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زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل همرخدادی واژگان پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
طی سالهای  1984تا  2014میالدی در پایگاه اداره ثبت اختراع و عالیم تجاری آمریکا انجام شد.

روش بررسی :این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و با تکنیک علمسنجی و تحلیل همواژگانی انجام شده است .جامعه آماری

پژوهش حاضر ،کلیه پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که در پایگاه اداره ثبت اختراع و عالیم

تجاری آمریکا در بازه زمانی  1984تا  2014میالدی ثبت شده بود .در نتیجهی این جستجو 13424 ،پروانه ثبت اختراع بازیابی شد.

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که از نظر فراوانی ،کلیدواژهی«مایع قاعدگی» در رتبهی اول و سپس کلیدواژههای«ادرار سنج»

و «دهانگیر» در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .از نظر همرخدادی دو کلیدواژهی«مایع قاعدگی-تجهیزات تصویر رزونانس
مغناطیسی» در رتبهی اول و دو زوج«ادرار سنج-مایع قاعدگی» و «هدایتکننده دستی سرنگ-مایع قاعدگی» در رتبههای دوم

* نویسنده مسئول :
نصرت ریاحی نیا؛
دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشـگاه
خوارزمی
Email :
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و سوم جای گرفتهاند .یافتههای مربوط به خوشهبندی سلسله مراتبی به روش  Wardمنجر به شکلگیری هشت خوشه در این

حوزه شد که این خوشهها بدین شرح بودند :تجهیزات عمومی ،تجهیزات توانبخشی ،تجهیزات دندانپزشکی ،تجهیزات درمانی،
تجهیزات اورژانس ،تجهیزات آزمایشگاهی ،تجهیزات تشخیصی ،لوازم مصرفی پزشکی.

نتیجهگیری :تحلیل همرخدادی واژگان به خوبی ساختار علمی حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را نشان داده است و بر

این اساس موضوعات علمی استخراج و ارتباط میان آنها کشف شد .نقشههای همواژگانی ،تغییرات و پایداریها در مفاهیم و

واژههای مرتبط با این حوزهی علمی را نشان داده است.

واژههای کلیدی :همرخدادی واژگان ،ترسیم ساختار علمی ،پروانه ثبت اختراع ،اداره ثبت اختراع و عالیم تجاری آمریکا،

 1دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 2استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
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تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

مقدمه

فنـون باعـث میشـود اطالعـات جدیـد و متفاوتـی دربـاره رشـتههای

در فضـای رقابـت جهانـی ،سیاسـتگذاری علـم و فنـاوری

مـورد بررسـی به دسـت آیـد( .)6یکی از روشهای ترسـیم نقشـههای

افزایـش تـوان رقابتپذیـری کشـورها را بـه همـراه دارد .از سـوی

علمـی اسـتفاده از روش همرخـدادی واژگان اسـت .در ایـن روش از

دیگـر علـم و فنـاوری کاالیـی عمومـی بـوده و دولـت موظـف بـه

مهمتریـن کلمـات یـا کلمـات کلیدی مـدارک بـرای مطالعهی سـاختار

سیاسـتگذاری در ایـن حـوزه اسـت؛ لـذا دولتهـا در حـوزهی علـم

مفهومـی یـک حـوزهی تحقیقاتـی اسـتفاده میشـود .همرخـدادی

و فنـاوری حضـوری پررنـگ داشـتهاند .دولتهـا درک کردهانـد کـه

کلیدواژههـا میـزان ارتبـاط شـناختی میـان یـک مجموعـه مـدارک را

بـرای ایجـاد توانمنـدی فناورانـه ،تنهـا حمایـت از ظهـور فناوریهـا

نشـان میدهـد .بر اسـاس روش تجزیـه و تحلیل همرخـدادی واژگان

کافـی نبـوده و بایـد در جهـت رشـد و پـرورش فناوریهـای جدیـد

میتـوان موضوعـات علمـی را اسـتخراج و ارتبـاط میـان آنهـا را بـه

نیـز گام بردارنـد( .)1از بیـن شـاخصهایی کـه بـرای اندازهگیـری

صـورت مسـتقیم از محتـوای موضوعی کشـف کـرد( .)7نتایج حاصل

بـرونداد فنـاوری در دسـترس اسـت ،شـاخصهای مبتنی بـر پروانهی

از تحلیـل همواژگانـی حوزههـای مختلف علـوم را میتوان با اسـتفاده

ثبـت اختـراع ،سـنجهی مناسـبی بـرای ارزیابـی بـرونداد فعالیتهـای

از روشهایـی همچـون تحلیل خوشـهای و نمودار راهبـردی به نمایش

فناورانـه در کشـورها هسـتند( .)2پروانههـای ثبـت اختـراع بـه عنـوان

گذاشـت .بـا کمـک نمـودار راهبـردی میتـوان مرکزیـت و تراکـم هر

سـنجهای مناسـب برای بررسـی میزان پیشـرفت علم و فناوری ،کشف

یـک از خوشـههای حاصـل از تحلیـل خوشـهای را محاسـبه کـرد و از

پتانسـیل الزم در کارهـای پژوهشـی و ترسـیم نقشـههای علمی مدنظر

میـزان بلـوغ و انسـجام آنها آگاهـی یافت.

رابطـه بـا نوآوریهـای فناورانه و منابع باارزشـی در زمینهی توسـعهی

و فنون در قرن بیسـتم تغییرات و پیشـرفتهای بسـیاری را تجربه کرده

فنـاوری و فعالیتهـای خالقانـه بـه شـمار میآینـد و ارزیابـی آنهـا

اسـت و همچنـان روزبـهروز بـر شـتاب این تغییـرات افزوده میشـود.

بـه منظـور شناسـایی مسـیر توسـعهی آتـی حوزههـای مختلـف علوم،

بنابرایـن بـر حجـم انتشـارات ایـن حـوزه همچـون بیشـتر رشـتههای

ضـروری اسـت( .)4سیاسـتگذاران از طریـق جسـتجو در پایگاههـای

علمـی افـزوده میشـود .یکـی از روشهای مؤثـر در سـازماندهی این

پروانههـای ثبـت اختـراع ،میتواننـد از وضعیت فعلی درخواسـتهای

حجـم عظیم اطالعات ،ترسـیم سـاختار علمی آنهاسـت .ایـن پژوهش

پروانههـای ثبـت اختـراع و حوزههـای مختلف فنـاوری آگاهـی یابند.

