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چکیده :این پژوهش باهدف شناسایی حوزههای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشههای
موضوعی انجامشده است .روش این پژوهش به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علمسنجی و بر اساس گردآوری دادهها
از نوع تحقیقات توصیفی است .جامعه آماری پژوهش حاضر تمام مقالههای منتشرشده توسط پژوهشگران دانشگاه
شهید باهنر کرمان که در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی  2015 – 2005نمایه شده ،است دادهها در قالب فایلهای
متن ساده ( )Plain textدر رایانه ذخیره شد .در این مرحله از جستجو  3273رکورد مربوط به دانشگاه شهید باهنر
کرمان در بازه زمانی موردنظر بازیابی شد در مرحله دوم پس از یکپارچهسازی فایلهای خروجی با استفاده از نرمافزار
 TXT Collectorبه یک فایل یکپارچه قابلانتقال به نرمافزارهای علمسنجی تبدیل شد .در مرحله سوم با استفاده از
نرمافزار  Bibexcelدادهها پیشپردازش گردید سپس از نرمافزارهای وی اُ اِس ویوور برای ترسیم روند تولیدات علمی
و از پاژک جهت تحلیل و نگاشت شاخصهای استفاده شد .ترسیم نقشه علمی دانشگاه باهنر حاکی از آن است که
بیشترین تولیدات علمی بین رشتهی این دانشگاه بین حوزههای موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی ،ریاضیات
با ریاضیات کاربردی ،مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک با مکانیک ،فیزیک ذرات
با نجوم و اخترفیزیک ،مهندسی مکانیک با ترمودینامیک ،فناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات بینرشتهای
و مهندسی بینرشتهای صورت گرفته است .به لحاظ مرکزیت درجهای ،حوزههای مهندسی برق ،سوخت و انرژی و
مهندسی شیمی بیشترین مرکزیت درجهای رادارند و قطبهای پژوهشی در پژوهشهای بینرشتهای محسوب میشوند.
به لحاظ مرکزیت بینیت ،حوزههای پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بیشترین مرکزیت
بینیت را در شبکه پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند و حوزههای پژوهشی واسط در
پژوهشهای بینرشتهای هستند .از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه میتوان نتیجه گرفت که دانشگاه باهنر
جزء دانشگاههای پر تولید محسوب میشود ولی ازلحاظ پژوهشهای بینرشتهای ضعیف است.
کلیدواژهها :بینرشتهای ،تولیدات علمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،علمسنجی ،نقشه علمی ،وب آو ساینس.

 1نویسنده مسئولbm.negahban@gmail.com :
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مقدمه
امروزه با افزایش فعالیتهای پژوهشی در جهان ،ارزیابی و سنجش آنها بهعنوان شاخصهای مهم
فعالیتهای نظام علمی هر کشوری جهت سیاستگذاری موردتوجه جدی قرارگرفته و بسیاری از تصمیمها
در حوزه تحقیق و توسعه و شناسایی میان رشتهها بر مبنای سیاستگذاری علمی و تولیدات علمی انجام
میگیرد .حوزههای بینرشتهای 1که تلفیق دو یا چند رشته دانشگاهی برای حل یک مسئله علمی است،
نگاهی وحدتگرایانه به دانش بشری دارد و درصدد ایجاد ارتباط منطقی بین علوم و پاسخگویی به سؤالهایی
است که رشتههای تخصصی بهتنهایی نمیتواند جوابی کامل برای آنها داشته باشد .این رویکرد در دهههای
اخیر ،اهمیت خاصی یافته و در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی جهان موردتوجه قرارگرفته است؛ بهگونهای که
امروزه در تمام دانشگاههای دنیا ،اولویت تحقیقات بر پایه پژوهشهای بینرشتهای است .دانشگاهها بهعنوان
اصلیترین پایگاه این امر بهمنظور سیاستگذاری در این راستا و ایجاد رشتههای جدید و بینرشتهای نیازمند
اسناد و مدارک معتبر هستند تا بتوانند درزمینههایی که نیاز شغلی آن در جامعه وجود دارد و رشتههای مرتبط
با آنها از پتانسیل الزم برخوردار باشد ،بین رشتهایها را توسعه دهند و فعالیتهای آموزشی خود را بر اساس نیاز
جامعه و پتانسیلهای خود ساماندهی کنند (نوروزی چاکلی و همکاران  .)1387در این راستا مطالعه و بررسی
نقشههای علمی 2و مقایسه آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .نقشه علمی نمایی از حوزههای علمی
است که با تجزیهوتحلیل کمی اطالعات کتابشناختی تهیه میشود .عناصر تشکیلدهندهی نقشههای علمی،
بروندادهای حوزههای پژوهشی هستند .در این نقشهها حوزههای علمی که دارای ارتباط مفهومی قویتری
3
هستند ،در کنار همدیگر و حوزههایی که ارتباط ضعیفتری دارند در فاصلهی دورتری قرار میگیرند (نویونز
 .)1999از همه مهمتر اینکه از طریـق ترسـیم نقشـه علـمی میتوان حوزههای علمی اشباع ،متوقفشده
و نیز نوظهـور و در حال شکلگیری ،در هریک از حیطههای علمی را شناسایی کرد (شیرشاهی .)1392
ازاینرو در پژوهش حاضر با استفاده از پایگاه استنادی وب آو ساینس ،4تولیدات علمی موضوعی دانشگاه
شهید باهنر کرمان در بازه زمانی  2015-2005استخراج و بررسیشده و حوزههای میانرشتهای مقایسه و
حوزههای کمکار ،پرکار و حوزههای بینرشتهای این دانشگاه مشخصشده است .هدف اصلی این پژوهش
شناسایی حوزههای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشههای موضوعی بوده است

