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Abstract 
 
Background & aim: The purpose of this study was to evaluate the scientific outputs of Iranian dental researchers 
in the ISC citation database during the years 2010-2017. 
Material & Methods: This research is an applied research that has been done by using co-word analysis which is a 
kind of content analysis and scientometric methods. The statistical population of the study includes 1383 records in 
dentistry researches that indexed by Iranian researchers in the ISC during 2010-2017. 
Results: The findings showed that most dental papers were produced by researchers at Tehran University of Medical 
Sciences. Researchers in our country have also collaborated with US researchers in their papers. The survey of the 
most commonly used topics showed that the most focus of our researchers is on dental and oral Health. The topic of 
dental plaque has also been identified as an underdeveloped topic in the fields. 
Conclusion:  According to the findings, it seems, scientific output of dentistry field in was ISC increased during 
2010-2017. and Tehran Medical sciences, Shahid Beheshti medical sciences and Islamic azad university were applied 
as first to third scores. 
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  :خالصه
-2010 يسالها يط يدندانپزشك ي حوزه يرانيپژوهشگران ا يعلم يو سنجش بروندادها يابيپژوهش با هدف ارز نيا:  سابقه و هدف

  صورت گرفته است. ISC ياستناد گاهيدر پا 2017
 ياز روشها يواژگان كه نوع يهم رخداد لياست كه با استفاده از روش تحل يكاربرد يپژوهش حاضر از نوع پژوهشها: و روش ها مواد
 باشد يم يدندانپزشك ي رد در حوزهركو 1383شامل  زيپژوهش ن يآمار ي انجام شده است. جامعه باشد، يم يمحتوا و علم سنج ليتحل

  شده است.  هينما ISC ياستناد گاهيدر پا 2017-2010 يسالها يط يرانيكه توسط پژوهشگران ا
 فيتهران تال يتوسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك ي حوزه داتيتول نيشتريپژوهش نشان داد ب يها افتهي ها: افتهي
را برقرار  يمشاركت و همفكر نيشتريب كايآمر ي متحده االتيخود با پژوهشگران ا داتيشورمان در تولپژوهشگران ك نيو همچن افتهي

مقوالت دندان و  يتمركز پژوهشگران كشورمان بر رو نيشترينشان داد كه ب زين كاربردموضوعات پر يبررس نيساخته اند. همچن
  كم كار در حوزه مذكور شناخته شد. ايموضوع نوظهور و به عنوان  زين dental plaque. موضوع باشد يبهداشت دهان م

افزايش يافته است و دانشگاه  ISCتوليدات علمي حوزه دندانپزشكي در پايگاه  2017تا  2010به نظر مي رسد از سال : يريگ جهينت
  د.علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و آزاد اسالمي به ترتيب جايگاه اول تا سوم به خود اختصاص داده ش

   ISCپايگاه استنادي توليدات علمي، دندانپزشكي، علم سنجي، بررسي هم واژگاني، نقشه  :هاكليد واژه
 

  مقدمه:
نوان به ع يعلم يها نقشه  گذشته، مطالعه ي چند دهه يدر ط

 تيعلم، اهم يوجوه مطالعات سنجش نياز مهم تر يكي
 ريتصو ي مختلف كسب كرده است. ارائه يها در حوزه ياريبس

ارتباط  يصورت گرفته و چگونگ يها پژوهش تيكالن از وضع
 نيا ي رشد و توسعه ياز چگونگ يمختلف و آگاه يها حوزه

است.  يعلم يها زمان، از اهداف نقشه يدر ط ها وزهح
 يمختلف يها و روش ها كيبا استفاده از تكن يعلم يها شهنق

 )1(.از آنهاست يكيواژگان،  يكه هم رخداد شوند يم ميترس
متون  يمطالعه هم واژگان كرديمحتوا با استفاده از رو ليتحل
 يشناسدر فرانسه در مركز جامعه  1980بار در دهه  نياول

Ecole  جهت  يناداست يكردهايرو يبرا ينيگزيبه عنوان جا
 كهيعلم مورد استفاده قرار گرفت. در حال ييايپو ميترس

 يدرك و آگاه انگرينما يهم استناد يها نقشه
 يآشكارساز يبرا يهم واژگان لياستنادكنندگان بود، تحل

