghamsari et al., 2014( هماهنگ است. این نوسانات ممکن است ناشی از توجه یا بی توجهی 
گرچـه ممکـن اسـت دالیـل مختلـف دیگـری از جملـه  دانشـگاه بـه ایـن حـوزه در سـال های مختلـف باشـد، 
کـه در پژوهـش  کاری آنـان  کاربردی تـر شـدن تولیـدات یـا درگیـری پژوهشـگران در چندیـن پـروژه و مشـغله 
تصویری قمصری و همکاران )Ghamsari et al., 2014( به آن اشـاره شـده اسـت نیز در این نوسـانات دخیل 
کمتـری بوده انـد. به طورکلـی، میانگیـن  باشـد. امـا سـه دانشـگاه دیگـر در طـی ایـن سـال ها دارای نوسـانات 
رشـد شـاخص فعالیـت دانشـگاه های خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و صنعتـی شـریف در بیـن سـال های مـورد 
)Fazeli Varzaneh et al., 2018( همـکاران  و  ورزنـه  فاضلـی  پژوهـش  نتایـج  بـا  کـه  بـوده  مثبـت   مطالعـه 

و اسـدی و همـکاران )Asadi et al., 2013( همسـو اسـت. ایـن امـر بیانگـر توجـه ایـن دانشـگاه ها بـه تخصصی 



144 بررسی تطبیقی تخصص گرایی تولیدات علمی...

کـه تخصص گرایـی شـاخص پیشـرفت علـم در هـر  کـه )Fattahi, 2005( بیـان می کنـد  شـدن اسـت، همان طـور 
جامعـه تلقـی می شـود. بـا توجـه بـه آنکـه مقـدار رشـد شـاخص فعالیـت بـرای دانشـگاه های صنعتـی امیرکبیر، 

کمتـر این سـه دانشـگاه به تخصصی شـدن اسـت. علـم و صنعـت و مالـک اشـتر منفـی بـود، بیانگـر توجـه 
وضعیـت شـاخص تخصـص نسـبی در حـوزه مهندسـی دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران در سـطح 
مثبـت و مطلوبـی نسـبت بـه تولیـدات ایـن حـوزه در دنیـا ارزیابی شـد )شـاخص تخصص نسـبی باالتـر از صفر( 
کشـورهای  کـه برخـالف نتایـج پژوهـش هـو و روسـئو )Hu & Rousseau, 2009( درخصـوص عملکـرد ضعیـف 
ایـن  بـودن  بـه ماهیـت صنعتـی  بـا توجـه  ایـن موضـوع  البتـه،  بـه میانگیـن جهانـی اسـت.  آسـیایی نسـبت 
ایـن شـاخص در میـان دانشـگاه های مـورد مطالعـه  از ذهـن نیسـت. به طورکلـی، مقایسـه  دانشـگاه ها دور 
و عملکـرد  و تخصـص 0/605(   4/058 فعالیـت  )بـا شـاخص  و صنعـت  علـم  دانشـگاه  بهتـر  بیانگـر عملکـرد 
ضعیف تـر دانشـگاه صنعتـی مالـک اشـتر )بـا شـاخص فعالیـت 2/972 و تخصـص 0/497( اسـت. شـاخص 
تخصـص نسـبی به طـور خـودکار وضعیـت فعالیـت یـک دانشـگاه را در یـک حـوزه نسـبت بـه رقیبـان خـود در 
کـه شـاخص فعالیـت   )Singh & Tripathi, 2018( آن حـوزه می سـنجد. امـا در پژوهـش سـینگ و تریپاتـی
کشـور هندوسـتان در حـوزه بیوتکنولـوژی محاسـبه شـده بـود و ایـن شـاخص در  بـرای ده دانشـگاه برتـر در 
بـازه 0/777 تـا 1/232 قـرار داشـت، در مقایسـه بـا نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان دهنده عملکـرد مطلوب تـر 
کشـور  دانشـگاه های صنعتی در شـهر تهران در حوزه تخصصی خود )مهندسـی( نسـبت به دانشـگاه های برتر 
هندوسـتان در حوزه بیوتکنولوژی اسـت. اما مقایسـه شـاخص فعالیت دانشـگاه های صنعتی در شـهر تهران 
کمتریـن شـاخص فعالیـت بـه ترتیـب  کـه بیشـترین و  کشـاورزی  کشـور هندوسـتان در حـوزه  بـا دانشـگاه های 
8/17 و 1/21 بـود )Sagar et al., 2014(، نشـان دهنده عملکـرد ضعیف تـر دانشـگاه های صنعتـی در شـهر 
کشـور هندوسـتان اسـت. کشـاورزی  تهـران در حـوزه تخصصـی خـود )مهندسـی( نسـبت بـه حـوزه تحقیقـات 

