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چکیده
زمینه و هدف :هدف پژوهش حاضر دیداریسازی بروندادهای پژوهشی بینالمللی قلمرو موضوعی آتروفی عضالنی نخاعی

( )SMA: Spinal Muscular Atrophyاست .مطالعه بروندادهای علمی با استفاده از شاخصهای علمسنجی ،ابزاری موثر
جهت درک تحقیقات علمی است.

ش بررسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی و با استفاده از شاخصهای علمسنجی انجام شده است .جامعهی
رو 

پژوهش حاضر ،تعداد  4217مدرک در پایگاه  ،)WOS) Web Of Scienceدر قلمرو موضوعی  SMAدر بازه زمانی  1946تا پایان
 2018است .جهت مشخص کردن کلیدواژههای اصلی از سرعنوانهای موضوعی پزشکی(مش) و برای یکدستسازی واژگان از نرمافزار

 Ravar Matrixو جهت دیداریسازی نیز از نرمافزار  HistCite ،VOSviewerو  Excelاستفاده شده است.

یافتهها :تعداد  91کشور در تولید بروندادهای علمی قلمرو مذکور مشارکت داشتهاند که در بین کشورهای تأثیرگذار،

* نویسنده مسئول :
سمیه قویدل؛
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
خوارزمی
Email :
s.ghavidel@tehranpl.ir

کشور آمریکا بیشترین همکاری علمی را با دیگر کشورها دارد .تعداد  946مجلهی مهم شناسایی شد که مجلهی

 Human Molecular Geneticsدارای باالترین مدرک و استناد است .مقاالت قلمرو موضوعی  SMAمجموعا دارای 6097
کلیدواژه است که کلیدواژهی  )SMA) Spinal Muscular Atrophyدارای بیشترین فراوانی و موضوع هسته در  9کشور

تاثیرگذار در این قلمرو است .تعداد کل مقاالت قلمرو مذکور 8505 ،مورد است .کشور ایران با میزان  0/58درصد از کل تولیدات
علمی در جایگاه بیست و نهم قرار دارد.

نتیجهگیری :سیر صعودی روند پژوهشهای علمی قلمرو  ،SMAنشانگر اهمیت روزافزون این قلمرو در جهان است .با توجه

بهرشد بینالمللی پژوهش در قلمرو مذکور و اهمیت مشارکت پژوهشهای بینالمللی ،پژوهشگران کشورمان باید بههمکاری
واژههای کلیدی :آتروفی عضالنی نخاعی( ،)SMAعلمسنجی ،دیداریسازی ساختار علم)WOS) Web Of Science ،

 1دانشجوی دکتری 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

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2023-01-10

علمی توجه بیشتری نشان دهند.

مطالعهی علمســنجی...

