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Background and Aims: Co-word analysis, based on Co-occurrence, as one of the 

important techniques of Scientometrics and bibliometrics, enables the analysis of the content 

of scientific documents of the specific Research Area . The purpose of the present study is 

visualize HPV clusters relationships and thematic trends in the world. 

Materials and Methods: The research type is an applied one with analytical approach 

and it has been done using co-word analysis. The population of this study consists of articles’ 

keywords indexed during 2014-2018 in the Web of Science (WoS) in HPV subject area. The 

total numbers of the retrieved and analyzed keywords in this study were 13249. Some 

software like SPSS, UCINET and VOSViewer were used for data integration and analysis. 

Results: The findings showed that the keyword “CERVICAL CANCER” have had the 

highest frequency and with “CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA” and they 

were co-word couples. The results of the strategic diagram showed that the most clusters in 

HPV placed in third area of strategic diagram, it means these subjects (clusters) were 

emerging or declining.  

Conclusion: Co-word analysis is suitable method for discover and visualize different 

sciences and their prominent patterns, hidden relationships and thematic trends research’ 

subject areas. The results of these analysis and findings of such researches will help research 

policy makers  
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Introduction 
HPV is the most common sexually transmitted 

infection (STIs) that causes cervical cancer, genital 
warts (1), and other human cancers such as genital, 
oral, head and neck, skin, anus, vagina, and penis 
cancers (2-4). As one of the most challenging fields, 
many HPV kinds of research were done, where the 
number of international scientific publications in 
this area is quantitatively remarkable. Incessant 
researches over time have led to the formation of 
the scientific structure of the HPV research area in 
medical sciences. Most of HPV's authoritative and 
essential articles are indexed in internationally 
accredited citation databases (Web of Science and 
Scopus), which are used in scientometrics studies 
and analyses. 

The research method used for scientific 
mapping and science measurement studies is Co-
word analysis. This method studies the conceptual 
structure and evolution of a research field using 
document keywords and opens the possibility of 
revealing emerging clusters as well as developed 
clusters to predict research future for researchers 
(5, 6).  

Given the importance of scientific papers as a 
suitable metric for measuring science progression, 
HPV results’ analyses identify strengths and 
weaknesses in research areas related to that. They 
then discover the potentialities for research work 
to follow and use in support of that. This issue and 
ultimately, the path towards greater affection is 
the way-to-go for the planners, decision-makers, 
and policymakers at the Ministry of Health and 

Medical Education and exclusively, for the scientific 
communities and the researchers. Therefore, given 
the strategic importance of this study and the fact 
that no research has been conducted so far, the 
necessity of doing so is deeply felt. Based on the 
theoretical framework explained before, the 
purpose of this study is to visualize the clusters and 
HPV dynamicity. 

 

Materials and Methods 
The present study is an applied one that was 

done using Co-word analysis, which is one of the 
scientific methods. This method illustrates HPV 
articles’ thematic structure and content by 
calculating the number of occurrences and hidden 
connections between the words and concepts in 
HPV. To add to this, Data was collected from the 
Web of Science (WoS) Citation Database. The 
statistical population of this study includes all 
articles’ keywords in the HPV subject area indexed 
in Web of Science (WoS) from 2014 to 2018. 
Worthy of mentioning, HPV specific keywords were 
extracted from Medical Subject Headings (MeSH). 

Hierarchical clustering was performed using 
SPSS software (SPSS Inc., Chicago, Ill. USA). 
Visualization was also performed using VOSviewer 
software to show the high-frequency keyword 
structure. The threshold was set to 28 for analyzing 
the co-occurrence of 17278 keywords from 13249 
articles. 

Results  

 
 

    Table 1. Top 10 HPV Subject Area keywords’ ranking based on co-word analysis (2014-2018) 

No. Keywords Title  Frequency 

1 CERVICAL CANCER  1919 

2 HPV VACCINE  772 

3 HEAD AND NECK CANCER  582 

4 CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA  475 

5 HPV VACCINATION  434 

6 SQUAMOUS CELL CARCINOMA  362 

7 HIV  325 

8 P16  289 

9 OROPHARYNGEAL CANCER  284 

10 HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA  239 
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    Table 2. Top 10 co-word pairs’ Ranking in HPV Subject Area (2014-2018) 

Frequency co-word pairs No. 

