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   دهیچک

مانند سرورها و    م یقابل تنظ  یمنبع مشترک از منابع محاسبات  کیبه   یدسترس   یکاربران برا   ینوظهور، تقاضا  یفناور  کیبه عنوان    یابر   انشیرا

  یی مختلف و شاخص ها  یتخصص  یدر حوزه ها  یاطالعات علم  دیتول  زانیم  یبا بررس  سنجی. مطالعه کتابکندیفراهم را م  یکاربرد   یهابرنامه 

اعتباربخش  یمختلف،  عامل  یشده در کشورها  دیاطالعات تول  زانیو سنجش م  یابیارز  یبرا  ا  یبه شمار م  یعلم  دات یبه تول  یدر    ن یرود. هدف 

و   یواژگان بود. پژوهش حاضر از نوع کاربرد  یپابمد بر اساس هم رخداد گاه یدر پا "یسالمت ابر"حوزه  یعلم  داتیتول یپژوهش، مطالعه کتابسنج

مقاله انجام شد. از نرم    491  یبرو  2019-2009یو در بازه زمان  ی بیترک  یدیژگان کلپابمد با وا  گاهیمطالعه در پا  نیانجام شد. ا  یسنجببا روش کتا

  ی روند   2017ده سال  بجز سال    یدر ط  یمقاالت حوزه سالمت ابر   دینشان داد تول  هاافتهیاستفاده شد.    لیتحل  یو اکسل برا   ووریووس و یافزارها

  5با    یل  ونگیکارلوس کوستا و سانگ    سندگانیحوزه بودند. نو  نیدر ا  نی دتریپر تول  بیترت  به  نیهند و چ  کا،یآمر  یداشته است. کشورها   یصعود

  ک، یپرونده سالمت الکترون  نترنت،یا  ،ی ابر   انشیانسان، را  یهارا واژه   یرخداد هم  نیشتریرا داشتند. ب  یابر   انشیمقاالت در حوزه را  نیشتریمقاله ب

باز  رهیذخ  ت،یامن مد  ها،تمیالگور  اطالعات،  یابیو  تله  افزار،  کاربر  ن، یسینرم  رابط  مرد،  زن،  بودن،    ، ی بهداشت  یهامراقبت  لیتحو  ،ی محرمانه 

کا از  یاز سرآمد بودن کشور آمر  یپژوهش حاضر حاک  جیوتبادل اطالعات سالمت داشتند. نتا  یداده کاو   ،یپزشک  یاطالع رسان  ،یارتباط  یهاشبکه 

  انش یخوشه مربوط به را نیترواژگان بزرگ یرخداد هم ل یدر انتشارات حوزه است. در تحل یصعود یو وجود روند یمت ابر نظر انتشارات حوزه سال

  ی ک یخوشه نشان از نزد کیدر  کیو سالمت الکترون یمراقبت بهداشت ک،یپرونده سالمت الکترون ا،یاش نترنتیاست که با موضوعات ا تمیآ 6با  یابر 

 است.   گریکدیها به  مباحث آن 

 .واژگان رخدادیسنجی، هم، کتابابری رایانش ابری، سالمت پابمد، تولیدات علمی،  کلمات کلیدی:
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Abstract  

Cloud computing is an innovative paradigm meeting the user's demand for 

accessing a shared source comprising adjustable computational sources, such as 

servers and applied programs. The aim of the research is to conduct a 

bibliometric study of the scientific productions on "health cloud". The present 

study, was conducted using a bibliometric method in 2019 on PubMed database. 

It was selected 491 research papers over the period 2009-2019   for analysis. Data 

analysis was performed using VOSviewer and Excel software. The findings 

revealed that the production of health cloud-focused papers over a decade, 

excluding those in 2017, had an upward trend. The US, India, and China were the 

most productive in this respect. Having presented 5 papers on cloud computing, 

Costa, Lee, were most productive. The greatest co-occurrence was that of the 

words cloud computing, Internet, electronic health records, computer security, 

information storage and retrieval, algorithms, confidentiality, male, delivery of 

health care, computer communication networks, medical informatics, mobile 

applications, data mining, and Health information exchange. The results of the 

present study indicate the leading status of the US in health cloud publications. In 

view of the recognition received for using cloud computing, the trend of the 

papers in the base was upward in nature. On analysis of the co-occurrence of 

words, the largest cluster was that of cloud computing with 6 items focused on. 
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 مقدمه   -  1

فناوری  گسترش  و  نفوذ  به  توجه  حرکت  با  و  جدید  های 

به سمت  سیستم اطالعاتی  و  های  خود  اطالعات  کردن  دیجیتالی 

آن دادن  قرار  وب  جدیدتحت  پارادایم  به  توجه  لزوم  رایانش   ها، 

محیط    1ابری  این  با   نیاز  مورد  کارهای  و  ساز  نمودن  فراهم  و 

مدل  بتوان  اطالعاتی،  آن  اساس  بر  تا  هست  ارایه  به  نیاز  هایی 

 هایی قوی پایه ریزی کرد. زیرساخت 

 المللی در بین تعاریف ارایه شده از رایانش ابری، موسسه بین

 داده ارائه ابری رایانش از جامعی تعریف ،2فناوری  و استاندارد

 آسان دسترسی فراهم آوری برای  است مدلی ابری رایانش"است:  