پیشینه پژوهش
در این بخش برای روشن شدن بهتر مسئله برخی از پژوهشها که قرابتی با موضوع دارند در دو بخش
پژوهشهای میانرشتهای و تولیدات علمی بررسی میشوند :در حوزه میانرشتهای ازجمله (تامپسون
 )1394به ترسیم نقشه مطالعات میانرشتهای ،استاد زاده ( )1384به رابط علمی ،مهدی ()1392
1.Interdisciplinary Fields
2.Scientific Map
3.Noyons
4.Web of Science
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شکلگیری و توسعه میانرشتهای ،ابراهیمی ( )1393به بررسی وضعیت بینرشتهای مدیریت دانش از طریق
2
مقایسه نقشههای موضوعی ،صدیقی ( )1391در حوزه تحلیل روابط و الگوهای میانرشتهای ،پورتر 1و رافولز
( )2009در میانرشتهای و در حوزه تولیدات علمی فتاحی و همکاران ( )1390در حوزه وضعیت جهانی
تولیدات علمی ،جعفر زاده ( )1391در حوزه سنجش بروندادهای علمی ،یوجین گارفیلد )1998( 3در ترسیم
نقشه جهانی علم ،لیدسورف 4و رافولز ( )2009در نقشه جهانی علم ،رافولز ،پورتر و لیدسورف ( )2010در
نقشههای پوشش علم ،لیدسورف ،کارلی 5و رافولز ( )2012در نقشه جهانی علم ،به تبیین موضوع پرداختهاند.
مرور پیشینهها نشان میدهد که پژوهش مستقلی در خصوص سنجش نقشه علمی دانشگاه باهنر برای
شناسایی حوزههای میانرشتهای انجامنشده است .بنابراین تأکید این پژوهش برخالف پژوهشهای ذکرشده
بر کشف حوزههای بین رشتهی است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علمسنجی و بر اساس گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی است .جامعه آماری پژوهش حاضر تمام مقالههای منتشرشده توسط پژوهشگران دانشگاه شهید
باهنر کرمان که در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی  2015 – 2005نمایه شده ،است .در این پژوهش
نمونهگیری انجام نشد و تمام دادهها از پایگاه وب آو ساینس استخراجشده و با استفاده از نرمافزارهای
علمسنجی تحلیل و ترسیم گردید .برای استخراج دادهها با توجه به محدوده زمانی و مکانی پژوهش از
راهبرد جستجوی زیر در بخش جستجوی پیشرفته وب آو ساینس استفاده شد.
)PY6= (2005-2015
OG 7 = (SHAHID BAHONAR UNIV OR BAHONAR UNIV KERMAN OR UNIV
KERMAN OR KERMAN SHAHID BAHONAR UNIV OR SHAHID BAHONAR
)UNIV KERMAN

