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Abstract
Background and aim: The aim of this study was to understand, acknowledge and
assess the scientific outputs in order to compare the scientific map of Iran with the
1. Department of Knowledge and
global scientific map so that we could identify the interdisciplinary fields and
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make better decisions and policies in launching new fields of study.
University of Kerman, Kerman, Iran.
Material and methods: This applied research is scientometric in terms of approach
2. Shahid Bahonar University of
and descriptive research in terms of data collection. Statistical population was all
Kerman, Kerman, Iran.
published articles of Iranian researchers, indexed in the Web of Science from 2005
to 2015. Data analysis and scientific mapping were performed using Excel,
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Findings: Drawing a map of Iranian scientific outputs indicated that the most
scientific outputs were in the majors of Electronics Engineering (21614 cases). The
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highest degree of Iranian interdisciplinary scientific outputs was related to the
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fields of Electronics and Chemical Engineering, Mathematics, Mechanics, Physics
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and Interdisciplinary Math. The majors of Electronics Engineering, Energy and
Fuels and Chemical Engineering are the poles of interdisciplinary fields in Iran as
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well as the majors of Computer Sciences and Biochemistry have the betweenness
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centrality among other interdisciplinary fields.
Conclusion: Comparing the rate of Iranian scientific outputs with that of global
outputs has shown that Iran is one of the fastest growing countries in the world but
is poor in terms of interdisciplinary studies. Identifying these areas in this study
can help to make a better policy for maintaining and enhancing them.
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دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجله علم سنجی کاسپین
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مقایسه نقشه علمی ایران با نقشه جهانی علم جهت تعیین حوزههاي بینرشتهاي
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سابقه و هدف :اهمیت این پژوهش شناخت ،آگاهي و سنجش تولیدات علمي با هدف مقایسهي نقشه علمي ایران با
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 .1گروه علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه
شهید باهنر ،کرمان  ،ایران.
 .2دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.

نقشه جهاني علم جهت شناسایي حوزههاي میانرشتهاي براي اخذ تصمیمات و سیاستگذاريها و تعیین بهتر
حوزههاي بینرشتهاي و ایجاد رشتههاي جدید است.
مواد و روشها :این پژوهش کاربردي است و به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علمسنجي و بر اساس گردآوري
دادهها از نوع تحقیقات توصیفي ميباشد .جامعه آماري پژوهش ،تمام مقالههاي منتشرشده توسط پژوهشگران ایران در
بازهي زماني  2005-2015در پایگاه " وب آو ساینس" ميباشد و براي تجزیه و تحلیل دادهها و ترسیم نقشه علمي از

*نویسنده مسئول:

نرمافزارهاي  VOSviewer, Bibexcel, Pajek, Excelاستفاده شده است.

محمد باقر نگهبان

یافتهها :ترسیم نقشه ي تولیدات علمي ایران حاکي از آن است که بیشترین تولیدات علمي ایران در حوزههاي

کرمان ،بزرگراه امام خمیني ،میدان پژوهش،

موضوعي مهندسي برق و الکترونیک با  21614سند ،بوده است .در این پژوهش ،بیشترین تولیدات علمي بینرشتهاي

دانشگاه شهید باهنر.

ایران در حوزههاي موضوعي الکترونیک با مهندسي شیمي ،ریاضیات ،مکانیک ،فیزیک و ریاضیات بینرشتهاي صورت
گرفته است .حوزه هاي مهندسي برق ،سوخت و انرژي و مهندسي شیمي قطب پژوهشهاي بینرشتهاي ایران و
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حوزههاي پژوهشي علوم رایانه و بیوشیمي حوزههاي واسط در پژوهشهاي بینرشتهاي ایران محسوب ميشوند.
نتیجهگیري :از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمي ایران با نرخ رشد تولیدات علمي جهان ميتوان نتیجه گرفت که
ایران جزء کشورهاي پرشتاب جهان محسوب ميشود ولي از لحاظ پژوهشهاي بینرشتهاي ضعیف است .با شناسایي
حوزههاي بینرشتهاي در این پژوهش ،سیاستگذاري علمي کشور باید در راستاي حفظ و تقویت این حوزهها صورت
پذیرد.
واژگان کلیدي :میانرشته ،نقشه علمی ،علمسنجی ،تولیدات علمی ،ایران