 فهداستنادكنندگان كاربرد داشت.  انيم ييمعنا يها شبكه
 اتتوليد كيفيو  يـكم يـسربرو  ابيـيارز ،نجيـس مـعل
 انزــمي نوــچ ائليــمس ،يـكم ابيـي. در ارزباشد مي ميعل
 كنشارـپ ،فـمختل ياـه لسادر  يــعلم اتدــتولي دــشر

 ت،اـموسسو  اـه هگاـنشدا يدـبن تبهو ر همـس ،وعيـموض

و  علمي اتتوليد ادتعد سساا بر ننويسندگا يدـبن هـتبر
علم  ي محققان حوزه )15(.دوـش يـم تحليلو  تجزيهآن  مانند
 يا ژهيو يها تياند كه واژگان متون موجود افتهيدر يسنج

دارند.  ياشتراكات زين ياستناد يها هستند، كه با شاخص
مهم  يها دواژهياز كل يا با مجموعه يعلم ي هر حوزه كه،يبطور

حوزه را  كي مياست و مفاه ييآنها قابل شناسا بيترك اي
، با استفاده از )2(فهرست كرد دواژهيدر قالب چندكل توان يم

را استخراج و  يموضوعات علم توان يواژگان م يهم رخداد
 يموضوع ياز محتوا ميآنها را به صورت مستق نيارتباط ب

و سنجش  يابيارزش يبرا ياريبس يها كشف كرد. روش
با  هك ييها به وجود آمده است؛ روش يعلم يبروندادها

از  رديگ يانجام م يسنج حوزه علم يكردهاياستفاده از رو
پژوهشگران  يعلم يدستاوردها يابيارزش يجمله روشها

با  يسنج است. علم يمختلف علم يحوزه ها و رشته ها
و استفاده از  عيتوز د،يمربوط به تول يكم يها استفاده از داده

و  يبررس ف،يرا توص يعلم يها علم و پژوهش ،يمتون علم
 يها دهفهم بهتر دا ي. براكند يآن را مشخص م يها يژگيو

 ،يمصورساز ،يحوزه علم كيها در  آن نيو روابط ب يكم
انجام  يعلم يها است كه توسط نقشه يحل جالب راه
 يچگونگ يفضا دهنده شينما ،ينقشه علم كي. رديپذ يم
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 اي يفرد يها ها و مقاله ها، تخصص ها، حوزه ارتباط رشته
 يكينزد قياست كه از طر گريكديبا  سندگانينو يگروه

همانند  شوند، ينشان داده م ينسب يها تيموقع اي يكيزيف
 اي ياسيدهنده روابط س كه نشان ييايجغراف يها نقشه

از  ينقشه علم كي ميهستند. ترس نيزم يكيزيف يها يژگيو
واژگان،  يرخداد هم ليچون تحل يمختلف يها روش
اجراست. امروزه  قابل  يسندگينو هم ايو  ياستناد هم

 ليتحل ،يمفهوم يها نقشه ميترس يبرا ها روش نيپركاربردتر
 يو اساس روش هم رخداد هيواژگان است. پا يهم رخداد
 تواند يواژگان م ياست كه هم رخداد شهياند نيواژگان ا

 نيارتباط ا زانيم يريگ كند. با اندازه فيمفهوم اسناد را توص
 يمصورساز يسادگ حوزه به كي يمفهوم يمان ها، يرخداد هم
 ازمنديواژگان فقط ن يهم رخداد لير واقع، تحلد )3(.شود يم

حوزه  كيها (مدارك) در  مجله يها از مقاله يا مجموعه
پژوهش درصدد است با استفاده از  نيخاص است. ا يموضوع

پژوهشگران  يموضوع يها حوزه ريمقاالت ز يها دواژهيكل
 يابيرا مشخص سازد و به ارز يدانپزشكحوزه دن يرانيا

 يعلم داتيتول يابيزه بپردازد. در واقع ارزحو نيا داتيتول
 يها حوزه زانير و برنامه استگذارانيس رسان ياري تواند يم

 اديز اريتعداد بس شيشاهد افزا يگاه رايباشد ز يمختلف علم
رشته  كيخاص از  يموضوع نهيزم كيدر  داتيتعداد تول

مورد  يليبه دال ها نهياز زم ياريبس يو گاه ميهست يعلم
مسائل با  نيكه ا رديگ يپژوهشگران حوزه قرار مغفلت 

   .شود يمشخص م يابيارز يها استفاده از روش
 ليو تحل هيعبارت است از تجز ينقشه علم گر،يد انيب به

