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چڪیده

پژوهشکده  پژوهشگران  علمی  تولیدات  میزان  بررسی  هدف: 
مهندسی سازمان فضایی ایران در سال های 1369-  1388است.

روش/ رویكرد پژوهش: روش کتاب سنجی، و جامعه آماری، تولیدات 
علمی پژوهشگران شاغل در پژوهشکده مهندسی است. 

یافته ها: طی سال های مورد بررسی 1012 اثر علمی شامل 969 عنوان 
مقاله، 11 عنوان کتاب، و 32 عنوان ثبت اخرتاع تولید شده است. 
بیشرتین تعداد مربوط به سال 1382 و کمرتین مربوط به سال 1369 
است. از بین قالب های مختلف انتشاراتی، سهم مقاالت ارائه  شده 
در کنفرانس های ملی بیش از سایر قالب هاست. 98 درصد تولیدات 
علمی تألیف و تنها 2 درصد ترجمه بوده است. باالترین رسانه تولید 
به معاونت پژوهشی اختصاص دارد. نسبت مقاالت منترششده در 
مجالت داخلی به مقاالت منترششده در مجالت خارجی 1/45 است. 
 ISI 5/5 درصد از تولیدات پژوهشگران در نرشیات منایه  شده در
منترش شده و روند روبه رشدداشته است. پراستنادترین مقاله با 15 

بار استناد در سال 2007 منترش شده است.
نتیجه گیری: تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در بازه 
زمانی موردنظر روند روبه رشدی داشته، ولی این رشد منظم نبوده 
است. برای اینکه روند روبه رشد تولیدات علمی در سال های آینده نیز 
ادامه داشته باشد، الزم است بر تقویت فعالیت های پژوهشی تأکید 

بیشرتی شود.
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حمل ونقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران 

)نویسنده مسئول(

2. . دانشیار پژوهشکده سامانه های حمل ونقل 

فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

3.    استادیار پژوهشکده سامانه های 

حمل ونقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

4. King

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
مهندسی سازمان فضایی ایران

فاطمه تصویری قمرصی  1 | حامد صالحی2 | سعید شاخصی3

دریافت:  1390/2/9           پذیرش:  1390/8/30   

مقدمه
بدون شک توانمندی و توسعه واقعی کشورها به میزان زیادی با توانایی آنها در تولید 
علم رابطه مستقیم دارد. تولیدات علمی هر کشوری به عنوان شاخصی از فعالیت های 
علمی، در سطح ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. حری )1373( به نقل 
از کینگ4 اظهار می دارد: »سرمایه گذاری در امر تحقیق، درواقع سرمایه گذاری برای تولید 
اطالعات علمی است. در اینجا شرایطی فراهم می گردد که متخصصان هر حوزه بتوانند 
با استفاده از تخصص های خود در مطالعات هدفداری که انجام می دهند، اطالعات نوینی 
را برای بهره مند شدن دیگران تولید و عرضه کنند. این گونه تولید علمی را می توان بازده 

سرمایه گذاری برای فعالیت های پژوهشی به  شمار آورد«.
ازآنجایی که افزایش و تعمیق فعالیت های پژوهشی زمینه ساز اصلی توسعه و پیشرفت 
یک کشور محسوب می شوند، امروزه بخش قابل توجهی از امکانات کشورهای پیشرفته جهان 
صرف امور تحقیقاتی می شود. از این رو برای تحقق اهداف توسعه ای کشور، هدایت تحقیقات 
به سوی اولویت هایی که برگرفته از نیازهاست، امری اجتناب ناپذیر به شمار می آید. یکی از 
گام های مهم در شناسایی نیازهای اساسی کشور که در جهت دهی و تعریف پژوهش های 
آتی از نقشی محوری برخوردار است، بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر فعالیت های پژوهشی 
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی است. تعدادمقاالت 
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چاپ  شده در نشریات معتبر بین المللی، مجالت علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی ازجمله 
شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشور است. افزایش این تعداد نشانگر رشد 

تولید علم در ایران است )طالبی، 1381(. 
مسئله اساسی موردنظر در این پژوهش آن است که وضعیت تولیدات علمی منتج از 
فعالیت های پژوهشی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی را مشخص کند. در این پژوهش، 
تولیدات علمی پژوهشگران این پژوهشکده از نظر کّمی و باتوجه به نوع آن اعم از کتاب ها، 
مقاله های منتشر شده در نشریات داخل و خارج کشور، مقاالت ارائه  شده در کنفرانس های 
داخلی و خارجی و ثبت اختراع در سال های 1369 - 1388 مشخص شده است. همچنین 
تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی ISI و تعداد استنادهای صورت گرفته به این 

مقاالت ارائه شده است. 
سنجش تولیدات علمی در پژوهشکده مهندسی از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. 
از این طریق می توان به تصویر عینی از فعالیت های علمی پژوهشکده دست یافت. یافته های 
این پژوهش می تواند به شناسایی جایگاه علمی پژوهشکده مهندسی و برنامه ریزی برای 
توسعه آن در سطح ملی کمک کند. همچنین با استفاده از نتایج این تحقیق می توان عالوه  بر 
شناخت وضعیت گذشته، به ابزار مناسبی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح برای 
آینده نایل شد و امکان بیشتری را برای هدفدار کردن حرکت های علمی و تعیین اولویت های 

پژوهشی فراهم آورد.    
در حوزه تولید علم، پژوهش های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است 

