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 Purpose: Scientometrics is one of the most common tools for evaluating scientific 
publications. Traditional medicine is expanding day by day in developing countries 
as well as developed countries, and many researches have been done in the field of 
traditional medicine. The present study was conducted with the aim of analyzing 
the scientific publications of Iranian scientists in the field of traditional medicine. 
Materials and methods: The current research is of applied type and from the 
category of scientometric studies, which analyzed the scientific outputs of Iranian 
scientists in the field of traditional medicine. The research community included all 

the scientific outputs of Iranian scientists in the field of traditional medicine in the 
Web of Science database from the beginning to 2022. For data analysis, Heistsite, 
Excel, Babe Excel, and Gefi computing software were used, and for drawing maps, 
Voswe Oer software was used. 
Findings: Among the topics, traditional medicine is ranked first with a frequency 
of 269. Among writers, Kamalinejad is at the top with 56 works. Among the 
institutions, Tehran University of Medical Sciences ranks first with 302 works. 
Among the journals, JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY has the most 

number of works with 73 works. Analysis of subject knowledge map shows the 
formation of 8 subject clusters. Also, the keyword traditional medicine has the 
highest frequency. The results obtained in the cooperation of institutions, there are 
99 institutions that form seven clusters. In the analysis of countries' cooperation, 31 
countries have formed 5 clusters. Iran and America are in cluster 2 and Italy in 
cluster 4. Also, the amount of cooperation is evenly scattered, but the highest 
amount of cooperation between Iran and Italy was with 28 ties and America with 
26 ties. In the analysis of authors, 141 authors formed 11 clusters. Meanwhile, 
Kamali Nejad is placed in cluster one with 48 degrees and 37 links. The results 

obtained from the centrality of the authors indicate that among the authors of 
traditional medicine, Kamalinejad, Choupani and Haji Mehdipour respectively 
have the degree centrality, Hosseini, Iranshahi and Salehi have the highest 
closeness centrality, Kamalinejad, Naseri and Abdulahi also have the highest 
centrality respectively. They have intermediate centrality. 
Conclusion: Scientific publications in the field of traditional medicine by Iranian 
scientists have undergone an upward growth trend in the last two decades and it is 
expected that this growth trend will continue. In the meantime, traditional medicine 

has been placed at the top of the subjects and is placed as a connecting subject 
between other subjects and is the connecting point of many subjects. Also, the 
studies related to the scientific productions of this field have investigated issues and 
topics related to traditional medicine. This research aims to provide knowledge 
while creating a comprehensive perspective for researchers in this field and help 
them in their research path. 
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 دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علمروه گ،دكتري دانشجوي
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 چکیده

 انتشارات ارزیابی براي ابزارها ترینرایج از یکی سنجیعلم: هدف
 همچنين و توسـعه حـال در كشـورهاي در سـنتی طـب. است علمی

 ستا گسترش حـال در روزافزونی صورت به یافته توسعه كشورهاي
 مطالعه. است شده انجام سنتی طب حوزه در زیادي هايپژوهش و

 سنتی طب حوزه علمی انتشارات موضوعات تحليل هدف با حاضر
 .شد انجام ایرانی دانشمندان

 مطالعات دسته از و كاربردي نوع از حاضر پژوهش: هاروش و مواد
 سنتی طب حوزه علمی بروندادهاي تحليل به كه است سنجیعلم

 تمام شامل پژوهش جامعه. است پرداخته ایرانی دانشمندان
 وب پایگاه در ایرانی دانشمندان سنتی طب حوزه علمی بروندادهاي

 از هاداده تحليل و تجزیه براي. بود 2022 تا ابتدا از ساینس آو
 براي و گفی اكسل، بيب اكسل، سایت،هيست محاسباتی افزارنرم

 .شد استفاده اوئر، وي ووس افزارنرم از هانقشه ترسيم
 جایگاه در 269 فراوانی با سنتی طب موضوعات، ميان در: هایافته
 در اثر 56 با نژاد كمالی نویسندگان ميان در. است گرفته قرار اول

 اب تهران پزشکی علوم دانشگاه موسسات، بين در.  دارد قرار صدر
 نيز مجالت ميان در. استگرفته قرار اول جایگاه در اثر 302

JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY  73 با 
 نقشه تحليل. استداده اختصاص خود به را آثار ميزان اثربيشترین

 همچنين. دارد موضوعی خوشه 8 تشکيل از نشان موضوعات دانش
 بدست نتایج. است فراوانی ميزان بيشترین داراي سنتی طب كليدواژه

 تشکيل كه دارند حضور موسسه 99 موسسات، همکاري در آمده
 كشور 31 كشورها، همکاري درتحليل. دهندمی را خوشه هفت

 در ایتاليا و 2 خوشه در آمریکا و ایران. اندداده را خوشه 5 تشکيل
 شکل به ها همکاري ميزان همچنين. است گرفته قرار 4 خوشه

 شورك با ایران همکاري ميزان بيشترین اما است پراكنده یکنواختی
 تحليل در. است بوده پيوند 26 با آمریکا و پيوند 28 با ایتاليا

 ميان این در. اندداده را خوشه 11 تشکيل نویسنده 141 نویسندگان
 گرفته قرار یک خوشه در پيوند 37 و مدرک 48 با نژاد كمالی
 تاس آن از حاكی نویسندگان مركزیت از آمده بدست نتایج.  است

 حاجی و چوپانی نژاد،كمالی سنتی طب حوزه نویسندگان ميان در كه
 و ایرانشاهی حسينی، ، درجه مركزیت با ترتيب به پور مهدي

 عبدالهی و ناصري نژاد،كمالی نزدیکی، مركزیت باالترین از صالحی
 .برخوردارند بينابينی مركزیت باالترین از ترتيب به نيز

 رد ایرانی دانشمندان سنتی طب حوزه علمی انتشارات: گیرينتیجه
 این رودمی انتظار و كرده طی را صعودي رشد روند اخير دهه دو

 موضوعات صدر در سنتی طب ميان این در. یابد ادامه رشد روند
 موضوعات دیگر بين رابط موضوع یک عنوان به و استگرفته قرار
 همچنين.  است موضوعات از بسياري اتصال نقطه و گرفته قرار