153 CERVICAL CANCER**CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 1 

131 HPV VACCINE** CERVICAL CANCER 2 

90 HPV VACCINATION** CERVICAL CANCER 3 

83 ADOLESCENT** HPV VACCINE 4 

66 HEAD AND NECK CANCER** OROPHARYNGEAL CANCER 5 

66 HIV** CERVICAL CANCER 6 

66 GENOTYPE** CERVICAL CANCER 7 

64 SQUAMOUS CELL CARCINOMA** HEAD AND NECK CANCER 8 

62 RADIATION THERAPY** HEAD AND NECK CANCER 9 

55 HPV16** CERVICAL CANCER 10 
 

 

       Table 3. Density and centrality of clusters derived from the co-word analysis in HPV subject area (2014-2018) 

Cluster name Centrality Density 

1. Tobacco and alcohol consumption 0 16 

2. Targeted Therapy 20.75 10.62 

3. Immune and biological systems 2.4485 1.1765 

4. HPV Deaths 10.5 13 

5. HPV Symptoms and Diseases  1.133 0.3908 

6: HPV Diagnosis and Suppression Methods 8.25 4.9556 

7. HPV Cancer 7.3333 4.3571 

8. HPV Growth Cycle 0 32 

9. Timely detection of HPV genotypes and cells 33.0455 6.5385 

10. Cervical Cancer 12.8 7.0667 

11.Sexual and communicable diseases 20.6667 14.1 

12. Vaccination and prevention of genital warts 8.6667 3.5091 

13. Safety and Security 0 22 

14.Adolescent Immunization 29.2 13.3333 

Mean 12227.83279 3962.891227 

 

    Tablae 4. Clusters’ names in quadrants of strategic diagram 

Clusters Quadrant 

C 8. HPV Growth Cycle 
Quadrant II 

C 13. Safety and Security 

C 1. Tobacco and alcohol consumption 

Quadrant III 

C 3. Immune and biological systems 

C 4. HPV Deaths 

C 5. HPV Symptoms and Diseases 

C 6: HPV Diagnosis and Suppression Methods 

C 7. HPV Cancer 

C 10. Cervical Cancer 

C 12. Vaccination and prevention of genital warts 

C 2. Targeted Therapy 

Quadrant IV 
C 9. Timely detection of HPV genotypes and cells 

C 11.Sexual and communicable diseases 

C 14.Adolescent Immunization 
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Figure 1. The network structure of high-frequency keywords in HPV subject area (2014-2018) 

 

 

 

Figure 2. Strategic Diagram of HPV Subject Area 
Structure (2014-2018) 

 

In Figure 1, the size of the nodes represents the 
weight of each author's scientific output, and the 
colors also represent the clusters formed. 

A strategic diagram was designed to determine 
the maturity and development of clusters using 
concepts of centrality and density plotted on a two-
dimensional grid. The x-axis of the grid shows how 
strongly a cluster connected to others, and the y-
axis shows a cluster's development. 

Clusters of 8, 13, and 1 the highest density and 
clusters of 9, 14, and 2, respectively, have the 
highest centrality (Figure 2). The origin of the 
strategic diagram is adjusted according to the mean 
centrality and density of the clusters. 

 

Discussion and Conclusion 
The present paper followed previous 

bibliometrics. So far, Research findings indicate that 

the most frequent keyword among HPV studies is 

"CERVICAL CANCER." Using a hierarchical clustering 

method to identify the intellectual structure of this 

subject area resulted in the formation of 14 subject 

clusters (Table 3). The plotting results of the 

distribution of clusters in the strategic diagram 

(Figure 2) indicated that the thematic areas of "HPV-

induced cancers," "vaccination," "prevention", and 

"genital warts" are the most important emerging 

areas in this subject area. Last but not least are the 

subject areas of drug, cancer treatment, timely 

diagnosis, sexually transmitted diseases, and 

immunization of adolescent health, which expect 

further research in the future. 

M
M

2
M 
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Clusters located in the second region of the 

strategic diagram (Figure 2) are not axial but 

considered developed. The third region clusters 

have lower centrality and density than the other 

clusters, so they are marginal, and at the same time, 

emerging and declining. The fourth region clusters 

present a strategic diagram that is pivotal but 

general and broad. 

Co-word analysis is an appropriate way of 

discovering and mapping science, knowledge 

tracking, visualization, conceptual dynamics, and 

transformation, identifying and analyzing research 

fields in the subject areas by researchers that help 

planners and policymakers.  

In the end, we suggested that another research 

be done in Persian scientific journals (Persian 

articles) with the focus of the HPV research area 

(using Co-word Analysis) so that the results will 

compare with the ones obtained in this study. 

Finally, researchers also suggested that in another 

study, all HPV publications in this subject area 

through the world and from the first article 

publication so far, do with co-occurrence analysis 

and the results are available to medical 

policymakers in the country and other international 

health organizations. 
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  HPVموضوعی  یو پویایی قلمروها خوشه  سازیدیداری 
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 ،یو کتابسنج  یسنجمهم علم  ی هاک یاز تکن  یکیعنوان  واژگان، به   یرخداد براساس هم  ،یواژگانهم   لیتحل  زمینه و اهدف:

ها خوشه   یسازی داری . هدف از پژوهش حاضر دآوردیرا فراهم م  یمشخص پژوهش  یقلمروها  یمدارک علم  یمحتوا  لیامکان تحل

 است. HPV یموضوع یقلمرو ییایو پو

 یسنجعلم  یهاواژگان که از روش  یرخدادهم  لیاست که با روش تحل  یپژوهش حاضر از نوع کاربرد  :کار  روش  و  مواد