که به برخی از آنها اشاره می شود.
آبام )1379( تولید اطالعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران را 
در طی سال های 1358 - 1378 بررسی کرد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر تولیدات 
علمی)55/62 درصد( در قالب مقاله ارائه شده است. پس از آن پایان نامه )22/39 درصد( 
بیشترین فراوانی را داراست. بررسی سال های انتشار این تولیدات علمی نشان داد که تولیدات 

علمی اعضای هیئت علمی در سال های مورد مطالعه روند رو به رشدی داشته است. 
فهیمیان )1381( وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و 
مهندسی دانشگاه تربیت مدرس را در طول سال های 1375 لغایت 1379 مورد بررسی قرار 
داد. یافته های پژوهش وی نشان داد بیشتر تولیدات علمی در قالب مقاالت التین )47/68 
درصد( و کمترین سهم تولیدات علمی مربوط به کتاب )با 4/06 درصد( است. همچنین 
نتایج نشان می دهد که تولید اطالعات علمی در طول سال های موردنظر در پژوهش از رشد 

چشمگیری برخوردار است.

فاطمه تصویری قمصری 
حامد صالحی  |  سعید شاخصی
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سامانیان )1382( وضعیت کّمی تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که روند 
تولید مقاالت علمی، اجرای طرح های پژوهشی و تألیف کتاب در میان گروه های آموزشی 
طی سال های مورد تحقیق سیر صعودی داشته است. بیشترین تولید اطالعات علمی از نظر 
موضوعی مربوط به گروه آموزشی علوم انسانی، و نوع و میزان اطالعات علمی تولیدشده 
نیز بیشتر در قالب مقاله است. بررسی منابع بیان می دارد که اطالعات علمی تولیدشده در طی 

سال های موردنظر در نشریات داخلی به چاپ رسیده اند.
گنجی و آزاد )1384( وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد را بررسی کردند. یافته های پژوهش نشان داد 55/71 درصد تولیدات علمی 
جامعه مورد مطالعه در قالب مقاله و 44/29 درصد به صورت کتاب بوده است. از دیگر نتایج 
تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1( بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای دارای 
مدرك دکتری و اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تفاوت معنادار وجود دارد؛ 2( بین 
تولیدات علمی- پژوهشی اعضای تدریس کننده در دوره های تحصیالت تکمیلی و اعضای 
غیرتدریس کننده در دوره های تحصیالت تکمیلی، تفاوت معنادار وجود دارد؛ 3(بین سال های 
اشتغال در دانشگاه و تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت عملی رابطه معنادار وجود 
دارد؛ 4( بین درجه آشنایی اعضای هیئت علمی با زبان انگلیسی و تولیدات علمی- پژوهشی 
آنها، رابطه معنادار وجود دارد؛ 5( بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای استفاده کننده از 
فرصت های مطالعاتی و اعضایی که از این فرصت هااستفاده نمی  کنند تفاوت معنادار وجود 
دارد؛ 6( بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه علوم، کشاورزی، 
مهندسی، و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد؛ و 7( بین تولیدات تألیفی و ترجمه ای 

اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موردنظر، تفاوت معنادار وجود دارد.
تصویری و جهان نما )1386( به بررسی وضعیت کّمی تولیدات علمی پژوهشگران 
پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در سال های 1370-1384پرداختند. نتایج نشان می دهد 
که بیشتر تولیدات علمی )86/3 درصد( در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه شده است. 
97/7 درصد تولیدات علمی به صورت تألیف منتشر شده است. بیشترین تولیدات در سال 
1382 و کمترین تولیدات در سال های 1371 و 1372 منتشر شده اند. مهم ترین مشکالت 
پژوهشگران در انتشار آثار علمی، وجود موانع مختلف برای شرکت در گردهمایی های داخلی 

و خارجی و طوالنی بودن مراحل تصویب آثار عنوان شده است.
عصاره و باوی )1388( وضعیت تولید اطالعات علمی توسط اعضای هیئت علمی 
پژوهشگاه صنعت نفت را طی سال های 1382-1386 مطالعه کردند. نتایج تحقیق نشان داد  در 

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
مهندسی سازمان فضایی ایران
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طول سال های مورد مطالعه مجموعاً 3192 اثر علمی تولید شده است. از این بین، 1665 عنوان 
)52/2 درصد( مقالـه، 1412 عنوان )44/2 درصد( طرح تحقیقاتـی خاتمه  یافته، 103 عنوان )3/2 
درصد( پایان  نامه هدایت  شـده و 12 عنوان )0/4 درصد( کتاب است. به  طورکلی، تولید اطالعات 
علمی طی سال های 1368- 1377، روندی افزایشی داشته است. از سال 1377 به بعد، روند 
تولید اطالعات علمی نسبتاً ثابت مانده و نسبت به سال 1377 نیز کاهش نشان می  دهد. 22 

درصد از مقاله های ارائه  شده، در نشریه  های معتبر داخلی و خارجی منعکس شده است.
عصاره، قانع، و رحمانی )1389( به بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه 
شیراز در سطوح ملی و بین المللی در یک دوره 8 ساله پرداختند. یافته های این پژوهش نشان 
داد که در طول مدت مطالعه، 8507 مدرك در قالب های مختلف تولید شده است که از این 
تعداد، 4218 مورد مقاالت مجالت، 3308 مورد مقاالت کنفرانس، 515 مورد طرح های 
پژوهشی، 376 مورد کتاب، و 90 مورد اختراعات و آثار بدیع بوده است. به نسبت تعداد 
اعضای هیئت علمی، بیشترین تولیدات علمی توسط دانشکده کشاورزی و کمترین میزان 
توسط دانشکده کشاورزی داراب انجام شده است. 87/9 درصد آثار تولیدشده به  صورت 

