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به روش  نیمدال گاهیدر پا ادیمقاالت مرتبط با اعت یموضوع لیتحل

1991-2014: یسلسله مراتب يخوشه بند  
 

 

 
  3/ الهام مباشري2/ فاطمه مکی زاده1افسانه حاضري 

  چکیده
  

هاي مربوط به اعتیاد  رشد پژوهش هاي بشر در قرن حاضر مورد توجه پژوهشگران است. بحران اعتیاد به عنوان یکی از :مقدمه
هاي  شناسایی و تحلیل زمینه کند.  کمک میتر مشکل اعتیاد و تعامل فزاینده نهادهاي اجرایی با نهادهاي علمی  به شناخت بیش

هاي موضوعی  ان در قالب خوشهغالب در آثار پژوهشگرکشف موضوعات مورد عالقه و مفاهیم پژوهشی فعال این حوزه و نیز 
به روش خوشه بندي سلسله مراتبی  اعتیاد در پایگاه مدالین هدف از این پژوهش، تحلیل محتواي مقاالت مرتبط با  .مهم است

  است.
بندي سلسله مراتبی  خوشه: این پژوهش، توصیفی و از لحاظ نوع کاربردي است که به تحلیل محتواي متون با رویکرد کار روش

، از رابط )»Meshمش («سرعنوان موضوعی در  »addiction«پرداخته است. توصیفگرهاي مقاالت مرتبط با جستجوي عبارت 
ها و خوشه بندي با استفاده از نرم  ، استخراج شدند. تحلیل داده2014تا  1991) براي بازه زمانی 1394/ 27/6مد در تاریخ ( پاب

  انجام شد.  Ravar Matrix ,SPSS 20افزارهاي
بندي سلسله مراتبی،  است. با توجه به خوشه رشد صعودي داشته : تولیدات علمی در حوزه اعتیاد در بازه زمانی پژوهشها یافته

ر مفاهیمی از قبیل: اختالل در سوء مصرف مواد، اعتیاد به اینترنت، قمار و سیگار از پرکاربردترین موضوعات این حوزه به شما
  روند. می

هاي پراکنده در شش خوشه قرار  از دادهاي  حیطه گسترده: با تحلیل موضوعات منتسب به مدارك، (توصیفگرها) نتیجه گیري
هاي مشترك درون هر گروه، داراي ارتباط ساختاري با یکدیگر  هاي متعدد ایجاد شده با برخورداري از ویژگی گرفتند. خوشه

دهد،  هاي موضوعی این شش خوشه نشان می پژوهشگران، همان طور که توصیفگرها در حوزههستند. بحث و فعالیت اکثریت 
  بیشتر جنبه روانشناختی دارد.

  بندي، پاب مد، تحلیل موضوعی رخدادي واژگان، خوشه : مقاالت اعتیاد، همها کلیدواژه
  

  :16/01/95وصول مقاله  :27/06/95اصالح نهایی  :26/08/95پذیرش نهایی  
  

                                                
  یار گروه علم اطالعات و دانششناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران   داستا. 1
 )makkizadeh@yahoo.comیار گروه علم اطالعات و دانششناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛ نویسنده مسئول (. استاد2

   ، دانشگاه یزد، یزد، ایران کارشناسی ارشد علم سنجی، دانشکده علوم اجتماعی. 3
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اي و  محیطـی، بحـران هسـته    کنار بحران زیستاعتیاد در   سئلهم

یکی از چهار بحران مهم بشـر در قـرن حاضـر     ،بحران جمعیت
اعتیاد معضلی است که مهم تـرین دارایـی انسـان را کـه     است. 

