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Background and Aim: The use of bibliometric methods identify the best 

researchers in various fields on the one hand, and scientific mapping of specific 

disciplines on the other hand at the international level has become popular gradually. 

The aim of the present study was to determine top researchers in the field of 

parasitology based on centrality and combine indicators. 

Materials and Methods: The study uses a bibliometric methodology. The initial 

data of this study, which comprises Iranian Parasitology researchers have been 

retrieved from Web of Science during 1972-2015. After loading and storage of  

records, the researchers used scientometric software (UCINet, NetDraw, VOSviewer, 

and BibExcel) to answer research questions. 

Results: The results indicated there are 1271 scientific productions conducted by 

Iranians in the field of Parasitology. Mohebali, Vatandoost, and Oshaghi are the most 

active researchers in Parasotology, respectively. 

Conclusions: Generally, according to findings from different parts of the current 

study (number of articles, h-index, and centrality indicators), it can be stated that 

Mohebali is the most influential parasitology researcher in Iran. 
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های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه انگل های موضوعی و ترسیم نقشهتحلیل خوشه

 های هم تألیفی و شاخص اچشناسی با تأکید بر شاخص
 

 3فخار مهدی ،2سوسرایی مسعود ،1 اکبر خاصه علی

 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی،دانش و اطالعات گروه علم .1

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دهدانشک دانشجویی، تحقیقات کمیته .2

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده مولکولی، و سلولی بیولوژی تحقیقات مرکز .3
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های های علم سنجی به منظور شناسایی پژوهشگران برتر در حوزهاستفاده از روش زمینه و اهداف:

ین المللی های خاص از طرف دیگر در سطح بهای علمی مربوط به رشتهمختلف از یک طرف، و ترسیم نقشه

اضر ،  شناسایی پژوهشگران برتر حوزه  انگل شناسی با توجه لذا هدف مطالعه ح ،رواج بسیاری یافته است

 های مربوط به انواع مرکزیت بود.های ترکیبی و همچنین شاخصبه شاخص

رود. جامعه پژوهش را کلیه سنجی به شمار میاین تحقیق از نوع مطالعات علممواد و روش کار: 

( بین سالهای ISIدر پایگاه تامسون رویترز )تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه انگل شناسی که 

اند. پس از بارگیری و ذخیره رکوردهای مذکور، با توجه به سؤاالت اند تشکیل دادهنمایه شده 1972 – 2015

تر، به ها و نرم افزارهای مختلف علم سنجی برای پاسخ گویی استفاده شد. به بیان دقیقپژوهش از روش

صورسازی موضوعات حوزه انگل شناسی که با توجه به فراوانی رخدادِ کلمات در منظور خوشه بندی و م

های استفاده شده است. محاسبه و ترسیم شبکه VOSviewerشود از نرم افزار عنوان مقاالت انجام می

صورت گرفته  NetDrawو  UCInetهای آن با استفاده از نرم افزارهای تألیفی و تعیین انواع مرکزیتهم

 .است

حاکی از آن است که تاکنون تعداد  ISIهای استنادی های استخراج شده از نمایه نامهیافته: هایافته

، Mohebaliتولید علمی توسط پژوهشگران ایران در حوزه انگل شناسی انجام شده است که  1271

Vatandoost و Oshaghi  باشند.ن این حوزه میمدرک پرتألیف ترین پژهشگرا 55، و 72، 102به ترتیب با 

های مختلف این پژوهش )تعداد های حاصل از قسمتبه طور کلی و با توجه به یافته: گیرینتیجه

تأثیرگذارترین  Mohebaliتوان چنین اظهار داشت که های مرکزیت( میمقاالت، شاخص اچ، شاخص

 رود.پژوهشگر انگل شناسی ایران به شمار می

 یسنج علمنقشه علمی، شاخص اچ، هم تألیفی،  ،شناسیانگل کلیدی کلمات 

 پزشکی ایران محفوظ است. شناسیمیکروببرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 مهدی فخاردکتر 

و  یسلول یولوژیب یقاتمرکز تحق

 ی،دانشکده پزشک ی،مولکول

مازندران،  یدانشگاه علوم پزشک

 یرانا ی،سار

   09122522782  تلفن: 

 

 پست الکترونیک:

mahdi53@yahoo.com  

  

