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  بيماري ي هدر حوزتأثيرگذار علمي نويسندگان  دادهاي سنجي برون علم ي مطالعه
Multiple Sclerosis )MS (هاي  در سالسازي ساختار علمي اين حوزه  و ديداري

2008 -1999*  
  

  2فريده عصاره ،1پور افشين حمدي
 

  چكيده
. سنجي ابزاري مؤثر براي درك فرايند تحقيقات علمي است مهاي عل دادهاي علمي نويسندگان با استفاده از شاخص بررسي برون :مقدمه
استفاده ضمن اينكه با . بود 1999-2008هاي  در سال MSي بيماري ساختار علم )Visualizing(سازي  ديداري از پژوهش حاضر،هدف 

  .پرداخته شد  Web of Scienceه در پايگااين حيطه مطالعه و تحليل ميزان انتشارات علمي توليد شده در  به سنجي علم هاي شاخصاز 
. سنجي است، انجام شد هاي علم سازي اطالعات، كه يكي از روش اين پژوهش به روش پيمايشي و با رويكرد ديداري :بررسيروش 

 هاي متني از به صورت فايل 1999-2008هاي  پيشينه در قالب مقاالت مجالت در سال 17737به تعداد  25/9/1388ها در تاريخ  داده
، ISI.exeافزارهاي  سپس با استفاده از آمار توصيفي و نرم. شخصي ذخيره گرديد ي استخراج و در رايانه Web of Scienceپايگاه 

HistCite  وExcel هاي الزم قرار گرفتند مورد تجزيه و تحليل.  
). درصد 85/12(منتشر شده بودند  2008ل ، مقاالتي بود كه در سا)2279(مقاالت مجالت، بيشترين تعداد  17737از تعداد  :ها يافته

 10749نفر نويسنده  6تا  2تعداد مقاالت داراي . رسيده بود 2008در سال  76/0به  1999در سال  71/0ضريب همكاري نويسندگان از 
ين پژوهش نيز اين مشخص شد كه در ا Lotka ي قاعده ي با محاسبه. درصد بود كه داراي بيشترين فراواني بودند 6/60عدد و برابر با 

با توليد  ي آمريكا اياالت متحده. اند درصد مقاالت مشاركت نموده 63/15دانشگاه و مؤسسه، در توليد حدود  10. قاعده صادق است
ها در ميانگين تعداد استناد. هاي دوم تا چهارم قرار داشتند نخست و انگلستان، آلمان و ايتاليا در رتبه ي در رتبه) درصد 36(مقاله  6370
  .استناد بود 324 اثرگذار برابر با ي  مقاله 100ميان 
بيشترين فراواني را در اين زمينه  Harvardدانشگاه . اند درصد مقاالت را منتشر كرده 97كشور بيش از  10در كل،  :گيري نتيجه
گين ضريب همكاري بين نويسندگان برابر با ميان. اند از كل توليدات را منتشر نموده) درصد 30/27(مقاله  4845برتر  ي مجله 10. داشت

علمي نيز  ي نقشه HistCiteافزار  با استفاده از نرم. به دست آمد كه بر رشد صعودي همكاري نويسندگان اين حوزه داللت دارد 739/0
  .هاي موضوعي مشخص و معرفي شدند ترسيم شد و نويسندگان تأثيرگذار و خوشه

  .مصورسازي ساختار علم؛ MSماري بي ؛سنجي علم :ي كليديها  واژه
  تحقيقي :نوع مقاله

  26/11/89 :پذيرش مقاله    27/10/89 :اصالح نهايي    12/2/89: مقاله دريافت
 Multipleبيماري ي هدر حوزتأثيرگذار علمي نويسندگان  دادهاي سنجي برون علم ي مطالعه. پور افشين، عصاره فريده حمدي :ارجاع

Sclerosis )MS (8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .1999- 2008هاي  در سالاين حوزه  سازي ساختار علمي و ديداري )649- 661 ):5.  
    

  مقدمه
هاي بررسي وضعيت كلي پژوهش و  يكي از كارآمدترين روش

سنجي با بررسي  دادهاي علمي، استفاده از مطالعات علم برون
). 1(مقاالت پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي است 

انجام  اين مقاله حاصل تحقيقي مستقل است كه بدون حمايت مالي سازماني*
  .شده است

رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز و  دانشجوي دكتري، كتابداري و اطالع . 1
  .مربي، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

 .استاد، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران .2
  )ي مسؤول نويسنده(

                Email: osareh.f@gmail.com 
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روني و دروني يب ي ارزيابي كمي علوم در ارتباط با مقايسه
شود،  هاي علمي، كه منجر به باروري و توسعه مي فعاليت

باشد تا  يريز والن برنامهؤتواند كمك بزرگي براي مس مي
كمتر، بيشترين استفاده را از منابع مالي و  ي بتوانند با هزينه

اجتماعي  -تصاديسازي ساختار اق انساني ببرند و در بهينه
تواند ابزاري مؤثر براي  سنجي مي روش علم. ثر باشندؤكشور م

درك بهتر فرايند تحقيقات علمي و تجزيه و تحليل، توزيع و 
زيرا يكي از اهداف اصلي . استفاده از اطالعات علمي باشد

گيري و تعيين معيارهاي مختلف مديريتي و  هسنجي، انداز علم
  .سازماني علوم است

MS )Multiple sclerosis ( نوعي بيماري مزمن و
دستگاه عصبي مركزي است كه با از بين  ي رونده اغلب پيش

رفتن غشاي ميلين در برخي از اعصاب مغز و نخاع به صورت 
از بين رفتن غالف ميلين . شود هاي كوچك مشخص مي تكه

در بالغين . شود هاي عصبي مي باعث اختالل در انتقال پيام
باشد و ميزان ابتال در  تر مي  سال شايع 40تا  20جوان بين 

 مردان و حدود پنجاه هزار نفر از. زنان دو برابر مردان است
بيش از سيصد  .كانادا به اين بيماري مبتال هستند زنان در

آمريكا وجود  ي اياالت متحده در MSهزار بيمار مبتال به 
اري بيم سير چنينها و هم شدت بروز آن، MSم يعال .دندار

سير  ،در بعضي افراد. از فردي به فرد ديگر متفاوت است
م آن يبيماري همراه با حمالت بيماري و تشديد ناگهاني عال