به طریق  از  کاربر تقاضای  اساس بر  منابع  از ایمجموعه  شبکه 

 و  منابع  مدیریت  به نیاز  ترینکم با  پیکربندی و تغییر قابل رایانشی

 فراهم سرعت به خدمات ارائه دهندگان مستقیم به دخالت نیاز یا

 .  ] 1["استفاده قرار گیردشده تا مورد  

مدل  جمله  میاز  ابر  در  اطالعات  استقرار  ابر  های  به  توان 

که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان    3خصوصی 

است آمده  وجود  انجمنیبه  ابر  که    4؛  سازمان  چندین  توسط 

از   زیرساخت،  یک  گذاردن  اشتراک  به  با  دارند  یکسان  نیازهای 

بهره مزایای   ابری  میرایانش  عمومی گردندمند  ابر  که   5؛ 

و   کنند؛های متعدد از یک زیرساخت مشترک استفاده می مشتری 

 یک بستر در سازمان یک خصوصی ابر بستر دادن قرار  6ابر ترکیبی 

 . ]2[عمومی اشاره نمود  ابر

و   سالمت  سطح  ارتقای  سالمت،  نظام  اصلی  ماموریت 

ی این امر  نیازهـای مـردم و جامعـه اسـت، الزمه پاسـخگویی بـه  

در   سالمت  اطالعات  برابر  توزیع  برای  سالمت  فناوری  بروزرسانی 

می  مردم  سیستممیان  بهداشتیباشد.  اطالعات  از     7های 

این  ترین حوزه مناسب  ابری در سالمت است.  های کارکرد رایانش 

مل و به اشتراک  ها برای غلبه بر مشکالتی از قبیل عدم تعاسیستم

می  اطالعات،  منابع  گذاری  تا  شوند  طراحی  ابر  بر  مبتنی  توانند 

 . ]3[اطالعات بهداشتی را یکپارچه سازی کنند

 
1 Cloud Computing 

2 National Institute of Standards and Technology (NIST) 

3 Private cloud 

4 Community cloud 

5 Public cloud 

6 Hybrid cloud 

7 Healthcare information system 

 بهتر مدیریت تواند عالوه برانتقال اطالعات پزشکی به ابر می 

انعطاف پذیری   سالمت و  شخصی، مقیاس پذیری بیشتر، عملکرد 

ها انجام دهد،  بیشتر،  صرفه جویی قابل توجهی در ارتباط با هزینه

فرصت  ابری  رایانش  برای  بنابراین  بهبود    افرادهای جدیدی  جهت 

 .  ]4[کنددرمان فراهم می 

ابری در مقاالت انتشار سالمت   رشد اخیر دهه در حوزه 

که زیادی خدمات   استفاده  برای  آن  هایویژگی  از  شینا  داشته 

الکترونیک می  در سالمت  ابزار بهترین راستا این باشد. دردنیای 

 انتشار خروجی و  های پژوهشیاصولی گرایش  تحلیل و تجزیه برای

  .است کتابسنجی تحلیل  غیره   و کشور نویسنده، موضوع، هر

 پرتو توانند درگیرنده میتصمیم نهادهای و مسئوالن پژوهشگران،

بدست   خوبی  پشتیبان  خود  تصمیمات  برای  شده،  کسب  دانش 

 آورند. 

بهکتاب یکسنجی  مورداستفاده  عنوان  علمی    کسانی رشته 

  تکنولوژی،   و  علم  در  گذاریسیاست   زمینه  در  که  است

توزیع  کنندی م  یسازمتصمی برای  کشورها  از  بسیاری  در  حتی   .

شود. جایگاه  استفاده می  سنجیکتاببودجه تحقیقاتی از معیارهای 

پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت به دلیل گستردگی موضوعات  

ای  اندازه ها، به و ارتباط تنگاتنگ با سالمتی و کیفیت زندگی انسان

کثر کشورها را  توجهی از بودجه پژوهش امهم است که بخش قابل

های پزشکی  با توجه به اهمیت پژوهش .  دهدبه خود اختصاص می 

هزینه  لحاظ  به  آنهم  صرف  که  میای  لحاظ  ها  به  هم  و  شود 

که  نتیجه شاخصبرای  ای  بهبود  جامعهکمک  سالمت  ،  دارد   های 

جنبه و  سنجش  آموزش  نظام  هر  برای  پژوهش  مختلف  های 

دارد اهمیت  بسیار  پزشکی  روش.  ]5[پژوهش  از  های  یکی 

حوزه  در  دانش  ساختار  تحلیل  برای  رواج  پراستفاده  مختلف  های 

واژه   ،دارد میان  بهارتباط  قسمتهای  در  مختلف کاررفته  های 

از    ها و مانند آنمدارک ازجمله عنوان، چکیده، کلیدواژه  است که 

واژگانی  تر، تحلیل همشود. به عبارت دقیقواژگانی یاد می آن به هم

های  رود و از روش رخدادی به شمار می های هم ز انواع تحلیلیکی ا

کتاب رابطه  مهم  نگاشت  برای  که  بوده    مفاهیم،   میانسنجی 

کار    هااندیشه  به  اجتماعی  علوم  و  پایه  علوم  در  مشکالت  و 

   .  ]6[رودمی

عنوان   به  علمی  های  نقشه  از  استفاده  ابزار  امروزه،  یک 

پ و  ساختار  مطالعه  برای  زمینهقدرتمند  علمیویایی  اهمیت    های 

ساختار یک رشته علمی را  ها زیادی کســب کــرده  اســت. نقشه 

حوزه،   در  مهم  موارد  بین  روابط  دادن  نشان  و  با  رشد  چگـونگی 

زمان طی  در  ها  حوزه  این  می  توسعه  محققان  نمایش  دهند. 