 يك ترسيممتفاوت و  ايياز زوا يحوزه علم كيانتشارات 
 سير ترسيمو هـنقش نـيا پايه بر كه زهحواز آن  كلي شنگر

را  يكيدنز كمترينو  بيشترين كه هاييزهحو ت،تحوالو  تغيير
 بر ونفزا ،برركا هر ،ترتيب ينا به. ميشوند متمايز هماز  نددار
 نداميتو ،علماز  زهحو هر يهارده يرز بين طتباو ار ها يژگيو
 زهحودر آن  نيزرا  تحقيقاتي تمؤسساو  ادفرا ترينارگذريتاث
 شناسايي ،علمي نقشه تهيهاز  فهد. نمايد مشخص صخا

 ي زهحوداغ  بحث حصطالا به كه ستا نشاز دا نقاطي
  )4(ميكنند يگير پيرا  دخو به  طوـمرب
و  يعلم يها نهيمستلزم توسعه زم داريپا ةتوسع ييسو از

پژوهشگران  يبوده و الزم است عملكرد علم يپژوهش
خود  يعلم گاهيو جا تيشود تا هر كشور از موقع دهيسنج

به توسعه بردارد.  لير راه نرا د يبعد يمطلع شده و گام ها
 داتيهر كشور، سنجش تول يعلم گاهيجا نييراه تع نيبهتر
از  يعلم داتيسنجش تول يآن كشور است. برا يعلم

كه در  يكم ياز روشها يكيشود.  يم تفادهاس يكم يروشها
كاربرد دارد، فنون مرتبط با علم  يعلم داتيسنجش تول

جهت سنجش  يمختلف يشاخصها ياست. علم سنج يسنج
به  يمختلف يها دگاهيدارد و صاحبنظران از د يعلم داتيتول

قرار  يو آنها را مورد نقد و بررس اختهشاخصها پرد نيا يبررس
 ،يرانيا يجامعه دندانپزشكان اسالم دگاهياز د )5(.داده اند

ها  آن عيشا مياز امراض از عال ياريبس يتظاهرات دهان
بهتر بتوان به درك  هيزاو نياز ا ديو شا شود يمحسوب م

اكرم (ص) و ائمه  امبريبر دانش فراوان پ يروشن و مبتن
 تيمتواتر مردم به اهتمام در رعا يها هياطهار(ع) به توص

  )6(برد يبهداشت دهان و دندان پ
 يانجام شده در حوزه ها ياز مرور مقاالت و پژوهش ها پس

به  يحاصل شد كه هنوز پژوهش جهينت نيا يمختلف علم
در حوزه  يعلم داتيتول يو بررس ينقشه علم ميستر

كه  ستيدر حال نيبه طور عام نپرداخته است، ا يدندانپزشك
 تيحكا ينيمختلف علوم بال يها از مطالعات در حوزه ياريبس

و  كيستميس يها يماريب يدهان بر رو يها يماريب ريثاز تا
  بالعكس آن دارد. 

ها ، به  يماريبو درمان  يريشگيپ نينو يمتدها ييشناسا
 هاي¬نيداليدستورالعمل ها و گا ،يمنابع اطالعات يروزرسان

مستلزم  ،يپزشك نينو قاتيو انجام تحق يعلم يحوزه ها
 ميترس قياز طر يپزشك يحوزه ها يعلم داتيتول يبررس

پژوهش  نيفوق، ا ليباشد. بنا به دال يهر حوزه م ينقشه علم
با  يحوزه دندانپزشك يعلم داتيتول يابيو ارز يبا هدف بررس

واژگان انجام  شد و با  يرخداد هم لياستفاده از متد تحل
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حوزه  نيا ينقشه موضوع VOS viewerكمك نرم افزار 
  .ديگرد ميترس

  
  :مواد و روش ها

 
ي آماري  . جامعهبودكاربردي -حاضر از نوع توصيفي پژوهش

  پژوهش شامل مقاالت علمي پژوهشگران ايراني حوزه
براي گردآوري  بود 2017-2010دندانپزشكي طي سالهاي 

  نحوه. استفاده شد ISCهاي پژوهش از نمايه استنادي  داده
 TOPICبازيابي اطالعات بدين صورت بود كه، در فيلد 

نام كشور  Address، همچنين در فيلد "Dental"  كليدواژه
ايران وارد گرديد. سپس با اعمال محدوديت به سالهاي 

