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  ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از 

  VOS Viewerنرم افزار 

  ***نوراله کرمی، **رحیم علیجانی دکتر، *ملیحه نیک کار دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

VOS viewerهاي اطالعاتی، نقشه موضوعی، نرم افزار جراحی، علم سنجی، پایگاه :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
ها، موضوع مورد توجه دانشمندان، هاي مختلف و پیگیري آخرین تغییرات آنترسیم ساختار علم براي رشته: زمینه و هدف

  .شوندمی باشد و متون علمی، زیربناي اصلی براي این ترسیم محسوبفیلسوفان، دولتمردان و متخصصان علم سنجی می

پژوهشگران حوزه  مقاالتجامعه پژوهش شامل کلیه . باشدکاربردي می -  پژوهش حاضر از نوع توصیفی: ها مواد و روش
که با استفاده از روش هم رخدادي واژگانی و با  باشدمی ISIنمایه شده در  )2016-1990هاي طی سال رکورد 3779(جراحی 

هاي موضوعی تشکیل شده است و همچنین ه که حوزه جراحی از چه زیر حوزهبه این مسال VOS viewer استفاده از نرم افزار
  .مورد بررسی قرار گرفت 2016الی  1990ارتباط آنها با یکدیگر و روند آن از سال 

   وجود دارد وپیوند شناسایی  1357خوشه و  60در این نقشه  نشان داد که 1999-1990هاي سالنتایج مربوط به  :ها یافته
 این حوزهها مقاالت بیشتري در باشند و در این مقولهداراي نقاط داغی می Management, Brain, Thalassemia ايهمقوله

 هاي موضوعیکه مقوله بودهپیوند  4538خوشه و  17داراي  2009-2000هاي همچنین نقشه مربوط به سال. ارائه شده است
Management, Recipients, Complication هاي در خوشه به مفهومی دیگر استتري م شده داراي نقاط داغـسیدر نقشه تر

ن در این بازه زمانی ـهمچنی. باشندمیداراي مقاالت بیشتري  موضوعاتبوده و این خود داراي پیوندهاي بیشتري با دیگر مقوالت 
Bone Segmentation داراي جایگاه پایینی در این  و نداشتهاي موضوعی چ پیوندي با دیگر مقولهـداراي هی ،در این نقشه  

داراي  2016-2010هاي نقشه مربوط به سال. به این حوزه پژوهشی توجه نشده استمی توان گفت که و  بودههاي موضوعی نقشه
را داراي بیشترین پیوند با دیگر مقوالت  Management, Repair, Therapy هاي موضوعیمقوله و بود پیوند 7858خوشه و  10

  .طبق این نقشه مورد غفلت واقع شده است Brain Death و موضوع دنشان دا

هاي گذاري صحیح و ترسیم مسیر پژوهشبا افزایش و روند صعودي تولیدات علمی در حوزه جراحی، سیاست: گیـري نتیجه
ژوهشگران این حوزه با همچنین پ. طلبدکشور در این حوزه و انطباق آن با نیازهاي جامعه و کشور را از طرف وزارت بهداشت می

هاي آتی هاي داغ در این حوزه پی برده و در پژوهشتوانند به موارد غفلت شده و پژوهشنگاهی به نقشه موضوعی این حوزه می
  .خود آن را مد نظر قرار دهند
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  و هدف هزمین
تواند به صورت فضایی نمایش یشه که علم میاین اند

براي مثال . داده شود، دیرزمانی است که قابل ردیابی است
. هاي علمی را توصیف کردم فضایی رشتهـبوش ترسی

به اندیشه ترسیم ساختار علم در  1970همچنین در دهه 
علوم اجتماعی و جغرافیاي انسانی و نیز در جامع شناسی 

دان ساختار ـداد زیادي از دانشمنـعت 1.اره شده استـاش
هاي علمی مختلف را بر اساس متون علمی آن علم حوزه

 )Cluster Analysis( ايوزه و با استفاده از تحلیل خوشهـح
 )Multidimensional Scalings( اس چند بعديـو مقی

   2.اندترسیم کرده
هاي مختلف و پیگیري ترسیم ساختار علم براي رشته

دان، ـورد توجه دانشمنـها، موضوع مرات آنآخرین تغیی
علم سنجان، فیلسوفان، دولتمردان و ناشران است و متون 