گـر از شـاخص تخصـص زیرحوزه هـای دانشـگاه صنعتـی شـریف میانگیـن بگیریـم،  کـه ا یـادآوری می شـود 
کلی مهندسـی این دانشـگاه 0/576 اسـت و  کـه ایـن مقـدار بـرای حـوزه  ایـن عـدد 0/7 خواهـد بـود، درحالـی 
کـه ایـن دانشـگاه در حوزه هـای غیـر مهندسـی هـم فعال بـوده و پاییـن بودن  ایـن می توانـد بدیـن معنـا باشـد 
که میـزان تخصص  ایـن شـاخص بـه همیـن دلیـل اسـت. به طورکلی، این شـاخص یک شـاخص نسـبی اسـت 
گـر ایـن دانشـگاه در حوزه هـای غیـر  یـک دانشـگاه را در حـوزه ای خـاص نسـبت بـه دیگـر رقبـا می سـنجد و ا
که در جدول 3 نشـان داده شـد، دانشـگاه  مهندسـی فعـال نبـود، مقـدار ایـن شـاخص باالتـر بـود. همان طـور 
زیرحوزه هـای  بیشـتر  در  کـه  گفـت  می تـوان  پـس  دارد،  را  اول  رتبـه  زیرحوزه هـا  بیشـتر  در  شـریف  صنعتـی 

مهندسـی، ایـن دانشـگاه در جایـگاه باالتـری نسـبت بـه چهـار دانشـگاه دیگـر قـرار دارد.
درخصـوص شـاخص تخصـص نسـبی زیرحوزه هـای مهندسـی، باالتریـن میـزان تخصـص نسـبی مربـوط 
بـه دانشـگاه صنعتـی شـریف و در زیرحـوزه مهندسـی مکانیـک و سـاخت و تولیـد بـود. دو زیرحـوزه مهندسـی 
کسـب  کشـاورزی و مهندسـی بافت و سـلول در همه دانشـگاه های مورد مطالعه شـاخص تخصص زیر صفر را 
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کـه ایـن امـر نشـان دهنده فعـال نبـودن این دانشـگاه ها در این دو زیرحـوزه اسـت. بنابراین، این  کـرده بودنـد 
دو زیرحوزه از نتایج پژوهش حذف شـدند. همچنین در زیرحوزه مهندسـی پزشـکی فقط دانشـگاه صنعتی 
کـه ایـن امـر می توانـد ناشـی از بی توجهـی بـه ایـن  مالـک اشـتر دارای شـاخص تخصـص نسـبی منفـی بـود 

زیرحـوزه یـا احتمـااًل فعـال نبـودن ایـن زیرحـوزه در این دانشـگاه باشـد.
درخصـوص رتبه بنـدی دانشـگاه های مـورد مطالعـه بـر اسـاس شـاخص تخصـص نسـبی در زیرحوزه های 
اشـتر( و مهندسـی هوافضـا  بـرای مالـک  اول  )رتبـه  زیرحوزه هـای مهندسـی محیط زیسـت  بجـز  مهندسـی، 

)رتبـه اول بـرای دانشـگاه مالـک اشـتر( در مابقـی زیرحوزه هـا دانشـگاه صنعتـی شـریف رتبـه اول را داشـت.