تألیف و فقط 12/1 درصد به  صورت ترجمه بوده است. 
فدایی و حسن زاده کمند )1389( در پژوهشی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی 
حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سال های 1381-1386 را بررسی کردند. یافته های 
پژوهش آنان نشان داد که در سال های مورد پژوهش 62 مورد کتاب تألیفی، 28 مورد 
کتاب ترجمه ای، 368 مورد مقاله تألیفی در مجله های داخلی، 17 مورد مقاله ترجمه شده در 
مجله های داخلی، و 25 مورد مقاله چاپ  شده در نشریات خارجی تولید شده است. آزمون 
فرضیه ها نیز نشانگر آن است که بین متغیرهای سن، جنس، مرتبه علمی، و محل اخذ مدرك 

تحصیلی افراد با میزان تولیدات علمی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. 
لی5 )2003( در مطالعه ای به بررسی تولیدات علمی مؤسسه مولکولی و بیولوژی سلولی 
در سنگاپور پرداخته است. هدف این مطالعه، ارزیابی فعالیت تحقیقاتی این مؤسسه طی ده 
سال از بدو تأسیس آن است. نتایج این بررسی نشان می دهد که پژوهشگران این مؤسسه 
طی ده سال، 35 عنوان مقاله در نشریه و 24 عنوان مقاله در کنفرانس داشته اند. از نظر ارزش 
جهانی، مقاالت 95/6 درصد از پژوهشگران این مؤسسه در آی.اس.آی نمایه شده است و به 

هریک از عناوین بین 25- 30 استناد شده است. 
کینگ )2004( تولیدات علمی 31 کشور دنیا را از طریق بررسی مقاالت چاپ شده 
آنها و میزان استناد این مقاالت در نمایه استنادی علوم بررسی کرد. نتایج پژوهش وی نشان 
می دهد که آمریکا پراستنادترین مقاالت را تولید کرده است و انگلیس، آلمان، ژاپن، و فرانسه  5 .Lee

فاطمه تصویری قمصری 
حامد صالحی  |  سعید شاخصی
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به ترتیب پس از آن در مقام های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. ایران نیز در این میان در مقام سی ام 
واقع شده است. 84/5 درصد از مقاالتی که بین سال های1993- 2000 بیشترین ارجاع به 
آنها شده است، توسط هشت کشور اول یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، 
ایتالیا، و سوئیس تولید شده است. 9 کشور بعدی 13 درصد این مقاالت را تولید کرده اند و 
دیگر کشورهای باقیمانده که ایران هم یکی از آنها به شمار می رود، تولیدکننده 2/5 درصد کل 
مقاالت بوده اند. درنهایت می توان گفت که 97/5 درصد از مقاالتی که بیشترین ارجاع به آنها 

شده است، توسط 31 کشور از بین 193 کشور دنیا تولید شده است. 
روندپژوهش های  به منظوربررسی  که   )2006( سانز-کاسادو6 وهمکارانش  پژوهش 
دانشمندان دررابطه با آنسفالوپاتی اسفنجی قابل انتقال انجام شد،نشان دادکه انتشارات مربوط 
به این موضوع طی سال های مورد مطالعه )1973- 2002( رشدچشمگیری داشته است. این 
رشد از سال 1991 به بعد به ویژه در فاصله سال های1996- 2001 مشهود است. کشورهای 
امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، و آلمان به ترتیب بیشترین تولیدات را در این رشته موضوعی 
دارا بوده اند. همکاری بین نویسندگان در سال های1973- 1992 کم بوده است، اما پس از آن 

افزایش یافته است.
بلینکن7)2007( در پژوهشی تولیدات علمی منتشرشده در حوزه زیست کردارشناسی 
را در اسپانیا در فاصله سال های 1996 -2003 مورد بررسی قرار داد. اطالعات موردنیاز این 
پژوهش از پایگاه اطالعاتی مدالین گردآوری شده است. از 858 مدرك منتشرشده، 78 
مدرك )9/1 درصد( در فاصله سال های 1966- 1983، 163 مدرك )19 درصد( در سال های 
1984–1993، و 617 مدرك )71/9 درصد( در سال های 1994-2003 منتشر شده است. 
وابستگی نویسندگان نشان داد که بیشتر آنان در دانشگاه ها )38/9 درصد( و بیمارستان ها 

)38/5 درصد( مشغول فعالیت هستند.  
وینر8 و همکارانش )2009( به بررسی تولیدات علمی برزیل و چند کشور دیگر 
در حوزه علوم کامپیوتر پرداختند. پژوهشگران در این پژوهش، تولیدات علمی برزیل در 
سال های 2001-2005 در حوزه علوم کامپیوتر را با برخی از کشورهای آمریکای التین، 
اروپای التین، روسیه، هند، چین، کره جنوبی، استرالیا، و آمریکا مقایسه کردند. نتایج پژوهش 
نشان داد که برزیل بیشترین تولیدات را در بین کشورهای آمریکای التین داراست. میزان 
تولیدات علمی برزیل در این حوزه یک سوم اسپانیا، یک چهارم ایتالیا و تقریباً برابر با هند و 

روسیه گزارش شده است. تولیدات علمی برزیل در این حوزه رو به افزایش است.   
هیوژن فو9 و همکاران )2010( به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه پسماندهای 
جامد در سال های 1993- 2008 پرداختند. روند رشد تولیدات علمی این حوزه در طی این 