های کتابشناختی برای به دست آوردن درک بهتر  توانند از نقشه می
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ها، بعضی از نقشه. کنند، استفاده کنندای که در آن کار میحوزه از 

دیگر   بعضی  و  مجالت  و  نویسندگان  بین  ارتباط  مثال  عنوان  به 

 . ]7[دهندروابط بین واژگان کلیدی را نشان می

تحلیل هم روش  واژه   واژگانواژگانی  در  یا کلیدی، حضور  ها 

محتوای نزدیک    دهندهمفاهیم در کنار یکدیگر در یک مدرک نشان

اندازه آن با  که   است  یکدیگر  به  همها  این  میزان  رخدادی  گیری 

ترسیم کرد. این  حوزه تحقیقاتی را    یکسـاختار مفهومی  توان  می

اصطالح   هر  حضور  دفعات  تعداد  شمارش  با  مفهومی  شبکه 

هم و  میموضوعی  ترسیم  دیگر  موضوعات  با  آن  بر  شود.  نشینی 

اگر دو    حلیل  هـم  رخـدادی  واژگـاناسـاس روش  تجزیـه و  ت

ارتباط   از  نشان  تکرار شوند،  با هم  بیشتر  اصطالح در یک مدرک 

توان رابطه میان  معنایی بیشتر آن دو با یکدیگر است. همچنین می

از   دو موضوع علمی را استخراج و توسعه و پیشرفت آن دو حوزه 

 . ]8[علم را ردیابی نمود

سنجی زمینه در و انجام زیادی ت تحقیقا کتاب   از شده 

 هایاخیر فعالیت  هایسال  در نیز موضوع رایانش ابری در طرفی

انجام   شده  انجام مختلفی پژوهشی  آن  بروی  مروری  که  است 

تحلیل علم سنجی از   "در مقاله خود  ]9[ 1گیرد. هلیگ و واس می

ابری رایانش  اسکوپوس   "ادبیات  پایگاه  سال    2بروی  تا    2008از 

داد.   32620ی  درباره   2013 انجام  فرد  به  منحصر  واژه    کلید 

آر "نویسنده   کشورهای   "3بویا  و  استرالیا  آمریکا   از  و  چین 

دارند.   را  ابری  رایانش  زمینه  در  شده  تولید  مقاالت  بیشترین 

محاسبات  کلیدواژه  امنیت،  سازی،  مجازی  ابری،  رایانش  های 

سیستمشبکه  کاای،  ماشین   مپیوتری، های  اینترنتی،  خدمات 

هادوپ  را  4مجازی،  فراوانی  بیشترین  ابری  خدمات  و  اینترنت،   ،

وانی و حافظ داشتند. تحلیل علم "در مقاله خود به    ]10[5جان، 

ابری رایانش  ساینس   "سنجی  آف  وب  پایگاه  سال   6در  های  در  

ها الگوی رشد ادبیات رایانش ابری در  پرداختند. آن   2009-2013

تعداد   به  را  هند  و  برتر  کشور  ده  کردند.    1879نشریات  بررسی 

ترین انتشارات را از آن آمریکا و چین بیشترین انتشارات و هند کم

بازه   این  در  صعودی  رشدی  حوزه  این  انتشارات   داشتند.  خود 

 
1 Heilig &Voß 

2 Scopus 

3 Buyya R 

4 Hadoop 

5 Jan, Wani& Hafiz 

6 Web of Science 

ا داشته  کاراتیکایان   سیواکومارن،ست.  زمانی  و    ]11[7سامیناتان 

عنوان   با  انتشارات  "پژوهشی  توسعه  و  رشد  سنجی  علم  مطالعه 

ابری رایانش  و داده    "حوزه  داده   پایگاه  انجام  از  را  آف  "ها   وب 

استخراج نموده است. تحلیل    2010-2001های  در سال    "ساینس

و کشور  " بویا آر"نده  پرونده مربوط به ابر نشان داد که نویس  510

کرده تولید  را  مقاالت  اکثریت  مرور  آمریکا  به  مقاالت  تعداد  و  اند 

داشته  صعودی  روندی  خود    ]12[8سیداقژیا  اند.زمان  پژوهش  در 

یک مطالعه کتابسنجی درباره تولیدات رایانش ابری در پایگاه وب  

پرداخته  سال(  21) 2017تا  1996های آف ساینس  در دوره سال 

سایت افزار هیست  نرم  از  استفاده  با  ویوور   9و  ووس  تحلیل   10و 

از   " بویا آر"ها نشان داد که  نویسنده  نتایج انجام داده است. یافته 

استرالیا بیشترین تولیدات در این حوزه را به خود اختصاص داده و  

داشته  تولید  در  صعودی  روندی  زمان  گذر  در  اند.  مقاالت 

در پژوهش خود به علم سنجی رایانش ابری در      ]13[11هانومت 

ای  تریپل  آی  سال   12پایگاه  بر    2016  -2013های  در  مبتنی 

یافته  101 است،  پرداخته  پژوهشی  منتشر  مقاله  مقاالت  نشان  ها 

سال  این  طی  در  و  شده  داشته  صعودی  روندی  آر"ها    " بویا 

  بیشترین تولید مقاله را داشته است.