مقدمه

سنجش و ارزیابی علم(علمسنجی )Scientometric :واقعیتی

تحقیقات و مطالعات علمی در سطح ملی و بینالمللی شده است .یکی

امروزه ،مطالعات علمسنجی و مطالعهی نقشههای علمی حاصل از آن ،یکی

از شایعترین علل مهم مرگومیر شیرخواران در کشور ،آتروفی عضالنی

از مهمترین وجوه مطالعات سنجشی علم در قلمروهای مختلف در نظر

نخاعی ( )SMA: Spinal Muscular Atrophyاست( .)1آتروفی عضالنی

گرفته میشوند( )17که ضمن بررسی و درک ساختار علم و پویایی آن،

نخاعی که دومین بیماری شایع عصبی عضالنی ،بعد از دیستروفی

نمایانگر وضعیت کلی و تصویر کالن از روند و بروندادهای قلمروهای

عضالنی دوشن ( ،)DMD: Duchenne Muscular Dystrophyبا

پژوهشی است(19و  )18و بهعنوان متداولترین روش ارزیابی فعالیتهای

شیوع یک در ده هزار است(3و ،)2بهدلیل شیوع باالی ازدواجهای فامیلی

علمی و مدیریت پژوهش بهکار گرفته میشود( .)20اینگونه مطالعات در

اتفاق میافتد( .)1بیماری فوق ،بعد از بیماری ،CF-Cystic Fibrosis

ارزیابی اثرات تولیدات علمی علوم پزشکی و پیراپزشکی در کشورهای

شایعترین اختالل  Autosomal recessiveدر دنیا است( )4که بهدلیل

در حال رشد از جمله ایران دارای اهمیت است و به بخش مهمی از

نقص در ژن  )Survival of Motor Neuron) SMN1ایجاد شده و

مطالعات در زمینهی پایش عملکرد اجرایی موسسات آموزش عالی تبدیل

در اکثر بيماران جهش ،متحمل حذفشدگي در  Exonهای  7و يا 8

شده است .هر قدر تولید آثار علمی افزایش یابد ،اهمیت ارزیابی پژوهش

شده است( )5-7و موجب بروز  SMAمیشود .بیماری ژنتیکی SMA

نیز نمود بیشتری پیدا میکند( .)21تمرکز بر مقاالت علمی و پژوهشی،

نوعی فلج پیشروندهی اندامها و تنه است که در سه نوع  2 ،1و 3

بهعنوان یکی از ابزارهای مناسب و مهم جهت مطالعهی فرایند پژوهش

مشاهده میشود .مشخصهی کلیدی  ،SMAتخریب پیشروندهی سلول

در قلمروهای تخصصی قلمداد میشوند؛ زیرا حاکی از پیشرفتهای

شاخ قدامی نخاع( )1و هستههای حرکتی قاعدهی مغز است( )8که موجب

علمی آن قلمرو موضوعی هستند( .)22بنابراین مسالهی اصلی این

میشود فرد مبتال در انجام بعضی حرکات ارادی دچار مشکل شود(.)9

پژوهش ،مشخص نمودن وضعیت ساختار فکری قلمرو بیماری SMA

نوع  1بیماری ( ،)Werdnig-Haffmannشدیدترین نوع و نوع  3بیماری

است .بازنمایی و دیداریسازی ساختار علمی عناصری نظیر نویسندگان،

( ،)Kogelberg-Welanderخفیفترین شکل بیماری است(11و.)10

موسسات ،متون علمی و نظایر آن از زوایای مختلف ،موجب هدایت

ویژگی مبتالیان این است که معموال دستگاه عصبی مرکزی و توان

هدفمند پژوهشگران و متخصصان ( )SMAشده و راهگشای برنامهریزی

ذهنی ،طبیعی است اما بخش حرکتی بدن گرفتار است و جهشهای

و تصمیمگیریهای سیاستگذاران در وزارت بهداشت و انجمنهای علمی

ژنی و اختالل در پروتئینهایی که بهخصوص در عضالت وجود دارند،

در سطح کالن و پژوهشگران در سطح خرد خواهد بود؛ از این رو با

مسئول بروز عالیم هستند( .)12چنانکه جهش در ژن  SMN2وSMN1

توجه به اهمیت راهبردی این پژوهش و اینکه تاکنون پژوهشی در این

همزمان رخ دهد ،جنین قبل از تولد میمیرد( .)13در حال حاضر داروی

قلمرو موضوعی ( )SMAمشاهده نشده است ،ضرورت انجام این پژوهش

( SPINRAZA™ (NUSINERSENبهعنوان اولین درمان اصالحکنندهی

بیش از پیش احساس گردید .براساس آنچه بیان شد ،در پژوهش حاضر

بیماری مورد تایید است( )14که هزینهی بسیار باالیی بر کشورها و

سعی شده است ،بروندادها و تولیدات علمی بیماری  SMAدر پایگاه

خانوادهها تحمیل مینماید .بههمین دلیل ،در قلمرو موضوعی  SMAکه

 )Web Of Science) WOSبا استفاده از شاخصهای علمسنجی ارزیابی

دومین بیماری خطرناک ژنتیکی دنیاست ،پژوهشهای مداومی که بخش

شود.

مهمی از قلمرو موضوعی در علومپزشکی و نوزادان را در برمیگیرد ،انجام
شده است.

در ادامهی این مقاله برخی از پیشینههای مهم و مرتبط در
خصوص دیداریسازی و بازنمون علمی دانش ،صرف ًا در قلمروهای
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اهمیت مرگ و میر نوزادان ،همواره منجر به تالشهایی در قالب

است که در گذشته و حال در سطح بینالملل مطرح بوده و هست(16و.)15

سمیه قویدل و همکاران

علومپزشکی با رویکرد تحلیلی مرور میشود .مرور پیشینهها

و بینالمللی این قلمرو از پژوهش و از سوی دیگر انجام نشدن مطالعات

حاکی از آن است که در پیشینههای خارج از کشور در قلمروهای

علمسنجی روزآمد و جامع؛ ضرورت اجرای این پژوهش را بیش از پیش

موضوعی :مطالعات کتابسنجی و تحلیل خوشههای شبکه

آشکار میکند .براساس چارچوب نظری تبیینشده هدف کلی مقالهی

 ،)23( Pharmacology Pharmacyتحلیلهای کتابشناختی پیوند

حاضر ترسیم ساختار بروندادهای پژوهشی بینالمللی قلمرو موضوعی

 ،)24( )Fecal microbiota transplantation) FMTدندانپزشکی و

( SMAدومین بیماری شایع عصبی عضالنی و از علل مهم مرگومیر

درمان  ،)25( Dentin-Pulp Complexبیماری انگلی Echinococcosis

شیرخواران در کشور است) در قالب نقشهی علمی و بررسی وضعیت

( ،)26روند تولید ،همکاری و مباحث اصلی قلمرو تحقیقات Oncology

موجود است .جهت دستیابی بههدف مذکور ،پاسخ به پرسشهای ذیل

( ،)27ویتامین  ،)28( Dارزيابي علمسنجي تحقيقات جهاني در Spine

ضروری است:

( ،)29تحلیل کتابشناختی پژوهشهای  Nanomedicineو سرطان پستان
( Betel Quid ،)30و سرطان دهان ( Epigenetics ،)31و مطالعات

• روند توزیع فراوانی مدارک منتشر شده قلمرو موضوعی ،SMA
پایگاه استنادی  WOSچگونه است؟