6. Sanz-Casado

7.- Belinchón

8. Wainer

9. Hui-Zhen Fu
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سال ها به صورت فزاینده ای افزایش یافته است، به گونه ای که پیش بینی می شود شمار مقاالت 
این حوزه در سال 2013 نسبت به سال 2008 دو برابر شود. مهم ترین نشریه این حوزه که 
بیشترین مقاالت در آن منتشر شده، مدیریت پسماند10 است. در طی سال های مورد مطالعه، 
آمریکا دارای بیشترین تولیدات علمی در این حوزه است. روند رشد تولیدات علمی در چین 

نیز بسیار چشمگیر است.
اوگولینی11 و همکاران )2010( تولیدات علمی منتشرشده در زمینه غدد بدخیم را در 
بین کشورهای مختلف بررسی و روند رشد تولیدات علمی این حوزه را ارزیابی کردند. این 
پژوهش اولین تحقیقی است که توزیع جغرافیایی تحقیقات انجام شده در زمینه غدد بدخیم و 
موضوعات وابسته را نشان می دهد. یافته های پژوهش نشان داد از سال 1987- 2006، تولیدات 
علمی این حوزه 177 درصد رشد داشته است. در این دو دهه 2559 مقاله منتشر شده است که 
46/4 درصد متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 36/2 درصد متعلق به آمریکا بوده است.   
به طورکلی مرور تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور حاکی از آن است که 
بررسی وضعیت تولیدات علمی چه در سطح کشورها و چه در سطح مراکز پژوهشی مورد 
توجه پژوهشگران است و به مسئوالن امر کمک می کند تا درك بهتری از فعالیت های علمی 

داشته باشند. 

روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش کتاب سنجی انجام شده وجامعه آماری مورد مطالعه در این 
پژوهش نیز، تولیدات علمی تمام پژوهشگران شاغل در پژوهشکده مهندسی است. اطالعات 
مورد نیاز از طریق پایگاه اطالعاتی تولیدات علمی پژوهشگران که در کتابخانه پژوهشکده موجود 
است، گردآوری  شده است. در این پژوهش تولیدات علمی منتشرشده پژوهشگران پژوهشکده 
مهندسی در بیست سال گذشته )یعنی از ابتدای سال 1369 تا پایان سال 1388( درنظر گرفته 
شده است. الزم به توضیح است با عنایت به اینکه اولین تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده 
مهندسی در سال 1369 منتشر شده و آخرین ارزیابی تولیدات علمی نیز تا زمان انجام این پروژه، 
در سال 1388 انجام شده است، این بازه زمانی برای پژوهش درنظر گرفته شد. برای تجزیه و 

تحلیل یافته ها و ترسیم نمودارها از نرم افزار اکسل استفاده شده است.  

یافته ها
در این بخش براساس یافته ها، به سؤاالت پژوهش پاسخ داده می شود.

سؤال اول: روند رشد تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سال های 1369- 1388   

چگونه بوده است؟
10. Waste management

11. Ugolini
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روند رشد تولیدات علمی پژوهشگران در سال های مورد مطالعه در نمودار 1 نشان 
داده شده است. اطالعات این نمودار نشانگر آن است که بیشتر تولیدات )12/8درصد( 
در سال 1382 و کمترین تولیدات )0/1 درصد( در سال 1369 منتشر شده اند. همانگونه که 
مشاهده می شود روند تولید اطالعات علمی در این پژوهشکده دارای نوسان بوده است. 
اما به طورکلی می توان گفت تولیدات علمی این پژوهشکده از چهار روند صعودی در طی 
سال های 1369- 1377، 1378- 1380، 1381- 1382 و 1385- 1388 و سه روند نزولی 
در سال های 1377- 1378، 1380-1381 و 1382- 1385 برخوردار است. بیشترین رشد در 
سال های 1381-1382 و بیشترین افت در فاصله سال های 1383- 1385 به چشم می خورد. 
از سال 1385 به بعد روند رشد تولیدات علمی در پژوهشکده مهندسی به  صورت صعودی 
است. تولیدات علمی سال 1388 افت بسیار اندکی )یک عنوان( را نسبت به تولیدات سال 
1387 نشان می دهد. به نظر می رسد علت این فراز و نشیب، ماهیت پروژه های آن دوره زمانی، 
سیاست های مدیریتی، تغییر حوزه های فعالیت، و محدودیت های موضوعی در تحقیقات 
باشد. یافته های پژوهش عصاره و باوی )1388( نیز فراز و نشیب های بسیاری را در تولیدات 

علمی نشان می دهد. 

برای اینکه روند رشد تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی به طور محسوس تری 
نشان داده شود، شمار تولیدات علمی در بازه های زمانی پنج  ساله بررسی و در نمودار 2 آورده 

شده است. 

روند رشد تولیدات علمی پژوهشگران در 

سال های 1369- 1388

منودار  1
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همانطور که مشاهده می شود به طورکلی انتشار تولیدات علمی در پژوهشکده مهندسی 
روند روبه رشدی داشته است و بیشتر تولیدات )حدود 51/5 درصد( در بازه زمانی 1384- 
1388تولید شده است. شاخص شمار تولیدات علمی منتشرشده در بازه زمانی 1388- 1388)پنج 
سال چهارم( نسبت به بازه زمانی 1379-1383)پنج سال سوم( 36 درصد رشد داشته است. 
رشد این شاخص نسبت به بازه زمانی 1374- 1378 )پنج سال دوم( برابر 520 درصد و نسبت 
به بازه زمانی 1369-1373)پنج سال اول( برابر 1984 درصد بوده است. متوسط نرخ رشد 

تولیدات علمی از پنج سال اول تا پنج سال چهارم برابر 209 درصد بوده است. 