 مهمقد

های علم سنجی به منظور شناسایی ستفاده از روشا

های مختلف از یک طرف، و ترسیم پژوهشگران برتر در حوزه

های خاص از طرف دیگر در های علمی مربوط به رشتهنقشه

سطح بین المللی رواج بسیاری یافته است؛ به طوری که امروزه 

الت یک دیگر، بر خالف گذشته، توجه زیادی به صرف تعداد مقا

تر به میزان نفوذ و شود، بلکه با بررسی عمیقپژوهشگر نمی

های استنادی تأثیرگذاری آن پژوهشگر بر اساس شاخص

های خانواده اچ(، کیفیّت مجالتی که پژوهشگر مقاالت )شاخص

و جایگاه پژوهشگر در شبکه  خود را در آنها به چاپ رسانده است

 نمایند.یاجتماعی مربوط به حوزه مربوطه توجه م

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1395 خرداد و تیر  – 2شماره  – 10سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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 ارتباط واسطه به و پویا ماهیت سبب به پزشکی علوم

 ایحوزه همواره دارد، هاانسان جان و سالمتی با که مستقیمی

 هاییرشته از یکی. است بوده علمی هایرشته بین در پراهمیت

 باشدمی شناسی انگل رشته دارد، طوالنی سابقه حوزه این در که

 تدریس دکتری مقطع تا هاهدانشگا در آکادمیک صورت به که

 جانورشناسی، رشته سه با ارتباط در رشته این. شودمی

 توجه با. باشدمی گرمسیری طب خصوص به پزشکی و دامپزشکی

 نقش انگلی هایبیماری و انگل انسان، پیدایش بدو از که این به

 اهمیت اند،داشته بشری جوامع حیات طول در ایکننده تعیین

 ارتباط و است بوده تأکید مورد همواره هاآن یبهداشت و پزشکی

 با. باشدمی فراوانی اهمیت دارای جامعه افراد سالمتی با هاآن

 تحمل و زمان گذشت با هاانگل زندگی چرخه پیچیدگی، به توجه

 حداقل با و برجسته دانشمندان توسط فراوان رنج و زحمت

همین دلیل،  به (.1) است گرفته صورت گذشته دوران در امکانات

های پژوهشگران این حوزه هم راستا با سایر پژوهشگران گرایش

اند که با ای را انجام دادهمختلف پزشکی، تحقیقات پیوسته

گذشت زمان منجر به شکل گیری ساختار علمی آن شده است. 