پژوهش  نشان  هاپیشینه  مرور   و  بررسی  به که هاییداد که 

انجامپژوهش  تحلیل ابری در شده های  رایانش   به است، حوزه 

های وب  در بازه زمانی متفاوت در پایگاه  شده مقاالت نمایه تحلیل

 در هیاند و  پژوواسکوپوس و آی تریپل ای پرداخته  آف ساینس

حوزه   ساختار ترسیم در واژگان رخدادی هم کاربرد روش خصوص

 تحقیق اصلی است. مساله نشده سالمت ابری در پایگاه پابمد انجام

 محققان موضوع،  اهمیت  به توجه با  که شود ناشی می  آنجا از  حاضر 

تحقیقات برای کافی به  نیاز خود توسعه   زمینه در اطالعات 

در   پابمد پایگاه اهمیت  به باتوجه و دارند این حوزه علمی تولیدات 

 سنجی کتاب مطالعه حاضر، اصلی پژوهش    حوزه سالمت، هدف

  2019-2009بازه زمانی ) در پابمد  پایگاه در "سالمت ابری"حوزه 

به   پاسخگویی  درصدد  که  است  است:  (  زیر  اختصاصی  اهداف 

علمی رشد  روند  تعیین ابری،  مقاالت  سالمت   تعیین حوزه 

 مربوطه و تعیین مقاالتانتشار   بیشترین با کشورها و نویسندگان

 
7 Sivakumaren, Swaminathan & Karthikeyan 

8 Siddagangaiah 

9 Histcite 

10 VosViewer 

11 Hanumanth  

12 IEEE 
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اهداف   حوزه  این مقاالت در  واژگان رخدادی  هم وضعیت از 

 .بود پژوهش این اختصاصی

 روش کار  -  2

 روش  اساس بر  و است کاربردی  نوع  ازنظر  پژوهش این

تحلیل هم  کتابسنجی انجام رخدادی از طریق  برای    .شد واژگان 

در  هاداده استخراج   پیشرفته  ابزار جستجوی  از  استفاده  با    گاه یپا، 

متون    پابمد به  مرتبط  ابری" حوزه منابع  زمانی   "سالمت  بازه  در 

دل  2019-2009  سالهده شد  لیبه  بازیابی  مقاالت،  بودن    . جدید 

انتخاب این پایگاه به دلیل جامع بودن و نمایه شدن اکثریت متون 

 زیر  مرحله سه  در پژوهش جامان   حوزه سالمت در پایگاه پابمد بود.

 شد.  انجام

از استفاده  با  اول:  جستجوی   مرحله   شده تعیین فرمول 

به گستردگی حوزه سالمت    باشد.   محدود نتایج (1)جدول توجه 

مفاهیم   پرونده  الکترونیک،  بهداشتی،  مراقبت  اطالعات  سیستم 

ابزارهای   بعنوان  شخصی،  سالمت  پرونده  و  سالمت  الکترونیک 

واژه   کلید  همراه  به  جستجو  مفاهیم  برای  الکترونیک  سالمت 

شدند.    انتخاب  ابری  ابزارهای  رایانش  این  با  الکترونیک  سالمت 

می کمک  مختلف  جوامع  سالمت  وضعیت  بهبود  به  . کندنوآورانه 

  اصطالحنامه شده در    افتی  یها   دواژهیهمان کل  قایدق  میمفاهین  ا

 بودند.   1مش 

مرتبط بودند  مقاالت  پژوهش  به  ورود  معیار  دارای  را    که 

، تکراری و دسترسی به متن  مربوطنا  یی کههاپژوهش آوری و  جمع 

گردید. حذف  نبود،  پر    کامل  موضوعات  تعیین  برای  نمونه  تعداد 

 مقاله بود.   491ابری شامل  رخداد حوزه سالمت  

 

 مدالین  پایگاه در پیشرفته جستجوی فرمول (:1-)جدول

 فرمول جستجو 

"Electronic health record" OR "Health Care Information 

System" OR "Personal Health Record"  And cloud 

AND (("2009/05/30"[PDAT]: computing 

"2019/05/27"[PDAT])  

داده  دوم:  آمدهمرحله  دست  به  برای پایگاه از های   پابمد 

 از شده استخراج رکوردهای کلیه گردید. ابتدا  سازی  تحلیل آماده

در فرمت خاص به نرم افزار ووس ویوور وارد گردید و   پابمد پایگاه

 
1 MeSH  

نقشه  و  کلمات  رخدادی  هم  برای  جدول  گردید،  ایجاد  آن  های 

 ترسیم جداول و نمودار از نرم افزار اکسل استفاده شد. 

های بدست  ها و داده تفسیر نقشه مرحله، این سوم: در مرحله 

بر تول روند تعیین یعنی  سواالت تحقیق اساس آمده   یدات،رشد 

پربسامدترین   پرتولیدترین نویسندگان، پرتولیدترین کشورها، 

 واژگان انجام شد.  رخدادی هم تعیین و ها،واژه 

ویوور     مشاهده  ووس  و  ساخت  برای  رایگان  افزار  نرم  یک 

مینقشه که  اســت،  کتابشناختی  نقشــه های  های  تواند 

یا نقشه    استنادیهای هم نویســندگان یا نشریات بر اســاس داده 

داده اســاس  بر  را  کلیدی  هم واژگان  نمایش  های  رخــدادی 

 ]14[دهد

 یافته ها   –  3

  2009( روند رشد مقاالت از سال 1ها نشان داد )نمودار یافته

سال    2016تا   در  اما  بوده  صعودی  صورت   روندی    2017به 

 کاهشی داشته، سپس روند صعودی در پیش گرفته است.  