 و مسائل بررسی به حوزه این علمی توليدات به مربوط مطالعات
 دارد قصد پژوهش این. استپرداخته سنتی طب با مرتبط موضوعات

 این پژوهشگران براي جامع  دیدگاهی ایجاد ضمن  دانش ارائه با
 .رساند یاري خود پژوهشی مسير در آنان به حوزه،

 
 ایران سنتی، طب دانش، نقشه سنجی، علم: کلیدي هايواژه

 
 12/02/1401تاریخ دریافت: 
 21/06/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولrazieh.farshid@gmail.com 
 

 مقدمه
کارگيري طـب سـنتی در كشـورهاي در حـال توسـعه و همچنين ب

یافته به صورت روزافزونی در حـال گسترش  كشورهاي توسعه
ازمان جهانی بهداشت طب سـنتی را ایـن گونـه تعریـف س .است

 مبـه سيستطـب سـنتی واژه اي كلـی اسـت كـه هـم »كـرده اسـت: 
 -هاي طب سنتی مانند طب سنتی چين، آیوروداي هنـد و طب یونانی

 مجموعه. شود عربی و هم به اشکال مختلف طب بـومی اطـالق می
اي جـامع اسـت از دانـش، مهـارت و تجربه مبتنی بر باورها 

هـاي مختلف، كه ميتواند  فرضيات و تجارب بـومی فرهنـگ
 تی وشتی از قبل سيستم بهدانطب س. (1) پذیر باشد یا نباشد توضيح

ته یرفپذخود مردم بوده است و توسط آنان به خوبی در بين درمانی 
تی مزایاي خاصی درمقایسه با تمامی سيستم هاي نود. طب سش می

ود ش می بگ مردم محسونطبی وارداتی دارد چراكه جزئی از فره
 د. طبنقش قابل توجهی دار المتگی سنو در حل بعضی مسائل فره

د. شکی علمی و جهانی باپزشتواند یار و یاور راحتی می تی بهنس
م گ و ميراث مردنتی احترام به فرهنمعرفی، توسعه و ترویج طب س

 .(2) در سراسر جهان است
عمده و مختلفی براي توسحعه و ترویج طب سنتی وجود دارد.  لیدال

شاید از نظر اجرایی مهم تحرین دليل قانع كننده براي توسعه و ترویج 
بنيادي طب سنتی این حقيقت است كه اگر بخواهيم ازروش هاي 

ی تفاده شود، طب سنتی یکقابل قبول، امن و داراي توجيه اقتصادي اس
اي رسيدن به پوششش بهداشتی براي همه بر هاترین راهاز مطمئن

 .(3) جهانيان است
 انيب ایو  ریپذ انيب یعلم تياز شناخت و فعال يامجموعه یسنت طب
 یوانر ،یو استقرار توازن جسم يريشگيپ ص،يتشخ نهيدر زم ینشدن

 ير روب شتريب یگاه طب سنت هيشده است. تک فيتوص یو اجتماع
است كه  ییها و نوشته ها و كتاب یمشاهدات شفاه ،یموارد عمل

 یطب سنت گریاست. به عبارت د دهيرس گرینسل به نسل د کیاز 
خاص  ییايمکان جغراف کیاست كه از  یدرمان يهاسنت يبه معنا

 ياه توانند توسط اجتماع یمنشاء گرفته اند و م یگروه بوم ایو 
 نيمه با توجه به. اصالح شوند ای رفتهیپذ گرید يها در مکان گرید

تک تک مسائل مربوط به سالمت و  ارينگرش با دقت و توجه بس
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 93... دانشمندان سنتی طب علمی تولیدات دانش نقشه ترسیم  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  و طب پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

خود قرار داده و در حد بضاعت خود به  نيذره ب ریرا ز يماريب
 يخود را برا يرويتمام ن یپرداخته است. طب سنت کیهر  حيتوض
مکن نحو م نیكند تا بتواند به بهتریدو هدف صرف م نیبه ا دنيرس

تعادل خارج شد  نیفرد را تندرست و سالمت نگه دارد و اگر از ا
به اهداف  یدسترس يكه برا ییرا درمان كند. از جمله تالش ها يو

است كه جامعه با  ییها هيدستورات و توص انيب رد،يگیصورت م
 .(4)را در سطح سالمت مطلوب قرار دهد تواند خود یعمل به آنها م

و فراورده  ییدارو اهانيگ یحجم تجارت جهان شیتوجه به افزا با
ور، كش یو نقـشه جامع علم یدر طـب سنت یغن نهيشيپ رانیآن، ا يها
الف حوزه علوم  تیدر اولویی و سالمت و اسالمی دارد. دارو اهانيگ
ب حوزه سالمت قرار گرفته  تیدر اولو یو طب سنت يو كاربرد هیپا

 ییدارو اهانيو توسعه گ اءيحركت اح تیهدا ياست برا یهبدی اند،
 کی داشتن ،یمنابع مل یاز تمام نهيبا استفاده به رانیا یو طب سنت

 باشدمبذول داشته  یكه به همه نکات الزم توجه كاف یسند علم
 (.5)است رناپذیواجب و اجتناب  يامر

بلکه در اروپا و هند  رانینه تنها در ا ران،یا یطب سنت اد،یز يسالها
تر بس ،یرانیكرده است. فرهنگ و جوامع ا دايپ یشاخص گاهیجا زين

 خیتار. نموده است ايمه یاهيگ ياستفاده از درمان ها يبرا یمناسب
 یبررساز اسالم و پس از اسالم قابل  شيدر دو مقطع پ رانیطب ا
اقوام ها، نژادها  زيو ن ،یطوالن یخیتار يسابقه  ليبه دل رانیا. است

سرشار از تجارب  يمتفاوت، كشور يها ميمختلف و اقل يو اقوام ها
ان و ساكن ریعشا نياست. به خصوص در ب یشفاه یطب دیو آرا و عقا
صعب العبور  ییايفجغرا لیمرز و بوم كه به دال نیاز ا ییقسمت ها

 نفکیجزء ال یدرمان يو روش ها یتجارب طب نیبوده، استفاده از ا
و انتقال  مياز سق حيصح صيشده و تشخ یمردم محسوب م یزندگ