باعـث شناسـایی الگـوی نحـوه پراکندگـی واژگان و شـباهت سـاختار

ایـن اطالعـات میتوانـد شـواهد عینـی را بـرای تدویـن سیاسـتهای

خوشـههای موضوعـی پروانههـای ثبـت اختـراع حـوزهی تجهیـزات

فنـاوری کـه نشـاندهندهی توسـعهی فناوریهـای آتـی اسـت ،فراهم

پزشـکی و آزمایشـگاهی شده اسـت و همچنین توانسـته است ساختار

سـازد .همچنیـن پروانههـای ثبـت اختـراع ،اطالعـات ک ّمـی همچـون

معنایـی و تکامـل آنهـا را در گـذر زمـان مشـخص سـازد .همچنیـن

هـدف ،دادههـای معتبـر و قابـل بازیابـی را بـرای سیاسـتگذاران بـه

ایـن پژوهـش با هدف بررسـی روند رشـد تولیـد فنـاوری در حوزهی

منظـور شناسـایی فناوریهـای زیسـت محیطی جهت اخـذ تصمیمات

تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی در ایران و سـایر کشـورهای جهان

بهتر فراهم میسـازد و سیاسـتگذاران با اسـتفاده از تحلیل پروانههای

و شناسـایی مقولههـای موضوعـی بالـغ و نابالـغ و همچنیـن شناسـایی

ثبـت اختـراع میتواننـد بـه شناسـایی مزیـت نسـبی توسـع ه فناوریها

ن مخترعـان در ایـن حـوزهی علمـی انجـام شـده اسـت.
تأثیرگذارتریـ 

دسـت یابند(.)5

بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیّت بسـیار زیـاد فنـاوری تجهیزات پزشـکی

امروزه متخصصان مطالعات سـنجش علم با اسـتفاده از روشها

و آزمایشـگاهی ،شناسـایی حوزههـای پژوهشـی فعـال و حـدود

و فنـون مختلفـی از قبیـل انواع تحلیلهـای هماسـتنادی ،همواژگانی و

موضوعاتـی کـه در عرصـهی بینالمللـی در ایـن حـوزه در چند سـال

همنویسـندگی اقـدام به مطالعهی سـاختار دانش در رشـتههای مختلف

اخیـر مطرح شـده اسـت و نیز ترسـیم ارتباطـات میان ایـن حوزهها در

مینماینـد؛ کـه تفاوتهـا و شـباهتهای موجـود در هـر یـک از ایـن

قالـب یـک نقشـهی موضوعـی ضرورتـی انکارناپذیر به نظر میرسـد؛
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هسـتند( .)3پروانههـای ثبـت اختـراع حـاوی اطالعـات مهمـی در

حـوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی ماننـد همهی علوم

مریم امامی و همكاران

چـرا کـه بـا توجـه بـه اهمیّـت ایـن رشـته تاکنـون پژوهشـی در ایـن

ارگانیـک ،شـیمی زیسـت مولکولـی و میکروبشناسـی ،تجهیـزات

زمینـه انجـام نشـده اسـت .ایـن پژوهـش میتوانـد میـزان همـکاری

پزشـکی و آزمایشـگاهی ،دندانپزشـکی و جراحیهـای نـوری،

مخترعـان در ایـن حـوزهی علمـی را گسـترش دهـد تا اندیشـمندان با

حرارتـی و الکتریکـی ،باالتریـن رتبـهی فعالیـت را به خـود اختصاص

صـرف کمتریـن وقـت و هزینـه بتواننـد متوجه کـم و کاسـتیهای این

دادنـد( .)9ذوالفقـاری و همـکاران( )1394پژوهشـی بـا عنوان«تحلیـل

علـم شـوند و حوزههای پژوهشـی آینده را مشـخص نماینـد .همچنین

همواژگانـی پروانههـای ثبـت اختـراع بـرای آشکارسـازی زمینههـای

بررسـی رابطـهی بیـن علـم و فنـاوری در حیطـهی تجهیزات پزشـکی

موضوعـی فنـاوری» انجـام دادنـد .یافتههـای ایـن پژوهـش نشـان داد

و آزمایشـگاهی میتوانـد زمینهسـاز حرکـت بسـیاری از پژوهشـگران

کـه موضوعـات :سیسـتم ارتباطـات ،سـیگنالهای صوتـی ،انتقـال

م ّلـی و بینالمللـی بـه سـوی تجاریسـازی علم باشـد و پژوهشـگران

سـیگنال ،ناوبـری ،سیسـتم کنتـرل ،آنتـن ،کاتـد ،سیسـتمهای سـونار،

ی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی را به تالش هر چه بیشـتر
حـوزه 

تصویرهـای سـونار ،سیسـتم نیـرو ،سنسـورها ،سیسـتمهای هماهنگی،

در ایـن حـوزه و ایجـاد فضـای رقابتـی سـالمتر در میـان آنـان ترغیب

سیسـتم پیرانـش و منبـع تغذیـه از مرکزیتریـن موضوعـات حـوزه

نما ید .

بـرق ربـات زیرسـطحی خـودکار هسـتند( Naomi .)10و Takanori

از آنجاکـه تاکنون سـاختار علـم در حوزهی تجهیزات پزشـکی

( )2016پژوهشـی بـا عنوان«ارتبـاط علمـی بیـن مقـاالت و پروانههای

و آزمایشـگاهی بـا اسـتفاده از فـن همرخـدادی واژگان ترسـیم نشـده

ثبـت اختـراع دانشـمندان پیشـرو در حـوزهی علـوم پزشـکی :مطالعـه

اسـت ،بنابرایـن متونـی کـه بـه ایـن موضـوع چـه در ایـران و چـه در

مـوردی ژاپـن» انجـام دادنـد .نتایـج نشـان داد کـه میانگین زمـان ثبت

خـارج از ایران پرداخته باشـند ،موجود نبود؛ لذا در این قسـمت سـعی

اسـتنادات مقاله-مقاله باالتر از دو تا پنج سـال پس از انتشـار میباشـد

شـده اسـت بـه متونی کـه از لحاظ روششناسـی و موضـوع نزدیک به

کـه پـس از آن بـه تدریـج کاهـش مییابـد .از سـوی دیگـر ،میانگیـن

این مطالعه هسـتند ،اشـاره شـود:

زمـان ثبـت اسـتنادات مقاله-پروانـهی ثبـت اختـراع پنـج تـا ده سـال

نقشـهی علمـی پروانههـای ثبـت اختـراع مخترعـان ایرانـی در

در حالیکـه ایـن مقدار برای مقاله-پروانهی ثبت اختراع  6سـال اسـت.

پایگاههـای بینالمللـی ثبت اختـراع طی سـالهای  »1970-2014انجام

نتایـج نشـان میدهـد کـه اسـتناد بـه پروانههـای ثبـت اختـراع نسـبت

دادنـد .یافتههـای ایـن پژوهـش نشـان داد کـه میانگیـن ثبـت اختـراع

بـه اسـتناد به مقـاالت علمی بـه مدت زمـان بیشـتری نیاز دارنـد(.)11

در هـر سـال در بـازه مـورد نظـر  10/8بوده اسـت .همچنین بیشـترین

محمـدی( )2012پژوهشـی با عنوان«نقشـه دانـش علم و فنـاوری نانو:

و پراسـتنادترین اختراعـات در ردهی نیازهـای انسانی(کشـاورزی،

یـک رویکـرد متـن کاوی» انجـام داد .پژوهشـگران ایرانـی  1120مقاله

مـواد غذایـی ،بهداشـت و سـرگرمی) و کمتریـن و کماسـتنادترین

 ISIدر زمینـه نانـو طـی سـالهای  1974تـا  2007میلادی منتشـر

اختراعـات در ردهی کاغـذ و منسـوجات بـوده اسـت .رونـد رشـد

کردنـد .ایـن پژوهـش با اسـتفاده از تکنیک متن کاوی انجام شـد .نتایج

اختراعـات در پایگاههـای بینالمللـی سـیر صعـودی داشـته بـه طوری

ایـن پژوهـش نشـان داد کـه دامنه علم و فنـاوری نانـو در پژوهشهای

کـه در سـال  2014بیشـترین تعـداد ثبـت شـده اسـت( .)8منصوری و

ایرانیـان دارای سـاختار چنـد رشـتهای اسـت که از حوزههـای مختلفی

همـکاران( )1395پژوهشـی بـا عنوان«تحلیـل پروانههـای ثبـت اختراع

همچـون فیزیـک خالـص ،شـیمی تحلیلـی ،شـیمی فیزیـک ،علـم و

حـوزه پزشـکی کشـورهای جهـان اسلام» انجـام دادند .یافتههـای این

مهندسـی مـواد ،علـم پلیمـر ،بیوشـیمی و موضوعـات در حـال ظهـور

پژوهـش نشـان داد کـه از بیـن  57کشـور اسلامی تنهـا  26کشـور از

تشکیل شـده اسـت(.)12

جملـه مالـزی ،ترکیـه ،عربسـتان ،ایـران ،امـارات و کویـت در زمینـه

بررسـی پیشـینههای پژوهـش نشـان میدهـد کـه تحلیـل

اختراعـات حـوزه پزشـکی فعـال بودنـد .از میـان موضوعـات دارای

همرخدادی واژگان روش مناسـبی برای ترسـیم سـاختار علم و ترسـیم

پروانـه ثبـت اختـراع نیـز موضوعاتـی همچـون داروسـازی ،ترکیبـات

نقشـههای موضوعـی اسـت و در حوزههـای گوناگـون از ایـن روش
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محمدی جوزدانی و همکاران( )1395پژوهشـی با عنوان«ترسیم

میباشـد .اوج اسـتنادهای مقاله-مقالـه بـه طور میانگین  4سـال اسـت

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

بـرای خوشـهبندی زمینههـای موضوعـی اصلـی و ترسـیم نقشـههای

اختـراع حوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی از نظـر میزان بلوغ

علمی اسـتفاده شـده اسـت .اما تاکنون نقشـههای موضوعی پروانههای

و توسـعهیافتگی ،در چـه وضعیتی میباشـند؟

ثبـت اختـراع حوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی چـه در ایران
و چـه در خـارج از ایـران مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت .بنابراین

روش بررسی

پژوهـش حاضـر سـعی دارد بـا اسـتفاده از تحلیل همواژگانـی که یکی

پژوهـش حاضـر از نـوع مطالعـات کاربـردی و بـا تکنیـک

از انـواع تحلیلهـای همرخـدادی اسـت بـه سـواالت زیـر پاسـخ دهد:

علمسـنجی و تحلیـل همواژگانـی انجـام شـده اسـت .پژوهشـگران

 .1توزیـع فراوانـی کلیدواژههـای پروانههـای ثبـت اختـراع

از میـان ردههـای مختلـف موضوعـی در پایـگاه اداره ثبـت اختـراع و

حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی بـر اسـاس میـزان

عالیـم تجـاری آمریـکا ،ردهی  D24را کـه ردهی تجهیزات پزشـکی و

همواژگانـی چگونـه اسـت؟

آزمایشـگاهی اسـت ،بـه دلیـل اهمیّـت روزافـزون این حـوزهی علمی

 .2نتایـج مربـوط بـه تحلیـل خوشـهای همواژگانـی پروانههای

و ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا سلامت انسـانها ،جهـت بررسـی انتخـاب

ثبـت اختـراع منجـر بـه شـکلگیری چـه خوشـههایی و بـا چـه

کردنـد .جامعـهی آمـاری پژوهش حاضر کلیـه پروانههای ثبـت اختراع

موضوعهایـی در حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی شـده

حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی میباشـد کـه در پایـگاه

ا ست ؟

ادارهی ثبـت اختـراع و عالیـم تجـاری آمریـکا در بـازهی زمانی 1984
 .3نقشـهی حاصـل از بـه کارگیـری روش مقیـاس چنـد بعدی

تـا  2014میلادی ثبت شـده اسـت .در نتیجـهی این جسـتجو 13424

در تحلیـل همواژگانـی پروانههـای ثبـت اختـراع حـوزهی تجهیـزات

پروانـهی ثبـت اختـراع بازیابـی شـد .در جـدول  1ردههـای اصلـی

پزشـکی و آزمایشـگاهی چگونه اسـت؟

حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی و تعـداد پروانههـای ثبت

 .4خوشـههای حاصـل از تحلیـل همواژگانـی پروانههـای ثبت

اختـراع در آنهـا ،نشـان داده شـده اسـت.

جدول  :1تعداد پروانههای ثبت اختراع در ردههای اصلی

شماره رده

عنوان رده

تعداد پروانههای ثبت اختراع

100

PHARMACEUTICAL PRODUCT

34

105
107
232

PROPHYLACTIC ARTICLE
EQUIPMENT FOR DIAGNOSIS, ANALYSIS, OR TREATMENT
LABORATORY EQUIPMENT NOT ELSEWHERE SPECIFIED

204
187
484

رده بودنـد ،تـک بـه تـک ردههـا و زیـر ردههـا و تعـداد پروانههـای

حاصـل از گـردآوری دادهها نشـان داد کـه از میـان کل پروانههای ثبت

ثبـت اختـراع در آنهـا بـه صـورت دسـتی وارد نرمافـزار اکسـل شـد.

اختـراع بازیابـی شـده 27316 ،پروانـه ثبـت اختـراع از نـوع طراحی و

سـپس بـه منظـور آمادهسـازی دادههـای پروانههای ثبت اختـراع جهت

 3937پروانـه ثبـت اختـراع از نـوع کاربـردی بودنـد .در ادامـه ،فایـل

اسـتفاده از سـایر نرمافزارهـا ،از نرمافـزار  Ravar Premapاسـتفاده

پروانههـای ثبـت اختـراع بازیابـی شـده که به صـورت تصویـر و فاقد

شـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه پروانههـای ثبـت اختراع به سـه دسـتهی

هرگونـه اطالعـات بودنـد و همچنیـن پروانههـای ثبـت اختراعـی کـه

پروانههـای ثبـت اختـراع کاربردی ،طراحی و گیاهی تقسـیم میشـوند.

دارای پیونـد دانلـود اشـتباه یا ناقـص بودنـد ،از جامعهی آمـاری مورد

پروانههـای ثبت اختراع در حوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی

نظـر حذف شـدند .پس از اعمـال فرایندهای گفته شـده ،جمع ًا 13424

از نـوع کاربـردی و طراحی بودند .پژوهشـگران تصمیـم گرفتند هر دو

پروانـه ثبـت اختـراع جهـت بررسـی و مطالعه باقـی ماند.
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بـا توجـه بـه ایـن که هـر یـک از ایـن ردههـا خـود دارای زیر

نـوع پروانـهی ثبـت اختـراع را در تحلیلهای خـود لحاظ کننـد .نتایج

مریم امامی و همكاران

پـس از بازیابـی پروانههـای ثبـت اختـراع مرتبـط بـا حـوزهی

فراوانـی آنهـا  569بـار اسـت .در تحلیـل همواژگانـی ،از روشهـای

تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی ،به منظور انجام تحلیل همواژگانی،

خوشـهبندی سلسـله مراتبـی ،نمـودار راهبـردی و مقیـاس چندبعـدی

در مرحلـه اول ،کلیدواژههـای عناویـن مربـوط بـه  13424رکـورد

اسـتفاده میشـود .در خوشـهبندی سلسـله مراتبی ،خوشـههای مربوط

اسـتخراج شـد .یافتههـا نشـان داد کـه در کل  11044واژه از عناویـن

ن آنهـا نشـان داده میشـود.
بـه هـر یـک از کلیدواژههـا و روابـط بیـ 

پروانههـای ثبـت اختـراع مـورد نظـر بازیابـی شـد .پـس از اسـتخراج

بدیـن منظـور بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSاقـدام بـه خوشـهبندی

کلیدواژههـا ،در مرحلـه بعـد الزم بود با بررسـی دقیق ،ایـن کلیدواژهها

سلسـله مراتبـی گردید.