 ،)32( SIRT6عروق کروئیدی( ،)33مطالعات Tumor Immunotherapy

• رتبهبندی کشورهای پرتولید ،شبکهی همکاری علمی میان

( ،)34چشمپزشکی( ،)35افتادگی اندامهای لگن( ،)36هپاتیت ،)37( B

کشورهای فعال ،رتبهبندی استنادات ملی و محلی تولیدات علمی

روند تحقیقات  ،)38( Spinal tuberculosisمطالعات کتابشناختی

کشورهای تاثیرگذار براساس میزان تولید مقاله قلمرو موضوعی  SMAدر

 ،)39( )MERS) Middle East Respiratory Syndromeخوشههای

پایگاه استنادی  WOSچگونه است؟

پژوهشی  ،)40( Multiple Myelomaپژوهشهای .)41( Anticancer
در کنار پژوهشهای بینالمللی ،در داخل کشور نیز برخی پژوهشها در

• تولیدات علمی و میزان استنادهای دریافتی نویسندگان و
موسسات برتر در قلمرو  SMAچگونه است؟

قلمرو کارهای علمسنجی و کتابسنجی در ابعاد مختلف علم پزشکی

• موضوعات هسته کشورهای تاثیرگذار(هسته) و رتبهبندی

عبارتند از :سرطان پستان( ،)42نارسایی مزمن قلب و عروق(،)43

موضوعات هسته براساس پربسامدترین کلیدواژهها ،در قلمرو موضوعی

بهداشت و سالمت نوزادان( ،)44مطالعات علمسنجی قلمرو  Diabetesدر

 SMAپایگاه استنادی  WOSچگونه است؟

کشورهای منطقهی خاورمیانه( ،)45انگلشناسی(47و  ،)46جراحی(،)48
مطالعهی علمسنجی قلمرو  ،)49( Orthopaedicطبسنتی( ،)50بیماری
 ،)51( )Multiple Sclerosis) MSاخالق پزشکی( ،)52مطالعهی

بهکار گرفته شده است.

هماستنادی مجالت منتشرکنندهی مقاالت قلمرو  SMAچگونه است؟

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی و با استفاده از

نگاهی بهپیشینههای مرور شده حاکی از آن است که پژوهشهای

شاخصهای علمسنجی انجام گرفته است .در این پژوهش ،کلیه مقاالت

انجام شدهی داخلی در مقایسه با پژوهشهای خارجی از نظر تعداد،

علمی پژوهشی قلمرو بیماری  SMAاز پایگاه  ،WOSاز  1946تا پایان

بسیار اندک است و بازنمون دانش ساختار قلمروهای علمی مفید واقع

 2018استخراج شده است .جهت گردآوری دادهها ،از سه نمایه استنادی

شده و استقبال پژوهشگران در استفاده از ابزارهای مختلف علمسنجی و

()SCI-EXPANDED ،SSCI ،A&HCI ،CPCI-S ،CPCI-SSH

کتابسنجی رو بهفزونی است .با توجه به اهمیت قلمرو موضوعی SMA

پایگاه  WOSکه معتبرترین و قدیمیترین پایگاه استنادی است ،استفاده

که تعداد والدت و مرگ و نوزادان مبتال به آن کم نیست ،از یک سو با

شده است( .)54همچنین پایگاه فوق ،بستری مناسب جهت عرضهی مقاالت

توجه بهوسیع بودن تحقیقات ،مطالعات علمی و انتشارات در سطح ملی

کلیدی و برجستهی علمی است( .)55برای مشخص کردن کلیدواژههای
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علمسنجی قلمرو بیماری  ،)53( Thyroidشاخصها و ابزارهای علمسنجی

• رتبهبندی مجالت پربسامد و رفرنسهای پربسامد در شبکهی

مطالعهی علمســنجی...

اصلی و همچنین یکدستسازی واژگان مرتبط با بیماری  SMAو

رسید .جهت یکدستسازی و پاالیش داده از نرمافزار راور پری َمپ

ایجاد ماتریس ،از )https://mesh.nlm.nih.gov/search) MeSH

( )Ravar PreMap: Ravar Matrixاستفاده شد .جهت انجام تحلیلهای

استفاده شد .بازیابی با  3کلیدواژهی ،Spinal Muscular Atrophy

علمسنجی از دو نرمافزار ( HistCiteنسخه  ،)12،3،17نرمافزار

 Spinal Muscular Atrophiesو  Spinal Amyotrophyدر

( VOSviewerنسخه  )1،6،11و  Excelاستفاده شده است .نرمافزار

فیلد موضوع(عنوان ،چکیده ،کلیدواژه) در بازه زمانی ،1946-2018

 HistCiteکه توسط  Garfieldمعرفی گردیده ،ابزاری پرکاربرد برای

بهترتیب دارای تعداد اولیه مدارک شامل  212 ،6590و  52مدرک

انجام تحلیلهای استنادی است( .)56نرمافزار  VOSviewerنیز ابزاری

بود(جمعا  6854مدرک) که با اعمال محدودیتهایی چون نوع

قدرتمند و مفید برای ساخت و تحلیل انواع شبکههای علمی قلمداد شده

مدرک(مقاله) و زبان(انگلیسی) تعداد مدارک به  4092برای عبارت

و پرکاربرد است(.)18

Atrophy

Muscular

،Spinal

119

مدرک

برای

عبارت

 Spinal Muscular Atrophiesو  6مدرک برای عبارت
 Spinal Amyotrophyتقلیل یافت و در مجموع ،تعداد بعد از
اعمال محدودیت به  4217مدرک(با مجموع استنادات )35/64