 بـه  همـه  از بیش پدیده این همان سالمتی است از بین می برد و
 شـود. براسـاس تعریـف   مـی  تلقـی  بـدنی  بیمـاري  نوعی عنوان
 یـک  اعتیـاد «: اعتیـاد  واژه از اعتیـاد  درمـان  ریکـایی آم انجمن
 انگیـزه  پاداش، مدارهاي در که باشد می مزمن و اصلی بیماري

 این. نماید می ایجاد اختالل مغز مربوطۀ اجزاء دیگر و حافظه و
 و اجتمـاعی  روانـی،  جسـمی،  هـاي  ویژگی ایجاد به ها اختالل
 در هائی حالت چنین بروز]. 1[ »شود می منجر انسان در روحی
 یـا ) لـذت ( پاداش به دستیابی براي وي که شود می سبب انسان

 و مخـرب  رفتـاري  انجـام  یا مخدر مادة یک مصرف به تسکین
مروزه کامالً مشخص است کـه ایـن تنهـا    آورد. ا روي ویرانگر

مواد نیستند که الگوهاي تکراري و اشـتغال ذهنـی اعتیـادي را    
رفتارهاي فردي و اجتماعی نیـز  ایجاد می کنند، بلکه برخی از 

وجود دارند که می توان الگوي وابستگی و اعتیاد را در مـورد  
  تعریف کرد.  ها آن

به طور سنتی براي توصیف وابستگی بـه مـوادي   » اعتیاد«  واژة
اما اخیراً واژة  ،مواد مخدر به کار می رفت و نظیر الکل، سیگار

. نیز استفاده می شودبراي طیفی از رفتارهاي گوناگون » اعتیاد«
هاي  از این منظر اعتیاد به دو نوع اعتیاد به مواد مصرفی و اعتیاد

و بـر   گردد، بر خالف باورهاي قدیمیرفتاري تقسیم بندي می
اسـت کـه    هاي علمی در مورد مغز انسان، ثابت شدهمبناي یافته

اعتیاد یک مشکل اخالقی و یا ضعف اراده نیست، بلکه نـوعی  
 به هر شکل آن به عنوان اعتیاد پدیده .]2[ی است بیماري ذهن

 منفـی  آثـار  و عوارض که مطرح است اجتماعی آسیب یک

 روابـط  اجتمـاعی،  نهادهـاي  اجتمـاعی،  اخـالق  بـر  بسـیاري 

 هـاي  هزینـه  و گذاردمی برجاي ... و انسانی اجتماعی، منابع

   ند.ک  می تحمیل جامعه بر را هنگفتی
انتشــار مقــاالت در زمینــه اعتیــاد در چنــد دهــه گذشــته رشــد  

است. رشد پژوهش هاي مربوط بـه اعتیـاد را    چشمگیري داشته

تـر مشـکل اعتیـاد و تعامـل افزاینـده       توان به شـناخت بـیش   می
 بررسـی  .]2[ نهادهاي اجرایی با نهادهاي علمی مرتبط دانسـت 

ــکی روان    ــوم پزشـ ــب علـ ــاد در قالـ ــده اعتیـ ــی و  پدیـ شناسـ
شناسی صورت می گیرد. ولی مروري بر متون نشان مـی   امعهج

هاي علمی در زمینه اعتیـاد،   دهد که دانش تولید شده و فعالیت
ــتر توســط پژوهشــگران       ــگیري و درمــان آن اغلــب بیش پیش

هاي پزشکی تولید شده و مسائل مربوط بـه اعتیـاد تحـت     رشته
مت ]. با توجـه بـه اهمیـت سـال    3است [ تأثیر علوم پزشکی بوده

هاي علمی و رشـد تحقیقـات   جامعه و انباشتگی میزان پژوهش
در حیطه اعتیاد که به منظور روشن نمـودن ایـن پدیـده و ارائـه     

اسـت، نیـاز بـه      راهکارهاي برطرف کردن این معضل ارائه شده
بـراي   شـود. بـه عبـارتی،   احساس می  ها در این زمینهفراتحلیل

درمان و مبـارزه بـا اعتیـاد و    دستیابی به شواهد روشن به منظور 
هاي پژوهشی  رفتارهاي اعتیادي نیاز به بررسی و شناسایی زمینه

فعال در این حوزه  است تا در پرتو آن بتـوان اسـتفاده بهینـه از    
منابع جامعه را انتظار داشت و با دانش و بیـنش جدیـد بدسـت    

سـاز و تـدبیر  و نهادهاي تصمیم آمده از این طریق  به مسئولین
رداز حوزه اعتیاد کمک کرد. این پژوهش به مطالعه محتوایی پ