ترسیم ساختار علمی و اجتماعی پژوهشگران یک حوزه علمی 

هر یک از پژوهشگران در  اطالعات ارزشمندی پیرامون جایگاه

 باشد. ها میکند و به نوعی بیانگر قدرت آنبدنه آن علم ارائه می

 اطالعاتی پایگاههای شده در نمایه علمی تولیدات میزان

، که در حال حاضر به تامسون رویترز معروف ISI نظیر معتبری

 علمی کشورها، بندی رتبه و ارزیابی مهم است، از معیارهای

 در.  رودبه شمار می در جهان هادانشگاه و مؤسسات گران،پژوهش

 به بودجه اختصاص های ازشاخص یکی نیز کشورها از برخی

های پایگاه در علمی تولیدات میزان و مؤسسات، هادانشگاه

 تولیدات در کشوری هر سهم .باشدمی المللی بین معتبر اطالعاتی

بر  اخص، طور هب خاص ایحوزه در و کلی به طور جهان علمی

 بر کشوری، درون هر همچنین،.  شودمی محاسبه اساس همین

 و هادانشگاه سهم و مشارکت میزان توانمی اساس همین

 مشارکت و میزان و تألیفی هم نشریات، مؤسسات، نویسندگان،

 مقاالت، به میزان استناد ، علمی تولیدات رشد سازمانی، همکاری

 (.2نمود ) بندی رتبه و ارزیابی اآن ر مانند و موضوعی پراکندگی

ی علم داتیتول سمت بهی جد طور به توجهات زین رانیا در

 تیکم کهی طور به است؛ افتهی سوقی الملل نیب وی مل سطح در

ی اصل هایشاخص ازی کی عنوان بهی پژوهش برونداد تیفیک و

 ازی کی عنوان به شاخصه نیا از و باشدمی هادانشگاه عملکرد

ی الملل نیب وی مل هایعرصه در هادانشگاهی بند رتبه یارهایمع

 وی علم مراکز در شاغل پژوهشگران جهینت در. شودمی استفاده

 و پژوهش انجام به بیترغی علم استگذارانیس جانب ازی پژوهش

 (.3شوند )می معتبر مجالت در آن انتشار

 به اتکاء رشته هر به مربوطی پژوهش داتیتولی ابیارز در

 ارائهی اصل مالک و نبوده معتبر چندان هانظرسنجی جینتا

 وی ملی اطالعات هایپایگاه در شده هینما مستند و قیدقی آمارها

 هایتحلیل ازی ادیز پژوهشگران ریاخ انیسال در. استی المللنیب

 جامعه که اندنموده استفاده خود قاتیتحق انجامی برای سنج علم

 هینما در شده هینمای علم داتیتول هاپژوهش نیا اکثری آمار

 آن بر پژوهش نیا رو، نیا از(. 3) باشندمی ISI استنادی هاینامه

در نمایه ی شناس انگل رشته در رانیای علم داتیتول تا است

از نظر تعیین پژوهشگران برتر بر اساس  را ISIهای استنادی نامه

هم تألیفی،  هایهای مربوط به مرکزیت شبکهشاخص اچ، شاخص

 ریتصو و داده قراری ابیارز وی بررس موردو خوشه بندی موضوعی 

 در رشته نیای علم داتیتول بر حاکمی کنون تیوضع ازی مناسب

کنون چنین با توجه به اینکه تا. دینما ارائهی الملل نیب عرصه

ای در  خصوص محققین ایرانی رشته انگل شناسی انجام مطالعه

،  شناسایی ف از  انجام  پژوهش حاضرلذا هد نگرفته است،

های پژوهشگران برتر حوزه انگل شناسی با توجه به شاخص

)که هم زمان تعداد مقاله و تعداد  Hترکیبی همچون شاخص 

های مربوط به انواع کند( و همچنین شاخصاستناد را لحاظ می

 های رتبه، بینابین و نزدیکی بود.مرکزیت

 هاروشمواد و 

رود، از فنون تحقیق که از انواع کاربردی به شمار میدر این 

های اجتماعی استفاده شده سنجی و همچنین تحلیل شبکهعلم

است. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در 

( نمایه ISIحوزه انگل شناسی که در پایگاه تامسون رویترز )

رکوردهای اولیه این  اند تشکیل داده است. برای بازیابیشده

پژوهش، از طبقه بندی موضوعی تامسون رویترز استفاده شد و 

تا  1972هایی که در رده انگل شناسی در بازه زمانی تمامی مقاله

 ISIهای استنادی توسط پژوهشگران ایرانی در نمایه نامه 2015

اند مورد گردآوری قرار گرفت. استفاده از راهبرد ثبت شده

مقاله گردید. الزم به  1271فوق منجر به بازیابی تعداد  جستجوی

انجام شده  30/06/2015ذکر است که جستجوی فوق در تاریخ 

 2015است و با توجه به زمان جستجو، رکوردهای مربوط به سال 

 .باشندکامل نمی



 هشگران ایرانی حوزه انگل شناسیهای علمی پژوترسیم نقشه |و همکاران  خاصه
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SU=(Parasitology) and CU=(Iran) 

Timespan: 1972-2015. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. 

پس از بارگیری و ذخیره رکوردهای مذکور، با توجه به 

ها و نرم افزارهای مختلف علم سنجی سؤاالت پژوهش از روش

تر، به منظور خوشه بندی و مصورسازی استفاده شد. به بیان دقیق

موضوعات حوزه انگل شناسی که با توجه به فراوانی رخداِد کلمات 

استفاده  VOSviewerشود از نرم افزار مقاالت انجام میدر عنوان 

تألیفی و تعیین انواع های همشد. محاسبه و ترسیم شبکه

و  UCInetهای آن با استفاده از نرم افزارهای مرکزیت

NetDrawو در نهایت برای شناسایی پژوهشگران  صورت گرفت

اچ  شاخص محاسبهانگل شناسی که بر اساس  حوزهتأثیرگذار در 

 استفاده شد.  BibExcelشود،  از نرم افزار یمآنان انجام 

 
 . رتبه بندی پژوهشگران برتر انگل شناسی بر اساس شاخص اچ1جدول 

 شاخص اچ مجموع استنادات تعداد مقاالت پژوهشگر رتبه

1 Mohebali M 021  548  71  

2 Oshaghi MA 55  644  31  

3 Vatandoost H 27  684  21  

4 Zakeri S 23  393  11  

5 Dinparast N 92  582  01  

6 RezaeianM 13  012  9 

7 Kia EB 63  022  9 

8 Rassi Y 23  542  9 

9 KhamesipourA 83  382  9 

10 KazemiB 24  462  9 

 

 هایافته

شد پژوهشگران حوزه انگل شناسی همان طور که ذکر 

ای هرکورد علمی به نام خود در نمایه نامه 1271کنون تعداد تا

، «Mohebali»اند که در این میان ثبت نموده ISIاستنادی 

«Vatandoost » و«Oshaghi » 102هر یک به ترتیب با تعداد ،

های اول تا سوم مقاله در حوزه انگل شناسی حائز رتبه 55، و 72

باشند؛ البته این پژوهشگران ممکن است مقاالت دیگری نیز می

ما از آنجا که هدف این پژوهش بررسی داشته باشند، ا ISIدر 

باشد، صرفاً به مقاالت این حوزه پرداخته حوزه انگل شناسی می

شده است. بیشترین مقاالت انگل شناسی نیز به ترتیب در 

به رشته تحریر در آمده است.  2014، و 2013، 2012های سال

از نظر دانشگاهی نیز، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

 مقاله در رتبه نخست قرار دارند. 434تولید 

ها در ادامه با توجه به اهداف پژوهش اقدام به بیان یافته

 شده است:

 

 نویسندگان برتر بر اساس شاخص اچ:-

توان بر اساس تعداد مقاالتی که بهره وری پژوهشگران را می

کنند اندازه گیری کرد؛ اما آنچه که مشخص است منتشر می

زیرا گرچه داشتن مقاله  ؛ن شاخصی ناقص خواهد بوداینکه چنی

)بهره ور بودن( الزمه و پیش نیاز مورد استناد قرار گرفتن است، 

ها )هر چند متعدد هم اما نفوذ پژوهشگران صرفاً از انتشار پژوهش

ها های موجود در این پژوهشگیرد بلکه ایدهباشند( نشأت نمی

استناد ظاهر شوند. چنانچه  باید توسط دیگران مطالعه و در قالب

پژوهشی بسیار دقیق و با وسواس زیاد انجام شود و به خوبی به 

رشته تحریر درآید، اما ناشناخته بماند به مثابه این است که هرگز 

انجام نشده باشد. بنابراین، تاثیرگذاری یک پژوهشگر تنها متأثر از 

آن میزان تر از باشد بلکه مهماش نمیتعداد آثار منتشر شده

(. بر این اساس، 4استفاده و استناددهی دیگران به این آثار است )

اگر پژوهش یک پژوهشگر تأثیرگذار است الزم است در 

های دیگر مورد استفاده و استناد قرار گیرد؛ و میزان پژوهش

های موجود در آثار یک پژوهشگر عاملی استناددهی به ایده
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(. 5رود )شی به شمار میکلیدی در جهت گیری یک حوزه پژوه

ترین معیارهایی که برای شناسایی پژوهشگران تأثیرگذار از رایج

باشد. این گیرد شاخص اچ میدر یک حوزه مورد استفاده قرار می

شاخص با هدف نشان دادن تأثیر تجمعی برونداد پژوهشی 

ها پژوهشگران طراحی شده است و در بسیاری از رتبه بندی

این بخش از پژوهش، با توجه به اهمیت شاخص  کاربرد دارد. در

اچ در طول دوره پژوهشی یک پژوهشگر، اقدام به محاسبه آن با 

 (.1استفاده از نرم افزار بایب اکسل گردید )جدول 

گردد، از نظر مالحظه می 1همان طور که در جدول 

بیشترین میزان شاخص اچ را از آن خود  Mohebaliشاخص اچ، 

 102مقاله از  17بدان معناست که  17ص اچ نموده است. شاخ

اند. نکته جالب این استناد دریافت نموده 17مقاله وی حداقل 

باشد؛ گرچه تعداد مقاالت و می 3و  2های جدول مربوط به رتبه

بیشتر  Oshaghiاز  Vatandoostهمچنین مجموع استنادات 

کندگی است، لکن به واسطه اینکه این میزان استنادات دارای پرا

در رتبه سوم قرار گرفته است.  Vatandoostباشند مناسبی نمی

 13هر یک حداقل  Oshaghiمقاله از  13به عبارت دیگر، تعداد 

اما در  ،اندگران مورد استناد قرار گرفتهبار توسط سایر پژوهش

بار  12مقاله هر یک حداقل  12، تعداد Vatandoostرابطه با 

 استناد شده است.

 م تألیفی پژوهشگران انگل شناسی ایرانشبکه ه -

یکی از مواردی که باعث تأثیرگذاری یک پژوهشگر در 

شود نحوه تعامل او با سایر پژوهشگران اش میحوزه تخصصی

گردد تا است. توانایی تأثیرگذاری بر دیگران از این طریق باعث می

(. به 4) آن پژوهشگر از نفوذ اجتماعی باالتری برخوردار شود

ارت دیگر، پژوهشگری دارای نفوذ اجتماعی باالتر است که قادر عب

باشد از طریق تعامالت اجتماعی با سایر پژوهشگران بتواند افکار 

 را تغییر دهد.