 

(: روند تولید مقاالت علمی در حوزه سالمت ابری در  1-)نمودار

 2019-2009پایگاه پابمد در بازه زمانی 

مور ابری  در  سالمت  حوزه  انتشارات  در  سرآمد  کشورهای  د 

ها نشـان داد کشورهای ایاالت متحـده آمریکـا، هند، و چین  یافته

کشـورها هستند و کشور ایران در این زمینـه  پرتولیدترینترتیب  

 (. 2فاقـد مقاله بود)نمودار
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(: توزیع فراوانی پرتولیدترین کشورهای جهان در حوزه  2-)نمودار

 2019-2009سالمت ابری در پایگاه پابمد در بازه زمانی 

ووس  برای تهیه شبکه همکاری نویسندگان در نرم افزار 

  "1 " های منتشر شده توسط نویسندگان، حداقل تعداد مقاله ویوور 

و شده  گرفته  نظر  در  تحلیل    2176تعداد   مورد  مورد  نویسنده 

خوشه  تحلیل  و  تجزیه  محققان  قرارگرفتند.  همکاران  شبکه  از  ای 

های قرمز، آبی  خوشه در رنگ  3دهد که این شبکه شامل نشان می

نویسندگان   است.  لی و    1کارلوس کوستا و سبز  یانگ   و    2سانگ 

 5شیائوکیان جیانگ    و  4یالکوپولوس واسو جورج    3فلورا مالماتنیو

(  3(. در )نمودار2اند)جدولمقاله بیشترین مقاالت را داشته  5با    و

با   ابری  سالمت  زمینه  در  پرتولید  نویسندگان  همکاری  شبکه 

افزار   نرم  از  ویوور  استفاده  آبی  ووس  و  قرمز  سبز،  خوشه  سه  در 

 ترسیم شده است. 

 

 

 

 
1 Carlos Costa 

2 Sungyoung Lee   

3 Flora Malamateniou 

4 Vassilacopoulos George 

5 Xiaoqian Jiang 

سالمت  فراوانی پرتولیدترین نویسندگان در حوزه(: 2-)جدول

 2019-2009های ابری در پایگاه پابمد در سال

rank author document Total link 

strength 

1 Carlos Costa 5 26 

2 Sungyong Lee 5 15 

3 Flora Malamateniou 5 15 

4 George Vassilacopoulos 5 10 

5 Xiaoqian Jiang 5 10 

6 Miguel Lopez-coronado 4 19 

7 Sorina Lupse 4 9 

8 Carolyn Mcgregor 4 8 

9 Oliveira Jose luis 4 5 

10 Koufi Vassiliki 3 3 

11 Feipei Lai 3 22 

12 Lucila Ohno-machado 3 18 

 

( شبکه همکاری نویسندگان پرتولید در زمینه سالمت 3-)نمودار

 ابری

کلیدی  برای پیدا کردن مباحث مهم تحقیق و توزیع واژگان  

ترسیم نویسندگان واژگان هم نقشه  و   ابتدا  حوزه، این رخدادی 

ووس   افزار   نرم  پایگاه پابمد وارد از شده استخراج  رکوردهای کلیه

امکان افزار  نرم  شد.   مبنای بر واژگانی هم نقشه ترسیم ویوور 

تحلیل   دارد. در  را متون و نیز مش چکیده و عنوان های کلیدواژه 
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 شود می تعیین هاکلیدواژه  برای رخدادی هم آستانه واژگانی هم

 بار "10"واژه در مش هر برای رخدادی حداقل هم تحقیق این در.

عنوان   در  در "  3  "و  واضح شده گرفته  نظر بار  که است.   است 

 نکرده  کسب  را  رخدادی  هم آستانه هاآن  های واژه  موضوعاتی که

اینمی  حذف تحلیل نتایج از  اند،   هم تحلیل در  مشکل شوند. 

ومی  کمتر  رخدادی هم  آستانه آوردن پایین با  واژگانی   شود 

 کم هایواژه  حجم ولی شوند،می  بازیابی بیشتری هایکلیدواژه 

 کند.می  مشکل را نقشه درک و رفته شدت باال به نقشه در ارزش

واژه  فوق رخدادی هم آستانه نظرگرفتن در با  مورد هایبرای 

 عناوین واژه در   37درمش و   را  واژه 58 تعداد  افزار  نرم بررسی، 

شناسایی مورد  مدارک  این  واژگانی هم نقشه  و نمود مطالعه، 

 که است ذکر شد. شایان ترسیم فوق افزار نرم کمک به واژه تعداد

 مفاهیم بین ارتباط دهنده نشان نقشه درسطح مفاهیم خطوط بین

به    است نزدیک  دارند،  باهم  بیشتری  ارتباط  که  کلیدی  واژگان  و 

می قرار  نقشه  در  کوچکی   و بزرگی همچنین،گیرند.  یکدیگر 

است.   مفهوم هر مورد در  موجود دانش میزان دهنده نشان ها،دایره 

ای است که کلیدواژه در آن واقع  ها نشان دهنده خوشه رنگ دایره 

است.  شود،می  مالحظه ( 4 ر)نمودا در که گونه همان  شده 

مورد تمرکز بیشترین موضوعات   روی بر ترتیب به مطالعه  متون 

اطالعات سالمت،   انتقال  الکترونیک سالمت،  پرونده  ابری،  رایانش 

 به  تری نسبتبزرگ  دایره دارای  هاآن  که باشدانسان، زن و مرد می

 .هستند مفاهیم بقیه

 