سؤال دوم: تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی بیشرت در کدام یک از قالب های 

انتشاراتی بوده است؟

اطالعات  می دهد.  نشان  را  پژوهشگران  علمی  تولیدات  فراوانی  توزیع  جدول 1، 
گردآوری شده نشان می دهد که پژوهشگران پژوهشکده مهندسی از ابتدای سال 1369 تا 
پایان سال 1388 موفق شدند 1012 عنوان تولید علمی را در کارنامه پژوهشی خود به ثبت 
برسانند. در این سال ها، 969 عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و کنفرانس های 
ملی و بین المللی به نام پژوهشکده مهندسی به چاپ رسیده است. از این تعداد، 152 عنوان 
مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و 817 عنوان مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و 
بین المللی ارائه شده است. عالوه بر این، پژوهشگران در این دوره بیست ساله توانسته اند 11 

عنوان کتاب منتشر کنند و 32 عنوان اختراع را به ثبت برسانند. 

شمار تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده 

مهندسی براساس بازه های زمانی پنج ساله

منودار  2
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مقایسه میان نتایج تحقیق حاضر با آنچه در مطالعات گذشته انجام شده، از شباهت نتایج 
این تحقیق با یافته های پژوهش های انجام یافته حکایت دارد. نتایج پژوهش های آبام )1379(، 
فهیمیان )1381(، و عصاره و باوی )1388( نیز نشان داد که در جامعه های مورد بررسی، تولید 

مقاله بیش از سایر قالب های انتشاراتی بوده است.  

1. منظور مقاالتی است که در نشریات انگلیسی زبان )به جز نشریات ISI( در داخل یا خارج از کشور منتشر می شوند.

2. منظور مقاالتی هستند که در سیاهه نشریات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر نشده اند.

توزیع فراوانی قالب های انتشاراتی تولیدات علمی، در بازه های زمانـی پنج ساله در 
جدول 2نمایش داده شده است. 

درصدتعدادنوع تولیداتردیف

1ISI 565/5مقاالت

131/3مقاالت انگلیسی زبان21

252/5مقاالت علمی- پژوهشی3

181/8مقاالت علمی-ترویجی4

403/9سایر نرشیات52

26726/4کنفرانس های بین املللی6

55054/3کنفرانس های ملی7

111/1کتاب8

323/2ثبت اخرتاع9

1012100جمع کل

تولیدات علمی
جمع1373-13691378-13741383-13791388-1384

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

5202023/8369/59117/515215نرشیات

18726273/833988/739876/481780/7کنفرانس  ها

2811/230/850/9111/1کتاب

0011/241275/2323/2ثبت اخرتاع

252/5848/338237/752151/51012100جمع تولیدات

توزیع فراوانی تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده 

مهندسی برحسب نوع تولیدات علمی

جدول  1

توزیع فراوانی قالب های انتشاراتی

 تولیدات علمی برحسب سال نشر

جدول  2
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در  ارائه  شده  مقاالت  شمار  زمانی  بازه های  تمام  در  می شود  مالحظه  همانطورکه 
کنفرانس ها، بیش از سایر تولیدات است. اطالعات جدول 2 نشان می دهد که 59/9 درصد از 
مقاالت چاپ شده در نشریات در پنج سال آخر سال های مورد بررسی منتشر شده، حال آنکه 
48/7 درصد از مقاالت ارائه  شده در کنفرانس ها در این پنج سال ارائه شده است. لذا می توان 
نتیجه گرفت که نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی، از کیفیت و توانمندی های 
الزم برای جلب نظر نشریات بین المللی برخوردار است. همچنین تمایل پژوهشگران به چاپ 

مقاله در این نشریات درحال افزایش است. 

سوال سوم: در تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی، میزان آثار تألیفی و ترجمه ای 

چقدر است و پژوهشگران بیشرت تولیدات علمی خود را به چه زبانی منترش کرده اند؟

پژوهشگران  توسط  تولیدشده  علمی  اثر  بین 1012  از  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
پژوهشکده مهندسی، 994 عنوان )98 درصد( تألیف، 17 عنوان )1/7 درصد( ترجمه و 
تنها یک مورد )0/3 درصد( به  صورت گردآوری منتشر شده است. با توجه به اینکه مقاالت 
منتشرشده بیشتر از طرح های پژوهشی انجام  شده توسط پژوهشگران استخراج شده، میزان 
تألیف نسبت به ترجمه بسیار چشمگیرتر است. حری )1373( در پژوهشی نتیجه گرفت که 
در حوزه های علوم انسانی میزان ترجمه بیش از دو برابر تألیف است و برعکس، در گروه های 

فنی و مهندسی، علوم پایه، و پزشکی سهم تألیف بر ترجمه غالب است. 
تنوع زبانی تولیدات علمی می تواند یکی از نشانه های وجود تعامالت علمی مشترك 
میان محققان آن کشور با محققان سایر کشورها باشد. ممکن است این نوع تعامالت، در 
زمینه هایی چون تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح تحقیقاتی مشترك یا سایر موارد مشابه 
باشد )نوروزی و همکاران، 1388(. با مشاهده نمودار 3 مشخص می شود بیشتر تولیدات 
علمی )70/9 درصد( به زبان فارسی ارائه شده است؛ پس از آن سهم تولیدات به زبان 
انگلیسی )با 28/9 درصد( بسیار بیشتر از تولیدات به زبان فرانسه با سهم 0/2 درصد است. 
همانطورکه مشاهده می شود پژوهشگران پژوهشکده مهندسی تولیدات علمی خود را فقط به 

یکی از سه زبان فارسی، انگلیسی، و فرانسه منتشر کرده اند. 
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سؤال چهارم: میزان مشارکت گروه های پژوهشی و مراکز استانی پژوهشکده مهندسی در تولید 