ویرایـش شـوند .در نهایـت ،پـس از ویرایـش و یکدستسـازی

یافتهها

کلیدواژههـا ،در کل  2514کلیـدواژه جهـت بررسـی باقـی ماند .سـپس
بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Ravar Premapماتریس متقارن ترسـیم شـد

 .1توزیـع فراوانـی کلیدواژههـای پروانههـای ثبـت اختـراع

و ارزشهـای سـلولهای مـورب ماتریـس هـم صفـر لحـاظ گردیـد،

حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی بـر اسـاس میـزان

سـپس ماتریـس معمولـی برای تحلیـل دقیقتر بـه ماتریس همبسـتگی

همواژگانـی چگونـه اسـت؟

تبدیـل شـد .در بررسـی کلیدواژههـای پروانههـای ثبـت اختـراع ،بـا

در جـدول  2بیسـت کلیـدواژهای کـه بیشـترین فراوانـی را در

قـرار دادن آسـتانهی شـمول بـر روی کلیدواژههایـی بـا فراوانـی  4بـه

پروانههـای ثبـت اختـراع حـوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی

بـاال ،تعـداد  56کلیـدواژه در ایـن گسـتره قـرار گرفـت کـه جمـع کل

داشـتند ،نشـان داده شـده است.

جدول  :2رتبهبندی کلیدواژههای پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بر اساس فراوانی

1

مایع قاعدگی

158

11

سرنگ

10

2

ادرار سنج

47

12

فشار خون

9

3

گیر
دهان

15

13

سوزن زیرپوستی

9

4

سوزن سرنگ

15

14

کننده دستی سرنگ
هدایت

9

5

کننده
تثبیت

13

15

سنج
گوشی ضربان

9

6

بیولوژیک

12

16

لوله نای

9

7

تصویر رزونانس مغناطیسی

12

17

کپسول

8

8

تجهیزات جراحی

12

18

لوله آزمایشگاه

8

9

های جنسی
بیماری

11

19

همزن مغناطیسی

8

10

نوار بهداشتی

10

20

دستگاه آزمایش

8

همانگونـه کـه در جـدول  2مشـاهده میشـود کلیدواژهی«مایع

شـکل  1شـمای کلی از شـبکه کلیدواژههای پربسـامد پروانههای ثبت

قاعدگـی» بـا  158بـار تکرار ،بیشـترین فراوانـی را در بیـن کلیدواژهها

اختـراع حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی نشـان داده شـده

دارد .سـپس کلیدواژههـای«ادرار سـنج» و «دهانگیـر» بـا فراوانـی 47

اسـت .همانگونـه که مشـاهده میشـود از بین  56کلیـدواژهی پرتکرار

و  15در رتبههـای دوم و سـوم قـرار دارنـد .بنابرایـن میتـوان گفـت

پروانههـای ثبـت اختـراع حـوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی

واژههـای پربسـامد در مقایسـه بـا واژههای کمبسـامدتر تأثیر بیشـتری

کلیدواژه«مایـع قاعدگـی» تأثیرگذارتریـن کلیـدواژه در ایـن حـوزهی

در حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی داشـتهاند .در ادامه در

علمی اسـت.
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رتبه

کلیدواژه

فراوانی

رتبه

کلیدواژه

فراوانی

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

شکل  :1شمای کلی از شبکه کلیدواژههای پربسامد پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

زوج همواژگانی پرتکرار پروانههای ثبت اختراع در جدول  3قابل

در ادامه میزان همرخدادی یا همواژگانی کلیدواژههای

مشاهده است.

پروانههای ثبت اختراع به دست آمد که توزیع فراوانی مربوط به بیست

جدول  :3توزیع فراوانی بیست زوج برتر همواژگانی پروانههای ثبت اختراع

فراوانی ردیف

ردیف

واژگانی
های هم
زوج

1

مایع قاعدگی -تجهیزات تصویر رزونانس مغناطیسی

10

2

ادرار سنج -مایع قاعدگی

8

12

3

ی دستی سرنگ -مایع قاعدگی
کننده
هدایت

6

13

کنترل آی وی -مایع قاعدگی

4

سرنگ -مایع قاعدگی

5

14

فورسپس پالگین -مایع قاعدگی

2

5

کننده -مایع قاعدگی
تثبیت

4

15

ی درصد چربی -مایع قاعدگی
کننده
تعیین

2

6

سوزن زیرپوستی -مایع قاعدگی

3

16

اینترلوکین -درمان آسم

2

7

رسان
بیولوژیک -اکسیژن

3

17

پالگین گوش -ادرار

2

8

گیر -ادرار سنج
دهان

2

18

درمان آسم -اینترلوکین

2

9

پادتن -پادزا

2

19

ستون فقرات-مایع قاعدگی

2

10

ایمپلنت -مایع قاعدگی

2

20

پزشکی -مایع قاعدگی

2

11

خون -مایع قاعدگی

2

های جنسی -مایع قاعدگی
بیماری

2
2

حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شده است؟

قاعدگی-تجهیزات تصویر رزونانس مغناطیسی» بیشترین فراوانی را

به منظور ترسیم خوشههای موضوعی پروانههای ثبت اختراع

در پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ابتدا ماتریس همبستگی

داشته است و دو زوج«ادرار سنج-مایع قاعدگی» و «هدایت-کننده

که بر اساس ماتریس فراوانی همواژگانی به دست آمده بود ،به

دستی سرنگ-مایع قاعدگی» در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند.

نرمافزار  SPSSانتقال یافت و با استفاده از خوشهبندی سلسله مراتبی

در بین  20زوج همواژگانی پرتکرار ،کلیدواژه«مایع قاعدگی» بیشتر از

که با روش وارد ( )Ward’s Methodو مربع فاصله اقلیدوسی

همه به چشم میخورد؛ به طوریکه در  14زوج ،یکی از طرفین را به

( )Squared Euclidean Distanceبه دست آمد ،خوشهها و نمودار

خود اختصاص داده است.

دندروگرام همواژگانی پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات

 .2نتایج مربوط به تحلیل خوشهای همواژگانی پروانههای ثبت

پزشکی و آزمایشگاهی ترسیم شد.