دادهها در قالب فایلهای متن ساده ( )Plain textدر رایانه ذخیره شد .در این مرحله از جستجو 3273
رکورد مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان در بازه زمانی موردنظر بازیابی شد .در مرحله دوم پس از
یکپارچهسازی فایلهای خروجی با استفاده از نرمافزار  TXT Collectorبه یک فایل یکپارچه قابلانتقال
به نرمافزارهای علمسنجی تبدیل شد .در مرحله سوم با استفاده از نرمافزار  Bibexcelدادهها پیشپردازش
گردید .بهمنظور ترسیم ساختار نقشه علمی تولیدات ،رکوردهای بازیابی شده با استفاده از نرمافزار
1.Porter
2.Rafols
3.Eugene Garfield
4.Leydesdorff
5.Carley
6.Year Publised
7.Organization-Enhanced
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 WC10.exeتبدیل فرمت داده شد و سپس با استفاده از نرمافزار  VOSviewerروند تولیدات رسم شد و
برای تحلیل و ترسیم شاخصها و شبکه بینرشتهای از نرمافزار پاژک 1استفاده شد.
ازآنجاییکه برای محاسبه نرخ رشد تولیدات علمی میبایست نرخ رشد متوسط تولیدات را مبنا قرار داد،
برای محاسبه نرخ رشد تولیدات علمی از فرمول محاسبه میانگین هندسی استفاده گردیده است.
n

G = √G1′ ∗ G2′ ∗ G3′ . . .∗ Gn′
در این فرمول  Gمقدار نرخ رشــد کلی را نشــان میدهد .برای محاســبه نرخ شــد ســاالنه از فرمول’G

استفادهشده است:
G’ = P1 - P0
P0

در محاسـبه میانگین هندسـی ،درصـورتیکه میزان نرخ رشـد در هر یک از سـالها منفی باشـد از فرمول
دیگری برای آن سال استفاده میشود:
G’= P1 - P0+1
P0

در این فرمول  Pتعداد مقاالت هرسال است.

تجزيهوتحلیل يافتهها
در این بخش به توصیف دادهها و سؤاالت پژوهش پرداختهشده است .در این قسمت به ترتیب ،یافتههای
مرتبط با هر یک از اهداف فرعی پژوهش در قالب نگاشتها و جداول همراه با تفسیر بیانشده است:
 .1حوزههای پژوهشی با بیشترين برونداد بر اساس نقشه تولیدات علم دانشگاه شهید باهنر
کرمان
ترسیم نقشهی تولیدات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (تصویر یک) نشان میدهد بیشترین تولیدات
علمی این دانشگاه به ترتیب در حوزههای موضوعی مهندسی برق و الکترونیک با  225سند ،مهندسی
مکانیک با  202سند ،شیمی چند رشتهای با  200سند ،مهندسی شیمی با  196سند ،علوم کامپیوتر هوش
مصنوعی با  169سند ،سوخت و انرژی با  161سند ،شیمی تجزیه با  145سند ،مکانیک با  145سند ،علم
مواد چند رشتهای با  140سند ،ریاضی کاربردی با  138سند ،ریاضیات با  136سند ،مهندسی عمران با
 132سند ،علوم محیطزیست با  126سند ،مهندسی چند رشتهای با  117سند ،دامپزشکی با  99سند و
مهندسی متالورژی با  94سند بوده است 50 .حوزه موضوعی پر تولید دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدول
یک آورده شده است.

1. Pajek

5
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تصویر  .1نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جدول  50 .1حوزه موضوعی پر تولید دانشگاه شهید باهنر کرمان
حوزه موضوعی