 یهاسال نیب HPV یموضوع یگاه علم در قلمرودر وب شده ه یمقاالت نما  یهادواژه یشده است. کل انجام یلیتحل کردیاست با رو

مقاله انجام  13249 دواژةیکل 17278 یواژگان رو  یرخداد هم و  یآمار یهالی، جامعه مقالة حاضر هستند. تحل1396تا  1392

ها، نقشه میترس زنی و ها¬داده  یسازو آماده  لیتحل یواژگان، نقطه برش مشخص و برا یسازکدست ی ندی. پس از انجام فرآدیگرد

 استفاده شد. 16 ةنسخ  SPSS( و 1.6.11)نسخه  VOSviewer، (UCINET).نتی.آی.سوی یافزارهااز نرم

  CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIAدارای بیشترین فراوانی و با  « CERVICAL CANCER» کلیدواژة  ها: یافته 

 زوال قرار دارد. روبه نمودار راهبردی یعنی موضوعات نوپدید و یا    3در ناحیة    HPVی است. بیشتر مطالعات  واژگان هم زوج  

سازی علم و دانش، ردیابی علوم، سیر  ابزار مناسب و قدرتمندی است که در کشف و دیداری   واژگان،   رخدادی هم   تحلیل :  گیری نتیجه 

 کند. گذاران پژوهشی می ریزان و سیاست های موضوعی کمک بسیاری به برنامه در قلمرو   پژوهش   مورد پویایی مفهومی و تعیین و تحلیل نواحی  
 

 انسانی، نمودار استراتژیک،  پاپیلوم  ویروس  ی،واژگانهم  تحلیل  واژگان،  رخدادیسنجی، همکتابشناسی، علم  :هاواژه  کلید

   سازیدیداری 

 

 دسترسی آزاد؛ کپی برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. :  مجله میکروب شناسی پزشکی ایران   ©رایت  کپی 

 مسئول: ۀنویسند

گروه علم اطالعات و   ،میه قویدلس

شناسی. دانشکده علوم تربیتی و دانش

 روانشناسی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

 S.ghavidel@tehranpl.ir   ایمیل:
 

 مهمقد

HPV ای است که عامل  شده ترین عفونت مقاربتی شناخته ، شایع

. سرطان دهانة  ( 1) سرطان دهانة رحم و زگیل دستگاه تناسلی است 

ناشی از سرطان در کشورهای   ر ی وم مرگ رحم نیز یکی از علل 

درصد موارد سرطان دهانة رحم ناشی    95است و بیش از    توسعه درحال 

 است.     HPVپرخطر    پ ژنوتی ویژه  ی مختلف به ها پ ی ژنوت از  

  (HPV) انسانی  Papillomavirus ژنوتیپ  210تاکنون بیش از 

شامل،   انسانی  های که در بروز دیگر سرطان  کشف شده است 

گردن، پوست، مقعد، واژن،   و  سر  های دستگاه تناسلی، دهان، سرطان 

های  هم دخیل هستند. مطالعات عفونت  ( 4-2) آلت تناسلی مردان 

HPV  بانوان   اتفاق به ب ی قر  ِتی اکثر نشانگر این واقعیت نیز هستند که

دلیل، در   همین به    (. 1) های ویروس مذکور هستند  جوان درگیر عفونت 

های زیادی انجام شده و کّمیت  ، پژوهش HPVقلمروی موضوعی 

های  ست؛ پژوهش ا  توجه قابل المللی تولیدات علمی در سطح بین 

قلمروی   علمی  ساختار  گیری شکل  به  منجر  زمان  گذشت   با  که  ای پیوسته 

های معتبر و مهم  اند. اغلب مقاله  شده  در علوم پزشکی  HPVپژوهشی 

اند که در  های استنادی نمایه شده در پایگاه  HPVقلمروی موضوعی 

   شوند. سنجی استفاده می علم   های ل ی وتحل ه ی تجز مطالعات و  

های علمی و مطالعات سنجش  های ترسیم نقشه یکی از روش 

رخدادی واژگان است. این روش  علم استفاده از روش تحلیل هم 

ساختار مفهومی و تکامل یک قلمرو پژوهشی را با استفاده از  

های  کند و امکان آشکارسازی خوشه های مدارک، مطالعه می کلیدواژه 

یافته را در راستای  های توسعه نوپدید و همچنین خوشه موضوعی 

  6) دهد  های آتی فراروی پژوهشگران قرار می بینی مسیر پژوهش پیش 

  یی ا ی ها و پو خوشه   ی ساز ی دار ی د ة اصلی این پژوهش  مسئل . بنابراین  ( 5، 

 است.    HPVقلمروی موضوعی  

ای  عنوان سنجه توجه به اهمیت مقاالت علمی به با  ت ی درنها 

ی  ها ل ی وتحل ه ی تجز سب جهت بررسی میزان پیشرفت علم، نتایج منا 

 ی پزشکی ایرانشناسکروبیممجله 

 1398 هر و آبانـ م 4ـ شماره  13سال 
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های قوی و ضعیف  به شناسایی حوزه  HPVصورت گرفته در قلمروی  