یافتهها
• روند توزیع فراوانی مدارک منتشر شده قلمرو موضوعی
 SMAپایگاه استنادی WOS

نمودار  :1توزیع فراوانی مقاالت منتشر شده قلمرو موضوعی  SMAدر بازه زمانی()1946-2018

روند تولیدات علمی قلمرو مذکور(نمودار  )1که از سال  1949در
پایگاه مذکور نمایه شده است در  1989شروع به رشدی متفاوت نموده
که بهطور پیوسته تا  2018بهطور چشمگیری بر میزان تولیدات علمی این
قلمرو افزوده شده و شاهد رشدی صعود هستیم.

• رتبهبندی کشورهای پرتولید براساس میزان تولید مقاله قلمرو
موضوعی SMA
نمودار  ،2میزان تولیدات علمی مربوط به  15کشور برتر قلمرو
موضوعی  SMAرا براساس میزان تولید مقاله نشان میدهد.
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نمودار  :2میزان تولیدات علمی  15کشور برتر در قلمرو موضوعی SMA

سمیه قویدل و همکاران

ردیف  28و جایگاه بیست و نهم در بین کشورهای فعال این قلمرو قرار

در بین کشورهای تأثیرگذار ،کشور آمریکا با تولید  39/8درصد از

گرفته است.

کل مدارک علمی در این قلمرو رتبهی نخست را به خود اختصاص داده

• شبکه همکاری علمی میان کشورهای فعال قلمرو موضوعی

است .کشورهای آلمان و انگلستان نیز بهترتیب با تولید  10/63و 10/58
درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .براساس یافتههای پژوهش حاضر،

SMA

حداکثر تعداد تولیدات علمی مربوط به دو سال اخیر یعنی  2017و 2018

شکل  ،1نقشهی شبکهی همکاری علمی میان کشورهای فعال

است .بیشترین تعداد استنادات جهانی قلمرو مذکور در سال  1997بوده

در این زمینه را نشان میدهد .همانطورکه از نقشه دریافت میشود،

است .بهطور کلی از سال  1946تا  ،2018روند تولیدات علمی در قالب

کشور آمریکا بهعنوان کشور برتر از لحاظ تعداد تولیدات علمی ،بیشترین

مقاله درخصوص این بیماری بیشتر شده است.

همکاری علمی را با کشورهای آلمان ،انگلستان ،کانادا ،ایتالیا و فرانسه
دارد .در شکل فوق ،اندازهی گرهها نشاندهندهی وزن تولیدات علمی هر

بر طبق یافتههای بهدست آمده از دادههای بازیابی شده از پایگاه

نویسنده و رنگها نیز نشاندهندهی خوشههای تشکیل شده میباشند.

 ،WOSکشور ایران با داشتن میزان  0/58درصد از کل تولیدات علمی ،در

شکل  :1نقشه شبکه همکاری علمی میان کشورها در قلمرو موضوعی SMA

• رتبهبندی استنادات ملی و محلی تولیدات علمی کشور برتر

 ،)Total Local Citation Score) TLCSتعداد كل استنادهايي است كه

قلمرو موضوعی SMA

)،)Total Global Citation Score

تعلق دارد .تعداد استنادات تولیدات علمی  15کشور برتر قلمرو موضوعی

عبارت از تعداد كل استنادهايي است كه در پايگاه  WOSبه

 SMAدر جدول  1عنوان شدهاند.

مقاالت بازيابي شده در هر سال منحصربهفرد تعلق گرفته و شاخص

جدول  :1استنادات تولیدات علمی کشورهای برتر در قلمرو موضوعی SMA

ردیف

کشور

شاخص TLCS

شاخص TGCS

1

USA

میانگین استنادات
دریافتی WOS

26241

69395

8/46

7082

19996

2/41

7895

18828

65/53

3394

9619

76/32

2
3
4
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UK
Germany
Italy
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شاخص

TGCs

در مجموعهي بازيابي شده ،به مقاالت بازيابي شده در هر سال منحصربهفرد

مطالعهی علمســنجی...