رديف
1

مهندسی برق الکترونیک

حوزه موضوعی

رکورد

رديف

225

26

ستارهشناسی

رکورد
63

2

مهندسی مکانیک

202

27

آمار احتمال

63

3

شیمی چند رشتهای

200

28

سیستمهای اطالعاتی ،کامپیوتر

57

4

مهندسی شیمی

196

29

الکتروشیمی

57

5

هوش مصنوعی علوم کامپیوتر

169

30

فیزیک کاربردی

56

6

سوخت و انرژی

161

31

روشهای تئوری رایانه

53

7

شیمی تجزیهوتحلیل

145

32

ارتباطات مخابراتی

53

8

مکانیک

145

33

باغوحش

53

9

علوم انسانی چند رشتهای

140

34

کشاورزی دامپزشکی علوم

52

10

ریاضی کاربردی

138

35

شیمی معدنی هستهای

51

11

ریاضیات

136

36

مهندسی ساختوساز

48

12

مهندسی عمران

132

37

مهندسی زمینشناسی

48

ماده چگالش فیزیک

47

13

علوم محیطی

126

38

14

مهندسی چند رشتهای

117

39

معدن

45

15

علوم دامپزشکی

99

40

منابع آبی

45

16

متالورژی مهندسی متالورژی

94

41

کشاورزی چند رشتهای

44

17

ترمودینامیک

94

42

فیزیک هستهای

44

18

برنامههای کاربردی بینرشتهای
علوم کامپیوتر

93

43

فارماکولوژی و داروسازی

41
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رديف

حوزه موضوعی

حوزه موضوعی

رکورد

رديف

19

شیمی فیزیکی

92

44

بیوشیمی
مولکولی

20

علوم زمین چند رشتهای

81

45

نانوتکنولوژی فناوری نانو

39

21

فیزیک چند رشتهای

76

46

فناوری علم مواد غذایی

38

22

زمینههای فیزیک ذرات

76

47

علوم چند رشتهای

38

23

علوم گیاهی

75

48

اپتیک

38

24

ریاضی بینرشتهای

73

49

مهندسی محیطزیست

37

25

شیمی آلی

65

50

مهندسی نفت

36

زیستشناسی

رکورد
39

 .2مهمترين حوزههای پژوهشی بینرشتهای پژوهشگران دانشگاه باهنر کرمان بر اساس نقشه
حوزههای پژوهشی بینرشتهای
ترسیم نقشهی حوزههای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان (تصویر دو) نشان میدهد بیشترین
تولیدات علمی بین رشتهی این دانشگاه بین حوزههای موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی،
ریاضیات با ریاضیات کاربردی ،مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک با
مکانیک ،فیزیک ذرات با نجوم و اخترفیزیک ،مهندسی مکانیک با ترمودینامیک ،فناوری ساختمان با
مهندسی عمران و ریاضیات بینرشتهای و مهندسی بینرشتهای صورت گرفته است 20 .حوزه موضوعی
بینرشتهای اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدول دو آورده شده است.

تصویر  .2مهمترین حوزههای موضوعی بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان
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جدول  20 .2حوزهی موضوعی بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان
حوزه موضوعی

حوزه موضوعی

تعداد مقاالت مشترک

انرژی و سوخت

مهندسی شیمی

68

ریاضیات

ریاضیات کاربردی

58

مکانیک

ترمودینامیک

55

علوم مواد ،چند رشتهای

متالورژی و متالورژی مهندسی

54

مهندسی مکانیک

مکانیک

51

ستارهشناسی و فیزیک

فیزیک ،ذرات و زمینه

45

مهندسی مکانیک

ترمودینامیک

44

ساختوساز و فناوری ساختمان

مهندسی عمران

43

مهندسی ،چند رشتهای

ریاضیات ،بینرشتهای

42

علوم کامپیوتر ،هوش مصنوعی

مهندسی ،برق و الکترونیک

40

انرژی و سوخت

علوم محیطی

36

ریاضیات بینرشتهای

مکانیک

35

فیزیک هستهای

فیزیک ،ذرات و زمینه

34

علوم کامپیوتر ،هوش مصنوعی

علوم کامپیوتر ،سیستمهای اطالعاتی

33

مهندسی ،برق و الکترونیک

ارتباطات مخابراتی

33

مهندسی شیمی

علوم محیطی

33

انرژی و سوخت

مهندسی ،نفت

33

شیمی تحلیلی

علم و صنعت غذایی

29

علوم مواد ،چند رشتهای

فیزیک ،کاربردی

28

مهندسی ،محیطزیست

علوم محیطی

28

فیزیک ،کاربردی

فیزیک ،مواد چگالی

27

 .3قطبهای پژوهشی در پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان به لحاظ مرکزيت
درجهای
یافتهها نشان میدهد به لحاظ مرکزیت درجهای ،حوزههای مهندسی برق ،سوخت و انرژی و مهندسی
شیمی از بیشترین مرکزیت درجهای برخوردار هستند و قطب پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر
کرمان محسوب می شوند .در یک گراف رئوسی که دارای بیشترین یالها هستند از باالترین مرکزیت درجهای
برخوردار هستند و به آنها رئوس دارای مرکزیت درجهای باال میگویند .در تحلیل مرکزیت درجهای،
موجودیتی با مرکزیت رتبه باال ،دارای ویژگیهای زیر است:
•
•