پژوهشی منتج خواهد شد.   کارهای  در  الزم  پژوهشی و کشف پتانسیل 

نیز     و  مقوله  این  از  حمایت  و  منظور الگوبرداری توان به ها می از این یافته 

ها همچنین، راهگشای  علم استفاده کرد؛ این یافته  بیشتر  اثربخشی 

گذاران در وزارت بهداشت و  گیران و سیاست ریزان، تصمیم برنامه 

های علمی در سطح کالن و پژوهشگران در سطح خرد خواهند  انجمن 

، با توجه به اهمیت راهبردی این پژوهش و اینکه تاکنون  رو ن ی ازا بود. 

این قلمروی موضوعی انجام نشده است، ضرورت انجام   پژوهشی در 

 احساس گردید.    ش ی پ   از   ش ی ب این پژوهش  

  درخصوص های مهم و مرتبط در ادامه این مقاله پیشینه 

شود. با توجه ی با رویکردی تحلیلی مرور میواژگانهمهای تحلیل

به اینکه قلمروی این پژوهش، علوم پزشکی است، فقط مطالعات 

در قلمروهای موضوعی علوم پزشکی بررسی شد. مرور  شدهانجام

 هایی درپژوهش  کشور،  از  خارج  ها حاکی از آن است که درپیشینه 

؛ رباتیک در (7) روده باکتریایی میکروب موضوعی قلمروهای

 هایافتادگی اندام ؛(10) انکولوژی ؛(9) دی ؛ ویتامین(8)جراحی 

های ؛ پژوهش(13) دندانپزشکی؛ B (12) هپاتیت؛ (11)لگن 

 در داده؛ کالن(16)بینایی  ؛(15)؛ انفورماتیک (14) ضدسرطان

 تومور  ایمونوتراپی ؛(18) (SIRT6) ژنتیکاپی ؛(17) پزشکی علوم

 در. استشده  انجام (20) انسانی ویروس پاپیلوما پژوهش ؛(19)

 هاپژوهش  از  یبرخ  زین  کشور  داخل  در  یالمللنیب  یهاپژوهش  کنار

 ؛(6) آزمایشگاهی  و  پزشکی  ؛ تجهیزات(21)شناسی  میکروب دنمان

، (26،   27)، افسردگی  (25-23)  شناسیانگل  ؛(22)  سالمت سواد

؛ علوم (30)و مدیریت دانش پزشکی  (28،  29)قلب و عروق 

 خارجی  هایپژوهش  با  مقایسه  در  که  استشده    انجام  (31)اعصاب  

 .اندک است بسیار تعدادنظر  از

های پژوهش حاکی از آن است که تحلیل بررسی پیشینه 

رخدادی واژگان روش مناسبی جهت ترسیم ساختار علم و هم

و های موضوعی در قلمروهای موضوعی پزشکی است ترسیم نقشه 

با توجه به اینکه است.    یفزونبهاستقبال پژوهشگران از این روش رو

 روزههمهاست و  زیبرانگچالش، بسیار  HPVموضوعیقلمروی 

شوند، جستجو  تعدادی از افراد در جهان به این ویروس مبتال می

برای این موضوع چندان   شدهانجامسنجی  مطالعات علم  درخصوص

ای در یک مقاله 2006، و تنها در سال برنداشتای در نتیجه 

، پژوهش جامع آن از بعداست و  شده ارائهالمللی کنفرانس بین

به با توجه  سوکمشاهده نشد. از ی HPV درخصوصسنجی معل

نشدن بودن انتشارات این حوزة پژوهشی و از سوی دیگر انجامعیوس

سنجی روزآمد و جامع، ضرورت اجرای این پژوهش را مطالعات علم

شده، چارچوب نظری تبیین  بر اساسکند. آشکار می شیازپ شیب

قلمروی  ییایها و پوشه خو یسازیداریدهدف اصلی مقالة حاضر 

است. برای دستیابی به این هدف، پاسخ به HPV موضوعی 

 پژوهش، جامعةاینکه  به توجه های زیر ضروری است. )باپرسش

 و علم گاهوب شدهاستفاده استنادی پایگاه ،HPV قلمروی مقاالت

 تکرار هاپرسش در متغیرها این است؛ 2018تا  2014 زمانی بازة

 شود(.نمی

بر اساس HPV های برتر قلمروی موضوعی  ی کلیدواژه بند رتبه  .1

 ی چگونه است؟واژگان هم تحلیل 

 HPV قلمروی موضوعی  ی واژگانهم  برتر  های زوج ی بند رتبه  .2

 چگونه است؟

 یواژگان هم های حاصل از تحلیل تراکم و مرکزیت خوشه  .3

 چگونه است؟   HPVقلمروی موضوعی  

با استفاده از نمودار راهبردی    HPVساختار قلمروی موضوعی   .4

 چگونه است؟

 

