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  چكيده
هدف از  .کندیماستفاده  یتقایحوزه تحق کی یساختار مفهوم بررسی یواژگان مدارک برا نتریاست که از مهمرخدادی شاخص هم ی،علم هنقش میترس یاز ابزارهایکی  مقدمه:

 .بود Web of Scienceرخدادی واژگان در پایگاه دادهای حوزه اوتیسم از طریق تحلیل همانجام پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل ساختار نقشه علمی برون

 Web ofدر پایگاه  2017تا  2010های رکورد از تولیدات منتشر شده حوزه اوتیسم طی سال 14186سنجی انجام شد. جامعه تحقیق شامل این مطالعه به روش علم :بررسيروش 

Science روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها به . دادهبود. 

های ز نظر شاخصن امتیاز را اترین واژگان حوزه اختالل طیف اوتیسم بودند. این واژگان بیشتری، اصلی«توانایی، ناهنجاری، سندرم، اختالل، فنوتیپ و نورون»واژگان  ها:يافته

ورها تولیدات بت به سایر کشمنسجمی بود. در این حوزه، کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا نس نیز شبکه حوزه اوتیسم شبکه های کالنمرکزیت به دست آوردند. از نظر شاخص

 ی علوم پزشکی تهران، آزاد اسالمیهاهای ایرانی نیز دانشگاهنشگاهالمللی بودند. در بین داها در عرصه بینبیشتری داشتند و دانشگاهای کالیفرنیا، لندن و هاروارد پرتولیدترین دانشگاه

المللی، در سطح بین ها تولیدات بیشتری را به خود اختصاص دادند. در بین پژوهشگران برتر از لحاظ تعداد تولیداتو علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به سایر دانشگاه

«Zwaigenbaum L.» ،«Matson JL. » و«Gillberg C. » ا کسب کردندبهترین علمکرد ر« م و احمدلو پ ، مشایدیالف معماری»نیز و در میان پژوهشگران ایرانی . 

گروه  های علمی کمک کند؛ چرا که در این نقشه، هر واژه یاگذاری هرچه بهتر در حوزهتواند به سیاسترخدادی واژگانی میاطالعات به دست آمده از نقشه هم گيري:نتيجه

عات تازه و توانند با موضوتوان تصمیمات کارامدی برای تخصیص و توزیع منابع اتخاذ کرد. همچنین، پژوهشگران میاست. بدین ترتیب، میواژگان به نوعی معرف یک حوزه ویژه 

 .محققان برتر هر حوزه آشنا شوند

 وتیسماختالل طیف ا؛ Web of Scienceپایگاه رخدادی واژگانی؛ سنجی؛ هم؛ علماطالعاتی هایعلمی؛ شبکه نتایج هاي کليدي:واژه

ت. بررسی روند ایز اهمیت اسبسیار ح جانبه به تحقیقات این حوزهبا توجه به اهمیت تولیدات علمی در حوزه پزشکی و تأثیر مستقیم آن در سالمت جامعه، توجه همه پيام کليدي:

 .مایدکمک کند و نقش مهمی را در ارتقای سالمت جامعه ایفا ن گذاری پژوهشی در این حوزهتواند به بهبود سیاسترشد و موضوعات مهم در حوزه پزشکی می

 
 15/9/1398: انتشارتاریخ  15/8/1398 پذیرش مقاله: 26/5/1398 مقاله: دریافت

رویکرد  ستفاده ازادادهای علمی حوزه اختالل طیف اوتیسم با نگاشتی برونترسیم و تحلیل نقشه علم .پور صدیقهزاده شهناز، طرفیعصاره فریده، خادمی ارجاع:

 229-235 (:5) 16؛ 1398مدیریت اطالعات سالمت . رخدادی واژگانهم

 

 مقدمه
 ،اشورهک ینظام علم یهاتیاز فعال یعنوان شاخص به همواره یعلم داتیتول

 ودهب یالمللنیو ب یدر سطوح مل رانیگمیو تصم ارانذگاستیکانون توجه س
واج ربه دنبال افزایش میزان اطالعات و گسترش تولیدات علمی و است. 
، رویکردهای کمی 1960و  1950های ( در دههPositivismشناسی )روش