بهطورکلی یک بازیگر فعال در شبکه است و ممکن است جایگاه ممتازی در شبکه داشته باشد؛
اغلب یک متصلکننده یا محور در شبکه است؛
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•

ممکن اســت مســیرهای جایگزینی متعددی برای برآوردن نیازها داشــته باشــد ،درنتیجه به
گرههای دیگر وابسته نیست؛

• اغلب میتواند بهعنوان واسطهگر یا مداخلهگر مطرح باشد (ویژواالیز.)2010 1
با توجه به تعریف مرکزیت درجهای و مطالب باال ،این حوزههای موضوعی که در شبکه پژوهشهای
بینرشتهای دانشگاه باالترین مرکزیت را دارند ،کانون همکاریهای بینرشتهای بهحساب میآیند و در
تعامالت علمی دانشگاه بهعنوان مرجع محسوب میشوند .این یافته به معنای آن است که پژوهشگران
حوزههای مختلف تمایل زیادی دارند که در این حوزهها بهصورت بینرشتهای پژوهش کنند؛ بنابراین
حوزههای مهندسی برق ،سوخت و انرژی و مهندسی شیمی قطب پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید
باهنر کرمان محسوب میشوند .در جدول سه 10 ،حوزه پژوهشی بینرشتهای مهم به لحاظ سنجهی
مرکزیت درجهای آورده شده است.
جدول  .3حوزهی پژوهشی بینرشتهای مهم به لحاظ سنجهی مرکزیت درجهای
رديف

حوزههای موضوعی

مرکزيت درجهای

1

مهندسی برق و الکترونیک

264

2

انرژی و سوخت

247

3

مهندسی شیمی

230

4

مکانیک

223

5

علوم مواد ،چند رشتهای

203

6

مهندسی مکانیک

199

7

علوم محیطی

198

8

علوم کامپیوتر ،هوش مصنوعی

190

9

مهندسی عمران

185

10

ترمودینامیک

139

نمودار  .1حوزههای پژوهشی بینرشتهای مهم به لحاظ سنجهی مرکزیت درجهای
1. Visualize
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 .4حوزههای پژوهشیی واسید در پژوهشهای بینرشیتهای دانشیگاه شیهید باهنر کرمان به لحاظ
مرکزيت بینیت
به لحاظ مرکزیت بینیت ،حوزههای پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
بیشترین مرکزیت بینیت را در شبکه پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند .این
شاخص ،مرکزیت را با بررسی وسعتی که در آن یک نقشآفرین خاص بین دیگر نقشآفرینان متنوع در
شبکه ،قرار میگیرد را اندازهگیری میکند .سنجه مرکزیت بینیت ،موقعیت یک موجودیت را درون یک
شبکه برحسب تواناییهایش برای ایجاد ارتباط با سایر زوجها یا گروهها در شبکه ،شناسایی میکند.
موجودیتی با باالترین مرکزیت بینیت بهطورکلی دارای ویژگیهای زیر است:
•
•

موقعیت مطلوب و مستحکمی در شبکه به دست آورده است؛
نقطه مجزایی از گسیختی را به نمایش میگذارد؛