هاي انجام شده در زمینه اعتیاد، با بررسـی موضـوعات   پژوهش
هـا و مطالعـه روابـط موضـوعی بـه       اصلی مورد نظر در پژوهش

پردارد. این نوع از تحلیل  روش تحلیل هم رخدادي واژگان می
در یــک حـوزه از علــم،  توانــد در یـافتن ارتباطــات پنهـان    مـی 

ــانی  ــک دوره زم ــر در ی ــک فک ــازي 4[ گســترش ی ] آشکارس
] شناســایی موضــوعات 5[ گــرایش هــاي یــک حــوزه خــاص 

برجسته و مهم یک حوزه، کشـف موضـوعات مـورد عالقـه و     
] کمـک کنـد. مفـاهیمی    6[ مفاهیم غالب در آثار پژوهشـگران 

ــه آن  ــژوهش ب ــن پ ــه ای ــدواژه  ک ــرده، کلی ــه ک ــا توج ــا  ه ــا ی ه
هاي مرتبط با حوزه اعتیـاد   گرهایی است که در پژوهشتوصیف

هـاي متـون مـورد     در پابمد وجود دارد. هـر یـک از کلیـدواژه   
شود که از طریـق   می  بررسی به عنوان یک متغیر در نظر گرفته

رخدادي رابطه هر متغیر (کلیـدواژه) بـا متغیرهـاي    ماتریس هم
اس ایـن  شـود و بـر اسـ    ) محاسـبه مـی  هـا  دیگر (سایر کلیـدواژه 

روابط، متغیرها، با بکارگیري فـن خوشـه بنـدي بـه محورهـاي      

 مقدمه
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 روش کار 
شوند. بـا توجـه بـه کـارکرد      متفاوت در حوزه اعتیاد تقسیم می

تواند بـه مسـئله    رخدادي واژگان، پژوهش حاضر می تحلیل هم
ــرایش  ــودن گ ــخص ب ــد در   نامش ــی و مؤک ــاهیم اساس ــا و مف ه

  پژوهش هاي حوزه اعتیاد بپردازد.
واژگان، تعـداد دفعـاتی اسـت کـه دو     رخدادي   ممنظور از ه  

رخـدادي  آینـد. روش هـم  کلیدواژه با هم در یک مدرك مـی 
]. 7واژگان اولین بار براي ترسیم پویـایی علمـی پیشـنهاد شـد [    

رخـدادي واژگـان توسـط     در زمینـه هـم  مختلفـی  هاي  پژوهش
ــاي  پژوهشــگران در حــوزه ــبب  ه ــه حــوزه س ــف از جمل مختل

ماســاژ درمــانی ، ]8کولــون توســط مختــاري [شناســی ســرطان 
پزشـکی توسـط   ، ]9زاده مرقی، نظري و مینـایی [ وسط مهديت

حوزه ادبیات تطبیقی توسـط احمـدي،   ، ]10[ شکفته و حریري
]، مــدیریت شــهري توســط عابــدي    11ســلیمی و زنگیشــه [ 

ــاد و 12جعفــري، ابــویی اردکــان و آقــازداه [ ] و در زمینــه اعتی
و نیـز در خـارج از   ] 3[ر و همکـاران  الکل توسط رحیمی مـوق 

شناسـی توسـط گـوري    ایران؛ در حوزه  علم اطالعات و دانش
ــران [ ــاعی توســـط هورتـــون و  13و دیگـ ]، مـــددکاري اجتمـ

 الکتریسـیته  هـادي  هـاي  کامپوزیـت  نـانو  ]، حـوزه 14هاوکین [
  توسـط  فراگیـر  و مکمـل  طـب  حوزه در ،]15[ سو و لی توسط
ــل ــوع در ]،16[ دانـ ــان موضـ ــرطان درمـ ــط سـ ] 17[ ژي توسـ

 همچنـین  توسـط  ،]18[ حیات چرخه ارزیابی زمینه در همچنین
 موضـوع  ]، در16[ دانـل   توسط فراگیر و مکمل طب حوزه در

 2015 سـال  در  دیگـران  و هو و] 17[ ژي توسط سرطان درمان
 کـه  دهـد  مـی  نشان پیشین هاي پژوهش بررسی. است شده انجام