هاي كامل و يا نسبي بهبودي در  باشد و يا همراه با دوره مي
  ).2( تمام طول زندگي است

در  MSبيماري  ي بيشتر تحقيقات و مطالعات در زمينه
به  وليه است و دانشمندان سعي دارند،مقدماتي و ا ي مرحله

اين موضوع پي ببرند كه سيستم عصبي مركزي چگونه كار 
 وجوده هاي آن اختالل ب چرا در كار بعضي از قسمتو  كند مي
كشف علت  ،پاسخ داده شود االتؤكه به اين س زماني .آيد مي

علت اين بيماري  .بود تر خواهد خيلي راحت MS ي و معالجه
هاي مختلف  گونه ي تحقيقات در زمينه. خته استهنوز ناشنا

  . همچنان ادامه دارد MSدرمان 
مرتبط در  ي به دليل نبود پيشينه- هاي انجام شده  با بررسي

در اين قسمت به  - MSداخل و خارج با موضوع بيماري 

شناسي  هايي پرداخته شده است كه به لحاظ روش بررسي پيشنه
  .ش حاضر هستندو موضوع پزشكي، مرتبط با پژوه

Sanz-Casado سنجي و  و همكاران با هدف تحليل علم
هاي عفوني در بين  بيماري ي علمي در زمينه ي ترسيم نقشه

داري در  نتايج، رشد معني. اقدام كردند 1973- 2002هاي  سال
هاي  به بعد به خصوص در سال 1991توليدات علمي از سال 

، ي آمريكا الت متحدهكشورهاي ايا. را نشان داد 2001تا  1996
  ).3(انگلستان، ژاپن، فرانسه و آلمان بيشترين توليدات را داشتند 

Li سنجي به بررسي  و همكاران با روش كتاب
بيماري پاركينسون در پايگاه  ي دادهاي علمي در حوزه برون

Web of Science 1991-2006هاي  در طي سال 
، بر )ي علميدادها برون(هاي گردآوري شده  داده. پرداختند

و ) Global citation scale(اساس استنادهاي جهاني 
هاي استفاده شده توسط نويسندگان، مورد تحليل  كليد واژه
رگرسيون نمايي، همبستگي بااليي بين فراواني . قرار گرفت

همكاري نويسندگان . تجمعي مقاالت و سال نشر نشان داد
هاي اوليه  ه سالهاي اخير، نسبت ب المللي مقاالت در سال بين
المللي، منجر به مقاالت  افزايش همكاري بين. تر شده بود رايج

مفيد بيشتري در رابطه با به اشتراك گذاشتن نظرات و 
در عين حال چين، ايتاليا، اسپانيا . هاي كاري شده است زمينه

سرانجام كليد . اند المللي مفيدتر بوده و اتريش در همكاري بين
  ). 4(ن، مورد تحليل متقابل قرار گرفتند هاي نويسندگا واژه

Vitzthum ي سنجي و نقشه و همكاران به تحليل علم 
يكنواخت در كج شدگي ستون فقرات  -علمي متراكم

، در 2007تا  1904نتايج نشان داد كه از سال . پرداختند
فقره مدرك وابسته به كج شدگي ستون فقرات  8186مجموع 

آمريكا،  ي اياالت متحده. كشور منتشر شده است 76در 
دانشگاه . انگلستان و كانادا بيشترين توليدات را داشتند
بررسي  ي واشنگتن به عنوان پركارترين مؤسسه در طول دوره

بندي به نمايندگي از ساير موضوعات  شكسته. شناسايي شد
 Bradford. علمي مورد بحث، بيشترين توليدات را داشت

و ) عنوان 146(ات علمي اي با بيشترين توليد نويسنده
Dansereau اي با باالترين ضريب  نويسندهH- Index 

   ).5(شناخته شدند ) 27برابر با (
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سازي  ديداريبا استفاده از در ايران نيز حميدي و همكاران 
هاي  ، ميزان انتشارات علمي توليد شده در حوزهساختار علم

پايگاه سنجي در  سنجي و وب  سنجي، اطالع سنجي، علم كتاب
Web of Science  بررسي  1990- 2005هاي  طي سالرا

كشور در  53هاي پژوهش نشان داد در مجموع  يافته. كردند
اند  موضوعي مورد بررسي نقش داشته ي نگارش مدارك حوزه

آمريكا، انگلستان،  ي كشورهاي اياالت متحده ،كه از اين ميان
. ندشتارم قرار داهاي اول تا چه آلمان و هلند، به ترتيب در رتبه

درصد از مدارك به زبان  26/91همچنين، مشخص شد 
 74(درصد  1/16ها يعني  تعداد كمي از مؤسسه. ندودانگليسي ب
اي از  بخش عمده ي كننده توليد) مورد 446 كل مؤسسه از

 6در فقط درصد مدارك،  50بيش از  .اند بودهمتون علمي 
. است ها منتشر شده  درصد از كل مجله 68/3عنوان مجله يعني 

درصد عنوان از انتشارات در  14/73نشان داد ها  يافتههمچنين 
 96/6(ها  پس از آن به ترتيب، نقد مقاله قالب مقاله بود و

قرار  هاي بعدي در رتبه )درصد 99/5( و نقد كتاب) درصد
 ي حوزه اين پژوهش، ظهور ي يكي از نتايج برجسته. داشتند
بوده ) اي موضوعي تحت خوشه( 1997سنجي در سال  وب
بيشترين تعداد مدارك منتشر  2005و  2004هاي  در سال. است

هاي  علمي از مقوله ي اين امر استقبال بيشتر جامعه .شده است
   .)6( دهد مورد پژوهش را نويد مي

هاي پژوهش در داخل و خارج كشور  بررسي پيشينه
. داد سنجي را نشان هاي كمي مبتني بر علم اهميت تحليل

افزارهاي مختلف و همچنين  اينگونه تحقيقات با استفاده از نرم
براي ارزيابي توليدات علمي  Web of Scienceپايگاه 

هاي مختلف علوم پزشكي به كار  نويسندگان تأثيرگذار حوزه
حيات موضوعات علمي و همچنين  ي رفته است؛ تا چرخه

  .ها را نشان دهد روند رشد صعودي يا نزولي آن
 ي دادهاي علمي حوزه ر اين مقاله سعي شده است بروند