اختراع منجر به شکلگیری چه خوشههایی و با چه موضوعهایی در
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یافتهها نشان میدهد که همرخدادی بین دو کلیدواژه«مایع

واژگانی
های هم
زوج

فراوانی

ﺷﮑﻞ  :2دﻧﺪروﮔﺮام ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

مریم امامی و همكاران

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات اورژاﻧﺲ

ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ

ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

همانطور که در دندوگرا م مشخص است ،تجزیه و تحلیل

پزشکی و ١آزمایشگاهی منجر به شکلگیری  8خوشه موضوعی شده

یافتههای مربوط به همواژگانی پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات

است .در ادامه به تحلیل خوشههای موضوعی پروانههای ثبت اختراع
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شکل  :2دندروگرام حاصل از خوشهبندی سلسله مراتبی کلیدواژههای پروانههای ثبت اختراع

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی میپردازیم:

این خوشه از  6کلیدواژه تشکیل شده است .با توجه به کلیدواژههای

خوشهی  :1تجهیزات عمومی .نتایج مربوط به تحلیل

مهم موجود در این خوشه که میتوان به«همزن مغناطیسی مایعات»

همواژگانی نشان داد که  2کلیدواژهی«تثبیتکننده» و «انتقال دارو» در

و «انژکتور محلول رادیواکتیو» اشاره کرد ،انتخاب عنوان«تجهیزات

شکلگیری این خوشه نقش داشتهاند .به نظر میرسد که با توجه به

آزمایشگاهی» برای این خوشه مناسب دانسته شد .منظور از تجهیزات

کلیدواژههای این خوشه ،انتخاب عنوان«تجهیزات عمومی» مناسب

آزمایشگاهی دستگاهها و لوازمی است که از آنها برای آزمایش بر روی

باشد .خوشهی  :2تجهیزات توانبخشی .این خوشه از  3کلیدواژه

مواد شیمیایی به منظور یافتن راهحلی برای تشخیص و درمان بیماریها

تشکیل شده است .از مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه

استفاده میگردد .خوشهی  :7تجهیزات تشخیصی .این خوشه دارای

میتوان به«گیره تقویتکننده انگشتان دست» و «زانوبند» اشاره کرد.

 2کلیدواژه دارد که مهمترین آن«شکستگی استخوان تیبیال» میباشد.

با توجه به کلیدواژههای این خوشه ،میتوان برچسب«تجهیزات

منظور از تجهیزات تشخیصی ،تجهیزات پزشکی است که برای

توانبخشی» را به این خوشه اطالق کرد .در واقع توانبخشی حوزهی

تشخیص ،پیشگیری ،نظارت ،درمان ،کاهش ،جبران و یا کنترل یک

علمی بسیار وسیعی در مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی محسوب

بیماری ،جراحت ،نقص فرایند فیزیولوژیک استفاده میشود .خوشهی

میگردد و به افراد کمک میکند تا پس از ابتال به مشکالتی نظیر

 :8لوازم مصرفی پزشکی .این خوشه دارای بیشترین کلیدواژه است.

سکتهی مغزی ،ضایعات نخاعی ،جراحیهای ارتوپدی ،ضربهی مغزی

تعداد کل کلیدواژههای این خوشه  26مورد میباشد که از مهمترین

و غیره تا حد امکان بر مشکل خود غلبه نموده و استقالل عملکردی

آنها میتوان به«دستمال ضدعفونی مخصوص قاعدگی زنان»« ،گوشی

قبلی را بازیابند .خوشهی  :3تجهیزات دندانپزشکی .این خوشه

ضربانسنج»« ،لوله نای»« ،کپسول»« ،کاندوم پلیاورتان»« ،سوند ادرار»،

از  5کلیدواژه تشکیل شده است .از مهمترین کلیدواژههای مرتبط

«پوشک جاذب»« ،محفظه سرنگ»« ،گوشگیر»« ،مچبند پا»« ،ابزار

به تجهیزات دندانپزشکی که سبب نامگذاری این خوشه بدین نام

دندانپزشکی»« ،سرنگ قطرهای»« ،دستگاه تزریق»« ،کنترل آی وی»

شد ،میتوان به«مته دندانپزشکی»« ،گیره پالستیکی دندان» و «دستگاه

و «لنگر چرخشی برای ترمیم بافت نرم استخوان» اشاره کرد .با توجه

ساکشن دندان» اشاره کرد .دندانپزشکی شاخهای از علوم پزشکی است

به کلیدواژههای مهم این خوشه ،عنوان«لوازم مصرفی پزشکی» عنوان

که به تشخیص و درمان در ارتباط با مشکالت دهان و دندان و لثهها

مناسبی برای این خوشه تشخیص داده شد .منظور از لوازم مصرفی

میپردازد .خوشهی  :4تجهیزات درمانی .این خوشه از  7کلیدواژه

پزشکی ،فرآوردههای یکبار مصرف پزشکی است که به منظور کمک

تشکیل شده است .با توجه به کلیدواژههایی همچون«سرنگ»« ،سوزن

در مسیر بهبود بیماران به کار گرفته میشود.

آمپول زیرجلدی»« ،هدایت دستی سرنگ» و «دستگاه تصویربرداری

 .3نقشهی حاصل از به کارگیری روش مقیاس چند بعدی در

رزونانس مغناطیسی» که از مهمترین کلیدواژههای این خوشه به شمار

تحلیل همواژگانی پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و

میآیند ،میتوان عنوان«تجهیزات درمانی» را برای این خوشه برگزید.

آزمایشگاهی چگونه است؟

این تجهیزات ،مراحل تشخیص و درمان بیماریها صورت میگیرد.

ساختار موضوعات حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از روش

خوشهی  :5تجهیزات اورژانس .این خوشه از  5کلیدواژه تشکیل

مقیاس دو بعدی استفاده شد .بدین منظور از هر یک از خوشههای

شده است .از مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه میتوان

هشتگانه ،دو کلیدواژهای که بیشترین فراوانی همواژگانی را داشتند ،به

به«سوزن»« ،فشار خون» و «گیره پزشکی نای» اشاره کرد .با توجه به

عنوان نمایندهی آن خوشه انتخاب شدند و سپس ماتریس مربعی برای

کلیدواژههای مهم این خوشه میتوان عنوان«تجهیزات اورژانس» را برای

آن ایجاد شد .سپس با استفاده از نرمافزار  Ucinetاز این ماتریس یک

این خوشه انتخاب کرد .منظور از تجهیزات اورژانس ،مجموعه خدمات

ماتریس همبستگی تهیه شد .سپس فایل مربوط در نرمافزار SPSS

فوریتهای پزشکی است که درمانهای اضطراری یا انتقال مصدوم

فراخوانی و نقشه دو بعدی ترسیم شد.