اطالعات علمی به چه میزان است و در کدام  یک از حوزه ها کمرتین و بیشرتین تولید اطالعات 

علمی نسبت به تعداد پژوهشگران حوزه مربوط انجام شده است؟

به منظور تعیین مشارکت هر یک از حوزه های پژوهشکده مهندسی در تولید اطالعات 
علمی طی سال های 1369- 1388، مجموع مدارك تولیدشده توسط هریک از این حوزه ها 
جداگانه محاسبه و در نمودار 4 آورده شده است. همانطورکه در این نمودار مشاهده می شود 
مرکز تحقیقات مهندسی فارس بیشترین سهم )17/4درصد( را در انتشار تولیدات علمی داشته 
است؛پس از آن معاونت پژوهشی )16/1 درصد( و مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی 

)14/9درصد( بیشترین میزان نشر تولیدات علمی را داشته اند. 

شمار تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده 

مهندسی برحسب زبان تولیدات

منودار  3

شمار تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده 

مهندسی برحسب حوزه مربوط

منودار  4

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
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سهم نسبی هر یک از حوزه ها به نسبت تعداد پژوهشگران در جدول 3 منعکس شده 
است. همانطورکه مالحظه می شود معاونت پژوهشی با انتشار 163 عنوان و نسبت 9/58 
دارای باالترین میزان تولید نسبت به تعداد پژوهشگران بوده است. پس از آن مراکز تحقیقات 
مهندسی فارس و اصفهان قرار دارند. کمترین نسبت تولیدات به تعداد پژوهشگران به سایر 
حوزه ها، یعنی حوزه ریاست و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اختصاص دارد. علت تولیدات 

پایین این حوزه ها، درگیری پژوهشگران در کارهای اجرایی است. 

سؤال پنجم: چه تعداد از تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در پایگاه اطالعاتی 

ISI منایه شده است؟

امروزه معمول ترین و معتبرترین شاخص سنجش فعالیت های علمی، تعداد تولیدات علمی 
نمایه شده در پایگاه های معتبر و استناد به آنهاست. پایگاه های اطالعاتی ISI ازجمله پایگاه هایی 
هستند که اهمیت آنها بر هیچ دانش پژوهی پوشیده نیست. شمار مقاالت چاپ شده در 
نشریات برحسب نوع نشریه در نمودار 5 آمده است. مقاالت ISI با 36/9 درصد بیشترین 

 تعداد تولیداتحوزه
 نسبت تولیدات علمی بهتعداد پژوهشگرانعلمی

پژوهشگران

163179/58معاونت پژوهشی

176237/65مرکز تحقیقات مهندسی فارس

145236/30مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

151314/87مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان رشقی

104224/72گروه پژوهشی شیمی

123274/55گروه پژوهشی مواد

86204/3گروه پژوهشی کنرتل

3093/33گروه پدافند غیرعامل

24102/4مرکز تحقیقات مهندسی خراسان

10101سایر

10121925/27جمع  کل )پژوهشکده(

نسبت تولیدات علمی به تعداد

 پژوهشگران در هر حوزه

جدول  3
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سهم را در بین انواع مقاالت نشریات به خود اختصاص داده است. سهم انواع دیگر مقاالت به 
این ترتیب  بوده است: سایر نشریات داخلی )26/3درصد(، علمی- پژوهشی )16/5 درصد(، 

علمی- ترویجی )11/8درصد(، و نشریات بین المللی) 8/5 درصد(.

روند انتشار مقاالت در نشریات نمایه  شده در ISI به تفکیک سال های مختلف نشان 
داد که انتشار مقاله در نشریات ISI در این سال ها نوسان داشته است، اما به طورکلی روند 
روبه رشدی را طی کرده است. برای اینکه روند رشد به طور محسوس تری مشاهده شود، 
بهتر است مقاالت منتشرشده در این نشریات در بازه های زمانی پنج ساله بررسی شود. شمار 
مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در ISI براساس بازه های زمانی پنج ساله در نمودار 
6 آورده شده است. اطالعات این نمودار نشان می دهد که بیشتر این مقاالت )حدود 64/3 
درصد( در بازه زمانی 1384- 1388تولید شده است. شاخص شمار مقاالت ISI در بازه 
زمانی 1384- 1388)پنج سال چهارم( نسبت به بازه زمانی 1383-1379 )پنج سال سوم( 
125 درصد رشد داشته است. رشد این شاخص نسبت به بازه زمانی 1374- 1378 )پنج 
سال دوم( برابر 1100 درصد و نسبت به بازه زمانی 1369-1373)پنج سال اول( برابر 3500 
درصد بوده است. متوسط نرخ رشد مقاالت ISI از پنج سال اول تا پنج سال چهارم برابر 253 

درصد بوده است.   

شمار مقاالت چاپ  شده در نشریات

 برحسب نوع نشریه

منودار  5

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
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تعداد مقاالت علمی منتشرشده توسط پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در این نشریات 
به تفکیک گروه های پژوهشی، مراکز استانی و سایر حوزه ها در نمودار 7 آورده شده است. 
اطالعات نمودار نشانگر آن است که معاونت پژوهشی بیشترین سهم )44/6 درصد( را 
در تولید مقاالت ISI داشته است. پس از آن گروه پژوهشی کنترل )17/8 درصد( و گروه  

پژوهشی مواد )14/3درصد( بیشترین تولید مقاله را داشته اند. 
 