سنجي ارزيابي و  هاي علم با استفاده از شاخص MSبيماري 
هاي علمي شكل  ساختار علمي اين حوزه رسم شود و خوشه

همچنين . تحليل شوند 1999-2008هاي  گرفته در طول سال
بررسي همكاري گروهي نويسندگان و ضريب همكاري 

هاي فعال در اين حوزه و بررسي  و دانشگاهايشان، كشورها 

، از MSبيماري  ي نويسندگان ايراني در حوزه ميزان مشاركت
  .پژوهش است اهداف ديگر اين

  
  روش بررسي

كه  ،سنجي علمپيمايشي و با رويكرد روش  حاضر به پژوهش
هاي مورد نياز  داده. شد انجامهاي كمي است،  يكي از روش

. گرديداستخراج  Web of Scienceاين پژوهش از پايگاه 
هاي استنادي علوم، علوم اجتماعي و   نمايه شاملاين پايگاه 

بر اساس  توانند مي نهايي كاربران. هنر و علوم انساني است
، زبان، نام نشاني نويسنده ،منبع قالبعنوان،  ويراستار، نويسنده،

ر د ناشر، تاريخ انتشار، نام كنفرانس و سازمان حمايت كننده،
ها را با  سپس داده. بپردازند ي اطالعاتاين پايگاه به جستجو

 Web of Scienceها در پايگاه  استفاده از بخش تحليل داده
هاي متني  ها را به صورت فايل و آن تجريه و تحليل كنند

 HistCiteافزار  ذخيره نمايند و سپس با استفاده از نرم
به منظور شناسايي و  .ها انجام دهند هاي الزم را روي آن تحليل

. شد استفاده  ISI.exeافزار  تفكيك نويسندگان همكار از نرم
براي تجزيه و  Excelافزار  همچنين از آمار توصيفي و نرم

  .هاي به دست آمده، استفاده گرديد تحليل داده
در » Multiple Sclerosis« ي با استفاده از كليد واژه

 10محدوديت زماني جستجو با اعمال راهبرد ، Topicفيلد 
ي جستجو در روز  نتيجه. انجام شد 2008تا  1999ساله 

بازيابي  ي پيشينه در قالب مقاله 17756به تعداد  25/9/1388
ركورد مربوط به  19شده را ارايه نمود كه از اين تعداد 

بود كه از مجموعه حذف شدند در  2009و  1997هاي  سال
ي  به عنوان جامعه پيشينه در قالب مقاله، 17737نتيجه 

  . پژوهش انتخاب و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
 ي ههايي است كه به وسيل داراي برچسبپيشينه هر 

با اجراي  و قابل شناسايي هستند ISI.exe گر افزار تحليل نرم
انجام و در چهار فايل خروجي به شرح تحليل آماري برنامه، 

نام نويسندگان امل فايلي ش. 1: ي بررسي شدند زير آماده
ها و  مؤسسه و نشاني نامفايلي شامل . 2اصلي و همكار؛ 

فايلي . 3مقاالت؛  ي و نام كشورهاي توليد كننده ها دانشگاه
،  زبان مقاله،  مقالهعنوان  از قبيل ها مقالهشامل مشخصات 
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اول  ي و نام و نشاني نويسندهها  نام مجله و  سال انتشار مقاله
   .شامل فهرست منابع استناد كننده به مقاالت فايلي. 4مقاله؛ 

 ي هكلي ،ساختار علمسازي  يا ديداري ترسيم به منظور
افزار،  اين نرم. وارد شد HistCiteافزار  ها به نرم پيشينه

نمايش نسبي پيوندهاي استنادي ميان آثار و پيوندهاي 
. دهد شناختي را ارايه مي كتاب ي استنادي مربوط به مجموعه

مربوط به آثار كمتر  ي تواند پيوندهاي واسطه راين فرد ميبناب
تجزيه و براي . استناد شده در زمان اخير را مشاهده كند

 30ترين  ، تعيين مهمفوق افزار فرض نرم پيش ،ها تحليل داده
در سطح استنادهاي محلي  مقاله در پايگاه مورد مطالعه

)LCS  ياLocal citation scale (زيابي با ي در مجموعه
يا  Global citation scale(شده و استنادهاي جهاني 

GCS ( در پايگاه استناديWeb of Science اما . است
و تعداد  مورد بررسي ي موضوعي و دوره ي بسته به حوزه

در نتيجه، . مقاله كافي نيست 30گاهي  پيوندهاي دريافتي،
ا مورد بررسي ر ي هاي مهم در محدوده پژوهشگر تعداد مقاله

. )7( تري به دست آورد كند تا ترسيم مناسب زياد مي يا كم و
هاي مهم بر اساس تعداد استنادهاي  ، مقالهپژوهش حاضردر 

هاي  سالدر  يا مقاله) Node(گره  100جهاني با حداقل 
  . مشخص شد 2008-1999

پس از انتخاب  HistCiteافزار  توضيح است، نرم بهالزم 
انتخاب شده را هاي  فهرستي از مقاله ،هاي مهم و پراستناد مقاله
افزار بر اساس تعداد استنادهاي دريافتي،  اين نرم. دهد ه مييارا

هاي  در آن نقشه، مقاله .)1شكل ( نمايد مياي را ترسيم  نقشه
با مهم به ترتيب سال انتشار و نيز تعداد استنادهاي دريافتي، 

ده بر آم نتايج به دست. شدندمشخص تر  هاي بزرگ دايره
 تعداد، انتشارتاريخ  مقاله، عنوان، نام مجله، ي شماره اساس

. شوند مي تحليلي محلي و جهاني و ساير عوامل استنادها
  .انجام گرفتها  نقشه به كمك فهرست مقاله ي همطالع

  
  ها يافته
بررسي،  ي دهد كه در طول دوره هاي پژوهش نشان مي يافته

منتشر شده است  MSاري بيم ي مقاله در زمينه 17737تعداد 
مقاله  2279با  2008كه بيشترين ميزان آن مربوط به سال 

با  1999و كمترين ميزان مربوط به سال ) درصد 85/12(
تعداد كل رخدادهاي اسامي . بود) درصد 94/7(مقاله  1408

مورد بود  103478مورد بررسي  ي نويسندگان در طول دوره
رخداد  14411با  2008ل كه بيشترين ميزان آن مربوط به سا