مقدمه
اولویت تحقیقات بر پایه پژوهشهاي بینرشتهاي است .دانشگاهها و
مراکز آموزش عالي بهعنوان اصليترین متولیان این امر بهمنظور
سیاستگذاري در این راستا و ایجاد رشتههاي جدید و بینرشتهاي
نیازمند مستندات و مدارک معتبر ميباشند تا بتوانند در زمینههایي که
نیاز شغلي آن در جامعه وجود دارد و رشتههاي مرتبط با آنها از پتانسیل
الزم برخوردار باشد ،بینرشتهايها را توسعه دهند و فعالیتهاي آموزشي
خود را بر اساس نیاز جامعه و پتانسیلهاي خود ساماندهي کنند .در این
راستا مطالعه و بررسي نقشههاي علمي ) (Scientific mapو روند
تولیدات علمي ) (Scientific productionsو میزان استنادهاي
محققان دانشگاههاي مختلف از اهمیّت خاصي برخوردار است .امروزه
تولیدات علمي بهعنوان شاخصي از فعالیتهاي نظام علمي کشورها،
کانون توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران در سطوح ملي و بینالمللي
قرارگرفته است .هر چند تولیدات علمي را بهتنهایي نميتوان نشانهاي

پیشرفتها و تحوالت مختلف در جوامع بشري باعث به وجود
آمدن مسائل و مشکالت جدیدي شده است که دیگر ،رشتههاي
تخصصي بهتنهایي نميتوانند جوابي کامل براي آنها بیابند ،بهتناسب
نیازهاي جدید و تخصصهاي نوظهور ،مرزهاي میان ساختارهاي نظام
یافته و شناختهشده دانش برداشته شده و ارتباط و تعامل قلمروها و
رشتههاي مختلف صورت گرفته تا درصدد پاسخگویي به این مسائل
برآیند .حوزههاي بینرشتهاي ) (Interdisciplinary fieldکه تلفیق
دو یا چند رشته دانشگاهي براي حل یک مسئله علمي است ،نگاهي
وحدتگرایانه به دانش بشري دارد و درصدد ایجاد ارتباط منطقي بین
علوم و پاسخگویي به سؤالهایي است که رشتههاي تخصصي بهتنهایي
نميتواند جوابي کامل براي آنها داشته باشد .این رویکرد در دهههاي
اخیر ،اهمیّت خاصي یافته و در مراکز دانشگاهي و تحقیقاتي جهان مورد
توجه قرار گرفته است؛ بهگونهاي که امروزه در تمام دانشگاههاي دنیا،
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شیمي ،پزشکي بالیني ،علم مواد و علوم اعصاب حوزه فعال محسوب
ميشوند و علوم کامپیوتر ،علوم میکروسکوپي ،زیستشناسي و پزشکي
داخلي و عمومي بر اساس شاخص مرکزیت بینیت ،حوزههاي
بینرشتهاي ميباشند (.)10
 Porter & Rafolsدر پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که
تغییرات قابل توجهي طي سالهاي  1975-2005در شیوهي انجام
پژوهشها رخ داده است .توزیع استنادهاي مقاالت در حوزههاي مختلف
نیز به این نکته اشاره دارد .در تمامي حوزههاي موردمطالعه بهجز
ریاضي ،تحقیقات تک نویسنده به کمتر از  10درصد رسیدهاند .براي
مشخص کردن حوزهها و پژوهشهاي میانرشتهاي به نکات زیر توجه
شده است :تعداد رشتهها (تنوع) ،توزیع استناد در بین رشتههاي مختلف
(تعادل) و میزان شباهتها و تفاوتهاي رشتهها (.)11
 Porter & Rafolsدر پژوهش خود ترسیم کردند و به این نتایج
دست یافتند که حوزههاي علوم زیستپزشکي ،پزشکي بالیني ،شیمي،
علم مواد و علوم شناختي 5 ،حوزهي فعال ميباشند .همچنین با ذکر
مثال به چگونگي ارتباط و وابستگي حوزههاي مختلف با یکدیگر
پرداخته است( .ارتباط بین پزشکي و مهندسي از طریق مهندسي
زیستپزشکي و پزشکي هستهاي ميباشد) (.)12
این پژوهش بیشتر در مورد میانرشتهاي و به نقش آن در آموزش
و پژوهش بحث ميکند و هدف اصلي آن انطباق نقشه علمي ایران با
نقشه جهاني علم ) (Global map of scienceبراي تعیین
حوزههاي بینرشتهاي است.