ــاکنون ــوص در مســـتقلی پـــژوهش تـ  روش کـــاربرد خصـ
 اعتیـاد  حـوزه  موضـوعی  بنـدي  خوشـه  در واژگان رخدادي هم

 نگـاهی  بـا  اسـت  درصـدد  پـژوهش  ایـن  لذا،. است نشده انجام
 روش کمــک بــه را حــوزه ایــن پژوهشــی هــاي زمینــه تحلیلــی

 هــاي گــذاري سیاســت بــه و شناســایی واژگــان رخــدادي هــم
 راســتاي در پـژوهش  ایـن . کنـد  کمـک  حـوزه  ایـن  در علمـی 
براسـاس  .دارد مـی  بـر  گـام  زیـر  فرعـی  و اصـلی  اهداف تحقق

بنــدي  خوشــه پــژوهش حاضــر،هــا، هــدف اصــلی  پــیش گفتــه
مـد در بـازه    موضوعات مطرح در حـوزه اعتیـاد در رابـط پـاب    

  است. 2014تا  1991زمانی 

  
  

تحلیلـی اسـت کـه بـه تحلیـل      _مطالعه حاضر از نوع توصـیفی  
 . پـردازد  مراتبی میبندي سلسله  محتواي متون با رویکرد خوشه

جامعه پژوهش شامل کلیه مقاالت علمی محققان حوزه اعتیـاد  
المللـی اسـت   در عرصه بـین  2014تا  1991هاي   در فاصله سال

رابـط  ) تحت پوشش 1394/ 27/6تاریخ انجام جستجو (که در 
ــاب ــوده پ ــد ب ــت. م ــتجوي  اس ــا جس ــه اول، ب ــارت  در مرحل عب

»addiction«  ــوعی  در ــرعنوان موضـ ــش («سـ ، و )»Meshمـ
 Majorمحدود کردن جسـتجو بـه موضـوعات اصـلی مـش (     

Topics(،      کلیدواژه مورد نظر در پایگـاه، مـورد بررسـی قـرار
   گرفت.

هاي این پایگاه بر اساس سـرعنوان موضـوعی    نمایه سازي داده
هاي مورد نیـاز از  گیرد. لذا، به دلیل اینکه دادهمش صورت می

رعنوان موضـوعی مـش بدسـت    مد با جسـتجو در سـ   رابط پاب
آمد، روایی و پایایی ابزارهاي مورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش    

رکـورد)   4005(بعد از اسـتخراج کلیـه مقـاالت     شود. تأیید می
) در Tab delimited-UTF8دیلیمیتـد ( -ها به فرمت تـب داده

) استخراج و بـه نـرم افـزار اکسـل     Notepadقالب فایل متنی (
هاي بدست آمده از مقاالت  مرحله کلید واژهمنتقل شد. دراین 

و لیســت کلمــات                         )Check tagsهــا ( تــک بــا فهرســت چــک
ــده ( ــد،   Stop Wordبازدارنـ ــاب مـ ــده در پـ ــی شـ ) معرفـ

 child  ,animal ,adultسازي شد. به عنوان مثـال،   یکدست

,chemistry   هـا   که جزء چک تگ بودنـد از دایـره کلیـدواژه
 34 شدند. در مرحله بعد، طبـق  قـانون برادفـورد تعـداد    حذف 

کلیدواژه  به عنوان واژگان پایه شناسـایی و انتخـاب شـد. ایـن     
ها به عنوان مفاهیم اصـلی انتخـاب گردیدکـه مبنـاي     کلیدواژه

هـاي بعـدي در ایـن پـژوهش قـرار گرفـت. بـا شناسـایی         تحلیل
ا رخـدادي موضـوعات بـ    موضوعات پایه، ماتریس متقـارن هـم  

تهیه شد. ماتریس متقـارن   Ravar Matrixاستفاده از نرم افزار 
دهد هر موضوع با سایر  رخدادي،  مربعی است که نشان می هم

است. تعـداد   موضوعات در چند مقاله به صورت مشترك آمده
هاي آن، برابر تعداد مفاهیم منتخب است و هـر  سطرها و ستون
دهنـده تعـداد دفعـاتی اسـت کـه دو کلیـدواژه       درایه آن، نشان
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انـد. لـذا،   مربوط به سطر و ستون با هم در یـک مـدرك آمـده   
 ماتریس یک ماتریس متقارن است. 