لم عهای گوناگون العات علمی در حیطهمختلفی برای سنجش میزان تولید اط
ت های متعددی جهت ارزیابی و سنجش تولیدا(. بر این اساس، روش1وارد شد )

عنوان یکی از  ( بهScientometricsسنجی )علمی طراحی و ایجاد گردید که علم
های علمی و مدیریت پژوهش رواج پیدا های ارزیابی فعالیتترین روشمتداول

می تولیدات کتوان به بررسی سنجی میوضوعات حوزه علمکرد. از جمله م
پژوهان و آورانه، ارتباطات علمی دانشهای علمی و فنگذاریعلمی، سیاست

 (.2شناختی اشاره کرد )های معرفتطرح نقشه

ش، رخدادی واژگان، از طریق پردازسنجی، در همهای علماز میان شاخص
 (. 3شود )سازی اطالعات، نقشه علمی هر حوزه تنظیم میاستخراج و مرتب
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دارک ترین واژگان یا کلمات کلیدی مدر حقیقت اساس کار، شناسایی مهم
عنوان،  برای بررسی ساختار مفهومی یک حوزه تحقیقاتی است. بدین ترتیب،

تی اط شناخگیرد تا میزان ارتبچکیده یا متن منابع علمی مورد بررسی قرار می
لیل نشان داده شود. بر اساس روش تجزیه و تحمیان یک مجموعه مدارک 

ها را توان موضوعات علمی را استخراج و ارتباط میان آنرخدادی واژگان، میهم
 (.4به صورت مستقیم از محتوای موضوعی کشف کرد )

های پزشکی از منظر های بسیاری، حوزهبا وجود این که در پژوهش
وجه ن بین حوزه اوتیسم مورد تسنجی بررسی شده، اما در ایهای علمشاخص

وزه ه حبد که تنها در یک تحقیق دهقرار نگرفته است. مرور متون نشان می
حوزه  دادهای علمیاختالل طیف اوتیسم پرداخته شده است و در آن نیز برون

و  Jeyshankarاوتیسم تنها از نظر توصیفی مورد بررسی قرار گرفته بود. 
Vellaichamy یگاه دادهای علمی حوزه اوتیسم در پابرون خود، در مطالعه

Scopus ی قرار دادند و به این نتیجه بررس مورد 2011تا  2007های را طی سال
ین ا در اورهرسیدند که کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا پرتولیدترین کش

م به تیسدادهای ثبت شده در زمینه او. همچنین، بیشتر برونباشندحوزه می
 ر مجلهدسم اله بوده است. عالوه بر این، بیشتر تحقیقات حوزه اوتیصورت مق

یسم له اوتمج اوتیسم و اختالالت رشد، مجله اختالل طیف اوتیسم و اسپکتروم و
 (.5ند )امنتشر شده

 موارهها، هبه طور کلی، حیطه علوم پزشکی به علت ارتباط با جان انسان
 ، حوزهر این بینلمی بوده است. دهای عحوزه مورد توجه در میان سایر رشته

راسر ر ساختالل طیف اوتیسم به سبب شیوع اختالالت روانی، بیش از پیش د
ست م شده اهای فراوانی پیرامون آن انجاجهان مورد توجه قرار گرفته و پژوهش

 ررسی وم، ب(. با توجه به حجم زیاد تحقیقات در زمینه اختالل طیف اوتیس6)
ی بیشتر میتوزه کدام موضوعات، واژگان و مفاهیم از اهدرک این که در این ح

ن در ای رکتبرخوردارند، دشوار است. در نتیجه، خأل وجود یک نقشه راه که ح
سنجی لمشود. با توجه به اهمیت عمسیر را هموار سازد، به روشنی احساس می

گان دی واژرخدابه عنوان ابزاری برای ارزیابی متون علمی و توانایی تحلیل هم
ه های علمی مختلف، مطالعهای علمی و نشان دادن ساختار حوزهدر ترسیم نقشه

یسم با دادهای حوزه اوتنقشه علمی برون سازی و تحلیلحاضر با هدف دیداری
 هایلطی سا Web of Scienceدر پایگاه  رخدادی واژگاناستفاده از رویکرد هم

ه بم شده، ل نقشه علمی ترسیانجام شد. بدین ترتیب، با تحلی 2017تا  2010
ه بر الوعبررسی روند رشد تولیدات علمی حوزه تخصصی اوتیسم پرداخته شد. 