قطعي براي رشد و توسعهي همهجانبهي علم تلقي کرد ،ولي واقعیت
این است که امروزه بسیاري از تصمیمها در حوزه تحقیق و توسعه و
شناسایي میان رشتهها بر مبناي سیاستگذاري علمي و تولیدات علمي
کشورها انجام ميگیرد .در اینجا برخي از پژوهشها که قرابتي با
موضوع دارند ارزیابي ميشوند.
نوروزي تعداد مقاالت نمایه شده را بیانگر رشد کمّي تولیدات علمي
و استنادهاي مرتبط با آن را نشانگر اثربخشي مقاله چاپشده و سطح
کیفي آن ميداند .در کنار این شاخصهاي اصلي معیارهاي دیگري
چون پژوهشهاي کاربردي ،تعداد کتب چاپشده ،ثبت اختراعات ،مراکز
رشد فناوري ،کنفرانسها ،مجالت علمي–پژوهشي و  ...نیز در تعیین
میزان تولیدات علمي مؤثرند (.)1
رمضاني در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که حوزههاي
علمي که داراي ارتباط مفهومي قويتري هستند ،در کنار همدیگر و
حوزههایي که ارتباط ضعیفتري دارند در فاصلهي دورتري قرار مي
گیرند (.)2
 Noyonsدر پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که از طریـق
ترسـیم نقشـه علـمي ميتوان حوزههاي علمي اشباع ،متوقفشده و نیز
نوظهـور و در حال شکلگیري ،در هریک از حیطههاي علمي را
شناسایي کرد (.)3
فتاحي وهمکاران در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که
دانشگاه فردوسي مشهد در تولید علم جهاني از نرخ متوسط رشد برابر با
 %34برخوردار بوده است و بین تعداد نویسندگان با تعداد استنادهاي
دریافتي و میزان مشارکت یک نویسنده با تعداد مدرکهاي منتشرشده
توسط آن رابطه مثبت وجود دارد (.)4
صدیقي در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که تمامي
حوزههاي علمي منتخب مورد مطالعه داراي خوداستنادي و دگراستنادي
هستند .در تمامي حوزههاي مورد مطالعه ،همبستگي مثبتي بین دو
متغیر همتألیفي و رویکرد میانرشتهاي وجود دارد .بین میزان استناد به
مقاالت و رویکرد میانرشتهاي آنها در حوزههاي مورد بررسي ،رابطه
معناداري مشاهده نشد ( .)5جعفرزاده در پژوهش خود به این نتایج دست
یافت که نرخ رشد تولیدات علمي پژوهشگران دانشگاه شهید چمران
 22/55ميباشد (.)6
 White & Griffithبا استفاده از میزان استنادها به مقاالت
هسته رشتههاي مختلف ،میزان ارتباط و وابستگي بین رشتههاي
مختلف را مشخص کردند و به این نتیجه رسیدند که ميتوان به
برنامهریزي و تصمیمگیري براي توسعه و شناخت میانرشتهايها کمک
کرد ( Leydesdorff .)7در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که
شبکهي جهاني در حال گستردهتر شدن است و ملیّتهاي مختلفي را
شامل ميشود که باهم همکاري ميکنند ( .)8در پژوهشي دیگر
 Leydesdorffو همکاران به این نتایج دست یافتند که پنچ حوزهي
زیستشناسي مولکولي ،علم مواد ،علوم اعصاب ،شیمي چند رشتهاي و
نجوم ،حوزههاي فعال نقشه ميباشند (Leydesdorff & Rafols .)9
در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که حوزههاي علوم پزشکي،