با  1999و كمترين ميزان مربوط به سال ) درصد 93/13(
  . رخداد بود) درصد 7( 7268

هاي  اطالعات مورد بررسي نشان داد كه در خالل سال
اند، كه  عنوان مجله منتشر شده 5472، در كل 2008تا  1999

عنوان نشريه  720با  2007بيشترين ميزان آن مربوط به سال 
 445با  1999و كمترين ميزان مربوط به سال ) درصد16/13(

روند رشد مجالت،  1نمودار . بود) درصد 13/8(عنوان نشريه 
. دهد نويسندگان و مقاالت را به صورت درصدي نشان مي

چنانچه در نمودار مشخص است، رشد مقاالت، مجالت و 
هاي مورد بررسي از روند صعودي   نويسندگان در طي سال

  .رخوردار بوده استتقريبي ب
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اند كه بيشترين سهم  زبان منتشر شده 17مقاالت به 
درصد بود؛ پس از آن زبان  63/94مربوط به زبان انگليسي با 

سپانيولي درصد، زبان ا 24/1درصد، زبان فرانسه  51/1آلماني 
درصد را  40/1در كل ) زبان 13(ها  درصد و ساير زبان 22/1

  . اند به ترتيب به خود اختصاص داده
عنوان مجله، كل مقاالت را به چاپ  5472در مجموع 

مقاله  4845برتر  ي عنوان مجله 10اند كه از اين تعداد،  رسانده
 ي ريهبيشترين مقاالت در نش. اند را منتشر نموده) درصد 30/27(
»Multiple sclerosis « 64/5(عنوان مقاله  1001با تعداد 

چهارم استنادهاي  ي اين نشريه، رتبه. به چاپ رسيده است) درصد
پنجم استنادهاي جهاني را به خود اختصاص داده  ي محلي و رتبه

به ترتيب ها  عناوين ساير نشريات برتر و تعداد مقاالت آن. است
 982با » Journal of neuroimmunology«عبارت از 

عنوان مقاله،  620با » Neurology«عنوان مقاله، 
»Journal of immunology « عنوان مقاله،  604با
»Journal of neurology « عنوان مقاله،  340با
»Journal of the neurological sciences « 326با 

 Journal of«عنوان مقاله،  289با » Brain«عنوان مقاله، 

neurology neurosurgery and psychiatry « 277با 
با » Acta neurologica scandinavica «عنوان مقاله، 

 201با » Archives of neurology«عنوان مقاله و  205
  . عنوان مقاله هستند

بيشترين تعداد همكاري گروهي نويسندگان مقاالت در 
 206در هر كدام، يك مقاله با  2002و  2001هاي  سال

و » Multiple sclerosis«همكار در مجالت  ي نويسنده
»American journal of ophthalmology « به چاپ

دهد كه  همچنين نتايج پژوهش نشان مي. رسيده است
بيشترين مقاالت با مشاركت گروهي نويسندگان در سال 

درصد به  30با  2002درصد و بعد از آن در سال  40با  2001
  .چاپ رسيده است

  
  كاري گروهي نويسندگان در تأليف مقاالتهم

 17737دهد از مجموع  نشان مي 1همانگونه كه جدول 

، داراي يك نويسنده با )درصد 37/5(عنوان  952مقاله، تعداد 
نفر نويسنده به تعداد  6تا  2كمترين فراواني و مقاالت با 

. ، داراي بيشترين فراواني بودند)درصد 6/60(عنوان  10749
دهد كه گرايش به سوي  نشان مي 1هاي جدول   دادههمچنين 

نفر همكار، روند  6تا  2همكاري گروهي نويسندگان با 
در اين بخش همچنين ضريب همكاري بين . صعودي دارد

  . محاسبه شده است 1999- 2008هاي   سال نويسندگان در طي
آن است كه ضريب  ي نشان دهنده 1هاي جدول   داده

در سال  76/0به  1999در سال  71/0 همكاري نويسندگان از
رسيده است و ميانگين ضريب همكاري بين  2008

سازد كه ضريب  خاطر نشان مي. باشد مي 739/0نويسندگان 
همكاري بين نويسندگان عددي بين صفر و يك است و هر 

تر باشد، مطلوب بودن سطح  چه اين عدد به يك نزديك
حاكي از رشد  1هاي جدول   داده. رساند همكاري را مي

همكاري گروهي نويسندگان است و افزايش صعودي آن را در 
 .دهد هاي مورد بررسي به خوبي نشان مي خالل سال
با  1999نويسندگي در سال  ها نشان داد ميانگين هم  يافته

در . رسيده است 2008نفر در سال  32/6نفر شروع و به  16/5
 8/5ويسندگي ن هاي مورد بررسي، ميانگين هم  مجموع سال

 MS ي ها حاكي از آن است كه دانشمندان حوزه  يافته. نفر بود
دهند و  به مشاركت در انجام كارهاي گروهي عالقه نشان مي

همچنين جدول . كنند در توليد مقاالت خود با هم همكاري مي
  .دهد روند صعودي ضريب نويسندگي را به خوبي نشان مي 1
  

  :Lotkaي  بررسي قاعده
هاي   توليدات علمي نويسندگان را در حوزه Lotka ي قاعده

براساس اين قاعده . كند خاص علمي در نشريات بررسي مي
توان گفت كه تعداد كمي از پديدآورندگان، آثار بسياري را  مي

 Xهايي كه داراي  تعداد آنبه عنوان مثال  .كنند منتشر مي
و  ه دارندكه يك مقال استهايي      آن Xn/1 حدود ،مقاله هستند

  .)8( درصد است 60اي، حدود  نسبت كل نويسندگان يك مقاله
، حاصل ضرب تعداد نويسندگان Lotka ي طبق قاعده

به طور تقريبي بايد با حاصل ) n1 )54/2  =nاي در  يك مقاله
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  1999- 2008هاي  الدر س MSتوزيع فراواني همكاري گروهي و ضريب همكاري نويسندگان در تأليف مقاالت در موضوع : 1جدول 