 موضوعات براساس واژگان عنوان نقشه هم رخدادی (: 4-)نمودار

 

 در مفهوم هر گرفتن قرار محل ها،نقشه گونه این تحلیل در

 هر نسبی فاصله بلکه دهد،نمی دست به خاصی نقشه، اطالع سطح

بین که است مفاهیم سایر تا مفهوم  مشخص را مفاهیم رابطه 

واژگان می فاصله  می  هانقشه  در سازد.  کهمشخص   متون  کند 

 یکدیگر را بر هاآن  اثرات و ارتباط  مورد در  میزان چه به موجود

 سالمت مفهوم  به  نزدیک  رایانش ابری  مفهوم  اند. اگرصحبت کرده 

این  است، گرفته قرار  اثرات به  موجود، متون  در که معناست به 

 مفهوم  زیاد که فاصله زمانی است. اما  شده توجه یکدیگر بر هاآن

 در که معناست این به شود،می دیده اشیاء اینترنت   از رایانش ابری

 شده کمترتوجه  یکدیگر بر  واژگان این اثرات به  موجود  ادبیات

 است. 

ها در حـوزه سالمت ابری بـر اسـاس هـم  پرکاربردترین واژه 

رخداد   با  و  موضوعات  روی  بر  ترتیب  به  عنوان  واژگان  رخدادی 

پرانتر،   ابری)داخل  بزرگ)82پردازش  اطالعات  تله  21(،   ،)

امنیت)19مدیسین) پرونده 9(،  الکترونیکی)(،  بهداشتی  (،  8های 

(،  7، حریم خصوصی)(8(، بهداشت سالمت)8های بهداشتی)مراقبت 

ماشینی) پزشکی)6یادگیری  رسانی  اطالع  تلفن  5(،  سالمت   ،)

داده5همراه) تحلیل  و  تجزیه  بزرگ)(،  بیوانفورماتیک)4های   ،)4  ،)

عمیق)4یادگیری) شده)4(،  توزیع  محاسبات  رسانی  4(،  اطالع   ،)

اشیا)4بهداشتی) اینترنت  دسترسی)4(،  کنترل  احراز  3(،   ،)

 (. 3بود )جدول(  3هویت)
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رخداد پرکاربردترین واژگان عنوان در حوزه سالمت (: 3-)جدول

 2019-2009ابری در پایگاه پابمد در بازه زمانی 

rank keyword occurrences Total link 

strength 

1 Cloud computing 82 57 

2 Big data 21 20 

3 telemedicine 19 19 

4 Security 9 14 

5 Electronic health records 8 9 

6 Healthcare 8 6 

7 M health 8 7 

8 Privacy 7 8 

9 Machine learning 6 7 

10 Medical information 5 1 

11 Mobile health 5 5 

12 Big data analytics 4 6 

13 Bio informatics 4 6 

14 Deep learning 4 3 

15 Distributed computing 4 3 

16 Health informatics 4 3 

17 Internet of things 4 2 

18 Access control 3 6 

19 Authentication 3 5 

خوشه، نقشه هم رخدادی واژگان    9آیتم در    31به طورکلی  

 (.  4نماید)نمودارعنوان در حوزه سالمت ابری را مشخص می

 در ها،خوشه  این از یک هر موضوعی بندی منظور تقسیم به

کلیدی خوشه هر بیشترین  که ای  واژگان   به بود، تکرار دارای 

نسبتی شده انتخاب خوشه نام عنوان  این   از  یک  هر که است. 

 ( نشان5نمودار در) دارند، واژگانی هم شبکه تشکیل در هاخوشه 

آیتم   6ترین خوشه مربوط به رایانش ابری با بزرگ  .است شده داده

الکترونیک،   سالمت  پرونده  اشیا،  اینترنت  موضوعات  با  که  است 

از   نشان  خوشه  یک  در  الکترونیک  سالمت  و  بهداشتی،  مراقبت 

   به یکدیگر است.ها  نزدیکی مباحث آن 

 

های تشکیل دهنده  شبکه هم رخدادی  نسبت خوشه (:5-نمودار)

 واژگان موضوعی عنوان 

بیشترین   ترتیب  به  مـش  واژگان  رخدادی  هم  تعیین  برای 

تمرکز متون مورد مطالعه در موضـوعات و بـا رخداد داخل پرانتـز،  

ابری)283انسان)  رایانش  پرونده114اینترنت)(،  196(،  سالمت   (، 

)97الکترونیک) امنیت  اطالعات)88(،  بازیابی  و  ذخیره   ،)82   ،)

افزار)60ها)الگوریتم نرم  مدیسین)58(،  تله  محرمانه  56(،    ،)

زن)51بودن) مرد)42(،   ،)42( کاربری  رابط  تحویل  39(،   ،)

(، اطالع رسانی  34های ارتباطی )(، شبکه 39های بهداشتی)مراقبت 

کاوی)28)پزشکی اطالعات سالمت)21(،داده  تبادل  و  بوده  20(،   )