توان ساختار اجتماعی دانش با بررسی شبکه هم تألیفی می

کند را ترسیم نمود. شبکه هم نویسندگی، در یک حوزه خاص می

ای از پژوهشگران ت که شامل مجموعهای اجتماعی اسشبکه

باشد که هر کدام از آنها با یک یا چند پژوهشگر دیگر در می

که در یک یا چند مقاله با هم، هم اند، مشروط بر اینارتباط

نویسنده باشند. به عبارت دیگر، تحلیل هم نویسندگی بر این 

اصل استوار است که وقتی دو یا چند پژوهشگر به صورت 

توان فرض کرد که پیوندهایی از نویسند، میای میمقالهمشترک 

های نوع فکری و اجتماعی بین آنها وجود دارد. در تحلیل شبکه

دهد، پرداخته ها رخ میهم نویسندگی به تعامالت که بین عامل

شود. برای به دست آوردن و ارزیابی روابط هم تألیفی اغلب از می

از نتایج این روش  شود و یکیتحلیل شبکه اجتماعی استفاده می

های مهم در تحلیل از جمله شاخص باشد کهتحلیل مرکزیت می

رود. مرکزیت انواع و تعداد روابطی که عضوی از شبکه به شمار می

دهد. شبکه با سایر اعضای آن شبکه برقرار کرده است را نشان می

ین ای است که برای شناسایی و تعیگسترده مفهوم دارای مرکزیت

ترین و تأثیرگذارترین افراد در یک شبکه مورد استفاده مهم

 از عبارتند هاترین انواع مرکزیتترین و کاربردیقرارمیگیرد. مهم

(. در ادامه 6و بینابینی ) یت درجه )رتبه(، نزدیکی )مجاورت(مرکز

 اند:به زبان ساده این سه نوع مرکزیت تعریف شده

نوع مرکزیت است که ارزش ترین الف. مرکزیت درجه ساده

آید. تعداد هر گره با شمارش تعداد همسایگانش به دست می

هایی که به آن گره متصل هستند همسایگان بر اساس رابط

آید. هرچه مرکزیت درجه یک فرد بیشتر باشد، بدست می

ارتباطات و شبکه بیشتر در اختیار داشته و تأثیرگذارتر است. به 

که هم تألیفی، مرکزیت درجه هر فرد عبارت دیگر، در یک شب

نشاندهنده تعداد هم تألیفی وی با سایر افراد حاضر در شبکه 

 (. 6است )

ب. مرکزیت بینابینی نیز نشاندهنده اهمیت گره از نظر 

موقعیت آن در نقشه و از نظر انتقال اطالعات در شبکه است. این 

ترین مسیر شاخص بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه

گیرد. کسی دارای بیشترین میان دو گره دیگر در شبکه قرار می

های دیگر مرکزیت بینابینی است که بینابین تعداد زیادی از گره

 (.6های دیگر از آن بگذرد )قرار بگیرد و راههای ارتباطی گره

ج. مرکزیت نزدیکی: این شاخص، فاصله یک فرد با کلیه 

سنجد، هرچه یک فرد به دیگران یافراد دیگر در شبکه را م

تر و مشهورتر است. شاخص نزدیکتر باشد، آن فرد برگزیده

ترین مسیرهای موجود نزدیکی یک گره بیانگر میانگین طول کوتاه

های های موجود در شبکه است. گرهمیان آن گره و سایر گره

دارای شاخص نزدیکی باال، از قدرت تأثیرگذاری بیشتری در 

تری در شبکه ایفا کرده و قابلیت ردارند و نقش مرکزیشبکه برخو

 (. 6) ها دارنددسترس پذیری بیشتری برای سایر گره

نقشه هم تألیفی پژوهشگران انگل شناسی ایران که با 

 NetDrawو  coauthor.exe ،UCInetاستفاده از نرم افزارهای
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 1اقدام به ایجاد ماتریکس و ترسیم آن شده است در شکل 

گره تشکیل شده است که هر  152گردد. این نقشه از ه میمالحظ

باشد. در مرکز نقشه که تراکم یک بیانگر یک پژوهشگر می

های آن دارد پژوهشگرانی وجود بیشتری نسبت به سایر قسمت

دارند که با سایر پژوهشگران اقدام به تألیف مقاالت زیادی 

ارد نشان دهنده اند. ارتباطاتی که میان نویسندگان وجود دنموده

 . باشدهمین امر می

 

شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه انگل شناسی :1شکل 

به منظور تحلیل نقشه فوق الزم است آن را بر اساس سه 

 نوع مرکزیت مهم مورد بررسی قرار دهیم.

های مربوط به پژوهشگران برتر انگل شناسی بر اساس داده

ارائه شده است. همان طور که  2یت در جدول شماره انواع مرکز

در هر سه نوع مرکزیت رتبه نخست  Mohebaliگردد مالحظه می

های جالب این مقاله به شمار را از آن خود کرده است که از یافته

رود. این بدان معناست که وی بیشترین هم تألیفی و ارتباط را می

ترین عضو شبکه ت و فعالبا سایر پژوهشگران این حوزه داشته اس

رود. هم تألیفی پژوهشگران انگل شناسی ایران به شمار می

همچنین از نظر مرکزیت بینابینی نیز اختالف فاحشی نسبت به 

نفر دوم دارد و به همین دلیل ارزشمندترین گره در شبکه هم 

های ارتباطی رود، به طوری که راهتألیفی این حوزه به شمار می

گذرد. از نظر مرکزیت های دیگر از این گره میگرهبسیاری از 

 2با توجه به مقدار موجود در جدول  Mohebaliنزدیکی نیز، 

ترین فردی است که بیشترین نزدیکی را به سایر برگزیده

پژوهشگران حوزه انگل شناسی داراست و به همین دلیل 

 بیشترین قدرت تأثیرگذاری را در شبکه از آن خود کرده است.