 مواد و روش کار

 تحلیل  روش با که است کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 رویکرد با است سنجیعلمی هاروش  از که واژگان رخدادیهم

تحلیل   یةبر پا  واژگان  رخدادیهم  ا تحلیل.  استشده    انجام  تحلیلی

 محتوای  دهندهنشان مدارک که از مجموعه یک مفاهیم و واژگان

 آیندیهم میزان محاسبة با بنابراین،. است استوار هاست،آن 

 کرد  ترسیم را علوم مختلف  موضوعی ساختار توانمی مفاهیم

 کشف برای مناسب روشی واژگان، رخدادیهم تحلیل .(32)

 کشف برای قدرتمند و ابزاری علم پژوهشی قلمروهای ارتباطات

 تکامل و ساختاری هایدگرگونی تعقیب امکان که است دانش

 که دهدمی نشان را مهمی پیوندهای و اجتماعی ادراکی، شبکة 

. (33)باشد  مشکل دیگر هایروش به هاآن  کشف است ممکن

 و اصلی هایموضوع  کردن برجسته منظوربه روش این از بنابراین،

 جهت. اندبرده بهره HPV قلمروی موضوعی پنهان ارتباطات بیان

 (Web of Science (WOS))علم    گاهوب  یگاهها، از پاداده  یگردآور

شد.  استفادهاست،  یاستناد یگاهپا ترینیمیو قد ینکه معتبرتر

گاه بستری مناسب جهت عرضة مقاالت کلیدی و همچنین این وب 

 بررسی اخیر، سال 5 انتخاب علت .(34) استبرجستة علمی 

به  الزم. است HPV قلمروی موضوعی علمی تولیدات روزآمدترین

 موضوعی ی ها سرعنوان  از  HPV تخصصی  های کلیدواژه  است،  ذکر 

 یابیو باز  ( استخراج MeSH-Medical Subject Headings) پزشکی 

https://meshb.nlm.nih.gov/
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 جستجوی   بخشدر    هایدواژه کل   ین ا   ها،یدواژه کل   یافتناز    پس.  شدند 

دست آوردن انتشارات قلمروی موضوعی به   ی گاه علم برا وب   یشرفته پ 

HPV  و  شدند جستجو  1398 ماه بهشت ی نوزدهم ارد یخدر تار

 یسی به زبان انگل   2018تا    2014  ی ها سال   ین ب   HPV  ی علم  یدات تول 

افزار با استفاده از نرم گردید.    ذخیره  بعدی   های تحلیل   برای   و  بازیابی 

SPSS 16    (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA ) بندی خوشه به    اقدام 

 ز ی ن  پربسامد  ة دواژ ی کل دادن ساختار نشان  برای . ید گرد  مراتبی سلسله 

 سازی ( دیداری 1.6.11)نسخه VOSviewer افزار با استفاده از نرم 

با  نخست مرحلة در ی،واژگان هم  تحلیل انجام  منظوربه  شد. انجام

پژوهش  نی مورد استفاده در ا ی هادواژه ی کل  یباال  یتوجه به فراوان

 نیی تع  یبرش  ة ( الزم است نقط مقاله  13249کلیدواژه از  17278) 

 ی عنی ، تعیین گردید  28 ی مقاله رو  نی برش ا  ة قط ن شود؛ 

. با استفاده از این نقطة اندبار تکرار شده   28که حداقل    یی ها دواژه ی کل 

 یی نها   ل ی که در تحل   شد   یی پرتکرار شناسا دواژه یکل  126تعداد  برش  

 سِ یماتر  ةشبک  یها ی ژگ ی و در ادامه،  شدند. ی بررس یواژگان هم 

افزار با استفاده از نرم ( ی چگال)  تراکم  و  ت ی مرکز  لی قب  از ، یواژگان هم 

ی راهبرد  نمودار  ک ی  قالب در( UCINET)  ت .ن ی آ .ی س .یو 

 (Strategic Diagram)  .ارائه ی این ماتریس، افق محور مشخص شد 

 تراکم   ةارائ   ی آن،عمود   محور   و  (ها خوشه   یهمبستگ  زان ی م )  تی مرکز 

 و  ت ی وضع  و بود  ( 35،  36) ( خوشه  هر  یدرون  ارتباط  توان  زان ی م ) 

 آشکار شد.   HPV  ی قلمروی موضوعی تکامل   یها شی گرا 

 نتایج

با « CERVICAL CANCER، کلیدواژة »1براساس جدول 

ها دارد. بار تکرار بیشترین فراوانی را در بین تمامی کلیدواژه  1919

 HEAD AND NECKو »« HPV VACCINE» هایکلیدواژه

CANCER  »قرارهای دوم و سوم  ه رتب  در  582  و  772  بترتینیز به 

 .اندگرفته

را نشان   HPVهای های پربسامد پژوهش کلیدواژه  1شکل 

دهندة وزن تولیدات علمی  ها نشان دهد. در این شکل، اندازة گره می 

 هستند.   شده ل ی تشک های  دهندة خوشه ها نیز نشان هر نویسنده و رنگ 

 HPV  قلمروی موضوعی  یواژگانهم  برتر زوج  10 یندبه رتب

رخدادی ، هم2طبق جدول واژگانی نیز، های هماز نظر زوج 

 CERVICALو  CERVICAL CANCERبین دو کلیدواژة »

INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA فراوانی تکرار « بیشترین

اند و دو زوج داشته  HPVهای قلمرو  را در پژوهش  و بسامد واژگانی

« HPV VACCINEوCERVICAL CANCER « « و HPV 

VACCINATION  وCERVICAL CANCERهای دوم « در رتبه

ها در هر بازه رسد بیشترین پژوهشنظر میبهو سوم قرار دارند. 

زمانی مورد پژوهش حول این موضوعات باشد. نتایج همچنین 

واژگانی هر یک از این دو دهنده آن هستند که از نظر زوج همنشان

های این قلمرو پژوهشرخدادی را در کلیدواژه بیشترین هم

 دهنده قرابت زیاد این مباحث با یکدیگر است.اند که نشانداشته 

 

 
 HPVموضوعی های پربسامد قلمرویساختار شبکة کلیدواژه.  1شکل  
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 HPVکلیدواژة برتر قلمرو  10بندی رتبه. 1جدول        

 رتبه عنوان کلیدواژه  فراوانی 

1919 CERVICAL CANCER 1 

772 HPV VACCINE 2 

582 HEAD AND NECK CANCER 3 

475 CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 4 

434 HPV VACCINATION 5 

362 SQUAMOUS CELL CARCINOMA 6 

325 HIV 7 

289 P16 8 

284 OROPHARYNGEAL CANCER 9 

239 HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA 10 

 

 HPVواژگانی قلمروی موضوعی زوج برتر هم 10ی بندرتبه. 2 جدول       

 فراوانی واژگانیزوج هم رتبه

1 CERVICAL CANCER,  CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 153 

2 HPV VACCINE, CERVICAL CANCER 131 

3 HPV VACCINATION, CERVICAL CANCER 90 

4 ADOLESCENT, HPV VACCINE 83 

5 HEAD AND NECK CANCER, OROPHARYNGEAL CANCER 66 

6 HIV, CERVICAL CANCER 66 

7 GENOTYPE, CERVICAL CANCER 66 

8 SQUAMOUS CELL CARCINOMA, HEAD AND NECK CANCER 64 

9 RADIATION THERAPY, HEAD AND NECK CANCER 62 

10 HPV16, CERVICAL CANCER 55 

11 CYTOLOGY, CERVICAL CANCER 55 

12 CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, COLPOSCOPY 42 

13 P16, HEAD AND NECK CANCER 41 

14 BIOMARKER, CERVICAL CANCER 32 

15 P53, CERVICAL CANCER 30 

16 IMMUNOHISTOCHEMISTRY, P16 29 

17 CANCER, HPV VACCINE 28 

18 OROPHARYNGEAL CANCER, SQUAMOUS CELL CARCINOMA 27 

19 EPIDEMIOLOGY, CERVICAL CANCER 23 

20 HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA, HEAD AND NECK CANCER 18 

 

 HPVواژگانی قلمروی موضوعی همهای حاصل از تحلیل تراکم و مرکزیت خوشه. 3جدول 

 خوشه نام    مرکزیت  تراکم

 مصرف دخانیات و الکل: 1 0 16

 سرطان یدارودرمان : 2 75/20 62/10

 سیستم ایمنی و بیولوژیکی: 3 4485/2 1765/1

 HPVمرگ ناشی از : 4 5/10 13
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 HPVهای عالئم و بیماری: 5 133/1 3908/0

 HPV های تشخیص و سرکوبروش: 6 25/8 9556/4

 HPVهای ناشی از سرطان: 7 3333/7 3571/4

  HPVرشد و تکثیر ةچرخ: 8 0 32

 HPVهای و یاخته هاپیتشخیص بهنگام ژنو ت: 9 0455/33 5385/6   

 سرطان دهانة رحم: 10 8/12 0667/7

 های جنسی و مسریبیماری: 11 6667/20 1/14

 های تناسلیواکسیناسیون و پیشگیری از زگیل: 12 6667/8 5091/3

 تیو مصون  یمنیا: 13 0 22

 سازی نوجوانانایمن: 14 2/29 3333/13

 میانگین   83279/12227 891227/3962

 