• تأثیر خیلی زیادی بر آنچه در شبکه اتفاق میافتد ،دارد (ویژواالیز .)2010
بهطورکلی مرکزیت بینیت ،نقطهای است که بینابین بسیاری از جفتِ نقاط دیگر باشد؛ درواقع نقاطی
واسطهای هستند که راههای ارتباطی نقاط دیگر از آنها میگذرد .این نقاط دارای قدرت ایزوله کردن یا
افزایش ارتباطات هستند .بهطور خالصه مرکزیت بینیت یعنی تعداد افرادی در شبکه که یک شخص بهطور
غیرمستقیم از طریق خطوط مستقیم به آنها متصل شده است .سنجه مرکزیت بینیت ،توانایی نقشآفرینان
برای تأثیرگذاری یا کنترل تعاملهای بین نقشآفرینان را نشان میدهد گرههایی که بهعنوان واسطه برای
جریان اطالعات عمل میکنند نمرات بینیت باالیی خواهند داشت .مرکزیت بینیت باال به نقشآفرین این
قابلیت را میدهد تا تماسهای میان دیگر نقشآفرینان را وساطت کند.
با توجه به مطالب باال ،حوزههای موضوعی که در شبکه پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه باالترین
مرکزیت بینیت را دارند ،قابلیت آن را دارند که چند حوزه پژوهشی را به هم متصل نماید یا به قولی
پژوهشگران این حوزهها میتوانند بهطور همزمان با دیگر پژوهشگران چندین کارنمایند .نقش مهم در
شکلگیری پژوهشهای بینرشتهای دارند؛ بنابراین حوزههای پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و بیوشیمی
و بیولوژی مولکولی حوزههای واسط در پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب
میشوند .در جدول چهار 10 ،حوزه پژوهشی بینرشتهای مهم به لحاظ سنجهی مرکزیت بینیت آورده شده
است.
جدول  10 .4حوزهی پژوهشی واسط در پژوهشهای بینرشتهای به لحاظ مرکزیت بینیت
حوزههای موضوعی