ركورد بازيابي  1383و همچنين قالب مقاله،  2010-2017
هاي مورد نياز با استفاده از موتور آناليز  گرديد. بخشي از داده

پايگاه مذكور جمع آوري گرديد و از طريق نرم افزار اكسل 
هاي مورد  نمودارها و جداول مورد نياز ترسيم گرديد. داده
 Save Toنياز جهت ترسيم نقشه موضوعي نيز از بخش 

Other Types  با فرمتTab-Delimited (Win, 

UTF-8) هاي مقاالت  ذخيره گرديد. و سپس كليدواژه
هاي نامرتبط از سياهه موجود  استخراج گرديد و كليدواژه

حذف گرديد سپس با استفاده از نرم افزار ترسيم نقشه 
VOSviewer  گرديد. نقشه مورد نظر ترسيم  

 
 

 يافته ها

ندانپزشكي را طي د  نمودار زير روند رشد توليدات علمي حوزه
دهد.  نشان مي ISCدر نمايه استنادي  2017-2010سالهاي 

زماني توليدات علمي روند ثابتي را طي نمي كند.   در اين بازه
ركورد است و در سالهاي  109تعداد توليدات  2010در سال 

 2013بعد همراه با افزايش همراه است، به طوري كه در سال 
شاهد كاهش  2014ر سال ركورد رسيده است. د 149به 

تعداد توليدات علمي هستيم در اين سال ميزان توليدات 
ركورد است اما در سه سال  144دندانپزشكي   علمي حوزه

ركورد  319و به  اخير به تعداد توليدات افزوده شده است
، از اينرو نمودار نيز به صورت صعودي ترسيم يافته رسيد
 است.

  
دندانپزشكي را طي   ت علمي حوزهروند رشد توليدا -1نمودار

در نمايه استنادي  2017-2010سالهاي  ISC 
  

جدول زير شامل اسامي موسسات و دانشگاه هايي است كه 
دندانپزشكي را توليد   حجم وسيعي از توليدات علمي حوزه

  كرده اند. 
 

دانشگاه ها و موسسات توليد علمي برتر ايراني در حوزه  - 1جدول
2017-2010لهاي دندانپزشكي طي سا  

 
رديف

 درصد تعداد توليدات دانشگاهها و موسسات 

18/23 320 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1  

10/17 236 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2  

69/13 189 دانشگاه آزاد اسالمي 3  

98/8 124 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 4  

75/7 107 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 5  

گاه علوم پزشكي مشهددانش 6  98 10/7  

81/6 94 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 7  

37/6 88 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 8  

11/3 43 دانشگاه صنعتي اميركبير 9  

04/3 42 دانشگاه تهران 10  
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جدول زير فهرستي از كشورهاي همكار ايران را در توليدات 
اساس جدول  دهد. بر دندانپزشكي را نشان مي  علمي حوزه

ركورد توليد كرده  1383زماني مورد بررسي   زير ايران در بازه
آمريكا   ركورد با اياالت متحده 104است كه از اين تعداد در 

اول مشاركت   همكاري نموده، بر اين اساس اين كشور رتبه
  .علمي را با پژوهشگران ايراني داراست

  
حوزه كشورهاي همكار ايران در توليد علمي  -2جدول

2017-2010دندانپزشكي طي سالهاي   

 

 درصد تعداد توليدات كشورها رديف
53/7 104 اياالت متحده آمريكا 1  

18/3 44 انگليس 2  

53/2 35 استرليا 3  

88/1 26 كانادا 4  

66/1 23 آلمان 5  

30/1 18 هلند 6  

15/1 16 ايتاليا 7  

94/0 13 چين 8  

87/0 12 سوئيس 9  

 

  
هم رخدادي واژگان را در مقاالت پژوهشگران   تصوير زير نقشه

را نشان  2017-2000دندانپزشكي طي سالهاي   ايراني حوزه
ها و نامشخص شدن  دهد. بدليل حجم زياد كليدواژه مي

تصوير، پس از استاندارد سازي كليدواژها، كليدواژه هايي با 
بسامد بيش از ده وارد نرم افزار مذكور گرديد. بدين ترتيب 

ي آن  ي موضوعي وارد نرم افزار گرديد كه بوسيله مقوله 58
طبق پيوند ترسيم يافت.  283خوشه و  6ي زير با  نقشه

خروجي نرم افزار، نواحي با رنگ قرمز نشان از آن دارد كه 
موضوعات مربوطه بيشترين فراواني آماري را در برداشته و 

شده در نواحي به رنگ زرد از كمترين فراواني تحقيقات انجام 
زمينه تحقيق را داراست. طيف رنگ زرد به قرمز سير صعودي 
  فراواني مطالعات موضوعي حوزه دندانپزشكي را نشان 

  مي دهد.
  

