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   پژوهشیمقاله 

منظور های نمودار که ارتباط بین افراد یا عوامل را بههای اجتماعی روشی تحلیلی است مبتنی بر نظریهل شبکهتجزیه و تحلی مقدمه:

واژگان بر  یهم رخداد و یسندگینوشبکه هم لیو تحل هیجزت .کنندتجزیه و تحلیل ساختارهای اجتماعی ناشی از آن روابط،  شناسایی می

داده وب  گاهیاست که در پا یآتروف ستمیس پلیمولت یماریشده ب در مطالعات  چاپ تیمرکز یهاو سنجه یسنجعلم یهااساس شاخص
 شده است. هینما 8181تا  8811از سال  نسیآو سا

اساس سر  بر 8181 تا 8811از سال  نسیوب آو سا گاهیشده در پامقاالت چاپ  یو مورد یلیتحل ،یفیپژوهش توص نیادر  روش:

 میو ترس یسندگیهم نو ،یهم رخداد لیشامل تحل یسنجفنون مختلف علم و از شد یآور( جمعMesh) یکپزش یموضوع یهاعنوان
  .استفاده شد شبکه

، سندهینو 48813مقاالت توسط  نیاشد.  یابیباز یآتروف ستمیس پلیمولت یماریب یموضوع نهیزم مقاله در 7676مطالعه  نیدر ا :نتایج

 پلیمولت یماریب یوعخوشه در حوزه موض 1 یبر اساس هم رخداد یبررس نیاند. در اشده یجله گردآورم 148کشور و  11، سازمان 4113

 ک،ی، ارتو استاتیباد یلوو ،یآتروف ستمیس پلیمولت یماریموضوعات آن شامل ب نیترمشخص شده است که مهم یآتروف ستمیس
 .دبودنها  و ژن ترونیپوز یرونده، توموگراف شیفلج پ پوتنشن،یها

 یهایگذاراستیدر س تواندیکه م دهدیم شیرا نما ینقشه موضوع کیواقع  در یماریب نیدر ا یسنجمطالعات علم گيري:نتيجه

شد و از  ییحوزه شناسا نیها موضوعات مطرح در اشاخص نیا یبررس قیاز طر نیباشد و همچن رگذاریحوزه تأث نیمطالعات مطرح در ا

 کرد. یبررس ندهیگرفته را به عنوان موضوعات پژوهش در آ قرار هتوج که کمتر مورد یموارد توانیم قیطر نیا
 

  یشبکه همکار ،یآتروف ستمیس پلیمولت یماریب ،یعلم سنج ها:كليد واژه
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 مقدمه 
های اجتماعی روشی تحلیلی است مبتنی تجزیه و تحلیل شبکه

منظور های نمودار که ارتباط بین افراد یا عوامل را بهبر نظریه

و تحلیل ساختارهای اجتماعی ناشی از آن روابط،   تجزیه
های اجتماعی در . محققان از این شبکه[8] کنندشناسایی می

ها جهت نشان دادن روابط بین نویسندگان، کشورها و سازمان

های لفهکنند این کار از طریق تجزیه و تحلیل مؤاستفاده می
. استفاده از تجزیه و [8 ،4] گیردمختلف در نشریات صورت می

های اجتماعی در چند سال اخیر پیشرفت تحلیل شبکه

ها، همکاری علمی چشمگیری داشته است. یکی از این قالب
های علمی در میان محققان و است هم نویسندگی یا همکاری

ترین و توان هم نویسندگی را عینینویسندگان است و می

. همکاری علمی از [3 ،5] دانستمستندترین همکاری علمی 
 .[7] گرفته است مورد مطالعه قرار 8871دهه 

نقش  [6، 1] های علمیآنجاکه شناسایی شبکه همکاری از   

های مختلف علمی دارد در این بسزایی در شناسایی حوزه
های سازی شبکهسعی بر آن است تا از طریق دیداری عهمطال

های مختلف آن شناسایی گردد و علمی در این بیماری حوزه

های هم نویسندگی، تأثیر بدین جهت با تجزیه و تحلیل شبکه
 ماهیت علوم دیگر در این بیماری مشخص گردد.