France

5

Canada

6

Japan

7

Spain

8

China

9

4200

12608

21/47

3366

11368

54/48

1511

6567

89/31

1130

3628

47/25

393

1411

47/10

796

2895

43/23

3510

7476

44

1127

3073

66/28

272

2711

33/35

881

2457

98/27

879

3007

55/53

Netherlands

10

Scotland

11

Australia

12

Switzerland

13

Taiwan

14

Belgium

15

 Missouriدر ردیف  121با تعداد  15مقاله به چشم میخورد ،در تولیدات

طبق جدول  ،1کشور آمریکا با میانگین استنادات بینالمللی()69395

 ،0/4شاخص  TLCsبرابر با  240و شاخص  TGCsبرابر با .491

و محلی( ،)26241بیشترین استناد محلی را در این قلمرو دارد .بر طبق

• تولیدات علمی و میزان استنادهای دریافتی نویسندگان و

شاخص  ،TLCsایران دارای رتبهی  28و در شاخص  TGCsدارای رتبهی
 83است .در لیست نویسندگان نام متخصص ایرانی ،منیر شبابی از دانشگاه

مراکز برتر قلمرو موضوعی SMA

جدول  :2تولیدات علمی و میزان استنادهای دریافتی  10نویسنده و مراکز برتر در قلمرو موضوعی  SMAو تعداد استنادات

میانگین
استنادات
دریافتی
WOS

شاخص شاخص
TLCS TGCS

75/65

11974

6909

170

Ohio State Univ

52/86

6796

3309

146

95/45

11226

4975

124

49/67

4536

1332

102

48/94

3918

1487

87

57/11

4438

1346

85

57/15

4599

1663

83

46

3084

993

71

50/12

3149

1407

68

47/7

2943

1081

68

Columbia Univ
Univ Penn
Harvard Univ
Univ Oxford
Univ Ottawa
Johns Hopkins Univ
Univ Missouri
Univ Cologne
Univ Edinburgh

51/76

7031

4328

97

9/108

8093

5135

79

08/77

5495

2872

74

19/60

3641

2152

62

09/45

2265

968

56

35/40

1602

808

52

15/42

1978

921

52

43/166

8506

4238

51

47/35

1469

557

47

123

5749

3622

47

Wirth B
Burghes AHM
Lorson CL
Zerres K
Muntoni F
Mercuri E
Swoboda KJ
Dreyfuss G
Gillingwater TH
Melki J

طبق نتایج ارایه شده در جدول  ،2بیشترین تولیدات علمی

( 47مدرک) جزو  10نویسندهی پرتولید این قلمرو موضوعی محسوب

 2/3درصد ،توسط  97( Wirth Bمدرک)

میشوند .در همین جدول ،دانشگاه  Ohio State Univبا  170مدرک،

به چاپ رسیده است .سپس 79( Burghes AHM ،مدرک)،

تولیدکنندهی  4/1درصد تولیدات علمی قلمرو مذکور است .سپس دانشگاههای

 74( Lorson CLمدرک) 62( Zerres K ،مدرک)Muntoni F ،

 3/5( Columbia Univدرصد تولید علمی) 3( Univ Penn ،درصد

( 56مدرک) 52( Mercuri E ،مدرک) 52( Swoboda KJ ،مدرک)،

تولید علمی) 2/5( Harvard Univ ،درصد تولید علمی)Univ Oxford ،

 51( Dreyfuss Gمدرک) 47( Gillingwater TH ،مدرک) و Melki J

( 2/1درصد تولید علمی) 2/1( Univ Ottawa ،درصد تولید علمی)،

قلمرو مذکور برابر با
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تعداد
مدرک

موسسات

میانگین
استنادات
دریافتی
WOS

شاخص
TGCS

شاخص تعداد
 TLCSمدرک

نویسنده

سمیه قویدل و همکاران

 2( Johns Hopkins Univدرصد تولید علمی)Univ Missouri ،

کلیدواژههای قلمرو موضوعی SMA

( 1/7درصد تولید علمی) 1/6( Univ Cologne ،درصد تولید علمی) و

بررسی یافتهها نشان داد که مقاالت قلمرو موضوعی  SMAمجموعا

 1/6( Univ Edinburghدرصد تولید علمی) ،بهترتیب  10دانشگاه یا

دارای  6097کلیدواژه است که براساس قانون برادفورد  106کلیدواژه با

مرکز علمی هسته در این زمینهی موضوعی هستند.

فراوانی حداقل 10بار تکرار بهعنوان موضوعات هسته انتخاب شدند.

•

رتبهبندی و تعیین موضوعات هسته براساس پربسامدترین

شکل  20 :2موضوع هستهی قلمرو موضوعی  SMAدارای حداقل فراوانی 10

هسته این قلمرو را تشکیل میدهد ،نشان میدهد .فراوانی هر کدام از

( SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMAدر  9کشور

گروههای هسته از طریق قانون برادفورد به سه گروه هسته ،نزدیک هسته

تاثیرگذار(هسته) قلمرو  SMAیعنی امریکا(فراوانی  ،)374انگلیس(فراوانی

و دور از هسته ،از طریق رنگ گویهها و خطوط ارتباطی قابل مشاهده

 ،)118ایتالیا(فراوانی  ،)110آلمان(فراوانی  ،)91فرانسه(فراوانی

SPINAL MUSCULAR ATROPHY

 ،)82ژاپن(فراوانی  ،)66اسپانیا(فراوانی  ،)61چین(فراوانی  )50و

(فراوانی ( SURVIVAL MOTOR NEURON (SMN( ،)1105فراوانی

کانادا(فراوانی  ،)49مشترک در رتبهی اول پژوهشها قرار دارد .سپس

LATERAL

AMYOTROPHIC

موضوع ( SURVIVAL MOTOR NEURON (SMNدر  6کشور

MOTOR

،)114

تاثیرگذار(امریکا ،آلمان ،انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه و کانادا) مطرح است.