 (.6.)بوده است يو ضرور یاتيح يتجربه ها به نسل بعد
شبکه  یکياطالعات با بازنمون گراف يدر جهان امروز، مصورساز

و  ياست كه روابط فکر یفنون نیتر یاز اصل یکی یاجتماع يها
نه تنها  دیجد کردیرو نیدهد. ا یرا نشان م یساختار دانش علم

 يديكل يآورد، بلکه ابزار یرا فراهم م یسنت يحوزه ها ليامکان تحل
 هر يبراساس رشته ها و تخصص ها علممطالعه تعامل و تحول  يبرا

خاص نسبت به  کردیرو نی. انديب یكدام از آنها تدارک م
و نگاشت دانش و  ميترس ای يكه آن را مصورساز ،يمصورساز
تخصص،  کیاز علم  يبه خلق نقشه ا تیانند، نهاد یم زياطالعات ن

 (7شود.) یاز رشته ها منجر م يمجموعه ا ایرشته  ،یحوزه موضوع
دانش در مورد دانش است. اساساً  يبصر یینقشه دانش عموماً بازنما

به  يكاربرد يحوزه ها يساختار يوندهايعناصر و پ شیبا نما
جزء شامل  نیكند. ا یمنابع دانش و ساختار دانش كمک م ییشناسا

را  يكاربرد ياز دامنه ها يدانش است كه مجموعه ا گاهیپا کی
ت اس یساختار سلسله مراتب يدارا يردكند. هر دامنه كارب یم رهيذخ

. ندیگو یبا تعداد محدود سطح م یكه اصطالحاً به آن نقشه مفهوم
 دانش ينقشه بردار ياز گره ها یستيل يساختار حاو نیهر گره در ا

 ستميدر س یاست كه نشان دهنده دانش استخراج شده از منابع اطالعات
 منابع دانش و ییشناساشده است. نقشه دانش، نه تنها به  عیتوز يها

 نينشان دادن آنها در رابطه ب يكند بلکه برا یاطالعات كمک م
 (.8 )حوزه كاربرد است. ميمفاه

آن است.  ىیایساختار علم و پو ۀاز روندهاى علم سنجى، مطالع کىی
از  علم، استفاده تيوضع ۀنيبه شیهاى كارآمد براى نما وهياز ش کىی

 انیجر ريدانش قـادر است منابع و مس ۀنقشه هاى دانشى است. نقش
ن ييها وكمبود هاى آن را مشخص كند و بـا تع تیدانش و محدود

زه را در حـو ریحوزه هاى اصلى آن، اطالعات الزم در مـورد هر ز
نقشـه  ـنیپژوهش قرار دهد. حوزه هاى علمى در ا رانیمد ارياخت

شود و  یدانشمندان در آنها مشخص م تيفعال زانيها بـه نسبت م
علم  ۀناشناخت ایفضاهاى خالى نشان دهندة حوزه هاى كارنشده و 

حوزه هاى  کيتفک ایرشد، ادغام و  توانحالتى مى  نياست. در چن
 (.9) طول زمان رصد كرد مختلف علمى را در

با توجه به كاربرد و نقش حياتی طب سنتی در جوامع مختلف، 
پژوهشگران تحقيق حاضر این را الزم دانسته اند كه بررسی و كاوش 
مقاالت علمی منتشر شده از دانشمندان ایرانی در زمينه طب سنتی 

ا ب نيهمچن .می تواند به ترویج و اشاعه این دانش طبی كمک كند
شد مرتبه ر نیتر یاز اساس یکیكه  یعلم داتيتول تيتوجه به اهم

 یباشد و با مطالعه و بررس یحوزه م کی ایجامعه  کیو توسعه 
و  وسعهاز ت ميتوان یم یمطالعات انجام شده در هر حوزه موضوع

آن حوزه  ريآن موضوع و تاث سندگانیو نو یمکان ،یرشد زمان
و  تي. مقاله حاضر به  اهممیشو یدر جوامع آگاه م یموضوع

ی رانیدانشمندان ا توليدات علمینقشه دانش  ميو ترس یضرورت بررس
می  نسیوب آو سا ياستناد گاهیپا در  یطب سنت یموضوعحوزه 
 پردازد.

سنجی و ترسيم ساختار فکري هاي علموتحليلدر زمينه تجزیه
هاي مختلف علمی از جمله حوزه هاي زیادي در حوزهپژوهش
انجام شده است )مهندسی  در جهان و ایران و غير پزشکی پزشکی
(، 11)اتیاعتبار نشر قيتعل(،10(، هستی شناسی)8دانش)

؛ (14)؛ سواد رسانه و سواد دیجيتال(13)ریز داده؛ (12پرستاري)
؛ (17)؛آرشيو پزشکی(16)؛ نارسایی مزمن قلب (15)سرطان معده

واكسن كرونا (؛ 19قرآن و سالمت)؛ (18سالمت معنوي)
نيز پژوهشهایی از قبيل جعفري،  19( در حوزه كووید20)ویروس

؛دانيالی و (22)؛ مسکرپور، نصيري و مهدي زاده(21)فرشيد و جباري
؛ (25)؛دانش و قویدل (24)؛ بنيادي نایينی و نقيسه(23)ریاحی نيا

؛ پارابهو، (28)؛حسين(27)بونيال و همکاران؛ (26)داستانی و قربانی
 (31)منش؛ سيلوا، سيگاریس و عرفان(30)؛ سعيد(29)ومارورما، ك

هایی در دیگر در حوزه طب سنتی نيز پژوهشانجام شده است. 
هاي مختلف انجام شده است كه به اختصار به پایگاههاي با هدف

 كنيم.آنها اشاره می
از دیدگاه  COVID-19مدیریت بيماري ( 32منفرد و همکاران)

. ابتدا تعریف این بيماري و سپس پرداخت اند نیطب سنتی ایرا
راهکارهاي پيشگيرانه و درمانی براساس طب سنتی ایرانی استخراج 

شده و كاربردي ارائه شد. سپس شواهدي از بنديصورت دسته و به
آورده شد. در شده هاي جدید در تأیيد فيزیوپاتولوژي عنوانپژوهش