 تحلیل شبکه هم نویسندگی و و تجزیه مطالعه این از هدف  

سنجی و های علمبر اساس شاخص دی واژگانهم رخدا
مولتیپل  بیماری شده مطالعات چاپ های مرکزیت درسنجه

 سال از وب آو ساینس داده پایگاه در که است سیستم آتروفی

است در این میان به شناسایی افراد  شده نمایه 8181 تا 8811
های اجتماعی و مقاالت پر استناد پرداخته تأثیرگذار در شبکه

 شد.

 در مرکزیت سنجه بررسی به پژوهشی در همکاران و عصاره   
پرداختند  اطالعات علم مقاالت مجالت نویسندگی شبکه هم

 Glanzelکه دهدمی نشان پژوهش این از که نتایج حاصل

 مجله در را نزدیکی و ویژه بردار بینابینی، مرکزیت رتبه باالترین
 بردار رتبه، رکزیتم باالترین Nicolas و دارد ساینتومتریک

 نتایج و دارد اطالعات مجله علوم در را بتا مرکزیت و ویژه

 نویسندگی هم شبکه اجتماعی طورکلیبه که است آن از حاکی
 لحاظ از و باشدمی تراکم کم اطالعات علم پژوهشگران

 در های علمیرشته سایر با مقایسه در مرکزیت هایسنجه

مطالعات همکاری علمی، در  .[6] دارد قرار تریپایین سطح
Glanzel و Schubert ج دست یافتند که به این نتای

توانند از طریق های همکاری علمی میهای شبکهجنبه

 سنجی انجام گرددهای کتابهای هم نویسندگی به روششبکه
[7] . 

به بررسی رابطه بین هم  زاده و همکارانحسن در پژوهشی
نویسندگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و میزان کارایی و 

مزمن قلب و عروق  وری پژوهشگران حوزه نارساییبهره

هم پرکارترین  Anker هکپرداختند و به این نتایج دست یافتند 
پژوهـشگر حـوزه نارسایی مزمن قلب  استنادترین پرو هم 

بیشترین   Voors Vanveldhuisenباشد و دو پژوهشگرمی

نویسندگی را در سطح مؤلفان حوزه نارسایی مزمن قلب زوج هم
اند و بیشترین همکـاری علمـی بــین پژوهــشگران داشته

ـا وجــود دارد. همچنــین کــشورهای آمریکــا و ایتالیـ

 و  van Veldhuisen،Tavazzi مــشخص شــد

Swedberg   478و  386، 313بــا نمــرات  ترتیببه 
مرکزیـت  نظر ازبــاالترین مرکزیت رتبه را دارند و 

 وبـاالترین نمره   Fonarow و  Anker ،Tavazziنزدیکـی
Gorcsan،Ito  و Zile  را کسب باالترین مرکزیت بینابینی

هـا نشان داد بین نمره مرکزیت انـد. همچنـین یافتـهکـرده

تعـداد وری )درجه و بینابینی پژوهشگران و میزان بهـره
داری و جود رابطه معنی هاآنتعداد استناد( مقـاالت( و کارایی )

 .[8] دارد

Cheong   وCorbitt های هم نویسندگی را یک شبکه شبکه
دانند که در یک ای از محققان میاجتماعی متشکل از مجموعه

یا چند مقاله )هم نویسنده یا هم تألیف( شده باشند، در چنین 
حالتی هر کدام با یکدیگر یا سایر محققین ارتباط دارند. این 

ست که هم نویسندگان ا هاای از گرهمجموعهشبکه متشکل از 

کنند. این پیوندها ها یا پیوندها مشخص میپیوند شده را با لبه
دهنده آشنایی پژوهشی افراد هستند. آنان در پژوهشی به نشان