مواد و روشها
این پژوهش به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علمسنجي و بر
اساس گردآوري دادهها از نوع تحقیقات توصیفي ميباشد .جامعه آماري
پژوهش حاضر تمام مقالههاي منتشرشده توسط پژوهشگران دنیا و
پژوهشگران ایراني که در پایگاه وب آو ساینس نمایه شدهاند و در بازه
زماني  2005 – 2015ميباشد .در این پژوهش نمونهگیري انجام نشد و
تمام دادهها مورداستفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تمامي دادههاي
این پژوهش یا بهطور مستقیم از پایگاه وب آو ساینس استخراج شده و
یا با استفاده از نرمافزارهاي علمسنجي بهطور غیرمستقیم بر اساس
دادههاي پایگاه وب آو ساینس محاسبه شده است .براي استخراج دادهها
با توجه به محدوده زماني و مکاني پژوهش از راهبرد جستجوي زیر در
بخش جستجوي پیشرفته وب آو ساینس استفاده شد.
)PY (Year Publised) = (2005-2015
)CU(Country) = (Iran

دادهها در قالب فایلهاي متن ساده ( )Plain textدر رایانه ذخیره
شد .در این مرحله از جستجو  21493525رکورد مربوط به جهان،
 304148رکورد مربوط به ایران در بازه زماني مورد نظر بازیابي شد
(رکوردها در تاریخ  9تیر ماه  1395بازیابي شدند) .در مرحله دوم پس از
یکپارچهسازي فایلهاي خروجي با استفاده از نرمافزار
 TXT Collectorبه یک فایل یکپارچه قابلانتقال به نرمافزارهاي
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علمسنجي تبدیل شد .در مرحله سوم با استفاده از نرمافزار Bibexcel

نرمافزار  Bibexcelشد و با استفاده از تگ WC (Web of

دادهها پیشپردازش گردید.
براي تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آماري توصیفي ( فراواني،
درصد فراواني) در قالب جدول و نمودار جهت تجزیهوتحلیل دادهها
استفاده شده است .ازآنجایيکه براي محاسبه نرخ رشد تولیدات علمي
ميبایست نرخ رشد متوسط تولیدات را مبنا قرار داد ،براي محاسبه نرخ
رشد تولیدات علمي از فرمول محاسبه میانگین هندسي استفاده گردیده
است)4( .

) Science Categoryشبکه هم وقوعي مقولهها ایجاد و به فرمت
 netتبدیل شد .سپس با استفاده از نرمافزار  Pajekرسم شد.
یافتهها
در این بخش به ترتیب ،یافتههاي مرتبط با هر یک از اهداف فرعي
پژوهش در قالب نگاشتها و جداول همراه با توضیحات الزم بیانشده
است.
ترسیم نقشهي تولیدات علمي جهان (تصویر  )1نشان ميدهد؛
بیشترین تولیدات علمي جهان به ترتیب در حوزههاي موضوعي
مهندسي برق و الکترونیک با  1476502سند ،علم مواد با 944625
سند ،بیوشیمي مولکولي با  793947سند ،فیزیک کاربردي با 729696
سند ،شیمي چندرشتهاي با  728215سند ،سرطانشناسي  674067سند،
علوم اعصاب با  588817سند ،شیميفیزیک با  550962سند ،جراحي با
 543505سند ،داروسازي با  534951سند ،علوم اعصاب بالیني با
 530255سند ،علوم رایانه با  486799سند ،لیزر با  474459سند ،هوش
مصنوعي با  473050سند ،پزشکي عمومي  449603و زیستشناسي
سلولي  444808بوده است 50 .حوزه موضوعي پر تولید جهان در
سالهاي  2005تا  2015در جدول  1آورده شده است.
یافتهها نشان ميدهد که حوزههاي :مهندسي برق و الکترونیک،
علم مواد ،بیوشیمي مولکولي ،فیزیک کاربردي ،شیمي چندرشتهاي
(عمومي) ،سرطانشناسي ،علوم اعصاب ،شیميفیزیک ،جراحي،
داروسازي ،مغز و اعصاب بالیني و  ...در ده سال اخیر حوزههاي پرتولید
در جهان ميباشند.