از طریق آن صورت میپذیرد .خوشهی  :6تجهیزات آزمایشگاهی.
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منظور از تجهیزات درمانی ،تجهیزات پزشکییی است که از طریق

در این قسمت از پژوهش برای کسب شناخت بیشتر و دقیقتر از

مریم امامی و همكاران

شکل  :3نقشهی مقیاس دو بعدی حاصل از تحلیل همواژگانی حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

همانطورکـه مالحظـه میشـود اسـتفاده از روش مقیـاس دو

 .4خوشـههای حاصـل از تحلیـل همواژگانـی پروانههـای ثبت

بعـدی باعـث شـد کـه بـر اسـاس جایـگاه و فاصلـه کلیدواژههـا از

اختـراع در حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی از نظـر میزان

یکدیگـر ،برخـی خوشـهها در هـم ادغـام شـوند؛ به طوریکه هشـت

بلـوغ و توسـعهیافتگی ،هـر یـک در چه وضعیتی اسـت؟

خوشـه اولیه را بتوان به شـش خوشـه تقلیل داد .شـش خوشـه نهایی

در ایـن قسـمت با اسـتفاده از مفاهیـم مرکزیت و تراکم شـبکه

عبارتنداز )1 :خوشـهی لوازم پزشـکی؛  )2خوشـهی تجهیزات ترکیبی

اقـدام بـه طراحـی نمـودار راهبـردی گردیـد .بدیـن منظور ابتـدا برای

پزشـکی؛  )3خوشـهی تجهیـزات اورژانـس؛  )4خوشـهی تجهیـزات

هـر یـک از خوشـههای پروانههـای ثبـت اختـراع بـه طـور جداگانـه

عمومـی؛  )5خوشـهی تجهیـزات ارتوپـدی؛  )6خوشـهی تجهیـزات

ماتریـس فراوانـی و سـپس ماتریـس همبسـتگی ایجاد شـد .سـپس با

دندانپزشـکی .بـا توجـه به شـکل  3مشـخص میشـود که با اسـتفاده

اسـتفاده از نرمافـزار یوسـینت مرکزیـت رتبـه و تراکـم هـر یـک از

از ایـن نقشـه دو بعـدی شـش خوشـه شـکل گرفته اسـت و بـه نوعی

خوشـهها محاسـبه شـد .در مرحلـهی بعد بر اسـاس دادههـای مربوط

ایـن خوشـهها ،خوشـههایی هسـتند کـه در تحلیـل خوشـهای شـکل

بـه مرکزیـت و تراکم هر یـک از خوشـههای پروانههای ثبـت اختراع،

گرفتهانـد و مـواردی کـه در خوشـههای موجـود در تحلیل خوشـهای

اقـدام بـه طراحـی نمودار راهبـردی گردید تـا بلوغ و انسـجام هر یک

همپوشـانی واژگانـی وجـود داشـت ،در اینجـا در یـک خوشـه قـرار

از موضوعـات مشـخص گردد.

گرفتهانـد.

جدول  :4تراکم و مرکزیت خوشههای پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

1

تجهیزات عمومی

0

0

2

بخشی
تجهیزات توان

0

0

3

پزشکی
تجهیزات دندان

0/25

0/1

4

تجهیزات درمانی

4/33

1/57

5

تجهیزات اورژانس

0/25

0/1

6

تجهیزات آزمایشگاهی

0/25

0/1

7

تجهیزات تشخیصی

0

0

8

لوازم مصرفی پزشکی

0/06

0/02

نتایـج بـه دسـت آمـده از جدول  4نشـان میدهد که خوشـ هی
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(4تجهیزات درمانی) دارای بیشـترین مرکزیت اسـت .سـپس خوشهی
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ردیف

های ثبت اختراع
ی پروانه
نام خوشه

مرکزیت

تراکم

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

(3تجهیـزات دندانپزشـکی) ،خوشـهی (5تجهیـزات اورژانـس)،

مربـوط به حـوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی دارند و خوش

خوشـهی (6تجهیـزات آزمایشـگاهی) بـا مرکزیـت  0/25دارای

توسـعه میباشـند و خوشـههایی کـه از مرکزیـت و تراکـم پایینـی

رتبههـای مسـاوی هسـتند .همچنیـن نتایـج مربـوط بـه تراکـم نشـان

برخـوردار هسـتند حالت حاشـیهای دارنـد و در پژوهشهای حوزهی

داد کـه خوشـهی (4تجهیـزات درمانـی) دارای بیشـترین تراکم اسـت.

تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی مـورد کمتوجهـی قـرار گرفتهاند.

سـپس خوشـ هی (3تجهیـزات دندانپزشـکی) ،خوشـهی (5تجهیزات

در ادامـه بـر اسـاس دادههای مربـوط به مرکزیـت و تراکم هـر یک از

اورژانـس) و خوشـهی (6تجهیـزات آزمایشـگاهی) بـا تراکـم 0/1

خوشـههای هشـتگانه پروانههـای ثبـت اختـراع حـوزهی تجهیـزات

دارای رتبههـای مسـاوی هسـتند .بنابرایـن خوشـههایی کـه از تراکـم

پزشـکی و آزمایشـگاهی اقـدام بـه طراحی نمـوداری راهبـردی گردید.

و مرکزیـت باالیـی برخـوردار هسـتند ،نقش محـوری در پژوهشهای

شکل  :5نمودار راهبردی خوشههای پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

که هر یک تراکم و مرکزیت مختلفی دارند و خوشههایی که در آن

خوشهی (5تجهیزات اورژانس) ،خوشهی (6تجهیزات آزمایشگاهی)،

قسمت قرار میگیرند ،وضعیت متفاوتی دارند .خوشههایی که در

خوشهی (7تجهیزات تشخیصی) و خوشهی (8لوازم مصرفی پزشکی)

قسمت اول قرار میگیرند جزو خوشههای بالغ بوده و در مرکز آن

در قسمت سوم نمودار راهبردی قرار گرفتهاند .این خوشهها هم از نظر

حوزه پژوهشی مطالعه می شوند .خوشههایی که در قسمت دوم جای

مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشهها در سطح پایینی

میگیرند مرکزی نیستند ،لکن قابلیت توسعه بیشتر را دارند .خوشههای

هستند و حالت حاشیهای دارند و در پژوهشهای مربوط به حوزهی

قسمت سوم حاشیهای بوده و توجه اندکی را به خود جلب میکنند و

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.

در نهایت ،خوشههای موضوعی که در قسمت چهارم قرار میگیرند،

بنابراین میتوان گفت که از میان حوزههای مختلف موضوعی ،موضوع

گرچه مرکزی هستند ،اما توسعه نیافته و نابالغ هستند( .)13یافتههای

اغلب پروانههای ثبت اختراع« ،تجهیزات و روشهای درمانی» است.

حاصل از نمودار راهبردی خوشههای پروانههای ثبت اختراع حوزهی

مخترعان حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در تالش هستند تا

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نشان میدهد که هیچکدام از خوشهها

روشهای موجود در درمان بیماریهای مختلف را ارتقا بخشند و یا

در قسمت  2و  4نمودار راهبردی قرار نگرفتهاند .خوشهی (4تجهیزات

این که روشهای جدیدی برای ریشهکن کردن بیماریهای موجود در

درمانی) در قسمت اول نمودار راهبردی قرار گرفته است و از مرکزیت

قرن حاضر کشف کنند.