های اجتماعی هم نویسندگی در مجموعه مقاالت تحلیل شبکه

 44حلیل، آسیا پرداختند. شبکه هم نویسندگی در این تجزیه و ت
های یک ها را در برداشت و ویژگیدرصد کل هم نویسنده

داد و در این فرضیه جهان شبکه جهان کوچک را نشان می

شود که زنجیره آشنایی اجتماعی میان افراد کوچک عنوان می
آن را به عنوان شش درجه  Milgramجهان کوتاه است و  در

 .[81] انفصال یاد کرده است

و همکاران بر روی شبکه اجتماعی  Raminدر پژوهشی    
 بیماران دیابتی انجام دادند به این نتایج دست یافتند بیشتر

 و اپیدمیولوژیک تحقیقاتی مباحث به شده استناد بسیار مقاالت

 ،گذشته سال 4 طی در. است پرداخته زمینه این در ترجمه
شده ترجمه تحقیقات زمینه موضوعی اپیدمیولوژی و به گرایش
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 مانند مناطقی. است گرفته صورت بیشتر مولکولی درزمینه
 اخیر داغ موضوعات جمله از نیز هاRNA میکرو و درمانیژن

 تولید روند و مقاالت هایویژگی تحلیل و تجزیه با. هستند
کاهش بینایی ناشی  مورد در سنجیعلم گزارش اولین ما ،علمی

 به زمینه این در تأثیرگذار نبیشتری. دادیم انجام را از دیابت

 که باشدترجمه شده می تحقیقاتی مباحث و اپیدمیولوژی
 درمان و تشخیص ،جهان سطح در که است این دهندهنشان
 دارد را جهانی اولویت باالترین هنوز ویرانگر بیماری این قبلی

[88]. 
 

 روش 
 بوده که در آن از یو مورد یلیتحل ،یفینوع توص پژوهش از نیا

 لیتحلرخدادی، هم شامل  یسنجفنون مختلف علم

در این مطالعه  .شداستفاده  ،آنشبکه  ترسیم نویسندگی وهم
شده در پایگاه وب آو ساینس  از سال مروری مقاالت چاپ

های موضوعی پزشکی با اساس سر عنوان بر 8181 تا  8811

آوری شده است. پایگاه استنادی وب جوی زیر جمعراهبرد جست
سنجی، سنجی، کتابعنوان منبع اصلی علمآو ساینس به

استنادها و سایر اطالعات مربوط به تأثیرات علمی مقاالت در 

 باشد.های مختلف علوم میشاخه
 
TS=("Atrophy Multiple System" OR "Multiple System Atrophies" OR "Multisystem Atrophy" OR 

"Atrophies Multisystem" OR "Atrophy Multisystem" OR "Multisystem Atrophies" OR 

"Multisystemic Atrophy" OR "Atrophies Multisystemic" OR "Atrophy Multisystemic" OR 

"Multisystemic Atrophies" OR "Multiple System Atrophy Syndrome" OR "multiple system 

atrophy") 

Timespan: 1988-2018. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI.       
 

این پژوهش بر اساس مش ترم در قسمت  مقاله در 7858
تا  8811های تکست از سال صورت فایلعنوان و چکیده  به

 814آوری شد در این پژوهش از در این پایگاه جمع  8181

علت محدودیت بخش  ها بهنظر شد. دادهمقاله کنفرانسی صرف
ی رکورد 511 هایتحلیل پایگاه استنادی مورد استفاده، در فایل

با استفاده از آوری شد. سپس و در قالب متن ساده جمع

، یوسی پربمپ ،(VOS viewer) افزارهای ووس ویووئرمنر
تجزیه و تحلیل سیر و روند  اکسل بهو  ( UCINET)آی نت 

های هم نویسندگی و های مختلف، شبکهانتشار مقاالت در سال

ید. در های مرکزیت اقدام گردها از طریق سنجهتفسیر آن
ها ها مقاالتی که بیش از صدبار به آنتجزیه و تحلیل داده