د. فی گردیهای پرکاربرد این حوزه شناسایی و معراین، اصطالحات و کلید واژه
مرکزیت  های خرد )مرکزیت درجه،ساختار شبکه این بیماری نیز بر اساس سنجه

سجام، ، انویژه و مرکزیت نزدیکی( و کالن )چگالیبینابینی، مرکزیت بردار 
ین، ابندی، قطر شبکه و میانگین فاصله( تعیین شد. عالوه بر ضریب خوشه

اس بر اس یسمجایگاه ایران و پژوهشگران ایرانی نیز در حوزه اختالل طیف اوت
 .دادهای علمی این کشور مشخص گردیدبرون

 

 روش بررسی
سنجی های علمتحلیلی بود و با استفاده از شاخص -این پژوهش از نوع توصیفی
دادهای علمی حوزه اختالل طیف رکورد از برون 14186انجام شد. جامعه تحقیق را 

 «Autism spectrum disorder»اوتیسم تشکیل داد که پس از جستجوی عبارت 

های به یابی شد. دادهباز Web of Science( پایگاه Topicدر فیلد موضوع )
بازیابی گردید.  2017تا  2010های با اعمال محدوده زمانی سالدست آمده 

 رکوردی و به فرمت متن ساده  500فایل  29ها در قالب سپس این داده
(Plain Text ) استخراج و به رایانه شخصی منتقل شد. به منظور استخراج کلید

فایل با یکدیگر ترکیب و  29ژگانی، این رخدادی واها و ترسیم ماتریس همواژه
گردید. در نهایت، با  VOSviewerافزار در قالب یک فایل یکدست وارد نرم

سازی واژگان، )که با نظارت استاد راهنما تأیید شد( و یکدست 150اعمال آستانه 
 Pajakبه دست آمد. این ماتریس در قالب فایل  317در  317یک ماتریس 

های خرد و کالن تحلیل شبکه اجتماعی وارد سازی و برای تحلیل شاخصذخیره
سازی اطالعات شد. در نهایت، به منظور دیداری 6نسخه  UCINETافزار نرم

 4، بسته مکمل آن یعنی نسخه UCINETافزار کمی به دست آمده از نرم
 .مورد استفاده قرار گرفت NetDrawافزار نرم

 

 هایافته
که سیر  نشان داد Web of Scienceو تجزیه و تحلیل رکوردها در پایگاه بررسی 

روند رو به  2017تا  2010انتشار مقاالتی با عنوان اختالل طیف اوتیسم از سال 
ز شده و در مدرک آغا 284با انتشار  2010رشدی داشته است. این روند در سال 

 2017ال سمدرک رسیده است. بیشترین تعداد مدرک نیز در  3121به  2017سال 
مکاری داشند. ه دانشگاه و مؤسسه 6801این آثار، ثبت گردید. همچنین، در تولید 

 568و  661، 878 با بیبه ترتد و هاروار لندن ،نیافریکال یهادانشگاهدر این بین، 
 در بین. تندداش سمیاوت اختالل فیط نهیزم در را یعلم داتیتول نیشتریب ،مدرک

 و یسالما زادآ دانشگاه تهران، یپزشک علومهای مؤسسات ایرانی نیز دانشگاه
 .دنتگرف قرار سوم تا اول یهارتبه در یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 توسط سمیاوت فیط اختالل حوزه یعلم یدادهابروننشان داد که  هایافته
 نخسترتبه  مدرک در 6536با  کایآمربر این اساس، . است شده دیتول کشور 77
 سوم رتبه ،درکم 983 با کانادا و دوم رتبه، مدرک 1337 با ستانانگل. گرفت قرار

 . داشتهان قرار ج 29 رتبه در اثر 83 نشر با زین رانیا ،نیب نیا در. را کسب کرد
 هزار 35 از شیب مدرک بازیابی شده، 14186از سوی دیگر، در تولید 