آخر، براي گياهان پيشنهادي در این مقاله در موارد اثرات 
 كنندگی و سایر اثرات بيولوژیکاكسيدان و ترميمضدویروسی، آنتی

 .مرتبط با این بيماري مستندات علمی ارائه شد
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( به بررسی علل و درمان هاي دمانس در 33شيربيگی و همکاران)
، PubMed ،Scopusدر پایگاههاي  طب سنتی ایرانی 

Google Scholar و Science Direct مقاالت  يبرا
 نتایجپرداخته اند.  2016و  1966 يهاسال نيمرتبط منتشر شده ب

 يبرا يديمف اثرات ییدارو اهانيگ نیاز ا یاند كه برخنشان داده
 نيكول لياست يفوق الذكر دارند، از جمله عملکرد مهار يماريب

 .ظهكننده حاف تیو نقش تقو یاستراز، اثرات محافظت كننده عصب
بررسی تحليلی و استنادي ( به 34)و شکفته یقهفرخ يباقر ،یكازران 

توليدات علمی اعضاي هيأت علمی طب سنتی دانشگاههاي علوم 
 2005پزشکی ایران در پایگاه استنادي اسکوپوس در فاصله سالهاي 

دات علمی اعضاي هيأت علمی طب سنتی توليپرداخته اند.  2015تا 
كشور روند صعودي پایداري داشته است و دانشگاه تهران به عنوان 

استناد( دانشگاه  369مدرک( و پراستنادترین ) 95پرتوليدترین )
 Iranian Journal  of Public هايشناخته شد. مجله

Health  و Iranian Red Crescent Medical 

Journal   هر دو بيشترین توليدات علمی اعضاي هيأت علمی طب
مجله به  8. اندرا منتشر نمودهمدرک(  16دام سنتی كشور )هرك

 Journal  عنوان مجالت هسته حوزه طب سنتی انتخاب شدند كه

of Ethnopharmacology   اولين مجله هسته این حوزه
 بوده است. 

 يوربهره ميترس يبرا یسنجعلم ليتحل ک( ی35لوگا و سيف)
( در ITM) یمحققان در مؤسسه طب سنت یعلم ريو تأث قاتيتحق

ها  افتهی. دادندانجام  2013تا  1980 يهاسال نيدوره ب يبرا ايتانزان
تا  1980 يسال ها نيب هینشر 381دهد كه در مجموع  ینشان م
درصد( تعداد  12.3) نیشتريب 2012منتشر شده است. سال  2013

با  2008و  2007 ياز آن در سال ها پس .انتشارات را داشته است
 يهمکار درجهم قرار گرفتند. درصد از كل انتشارات هر كدا 8.9

بود. به طور  11:1 سندهیو اثر تک نو یميكار ت نيو نسبت ب 0.92
در رتبه اول  .Mbwambo M.J. Moshi and Z.H ،یكل

  F.C. Uisoو  R.L.A. Mahunnah ا سپسپژوهشگران و 
 قرار دارد.

 تياقل یطب سنتدر پژوهشی به بررسی  (36وانگ و همکاران)
اساس آثار منتشر شده در پایگاه وب بر ( CMTM) ینيچ

 آن است كه در مياننتایج بدست آمده حاكی از آوساینس انجام شد.
 مورد توجه شتريب یتبت یپزشک CMTMمرتبط با  هینشر 152

، به CMTMمنابع گزارش در مورد  نیتر جی. راقرار گرفته است
موضوعات طب  Ethnopharmacologyمجله  ژهیو

انجام  نيدر چ نهيزم نیدر ا قاتيتحق شتريبودند. بو مکمل  نیگزیجا
را  يره او ك یتبت یژانگ، پزشک یی سندگان،یاز نو یکیشده است. 

 يهادواژهيقرار داده است. كل یبه طور گسترده مورد بررس
نشان دهنده  اتیاز نشر یدر برخ يروده و اتوفاژ يوتايکروبيم

 است. CMTM ندهیآ قاتيجهت تحق
هدف تحليل بخشی از  در پژوهشی با (37همکاران)معينی و 

ر د المللی ت بينالدر مج منتشر شدهب ایرانی دستاوردهاي علمی ط
 ه،مقاله به دست آمد 502 از باشد، می 2015تا سال  پایگاه پابمد

درصد مروري، Original Article ،26 درصد 54/3

تاریخی درصد مدرک بيوگرافی و  29درصد نامه به سردبير و 13/7
بودند. مطالعات فارماكولوژیک و فيتوشيميایی بيشترین تعداد 

مجله منتشركننده  139اند و از ميان مقاالت را به خود اختصاص داده
 IF (23/46)  بوده كه باالترین (IF) درصد داراي 59مقاالت، 

بيشترین  اختصاص داشته است.  Lancet Neurol به مجله
ارجاع تعلق دارد  23با  2012سال  ارجاع به مقاله چاپ شده در

  .باشدمی 12مجموع مقاالت   H-Index و
 پژوهشگران علمی ي نقشه ترسيم( با هدف 38و همکاران) زاهدي

 به 2011 تا 1990 هاي سال طی سنتی طب ي حوزه ایرانی

مدرک  288 به بررسی  سنجی، علم روش با و پيمایشی ي شيوه
وب آو ساینس پرداختند. نتایج بدست آمده حاكی از آن  پایگاه در

 توانسته ركورد 288 با ایران ،سنتی طب ي حوزهاست كه در

 با عبداللهی. نماید كسب را علم این در جهان 26 ي رتبه است

 بيشترین مدرک، 60 با تهران پزشکی علوم دانشگاه و مدرک 13

 Journal  نشریه. داشتند حوزه این علمی توليدات در را سهم

of ethnopharmacology  بيشترین مدارک را منتشر كرده
 است. 