ها اساس نویسنده، عنوان و مجالت آن استناد شده بود بر
 همچنین استناد جهانی هم ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل شد و

 

 نتایج
مقاله درزمینه موضوعی بیماری مولتیپل  7676در این مطالعه 

 8181تا  8811آو ساینس از سال سیستم آتروفی در پایگاه وب 
با توجه به حذف مقاالت کنفرانسی،  مرحله این در. بازیابی شد

 توسط مقاالت این. است شده گرفته نظر در اصلی مقاالت
 مجله 148 و کشور 11 ،سازمان 4113 ،نویسنده 48813

 این در انتشار روند مقاالت 8 نمودار در. اندگردآوری شده

 است. شده داده نشان موضوع
 

 1121تا  2111: سير چاپ مقاالت درزمينه موضوعی بيماري مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال 2 نمودار
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ارزیابی شبکه همکاري و مقاالت پر استناد در بيماري 

 1121تا  2111مولتيپل سيستم آتروفی از سال 

 بیش مقاله 7168 ،است مهم پژوهشی همکاری شبکه، این در

دارند که حاکی از مشارکت علمی باالیی در  نویسنده یک از
  اندشده داده نشان مقاله 816. تولیدات علمی در این حوزه دارند

بر  8ها بیش از صدبار بوده است که در جدول استنادهای آن که

اساس نام نویسنده، عنوان و نام مجله و سال و تعداد استنادات 
 نقش نویسندگانی که که رسدمی نظر به مچنینارائه شده اند. ه

 ,Poewe :دارند شامل اجتماعی شبکه در مهمی

Takahashi, Cortelli, Tison, Sakakibara, 
 . است شده داده نشان 8 جدول و شکل اند که دربوده

 

 

 (High cited>100) استناد: استنادهاي مقاالتی كه در حوزه مولتيپل سيستم آتروفی بيش از صد بار 2 جدول
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and Lees AJ 
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8655 8111 Parkinson's Disease:Clinical featre and Diagnosis. Journal of Neurology and 
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Gelb DJ, et al 

8551 8887 Clinical Research Criteria For The Diagnosis Of Progressive Supranuclear Palsy (steele-
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8118 8118 Oxidative Damage Linked To Neurodegeneration By Selective Alpha-synuclein Nitration 

In Synucleinopathy Lesions.  

Giasson BI, et 

al 

873 8118 Alpha-synuclein Is Phosphorylated In Synucleinopathy Lesions.  Fujiwara H, et 

al 

188  Alpha-synuclein And Neurodegenerative Diseases. Nature Reviews Neuroscience 2  The 

Prion Concept In Relation To Assembled A Beta, Tau, And Alpha-synuclein. Science 
349   

Goedert M 

115 8881 Consensus Statement On The Diagnosis Of Multiple System Atrophy.  Gilman S, et 

al 

611 8884 The Clinical Use Of Structural Mri In Alzheimer Disease.  Frisoni GB, Et 

Al 

778 8111 Neuronal Alpha-synucleinopathy With Severe Movement Disorder In Mice Expressing 

A53t Human Alpha-synuclein.  

Giasson BI, et 

al 

751 8111 The Accuracy Of Diagnosis Of Parkinsonian Syndromes In A Specialist Movement 

Disorder Service.  

Hughes AJ, et 

al  

757 8118 What Does It Mean To Be Natively Unfolded?  Uversky VN 

746 8886 Sic Task Force Appraisal Of Clinical Diagnostic Criteria For Parkinsonian Disorders.  Litvan I, et al 

788 8113 Parkinson's Disease.  Samii A, et al 

788 8884 Parkinson's Disease.  Samii A, et al 
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 1121تا  2111: نقشه نویسندگان مهم در شبکه اجتماعی حوزه موضوعی بيماري مولتيپل سيستم آتروفی از سال 2 شکل

 Global Citation) جهــانی اســتناد امتیــاز ،ایــن بــر عــالوه

Score )GCS ، 851143 هـر مقالـه  به استناد میانگین و بار 

ــیمی 4136 ــتناد محل ــوع اس ــین مجم  Local) باشــد و همچن

Citation Score )LCS  ــاالت ــه مق ــد در می 18848ب باش
نویسندگانی که بیشترین استناد را دریافـت کـرده انـد،   8 جدول

 نشان داده شد.
 