در . شوندمی علمی، زیربناي اصلی براي این ترسیم محسوب
عناصر : شودترسیم ساختار علم سه مؤلفه در نظر گرفته می

فردي، عناصر مرتبط با یکدیگر که یک شبکه را به وجود 
  3.و تفسیر روابط بین عناصر اند،آورده

هاي علمی به در طی چند دهه گذشته، مطالعه نقشه
عنوان یکی از مهمترین وجوه مطالعات علم سنجی، اهمیت 

ارائه . هاي مختلف علوم کسب کرده استبسیاري در حوزه
هاي صورت گرفته و چگونگی تصویر کالن از وضعیت پژوهش

گونگی رشد و توسعه هاي مختلف و آگاهی از چارتباط حوزه
. هاي علمی استها در طی زمان، از اهداف نقشهاین حوزه

هاي مختلفی ها و روشهاي علمی با استفاده از تکنیکنقشه
 4.شوند که هم رخدادي واژگان، یکی از آنهاستترسیم می

تحلیل محتوا با استفاده از رویکرد مطالعه هم واژگانی متون 
فرانسه در مرکز جامعه شناسی در  1980اولین بار در دهه 

به عنوان  )Center De Sociologie of The Ecole( ایکول
جایگزینی براي رویکردهاي استنادي جهت ترسیم پویایی 

هاي هم در حالیکه نقشه. علم مورد استفاده قرار گرفت
استنادي نمایانگر درك و آگاهی استنادکنندگان بود، تحلیل 

هاي معنایی میان شبکه هم واژگانی براي آشکارسازي
محققان حوزه علم سنجی . استنادکنندگان رواج پیدا کرد

اي هستند، هاي ویژهاند که واژگان متون موجودیتدریافته
بطوریکه، هر . هاي استنادي نیز اشتراکاتی دارندکه با شاخص

هاي مهم یا ترکیب آنها واژه اي از کلیدحوزه علمی با مجموعه
توان در قالب و مفاهیم یک حوزه را می قابل شناسایی است

رخدادي با استفاده از هم 5.واژه فهرست کرد چند کلید

توان موضوعات علمی را استخراج و ارتباط بین واژگان می
در . آنها را به صورت مستقیم از محتواي موضوعی کشف کرد

  ها و با استفاده از هاي معدودي در حوزهاین باره پژوهش
ي مختلف صورت گرفته که در اینجا تعداد از آنها نرم افزارها
پژوهشی با هدف شناسایی و تحلیل ساختار . شودآورده می

با » علم اطالعات و دانش شناسی«واژگان و مفاهیم مقاالت 
واژگانی در پایگاه وبگاه علم هاي علمی هماستفاده از نگاشت

، »اطالعات«صورت گرفت که نتایج آن نشان داد واژگان 
، »کتابخانه«، »دانش«، »تحلیل استنادي«، »پژوهش«، »وب«
محور اصلی مفاهیم مورد مطالعه در » فناوري«و « مجالت«

همچنین، مفاهیم مورد مطالعه . انداین رشته را تشکیل داده
خوشه قرار گرفته بودند که محورهاي اصلی مطالعات  13در 

دهی سازمان«، »آموزش و یادگیري؛ سواد اطالعاتی«: شامل
هاي منابع اطالعاتی تحت وب و شبکه«، »اطالعات و دانش

انفورماتیک؛ «، »اي در علم اطالعاتاخالق حرفه«، »اجتماعی
مدیریت اطالعات؛ «، »ارتباطات و خدمات اطالعات سالمت

مطالعات و «و » هاي اطالعاتی؛ مدیریت دانش و نوآورينظام
ین همچن 5.بود» هاي علم سنجی و اطالع سنجیشاخص

هاي موضوعی مقاالت پژوهشی دیگر با هدف مطالعه گرایش
مدیریت دانش در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی با 

هاي  هاي حاصل از نقشه رویکردي تحلیل انجام شد که یافته
موضوعی نشان داد که موضوع اشتراك دانش از مرکزیت 

پژوهشی  6.هاي مقاالت برخوردار است باالتري در تمام گروه
یگر با استفاده از تحلیل هم رخدادي واژگانی به این مساله د