 Matson»مدرک،  129با « .Zwaigenbaum L». داشتند مشارکت سندهینو

JL. » مدرک و  97با«Gillberg C. » های اول تا سوم قرار مدرک در رتبه 93با
 و 9 با بیترت به «یدیمشا» و «یمعمار» زینگرفتند. در بین پژوهشگران ایرانی 

 و «یطاهر» ،«ییایض» ،«احمدلو» .داشتند قرار دوم و اول هایرتبه در مدرک 7
 . را به خود اختصاص دادندسوم  رتبه مشترک طور به مدرک 6 با زین «ینوروز»

افزار نمای کلی حوزه اختالل طیف اوتیسم بر اساس خروجی نرم
VOSviewer  نشان داده شده است. در این شکل، هر خوشه  1در شکل

ین ااشد. هر یک از بکننده یک حیطه موضوعی خاص در این حوزه میبیان
 .ستاها با مشاوره محققان حوزه اختالل طیف اوتیسم نامگذاری شده خوشه

در نقشه علمی حوزه اختالل طیف اوتیسم نمایان است، نقشه  گونه کههمان
علمی این حوزه از چهار خوشه موضوعی اصلی تشکیل شده است که هر یک از 

باشد. نامگذاری هر واژه می 42و  55، 100، 120ها به ترتیب دارای این خوشه
های موضوعی با مشاوره و راهنمایی متخصص موضوعی یک از این خوشه

گروه  آقای دکتر مجید سلطانی عضو هیأت علمی، مدیر گروه و عضوجناب )
 ( این حوزه صورت گرفت. گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
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 2017تا  2010 هایطی سال Web of Science گاهیپا در سمیاوت فیط اختالل حوزه یعلم یدادهابرون یواژگانرخدادی هم نقشه :1شکل 

 

ن این خوشه که به رنگ قرمز نشا اوتیسم: طیف اختالل: اول خوشه

 ن خوشه. ایباشدمی« اختالل طیف اوتیسم»داده شده است، مربوط به ماهیت حوزه 
رود. می ترین خوشه در نقشه علمی این حوزه به شمارواژه، بزرگ 120با داشتن 

 و 1279داد با میزان رخ« اختالل»ترین واژه در این خوشه یا حیطه موضوعی، مهم
فنوتیپ، »های مهم این خوشه عبارت از است. دیگر واژه 24152رخدادی میزان هم

 بود.« های حیوانی، نورون و...سندرم، پروتئین، مغز، سلول، مدل
رای این خوشه دا اوتیسم: گیریشکل بر مؤثر عوامل: دوم خوشه

 ترین واژه این خوشه،واژه و با رنگ سبز قابل مشاهده است. مهم 100
 کتسابیایا  باشد که به چگونگی ایجاد بیماری اوتیسم یعنی ارثیمی« اکتساب»

رخدادی مهو  312ند. این واژه دارای بسامد کبودن آن در کودکان اشاره می
ان دسترسی، دور»توان به ه میهای مهم این خوشاست. از دیگر واژه 5057

 د. اره کراش «بلوغ، موانع )عوامل بازدارنده( تمرینات بالینی، کودکان و...
این خوشه بر  اوتیسم: به مبتالیان رفتارشناسی: سوم خوشه

شه علمی حوزه ، خوشه سوم را در نقVOSviewerافزار بندی نرماساس دسته
. این داده شده است گ آبی نشاندهد و با رناختالل طیف اوتیسم تشکیل می

 با « اققابلیت انطب»واژه تشکیل شده است که واژه اصلی آن  55خوشه از 
 رخدادی، در رتبه نخست واژگان این خوشه قراربار هم 3658بار رخداد و  198

ارت و ، مهاختالل اضطراب، اختالل خواب، جنیست، توانایی حل مسأله»گرفت. 
 د. باشگان پربسامد این خوشه میاز جمله واژ« ضعف جسمانی

خوشه چهارم به رنگ  :اوتیسم طیف اختالل عالیم: چهارم خوشه

 161رخداد  با« توانایی»واژه تشکیل شده است. واژه  42زرد مشخص شده و از 
احساس، توجه، »ود. رترین واژه این خوشه به شمار می، مهم2293رخدادی و هم