جامعۀ پژوهش تمام  با هدف بررسی( 39كثيري و همکاران)
مدارک علمی منتشرشده درزمينۀ طبّ سنّتی در پایگاه استنادي 

تا  2007بازة زمانی سال  ساله و در 10اسکوپوس در یک دورة 
مدرک درزمينۀ طبّ سنّتی  23260 به بررسی درمجموع، 2016

ونه كشور در توليد علم در این حوزه سهيم . یکصدوپنجاهپرداختند
( در رتبۀ ششم قرار داشت. 5/38مدرک )% 1253بودند. ایران با 

عنوان در  27مدارک منتشرشده در ایران روند افزایشی داشت و از 
 .افزایش یافته بود 2016عنوان در سال  264به  2007سال 

 سواالت پژوهش
 هايجنبه از حوزه طب سنتی دانشندان ایرانی توليدات ساختار. 1

 ،پرتوليد پژوهشگران و مؤسسات، رموضوعات برت  مانند مختلفی
 است؟ چگونه نشریات پژوهش، موضوعی هايحوزه

 پایگاه در حوزه طب سنتی دانشندان ایرانی علمی نقشه ترسيم . 2

 چگونه واژگان و مفاهيم رخداديهم  براساس علم وبگاه اطالعاتی

 ؟ است

حوزه طب سنتی  پژوهشگران علمی همکاري هايشبکه . 3
 هاي سنجه اساس بر علم وبگاه اطالعاتی پایگاه در دانشندان ایرانی

 است؟ چگونه اجتماعی شبکه مركزیت

 بررسیروش 

 شناسیروش نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش

 تحليل فنون از آن در كه است سنجیعلم رویکرد با توصيفی

 .است شده استفاده نویسندگان جتماعی ا شبکه تحليل و همواژگانی

حوزه  در مرتبط علمی آثار تمام را حاضر پژوهش آماري جامعه
 1987 سالهاي محدوده در علم وبگاه در طب سنتی دانشندان ایرانی

 اصطالحات شناسایی منظوربه .دهندمی تشکيل ميالدي 2022 تا

 استفادهاز راهبرد جستجوي زیر طب سنتی با مرتبط موضوعات و

 است. شده

Ts= "Traditional medicine" OR 

"Traditional- medicine" 
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 95... دانشمندان سنتی طب علمی تولیدات دانش نقشه ترسیم  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  و طب پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

و یکدست  سازيیکپارچه و مرتبط ركوردهاي بازیابی از پس
 به اقدام پژوهش هايپرسش و اهداف اساس بر ها،داده كردن

 و اكسليبب سایت،هيست افزارهاينرم از هاداده وتحليلتجزیه
 ویورووس افزارنرم از دانش هاينقشه ترسيم براي .شد گفی استفاده

 .است شده استفاده

 علمی اجتماع شبکه در پژوهشگران جایگاه تعيين براي ادامه در

 اساس بر علمی اجتماعی شبکه تحليل از حوزه این پژوهشگران

 مركزیت ،رتبه مركزیت ازجملهت مركزی هايسنجه هايشاخص

 درک ر منظو به كه شد استفاده نزدیکی و مركزیت بينابينی

نخستين گام در هر فرآیند نگاشت یا ترسيم نقشه،  تر،راحت
هاي مختلف استخراج اطالعات مناسب است. در این مرحله راهبرد

هایی كه كيفيت نقشهترین نکته اینجستجو كاربرد دارند؛ اما مهم
صورت مستقيم وابسته به اطالعاتی است كه شوند، بهكه ترسيم می

 گيرند. مبناي كار قرار می
هاي مختلفی )واحدها( معموالً با روش هاي بين مدارکشباهت

، 1ها ارتباطات استنادي یا ارجاعیترین آنشوند كه رایجمحاسبه می
هاي است. روش 3و مدل بردار فضایی 2هاي هم رخداديشباهت

ها بندي متنوعی با توجه به كاربرد هر یک در ترسيم نقشهدسته
، 4ا تجزیه مقدار ویژه/ بردار ویژههترین آنوجود دارند كه مهم

، 7، تحليل معنایی نهفته6بندي چندبعدي، مقياس5تحليل عاملی
هستند؛ در آخرین مرحله نوبت به استفاده  9بنديو مثلث 8ايخوشه

نمایش به تمام  .رسداز فنون نمایش اطالعات در قالب بصري می
استاي جستجو شود كه در رهاي مصورسازي اطالعات گفته میروش

 و پيمایش اثربخشی فضاهاي گسترده اطالعاتی هستند. ازجمله این
، انواع 10هاي پاالیش كردن اطالعاتتوان به انواع روشها میروش
 (.40اشاره كرد ) 12و تغيير زاویه دید11هاي بزرگنماییروش

اي از تحليل محتوا است كه از طریق رخدادي شيوهتحليل هم
كند و از با مفاهيم در متون و مدارک عمل میها رخدادي واژههم

توان مفاهيم اصلی یک زمينه یا حوزه علمی را شناخته طریق آن می
واسطه این شناخت، الگوها و رویدادهاي مفهومی حوزه، ترسيم و به

ساختار علمی، شبکه مفهومی، روابط سلسله مراتبی مفاهيم و 
ه به كار برد. مقوالت مفهومی را كشف و در جهت مدیریت حوز

رخدادي واژگان ابزاري در جهت كشف به سخن دیگر، تحليل هم
الگوهاي پنهان و رویدادهاي نوظهور مفهومی است. در تحليل 

هایی نيز وجود دارد كه چنانچه رخدادي واژگان محدودیتهم
گردد. هاي موردنظر دچار مشکل میموردتوجه قرار نگيرد تحليل

توان به كيفيت واژگان منتخب )عدم میها از جمله این محدودیت
توجه به محل استخراج واژگان در مدرک، مسائل زبانی واژگان، 

وزه سازي( در حتركيب واژگان، ارتباط معنایی واژگان و تأثير نمایه
هایی كه از لحاظ واژگان كارگيري این روش در حوزهموردنظر و به

 (.41و مفاهيم مستعد نيستند، اشاره كرد )
هاي علمی تنها هدف نيست، بلکه پس از ترسيم يم نقشهترس

ها را انجام داد كه هاي موردنظر باید تحليل و تفسير آننقشه
توان هاي علمی میمنظور تفسير نقشهبه .اي بسيار مهم استمرحله

هاي استفاده كرد؛ زیرا نقشه 13هاي اجتماعیاز فنون تحليل شبکه
هاي اجتماعی هستند. تحليل علمی داراي ساختاري مشابه شبکه

شناسی كه به مطالعه اي از جامعهعنوان شاخههاي اجتماعی بهشبکه
ها یا هاي مختلفی را براي تعيين گرهپردازد شاخصها میشبکه

(. درواقع 42كند )بازیگران مهم و مركزي در شبکه پيشنهاد می
 صرف به نمایش گذاشتن یک نقشه جذاب علمی، كمکی به پيشبرد

كند و این، تحليل درست نقشه است كه مسير درست را حوزه نمی
هاي دهد و راه را جهت پژوهشپيش روي پژوهشگران قرار می

 كند.علمی آینده هموار می
 

 یافته ها
 مرتبط مدرک 1381تعداد  شد مشخص علم وبگاه در جستجو با

در پایگاه وب آو ساینس منتشر  دانشمندان ایرانی حوزه طب سنتی با
 آثار برتر رتبه پنج ویژگيهاي به مربوط اطالعات كه شده است. 