 1121تا  2111ناد در حوزه بيماري مولتيپل سيستم آتروفی از سال : نویسندگان پر است1 جدول

 ردیف نویسندگان استنادها

385 Trojanowski 8 

388 Dickson 8 

414 Poewe 4 

447 Lees 3 

488 Lee 5 

488 Wenning 7 

418 Masliah 6 

881 Wang 1 

816 Tolosa 8 

815 Berg 81 

867 Jankovic 88 

867 Uversky 88 

865 Lang 84 

856 Bloem 83 

856 Wang 85 

838 Zhang 87 

834 Brooks 86 

834 Kim 81 

848 Zhang 88 

844 Hattori 81 
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ارزیابی كشورهاي همکار در بيماري مولتيپل سيستم 

 1121تا  2111آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال 

در  قطر و سوئیس ،چین ،آلمان ،متحدهایاالت تحقیق این در
 رشد به رو روند همچنین. مرکزیت شبکه همکاری قرار دارد

 (.8 شکل) باشدمی 8183 تا 8111 سال از شده منتشر مقاالت

 1121تا  2111زمينه موضوعی مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال  نقشه هم رخدادي كشورها در :1 شکل

 

رخدادي واژگان در ارزیابی موضوعات بر اساس هم 

بيماري مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس 

 1121تا  2111از سال 

حوزه  خوشه در 1در این بررسی بر اساس هم رخدادی 

موضوعی بیماری مولتیپل سیستم آتروفی مشخص شده است 
ترین موضوعات آن شامل بیماری سیستم آتروفی، که مهم

Lewy bodies Orthostatic hypotension, 

Progressive supranuclear palsy, Positron- 

emission_tomography, Genes (.4شکل ) باشدمی

یماری شامل شاخص های مرکزیت موضوعات در این بشاخص 

  ,Neuroscience Neurologyموضوعاتدرجه با 

Psychology, Pathology, Surgery و 

Biochemistry  Biomedicine, و همچنین در باشد می
، روانشناسی لوم رفتاری، عشاخص نزدیکی بیو فیزیک، جراحی

باشد. الزم به ذکر است که در دارای بیشترین درجه را می
پزشکی شاخص بینابینی نوروساینس و نورولوژی، زیست

مولکولی، رادیولوژی و آزمایش و پژوهش دارای بیشترین درجه 

 (.4)جدول  باشدمی
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 1121تا  2111م رخدادي واژگان بيماري مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال : نقشه ه9شکل 

 1121تا  2111هاي مركزیت موضوعی در بيماري مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال : شاخص9جدول 

 بينيت بردار نزدیکی درجه مفاهيم موضوعی ردیف
8 neurosciences & neurology 8313 847 1 481/8838 

8 Psychiatry 544 863 1 478/881 

4 Pathology 381 811 1 164/811 

3 Surgery 487 818 1 815/88 

5 biochemistry & molecular biology 867 856 1 465/437 

7 cell biology 843 863 1 885/848 

6 radiology, nuclear medicine & medical 

imaging 
843 866 1 437/848 

1 pharmacology & pharmacy 888 868 1 557/881 

8 geriatrics & gerontology 814 868 1 854/851 

81 research & experimental medicine 84 878 1 161/881 

88 Biophysics 75 813 1 187/85 

88 Psychology 78 888 1 88/86 

84 Physiology 51 818 1 555/48 

83 genetics & heredity 37 811 1 118/48 

85 endocrinology & metabolism 35 867 1 5/64 

87 behavioral sciences 45 818 1 8 
86 general & internal medicine 48 865 1 818/851 