  

  
ي هم رخدادي واژگان را در مقاالت پژوهشگران  نقشه -1شكل

2017- 2000ي دندانپزشكي طي سالهاي  ايراني حوزه  
  

  براساس تصوير فوق مقوالت
 teeth, oral-health, dental implants   وcaries  به

تكرار در مقاالت پژوهشگران  41و  43، 52، 52ترتيب با 
ايراني حوزه دندانپزشكي، پركاربردترين موضوعات شناخته 
شدند، از اينرو در تصوير فوق در نقاطي با رنگ قرمز قرار 

   گرفته اند. 
  ، موضوعات1افزار و شكل با توجه به خروجي نرم

 dental plaque, early-childhood caries, 
computed-tomography 18و  14، 12به ترتيب ،

كمترين فراواني در مقاالت پژوهشگران ايراني حوزه 
دندانپزشكي به رنگ زرد، به عنوان موضوعات نوظهور يا كم 

  كار شناخته شدند. 
  

 بحث 
پژوهش سعي بر آن شد تا با استفاده از تحليل  نيا در
هاي علم سنجي  ي شاخصريكارگ بهدي واژگان و با رخدا هم

، توليدات علمي سازي علم افزار ديداري و همچنين نرم
پژوهشگران ايراني حوزه دندانپزشكي مورد ارزيابي قرار گيرد. 
ذيال به بررسي تحقيقات داخل و خارج از كشور، در خصوص 

   موضوع تحقيق حاضر پرداخته شده است.
Ahmadi   ي پژوهشي به شناخت پيوند و مرز طو همكاران

ميان حوزه مديريت اطالعات و مديريت دانش پرداختند. 
نتايج پژوهش آنان نشان داد كه در حوزه مديريت اطالعات 
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كليدواژه  230كليدواژه و در حوزه مديريت دانش  123
مفاهيم اصلي مقاالت بودند و از اين ميان تنها هشت كليدواژه 

دادند، از ديگر نتايج اين  شكيل ميها را ت مرز مشترك آن
عنوان  پژوهش كشف رشته علم اطالعات و دانش شناسي به

  )7(.مرز مشترك اين دو حوزه بود
Soheili  نيز حوزه رفتار اطالعاتي را موردمطالعه  و همكاران

ترين  نتايج نشان داد كليدواژه بازيابي اطالعات مهم دادند.قرار 
واژگاني نيز دو  نظر زوج همموضوع در اين پژوهش است. از

رفتار اطالعاتي بيشترين  -نيازهاي اطالعاتي كليدواژه
هاي اين حوزه داشته است. از ديگر  رخدادي را در پژوهش هم

باشد كه  اين حوزه مي   خوشه11نتايج اين پژوهش تعيين
كمك شاياني به پژوهشگران در خصوص نقاط قوت و ضعف 

  )8(.نمايد يد ميهاي جد موضوعي جهت انجام پژوهش
Makkizadeh   در در حوزه درمان افسردگي، و همكاران

هاي موضوعي پركاربرد و نوظهور در  پژوهشي به كشف زمينه
اند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه در حوزه  اين حوزه پرداخته

درمان افسردگي، دو حوزه دارودرماني و روانشناسي 
نتايج اين پژوهش پركاربردترين موضوعات هستند؛ از ديگر 

هاي مطالعاتي جديد در اين حوزه بوده  مشخص نمودن حوزه
   .)9(است

Khademi   پژوهش ديگري در حوزه مديريت اطالعات و با
رخدادي واژگان انجام دادند؛ در  استفاده از روش تحليل هم

اين پژوهش به بررسي متون منتشر شده در اين حوزه طي 
 web of science اهپايگ در 2012تا  1986 هاي سال

 VOSافزار بايب اكسل،  ها با استفاده از نرم پرداختند. آن

viewer نت نقشه حوزه مديريت اطالعات را ترسيم  سي و يو
خوشه موضوعي  9كردند و درنهايت واژگان اين حوزه به 

ترين واژه اين  مهم "مديريت اطالعات"تقسيم شد كه واژه 
   )10(.حوزه تشخيص داده شد

Mozzafari   پژوهشي با استفاده از روش تحليل و همكاران
ي مهارتهاي  هم رخدادي واژگان بر روي توليدات علمي حوزه