 (.  4است)جدول  

رخداد پرکاربردترین واژگان مش در حوزه سالمت  (:4-)جدول

 2019-2009ابری در پایگاه پابمد در بازه زمانی 

rank keyword occurrence

s 

Total link 

strength 

1 Humans 283 1290 

2 Cloud computing 196 901 

3 internet 114 556 

4 Electronic health records 97 506 

5 Security 88 472 

6 Information storage&retrieval 82 388 

7 algorithms 60 333 

8 confidentiality 51 292 

9 Female 42 284 

10 male 42 279 

11 Delivery of health care 39 171 
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12 communication networks 34 170 

13 Medical informatics 28 144 

14 Mobile application 27 193 

15 adult 26 125 

16 Data mining 24 170 

17 Data base 21 100 

18 Health information exchange 20 100 

خوبی   نسبتاً  پراکندگی  از  نقشه  سطح  در  مفـاهیم 

پژوهشگران   که  است  آن  دهنده  نشـان  امـر  این  و  برخوردارند، 

پرداخته  متنوعی  موضـوعات  بـه  ابری  سالمت  فاصله  حوزه  اند. 

واژگان از یکدیگر نشان دهنده این اسـت که در متون به چه میزان  

آن  اثـرات  و  واژگان  آن  ارتبـاط  پرداخته به  یکدیگر  بـر  به  ها  اند. 

واژگان   اگـر  مثال  اطالعات  عنوان  کاوی،  داده  ابــری،  رایانش 

گرفته  قرار  یکدیگر  به  نزدیک  افزار  نرم  و  این  پزشکی،  به  اند، 

ها بر یکدیگر توجه  معناست که در متون مورد بررسی به اثرات آن 

شده است. به طورکلی نقشه هم رخدادی واژگـان مـش در حـوزه  

ترین گ نماید. بزر خوشه را مشخص می   5واژه در    58سالمت ابری  

بزرگ    20خوشـه شامل   و  واژگان کلیدی آن  واژه    "انسان"ترین 

 اســت که نشان دهنده اهمیت انسان در حوزه سالمت ابری است. 

 

 نقشه هم رخدادی موضوعات براساس واژگان مش(: 6-)نمودار

 

 سالمت ابری حوزه  در واژگان مش رخدادی  هم نمودار نقشه

 از  یک  هر نقشه این نماید. درمی مشخص   را خوشه ( نه6 )نمودار 

 باشد.  می خوشه یک معرف رفته کار به های رنگ

 

 

های تشکیل دهنده  شبکه هم رخدادی  (: نسبت خوشه7-)نمودار

 واژگان مش 

 در ها،خوشه  این از یک هر موضوعی بندی منظور تقسیم به

کلیدی خوشه هر بیشترین  که ای  واژگان   به بود، تکرار دارای 

نسبتی شده انتخاب خوشه نام عنوان  این   از  یک  هر که است. 

 ( نشان7)نمودار   در  دارند، واژگانی هم شبکه تشکیل  در هاخوشه 

 .است شده داده

 های آتیگیری و پژوهشنتیجه  –  4

اهمیت   دلیل  و  به  پزشکی  علوم  در  بخش    ،سالمتپژوهش 

؛  داده استرا به خود اختصاص  کشورها  از بودجه پژوهش    زیادی

و   سنجی  شدن  کتاب  شفاف  موجب  واژگان  رخدادی  هم  تحلیل 

و   موضوعات  و  درحوزه سالمت   هاآن   ی  رابطهمفاهیم  یکدیگر    با 

نتایج پژوهش  .  شودمی  ی مختلف پژوهشهاجنبهو سنجش  ابری  

 نشان داده شد.   5به صورت مقایسه ای در جدول
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 ج پژوهش با پیشینه پژوهشی(: مقایسه نتا5-)جدول

ف 
دی

ر
 

در  "سالمت ابری"تاب سنجی تولیدات علمی حوزه ک  نتیجه گیری 

 پابمدپایگاه 

 هم خوانی با پژوهش ها

 و کاراتیکایان   سامیناتان  سیواکومارن، افزایشی  روند رشد مقاالت  1

(2015 ،) 

 ( ، 2017سیداقژیا )

 ( 2017هانومت )

کشورهای پر نشر در حوزه   2

 سالمت ابری 

 سامیناتان و کاراتیکایان   سیواکومارن، کشورهای آمریکا، هند و چین 

(2015 ) 

 ( 2014هلیگ و واس )

 ( 2015جان، وانی و حافظ )پژوهش  

و فلورا    نویسندگان کارلوس کوستا و سانگ یانگ لی نویسندگان پر انتشار  3

 شیائوکیان جیانگ  و    یالکوپولوسواسو جورج    مالماتنیو

 (، 2015) سامیناتان و کاراتیکایان

 ( ، 2017سیداقژیا )

 ( ، 2017هانومت )

 ( 2014هلیگ و واس )

 "بویا آر"نویسنده  

4 

 

انسان، رایانش ابری، اینترنت، پرونده سالمت   واژگانهم رخدادی  

بازیابی اطالعات،  الکترونیک، امنیت، ذخیره و  

ها، نرم افزار، تله مدیسین، محرمانه بودن، زن،  الگوریتم

های بهداشتی،  مرد، رابط کاربری، تحویل مراقبت 

داده کاوی،   های ارتباطی، اطالع رسانی پزشکی،شبکه 

 تبادل اطالعات سالمت 

 ( 2014هلیگ و واس )

 

 