ین امد ااز دیگر واژگان پربس« و حافظهدرک مطلب، حرکات چشمی، یادگیری 
 دد.گرخوشه محسوب می

های اصلی، روابط بین واژگان هر خوشه مورد پس از شناسایی خوشه

واژه ، نشان داده شده است 2بررسی قرار گرفت. در خوشه اول که در شکل 

 523 ن واژه. ایبیشترین ارتباط را با واژگان حاضر در این خوشه داشت« اختالل»
بار با  421و  425برقرار کرده است. پس از آن، به ترتیب « سندرم»ند با واژه پیو

و « نورون»رخدادی داشته است. واژگان هم« نورون»و « فنوتیپ»های واژه
رخدادی اند. این دو واژه اگرچه همرخدادی داشتهبار با هم، هم 689نیز « سلول»

کدیگر یا با نشان دادند، ام «اختالل»کمی را با واژه مرکزی این خوشه یعنی 
هنده قدرت اعداد روی خطوط نشان د 2ارتباط و پیوندی قوی داشتند. در شکل 

تر دد بزرگ. بر این اساس، هرچه عباشدیمها )در اینجا واژگان( پیوند بین گره
 تر است.باشد، پیوند بین واژگان قوی
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نشان  3ترین واژگان خوشه دوم و ارتباطات بین این واژگان در شکل مهم
باط که ارتشب داده شده است. واژه مرکزی این خوشه که با همه واژگان حاضر در

 « مادر»(، پیوند 955« )نوجوان»واژه با واژگان بود. این « اکتساب»داشت، 
ین ارتباط، پیوند( بیشتر 328« )استرس»پیوند( و  864« )پدر»پیوند(،  864)

ر قوی شه بسیارخدادی و رخداد را نشان داد. به طور کلی، ارتباطات در این خوهم
 .ت داشتفاوو همه واژگان با هم در ارتباط بود؛ اگرچه شدت این ارتباطات ت
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یوند( پ 190، بیشترین پیوند )«پذیریانطباق»واژه مرکزی خوشه سوم یعنی 

برقرار « مؤنث»پیوند با واژه )جنس(  179را با واژه مهارت داشت. پس از آن، 
 ن جنسیتتوان به پیوند بیپیوندهای قوی در این شبکه میکرده بود. از دیگر 

ر این خوشه دپیوند با یکدیگر داشتند.  2123اشاره کرد که « مذکر»و « مؤنث»
ه کبشجزییات این  نیز مانند دو خوشه قبل، کلیه واژگان با یکدیگر پیوند داشتند.

 آمده است. 4در شکل 
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پیوند  390و  395، 430، 550به ترتیب با « توانایی»در خوشه چهارم، واژه 

بیشترین پیوند را به خود « توجه»و « احساس»، «صورت»، «حافظه»با واژگان 
قوی با واژه  پیوند، ارتباطی 673به صورت جداگانه با « توجه»اختصاص داد. واژه 

توان به پیوند )چهره( داشت. از دیگر پیوندهای قوی در خوشه سوم می« صورت»
پیوند( اشاره نمود. سایر روابط حاکم در این  376« )ذهن»و « حافظه»بین واژه 

 نشان داده شده است. 5خوشه در شکل 
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نظر رخدادی واژگانی حوزه اختالل طیف اوتیسم از مدر بررسی شبکه هم

در بخش  های مرکزیتهای خرد و کالن تحلیل شبکه اجتماعی، سنجهشاخص
 های خرد شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیتمربوط به شاخص

های اخصشگیری شد. در بخش و اندازه بینابینی و مرکزیت بردار ویژه محاسبه
 بندی، میانگین فاصله و قطرهای انسجام، چگالی، ضریب خوشهکالن نیز سنجه

 شبکه محاسبه و گزارش گردید. 