رديف

مرکزيت بینیت
1817

1

علوم محیطی

2

علوم کامپیوتر ،بینرشتهای

1517

3

بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی

1455

4

شیمی ،تحلیلی

1414

5

مهندسی ،برق و الکترونیک

981

10
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حوزههای موضوعی

رديف

مرکزيت بینیت

6

شیمی ،فیزیکی

810

7

علوم گیاهی

763

8

بهداشت عمومی ،محیطزیست و شغلی

707

9

فارماکولوژی و داروسازی

647

10

مهندسی مکانیک

635

بحث و نتیجهگیری
حوزهها ی مهندسـی برق و الکترونیک ،مهندسـی مکانیک ،شـیمی چند رشـتهای ،مهندسـی شـیمی ،سـوخت و
انرژی ،شـیمی تجزیه ،مکانیک ،علم مواد ،ریاضـی کاربردی و ریاضیات و ...حوزههای فعال در زمینه تولیدات
علمی در دانشـگاه شـهید باهنر کرمان هسـتند .شـناسـایی این حوزهها در جهتدهی به ـسیاسـتگذاری علمی
دانشگاه مفید است بنابراین این حوزهها باید در اولویتبندیهای پژوهشی دانشگاه مدنظر قرار گیرند.
متوسـط نرخ رشـد سـاالنه تولیدات علمی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان در بازه زمانی ،2015 -2005
 19/36درصـد بوده و در همین بازه زمانی نرخ رشـد تولیدات علمی ایران  20درصـد بوده اسـت .بدین لحاظ
عملکرد دانشـگاه باهنر را میتوان خوب ارزیابی کرد چراکه نقش تأثیرگذاری در رشـد علمی کشـور داشـته
اسـت .اهمیت این تأثیرگذاری زمانی آشـکارتر میشـود که بدانیم در سـالهای اخیر تولیدات علمی کشـور
رشـد چشـمگیری داشـته اسـت .با توجه به نرخ رشـد  19/36درصـدی دانشـگاه پیشبینی میشـود در سـال
 2018تعداد مقاالت این دانشـگاه به بیش از  600مقاله برسـد که نشـاندهنده رشـد مببت اسـت؛ یعنی در
سـالهای آینده نیز میتوان انتظار داشـت نهتنها رشـد علمی دانشـگاه باهنر متوقف نشـود بلکه تعداد مقاالت
تولیدی آنها نیز افزایش یابد.
بر اسـاس یافتههای پژوهش با سـنجش نقشـه علم دانشـگاه شـهید باهنر کرمان چند نکته مهم در این
رابطه وجود دارد :برجسـتهترین حوزههای مشـترک نقشـه علم دانشـگاه شـهید باهنر کرمان؛ مهندسـی برق و
الکترونیک ،علم مواد ،شـیمی چند رشـتهای ،علوم کامپیوتر (هوش مصـنوعی) هسـتند .این حوزهها در نقشـه
جزء  10حوزه اول در زمینه تولیدات علمی هستند .این حوزهها بهترین حوزهها برای همکاری علمی است؛
بنابراین باید ـس یاسـتگذاریها به سـمت گسـترش همکاریها در این حوزههای موضـوعی با سـایر دانشـگاهها
و دانشگاههای دیگر کشورها متمایل گردد.
مقایسـه نقشـه علم دانشـگاه شـهید باهنر نشـان داد در حوزههای شـیمی تجزیه ،مهندسـی عمران و
دامپزشـکی و ریاضـیات دانشـگاه باهنر بهنوعی سـرآمد اسـت و جایگاه ویژهای دارند چراکه این حوزهها در
نقشــه علم باهنر برجســتهتر هســتند .این حوزهها را میتوان حوزههای کلیدی دانشــگاه در نظر گرفت و
میتوان بیان داشت در این حوزهها دانشگاه شهید باهنر کرمان جز پیشگامان علم هستند.
ترسیم نقشهی حوزههای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان نشان میدهد بیشترین تولیدات علمی
بینرشتهای این دانشگاه بین حوزههای موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی ،ریاضیات با ریاضیات
کاربردی ،مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک با مکانیک ،فیزیک ذرات
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با نجوم و اخترفیزیک ،مهندسی مکانیک با ترمودینامیک ،فناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات
بینرشتهای و مهندسی بینرشتهای صورت گرفته است .با شناسایی حوزههای بینرشتهای ،سیاستگذاران
دانشگاه باهنر باید تالش کنند ،سیاستها در راستای حفظ و تقویت این حوزهها تدوین و اجرایی گردد.
یافتهها نشان داد به لحاظ مرکزیت درجهای ،حوزههای مهندسی برق ،سوخت و انرژی و مهندسی
شیمی بیشترین مرکزیت درجهای را دارند .در یک گراف رئوسی که دارای بیشترین یالها هستند از باالترین
مرکزیت درجهای برخوردار هستند و به آنها رئوس دارای مرکزیت درجهای باال میگویند .به لحاظ مرکزیت
بینیت ،حوزههای پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بیشترین مرکزیت
بینیت را در شبکه پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند .حوزههای موضوعی که در
شبکه پژوهشهای بینرشتها ی دانشگاه باالترین مرکزیت بینیت را دارند ،قابلیت آن را دارند که چند حوزه
پژوهشی را به هم متصل نماید یا به قولی پژوهشگران این حوزهها میتوانند بهطور همزمان با پژوهشگران
چندین کار نمایند .این حوزهها نقش مهم در شکلگیری پژوهشهای بینرشتهای دارند؛ بنابراین حوزههای
پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حوزههای واسط در پژوهشهای
بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب میشوند.
نتایج نشان میدهد بار تولید علم در این دانشگاه بر دوش تعداد محدودی از حوزههای موضوعی است.
بخش عظیمی از گروههای علمی دانشگاه نقش قابلتوجهی در تولید مقاالت این دانشگاه ندارند .دانشگاه
مطمئناً با فعالسازی بخش غیرفعال در جریان تولید علم میتواند بهمراتب تولید علم خود را افزایش دهد.
نقطه مببت جریان تولید علم دانشگاه نرخ رشد سالهای اخیر آن است .از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان با نرخ رشد تولیدات علمی کشور میتوان نتیجه گرفت این دانشگاه جزء
دانشگاههای پرشتاب کشور محسوب میشوند .نقطه منفی جریان تولید علم دانشگاه ،حجم اندک
پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه است .با توجه به اهمیت این پژوهشها باید سعی شود این موضوع برطرف
گردد .همچنین نتایج نشان داد حوزههای شیمی تجزیه ،مهندسی عمران و دامپزشکی حوزههای پر تولید
خاص دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب میشود؛ که در این حوزهها دانشگاه در سطح ملی جزء پیشگامان
است.
با توجه به اهمیت پژوهشهای بینرشتهای در این پژوهش بیشترین تولیدات علمی بینرشتهای این
دانشگاه بین حوزههای موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی ،ریاضیات با ریاضیات کاربردی ،مکانیک
با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک با مکانیک ،فیزیک ذرات با نجوم و
اخترفیزیک ،مهندسی مکانیک با ترمودینامیک ،فناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات بینرشتهای
و مهندسی بینرشتهای صورت گرفته است .حوزههای مهندسی برق ،سوخت و انرژی و مهندسی شیمی
قطب پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان و حوزههای پژوهشی محیطزیست ،علوم رایانه و
بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حوزههای واسط در پژوهشهای بینرشتهای دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسوب میشوند.