کارکرد   واژگاننقشه از  رخدادی  هم  سازی    ،های  آشکار 

است.   خاص  حوزه  یک  های  نقشه گرایش  با  این  آشنایی  برای  ها 

توانند تصویری کلی  آید و می دانش آن حوزه، نقطه آغاز بحساب می

دهند.   دست  به  دانش  آن  که  از  داد  نشان  ها    مفـاهیم یافته 

نقشه    آمدهدست به سطح  پژوهش،  در  نسبعلمی  پراکندگی  تاً  از 

نشان  امـر  این  و  برخوردارند  پژوهشگران  خوبی  است که  آن  دهنده 

 .  را پوشش داده اند  مختلف  موضـوعاتخوبی  بـه    ابریحوزه سالمت  

 مفهوم هر  گرفتن قرار محل ،سنجیی علمی کتاب هانقشه تحلیل در

 نسبی فاصله بلکه  ،دهدنمی  دست به خاصی نقشه، اطالع سطح  در

بین  که است  مفاهیم سایر تا  مفهوم  هر  مشخص  را  مفاهیم رابطه 

 موجود متون که کندمیمشخص  هانقشه  در . فاصله واژگانسازدمی

بر  هاآن  اثرات و  ارتباط  مورد در میزان  چه  به صحبت   یکدیگر  را 

دهد.  ها به کاربر امکان کشف روابط بین عناصر را مینقشه   .اندکرده 

از   دورتر  متفاوت  عناصر  و  مجاورت هم  در  یکدیگر  با  عناصرمرتبط 

رایانش   مفهوم  یافته ها نشان داد که.رندیگی میکدیگر در نقشه قرار  
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 که معناست  به این  است، قرارگرفته سالمت  مفهوم  به  نزدیک  ابری 

 است؛ اما  شده  توجه بیشتر  یکدیگر بر  هاآن  اثرات  به  موجود،  متون  در

 دهد، نشان مییادگیری عمیقو   رایانش ابری میهامف بین  زیاد فاصله

نسبت   یکدیگر بر  واژگان  این  اثرات  به  موجود ادبیات در که  به 

 است.  شده توجه  یکمتر

نقشهدایره کوچکی   و بزرگی همچنین، در  مفاهیم  های  های 

است.   مفهوم  هر  مورد  در موجود  دانش  میزان دهندهنشان  ،علمی

است که کلیدواژه در آن واقع    یا خوشه دهنده  نشان نیز    هاره یدارنگ  

بیشترین است.  موردبررسی تمرکز شده  در    متون  پژوهش،  این  در 

رایانش ابری، پرونده  موضوعات   روی بر ترتیب به حوزه سالمت ابری

 دایره  دارای هاآن  که بود  و اینترنتسالمت الکترونیک، تله مدیسین  

شده،  مفاهیم بقیه  به نسبت تریبزرگ  از    یافت  نشان  که  داشتند 

کلیدی پ واژگان  سایر  با  قوی  کلمات    یوند  رخدادی  هم  نقشه  در 

   .است

ابری که   حاضر پژوهش نتایج ساختار موضوعی حوزه سالمت 

حوزه   دو  از  گرفته  شکل  جدید  ترکیبی  حوزه  و  یک  ابری  رایانش 

می  که  داد  نشان  را  است  سیاست  سالمت  برای  روشن  دیدی  تواند 

 گذاری علمی این حوزه به خصوص برای پژوهشگران ارایه کند. 
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شکوهیان       ، 1363متولــد  محبوبه 

ا علــم  دکتــری  و  طالعادانشــجوی  ت 

و  دانش  اصفهـان  دانشــگاه  کتابدار  شناســی 

ت.  اسـ   های عمومی استان اصفهاننهاد کتابخانه 

اط و عـاتال سـازماندهی  کاوی  متن   ،  

 .یق پژوهشـی وی اسـتالعاتی از جملـه عالهای اط سیستم

عاصمی دکتـری    ،1349متولـد    عاصفه  مـدرک  بیزینس  دارای 

اکنون  . ایشـان همبوداپست استاینفورماتیک از دانشگاه کوروینوس  

دانشگاه   بازنشستة  استاد  و  بوداپست  کوروینوس  دانشگاه  محقق 

ت. تولید هوشمند، محصول هوشمند، یادگیری عمیق و  اسـ   اصفهان

 گر از جمله عالیق پژوهشی وی است. های توصیهسیستم

شعبانیا   دارای    ، 1335متولـد   حمد 

اط  علـم  رشـتة  در  دکتـری  و  المـدرک  عات 

همدانش  ایشـان  اسـت.  اکنـون  شناسـی 

شناسـی  ـات و دانش العاسـتاد گـروه علـم اط

است اصفهان  و  .  دانشـگاه  دانش  مدیریت 

 . پژوهشی وی است  عالیقروش تحقیق از جمله  

چشمه    سال    سهرابیمظفر   ،1353متولد 

علوم    ةدارای مدرک تحصیلی دکتری در رشت

دانشگاه   از  ارتباطات  و  اطالعات 

  اکنون هم  ایشان.  است  فرانسه استاندال

  شناسی دانش   و  اطالعات  علم  گروه  دانشیار

  اطالعات،   بازیابی  و  ذخیره  معنایی،  وب.  است  اصفهان  دانشگاه

  اخالق   و  شناسیعلم  پژوهش،  و   علم  ارزیابی  و  سنجش  کاوی،داده 

   ست.ا  وی  پژوهشی  عالیق  جمله  از  علمی
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