 ،ییتوانا» واژگانیت درجه نشان داد که گیری شاخص مرکزاندازه
 رد 18780 و 24152، 42029 تیمرکز با بیترت به «اکتساب و یناهنجار

 .گرفتند قرار سوم تا اول یهارتبه
ورد. آدست  ا بهبر اساس سنجه مرکزیت نزدیکی، سه گروه واژه بیشترین امتیاز ر

 ،یگریانجیم قش،ن کار، و ساز سندرم، کمبود، مشکل، ،یابیارز» واژگاندین ترتیب، ب
واژگان  .شتنددا قرار نخست رتبه در، 316 یکینزد تیمرکز داشتن با «عملکرد و امدیپ

ایش، س، آزمقیاتوانایی، مخاطره، بردباری، اختالالت عصبی، زندگی، استراتژی، م»
در  ،317ی زدیکنبا داشتن مرکزیت « فنوتیپ )گونه(، انجمن، خصوصیت، ناتوانی عقلی

یز با ن« ؤنثمه و مذکر، نوجوان، هدف، کارایی، توج»رتبه دوم قرار گرفتند. واژگان 
 ه سوم را کسب کردند.، رتب318مرکزیت نزدیکی 

 تیکزمر نیشتریب واژه گروه سه در خصوص شاخص مرکزیت بینابینی نیز
ل( )اختال لهأمس ،یابیارز» واژگان ،اساس نیا بر. به دست آوردندرا  ینینابیب

 در، 28 ینیابنیب تیمرکز با «عملکرد و جهینت نقش، کار، و ساز سندرم، کمبود،
 ،یریرپذخط ،ییتوانا»شامل  واژگان از دوم گروه. گرفتند قرار نخست گروه
 ش،یزماآ، وزن ،یوستگیپ ،یاستراتژ ،یزندگ شرفته،یپ یاختالل عصب ،یبردبار
 تیمرکز باه کبود  «ابزار و زیپوفیه چالش، ،یذهن یناتوان ها،یژگیو پ،یفنوت

را کسب  ینینابیب تیمرکز سنجه اساس بر برتر واژگان دوم رتبه، 27 ینینابیب
 و توجه ر،مذک مؤنث، از،ین ر،یتأث درجه ،یافسردگ نوجوان،» واژگان. کردند

 . اص دادندرا به خود اختص سوم رتبه، 26 ینینابیب تیمرکز با نیز« ییکارا
 یناهنجار و ییتوانا نوجوان،» یهاواژه آمده، دست به هاییافتهاساس  بر
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 سوم تا اول یهارتبه در، 9 و 16، 17 ژهیو بردار تیمرکز با بیترت به «)اختالل(
 .گرفتند قرار

ه اختالل طیف خدادی واژگانی در حوزرهای شبکه همبررسی ویژگی
مده آادامه  های کالن نیز اطالعاتی را ارایه نمود که دراوتیسم از منظر شاخص

طلوب این مبود که نشان دهنده انسجام  8/0است. بر این اساس، چگالی شبکه 
ر این شبکه درصد از کل روابط ممکن و بالقوه د 80شد. در حقیقت، باشبکه می

 ها برای تشکیلبندی نیز که به تمایل گرهبه فعلیت رسیده است. ضریب خوشه
 رخدادی واژگان حوزه اختالل طیفهای جدید اشاره دارد، برای شبکه همخوشه

ی ورد بررسبه دست آمد. این یافته نشان داد که اعضای شبکه م 9/0اوتیسم، 
 د.های جدید ندارنل زیادی برای تشکیل خوشهتمای

بکه ه در شترین مسیر بین دو گرمیانگین فاصله که به عنوان میانگین کوتاه
وان تمی به دست آمد. بنابراین، 1/1شود، برای شبکه مورد بررسی، تعریف می

شد. بدین ترتیب، هر دو واژه باگره می 1/1ها گفت که شبکه فاصله بین گره
قدار این که هرچه م واسطه به یکدیگر متصل شوند. با توجه به 1/1ند با توانمی

اهد خو میانگین فاصله کمتر باشد، جریان اطالعات در شبکه سرعت بیشتری
ان رخدادی واژگتوان ادعا کرد که جریان انتقال اطالعات در شبکه همداشت، می

 حوزه اختالل طیف اوتیسم از سرعت مطلوبی برخوردار است. 
 های موجود درمحاسبه قطر شبکه که نشان دهنده فاصله دورترین گره