 
  نويسنده

  سال
يك 
 6تا  2  درصد  نويسنده

 11تا  7  درصد  نويسنده
 16تا  12  درصد  نويسنده

 21تا  17  درصد  نويسنده
نويسنده  21  درصد  نويسنده

جمع   درصد  به باال
  درصدكل  كل

ضريب 
  همكاري

بين 
  نويسندگان

2008 102 71/10 1275 86/11 714 10/14 144 80/18 22 03/18 19 35/22 2276 8/12 762/0  

2007 105 03/11 1313 22/12 657 98/12 126 45/16 18 75/14 16 82/18 2235 6/12 754/0 

2006 93 77/9 1163 82/10 681 45/13 115 01/15 14 48/11 8 41/9 2074 7/11 758/0 

2005 99 40/10 1091 15/10 550 86/10 88 49/11 20 39/16 6 06/7 1854 5/10 744/0 

2004 112 76/11 1040 68/9 501 90/9 65 49/8 15 30/12 8 41/9 1741 8/9 734/0  

2003 92 66/9 1061 87/9 469 26/9 72 40/9 11 02/9 7 23/8 1712 7/9 738/0  
2002 82 61/8 984 15/9 427 43/8 43 61/5 7 74/5 4 70/4 1547 7/8 733/0  
2001 85 93/8 911 48/8 381 53/7 43 61/5 3 46/2 11 94/12 1434 1/8 726/0  
2000 86 03/9 959 92/8 364 19/7 45 87/5 3 46/2 1 17/1 1458 2/8 725/0  
1999 96 08/10 952 86/8 319 30/6 25 26/3 9 38/7 5 90/5 1406 9/7 713/0  

  739/0 100 17737 100 85 100 122 100 766 100 5063 100 10749 100 952 جمع كل
       48/0  69/0  32/4   54/28  60/60  37/5 درصدكل
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برابر باشد و به همين  n2اي در  ضرب تعداد نويسندگان دو مقاله
در . كند نويسنده صدق... و  4، 3ترتيب در مورد مقاالت داراي 
. است 2به طور تقريبي برابر با  nموضوعات علمي عدد ثابت 
د، يعني به دست آم 54/2برابر با  nدر اين پژوهش، عدد ثابت 

هر ) درصد 70بيش از (نويسنده  8824در اين پژوهش تعداد 
در حالي كه تعداد كمي از نويسندگان . اند كدام يك مقاله نوشته

اند،  مقاله منتشر كرده 40تا  10نويسنده هر كدام بين  64يعني 
در اين پژوهش  Lotka ي توان نتيجه گرفت كه قاعده پس مي

  . نيز صادق است
مشاركت كننده در توليد  ي نشگاه و مؤسسهدا 12313از 

، رخداد نام 1999- 2008هاي  در سال MSمقاله در موضوع 
مورد و معادل  2752برتر، برابر با  ي دانشگاه و مؤسسه 10
دانشگاه و مؤسسه در مجموع  12303. درصد بوده است 63/15
مشاركت  MSدرصد در توليد مقاله در موضوع  37/84

در ) درصد 41/2(رخداد  428با  Harvardه دانشگا. اند نموده
دانشگاه  9. ها و مؤسسات قرار داشت مقاالت، در صدر دانشگاه

 UCL ،Univ Calif Sanبرتر به ترتيب  ي و مؤسسه

Francisco ،Univ Texas ،Univ Oxford ،
Cleveland Clin Fdn ،McGill Univ ،Univ 

Milan ،Univ British Columbia  وUniv 

Wurzburg بودند.  
اي است  نويسنده Filippiبر مبناي انتشار تعداد مقاالت، 

مقاله در  272كند و با انتشار  كه در كشور آلمان فعاليت مي
ميزان استناد محلي كسب شده . نخست قرار داشت ي رتبه

و ميزان استناد جهاني دريافت شده  4162توسط اين نويسنده، 
، Miller DHبه ترتيب پس از او . استناد بود 9140برابر با 

Comi G ،Comi G ،Thompson AJ ،Thompson 

AJ ،Polman CH ،Barkhof F ،Montalban X ،
Rovaris M ،Rovaris M ،Lassmann H  و
Hartung HP قرار داشتند.  

با  LCS( ،McDonald(بر مبناي استنادهاي محلي 
هاي بعدي   نخست و در رتبه ي استناد در رتبه 1161دريافت 

، Rudick ،van Waesberghe ،Petersonترتيب به 

Polman ،Francis ،Balashov ،Jacobs ،Sorensen 
بر مبناي استنادهاي جهاني . قرار داشتند Lucchinettiو 

)GCS( ،McDonald  ي استناد در رتبه 1872با دريافت 
  . دوم قرار داشتند ي در رتبه Lucchinettiنخست و 

رتر بر مبناي استناد محلي ب ي نفر نويسنده 10در بين 
)LCS( ،5 هاي برتر استناد جهاني  نويسنده در رتبه)GCS (

  . نيز قرار داشتند
كشور در توليد اطالعات در موضوع  108در مجموع 

هاي  كشوري كه در رتبه 10. اند مشاركت داشته MSبيماري 
. اند درصد مقاالت را منتشر كرده 97باال قرار گرفتند، بيش از 

درصد، در  43/0مقاله معادل  77 ي ندگان ايراني با ارايهنويس
 ي اياالت متحده. قرار دارند 34 ي موضوع مورد بحث در رتبه

 ي در رتبه) درصد از كل 36(مقاله  6370با توليد  آمريكا
، )درصد از كل 12(مقاله  2102نخست و انگلستان با انتشار 

و ايتاليا با انتشار ) درصد از كل 11(مقاله  1934آلمان با انتشار 
هاي دوم تا  ، به ترتيب در رتبه)درصد از كل 10(مقاله  1702

اياالت (درصد مقاالت در چهار كشور  69. چهارم قرار داشتند
  . اند توليد شده) ، انگلستان، آلمان و ايتالياي آمريكا متحده

پژوهش شامل  ي علمي، نمونه ي به منظور ترسيم نقشه
مورد  ي مقاله 17737 درصد از كل 6بر با مقاله، كه برا 100

بررسي است، انتخاب و نقشه بر اساس مقاالتي، كه بيشترين 
  .اند، ترسيم شد ها را دريافت كرده و پيوند GCSاستنادهاي 
بر اساس تعداد را  MS  ي حوزه علميساختار  1شكل 

دو نوع مقاله در اين  .دهد نشان ميمدرك پر استناد  100
هايي  و مقاله اند  هايي كه استناد گرفته شود مقاله ديده ميشكل 

، اندازه، بزرگي و كوچكي 1شكل در . اند كه استناد داده
تعلق  كمتر ميزان استنادهاي بيشتر يا ي دهنده ها نشان دايره