 .است آمده ادامه در حوزه این

 
 طب سنتی حوزه علمی توليدات انتشارات روند .1جدول

 رتبه پنجم رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول 
نویسند
 گان

 كمالی نژاد
56 

 شریفی راد
38 

 مهدي پورحاجی 
35 

 امامی
30 

 صالحی
27 

مجال
 ت

JOURNAL OF 

ETHNOPHARMA

COLOGY  73 

IRANIA

N RED 

CRESC

ENT 

RESEARCH 

JOURNAL OF 

PHARMACOG

NOSY  57 

IRANIAN 

JOURNAL OF 

PHARMACEU

TICAL 

PHYTOTHE

RAPY 

RESEARCH   
28 

_________________________________ 
1 .Citation Linkages 

2 .Co-occurrence Similarities 

3  . Vector Space Model 

4 .Eigen value/Eigenvector Decomposition 

5  . Factor Analysis 

6  . Multidimensional Scaling 

7 .Latent Semantic Analysis 

8 .Cluster Analysis 

9 .Triangulation 

10 . Filtering 

11 . Zooming 

12 . Distortion 

13  . Social network analysis 
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MEDIC

AL 

JOURN

AL  65 

RESEARCH   
36 

سال 
 انتشار

2017 
181 

2019 
162 

2020 
160 

2021 
160 

2018 
152 

موسس
 ات

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
302 

علوم پزشکی 
 شهيد بهشتی

267 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد
171 

 دانشگاه آزاد
141 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران
102 

موضوع
 ات

 طب سنتی
269 

طب سنتی 
 ایرانی
203 

 گياهان دارویی
73 

 داروي گياهی
62 

 اسانس
54 

 اثر 56كمالی نژاد با در ميان نویسندگان  1هاي جدول براساس داده
به ترتيب در  اثر 35حاجی مهدي پور با و  اثر 38شریفی راد با ، 

وم علدر بين موسسات دانشگاه  اند.جایگاه اول تا سوم قرار گرفته
و  اثر 267علوم پزشکی شهيد بهشتی با ،   اثر 302پزشکی تهران با 

به ترتيب در جایگاه اول تا  اثر 171پزشکی مشهد با  دانشگاه علوم
 JOURNAL OFاند. در ميان مجالت نيز سوم قرار گرفته

ETHNOPHARMACOLOGY  73  ،
IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL 

JOURNAL  65  وRESEARCH JOURNAL 

OF PHARMACOGNOSY  57  جایگاه اول تا سوم را
اثر  181تعداد  2017در سال همچنين اند. به خود اختصاص داده

 160و  162نيز  2020و  2019در این ميان در سال  است.منتشر شده
در ميان موضوعات نيز موضعات طب سنتی با  است.اثر منتشر شده

در جایگاه اول و طب سنتی ایرانيان در جایگاه دوم  269فراوانی 
ته قرار گرفقرار دارند و گياهان دارویی نيز با فاصله در جایگاه سوم 

ها را با كمک رخدادي واژگان دادهدر ادامه براي بررسی هم است.
ر تجزیه و تحليل كردیم. اطالعات در نقشه ئنرم افزار ووس ویو

 نشان داده شده است. 1شماره 
 

 اي حوزه طب سنتیهكليدواژه . نقشه1تصویر
 8ها تشکيل  كليدواژه 1هاي بدست آمده از نقشهبرا اساس داده

خوشه موضوعی را دادند. همانطور كه در نقشه مشخص است بزرگی 
هاي رنگی در نقشه به تعداد فراوانی ها وابسته  ی توپکو كوچ

است. همچنين كليدواژه طب سنتی داراي بيشترین ميزان فراوانی 
 است.

 
 هاهاي خوشه. كليدواژه2جدول

 كليدواژه ها خوشه ها
 طب سنتی،گياه، داروهاي گياهی، اثربخشی، بيماري، مدیریت، درمان خوشه یک

، عصاره، مکانيزم، آپوپتوز فالونوئيد، اكسيد نيتریک ،  in-vitroآنتی اكسيدان ، خوشه دوم
 سرطان، مهار

 استخراج ، دیابت، عصاره آبی ، سميت ، سلول، برگ ، سياهدانه، دانه ،گلوكز خوشه سه

 خوشه چهار
تشکيل دهنده، بيماري آلزایمر ، زعفران، استرس، افسردگی، رزمارینيک اسيد، اجزاي 

 مغز،اضطراب

 خوشه پنج
 موش، ضد التهاب،  اسيد، كشف مواد مخدر ،

 سيتوكين ها، تركيبات فنلی، مشتقات،
 آلکالوئيدها ،آسم، گيرنده، آویشن شيرازي مولتی فلور

 in-vivoالتهاب، مدل، ميوه، درد، خوشه شش
 اجزاء ، كبد ،آسيب، ایمنی

 خوشه هفت
اسانس، گياه دارویی ، فعاليت آنتی اكسيدانی ، تركيب شيميایی ، ضد ميکروبی ، فعاليت 

 ضد باكتریایی ، فعاليت بيولوژیکی ، عصاره هيدروالکلی

 خوشه هشت
 آنتی باكتریال، محصوالت طبيعی، ضد قارچ،

 كارواكرول ، تيمول ، تاثير ، عالئم،
 محصوالت، استافيلوكوک اورئوس
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بعد از تعيين  شده است، ان نمای 2جدول و 1نقشه  در همانطور كه
اژه وارد تحليل شدند كه كليدو 384ها،  براي كليدواژه 5خط برش 