های هم تألیفی پژوهشگران شبکه 4و  3و  2های کلش

های درجه، بینابینی، و حوزه انگل شناسی را بر اساس مرکزیت

ها مشخص دهد و همان طور که در این شکلنزدیکی نشان می

اند و ایشان مقاله مشترک داشته Mohebaliاست افراد بسیاری با 

 لوبی دارد.از نظر بینابینی و نزدیکی نیز وضعیت بسیار مط

 

 

 درجه تیمرکز اساس بر یفیتأل هم شبکه: 2شکل 
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 ینینابیب تیمرکز اساس بر یفیتأل هم شبکه: 3شکل 

 خوشه بندی موضوعات حوزه انگل شناسی

های مقاالت حوزه تجزیه و تحلیل واژگان موجود در چکیده

خوشه  VOSviewer ،6از نرم افزار انگل شناسی با استفاده 

 6و  5های موضوعی در این حوزه را مورد شناسایی قرار داد. شکل

نمایند. اولین و بزرگترین خوشه  های ارائه میدو نما از این خوشه

اصطالح تشکیل شده است.  126که با رنگ قرمز مشخص شده از 

و  95به ترتیب با  Larvaeو  Femaleدر این خوشه دو اصطالح 

روند. البته واژگان فراوانی پربسامدترین واژگان به شمار می 91

نیز نسبت به سایر  Bodyو  Male،District دیگری نظیر 

خورند. خوشه دوم که با اصطالحات این خوشه بیشتر به چشم می

اصطالح به وجود آمده است که  99رنگ سبز متمایز شده است از 

بار فراوانی از آن  122با  Sequenceترین اصطالح در آن را فراوان

 PCRو  Genotype ،Sequencing ،Smearخود کرده است. 

Product باشند که بیش از از دیگر اصطالحات این خوشه می

 خوردسایرین به چشم می
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 یکینزد تیمرکز اساس بر یفیتأل هم شبکه:  4شکل 

 

 91نشان داده شده است از سومین خوشه که با رنگ آبی 

، Effect ،Leishmaniaاصطالح تشکیل یافته است که واژگان 

Treatment ،Activity ،Concentration ،Cell ،Protein و ،

Vaccine باشند. خوشه پرتکرارترین اصطالحات این خوشه می

اصطالح به وجود  65چهارم که با رنگ زرد متمایز شده است از 

و  121به ترتیب با  Antigenو  Antibodyژه آمده است که دو وا

بار تکرار در مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزه انگل شناسی  115

 روند.پرتکرارترین واژگان این خوشه به شمار می

 30خوشه پنجم که با رنگ بنفش مشخص شده است از 

به  Sheepو  Cattleاصطالح تشکیل یافته است و واژگانی نظیر 

فراوانی پرتکرارترین واژگان این خوشه  130 و 138ترتیب با 

و  Goatباشند. همچنین دو اصطالح می

Echinococcusgranulosus  بار فراوانی از دیگر  59و  78نیز با

روند. و در نهایت، واژگان پرکاربرد در این خوشه به شمار می

خوشه ششم که کوچکترین خوشه موجود بوده و به سختی قابل 

آیتم تشکیل شده است که  9بی کم رنگ( از شناسایی است )آ

Parasitemia بار تکرار  21ترین واژه در این خوشه بوده و فراوان

 شده است. 
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 درجه، بینابینی، و نزدیکی هایمرکزیترتبه بندی پژوهشگران بر اساس : 1جدول 

 رتبه بندی بر اساس مرکزیت نزدیکی زیت بینابینیرتبه بندی بر اساس مرک رتبه بندی بر اساس مرکزیت درجه