و تراکم باالیی بهرهمند است و نقش محوری در پژوهشهای مربوط
به حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارد و میتواند مسیر

بحث

پژوهشهای آتی در این حوزهی علمی را پیشبینی نماید .همچنین

در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از روش تحلیل

یافتههای پژوهش نشان میدهد که خوشهی (1تجهیزات عمومی)،

مصورسازی علم ،نمای مناسبی
همواژگانی و با استفاده از نرمافزارهای
ّ
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نقشهی دو بعدی را میتوان در قالب چهار قسمت نشان داد

خوشهی (2تجهیزات توانبخشی) ،خوشهی (3تجهیزات دندانپزشکی)،

مریم امامی و همكاران

از ساختار فکری حاکم بر پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات

سالهای  1980تا  2010میالدی خبر داد .شدت بیماریهای همهگیر

پزشکی و آزمایشگاهی در یک بازه زمانی سی ساله ارایه گردد.

در یک دهه اخیر به نهایت خود رسیده است .ویروسها ،باکتریها و

یافتههای این پژوهش نشان داد که کلیدواژه«مایع قاعدگی» بیشترین

قارچها با سرعت بیشتری در سراسر جهان رشد میکنند .از سوی دیگر

فراوانی را در بین کلیدواژههای عناوین پروانههای ثبت اختراع حوزهی

ضعف جسمانی و سیستم ایمنی بدن انسانها به مرور زمان قابلیت

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته است .همچنین کلیدواژههای

جذب ویروسهای ناشناخته را افزایش میدهد .این بیماریها همواره

«ادرار سنج»« ،دهانگیر»« ،سرنگ» نیز سهم زیادی از مباحث این حوزه

جمعیت قابل توجهی از بشر را در طول تاریخ نابود کرده و حتی نسبت

را به خود اختصاص دادهاند .این بدان معنا است که واژگان پربسامد

به جنگها قربانیهای بیشتری برجای گذاشتهاند و در مقاطع مختلف

در مقایسه با واژگان کمبسامدتر تأثیر بیشتری در حوزهی تجهیزات

تاریخ نقش تعیینکننده داشتهاند .از اینرو ذهن بیشتر مخترعان به

پزشکی و آزمایشگاهی داشتهاند .همچنین خوشهبندی به یافتن

سمت ارایه راهکارهایی برای بهبود و ارتقای شیوههای موجود درمان

ساختاری در درون یک مجموعه از ردههای بدون برچسب اطالق

و در نهایت کشف داروها و تجهیزات نوین درمانی جهت کنترل و

میشود .در خوشهبندی سعی میشود ردهها به خوشههایی تقسیم شوند

کاهش هر چه بیشتر و بهتر بیماریهای موجود در جهان سوق یافته

که شباهت بین ردههای درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین ردههای

است( .)14در نهایت میتوان بیان کرد که از میان موضوعات مختلف

درون خوشههای متفاوت ،حداقل باشد .در این پژوهش ،استفاده از

پزشکی ،موضوعات مرتبط با"درمان و تجهیزات درمانی" توجه بیشتر

روش تحلیل خوشهبندی سلسله مراتبی به منظور شناسایی ساختار

مخترعان حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را به خود جلب

فکری حاکم بر پروانههای ثبت اختراع حوزهی تجهیزات پزشکی و

کرده است .مخترعان سعی میکنند تجهیزات جدید و پیشرفتهای را

آزمایشگاهی منجر به شکلگیری هشت خوشه در این حوزه شد .در

اختراع کنند تا بدین ترتیب بتوانند گامهای مهمی در زمینه پیشرفت

ادامه برای کسب شناخت بیشتر و دقیقتر از ساختار موضوعات حوزهی

علم پزشکی بردارند.

بدین منظور از هر یک از خوشههای هشتگانه ،دو کلیدواژهای که

اختـراع حـوزه پزشـکی کشـورهای جهـان اسلام بـه ایـن نتیجـه

بیشترین فراوانی همواژگانی را داشتند ،به عنوان نمایندهی آن خوشه

رسـیدند کـه از میان موضوعـات دارای پروانه ثبت اختـراع موضوعاتی

انتخاب شدند و سپس ماتریس مربعی برای آن ایجاد شد .نتایج حاصل

همچـون داروسـازی ،ترکیبـات ارگانیـک ،شـیمی زیسـت مولکولی و

از ترسیم نقشهی دو بعدی ،هشت خوشهی حاصل از خوشهبندی

میکروبشناسـی ،تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی ،دندانپزشـکی

سلسله مراتبی را به شش خوشه تقلیل داد .عالوه بر تحلیل خوشهای

و جراحیهـای نـوری ،حرارتـی و الکتریکـی ،باالتریـن رتبـهی

که در این پژوهش انجام شد از روشهای دیگری نیز جهت ارایه نتایج

فعالیـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت( .)9محمـدی جوزدانـی و

بیشتر بهره گرفته شد از آن جمله ترسیم نمودار راهبردی است که روابط

همـکاران( )1395نیـز در پژوهـش خـود به سـیر صعـودی اختراعات

بین خوشهها را از زوایهای دیگر بررسی میکند .نتایج حاصل از نمودار

مخترعـان ایرانـی در پایگاههـای بینالمللـی اشـاره کردنـد(.)8

راهبردی نشان داد که خوشهی (4تجهیزات درمانی) در پژوهشهای

ذوالفقـاری و همـکاران( )1394نیـز در تحلیل همواژگانـی پروانههای

حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،خوشهی بالغ و مرکزی به

ثبـت اختـراع بیـان کردند کـه موضوعاتی همچـون سیسـتم ارتباطات،

شمار میآید و از جایگاه مهمی در اختراعات حوزهی تجهیزات پزشکی

سـیگنالهای صوتـی ،انتقـال سـیگنال ،ناوبـری ،سیسـتم کنتـرل ،آنتن،

و آزمایشگاهی برخوردار است .این بدان معناست که بیشتر اختراعاتی

کاتد ،سیسـتمهای سـونار ،تصویرهای سونار ،سیسـتم نیرو ،سنسورها،

که در حوزهی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در اداره ثبت اختراع

سیسـتمهای هماهنگی ،سیسـتم پیرانـش و منبع تغذیـه از مرکزیترین

و عالیم تجاری آمریکا به ثبت رسیدهاند ،در موضوعات مرتبط با

موضوعـات حـوزه برق ربـات زیرسـطحی خـودکار هسـتند(.)10

درمان و تجهیزات درمانی بوده است .مجله انجمن سلطنتی در مقاله

آنچـه کـه ایـن پژوهـش را از مطالعـات پیشـین متفـاوت

سال  2014خود از ظهور و افزایش بیماریهای عفونی و همهگیر بین

میسـازد ،جامعـهی آمـاری آن اسـت کـه سـعی شـده اسـت بـا یـک
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تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از روش مقیاس دو بعدی استفاده شد.

منصـوری و همـکاران( )1395در تحلیـل پروانههـای ثبـت

ترســیم ســاختار علمی پروانههای ثبت اختراع ...

راهبـرد جسـتجوی جامـع ،تمـام اختراعاتـی را کـه توسـط مخترعـان
در حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی انجام شـده اسـت در
برگیـرد .در واقـع بررسـی نقـاط مهـم فنـاوری در حـوزهی تجهیزات
پزشـکی و آزمایشـگاهی در جهـان و موضوعـات داغ و هسـته در این
زمینـهی علمـی تاکنـون بررسـی نشـده اسـت .بـا ایـن حـال برخـی
محدودیتهـا ممکـن اسـت بـر پژوهـش حاضـر تأثیرگذار باشـند .در
ایـن پژوهـش اخترعاتـی کـه در پایـگاه اداره ثبـت اختـراع و عالیـم
تجـاری آمریـکا ثبـت شـده بود مـورد تحلیـل قـرار گرفت ،بـه همین
دلیـل ممکـن اسـت برخـی اختراعـات کـه در سـایر پایگاههـا نمایـه
شـدهاند از جامعـه پژوهـش خارج شـده باشـند کـه از محدودیتهای
ایـن پژوهش اسـت.