پیشنهادهای کاربردی
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همانطور که یافتهها نشــان داد بخشــی از اع ــای هیئتعلمی دانشــگاه در فرآیند تولید علم
دخیل نیسـتند ،دانشـگاهها میتوانند با وضـع مقررات الزامآور و تشـویقی آنها را وارد این فرآیند
نمایند و از این طریق تولیدات علمی خود را افزایش دهند.
با مشـخص شـدن حوزههای پژوهشـی اصـلی دانشـگاه در این پژوهش ،پیشـنهاد میشـود این
حوزهها در جهتدهی به ـس یاسـتگذاری علمی دانشـگاه و اولویتبندیهای پژوهشـی دانشـگاه
مدنظر قرار گیرند.
با شـناسـایی حوزههای بینرشـتهای در این پژوهش ـس یاسـتگذاران علمی دانشـگاه باهنر باید
تالش کنند ،سیاستها در راستای حفظ و تقویت این حوزهها تدوین و اجرایی گردد.
با مشـخص شـدن حوزههای پژوهشـی بینرشـتهای با مرکزیت باال و با توجه به اینکه پژوهشهای
بینرشـتهای دانشـگاهها اندک اسـت ،ـس یاسـتگذاران پژوهشـی دانشـگاه میتوانند از این حوزهها
برای گسـترش پژوهشهای بینرشـتهای اسـتفاده نمایند .همچنین برنامهریزان و ـس یاسـتگذاران
پژوهشـی دانشـگاه میتوانند از حوزههای بینرشـتهای واسـط برای فعالسـازی حوزههای پژوهشـی
غیرفعال دانشگاه استفاده نمایند.
با مشـخص شـدن حوزههای پژوهشـی برتر دانشـگاه ،ـس یاسـتگذاریها حول محور این حوزهها
صـــورت گیرد تا در کوتاهمدت رشـــد علمی دانشـــگـاه افزایش یابد .همچنین جهـت به جریان
انداختن حوزههای موضوعی کمکار اقدامات الزم انجام شود.
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Abstract: This research was conducted to identify the interdisciplinary areas of research
at Kerman's Shahid Bahonar University by evaluating thematic maps. The methodological
approach in this research is consistent with scientometric studies and based on data
collection in descriptive research. The statistical population of the present study includes all
the articles published by the researchers at Shahid Bahonar University of Kerman. The
articles were indexed at Web of Science database (WOS) for the period 2005-2015. The
data were saved on a computer in Plain Text format. At this stage of research, 3273 records
related to Shahid Bahonar University of Kerman were collected within the desired time
frame. At the second stage, TXT collector software was deployed to combine all the output
files into a single file that can be transferred to scientometric software platforms. Finally at
the third stage, the data were pre-processed using Bib excel software. Then, VOS viewer
and Pajek software tools were used to draw up the scientific production process, and analyze
& record the indicators respectively. Drawing the scientific map of the University of
Bahonar indicates that its highest interdisciplinary output involves the thematic areas of
energy and fuel with chemical engineering, mathematics with applied mathematics,
mechanics with thermodynamics, materials science with materials engineering, mechanical
engineering with mechanics, particle physics with astronomy and astrophysics, mechanical
engineering with thermodynamics, building technology with civil engineering,
interdisciplinary mathematics, and interdisciplinary engineering. In terms of degree
centrality, the fields of electrical engineering, fuel & energy, and chemical engineering have
the highest degree centrality, and are considered to be the centers of excellence for
interdisciplinary research. In terms of betweenness centrality, such research domains as
environmental studies, computer science, biochemistry and molecular biology have the
highest between ness centrality in the interdisciplinary research network of Shahid Bahonar
University of Kerman They are intermediate research areas in interdisciplinary research. A
comparison of the growth rate of scientific output at Shahid Bahonar University suggests
that it can be considered among the prolific universities, but it is a poor institute in terms of
interdisciplinary research.
Keywords: Interdisciplinary, Scientometrics, Scientific Map, Scientific Production,
Shahid Bahonar University of Kerman, Web of Science.
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