دهد شان مینبه دست آمد. این عدد  2شبکه با یکدیگر است، برای شبکه مذکور 
واژگان  که سرعت برقراری ارتباط در این شبکه مطلوب است. بر این اساس،

ژگان یگر واا دتوانند بحاضر در شبکه اختالل طیف اوتیسم با پیمودن سه گره می
 .موجود در شبکه ارتباط برقرار کنند

 

 بحث
اد نشان د دادهای علمی حوزه اختالل طیف اوتیسمبررسی نمودار روند رشد برون

یر و یک س دادهای علمی این حوزه همراه با افت و خیز نبودهکه سیر رشد برون
ی علمها از سایر مؤسسات صعودی یکنواخت داشته است. همچنین، دانشگاه

تبه باالتری پژوهشی در ر -و نسبت به سایر مؤسسات علمی تر عمل کردهموفق
استگاه ختوان اظهار کرد که پرتولیدترین کشورها اند. به طور کلی، میقرار گرفته

باشند. همچنین، پرکارترین ها و مؤسسات علمی میپرتولیدترین دانشگاه
ف ختالل طیاتولید آثاری با موضوع ها از نظر ترین دانشگاهنویسندگان در فعال

 اوتیسم مشغول به کار هستند.
ر های چهارگانه حوزه اختالل طیف اوتیسم از نظترین واژگان در خوشهمهم

ورون، ل، ناختالل، فنوتیپ، سندرم، پروتئین، مغز، سلو»تعداد رخداد شامل 
رنده( اهای حیوانی، اکتساب، دسترسی، دوران بلوغ، موانع )عوامل بازدمدل

نیست، ، جتمرینات بالینی، کودکان، قابلیت انطباق، اضطراب، اختالل خواب
درک  توانایی حل مسأله، مهارت، ضعف جسمانی، توانایی، احساس، توجه،

 بود.« مطلب، حرکات چشمی، یادگیری و حافظه
 تساب،پ، اکسندرم، اختالل، فنوتی»بر مبنای قدرت ارتباطات نیز واژگان 

ا رترین پیوندها ویق، «مهارت، توانایی، حافظه، صورت و احساس پذیری،انطباق
 با دیگر واژگان حاضر در هر خوشه برقرار کردند.

نکات قابل توجه در بررسی ارتباطات در شبکه علمی اختالل طیف اوتیسم، 
قدرت باالی پیوند واژگان با یکدیگر است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، 

پیوند  900باشد. این مقدار در برخی موارد به بار می 300از  تعداد پیوندها بیش
ها و انسجام این شبکه است. رسد که نشان دهنده پیوند قوی بین عاملهم می

عالوه بر این، بسیاری از واژگانی که به عنوان واژگان پربسامد و مرکزی هر 
رکزی خوشه شناسایی گردید، در این بخش نیز همچنان به عنوان واژگان م

های مختلف ظاهر شدند و توانستند بیشترین ارتباط را با سایر واژگان خوشه
 برقرار کنند.

ناهنجاری ، توانایی»توان گفت که واژگان بندی کلی، میدر یک جمع
ه بن شبکه ترین و مؤثرترین واژگان ایاز جمله مهم «سندرمو  عملکرد، )اختالل(
ر های مرکزیت، به دفعات مکرر دشاخص اسبهروند؛ چرا که در روند محشمار می

 اند؛ به این معنی که اینهای مختلف به عنوان واژگان برتر ظاهر شدهسنجه
های اند. در نتیجه، زمینههای بیشتری به کار برده شدهواژگان در پژوهش

حوزه  گیرد، نسبت به سایر موضوعات درموضوعی که این واژگان را در برمی
 یجادابوده است. از سوی دیگر، گسترش شبکه در گرو اوتیسم مورد توجه 

ه های شبکپیوندهای جدید با این واژگان است؛ چرا که این واژگان قطب
 شوند.محسوب می

ضعیت های کالن نیز با توجه به این که انسجام نمودی از ودر خصوص شاخص
ختالل گانی اواژکلی شبکه است، اعداد به دست آمده نشان از انسجام باالی شبکه هم
خش باشت و ا دطیف اوتیسم دارند. بر این اساس، شبکه مورد بررسی انسجام الزم ر