( MOTOR NEURON DISEASEفراوانی ( SMN1 ،)109فراوانی ،)92

موضوعات (،JAMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS

( NEUROMUSCULAR DISEASEفراوانی ( SMN2 ،)85فراوانی ،)80

SCLEROSIS

،APOPTOSIS

( APOPTOSISفراوانی  )52و SURVIVAL MOTOR NEURON GENE

،SMN1 ،MOTOR NEURON DISEASE ،MOTOR NEURON

(فراوانی  )48بهترتیب  10موضوع هسته در پژوهشهای انجام شده

،CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE ،EXON INCLUSION

هستند.

 NAIP ،SMN2 ،ALTERNATIVE SPLICINGموضوعات بعدی هستند

است .کلیدواژهای ((SMA

،)241
(فراوانی

((ALS

،)134

SCLEROSIS
NEURON

(فراوانی

• موضوعات هستهی کشورهای تاثیرگذار قلمرو موضوعی SMA

507

LATERAL

،AMYOTROPHIC

که در این کشورهای تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفتهاند.
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  13بهمن و اسفند 1398

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2023-01-10

شکل  2لیست بیست کلیدواژهی پربسامد را که موضوعات

با توجه به بررسی شکل  ،2موضوع هستهای چون

مطالعهی علمســنجی...

• رفرنسهای پربسامد در شبکه هماستنادی مقاالت قلمرو

 77022 ،SMAمورد است که تعداد  250مورد با آستانه حد شمول  55بار

موضوعی SMA

حداقل تکرار انتخاب و نقشه هماستنادی شکل  ،3ترسیم شد.

در پژوهش حاضر ،تعداد کل رفرنسهای مقاالت قلمرو موضوعی

شکل  :3نقشه رفرنسهای پربسامد در شبکه هماستنادی مقاالت قلمرو موضوعی SMA

به آنها استناد شده است.

در شکل  ،3مقاله  lefebvre S ،1995با بیشترین فراوانی()1482

•

و ( Zhang Z ،2008فراوانی  )217در ردیف پربسامدترین رفرنسها،

رتبهبندی مجالت پربسامد و تعداد استنادات محلی و جهانی

مجالت قلمرو موضوعی SMA

قرار دارند .بعد از آنها( Lorson CL ،1999 ،فراوانی ،1997 ،)584
( Lefebvre Sفراوانی ( Monani UR ،1999 ،)540فراوانی ،)420

تعیین مجالت علمی مهم و هسته در هر زمینهی علمی یکی از

( Coovert DD ،1997فراوانی ( Monani UR ،2000 ،)384فراوانی

اقدامات اولیه و اصلی است .یکی از معیارهای مهم جهت ارزیابی مجالت،

( Feldkotter M ،2002 ،)383فراوانی ( Liu Q ،1996 ،)367فراوانی

تعداد استنادات تولیدات علمی آنهاست .در بازیابی مدارک قلمرو

( Hsieh-li HM ،2000 ،)353فراوانی  )352و Munsat TL ،1992

موضوعی  SMAتعداد  946مجله شناسایی شد.

(فراوانی  )327جزو  10رفرنس بعدی با حداقل  55بار تکرار قرار دارد که

جدول  :3رتبهبندی  10مجله پربسامد و تعداد استنادات محلی و جهانی مجالت قلمرو موضوعی SMA

73/73

15972

8665

229

Human Molecular Genetics

1

21/86

2801

1264

144

Neuromuscular Disorders

2

24/13

2323

0

110

40/82

3843

1208

100

PlOS One
Neurology

3

20/4

1748

558

97

Muscle & Nerve

5

20/63

1775

892

93

Journal Of Child Neurology

6

34/5

2584

772

76

Journal Of The Neurological Sciences

7

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  13بهمن و اسفند 1398

4

508

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2023-01-10

میانگین استناد
دریافتی
WOS

شاخص
TGCS

شاخص
TLCS

تعداد
مدارک

نام مجله

ردیف

سمیه قویدل و همکاران

101/42

5356

2584

56

American Journal Of Human Genetics

8

59/04

3094

1129

54

Journal Of Biological Chemistry

9

93/69

4815

2170

53

Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of
The United States Of America

10

•

در جدول  3جزئیات  15مجلهی برتر در زمینهی مذکور بر اساس
تعداد تولیدات علمی آنها بههمراه تعداد استنادات محلی و جهانی آورده

رتبهبندی مجالت پربسامد در شبکه هماستنادی مجالت

منتشرکنندهی مقاالت قلمرو SMA

شده است .مجلهی  HUMAN MOLECULAR GENETICSدر

تعداد کل منابع مقاالت قلمرو موضوعی  8505 ،SMAمورد بود که

قلمرو موضوعی  SMAدارای باالترین مدرک و استناد است .سپس

تعداد  486مورد با آستانه حد شمول  30بار حداقل تکرار انتخاب و نقشه

مجلهی  NEUROMUSCULAR DISORDERSدر ردیف دوم و

هماستنادی منابع ترسیم شد.