در این فرمول  Gمقدار نرخ رشد کلي را نشان ميدهد .براي
محاسبه نرخ رشد ساالنه از فرمول ’ Gاستفاده شده است.
G’ = P1 - P0
P0
در محاسبه میانگین هندسي ،در صورتيکه میزان نرخ رشد در هر
یک از سالها منفي باشد از فرمول دیگري براي آن سال استفاده مي
شود.
G’= P1 - P0 +1
P0
در این فرمول  pتعداد مقاالت هر سال ميباشد.
بهمنظور ترسیم ساختار نقشه علم تولیدات ،رکوردهاي بازیابي شده
با استفاده از نرمافزار  WC10.exeتبدیل فرمت داده شد و سپس با
استفاده از نرمافزار  VOSviewerرسم شد .دادههاي خام ابتدا وارد

تصویر  .1نقشه جهانی علم
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جدول  .1پنجاه حوزهي موضوعی پرتولید جهان

حوزه موضوعی
Engineering Electrical Electronic
Materials Science Multidisciplinary
Biochemistry Molecular Biology
Physics Applied
Chemistry Multidisciplinary
Oncology
Neurosciences
Chemistry Physical
Surgery
Pharmacology Pharmacy
Clinical Neurology
Computer Science Theory Methods
Optics
Computer Science Artificial Intelligence
Medicine General Internal
Cell Biology
Cardiac Cardiovascular Systems
Environmental Sciences
Telecommunications
Multidisciplinary Sciences
Computer Science Information Systems
Immunology
Engineering Mechanical
Public Environmental Occupational Health
Physics Condensed Matter

ردیف
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ترسیم نقشهي تولیدات علمي ایران (تصویر  )2نشان ميدهد؛
بیشترین تولیدات علمي ایران به ترتیب در حوزههاي موضوعي مهندسي
برق و الکترونیک با  21614سند ،شیمي چند رشتهاي با  13387سند،
علم مواد چند رشتهاي با  12862سند ،مهندسي شیمي با  10019سند،
شیميفیزیک با  8712سند ،مهندسي مکانیک با  8171سند ،مکانیک
با  7344سند ،هوش مصنوعي با  7062سند ،فیزیک کاربردي با 7051
سند ،سوخت و انرژي با  6728سند ،داروسازي با  6722سند ،ریاضیات
کاربردي با  6515سند ،پزشکي عمومي با  6071سند ،ارتباطات با
 5685سند و علوم محیط با  5652سند بوده است 50 .حوزه موضوعي
پر تولید ایران در سالهاي  2005تا  2015در جدول  2آورده شده است.

حوزه موضوعی
Biotechnology Applied Microbiology
Radiology Nuclear Medicine Medical
Engineering Chemical
Nanoscience Nanotechnology
History
Economics
Psychiatry
Gastroenterology Hepatology
Endocrinology Metabolism
Energy Fuels
Mathematics Applied
Hematology
Physics Multidisciplinary
Computer Science Interdisciplinary Applications
Medicine Research Experimental
Plant Sciences
Mathematics
Automation Control Systems
Genetics Heredity
Astronomy Astrophysics
Peripheral Vascular Disease
Geosciences Multidisciplinary
Pediatrics
Urology Nephrology
Food Science Technology

یافتهها نشان ميدهد که حوزههاي :مهندسي برق و الکترونیک،
شیمي چندرشتهاي (عمومي) ،علم مواد ،مهندسي شیمي ،شیميفیزیک،
مهندسي مکانیک ،مکانیک ،علوم کامپیوتر هوش مصنوعي ،فیزیک
کاربردي ،سوخت و انرژي ده حوزه فعال در زمینه تولیدات علمي کشور
ميباشند؛ و در بازه زماني مذکور نرخ رشد تولیدات علمي ایران 20
درصد بوده است .همانطور که مشاهده ميشود حوزههایي ازجمله:
مهندسي برق و الکترونیک ،علم مواد ،شیمي چندرشتهاي ،شیميفیزیک
و فیزیک کاربردي در ایران نیز مانند جهان جزء ده حوزهي فعال در
زمینه تولید علم ميباشند.