های فرهحاعظمی از روابط ممکن در آن به فعلیت رسیده بود و به همین دلیل 
های حاضر در شبکه در شود. همچنین، عاملساختاری کمتری در آن مشاهده می

 .باط با یکدیگر قرار داشتبهترین وضعیت ممکن برای برقراری ارت
 

 گیرینتیجه
ترین تواند نمایی کلی از مهمرخدادی واژگانی در هر حوزه میشبکه هم

ها، هر یک از های موضوعی در آن حوزه را نشان دهد. در این نقشهزمینه
کننده یک زمینه موضوعی است. پژوهشگران با استفاده از ها بیانخوشه
ترین ترین، پرکاربردترین و پرمراجعهتوانند با تازهمیهای مطالعه حاضر، یافته
ها اطالعات های موضوعی حوزه اوتیسم آشنا شوند. همچنین، این نقشهحوزه

 .دهدیمارزشمندی از روند رشد حوزه اوتیسم را در اختیار محققان قرار 
 

 پیشنهادها
 تیاهم که نشان داد سمیاوت فیحوزه اختالل ط یواژگان رخدادیهم لیتحل

امل و عو یارمیب نیبه ا انیمبتال یم آن، رفتارشناسیعال سم،یاوت فیاختالل ط
 مسیاوت فیاختالل ط یموضوع هایحوزه نتریمهم جمله از ی،ماریب نیمؤثر بر ا

 تموضوعا نیبه ا بیشترپژوهشگران  شودیم شنهادیپ ،نیبنابرا باشند.می
 در یرانیا هایمحققان و دانشگاهرتبه نامناسب به با توجه . همچنین، بپردازند
ل اختال هحوز یرانیاهای و دانشگاهپژوهشگران الزم است  ی،المللنیعرصه ب

و ن راپژوهشگ نیآثار خود با ا شتریهرچه ب یرپذیتیرؤ یبرا سمیاوت فیط
 .ندیبرقرار نما یعلم یهمکارها دانشگاه

 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از جناب آقای دکتر سلطانی عضو هیأت علمی دانشگاه جندی شاپور 
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 234 1398آذر و دی /  پنجم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

های علمی حوزه دریغشان در نامگذاری خوشههای بیاهواز به جهت راهنمایی
 . آیداوتیسم، تشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 
Introduction: Cohesion indicator is one of the scientific mapping tools which uses the most important words in documents to 

study the conceptual structure of a research area. The purpose of the present study was to analyze the structure of the scientific 

map of autism outputs through lexical co-occurrence analysis in the Clarivate Analytics Web of Science Database. 

Methods: This study was conducted using scientometric method. The research population consisted of 14186 autism-related 

records published between the years 2010 and 2017 at the Clarivate Analytics Web of Science Database. The data were analyzed 

using social network analysis method. 

Results: The words “ability, malformations, syndrome, disorder, phenotype, and neurons” were the main vocabulary in the 

domain of autism spectrum disorder. These words also received the highest score in terms of centrality factors. Furthermore, in 

terms of macro-indicators, the domain of autism was coherent. In this area, the United States, the United Kingdom, and Canada 

had produced more records compared to other countries. The universities of California, London, and Harvard had also been the 

most productive universities in the international arena. Among Iranian universities, Tehran University of Medical Sciences, 

Islamic Azad University, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences had more publications compared to other 

universities. Among the top researchers in terms of number of international productions "Zwaigenbaum L.", "Matson JL." and 

"Gillberg C." and among Iranian researchers "Memari A", "Mashayedi P", and "Ahmadloo M" had the best works. 

Conclusion: The information extracted from lexical co-occurrence map can help to improve policy-making in scientific fields. In 

this map, each word or group of words represents a particular area. Therefore, these maps can be used to make efficient decisions 

regarding resource allocation and distribution. Furthermore, these maps can help researchers get acquainted with new topics and 

top researchers in each field. 

Keywords: Scientific Outcomes; Information Networks; Scientometrics, Lexical Co-occurrence; Web of Science; Autism 

Spectrum Disorder 
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