 PLOS ONEدر ردیف سوم قرار دارد.

شکل  :4نقشهی رتبهبندی مجالت پربسامد در شبکه هماستنادی مجالت منتشرکنندهی مقاالت قلمرو SMA

مجالت منتشرکنندهی مقاالت قلمرو  SMAرا نشان میدهد .بیشترین

)NATUAS: nature international journal of science) N ،)4071

هماستنادی مجالت قلمرو مذکور در منبع  hum mol genetبا

( Natureفراوانی ( Neurology: NEURAI ،)4049فراوانی )3473

فراوانی  10801در ردیف اول و مجله  hum genetبا فراوانی 1164

و ( Scienceفراوانی  )3246دارای بیشترین هماستنادی مقاله در قلمرو

مقاله در ردیف  30قرار دارد .سپس مجالت ( Cellفراوانی ،)5845

موضوعی  SMAهستند.

)PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of

( p natl acad sci usa (the United States of Americaفراوانی

بحث

)AJHG: The American Journal of Human Genetics( ،)5323

نتایج نشان داد که در طول دورهی  72سالهی بررسی  4217مدرک

( am j hum genetفراوانی )JBCH: Journal of Biological Chemistry( ،)4461

در پایگاه  WOSدر قلمرو موضوعی بیماری  ،SMAکمترین فراوانی
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شکل  ،4نقشهی رتبهبندی مجالت پربسامد در شبکه هماستنادی

( j biol chemفراوانی ( nat genet (Nature Genetics( ،)4104فراوانی

مطالعهی علمســنجی...

تولیدات علمی مربوط به  1949تا  1987بوده و بعد از این دوره انتشار

بررسی پژوهشی چون مطالعه مروتی و ستوده( ،)42همخوانی دارد و الزم

مقاالت در قلمرو مذکور ،از روند رو بهرشد و صعودی برخوردار است.

است بروندادهای علمی به زبان غیرانگلیسی نیز بررسی شود.

این نتیجه ،با یافتههای پژوهش  )29( Konurکه تنها پژوهش مرتبط با

در این میان برجستهترین نویسندگان و مجالت در قلمرو بیمار

پژوهش حاضر است و همچنین پژوهشهای امامی و همکاران(Li ،)45

 ،SMAبا موضوعاتی چون

(SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA

و همکاران( Teles ،)24و همکاران( ،)30خاصه و همکاران( )42که دیگر

سعی در شناخت جنبههای موضوعی و مفهومی بیماری فوق

قلمروهای موضوعی پزشکی را بررسی نمودهاند ،همخوانی دارد.

داشتهاند و بیشترین بروندادهای علمی خود را در مجلهی

از جمله روشهایی که برای سنجش ارتباط میان دادههای

 HUMAN MOLECULAR GENETICSکه جنبههای ژنتیک

کتابشناختی وجود دارد ،بررسی روابط همتالیفی است .این روش برای

مولکولی انسان را پوشش میدهد ،بهچاپ رساندهاند .با اینکه کشور امریکا

سنجش ارتباط میان مدارک و مولفان بسیار کارآمد است( .)57در پژوهش

در ردهی نخست قرار دارد اما کشور انگلستان صاحب مجله برتر این

حاضر مشخص شد ،با وجود مشارکت  87کشور در تولید بروندادهای

قلمرو است و پرتولیدترین پژوهشگر یعنی  Wirth Bاز کشور آلمان است.

علمی در قلمرو فوق ،کشور آمریکا با تولید  39/8درصد از کل مدارک

این درحالی است که  Michael G Fehlingsپرکارترین فرد در پژوهش

علمی ،در رتبهی نخست تولیدات علمی و شبکه همکاری با دیگر کشورها

 )29( Konurعنوان شد .در بین  40897موسسه که بیشتر موسسات مطرح

قرارگرفته است .همچنین ،در پژوهش حاضر ،یافتههای مطالعهی مبنی

ایاالت متحد آمریکا بودند ،دانشگاه هاروارد پرکارترین موسسه شناخته

بر جایگاه نخست بروندادهای علمی در قلمروهای مختلف موضوعی

شد.

پزشکی و نیز شبکه همکاری با دیگر کشورها با یافتههای پژوهشهای
 ،)29( Konurشیرشاهی و همکاران( ،)48مکیزاده و همکاران(،)22

نتیجهگیری

یکسان و همسوست .براساس نتایج بهدست آمده ،تعداد  200موسسه و

حال در سطح بینالملل مطرح بوده و هست .امروزه ،یکی از رایجترین و

دانشگاه در این قلمرو موضوعی مشغول به فعالیت هستند که دانشگاه

کارآمدترین نوع تحلیلهای ک ّمی و کیفی ،بر اساس شاخصها و ابزارهای

 Ohio State Univبیشترین برونداد علمی را از آن خود کرده

علمسنجی و کتابسنجی است که پژوهش حاضر به ارایه ارزیابی ساختار

است(جدول  .)2همچنین از همین تعداد مجلهی معتبر ،مجلهی

برونداد علمی قلمرو موضوعی  SMAاز مقاالت نمایهشده در یکی از

 HUMAN MOLECULAR GENETICSدر قلمرو موضوعی SMA

معتبرترین پایگاههای علمی ( )WOSبر این اساس پرداخت .نتایج پژوهش

دارای باالترین مدرک و استناد هستند.