هاي موضوعی تشکیل که دانش اطالع سنجی از چه زیر حوزه
شده است انجام شد که نتایج نشان داد که مفاهیمی مانند 
علم اطالعات، کتابخانه، تحلیل کتاب سنجی، نوآوري و متن 
  کاوي از جمله پرکاربردترین موضوعات در حوزه 

بر این  4.روندالمللی به شمار میالع سنجی در سطح بیناط
اساس پژوهش حاضر در نظر دارد تا با استفاده از روش هم 

به  VOS viewerرخدادي واژگانی و با استفاده از نرم افزار 
ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه جراحی 

  .بپردازد

  ها واد و روشـم
. باشدکاربردي می -  فیپژوهش حاضر از نوع توصی

جامعه پژوهش شامل کلیه رکوردهاي پژوهشگران حوزه 
نمایه شده  )2016-1990هاي طی سال رکورد 3779(جراحی 



49  ... ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمیـ  ملیحه نیک کاردکتر 

دا ـش ابتـهاي پژوهردآوري دادهـبراي گ. باشدمی ISIدر 
جستجو  گزینهوارد پایگاه استنادي وب آو ساینس شده و در 

Iran  را در فیلدAddress ه سپس وارد قسمت وارد کرد
Analyze Results گزینه  ،پایگاه شده و از منوي کشویی
Research Areas  بر روي دکمه آنالیز  ورا انتخاب کرده

کلیک کرده و در لیست ظاهر شده بر روي صفحه مانیتور 
سپس با کلیک  ،کنیمرا انتخاب می Surgeryحوزه موضوعی 

رکوردهاي مربوط به  View Recordsکردن بر روي گزینه 
هاي مورد نیاز با فرمت سپس داده. شدبازیابی  این حوزه

Tab-Delimited (Win, UTF-8)  براي ترسیم . گردیدذخیره
، 1999- 1990هاي دوره زمانی مورد بررسی به دهه يهانقشه
  ها در و داده شدند فکیکت 2016- 2010و  2009- 2000
 VOS viewerم افزار سپس از نر و هاي جداگانه ذخیرهفایل

  .استفاده شدهاي مربوطه نقشهجهت ترسیم 

  ها یافته
دادي واژگان ـرخربوط به همـ، نقشه میکتصویر 

طی . باشدمی 1999- 1990هاي راحی طی سالـوزه جـح
واژه شناسایی گردید و با  کلید 366هاي مورد بررسی سال

 نقشه مربوطه ترسیم VOS viewerاستفاده از نرم افزار 
پیوند شناسایی  1357خوشه و  60در این نقشه . گردید
هاي مقوله ،شودمشاهده می 2 همانطور که در تصویر .گردید

Management, Brain, Thalassemia  داراي نقاط داغی
ارائه  این حوزهها مقاالت بیشتري در باشند و در این مقولهمی

مقاالت هایی هستند که ها و حوزهنقاط داغ واژه. شده است

بیشتري در خصوص آنها نوشته شده است و نقاط قرمز نشان 
ها در این حیطه دهد که در این دهه بیشترین پژوهشمی

هاي موضوعی را در دیگر مقوله. موضوعی سیر کرده است
  .کنیدتصویر مشاهده می

رخدادي واژگان حوزه نقشه مربوط به هم 3 تصویر
در نقشه مربوطه . دـشبامی 2009- 2000هاي جراحی طی سال

همانطور که . ردیدـد شناسایی گـپیون 4538وشه و ـخ 17
هاي موضوعی کنید مقولهه میـمالحظ 4 در تصویر

Management, Recipients, Complication  در نقشه
از آن جهت که در  ،باشندتري میترسیم شده داراي نقاط داغ

مقوالت  هاي خود داراي پیوندهاي بیشتري با دیگرخوشه
موضوعی داراي مقاالت بیشتري  حوزهاین  بنابراین هستند

مقوله  ،کنیدهمانطور که در نقشه مالحظه می. بوده است
در این نقشه داراي هیچ  Bone Segmentationموضوعی 

و داراي جایگاه  باشدنمیهاي موضوعی پیوندي با دیگر مقوله
به این حوزه  بنابراین ،استهاي موضوعی پایینی در این نقشه

 .پژوهشی توجه نشده است
  دادي واژگان ـرخمـربوط به هـنقشه م 5 تصویر

  . دـباشمی 2016-2010هاي راحی طی سالـوزه جـح
  خوشه و 10ربوطه ـهاي می سالـوزه جراحی طـدر ح