 واژگانیهمهای حاصل از تحلیل تراکم و مرکزیت خوشه

 HPV  قلمروی موضوعی

 واژگانی هم یافتگی حاصل از تحلیل  جهت تعیین بلوغ و توسعه 

با استفاده از مفاهیم مرکزیت و تراکم شبکه، نمودار راهبردی طراحی 

طور جداگانه ماتریس گانه به 14های  شد. ابتدا برای هر یک از خوشه 

طراحی نمودار راهبردی    سپس ماتریس همبستگی ایجاد و   فراوانی و

 ها مشخص شود.تا بلوغ و انسجام هر یک از موضوع   شد 

 13،  8های  شود، خوشه مشاهده می   3طور که در جدول  همان 

 بی ترت  به  2و  14، 9های بیشترین تراکم و خوشه  ب ی ترت  به  1و 

های . نمودار راهبردی مربوط به خوشه دارند  را باالترین مرکزیت 

 شده   داده نشان    2  شکل در    HPVی قلمرو  واژگان هم حاصل از تحلیل  

ها نمودار با توجه به میانگین مرکزیت و تراکم خوشه  مبدأاست. 

 موردها در قلمرو است. قدرت تعامل هر یک از خوشه  شده می تنظ 

. هر چه است  شده مشخصدر محور افقی و با مرکزیت  مطالعه 

تر و مرکزیت یک خوشه بیشتر باشد، آن خوشه از جایگاه مهم 

با  مطالعه  موردهای تری برخوردار است. رابطة درونی خوشه مرکزی 

است؛ هرچه تراکم  شده  داده میزان تراکم در محور عمودی نشان 

یک خوشه باالتر باشد، آن خوشه جهت حفظ و توسعه خود از قابلیت 

 (. 37،   38)ت  بیشتری برخوردار اس 

 با استفاده از نمودار راهبردی    HPVساختار قلمروی موضوعی  

( این پژوهش 2ها در نمودار راهبردی )شکل توزیع خوشه 

ها در ناحیة نخست قرار از خوشه  کی چ یه حاکی از آن است که 

از تراکم و  HPV های موجود در قلمروی مطالعاتی اند. خوشه نگرفته 

اند و مرکزیت باالیی جهت قرارگیری در این قسمت برخوردار نبوده 

 و  رشد  چرخة )  8 هایپذیری ندارند. خوشه نقش محوری و توسعه 

که  ر دارندقرا در ناحیة دوم  ( مصونیت  و ایمنی)  13و  (HPVتکثیر 

مصرف  )  1 های شوند. خوشه یافته قلمداد می محوری نبوده اما توسعه 

مرگ ناشی از  )  4 ، )سیستم ایمنی و بیولوژیکی(  3 ، ( دخانیات و الکل 

HPV ) ، 5  عالئم(  های و بیماریHPV ) ، 6  ( های تشخیص و  روش

دهانة   سرطان )  10 ، ( HPVهای ناشی از سرطان )  HPV ) ، 7 سرکوب 

در ناحیة    ( های تناسلی واکسیناسیون و پیشگیری از زگیل )   12  و (  رحم 

های ناحیه سوم از مرکزیت  . خوشه اند گرفته سوم نمودار راهبردی جای  

ای  ها برخوردارند بنابراین حاشیه و تراکم پایینی نسبت به سایر خوشه 

هستند.    زوال روبه ها، نوپدید یا  آن   توجه اندک به   ل ی دل به اند.  قلمداد شده 

ژنو  تشخیص بهنگام  )   9  ، ( ی سرطان )دارودرمان   2  های خوشه   ، ت ی درنها 

  14 و ( های جنسی و مسری بیماری )  HPV ) ، 11های و یاخته  ها پ ی ت 

در ناحیه چهارم نمودار راهبردی حضور دارند   ( سازی نوجوانان ایمن ) 

 هستند.    و نابالغ   افته ی ن توسعه که محوری بوده اما  

 
 HPV قلمروی موضوعی راهبردی نمودار .2شکل 

 

بلوغ و  ازنظری واژگانهمهای حاصل از تحلیل خوشه 

  HPVیافتگی قلمروی موضوعی  توسعه

موضوعات   دارای های  تر نیز بیان شد خوشه طور که پیش همان 

. با اند قرارگرفته سوم نمودار  ناحیة در نمودار راهبردی در  پدیدنو 
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است،   HPVکه نمودار راهبردی قلمروی موضوعی    2شکل  نگاهی به  