  پايگاه  در 2016تا 2011ارتباطي طي سالهاي 
 web of science  به انجام رساندند. نتايج پژوهش نشان

 كليدواژه به عنوان كليدواژه 119داد كه طبق قانون بردفورد 
هاي آموزش، اطالعات  شناسايي گرديد و كليدواژه هاي هسته
هاي ارتباطي با بيشترين فراواني كاربردي ترين  و تكنولوژي

ها معرفي شدند. با استفاده از نتايج حاصل از تجزيه  كليدواژه
هاي موضوعي مشخص  ها و ترسيم نقشه و تحليل داده

 ي مورد بررسي بر روي مقوله گرديد بيشترين تمركز حوزه

 ,learning, language, informationي موضوعي ها

autism, teamwork 9(.باشد مي(  
Khasseh  به ترسيم ساختار دانش در حوزه  و همكاران

هاي اطالعاتي پرداختند. در اين پژوهش كه با استفاده  سنجه
هاي اجتماعي  رخدادي واژگان و تحليل شبكه از تحليل هم

هاي اطالعاتي در  نجهانجام شد، مقاالتي كه در موضوع س
 2014تا  1978هاي  بين سال web of scienceپايگاه 

نمايه شده بودند در نظر گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد 
هاي  ها در حوزه سنجه ترين و تأثيرگذارترين خوشه مهم

و "تحليل استنادي و پايه نظري"هاي اطالعاتي، خوشه
ند. از نظر مركزيت باش مي "ها هاي علمي در دانشگاه همكاري"

نيز دو خوشه نامبرده در صدر نمرات مركزيت قرار دارند؛ اما 
مصورسازي و بازيابي "و  "سنجي فن"ازنظر تراكم، دو خوشه 

  )12(.شوند ها محسوب مي ترين خوشه متراكم "اطالعات
Yoosefi   بررسي توليدات و همكارانش پژوهشي با عنوان

شناسي در پايگاه  علمي پژوهشگران ايراني در حوزه ايمني
انجام دادند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه  ISIاطالعاتي 

 به رو همواره شناسي ايمني حوزه در ايراني مقاالت تعداد
 پركارترين تهران پزشكي علوم بوده و دانشگاه افزايش

 در ايراني دانشمندان پركارترين چنين،هم. بود دانشگاهها
 تهران پزشكي علوم دانشگاه از همگي شناسي ايمني حوزه
  )13(.اند بوده

رخدادي واژگان را بر روي  تحليل هم ي ديگريدر مطالعه
مقالة تمام متن كه  959ها  اند. آنسنجي انجام داده مجلة علم

پ رسيده در مجله مذكور به چا 2010تا  2005در بازة زماني 
است را مبناي تحليل خويش قرار داده و با برآورد قدرت 

ها و الگوهاي هاي انتخابي، گرايشارتباطي بين كليدواژه
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رخدادي  موضوعي اين مجله را آشكار ساختند. تحليل هم
 10اي بود كه حداقل كليدواژه 240واژگان آنان مبتني بر 

هاي  كه مقالهفراواني داشتند. نتايج پژوهش آنان نشان داد 
سنجي به موضوعاتي تعلق دارند كه  منتشر شده در مجلة علم

دار بوده، و برخي بتدريج تغيير  برخي از اين موضوعات ريشه
كه  طوري شوند، بهيابند و مباحث جديدتر را شامل ميمي

  )14( .ماهيت پويايي دارند
Gonzalez-Teruel  استنادي  با تحليل هم  و همكارانش

قدام به بررسي انتشارات اين حوزه كردند. جامعة مدارك، ا
مقالة پژوهشي، مروري، و همايش كه  2386پژوهش آنان را 

داد. در اين پژوهش حد اند، تشكيل مينمايه شده ISCدر 
بندي سلسله  استناد لحاظ گرديد؛ . نتايج خوشه 20آستانة 

مباني «گيري هفت خوشه تحت عناوين  مراتبي منجر به شكل
هاي بازيابي  تعامل كاربران با نظام«، »و هسته نظري

،  »مفهوم ربط«، »جستجوي وبي«، »اطالعات
، و »رفتار اطالعاتي پزشكي«، »هاي كيفي شناسي روش«
هاي  طوركلي، يافته به». پذيرش فناوري توسط كاربران«