هاي  در شكل حاضر، دايره. )9( ستا ها گرفته به آن مقاله
  .اند  مهم به صورت برجسته نشان داده شده

، به عنوان 1ا جريان علمي اول كه در شكل خوشه ي
تا  1999هاي  گذاري شده است، در سال يك نام ي خوشه
 Comiو  Jacobsمقاالت . شكل گرفته است 2002

 578به ترتيب هر كدام با ) 3474و  2514 ي مقاالت شماره(
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  HistCiteافزار  با استفاده از نرم  GCSبر مبناي 1999-2008هاي  در سال MSبيماري  ي علمي نويسندگان در حيطه ي ترسيم نقشه: 1شكل 

 ي اولخوشه

ي فرعيخوشه
 سوم

 ي سومخوشه

 ي فرعيخوشه
 دوم 

 اولي فرعيخوشه
 چهارميخوشه

 ي دومخوشه

 ي پنجمخوشه
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استناد و با برقرار كردن باالترين پيوند، در كانون اين  379و 
مراجعه به اطالعات كامل مقاالت منتشر . جريان علمي قرار دارند

دهد اين جريان علمي در  ، نشان مي)1شكل (شده در اين خوشه 
و تأثير ) Interferon Beta(درمان با اينترفرون بتا «باط با ارت

باشد و  مي» MSآن در عود و فروكش كردن ناتواني در بيماري 
 Annals of neurology ،Newهاي   اكثر مقاالت در مجله

england journal of medicine ،Neurology  و
Lancet جزء توان  رو اين مجالت را مي از اين. اند منتشر شده

هاي  در سال MSبيماري  ي مجالت تأثيرگذار در حوزه
  ).1شكل (دانست  2008-1999

در اين خوشه، همكاري نويسندگان به وضوح در چندين 
، Barkhof Fخورد، از جمله همكاري  مقاله به چشم مي

Filippi M ،Comi G ،Wolinsky JS ،Edan G  و
Durelli L )ري و همكا) 3474و  3162ي  مدارك شماره

Simon JH ،Beck RW ،Jacobs LD ،
Brownscheidle CM  وKinkel RP )ي مدرك شماره 

استناد  59با  5487 ي در اين خوشه مدرك شماره). 2514
. بيشترين ارجاع را نسبت به ساير مقاالت داشته است

ها و مؤسسات مهمي، كه در انتشار مدارك اين جريان  دانشگاه
آلمان، (ز كشورهاي اروپايي علمي مشاركت داشتند، بيشتر ا

و چند مدرك نيز از ) ايتاليا، انگلستان، سوئيس، هلند و فرانسه
  .و استراليا بودند ي آمريكا اياالت متحده

شكل گرفته است  2003جريان فكري ديگري در سال 
گردد  بر مي 2001و  1999كه منشأ آن به مقاالت سال 

، Miller DH ،Khan OAمقاالت ). 1شكل (
Sheremata WA ،Blumhardt LD  وRice GPA  و

، Polman CH ،O'Connor PW ،Havrdova Eنيز 
Hutchinson M  وKappos L )6134 ي مقاالت شماره 

استناد و با  372و  444به ترتيب هر كدام با ) 11754و 
برقرار كردن باالترين ميزان پيوند، در كانون اين جريان 

عات كامل مقاالت منتشر مراجعه به اطال. علمي قرار دارند
دهد كه اين جريان علمي در  خوشه نشان مي شده در اين

هاي كنترل شده با تكثير پادتن انساني بر  آزمايش« ارتباط با

. باشد مي» )Natalizumab(ملكول چسبندگي سلولي  ضد
از  Natalizumabگيري درمان با  رسد شكل نظر مي به

ژوهشي از كشورهاي هاي پ  يافته ي و با ارايه 2003 سال
بعد . و كانادا آغاز شده است ي آمريكا اياالت متحده انگليس،
، درمان با 2004اين مقاله در سال  ي از ارايه

Natalizumab ي  غذا و داروي اياالت متحده ي در اداره
غالب مقاالت در ). 10(اروپا تأييد شد  ي و اتحاديه آمريكا
» New england journal of medicine« ي مجله

  . اند منتشر شده
ي  سوم در حوزه ي جريان فكري ديگري با تشكيل خوشه

» هاي آكسون در تخريب اولين التهاب غالف ميلين  آسيب«
شكل گرفته  2003تا  1999هاي   ي سال است كه در فاصله

ساير . شروع شده است 97 ي است و با انتشار مدرك شماره
در  2488و  3830، 4518هاي  مقاالت اين خوشه، به شماره

ها و مؤسسات مشاركت  دانشگاه. شوند مشاهده مي 1شكل 
كننده در انتشار مدارك اين جريان علمي، از كشورهاي آلمان، 

ي جالب توجه اينكه  نكته). 1شكل (انگلستان و اتريش بودند 
 New england« ي اكثر مقاالت اين خوشه، در مجله

journal of medicine «اند چاپ شده. 

پراستنادترين مدرك توسط  ،چهارم ي در خوشه
McDonald  نفر از همكاران از كشورهاي انگلستان،  15و

، اتريش، كانادا، هلند و سوئد ي آمريكا فرانسه، اياالت متحده
بار مورد  1872و بود تحرير در آمده  ي به رشته 2001در سال 
ي جريان علم). 3621 ي مدرك شماره( قرار گرفته بوداستناد 

 »MSمعيارهاي تشخيص بيماري «اين حوزه در رابطه با 
، Hafler DA ي با مقاله 2007است كه در سال 

Compston A ،Daly MJ ،Lander ES  وSawcer 

S  نظر در معيارهاي تشخيص بيماري  تجديد«با عنوانMS 
 ي در واقع مقاله. به پايان رسيده است »McDonaldاز ديد 

McDonald  عنوان پل ارتباطي بين اين و همكاران به
 ي مقاله ،در اين خوشه. ها عمل كرده است حوزه و ساير حوزه

بيشترين ارجاع را به ساير  ،استناد 62با  14804 ي شماره
  ).1شكل ( مقاالت داشته است
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فرعي تشكيل شده  ي ي پنجم خود از سه خوشه خوشه
سلول « ي است و جريان فكري غالب در اين خوشه در حوزه

T است» ها  خود ايمني انسفالوميت و .  
با  1999فرعي اول در سال  ي جريان علمي در خوشه