ی )دارودرمان 3 ، (مصرف دخانیات و الکل ) 1 هایخوشه  شاهد 

 ، (HPVهای و بیماری  )عالئم  5 ،( HPVمرگ ناشی از )  4 ، ( سرطان 

های ناشی از سرطان )  7 ، ( HPV های تشخیص و سرکوب روش )  6

HPV ) ، 10  ( دهانة رحم  سرطان )پیشگیری  واکسیناسیون و )  12 و

نمودار راهبردی جای دارند. با  3ناحیة در  (های تناسلیاز زگیل 

 توان موضوعات نوپدید را پیگیری نمود.می  2استفاده از شکل  

 بحث  

های علمی روش مناسبی برای نمایش رشد ها و نقشه مدل 

ی ساختار فکری و علمی ده سازمان های علمی و روزافزون فعالیت 

 از  استفاده با  مقاله  این  در دهندة یک قلمروی موضوعی است.  تشکیل 

 بندی خوشه  کارگیری به  با  و رخدادی واژگان روش تحلیل هم 

 بر حاکم  فکری  ر ساختا  راهبردی،  نمودار  مراتبی وسلسله 

سال منتهی به سال  5 در  HPV قلمروی موضوعی های پژوهش 

منظور مراتبی به بندی سلسه استفاده از روش خوشه  . ارائه شد  2018

گیری شناسایی ساختار فکری حاکم بر قلمروی مذکور منجر به شکل 

و   عالئمهایی همچون » خوشة موضوعی گردید که در آن، خوشه   14

های «، »سرطان HPV«، »مرگ ناشی از HPVهای ناشی از بیماری 

«، HPVی ها ده کنن سرکوب تشخیص و  های «، »روش HPVناشی از 

و  زنان  و جنسی و مسری«، »ایمنی و واکسیناسیون های بیماری » 

  خورد.نوجوانان« به چشم می 

نتایج حاصل از ترسیم نمودار راهبردی بیانگر آن است که 

پذیری در این حیطه، نقش محوری و توسعه  کارشدههای موضوع 

این اند و بیشتر مطالعات بر موضوعات جانبی و ناشی از نداشته 

از  ی ناش ی ها سرطان های موضوعی » ویروس متمرکز است. زمینه 

HPV« ،» ی«، تناسل  یها ل ی و »زگ ی« ر ی شگ ی و »پ « ون ی ناس ی واکس

های نوپدید این قلمروی موضوعی هستند و البته در ترین زمینه مهم 

ها و ، راه بهنگام  ص ی و تشخ  دارو و درمان سرطان های موضوع 

انتظار  سالمت نوجوانان  ی ساز من ی ا ی، زش ی آم  مسری  ی ها ی مار بی 

 های بیشتری در آینده انجام گیرد.رود پژوهش می 

 بررسی در  ( 20)  سنجی کتاب  مطالعة  امتداد در پژوهش این 

 که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  های یافته . است بوده  HPV مطالعات

 سرطان »  کلیدواژه ،HPV های پژوهش  بین  در  را  فراوانی  بیشترین 

 و « HPV واکسن»  هایکلیدواژه  البته. خود دارد آن  از « دهانة رحم 

 بیشترین  ، HPV واکسن  از  پس  نیز« گردن  و  سر  سرطان »  کلیدواژة 

 و  خاصه  های پژوهش  نتایج با و دارند هاپژوهش  در  را  فراوانی

 و Yang و  ( 39)  کرمعلی و  زادهرئیس  ، (23- 25)  همکارانش 

 با پزشکی قلمرو واژگانیهم  بررسی منظر  از و (9)  همکارانش

 و Zhao ،(18)  همکارانش و Lu ،( SIRT6) ژنتیکاپی  مطالعات

،  18)  همکارانش و  Lu  ،( 12) همکارانش   و Zhang  ،(16)  همکارانش

 سهیلی   (30)   گروهی  و  حاضری   ، (6)  سهیلی  و  نیاریاحی   امامی،  ،( 19

دارند. نتایج حاصل از  قرار  راستا کی  در  ( 3،  40- 42)و همکارانش 

های این قلمروی این پژوهش سبب تقویت و مدیریت بهتر پژوهش 

 خواهد شد.  HPV ی ها پژوهش   در موضوعی و موجب توانمندی بالقوه  

 گیرینتیجه

روشی مناسب در کشف و ترسیم   واژگان،  ی رخداد هم تحلیل 

سازی، سیر پویایی و دگرگونی  نقشة علم و دانش، ردیابی علوم، دیداری 

های موضوعی  در زمینه   پژوهش   مورد مفهومی، تعیین و تحلیل نواحی  

ریزان و  ها به برنامه توسط پژوهشگران است که نتایج این گونه تحلیل 

 کند.  گذاران پژوهشی کمک شایانی می سیاست 

شود در پژوهشی دیگر تولیدات علمی پایان، پیشنهاد میدر 

 با  HPVفارسی منتشرشده در مجالت داخلی در قلمروی موضوعی  

 به دست نتایج با حاصل نتایج و تحلیل واژگان رخدادیهم روش

شود در همچنین پیشنهاد می .شود مقایسه پژوهش این در آمده

جهان،   در  HPV  پژوهش دیگری تمامی انتشارات قلمروی موضوعی

 انجام واژگانیهم تحلیل با روش از انتشار نخستین مقاله تاکنون،

 قلمروی موضوعی  این  انتشارات  تمامی  از  به دست آمده  نتایج  و  شده

 .گیرد قرار کشور پزشکی علوم گذارانسیاست  اختیار در

 تشکر و قدردانی

ارائه نظرات  ل ی دل به از داوران محترم  ، پیشاپیشله ی وس ن ی بد   

 آید.می   عملبه ارزشمند تشکر و قدردانی  
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