81 Rehabilitation 86 883 1 587/85 

88 biotechnology & applied microbiology 87 868 1 843/35 

81 Chemistry 83 818 1 54/47 
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های مرکزیت مفاهیم موضوعی بیماری مولتیپل در شاخص
سیستم آتروفی در شاخص درجه کلینیکال نورولوژی، 

نوروساینس، پاتولوژی، روانشناسی، جراحی و تصویربرداری 
باشند و همچنین در شاخص عصب باالترین درجه را دارا می

، جراحی، علوم رفتاری، فیزیک پزشکی نزدیکی  علم سالمندان

در شاخص  بودند.تصویربرداری عصب دارای باالترین درجه  و
بینابینی نوروساینس، زیست پزشکی سلولی و مولکولی،  

 بودندکلنیکال نورولوژی و رادیولوژی دارای بیشترین درجه دارا 
 (.3 )جدول

 

 

 1121تا  2111مولتيپل سيستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال  هاي مركزیت مفاهيم موضوعی در بيماريشاخص :1 جدول

 بينيت بردار نزدیکی درجه مفاهيم واژگان ردیف
8 clinical neurology 8658 838 8 353/734 

8 Neurosciences 8356 888 564/1 886/537 

4 Pathology 666 868 88/1 18/868 

3 Psychiatry 576 871 178/1 817/888 

5 Surgery 488 418 133/1 784/84 

7 Neuroimaging 863 817 184/1 488/88 

6 biochemistry & molecular biology 864 835 188/1 886/768 

1 radiology, nuclear medicine & medical 

imaging 
834 877 188/1 731/574 

8 pharmacology & pharmacy 848 856 184/1 888/483 

81 geriatrics & gerontology 841 861 111/1 856/878 

88 cell biology 884 875 118/1 611/811 

88 medicine, research & experimental 81 871 114/1 7/318 

84 Physiology 14 877 116/1 15/844 

83 Biophysics 75 883 1 611/855 

85 Psychology 73 817 114/1 888/55 

87 genetics & heredity 51 864 114/1 813/51 

86 endocrinology & metabolism 33 864 118/1 565/34 

81 Gerontology 48 438 1 1 

88 behavioral sciences 45 888 114/1 338/6 

81 medicine, general & internal 45 886 1 846/483 

 

 گيريبحث و نتيجه
ضوعی بیماری مولتیپل زمینه مو مقاله در 7676در این مطالعه 

 8181تا  8811سیستم آتروفی در پایگاه وب آو ساینس از سال 
 شده گرفته نظر در اصلی مقاالت مرحله این در. بازیابی شد

 11 ،سازمان 4113 ،نویسنده 48813 توسط مقاالت این. است
در این مطالعه نویسندگان  .اندگردآوری شده مجله 148 و کشور

  388ا ب Dickson و 385با   Trojanowskiشاملپر استناد 

Poewe   388با Lees  414با Lee  488باWenning   با
در  Poeweو همچنین  بودنددارای بیشترین استناد  388

توان های همکاری هم دارای مرکزیت باالیی است و میشبکه

های فعال در عنوان یکی از نویسندهگفت که این نویسنده به
 تحقیق این باشد. درهای علمی میعی و شبکههای اجتماشبکه

در مرکزیت شبکه  قطر و سوئیس ،چین ،آلمان ،متحدهایاالت
 مقاالت رشد به رو روند همچنین. همکاری اجتماعی قرار دارند

باشد. در این بررسی بر می 8183 تا 8111 سال از شده منتشر

حوزه موضوعی بیماری  خوشه در 1اساس هم رخدادی  
ترین تیپل سیستم آتروفی مشخص شده است که مهممول

، ارتو موضوعات آن شامل بیماری سیستم آتروفی، لووی بادی

استاتیک هایپوتنشن، فلج پیش رونده، توموگرافی پوزیترون و 
های مرکزیت  موضوعات  در (. شاخص4) شکل  باشدها میژن