حوزههاي پژوهشی با بیشترین برونداد بر اساس نقشه تولیدات علم ایران

تصویر  .2نقشه تولیدات علمی ایران
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 پنجاه حوزه موضوعی پر تولید ایران. 2 جدول
حوزه موضوعی
Biochemistry Molecular Biology
Public Environmental Occupational Health
Automation Control Systems
Chemistry Organic
Food Science Technology
Optics
Plant Sciences
Biotechnology Applied Microbiology
Computer Science Information Systems
Metallurg Metallurgical Engineering
Physics Multidisciplinary
Chemistry Inorganic Nuclear
Chemistry Applied
Water Resources
Immunology
Neurosciences
Geosciences Multidisciplinary
Electrochemistry
Surgery
Clinical Neurology
Veterinary Sciences
Oncology
Computer Science Hardware Architecture
Agronomy
Chemistry Medicinal

ردیف
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

حوزه موضوعی
Engineering Electrical Electronic
Chemistry Multidisciplinary
Materials Science Multidisciplinary
Engineering Chemical
Chemistry Physical
Engineering Mechanical
Mechanics
Computer Science Artificial Intelligence
Physics Applied
Energy Fuels
Pharmacology Pharmacy
Mathematics Applied
Medicine General Internal
Telecommunications
Environmental Sciences
Engineering Civil
Polymer Science
Computer Science Theory Methods
Mathematics
Nanoscience Nanotechnology
Computer Science Interdisciplinary Applications
Chemistry Analytical
Thermodynamics
Physics Condensed Matter
Engineering Multidisciplinary

 حوزههاي موضوعي که در. داراي ویژگيهایي است،مرکزیت درجه باال
،شبکه پژوهشهاي بینرشتهاي ایران باالترین مرکزیت درجه را دارند
کانون همکاريهاي بینرشتهاي بهحساب ميآیند و در تعامالت علمي
 این یافته به معناي آن است که.ایران بهعنوان مرجع محسوب ميشوند
پژوهشگران حوزههاي مختلف تمایل زیادي دارند که در این حوزهها به
.صورت بینرشتهاي پژوهش کنند

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

قطبهاي پژوهشی در پژوهشهاي بینرشتهاي ایران به لحاظ
مرکزیت درجهاي

 حوزههاي،یافتهها نشان ميدهد به لحاظ مرکزیت درجهاي
 شیمي از بیشترین مرکزیت درجهاي، انرژي و مهندسي،مهندسي برق
 در.برخوردار هستند و قطب پژوهشهاي بینرشتهاي محسوب ميشوند
 رئوسي که داراي بیشترین یالها هستند از باالترین مرکزیت،یک گراف
 موجودیتي با، در تحلیل مرکزیت درجهاي.درجهاي برخوردار هستند