 نام پژوهشگر رتبه
مرکزیت 

 درجه
 نام پژوهشگر رتبه

مرکزیت 

 بینابینی
 مرکزیت نزدیکی نام پژوهشگر رتبه

1 Mohebali,M 344 1 Mohebali, M 3311/62 1 'Mohebali, M 0/655 

2 Vatandoost,H 221 2 Mobedi, I 1223/182 2 'Vatandoost, H 0/531 

3 Oshaghi, MA 187 3 Kazemi, B 651/737 3 'Mobedi, I 0/522 

4 Rassi,Y 147 4 Raeisi, A 629/393 4 'Oshaghi, MA 0/510 

5 Raeisi, A 123 5 Vatandoost, H 612/872 5 'Rassi,Y 0/503 

6 Akhavan, AA 121 6 Oryan, A 607/538 6 Kia, EB 0/503 

7 Yaghoobi-

ershadi, MR 
121 7 Hatam, GR 537/363 7 Mirhendi, H 0/502 

8 Kia, EB 107 8 Shayan, P 483/513 8 Khamesipour, A 0/500 

9 Kazemi, B 102 9 Khamesipour, A 457/276 9 Rezaeian, M 0/500 

10 Abai, MR 100 10 Sharifi, I 317/969 10 Zarei, Z 0/497 

11 Rezaeian, M 94 11 Rassi, Y 130 /891 11 Hajjaran, H 0/495 

12 Keshavarz, H 91 12 Oshaghi, MA 288/632 12 Keshavarz, H 0/494 

13 Mobedi, I 84 13 Abai, MR 255/567 13 Kazemi, B 0/494 

14 Zarei, Z 84 14 Kia, EB 248/000 14 Abai, MR 0/494 

15 'Mirhendi, H 78 15 Rezaeian, M 229/018 15 Raeisi, A 0/490 

16 Khamesipour,A 73 16 Bandehpour, M 211/447 16 Shojaee, S 0/487 

17 Hanafi-bojd, AA 73 17 Keshavarz, H 198/075 17 Akhavan, AA 0/484 

18 Mohtarami, F 73 18 Zarei, Z 196/372 18 Akbarzadeh, K 0/476 

19 Sedaghat, MM 71 19 Sadjjadi, SM 196/123 19 Mohtarami, F 0/475 

20 Zakeri, S 71 20 Shojaee, S 188/253 20 Sharifi, I 0/475 

 

 

 یاخوشه تراکم ینما از یشناس انگل یموضوع یمحورها: 5شکل 
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 یبرچسب ینما از یشناس انگل یموضوع یمحورها: 6شکل 

 

 بحث

لمی پژوهشگران ایران در حوزه در تحقیق حاضر تولیدات ع

انگل شناسی با استفاده از نرم افزارهای مربوطه مورد بررسی و 

های هم تألیفی مداقّه قرار گرفت تا بینش بهتری نسبت به شبکه

های پژوهشگران این حوزه، برآورد شاخص اچِ آنان، و خوشه بندی

 های این حوزه به دست آید. در پژوهشاستفاده شده در پژوهش

( در این حوزه 1389و همکاران ) Khasseh پیشین که توسط

شد و را شامل می 2009تا  1980انجام شده بود و بازه زمانی 

هایی ابتدایی اشاره شده بود که بر اساس آن صرفاً به ارائه داده

مورد  392تعداد تولیدات علمی پژوهشگران حوزه انگل شناسی 

ها را تا اواسط سال اضر داده(. با توجه به اینکه پژوهش ح3بود )

شود که این تعداد به روزآمده کرده است مشاهده می2015

 رود.مدرک رسیده است که رشدخوبی به شمار می 1271

همچنین در یکی دیگر از مطالعات علم سنجی که در حوزه 

 Osareh و Namdar, Salajaghehانگل شناسی انجام شده است، 

ران انگل شناسی در بازه  زمانی ( تولیدات علمی پژوهشگ1392)

شد، را مورد مطالعه رکورد می 3781، که شامل 1995-2010

درصد  81/25قرار دادند. مطالعه آنان نشان داد که آمریکا با تولید 

 22/3ترین کشور و دانشگاه ملبورن استرالیا با تولیدات فعال

 درصد برترین دانشگاه از نظر تعداد تولیدات علمی این حوزه

پرتولیدترین نویسنده به  Gasserاند. در میان پژوهشگران نیز بوده

(. البته استفاده از مطالعات علم سنجی در سایر 1رود )شمار می

ها از قبیل ایمنی شناسی، تنفس، و داروشناسی و داروسازی حوزه

 (.9-7نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )

ن داد که باالترین های تحلیلی این پژوهش نشایافته

 17شاخص اچ در بین پژوهشگران حوزه انگل شناسی ایران عدد 

های پژوهش تعلق دارد که بر اساس یافته Mohebaliاست که به 

انگل شناسی ایران  نحاضر پرکارترین و تأثیرگذارترین پژوهشگرا

به  ISIهای استنادیِ بر اساس مقاالت ثبت شده در نمایه نامه

، رسد با توجه به تعداد مقاالت ویود. البته به نظر میرشمار می

بار مقاالت ایشان ارجاع  854باشد و مجموعًا مورد می 102که 

عدد چندان مناسبی برای برترین  17داده شده است، شاخص اچ 

بدان معناست  17پژوهشگر این حوزه نباشد؛ زیرا عدد شاخص اچ 

به  17عداد ارجاعات دارای ت Mohebaliمقاله از  17که صرفاً 
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مقاله دیگری که از ایشان در این حوزه به رشته  80باالست و 