نتیجهگیری
کشـف روابـط مفهومـی میـان مـدارک یـک حـوزهی علمـی،
فراینـدی پیچیـده اسـت؛ لـذا نتایـج حاصـل از آن احتیـاج بـه درک
عمیقـی دارد .بنابرایـن تجزیـه و تحلیـل نتایـج حاصـل از بررسـی
پروانههـای ثبـت اختراع حوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی از
هـر دیدگاهـی ممکن اسـت مورد پذیـرش عام نباشـد ،اما رونـد ارایه
شـده در ایـن پژوهـش میتوانـد منجر بـه شـناخت بهتـر و دقیقتر از
اختراعـات حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی گـردد و در
نهایـت سـبب تقویـت و مدیریت بهتـر اختراعـات و پژوهشهای این
حـوزهی علمـی شـود .تحلیـل همرخـدادی واژگان به خوبی سـاختار
علمـی حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی را نشـان داده
اسـت و بـر ایـن اسـاس موضوعـات علمـی اسـتخراج و ارتبـاط میان
مفاهیـم و واژههـای مرتبـط با این حوزهی علمی را نشـان داده اسـت.
همچنیـن بـا کمـک نقشـههای علمـی حاصـل از تحلیـل همواژگانی،
کاربران و سیاسـتگذاران حوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی
بهتـر میتواننـد از وضعیـت پژوهشـی و موضوعـی این رشـته آگاهی
یابنـد و برنامهریـزی مناسـبی بـه منظـور افزایـش ک ّمـی و کیفـی
تولیـدات علمـی در این حوزه داشـته باشـند .همچنین پژوهشـگران و

را درک کننـد .تحلیـل همواژگانـی بـه مـا نشـان میدهـد کـه چگونـه
بهتریـن اسـتفاده را از روش واژهکاوی و متـنکاوی و تولیـد ثـروت از
اطالعـات فنـی موجـود در پروانههـای ثبت اختـراع ببریـم و همچنین
ایـن روش میتوانـد در رونـد ایجـاد ایده بـرای نوآوریهـای عمده و
جزیـی مفیـد باشـد .نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش میتوانـد موجب
توانمندیهـای بالقـوه در زمینهی تولید تجهیزات و وسـایل پزشـکی و
بررسـی و شـناخت نیازمندیهـای موجـود در ایـن زمینه گـردد .نتایج
حاصـل از ایـن پژوهـش میتوانـد برای پزشـکان ،مهندسـان پزشـکی
و متخصصـان حـوزهی تجهیـزات پزشـکی و آزمایشـگاهی مؤثر واقع
شو د .
در پایـان ،پیشـنهاد میشـود کـه از روش تحلیـل همواژگانـی،
جهـت آگاهـی بهتـر و بیشـتر از وضعیـت پژوهشـی و موضوعـی
حوزههـای مختلـف علـوم و انجـام برنامهریزیهـای مناسـب بـه
منظـور افزایـش ک ّمـی و کیفـی تولیـدات علمـی پژوهشـگران ایرانـی
در زمینههـای مختلـف پژوهشـی بهـره گرفتـه شـود .همچنیـن تحلیل
همواژگانـی در ایـن پژوهـش تنهـا بـا بررسـی کلیدواژههـای بـه کار
رفتـه در عناویـن پروانههـای ثبت اختـراع حوزهی تجهیزات پزشـکی
و آزمایشـگاهی انجـام شـده اسـت .بـه منظـور دسـتیابی بـه جامعیت
بیشـتر ،پژوهشـگران میتواننـد در پژوهشهـای خـود بـه تحلیـل و
بررسـی کلیـه کلیدواژههـای بـه کار رفتـه در متـن کامـل پروانههـای
ثبـت اختـراع ایـن حوزهی علمـی بپردازنـد که البتـه ایـن کار ،نیازمند
در اختیـار بـودن نرمافزارهـای خـاص متـنکاوی اسـت .همچنیـن
پیشـنهاد میگـردد کـه در پژوهشـی مسـتقل علـل گرایـش مخترعـان
حـوزهی تجهیزات پزشـکی و آزمایشـگاهی بـه مفاهیـم و موضوعات
مرتبـط بـا تجهیـزات درمانـی و همچنیـن علـل کمتوجهـی مخترعـان
ایـن حـوزه بـه موضوعـات و مفاهیـم خوشـههای نابالغ بررسـی گردد.

تشکر و قدردانی
ایـن مقالـه حاصـل رسـالهی دکتـری بـا کـد  17798اسـت؛

مخترعـان ایـن حـوزهی علمـی از طریـق واژهکاوی میتواننـد راهکار

نویسـندگان ایـن مقالـه بدیـن وسـیله از تمامـی کسـانی کـه در انجام

مشـخصی بـرای تولیـد ایدههـای جدیـد علمـی و فنـی ارایـه کننـد تا

ایـن پژوهـش همـکاری کردهانـد ،سپاسـگزاری مینماینـد.

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  12بهمن و اسفند 1397

430

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2023-01-09

آنهـا کشـف شـد .نقشـههای همواژگانـی ،تغییـرات و پایداریهـا در

بـا سـرعت و تأثیرگـذاری بیشـتری سـاختار کلـی این حـوزهی علمی
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Background and Aim: The purpose of this study was to analyze the co-occurrence
of the terms of medical and laboratory equipment patents in the United States Patent
and Trademark Office between 1984 and 2014.
Materials and Methods: This research was an applied study using scientometrics
and co-word analyses. The statistical population of the present study included all
patents of medical and laboratory equipment registered in the United States Patent
and Trademark Office database between 1984 and 2014. As a result, a total of 13424
patents were retrieved.
Results: The results revealed that in terms of frequency, the keyword "Menstrual
Fluid" was in the first rank, and then keywords "Urine Meter" and "Mouthpiece"
were in the second and third ranks. In terms of co-occurrence, two keywords
"Menstrual Fluid- Magnetic Resonance Image Apparatus" were in the first rank and
two pairs "Urine Meter- Menstrual Fluid" and "Manual Driven Syringe - Menstrual
Fluid" were in the second and third ranks. The results of hierarchical clustering
with "Ward's method" led to the formation of eight clusters in this area including
the following: General Equipment, Rehabilitation Equipment, Dental Equipment,
Therapeutic Equipment, Emergency Equipment, Laboratory Equipment, Diagnostic
Equipment, and Medical Consumables.
Conclusion: The analysis of the co-occurrence of words revealed the scientific
structure of medical and laboratory equipment well. Accordingly, the scientific
issues were extracted and the relationship between them was discovered. The maps
of co-word analysis showed several changes, sustainability of concepts, and terms
related to this field of science.
Keywords: Co-word Analyses, Mapping Scientific Structure, Patent, United States
Patent and Trademark Office, Medical and Laboratory Equipment
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