 6تصویر انطور که در ـهم. ردیدـپیوند شناسایی گ 7858
  هاي موضوعیمقوله ،کنیدده میـمشاه

Management, Repair, Therapy رین پیوند ـداراي بیشت
هاي تري در این سالو داراي نقاط داغ استبا دیگر مقوالت 

  . باشندمیمورد بررسی 
  

  
  1999-1990هاي نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی طی سال ـ1تصویر 
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  1999-1990هاي نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی طی سالـ 2 تصویر

  

  2009-2000هاي ـ نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی طی سال3تصویر 
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  2009-2000هاي ـ نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی طی سال4تصویر 

  

  2016-2010هاي ـ نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی طی سال5تصویر 
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  2016-2010هاي طی سالـ نقشه هم رخدادي واژگان در حوزه جراحی 6تصویر 
  

  
  گیـري و نتیجه بحث

 بینهم رخدادي واژگان حوزه جراحی نتایج مربوط به 
خوشه و  60در این نقشه  نشان داد که 1999- 1990هاي سال

هاي مقوله وجود دارد وپیوند شناسایی  1357
Management, Brain, Thalassemia  داراي نقاط داغی

 این حوزهمقاالت بیشتري در  هاد و در این مقولهـباشنمی
د ـهایی هستنوزهـها و حاط داغ، واژهـنق. ده استـارائه ش

وص آنها نوشته شده است و ـکه مقاالت بیشتري در خص
ها دهد که در این دهه بیشترین پژوهشنقاط قرمز نشان می

ها همانطور که نقشه. در این حیطه موضوعی سیر کرده است
گی و پراکندگی ـین دوره گسستدر ا ،دهندنیز نشان می

د یکی از ـشود و شایده میـوضوعی به وضوح مشاهـم
ات ـدم دسترسی به اطالعـوضوع ممکن است عـدالیل این م

ریان قرار ـت در جـروزي جهـهاي اطالعاتی امو نبود فناوري
ن ـبه همی. دـباشات آنی میـران به اطالعـرفتن پژوهشگـگ

ل ـاله روي و تکمیـها و دنبري سایر پژوهشـر پیگیـخاط
گاه و ـوده است و هر دانشـوحه کار نبـآنها در سرل

گاه یا ـر آن دانشـکید بیشتأه به تـري با توجـپژوهشگ
هایی را به انجام شـده پژوهـص آنها به صورت پراکنـتخص
   .اندرساندهمی

رخدادي واژگان حوزه ربوط به همـشه مـهمچنین نق
خوشه و  17داراي  2009- 2000هاي الـراحی طی سـج

 ,Managementهاي موضوعی که مقوله بودهوند ـپی 4538

Recipients, Complication  در نقشه ترسیم شده داراي
هاي خود در خوشه به این معنی که ،هستندتري نقاط داغ

 در حقیقت ،اندبودهداراي پیوندهاي بیشتري با دیگر مقوالت 
. هستندمقاالت بیشتري  هاي موضوعی داراياین مقوله

  همچنین در این بازه زمانی مقوله موضوعی
Bone Segmentation  در این نقشه داراي هیچ پیوندي با

و جایگاه پایینی در این  نبودههاي موضوعی دیگر مقوله
  در حقیقت  .دهدرا براي آن نشان میهاي موضوعی نقشه
. ستبه این حوزه پژوهشی توجه نشده ا توان گفت کهمی

در این حوزه که مورد غفلت  ،توانندبنابراین پژوهشگران می
هایی را به انجام برسانند و در پژوهش ،واقع شده است
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به  ،باشدنیز می ISIمجالت معتبر این حوزه که داراي رتبه 
  .چاپ برسانند
  دادي واژگان این حوزه طی ـرخهم همچنین

خوشه و  10ه داراي ـان داد کـنش 2016-2010هاي سال
  هاي موضوعیکه مقوله استپیوند  7858

Management, Repair, Therapy  داراي بیشترین پیوند
تري در داراي نقاط داغ و از این حیث هستندبا دیگر مقوالت 

  همچنین موضوع. باشندهاي مورد بررسی میاین سال
 Brain Death طبق این نقشه مورد غفلت واقع شده است .