هـاي خودکـار موضـوعی را بـا      هـا، تحلیـل   وجود این مـاتریس 
بنـدي   هـاي اجتمـاعی و خوشـه    هایی مانند تحلیـل شـبکه   روش

  SPSS 20نـرم افـزار  آورد. در این پژوهش از طریق  فراهم می
موضوعات استخراج شده، خوشه بندي شـدند. خوشـه بنـدي،    
تقسیم یک گروه ناهمگن به چندین زیـر گـروه همگـن اسـت     

ها و حـداقل   که در جستجوي حداکثر سازي تفاوت بین گروه
تـوان   بندي را مـی  ها است. خوشه سازي تفاوت در داخل گروه

. این پژوهش به نـوع  به انواع سلسله مراتبی و فازي تقسیم کرد
بنـدي سلسـله مراتبـی بـا      سلسله مراتبی آن اشـاره دارد. خوشـه  

ــه    ــک خوش ــرار دادن آن در ی ــت و ق ــر موجودی ــازي ه جداس
شود. در هر مرحله تحلیل، جداسازي موارد  جداگانه شروع می
تـرین دوخوشـه در هـم ادغـام      گیرد که شبیه تا جایی انجام می

بنـدي   رد در یک درخت طبقـه موا شوند و در نهایت نیز تمامی 
بندي بر اساس آن انجـام   کامل ادغام گردند. معیاري که خوشه

هاي متفاوتی براي انتخـاب فاصـله    گیرد فاصله است. روش می
هـا   هـا از یکـدیگر  وجـود دارد. یکـی از ایـن روش      بین خوشه

پیونـد  «است. روش » پیوند درون گروهی«بندي به روش  خوشه
بنا است که میـانگین فاصـله درون هـر    بر این م» درون گروهی

کنـد و هــر جــا کــه   هــا محاســبه مــی خوشـه را بــا ســایر خوشـه  
آمد، آن دو خوشـه بـه عنـوان دو     دست کوچکترین میانگین به 

شود که کمتـرین فاصـله را دارنـد؛     اي تشخیص داده می خوشه
شـوند و تشـکیل یـک     لذا، دو خوشه در آن مرحله ترکیب می

هاي مختلف  هند. پس از اعمال الگوریتمد خوشه بزرگتر را می
روي موضوعات حوزه اعتیاد این نتیجه به دست داد که از نظر 

ها از الگوریتمی به نـام   مفهومی مناسبترین و معنادارترین خوشه
ایـن روش بـراي    لـذا، آیـد؛  بدسـت مـی  » پیوند درون گروهـی «

  کار گرفته شد. بندي موضوعات به خوشه
  
  

رشد تولیدات علمی  که ها نشان داداصل از تحلیل دادهنتایج ح
 2014-1991هايدر فاصله سال مد مرتبط با اعتیاد در رابط پاب

بوده ورشد مقاالت مرتبط با این حـوزه بـه   داراي سیر صعودي 
اسـت   ي اخیر شتاب بیشتري به خـود گرفتـه  ها خصوص در سال

  (نمودار یک). 
 
 

 
- 2014روند رشد تولیدات علمی در حوزه اعتیاد در بازه زمانی  :1نمودار   

1991 
دهنده نشانو  هاي محتوایی ها شاخصکلیدواژهکه این فرضبا   

هـا یـا بـه    رکاربردترین واژههستند، به منظور شناسایی پموضوع 
اعتیـاد از قـانون   هاي پژوهشی مـرتبط بـا   ترین زمینهنوعی فعال

هـا  دفورد توزیع موضوعی مقالهاقانون بر  .شد استفاده دفوردابر

 یافته ها
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ها را بـه سـه   کلیدواژهتوان  طبق این قانون می دهد. را نشان می
]. 19[ دسته تقسیم کرد: هسته، نزدیک به هسـته و دور از هسـته  