 82خوشه موضوعی را دادند. در این ميان خوشه یک با  8يل کشت
كليدواژه بيشترین تعداد كليدواژه ها را در خود جاي داده است. و 

كليدواژه كمترین ميزان را به خود اختصاص داده  19با  8خوشه 

پيوند بيشترین  302كليدواژه طب سنتی در خوشه یک با است. 
پيوند و  260گليدواژه اسانس با ميزان پيوند را دارا می باشد. و 

در  اند. قرار گرفته پيوند در خوشه هفت  239گياهان دارویی با 
ادامه براي بررسی همکاري هاي موسسات به تجزیه و تحليل آنها 

 پردازیم. نقشه همکاري موسسات در زیر گزارش شده است.می

 
 موسسات حوزه طب سنتیهمکاري  . نقشه2تصویر

موسسه حضور دارند كه  99در این همکاري  2نقشه  سبر اسا
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  دهند.تشکيل هفت خوشه را می

پيوند، بيشترین پيوند را داراست و به ترتيب دانشگاه علوم  77با 
پيوند  48پيوند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با  63پزشکی تهران با 

د و در این ميان دانشگاه شهيد در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتن
بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خوشه هم قرار گرفتند و 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خوشه چهار قرار گرفته است.
 

 
 در حوزه طب سنتی همکاري كشورها. 3تصویر

خوشه  5كشور تشکيل  31مشخص شده  3همانطور كه در تصویر 
قرار  4و ایتاليا در خوشه  2آمریکا در خوشه اند. ایران و را داده

ما ا . ميزان همکاري ها به شکل یکنواختی پراكنده استگرفته است
پيوند و آمریکا  28بيشترین ميزان همکاري ایران با كشور ایتاليا با 

در ادامه به بررسی ميزان همکاري نویسندگان  پيوند بوده است. 26با 
 گزارش شده است. 4تصویرپرداخته شده است كه در 

 
 

 
 در حوزه طب سنتی همکاري نویسندگان . نقشه4تصویر

نویسنده تشکيل  141مشخص است  4همانطور كه از تصویر شماره 
 37مدرک و  48در این ميان كمالی نژاد با  اند.خوشه را داده 11

و  22ور با ه یک قرار گرفته است. حاجی مهدي پپيوند در خوش
اثر  36پيوند و  16جاي دارد و شریفی را با  7مدرک در خوشه  34

در خوشه سوم قرار گرفته است. در ادامه براي بررسی اثربخشی 
رفته ن نيز مورد بررسی قرار گبيشتر نویسندگان مركزیت نویسندگا

 است و در جدول زیر گزارش شده است.

 
 . مركزیت نویسندگان حوزه طب سنتی3جدول

keyword degre keyword close keyword between 

Kamalinejad M 24 Hosseini M 1 Kamalinejad M 374.1969 

Choopani R 18 Iranshahi M 1 Naseri M 343.9332 

Hajimehdipoor H 17 Salehi B 1 Abdollahi M 277.9607 
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Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

Naseri M 17 Sharifi-Rad J 1 
Mozaffarpur 

SA 
227.8601 

Amin G 16 Sahebkar A 0.75 Amin G 217.4912 

-در ميان نویسندگان حوزه طب سنتی كمالی 3براساس جدول شماره 

، 24نژاد، چوپانی و حاجی مهدي پور به ترتيب با مركزیت درجه 
به ترتيب از باالترین ميزان برخوردار هستند حسينی،  17و  18

صالحی از مركزیت نزدیکی باالیی برخوردارند. ایرانشاهی و 
ناصري و عبدالهی نيز به ترتيب از مركزیت نژاد، همچنين كمالی

 بينابينی باالتري برخوردارند.
 
ساز كشف  نهيو زم یمندساز حوزه علم سنجناز عوامل توا یکی

وزه و فنون برگرفته از ح یمبان ،يساختار علم، براساس روابط استناد
 یعلم داتيتول تياهم  زانياطالعات است. با توجه به م يمصورساز
درمان و سالمت  در یطب سنت تيو اهم یوزه موضوعدر هر ح

  نقشه دانش ميترسی و علم داتيتول یررسپژوهش حاضر به بجامعه 
ب و یاطالعات گاهیدر پای طب سنتی دانشمندان ایرانی حوزه موضوع

 .پرداخته شده است نسیآو سا
پژوهش حاضر با هدف بررسی انتشارات حوزه طب سنتی ایران در 

انجام شد. نتایج بدست آمده حاكی از آن  2022تا  1987سالهاي 
است. در این ميان اثر منتشر شده 181تعداد  2017در سال است كه 

است. در ميان اثر منتشر شده 160و  162نيز  2020و  2019در سال 
در جایگاه اول  269نتی با فراوانی موضوعات نيز موضوعات طب س

و طب سنتی ایرانيان در جایگاه دوم قرار دارند و گياهان دارویی نيز 
در پژوهش منفرد و با فاصله در جایگاه سوم قرار گرفته است. 

اكسيدان و ، آنتیگياهان دارویی اثرات ضدویروسی( 32همکاران)
 گياهان و سایر اثرات بيولوژیک گياهان دارویی كنندگیترميم

( نيز به مباحث 33شيربيگی و همکاران) دارویی مطرح شده است.
ياهان گ كننده حافظه تیو نقش تقو یاثرات محافظت كننده عصب

 يوتايکروبيم موضوعات( 36وانگ و همکاران) دارویی پرداختند.
 ي مطرح كرده اند.روده و اتوفاژ

اثر و  38اثر ، شریفی راد با  56با  در ميان نویسندگان كمالی نژاد 
اثر به ترتيب در جایگاه اول تا سوم قرار  35حاجی مهدي پور با 

 .Mbwambo M.J( 35در پژوهش لوگا و سيف) اند. گرفته

Moshi and Z.H .در پژوهش  در جایگاه نخست قرار دارد
در  ( عبدالهی در جایگاه نخست قرار دارد. 38و همکاران) زاهدي

اثر ،  علوم پزشکی  302موسسات دانشگاه علوم پزشکی تهران با بين 
اثر به  171اثر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با  267شهيد بهشتی با 

 نتایج بدست آمده در اند.ترتيب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته
و همکاران گویاي همين مطلبد  (38)زاهدي و همکارانپژوهش 

دانشگاه  (34)و شکفته یقهفرخ يباقر ،ینكازرااست اما در پژوهش 
در ميان مجالت نيز تهران در جایگاه نخست قرار دارد. 