هاي این حوزه موضوعی باید ذکر نکاتی که در مورد نقشه
 ،دهدها نشان میها در مقولهشود این است که کوچکی دایره

بنابراین  ،هاي موضوعی توجه کافی نشده استدر این زمینه
با توجه  .هاي علمی هستیمها داراي فقر پژوهشدر این زمینه

اهمیت کلیه موضوعات این حوزه، نیاز است پژوهشگران و به 
ها توجه نمایند و به انجام پژوهش در محققان به این مقوله

شاخص نزدیکی، فاصله از آنجایی که . ها بپردازنداین زمینه
سنجد و هاي دیگر موجود در شبکه میهر گره را با همه گره
هاي ر گرهترین مسیر میان گره و سایمیانگین طول کوتاه

شاخص که داراي  هاییگره ،دهدموجود در شبکه را نشان می
ثیرگذاري بیشتر و أقدرت ت داراي ،هستند نزدیکی زیاد

و براي سایر  هستندتري در شبکه اهمیت و مرکزیت فراوان
هاي ترسیم شده با توجه به نقشه. رس پذیرترندـها دستگره
باشد که در عی میهاي موضوثیر مربوط به مقولهأرین تـبیشت

یکی دیگر . ري هستندـهاي بزرگتربوطه داراي دایرهـنقشه م
ها در نقشه رهـاهمیت گي هم رخدادي واژگان، هاشاخصاز 

با توجه  .شودنامیده میرکزیت بینابینی ـشاخص م است که
وضوعی که داراي بیشترین مرکزیت ـهاي مولهـها مقبه نقشه

بنابراین  .ندت بسزایی برخوردارـاز اهمی ،باشندبینابینی می
  ها باید دست به انجام پژوهشگران در دیگر زمینه

ها ونه نقشهـري بزنند تا بتوانند در اینگـهاي بیشتپژوهش
اد پیوندهاي بیشتر با ـهاي بزرگتري شوند و با ایجداراي گره
ذاري بیشتري ـثیرگأها بتوانند به اهمیت و ترهـدیگر گ

ها به دست هاي بهتري را در نقشهجایگاهبرسند و در نتیجه 
  هاي هر سه دوره، به طور کلی با نگاهی به نقشه. آورند
نمود که روند موضوعی و پیوند  هدـتوان به راحتی مشاهمی

رو به  2016تا  1990ها از سال بنديوشهـبین موضوعات و خ
وضوعی دوره اول را به هیچ ـود بوده و آن پراکندگی مـبهب

ت علمی و ـرین دلیل این مهم مشارکـمهمت. نداردعنوان 
هاي خود ت انجام پژوهشـران این حوزه جهـرصد پژوهشگ

  .باشدمی
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Introduction & Objective: Designing the structure of science for different disciplines and following 

their latest changes is a matter of interest to scholars, philosophers, statesmen and specialist in 
scientometrics, and scientific texts are the underlying foundation for this drawing. 

Materials & Methods: This is a descriptive-applied research. The research community consists of 
all the papers of surgery researchers (3779 records for the years 2016-1990) indexed in ISI. Using the 
lexical coexistence method, using the VOS viewer software, the topic of what the scope of the surgery was 
composed of and their relationship with each other and its trends from 1990 to 2016 were studied. 

Results: The results for the 1990-1999 period showed that there are 60 clusters and 1357 
identification links in this map, and management, brain, thalassemia, and hot flashes are the subject of 
many articles in this area. Also, the map for 2000-2009 showed 17 clusters and 4538 links. The subject 
categories of management, recipients, and complication in the map are hotter, because they have more links 
in their clusters with other categories, and these subject categories have more articles. Also, at this point in 
time, the subject matter of bone segmentation in this map has no link with other subject categories and has 
a low status in these subject maps and is not addressed in this research area. And the map for 2010-2016 
showed that it has 10 clusters and 7858 links. The subject categories of management, repair, and therapy 
have the most links with other categories, and the topic of brain death has been neglected under this map. 

Conclusions: With the increasing and upward trend of scientific production in the field of surgery, the 
Ministry of Health requires proper policy-making and a mapping of the country's research in this area and 
its adaptation to the needs of the community and the country. Also, researchers in this field, looking at the 
subject-matter map of this area, can understand the neglected cases and the hot researches in this field and 
consider it in their future research. 
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