، Genain CP ،Cannella Bمهم و تأثيرگذار  ي مقاله
Hauser SL  وRaine CS  مدرك (تشكيل شده است

مهم  ي فرعي، مقاله ي با تشكيل اين خوشه). 236 ي شماره
 ي هشود، مقال مشاهده مي 1ديگري، كه در شكل 

Lucchinetti C ،Bruck W ،Parisi J، Rodriguez M 
است كه با ) 2084 ي مدرك شماره( Scheithauer Bو 

فرعي است و  ي استناد، اولين مدرك مهم در اين خوشه 906
ها مقام دوم را به خود اختصاص داده است و با  در كل خوشه

و  ي آمريكا همكاري نويسندگاني از اتريش، اياالت متحده
جريان فكري غالب در . تحرير در آمده است ي مان به رشتهآل

زايي پيه غالف  بيماري« ي فرعي در حوزه ي اين خوشه
 ي با مدرك شماره 2005است كه در سال » اعصاب چشمي

  .به اوج خود رسيده است 10551
فرعي  ي فرعي دوم، كه با خوشه ي جريان تشكيل خوشه

ها  اينترلوكيننقش « ي اول در ارتباط است، در حوزه
)Interleukin (ها خود ايمني انسفالوميت ي در توسعه «

و  7542 ي فرعي با مقاالت شماره ي اين خوشه. باشد مي
و  9605 ي شروع شده است و در مقاالت شماره 6153

  .به اوج رسيده است 12361
 ي با مقاله 2002فرعي سوم، كه در سال  ي در نهايت، خوشه

Kohm AP ،Carpentier PA ،Anger HA  وMiller 

SD )سلول « ي در حوزه) 5702 ي مدرك شمارهT  و ضايعات
نگارش شده است، تشكيل » 25CDو  4CDفرونشاني تابعي در 

بيشتر مقاالت اين حوزه در . دهد فرعي را نويد مي ي يك خوشه
به » Journal of experimental medicine« ي مجله

  ).1شكل (چاپ رسيده است 
  

  :در ايران MS ي وهش در حوزهوضعيت پژ
از  MS ي مقاله در حوزه 77همانطور كه اشاره شد، 

در  2008تا  2000هاي  نويسندگان ايراني در خالل سال

در مجموع، . منتشر شده است Web of Scienceپايگاه 
استناد  330و ) LCS(استناد محلي  25نويسندگان ايراني 

عاليت نويسندگان روند ف. اند دريافت داشته) GCS(جهاني 
به نسبت از روند صعودي برخوردار  MS ي ايراني در حوزه

 24، 2007بوده است و بيشترين تعداد مقاالت مربوط به سال 
  .بوده است) درصد 2/31(مقاله 

هاي   انواع پادتن«ي  اكثر موضوعات اين مقاالت در زمينه
درمان «و » MSدر بيماري ) HLA(گلبول سفيد انساني 

و خود  Interferon Betaبا  MSايراني مبتال به  بيماران
مقاالت . بودند» MSها در بيماري  ايمني انسفالوميت

مجله چاپ و منتشر شده است كه  50نويسندگان ايراني در 
 ي در مجله) درصد 4/10(مقاله  8بيشترين تعداد مقاالت، 

»Multiple sclerosis «فر عضو  مسعود اعتمادي. بود
شگاه علوم پزشكي اصفهان و متخصص هيأت علمي دان

با  2007و  2006هاي  هاي مغز و اعصاب در سال بيماري
مقاله، بيشترين تعداد مقاالت را در اين حوزه به  8 ي ارايه

پس از او محمدحسين صنعتي عضو هيأت . چاپ رسانده است
در وري آ پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنعلمي 
در  MS ي مقاله در حوزه 7 ي ارايهژنتيك پزشكي با  ي رشته

  .ي دوم قرار گرفت  ، در رتبه2008تا  2005هاي  بين سال
مقاله،  ي هاي منتشر كننده در ميان مؤسسات و دانشگاه

هاي تحت پوشش با  دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان
اول، دانشگاه علوم پزشكي  ي در رتبه) درصد 39(مقاله  30

در ) درصد 32(مقاله  25هاي زير نظر آن با  نشيراز و بيمارستا
 13 ي دوم و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با ارايه ي رتبه

  .سوم قرار داشتند ي در رتبه) درصد 17(مقاله 
  

  بحث
مقاله در  17737بررسي  ي نتايج نشان داد در طول دوره

در پايگاه  1999-2008هاي  ، كه در سالMSموضوع 
، كمترين فراواني مقاله مربوط به اند شدهاستنادي علوم منتشر 

و بيشترين فراواني مربوط به ) درصد 8( 1408با  1999سال 
ي پژوهش  نتيجه. بود) درصد 13(مقاله  2279با  2008سال 
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بيماري  ي دهد كه انتشار مقاالت در حوزه حاضر نشان مي
MS هاي مورد بررسي، از روند صعودي  در خالل سال

و  Sanz-Casadoهاي  اين نتيجه، يافته. تبرخوردار بوده اس
و ) 3(دار توليدات علمي  رشد معني ي همكاران را در زمينه

افزايش قابل  ي را در زمينه Yuhuaو  Haiqiهاي  يافته
 ).11(كند  توليد انتشارات در چين تأييد مي ي مالحظه

توان به اين نكته اشاره كرد  از ديگر نتايج اين پژوهش، مي
درصد مقاالت به زبان انگليسي منتشر شده  95به كه نزديك 

. باشد هاي حميدي و همكاران مي سو با يافته اين نتيجه هم. است
انگليسي است و  ي قابل توجه اينكه زبان علمي رايج، زبان نكته

، اغلب به زبان انگليسي ISIنيز مدارك و مقاالت در پايگاه 
آنان غير انگليسي  شوند؛ در كشورهايي، كه زبان ملي منتشر مي

، بخش اعظم توليدات به زبان ملي ...)مثل ايران، مصر و (است 
. يابد انعكاس نمي ISI هاي شود و در نمايه آن كشور منتشر مي

دادهاي علمي  تصويري جامع از برون  ي بنابراين به منظور ارايه
ها به  دادهاي علمي آن برون اين گونه كشورها، الزم است كه

  ). 6(يز مورد مطالعه واقع شوند زبان محلي ن
كشور در توليد مقاالت مورد  108با وجود مشاركت 