نتیجه گیری� 8
از  ایـن دانشـگاه ها  کـه  تهـران نشـان داد  بررسـی شـاخص های علم سـنجی دانشـگاه های صنعتـی در شـهر 
نظـر فعالیـت در حوزه هـای مهندسـی وضعیـت مطلوبـی نسـبت بـه فعالیـت دیگـر مؤسسـات در ایـن حوزه هـا 
نیازمنـد توجـه بیشـتر مسـئوالن و سیاسـتگذاران دانشـگاه ها به منظـور  از حوزه هـا  البتـه، در برخـی  دارنـد. 
کیفـی پژوهش هاسـت. در میـان دانشـگاه های صنعتـی در شـهر تهـران، دانشـگاه صنعتـی  کّمـی و  ارتقـای 
کـه می توانـد الگـوی مناسـبی بـرای  شـریف در بیشـتر زیرحوزه هـای مهندسـی عملکـرد بهتـری داشـته اسـت 

سـایر دانشـگاه ها بـرای بهبـود عملکردشـان باشـد.
زیرحـوزه  بـه  اشـتر  مالـک  صنعتـی  دانشـگاه  کـه  می شـود  پیشـنهاد  پژوهـش،  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
کرده اسـت، توجه بیشـتری داشته باشد،  کسـب  که در آن شـاخص تخصص نسـبی منفی  مهندسـی پزشـکی 
کمتـر این دانشـگاه نسـبت بـه دنیـا در حوزه مربوط اسـت.  کـه منفـی بـودن ایـن شـاخص بیانگـر فعالیـت  چـرا 
کـه دارای  کـه دانشـگاه های صنعتـی امیرکبیـر، علـم و صنعـت و مالـک اشـتر  همچنیـن پیشـنهاد می شـود 
میانگیـن رشـد منفـی شـاخص فعالیـت در بـازه زمانـی مـورد مطالعـه بوده انـد، فعالیت بیشـتری در حوزه های 

مهندسـی داشـته باشـند.
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اطالعـات  		 مدیریـت  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوی  آزاد:  قـادری  عرفـان 

دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران. مشـاور آمـاده سـازی مجـالت بـه منظـور 

حضـور در نمایـه هـای بیـن المللـی و انتشـار چنـد مقالـه علمـی پژوهشـی در 

تهـران دانشـگاه  مدیریـت  دانشـکده  آموزشـی  برگزیـده  سـنجی،  علـم  ی  حـوزه 

کارشناسـی ارشـد رشـته علم سـنجی در 		 محسـن فاضلـی ورزنـه: دانشـجوی 

دانشـگاه تهـران، داور پایـگاه بیـن المللـی DOAJ، انتشـار چنـد مقالـه علمـی 

و پژوهشـی در حـوزه ی علـم سـنجی، ترسـیم نقشـه هـای علمـی، شـبکه های 

اجتماعی

دانشـکده 		 شناسـی  دانـش  و  اطالعـات  علـوم  اسـتادیار  فـر:  فهیمـی  سـپیده 

تهـران، مشـاور علـم سـنجی معاونـت پژوهشـی دانشـگاه  مدیریـت دانشـگاه 

تهـران، انتشـار بیـش از 50 مقالـه علمـی پژوهشـی و علمـی ترویجـی  فارسـی 

کتـاب سـال دهخـدا،  کتـاب، برگزیـده جشـنواره  و انگلیسـی، مولـف 3 عنـوان 

ج افشـار، جشـنواره  ایـر المللـی فارابـی، جشـنواره  بیـن  برگزیـده ی جشـنواره 

دانشـگاهی. جهـاد  جشـنواره  تهـران،  دانشـگاه  پژوهـش 