پژوهش آنان حاكي از تسلّط آثار نظري در حوزة رفتار 
ج نشان داد كه بسياري از اطالعاتي بود؛. همچنين نتاي

هاي بازيابي  هاي اين حوزه بر تعامل كاربر با نظام پژوهش
  )15(.اطالعات و همچنين رفتار اطالعاتي پزشكان تمركز دارند

Hong   و همكاران ساختار دانش را در حوزه سالمت و
هاي  دهندگان مراقبت ترين ارائه طور اخص در موضوع مهم به

رسيم نمودند. نتايج اين پژوهش ) تGPSبهداشتي اوليه (
انجام شده است  GPSنشان داد تعداد مطالعاتي كه در حوزه 

مرتباً رو به افزايش بوده و بخصوص از  2014تا  1999از سال 
  )16( .اين افزايش روند تندتري داشته است 2003سال 

هاي پژوهش نشان داد كه روند توليدات تجزيه و تحليل داده
نپزشكي طي سالهاي نداي د يراني حوزهعلمي پژوهشگران ا

 2014، روند ثابتي را طي نمي كند و در سال 2010-2017
شاهد كاهش تعداد توليدات اين حوزه ايم. اما در سالهاي 

باشد به  ميزان توليدات مقاالت به صورت افزايشي مي بعدي
مثبتي رو به باال رسم يافته  همين دليل نمودار نيز با شيب

با نتايج ساير متخصصين همسو ر نتايج حاصله از منظو  است
  ) 10،11،16،17(باشد.مي

هاي بخش موسسات و دانشگاهها نيز نشان داد  بررسي يافته
دندانپزشكي توسط دانشگاه   كه بيشترين توليدات علمي حوزه

 ه نتيجه حاصله مشابهك علوم پزشكي تهران منتشر شده است
و همكاران   Naraghianو همكاران و   Yousefiمطالعه 

. و از طرفي ايرانيان زيادي با تحقيق يوسفي دارد باشد.مي
آمريكا   بيشترين همكاري بين المللي را با اياالت متحده

  )13،17(داشته اند. 

با ساير  مطالعه حاضر در نشان دادن موضوعات نوظهور
 ي تحقيق حاضرها داده )15،17(.همسو بوده استمطالعات 

، درصد پاييني از تحقيقات انجام 2ق جدول طب نشان داد كه
در  ركورد توسط پژوهشگران كشورمان 1383 شده از تعداد

هاي برتر  كشورهاي صاحب رتبهبا  ،2017تا  2010بازه زماني
كه نتيجه  باشد اين رقم بسيار ضعيف مي انجام شده و حوزه

و Ahmadiحاصله ضمن همسو بودن با نتايج تحقيق 
Soheili راهكار جديدي در راستاي انجام شان و همكاران

. باشداي براي نويسندگان ميتحقيق كشوري و منطقه
بنابراين پژوهشگران كشورمان بايد با مشاركت پژوهشگران 
ساير كشورها به بررسي مشكالت موجود در حوزه بپردازند. 

هاي موضوعي نيز نشان داد كه مقوالت دندان و  بررسي حوزه
باشد كه  هاي موضوعي مي زمينه بهداشت دهان از جمله

از طرفي مطالعه  پژوهشگران بيشتر به آنها توجه كرده اند.
موضوعات نوظهور ( با كمترين فراواني بر اساس خروجي نرم 

-dental plaque, earlyافزار) نيز نشان داد موضوعات 

childhood caries, computed-tomography  داراي
موضوعات در توليدات هستند. فراواني كمتري نسبت به ساير 

و  Makkizadeنتايج اين تحقيق با نتايج پژوهش 
Khasseh  در خصوص نحوه جستجوي موضوعي و همكاران
مسئولين مربوطه بايد تدابيري  از اينرو، )9،12(است.هم راستا 

بيانديشند كه پژوهشگران را تشويق به انجام پژوهش پيرامون 
ند. موسسات دانشگاهي نيز مقوالت مختلف اين حوزه وا دار

بايد  با برگزاري همايش و كنفرانسهاي مختلف در اين حيطه 
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علمي، و دعوت از بزرگان حوزه، محيطي را به وجود آورند كه 
افراد بتوانند به صورت مستقيم با يكديگر به تبادل انديشه 

   بپردازند.
  