 ي آمريكا بررسي، بيش از يك سوم مقاالت در اياالت متحده
تحقيقات و در موضوعات  بيشتردر  رو از اين. منتشر شده است

اول را به خود  ي رتبه ي آمريكا مختلف، اياالت متحده
-Sanzهاي تحقيقات  تيجه با يافتهاين ن. اختصاص داده است

Casado  3(و همكاران( ،Vitzthum  و همكاران)و  )5
بر اساس نتايج به دست . سو است هم) 6(حميدي و همكاران 

اند  درصد مقاالت را منتشر كرده 97كشور بيش از  10آمده، 
بيشترين فراواني را در اين  Harvardدانشگاه ). 3، 6-5(

  . زمينه داشته است
اند كه از اين  مجله كل مقاالت را به چاپ رسانده 5472

را منتشر ) درصد 30/27( مقاله  4845برتر  ي مجله 10تعداد، 
هاي حميدي و همكاران مبني بر  اين نتيجه با يافته. اند نموده

 عنوان مجله 6در تنها درصد مدارك،  50بيش از انتشار 
در  71/0 ضريب همكاري نويسندگان از). 6(خواني دارد  هم

ميانگين . رسيده است 2008در سال  76/0به  1999سال 
بود كه بر  739/0ضريب همكاري بين نويسندگان برابر با 

اين نتيجه، . رشد همكاري بيشتر نويسندگان داللت دارد

افزايش همكاري  ي و همكاران را در زمينه Liهاي  يافته
نفر  6تا  2ا مقاالت ب). 4(كند  نويسندگان تأييد مي المللي بين

، داراي بيشترين )درصد 6/60(مقاله  10749نويسنده به تعداد 
اين نتيجه، همكاري و عالقمندي نويسندگان . فراواني بودند

. دهد را در توليد مقاالت علمي به صورت گروهي نشان مي
هر كدام فقط يك ) درصد 70بيش از (نويسنده  8824تعداد 

اد كمي از نويسندگان يعني اند، در حالي كه تعد مقاله نوشته
. اند مقاله منتشر كرده 40تا  10نويسنده، هر كدام بين  64

 ي ها نشان داد كه پژوهش حاضر از قاعده همچنين يافته
Lotka كند  پيروي مي.  

   
  گيري  نتيجه

درصد مقاالت را  97كشور بيش از  10بر اساس نتايج، در كل 
ين نويسندگان برابر ميانگين ضريب همكاري ب. اند منتشر كرده

باشد كه بر رشد صعودي همكاري نويسندگان اين  مي 739/0با 
علمي  ي نقشه HistCiteافزار  با اجراي نرم. حوزه داللت دارد

هاي موضوعي  ترسيم گرديد و نويسندگان، مقاالت و خوشه
بررسي تحليلي نشان داد كه . تأثيرگذار مشخص و معرفي شدند

استنادهاي جهاني، مؤثرترين عوامل  هاي مهم بر مبناي جريان
هاي علمي اين حوزه، ناشي از  جريان ي به وجود آورنده

ترين  باشند كه در اين ميان، برجسته موضوعات خاص مي
 Interferon Betaدرمان با  ي نويسندگان و مجالت در حوزه

رسد  به نظر مي. اند متمركز شده MSو نيز تشخيص بيماري 
  .ها است ها بيشتر از ساير حوزه هسير تحول در اين حوز

هاي  در ايران، در سال MS ي تحقيقات حوزه ي در زمينه
به  Web of scienceمقاله در پايگاه  77 تعداد 1999- 2008

رسد فعاليت  به نظر مي. نام نويسندگان ايراني ثبت شده است
يك مقاله  ي با ارايه 2000علمي نويسندگان ايراني، كه از سال 

مقاله به اوج  24 ي با ارايه 2007وزه آغاز شد، در سال در اين ح
دهد، اما  خود رسيده است و اگر چه روند صعودي را نشان مي

خيز در ايران MSمطلوب نيست و با توجه به وجود مناطق 
نظير اصفهان و غيره، جا دارد كه متخصصان اين حوزه، 

ي هاي علوم پزشك دانشگاه. هاي خود را افزايش دهند پژوهش
تهران، علوم پزشكي شيراز و علوم پزشكي اصفهان، بيشترين 

  .اند در ايران داشته MS ي مقاالت حوزه ي مشاركت را در ارايه
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Scientometric Study and Visualization of Multiple Sclerosis-Related 
Publications during 1999-2008* 

Afshin Hamdipour 1; Farideh Osareh, PhD2 

Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to visualize the scientific structure of multiple 
sclerosis (MS) during 1999-2008 and to use scientometric indicators for analysis of MS-related 
scientific publications indexed in Web of Science Database. 
Methods: This survey tried to visualize data as a scientometric method. A total number of 17737 
MS-related articles published during 1999-2008 were extracted from Web of Science Database 
and saved as text files on personal computers. The files were then analyzed by ISI.exe, Microsoft 
Excel and HistCite. 
Results: The highest number of the extracted articles was published in 2008 (12.85%). The 
articles published have been in 17 languages, with English possessing the highest proportion 
(94.63%). Authors' collaboration coefficient (CC) raised from 0.71 in 1999 to 0.76 in 2008. 
Articles with 2 to 6 authors had the highest frequency (60.6%). According to Lotka's law, more 
than 70% of authors (8824 author) have published one article while a small number (n = 64) have 
published 10 to 40 articles. About 10 universities and institutions (15.63%) participated in the 
production of 15.63% of articles. Harvard University produced 2.41% of the publications and 
stood the first. The United States produced 6370 articles (36%) and ranked the first and the 
United Kingdom, Germany and Italy ranked the second to the fourth, respectively. Mean number 
of citations among the 100 effective articles was 324. 
Conclusion: The results showed that 95% of the articles have been published in English. Despite 
the participation of different countries in the production of articles, more than one third of articles 
have been produced in the United States. According to the results, 10 countries have published 
more than 97% of the articles and Harvard University had the highest frequency. Ten journals 
have published 4845 article (27.30%). Lotka's law was confirmed and the collaboration 
coefficient (CC) was equal to 0.739 which indicates the growing trend of cooperation. Finally, by 
HistCite was used to draw the scientific map based on which effective authors and thematic 
clusters were determined. 
Keywords: Scientometric; Multiple Sclerosis Disease; Information Visualization. 
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