 حوزههاي پژوهشی بینرشتهاي مهم به لحاظ سنجهي مرکزیت درجهاي.1 نمودار
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مهندسي برق و الکترونیک و مهندسي مواد بهعنوان حوزههاي فعال در
تولید علم ایران نام برده شده است ( .)15صبوري نیز بر اساس
یافتههاي خود جایگاه اول تا پنجم در ارائه اسناد علمي کشور را به
رشته شیمي چندرشتهاي (عمومي) ،مهندسي برق و الکترونیک ،علم
مواد ،مهندسي شیمي و شیميفیزیک اختصاص داده است (.)16
بررسي پژوهش حاضر و پیشینههاي مرتبط نشان ميدهد که
حوزههاي شیمي ،مهندسي برق ،مهندسي مواد و داروسازي و
داروشناسي جزء حوزههاي فعال کشور ميباشند و نتایج حاصل با نتایج
پیشینههاي ذکر شده همسو ميباشد و این نکته را به همراه دارد که
حوزههاي علمي فعال و پویا در کشور از گذشته تا به امروز حوزههاي
مشخص و معیني هستند که باگذشت زمان تغییرات جزئي در جایگاه
آنها رخ ميدهد .این تجزیه و تحلیلها ميتواند گامي براي شناخت
توان پژوهشي کشور باشد با شناخت حوزههاي فعال و علل موفقیت
آنها و شناسایي علل کمکاري دیگر حوزهها ميتوان با برنامهریزي
بهتر ،در جهت ایجاد زیرساختهاي الزم ،تولید علم کشور را در جهت
خدمت به جامعه و رفع مشکالت آن و درنهایت ،ارتقا جامعه به کار برد.
برجستهترین حوزههاي مشترک نقشه علم ایران ،مهندسي برق و
الکترونیک ،علم مواد و شیمي ميباشند .این حوزهها در نقشههاي
مختلف جزء حوزه اول در زمینه تولیدات علمي هستند .این حوزهها
بهترین حوزهها براي همکاري در سطح ملي و بینالمللي است؛ بنابراین
باید سیاستگذاريها به سمت گسترش همکاريها در این حوزههاي
موضوعي با سایر کشورها متمایل گردد .به لحاظ مرکزیت درجهاي،
حوزههاي مهندسي برق ،انرژي و مهندسي شیمي بیشترین مرکزیت
درجهاي را دارند .با توجه به تعریف مرکزیت درجهاي که پیش از این به
آن اشاره شد این حوزههاي موضوعي که در شبکه پژوهشهاي
بینرشتهاي باالترین مرکزیت درجهاي را دارند ،کانون همکاريهاي
بینرشتهاي بهحساب ميآیند و در تعامالت علمي بهعنوان مرجع
محسوب ميشوند .این یافته به معناي آن است که پژوهشگران
حوزههاي مختلف تمایل زیادي دارند که در این حوزهها بهصورت
بینرشتهاي پژوهش کنند .به استناد این یافته دو نکته حائز اهمیت
است .نخست آنکه با مشخص شدن حوزههاي پژوهشي بینرشتهاي با
مرکزیت درجه باال و با توجه به اینکه پژوهشهاي بینرشتهاي ایران
اندک ميباشد ،سیاستگذاران پژوهشي ایران ميتوانند از این حوزهها
براي گسترش پژوهشهاي بینرشتهاي استفاده نمایند ،چراکه این
حوزهها براي انجام پژوهشهاي بینرشتهاي مورد اقبال پژوهشگران
بسیاري از رشتهها است .دوم آنکه براي ایجاد و گسترش مراکز و
قطبهاي پژوهشي پیشنهاد ميشود برنامهریزان و سیاستگذاران در
الویتبندي خود سنجه مرکزیت درجهاي حوزههاي پژوهشي در شبکه
پژوهشهاي بینرشتهاي را مدنظر قرار دهند .به لحاظ مرکزیت بینیت،
حوزههاي پژوهشي برق و الکترونیک ،بیوشیمي و کامپیوتر بیشترین
مرکزیت بینیت را در شبکه پژوهشهاي بینرشتهاي ایران دارند.
حوزههاي موضوعي که در شبکه پژوهشهاي بینرشتهاي باالترین
مرکزیت بینیت را دارند ،قابلیت آن را دارند که چند حوزه پژوهشي را به