JOURNAL OF 

ETHNOPHARMACOLOGY  73  ،
IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL 

JOURNAL  65  وRESEARCH JOURNAL 

OF PHARMACOGNOSY  57  جایگاه اول تا سوم را
هاي وانگ بدست آمده در پژوهشنتایج اند. به خود اختصاص داده

و  زاهدي، (34)و شکفته یقهفرخ يباقر ،یكازران (،36و همکاران)
 يباقر ،یكازران همچنين نيز گویاي این مطلب است.  (38همکاران)

  Iranian در ميان مجالت ایرانی(34)و شکفته یقهفرخ
Journal of Public Health  را در جایگاه نخست معرفی

ها  كليدواژه 1هاي بدست آمده از نقشه براساس دادهكرده است. 
خوشه موضوعی را دادند. همانطور كه در نقشه مشخص  8تشکيل 

هاي رنگی در نقشه به تعداد فراوانی ها  است بزرگی و كوچی توپ
وابسته است. همچنين كليدواژه طب سنتی داراي بيشترین ميزان 

كليدواژه بيشترین تعداد  82در این ميان خوشه یک با  فراوانی است.
كليدواژه  19با  8كليدواژه ها را در خود جاي داده است. و خوشه 

كمترین ميزان را به خود اختصاص داده است. كليدواژه طب سنتی 
ميزان پيوند را دارا می باشد. پيوند بيشترین  302در خوشه یک با 

پيوند در   239و گياهان دارویی با  پيوند 260ليدواژه اسانس با و ك
 ،موسسات در همکارينتایج بدست آمده اند.خوشه هفت قرار گرفته

موسسه حضور دارند كه تشکيل هفت خوشه را ميدهند.  99
پيوند، بيشترین پيوند را  77دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی با 

و پيوند  63داراست و به ترتيب دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
پيوند در جایگاه اول تا سوم قرار  48دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 

گرفتند و در این ميان دانشگاه شهيد بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خوشه هم قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

 خوشه چهار قرار گرفته است.
اند. دادهخوشه را  5كشور تشکيل  31 همکاري كشورها، تحليلدر

قرار گرفته است.  4و ایتاليا در خوشه  2ایران و آمریکا در خوشه 
ميزان همکاري ها به شکل یکنواختی پراكنده است اما بيشترین 

 26پيوند و آمریکا با  28ميزان همکاري ایران با كشور ایتاليا با 
 11نویسنده تشکيل  141در تحليل نویسندگان پيوند بوده است. 

پيوند  37مدرک و  48اند. در این ميان كمالی نژاد با هخوشه را داد
 34و  22در خوشه یک قرار گرفته است. حاجی مهدي پور با 

اثر در  36پيوند و  16جاي دارد و شریفی را با  7مدرک در خوشه 
نتایج بدست آمده از مركزیت  خوشه سوم قرار گرفته است. 

دگان حوزه طب در ميان نویسننویسندگان حاكی از آن است كه 
نژاد، چوپانی و حاجی مهدي پور به ترتيب با مركزیت سنتی كمالی

به ترتيب از باالترین ميزان برخوردار هستند  17و  18، 24درجه 
حسينی، ایرانشاهی و صالحی از مركزیت نزدیکی باالیی 

نژاد، ناصري و عبدالهی نيز به ترتيب از برخوردارند. همچنين كمالی
 نی باالتري برخوردارند.مركزیت بينابي

 
 گیرينتیجه

 ، مطالعات وسيعیگسترش روزافزون طب سنتی در جهانباتوجه به 
 مطالعات مختلف در یبررسانجام گرفته است.  در این حوزهدر دنيا 
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 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  و طب پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

 اینشناخت بهتر  يبرا هاي آتیگام يگشاراه تواندیم این خصوص
اي همفهومی زمينهتحقيقات مذكور ساختار فکري و . باشدمی حوزه

موضوعی پر بسامد در قالب خوشه بندي و ترسيم ساختار فکري 
را بررسی  حوزه طب سنتی دانشندان ایرانیقلمروهاي موضوعی 

حوزه طب سنتی دانشندان ترسيم نقشه دانش مطالعات در كردند. 
تواند ضمن بررسی مطالعات در این حوزه و شناسایی می ایرانی

 هاي مرتبط، به ترسيم و درکترین پژوهشبطتأثيرگذارترین و مرت
هاي كالن و نيز توليدات گذاريعميق وضعيت ارتقاي دانش، سياست

با هدف  حوزه طب سنتی دانشندان ایرانیعلمی جدید در زمينه 
هاي نوین درمانی بپردازد كه این امر پيشگيري و تشخيص روش

ندهاي پژوهشی تواند زمينه را براي آشکارسازي و نيز ایجاد رومی
 سبب پيشرفت و پژوهش از این حاصل نتایجنوین هموار سازد. 

 بالقوه توانمندي موجب و حوزه ي موضوعی این پژوهشهاي تقویت

شد. پژوهشهاي  خواهدحوزه طب سنتی در پژوهش هایی در زمينه 
رو هاي پژوهشی قلمگيريچنين تحقيقاتی بر تصميماین قلمرو و این
گذارد و توجه و حمایت وزارت بهداشت و میسالمت تاثير 

 دانشگاه هاي علوم پزشکی را می طلبد.
 

 تضاد منافع
شار ی در انتتضاد منافعهيچگونه كه  نمایدمیاظهار  مقاله دگاننویسن

 .وجود ندارد این مقاله
 

 تقدیر و تشکر
مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از داوران محترم  گاننویسند

هاي ارزنده خود، موجبات ارتقاي مقاله را فراهم ییكه با راهنما
 نماید.آورند، اعالم می
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