  نتيجه گيري
مي حوزه توليدات عل 2017تا  2010به نظر مي رسد از سال 
افزايش يافته است و دانشگاه علوم  ISCدندانپزشكي در پايگاه 

پزشكي تهران، شهيد بهشتي و آزاد اسالمي به ترتيب جايگاه 
  اول تا سوم به خود اختصاص داده شد.

  

References: 
 
1- Seddighi M. Using CO-Word Analysis 
Method in Mapping of the Structure of Scientific 
Fields (Case Study: The Field of Informetrics). 
Iranian Journal of Information Processing & 
Management.  2015: 30(2).396-73 [Persian]. 
2- Mostafavi I, Osareh F, Tavakolizadeh-Ravari 
M. Identifying Content Structure of “Knowledge 
and Information Science (KIS)” Studies Based on 
Co-word Analysis of Articles in “Web of Science 
(WoS)” Database (2009-2013). Iranian Journal of 
Information Processing & Management. 2018; 
33(3):1271-300 [Persian]. 
3- Janssens F, Leta J, Glanzel W,De Moor B. 
Towards mapping library and information 
science. Information Processing and 
Management. 2006; 42(6): 1614-42. 
4- Jafari HA, Ardakan MA, Aghazadeh F. The 
Logical Model for Drawing Scientific Maps. 
Rahyaft 2010; (46): 45-52 [Persian]. 
5- Moed H F. Citation analysis in research 
evaluation. Translation by: Abbas Mirzaie, Heidar 
Mokhtari. Tehran: CHapar; 2005: 63-84 
[Persian].  
6- Islamic Dental Association of Iran. Statement 
at the 6th Armed Forces Dental Conference. 2011 

Aban 20-22: Tehran, Iran. Available At: 
h p://idai.ir/page.php?slct_pg_id=175&sid=1&sl
c_lang=fa. [Persian]. 
7- Ahmadi H, Kokabi M. Co-word Analysis: A 
Study on the Links and Boundaries between 
Information and Knowledge Management 
According to Iranian Press Authors. Iranian 
Journal of Information Processing & 
Management. 2015: 30(3): 647-76 [Persian]. 
8- Sohaili  F, Shaban A, Khase AA. Intellectual 
Structure of Knowledge in Information Behavior: 
A Co-Word Analysis. Human Info Interact 2016, 
2(4): 21-36 [Persian]. 
9- Makkizadeh F, Hazeri A, Hosininasab SH, 
Soheili F. Thematic Analysis and Scientific 
Mapping of Papers related to Depression Therapy 
in PubMed. Journal of Health Administration. 
2016;19 (65):51-63 [Persian]. 
10- Khademi R, Heidari GH. Mapping the 
intellectual structure of Information Management 
using co-words during 1986 to 2012.  The 
Quarterly Journal of Sciences and Techniques of 
Information Management .2016; 2(2): 59-93 
[Persian]. 

11- Mozaffari L, Moradi S. CO-Word Analysis of 
the structure of communication. Proceedings of 
the 2nd National Conference of the Library and 
Information Society of Iran. Fars branch. 2017: 
105-16 [Persian]. 
12. Khasseh AA, Soheili F, Sharif moghaddam 
H, Mousavi chelak A. Intellectual structure of 
knowledge in  iMetrics: A co-word analysis. 
Information Processing & Management. 2017; 
53(3): 705-20 [Persian]. 
13-Yousefi A, Gilvari A, Shahmirzadi T, 
Hemmat M, Keshavarz M. A survey of scientific 
production of Iranian researchers in the field of 
immunology in the ISI database. RJMS. 2012; 19 
(96):1-11 [Persian]. 
14-Ravikumar S, Agrahari A, Singh S.N. 
Mapping the intellectual structure of 
scientometrics: A co-word analysis of the journal 
Scientometrics (2005-2010). 
Scientometrics.2015; 102(2): 929-55. 
15-González-Teruel A, González-Alcaide G, 
Barrios M, Abad-García MF. Mapping recent 
information behavior research: An analysis of co-
authorship and co-citation 
networks. Scientometrics. 2015; 103(2): 687-705.  
16-Hong Y, Yao Q, Yang Y, Feng JJ, de Wu S, Ji 
WX. Knowledge Structure and Theme Trends 
Analysis on General Practitioner Research: A 
Co-Word Perspective. BMC Fam Pract 
2016;17:10.  
17-Naraghian N, Mohammad esmails, Scientific 
output status of Tehran dental faculties during 
2011-2015. J Res Dent Sci.2017;14(3):180-185. 