 مورد است.  17تحریر در آمده است دارای ارجاعات کمتر از 

های دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار از تحلیل

تألیفی در تألیفی بود. همهای مرکزیت همگرفت شاخص

های فکری به ای اصلی همکاریهای علمی یکی از نمادهپژوهش

شمار رفته و بیانگر مشارکت حداقل دو نویسنده در تولید یک 

انتشار است. ساختار دانش بشری و جامعه دانشگاهی پژوهش قابل

شود. برای تحلیل تألیفی به تصویر کشیده مییله شبکه هموسبه

های اجتماعی از آمده جهت تحلیل شبکهدستهای بهداده

ترین آنها مرکزیت شود که مهممختلفی استفاده می هایسنجه

های است که برتری یک عامل فردی (. مرکزیت سنجه10است )

(. 11نماید )شده است را کمی سازی میکه درشبکه جاسازی 

نسبتاً تألیفی موضوع های همتحلیل مرکزیت در تحلیل شبکه

های مرکزیت را برای جدیدی است. اخیراً مقاالت متعددی سنجه

(، کلیه این 12-15اند )کار گرفتهتألیفی بههای همتحلیل شبکه

اند که سنجه مرکزیت برای ارزشیابی تأثیر پژوهشگران ادعا کرده

های های مربوط به انواع مرکزیتیافته (.10) باشدمفید می

در هر سه نوع  Mohebaliتألیفی آشکار ساخت که دیگر بار هم

ترین مرکزیت حائز رتبه نخست شده است و از این نظر نیز مهم

تألیفی پژوهشگران انگل شناسی ایران به همپژوهشگر در شبکه 

 رود و برتری محسوسی نسبت به سایر پژوهشگران دارد. شمار می

های البته ذکر این نکته به عنوان یکی از محدودیت 

پژوهش ضروری است که گرچه به منظور بازیابی رکوردهای اولیه 

 حوزه انگل شناسی در این پژوهش از طبقه بندی تامسون رویترز

 ن طور که می دانیم بر اساس استفاده شده است، اما هما

های انگل شناسی و حشره شناسی بندی مذکور، رشتهتقسیم

پزشکی )بدون هیچ نوع تفکیکی( ذیل انگل شناسی ارائه و ادغام 

حاضر، انجام شده در پژوهش  هایاند. بنابراین، در تحلیلشده

و حوزه نسبتاً خورند که گاهًا از دپژوهشگرانی به چشم می

از  Mohebaliاند؛ به عنوان مثال، متفاوت مورد بررسی قرار گرفته

از حشره شناسی. به همین دلیل،  Oshaghiانگل شناسی و 

مقایسه پژوهشگرانی از دو حوزه دانشگاهیِ متمایز، از 

رود که متأثر از تقسیم های پژوهش حاضر به شمار میمحدودیت

 باشد. می Web of Scienceهای بندی نمایه نامه

 هایقسمتحاصل از  هاییافتهبه طور کلی و با توجه به 

های مختلف این پژوهش )تعداد مقاالت، شاخص اچ، شاخص

تأثیرگذارترین  Mohebaliداشت که  بیانچنین  توانمیمرکزیت( 

رود و این بدان معناست میپژوهشگر انگل شناسی ایران به شمار 

ری )تعداد مقاالت(، و از نظر شاخص وکه وی از نظر شاخص بهره

تأثیرگذاری )شاخص تعداد استنادات و شاخص اچ( در بین 

پژوهشگران انگل شناسیِ ایران در باالترین سطح قرار دارد. 

همچنین ویبیشترین هم تألیفی و ارتباط را با سایر پژوهشگران 

ترین عضو شبکه هم تألیفی این حوزه داشته است و فعال

رود. عالوه بر  اینکه از نگل شناسی ایران به شمار میپژوهشگران ا

نظر مرکزیت بینابینی نیز اختالف فاحشی نسبت به نفر دوم دارد 

و به همین دلیل ارزشمندترین گره در شبکه هم تألیفی این حوزه 

 رود.به شمار می

 تقدیر و تشکر 

کمیته  94-255این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی 

باشد. مازندران  می دانشگاه علوم پزشکیتحقیقات دانشجویی 

 دانشگاه علوم پزشکیبدین وسیله از معاونت  تحقیقات و فناوری  

 .نماییمهای مالی تشکر میمازندران  بخاطر تأمین هزینه

 تعارض منافع:

پزشکی ایران هیچ  شناسیمیکروببین نویسندگان و مجله  

 وجود ندارد. گونه تعارض منافعی
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