حوزههاي پژوهشی واسط در پژوهشهاي بینرشتهاي ایران به
لحاظ مرکزیت بینیت

سنجه مرکزیت بینیت ،موقعیت یک موجودیت را درون یک شبکه
برحسب توانایيهایش براي ایجاد ارتباط با سایر زوجها یا گروهها در
شبکه ،شناسایي ميکند .موجودیتي با باالترین مرکزیت بینیت
بهطورکلي داراي ویژگيهایي است.
حوزههاي موضوعي که در شبکه پژوهشهاي بینرشتهاي ایران
باالترین مرکزیت بینیت را دارند ،قابلیت آن را دارند که چند حوزهي
پژوهشي را به هم متصل نماید یا به قولي پژوهشگراني که در این
حوزهها ميتوانند بهطور همزمان با دیگر پژوهشگران چندین کار انجام
دهند ،نقش مهمي در شکلگیري پژوهشهاي بینرشتهاي دارند؛
بنابراین حوزههاي پژوهشي مهندسي برق و الکترونیک ،شیمي چند
رشتهاي(عمومي) ،علوم کامپیوتر حوزههاي واسط در پژوهشهاي
بینرشتهاي ایران محسوب ميشوند.
بحث و نتیجهگیري
حوزههاي مهندسي برق و الکترونیک ،علم مواد ،بیوشیمي
مولکولي ،فیزیک کاربردي ،شیمي چندرشتهاي (عمومي) ،تومورشناسي،
علوم اعصاب ،شیميفیزیک ،جراحي ،داروسازي ،مغز و اعصاب بالیني و
 ...در ده سال اخیر ،حوزههاي پر تولید در جهان ميباشند .بررسي
پیشینههاي انجامشده در سالهاي قبل نشان ميدهند که حوزههاي
فعال تولید علم در جهان از سال  1998تا  2015با کمي اختالف ،تقریباً
یکسان ميباشند.
 Griffithو همکاران حوزههاي زیست پزشکي ،فیزیک ،شیمي،
ژنتیک و علوم اعصاب را  5حوزه فعال مطرح کردند ( Rafols .)7و
همکاران زیست پزشکي ،پزشکي بالیني ،شیمي ،علم مواد را بهعنوان
حوزههاي فعال معرفي کردند ( )12و در نهایت  Leydesdorffو
همکاران زیستشناسي مولکولي ،علم مواد ،علوم اعصاب ،شیمي چند
رشتهاي و نجوم و اخترشناسي را مطرح کردند (.)9
حوزههاي مهندسي برق و الکترونیک ،شیمي چندرشتهاي(عمومي)،
علم مواد ،مهندسي شیمي ،شیميفیزیک ،مهندسي مکانیک ،مکانیک،
علوم کامپیوتر هوش مصنوعي ،فیزیک کاربردي ،سوخت و انرژي ده
حوزه فعال در زمینه تولیدات علمي کشور ميباشند؛ و در بازه زماني
مذکور نرخ رشد تولیدات علمي ایران  20درصد بوده است .همانطور که
مشاهده ميشود حوزههایي ازجمله :مهندسي برق و الکترونیک ،علم
مواد ،شیمي چندرشتهاي ،شیميفیزیک و فیزیک کاربردي در ایران نیز
مانند جهان جزء ده حوزهي فعال در زمینه تولید علم ميباشند ،ازاینرو
ميتوان در جهت همکاريهاي بینالمللي گام برداشت .در پژوهشي
علیجاني و همکاران نیز رشته شیمي و سپس مهندسي برق و مهندسي
مواد چندرشتهاي حوزههاي فعال در تولید علم ایران نام برده شدند ()13
و همچنین در پژوهش حسنزاده و همکاران از شیمي چندرشتهاي،
شیميفیزیک ،داروشناسي و داروسازي و ریاضیات کاربردي ( )14و در
پژوهش نیاکان از شیمي ،داروشناسي و داروسازي ،مهندسي شیمي،
20
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نشان ميدهد بار تولید علم ایران بر دوش تعداد محدودي از حوزههاي
موضوعي است .بخش عظیمي از گروههاي علمي نقش قابل توجهي در
تولید مقاالت ایران ندارند .ایران مطمئناً با فعالسازي بخش غیرفعال در
جریان تولید علم ميتواند بهمراتب تولید علم خود را افزایش دهد .با
توجه به اهمیت پژوهشهاي بینرشتهاي در این پژوهش بیشترین
تولیدات علمي بینرشتهاي ایران بین حوزههاي موضوعي الکترونیک با
مهندسي شیمي ،ریاضیات ،مکانیک ،فیزیک و ریاضیات بینرشتهاي
صورت گرفته است .حوزههاي مهندسي برق ،انرژي و مهندسي شیمي
قطب پژوهشهاي بینرشتهاي ایران و حوزههاي پژوهشي علوم رایانه و
بیوشیمي حوزههاي واسط در پژوهشهاي بینرشتهاي ایران محسوب
ميشوند.

هم متصل نماید یا به قولي پژوهشگران این حوزهها ميتوانند بهطور
همزمان با پژوهشگران چندین کار نمایند .بنابراین از مقایسه نرخ رشد
تولیدات علمي ایران با نرخ رشد تولیدات علمي جهان ميتوان به این
نتیجه رسید که ایران جزء کشورهاي پرشتاب جهان محسوب ميشوند
ولي از لحاظ پژوهشهاي بینرشتهاي ضعیف ميباشد .با توجه به
اهمیت این پژوهشها باید سعي شود این موضوع برطرف گردد .ایران با
توجه به پتانسیلهاي خود در برخي حوزهها مثل :مهندسي برق و
الکترونیک ،مهندسي مکانیک ،شیمي چندرشتهاي ،مهندسي شیمي،
سوخت و انرژي ،مکانیک ،علم مواد ،ریاضي کاربردي ،ریاضیات،
مهندسي عمران ،علوم محیطزیست ،مهندسي بینرشتهاي ،دامپزشکي و
مهندسي مواد توانمندي بیشتري دارد از این رو باید این حوزهها بهعنوان
حوزههاي ویژه تلقي شده و مورد برنامهریزي قرار گیرند .همچنین نتایج
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