نسبت مقاالت منتشرشده در نشریات ISI به تعداد پژوهشگران هر حوزه نشان می دهد 

شمار مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه  شده 

درISI براساس بازه های زمانی پنج  ساله

منودار  6

 شمار مقاالت چاپ  شده در نشریات نمایه شده 

درISI به تفكیك حوزه های مختلف

منودار  7
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که در این حالت نیز معاونت پژوهشی با نسبت 1/47 بیشترین تولید مقاله ISI را داشته است. 
پس از آن گروه پژوهشی کنترل با نسبت 0/5، گروه پژوهشی مواد با نسبت 0/29، و گروه 

پژوهشی شیمی با نسبت 0/22 قرار دارند.  

 ISI سؤال ششم: کدامیک از مقاالت پژوهشگران پژوهشکده مهندسی که در پایگاه اطالعاتی

منایه شده اند، بیشرت مورد استناد قرار گرفته اند؟

جدول 4 وضعیت استناد به مقاالت منتشرشده توسط پژوهشگران پژوهشکده مهندسی را در 
نشریات ISI نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود بیشترین میانگین استناد به هر سال 
)10( مربوط به مقاالت سال 2006 است، اما از نظر میانگین استناد به هر مقاله، مقاالت سال 
1995 بیشترین رقم )12( را به خود اختصاص داده اند. به  طورکلی اطالعات گردآوری  شده 
از پایگاه اطالعاتی ISI نشان داد که یکی از مقاالت منتشر شده در سال 2007 بیشترین میزان 
استناد را دارا بوده است. این مقاله که نویسنده اول آن از پژوهشکده مهندسی بوده است، 
در نشریه Analytica Chimica Acta منتشر شده است و در چهار سال گذشته 15 بار به این 
 Materials Science &مقاله استناد شده است. پس از این مقاله، مقاله منتشرشده در نشریه

Technologyدر سال 2000، با 14 بار استناد در مرتبه دوم قرار دارد.

میانگین استناد به ازای هر سالمجموع دفعات استنادتعداد مقاالتسال
میانگین استناد به هر 

مقاله

19911000

19951120/812

1996120/22

19981000

20003161/55/3

20011000

20032121/56

20041040/60/4

2005171/27

20061150104/5

20074215/35/3

2008210/30/5

200916199/51/2

20102  000

 شمار مقاالتISI پژوهشکده مهندسی

 برحسب وضعیت استناد

جدول  4

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
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سؤال هفتم: نسبت تعداد مقاالت منترششده پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در نرشیات 

داخلی و خارجی به چه میزان است؟

 شمار مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی و خارجی به تفکیک سال های مختلف در 
جدول 5 آورده شده است.

اطالعات این جدول نشانگر آن است که 62 عنوان از مقاالت منتشرشده در نشریات 
خارج از کشور و 90 عنوان از مقاالت در نشریات داخلی به چاپ رسیده است. همانطورکه 
مالحظه می شود نسبت مقاالت داخلی به خارجی 1/45 است. باالترین نسبت نشریات 

داخلی به خارجی )3/5( در سال 1384 مشاهده می شود.
همانطور که در نمودار 5 مشاهده می شود مقاالت ISI با 36/9 درصد بیشترین سهم را 
در بین انواع مقاالت نشریات به خود اختصاص داده است. از بین این مقاالت تنها سه عنوان 
)5/3 درصد( در نشریات داخلی به  چاپ رسیده است. با افزایش نشریات ایرانی نمایه شده در 
ISI، انتظار می رود با اطالع رسانی مناسب و آشنایی پژوهشگران با این نشریات، شمار مقاالت 

ارائه  شده در این نشریات افزایش یابد.

سال

نرشیات خارجینرشیات داخلی

نسبت نرشیات داخلی به خارجی

درصدتعداددرصدتعداد

136911/100-

137022/200-

137100000

137222/200-

137300000

137422/211/62

137544/400-

137622/200-

137722/211/62

137888/900-

137933/346/50/75

شمار مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی و 

خارجی به تفكیك سال های مختلف

جدول  5
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نتیجه گیری
پژوهشگران  سال های 1369- 1388،  می دهد طی  نشان  بررسی  این  از  نتایج حاصل 
پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران 1012 عنوان اثر علمی منتشر کرده اند که شامل 
152 عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی، 817 عنوان مقاله در همایش های 
ملی و بین المللی، 11 عنوان کتاب و 32 عنوان ثبت اختراع است. به  نظر می رسد سهولت 
پذیرش مقاله در کنفرانس های ملی و چاپ سریع مقاالت، عامل اصلی گرایش پژوهشگران 
به ارسال مقاله به این کنفرانس ها باشد. بیشترین حجم تولیدات در سال 1382 و کمترین 
میزان به سال  1369 اختصاص دارد. یافته ها نشان می دهد که از سال 1383 تا سال 1385، 
روند نزولی در تولید اطالعات علمی پژوهشگران به وجود آمده است. با دقت در اطالعات 
گردآوری شده مشاهده می شود که این کاهش در میزان تولید اطالعات علمی، بیشتر به دلیل 
کاهش چشمگیر مقاالت ارائه شده در کنفرانس های ملی بوده است. به  نظر می رسد یکی 
از علل کاهش چشمگیر مقاالت، عدم اطالع پژوهشگران از زمان برپایی کنفرانس های 
ملی باشد. ضروری است مسئوالن اطالع رسانی سازمان با اطالع رسانی مناسب و به موقع 