و تصویری روشن از ساختار برونداد علمی قلمرو فوق به پژوهشگران

اغلب تولیدات علمی در پايگاه  ISIو به زبان رایج بینالمللی یعنی

و متخصصان این قلمرو جهت پژوهش ،برنامهریزی و سیاستگذاری،

زبان انگليسي منتشر میشوند .در كشورهايي كه زبان ملي آنان غيرانگليسي

کمک خواهد نمود .آنچه از مطالعه پژوهشهای قلمرو بیماری SMA

است ،بخش قابل توجهی از توليدات به زبان ملي آن كشورها منتشر

در قالب روشهای علمسنجی مشاهده میشود ،گویای این است که

ميشود و در نمايههاي  ISIانعكاس نمییابد .بنابراين بهمنظور ارايهي

متخصصان همواره در پی یافتن رویکردهای جدید درمانی چون ژندرمانی

تصويري جامع از بروندادهاي علمي اينگونه كشورها ،الزم است كه

و قلمروهای ژنتیکی جهت پیشگیری ،درمان و کنترل بیماری مذکور

بروندادهاي علمي آنها بهزبان محلي نيز مورد مطالعه واقع شوند(.)58

هستند .سیر صعودی روند تولیدات و پژوهشهای این قلمرو موضوعی،

یافتههای تحلیلی این پژوهش نشان داد که بیشتر مدارک منتشرشده با توجه

گویای توجه روزافزون به این بیماری و در نتیجه امید به درمان موثرتر در

به کشورهای تولیدکننده به زبان انگلیسی است و از این منظر نیز با نتیجه

آینده است .علیرغم تالشهای انجام شدهی بینالمللی ،کشور ایران جهت

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  13بهمن و اسفند 1398

510

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2023-01-10

 Wangو همکاران( Teles ،)39و همکاران( ،)30مروتی و ستوده()44

سنجش و ارزیابی علم(علمسنجی) واقعیتی است که در گذشته و

سمیه قویدل و همکاران

.بروندادهای پژوهشی شود
 مقاالت جدید بیماری،پیشنهاد میشود که پژوهشگران علمسنجی

 نیازمند،دستیابی به شرایط مطلوبتر در پژوهش قلمرو موضوعی فوق
بهکارگیری تالشهای بیشتر جهت همگامی با کشورهای پیشرو در این

، را بهصورت مداوم رصد کنند و در فرایند همکاریهای علمیSMA

.قلمرو است

 همچنین پیشنهاد.زمینههای پژوهشی نوظهور این بیماری را معرفی نمایند

عموما بررسی بروندادهای علمی با استفاده از روشهای

میشود که ساختار فکری پژوهشگران ایران در این بیماری بهطور جامع و

مختلف علمسنجی در دو سطح بررسی بروندادهای علمی موضوعات و

مستقل با روشهای تحلیل موضوعی و محتوایی بررسی شده و در نهایت

 در پژوهشهای انجام.بروندادهای موضوعی مراکز علمی کار شده است

در این راستا راهکارهای مناسب و بهموقع در جهت ارتقای ک ّمی و کیفی

شده نیز این مورد مدنظر است که پژوهشگران در همکاریهای علمی

. ایران ارایه گرددSMA تولیدات علمی بیماری

بر کار یکدیگر اثرگذارند و همین مساله موجب گسترش کیفی و کمی
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Background and Aim: Studying scientific outputs by using scientific indices is a
useful tool for understanding scientific research. The purpose of this study was to
visualize the international research outputs of the SMA subject Area.
Materials & Methods: This study is an applied one with an analytical approach
and using scientometric indices. The population present in this study includes 4217
Web Of Science database records all in the SMA area from 1946 until the end of
2018. The MeSH was used to identify keywords and Ravar PreMap software for
words’ homogenization, VOSviewer, HistCite, and Excel used also.
Results: Ninety-one countries involved in scientific production outputs of this
subject area, were among the most influential countries in scientific collaboration.
The USA has most of its collaborations with other countries. Of the 946 essential
journals identified, "Human Molecular Genetics" has got the highest number of
citations. The articles in the SMA Subject Area have a total of 6097 keywords, and
the “Spinal Muscular Atrophy” has got the highest frequency and the core subject
among the nine influential countries. The total number of articles in this area was
8505. Worthy of mentioning, Iran with 0/58% of the total scientific output ranked
nine on the list.
Conclusion: The upward trend of SMA scientific research trend indicates the
increasing importance of this area in the world. Due to the the international growth
of research in this area and the importance of the participation of international
research, researchers in our country should pay more attention to scientific
cooperation.
Keywords: Spinal Muscular Atrophy(SMA), Scientometrics, Visualization of
Scientific Structure, Web Of Science(WOS)
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