این بیماری شامل شاخص درجه با موضوعات نوروساینس و 

شیمی و رولوژی، روانشناسی، پاتولوژی، جراحی و زیستنو
دهنده اهمیت این باشد که نشانزیست پزشکی و مولکولی می

باشد  و همچنین در شاخص ها میموضوعات و ارتباط آن
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، روانشناسی دارای ، علوم رفتارینزدیکی بیو فیزیک، جراحی
 دهندهشاخص نزدیکی نشان باشد کهبیشترین درجه را می

با پژوهش حسن  باشداهمیت این موضوعات در این حوزه می
. الزم به ذکر است که در زاده و همکاران در یک راستا قرار دارد

شاخص بینابینی نوروساینس و نورولوژی، زیست پزشکی 

مولکولی، رادیولوژی و آزمایش و پژوهش دارای بیشترین درجه 
در  هستندباط دهنده بیشترین ارتباشد این موضوعات نشانمی

های مرکزیت مفاهیم  موضوعی بیماری مولتیپل شاخص

سیستم آتروفی  در شاخص درجه  کلینیکال نورولوژی، 
نوروساینس، پاتولوژی، روانشناسی، جراحی و تصویربرداری 

باشند که حاکی از اهمیت و عصب باالترین درجه را دارا می

مچنین در باشند و همهم بودن این مفاهیم در این حوزه می
شاخص نزدیکی علم سالمندان، جراحی، علوم رفتاری، فیزیک 

باشند تصویربرداری عصب دارای باالترین درجه را می پزشکی و

که  باشندعنوان مرکزیت بودن این موضوعات مطرح میکه به

در  .در یک سو قرار داردو همکاران   Raminبا پژوهش
لولی و مولکولی،  شاخص بینابینی نوروساینس، زیست پزشکی س

 بوندکلنیکال نورولوژی و رادیولوژی دارای بیشترین درجه دارا 
که حاکی از بیشترین ارتباط موضوعی  مفاهیم در این حوزه 

 .و با پژوهش عصاره و همکاران همسو است است

درواقع یک نقشه موضوعی  سنجی در این بیماریمطالعات علم
های مطالعات گذاریاستتواند در سیدهد که میرا نمایش می

مطرح در این حوزه تأثیرگذار باشد و همچنین از طریق بررسی 

ها موضوعات مطرح در این حوزه شناسایی شد و از این شاخص
ه گرفته ب توجه قرار مواردی که کمتر مورد توانین طریق میا

 .شودعنوان چالش پژوهش بررسی 
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Introduction: Social network analysis is an analytical method based on graph theories that 
identifies relationships between individuals or factors to analyze the social structures resulted from 
those relationships. The objective of this study was to analyze co-authorship and co-word networks 
based on scientometric indicators and centrality measures in the studies on multiple atrophy system 

disease published in Web of Science database from 1988 to 2018. 
Methods: In this descriptive-analytical case study, the articles published in Web of Science 
database from 1988 to 2018 were collected using medical subject headings (MeSH) and various 
scientometric techniques including co-word analysis, co-authorship analysis, and network mapping. 
Results: In this study, 6767 articles on multiple system atrophy disease were retrieved. These 
articles were written by 39184 authors from 3884 organizations and 80 countries and were collected 
from 832 journals. In this study, based on co-occurrence, 8 clusters in the subject area of multiple 

system atrophy disease were identified the most important of which were multiple system atrophy 
disease, Lewy body, orthostatic, hypotension, progressive paralysis, positron tomography, and 
genes. 
Conclusion: Scientometric studies on this disease show a thematic map that can be effective in 
policy-making for studies in this field. Moreover, by examining these indicators, the issues in this 
field were identified and through this, the cases that are less taken into consideration can be detected 
and investigated as future research topics. 
 
Keywords: Scientometrics, Multiple System Atrophy, Collaboration Network 
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