138033/311/63

138133/300-

138222/223/21

138377/81117/70/64

138477/823/23/5

13851314/41219/41/08

13861112/246/52/75

138777/8914/50/78

13881112/21524/20/73

90100621001/45جمع

سال

نرشیات خارجینرشیات داخلی

نسبت نرشیات داخلی به خارجی

درصدتعداددرصدتعداد

شمار مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی

 و خارجی به تفكیك سال های مختلف

ادامه جدول  5

بیست سال تولید علم در پژوهشکده 
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از زمان برگزاری کنفرانس ها، نسبت به تشویق نویسندگان به ارائه مقاله در همایش های 
داخلی اقدام کنند. البته با توجه به اهمیت چاپ مقاله در نشریات علمی، الزم است عالوه 
بر اطالع رسانی به  هنگام همایش ها، نشریات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت 
پژوهشگران شناسایی و معرفی شوند. کاربردی تر شدن پروژه ها، درگیری پژوهشگران در 
چند پروژه و مشغله کاری آنان را می توان از عوامل دیگر کاهش تعداد مقاالت برشمرد. 
از سال 1385 به بعد روند رشد تولیدات علمی تقریباً به صورت صعودی است،لذا می توان 
امید داشت با اتخاذ تدابیر مناسب این روند رو به رشد حفظ شود. البته باید توجه داشت که 
باتوجه به زمان و هزینه اجرای فعالیت های پژوهشی، افزایش تعداد تولیدات علمی در هر 
سال مرهون برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تالش هایی است که طی سال های گذشته 
توسط پژوهشگران انجام شده است. لذا برای اینکه سیر صعودی رشد تولیدات علمی در 
پژوهشکده مهندسی برای سال های آینده نیز ادامه داشته باشد، الزم است بر تقویت بیشتر 

فعالیت های پژوهشی تأکید بیشتری صورت گیرد.
درمجموع 98 درصد از تولیدات علمی، تألیف و تنها 2 درصد از این تولیدات به صورت 
ترجمه منتشر شده است. گرایش عمده پژوهشگران به تولید اطالعات علمی به زبان فارسی 
است و 29 درصد از تولیدات به سایر زبان ها به رشته تحریر درآمده است. سهم مرکز 
تحقیقات مهندسی فارس در انتشار تولیدات علمی، بیشتر از سایر حوزه هاست؛ اما اگر نسبت 
تولیدات علمی به تعداد پژوهشگران هر حوزه را درنظر بگیریم، معاونت پژوهشی باالترین 
میزان تولید اطالعات علمی را نسبت به تعداد پژوهشگران داراست. افزایش تولیدات علمی 
در هریک از حوزه ها می تواند از تفاوت های موجود در ماهیت پروژه های تحقیقاتی هر حوزه 
ناشی شده باشد، بنابراین نباید از این نتایج برای مقایسه برتری هر یک از حوزه ها نسبت به 

یکدیگر استفاده کرد.
از مقاالت منتشرشده در نشریات، 62 عنوان در نشریات خارج از کشور و 90 عنوان 
در نشریات داخلی به چاپ رسیده است. مقاالت ISI  با 36/9 درصد بیشترین سهم را در بین 
انواع مقاالت نشریات به خود اختصاص داده است. از میان مقاالت پژوهشگران، تنها سه 
عنوان مقاله در نشریات داخلی که در ISI نمایه شده، منتشر شده است. لذا به  نظر می رسد الزم 
است مسئولین امر، تدابیر الزم را برای معرفی نشریات ایرانی نمایه شده در ISI بیاندیشند تا 

شمار مقاالت این نشریات افزایش یابد.       
وضعیت تولیدات علمی نمایه سازی شده در نمایه های بین المللی، یکی از مهم ترین 
شاخص هایی است که می تواند بیانگر فعالیت های علمی و تحقیقاتی سازمان ها باشد. 
ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در پایگاه WOS 12 نشان می دهد  12. Web Of Science
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که در این دوره بیست ساله، 56 عنوان مقاله منتشر شده در ISI، 144 بار مورد استناد قرار 
گرفته است که به این ترتیب نسبت تعداد استنادها به تعداد مقاالت 2/6 است. بیشترین 
از  اما  به ازای هر سال )10( مربوط به مقاالت سال 2006 بود،  میزان میانگین استناد 
نظر میزان میانگین استناد به هر مقاله، مقاالت سال 1995 بیشترین رقم )12( را به خود 

اختصاص داده بودند.
پیشنهاد می  شود:

1.  درگیری نیروهای کارآمد و متخصص در کارهای اجرایی و مدیریتی گوناگون باعث 
شده است برخی از آنها فرصت رسیدگی به مسائل آموزشی و پژوهشی رشته تخصصی خود 
را پیدا نکنند. به  نظر می رسد با سیاست گذاری های مناسب، بتوان از این نیروهای متخصص 

هم در امور مدیریتی و هم در فعالیت های تخصصی بهره گرفت.   
2.  با توجه به اهمیت ارتباط و همکاری علمی با پژوهشگران خارج از کشور، باید به 
فراهم کردن امکانات شرکت در سمینارهای بین المللی خارجی و نیز ترتیب دادن سمینارهای 

بین المللی داخلی همت گمارد. 
دانشگاه ها و مراکز  بین مراکز پژوهشی داخلی و  بین المللی  3.  گسترش روابط 
پژوهشی معتبر خارج از کشور و ایجاد زمینه های همکاری پژوهشگران که موجب کسب 
توانمندی های بیشتر برای همکاری های علمی است، موجب افزایش کّمی و کیفی تولیدات 

علمی می شود.

برای پژوهش های آتی نیزپیشنهاد می  شود:
1.  بررسی ومقایسه تولیدا ت علمی پژوهشگران سایرمراکزپژوهشی به منظورمقایسه 

وبه دست آوردن نقاط قوت وضعف هریک ازمراکزپژوهشی؛و
2.  بررسی عوامل مؤثردرافزایش تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی
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