بررسی نمودار توزیع فراوانی استفاده از موضوعات در مدارك 

نشـان داد کـه نمـودار حاصـل، از قـانون        ودار دو)مربوطه (نمـ 
  کند. برادفورد پیروي می

  

 
  با قانون برادفورد  مد: برازش توزیع توصیفگرهاي مدارك علمی  مربوط به اعتیاد در رابط پاب2نمودار

 

  
در ایــن پــژوهش،  بــا اســتفاده از قــانون برادفــورد از کــل       

موضـوعات هسـته   واژه به عنـوان   کلید 34)، 2303ها ( کلیدواژه
 اسـت، در بـین   همانگونه که در نمودار سه آمدهانتخاب شدند.  

 مــواد، مصــرف بــه مربــوط اخــتالالت هســته، هــاي واژه کلیــد
در ترسـیم   انـد.  قمار بیشـترین نـرخ تکـرار را داشـته     اینترنت و

بنـدي کـاربرد دارد،   هاي دسـته هاي علمی، انواع الگوریتمنقشه

بندي اطالعات، روش تحلیل هاي دسته ترین روشیکی از مهم
باشد. این روش به عنوان یک سـنجه بـراي تعیـین    ها میخوشه

هاي پژوهشی هر حوزه علمی، بـا تمرکـز بـر    ترین موضوعمهم
گیـرد. یعنــی  ده قـرار مـی  هـاي پربسـامد مـورد اسـتفا    روي واژه

فراوانی یک واژه به عنوان شاخصی از اهمیت، توجه، یا تأکید  
  ]. 12شود [بر آن واژه یا ایده در نظر گرفته می

 

  
  1991-2014هاي هسته در حوزه اعتیاد در بازه زمانی  :  فراوانی کلیدواژه3نمودار 
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رخدادي هر موضوع با موضـوعات دیگـر از طربـق     میزان هم و
  1156نرم افزار  محاسبه شد؛ به عبـارتی، ماتریسـی حاصـل از     

سطر و ستون بـود. وجـود ایـن     34سلول تشکیل شد که داراي 

ها، امکان خوشه بندي سلسـله مراتبـی بـه روش درون     ماتریس
    .اهم آورد (نمودار چهار)گروهی را فر

 

 
                                          

 
بندي سلسله مراتبی موضوعات مرتبط بااعتیاد در پاب مدخوشه:  4نمودار   

 
 هفـت  در فاصـله شود همانگونه که در نمودار چهار مشاهده می

نـام  شـاخص تفسـیر    کـه اسـت   خط چینی برنمودار عمود شـده 
دارند کـه   کلیدواژهایی قرارخط شاخص چپ دارد. در سمت 

ــه   در  ــک خوش ــتند. ی  فخال بر ه،مدآ دجوو به يها ستهدهس

 نشانگر ،ها اي همچون اصطالحنامههشد لکنتر يها واژفهرست 
 .هـا) نیسـت  (کلیـدواژه اعضاي خوشـه   بین صخاو  معا بطروا

 تموضوعا بین که هندد می ننشارا  پنهانی بطروا ها ستهد ینا
 کشف قابل رمحو هنذ يها روش طریقاز  دارد و دجوو
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 ردمو توصیفگر 34 ،هـاي موضـوعی   خوشه تحلیل ايبر. نیست
ــا نآ بین مفهومی طتباار به توجه با تحقیق ــش به هــ  زهحو شــ

 تحلیل  ،مهدر ادا(جــــــــدول دو).  ستا هشد تقسیم موضوعی
 شود. ارائه می موضوعی بطروا

  

 هاي موضوعی توصیفگرهاي مرتبط با اعتیاد : خوشه2جدول 
 توصیفگرها Descriptors  حوزه موضوعی

  خود مدیریتی دارویی

Self administration خود مدیریتی  
Tropanes  تروپان  

conditioning psychology  روانشناسی شرطی  
dose response relationship, drug دوز دارو  

نشانگان رفتاري ترك مواد 
  و روان درمانی

recurrence باز پیدایی و بازگشت 

substance withdrawal syndrome  نشانگان ترك  مواد  
cues  نشانه و عالمت  

cocaine related disorders اختالالت مرتبط با کوکائین  
reinforcement psychology  روانشناسی تقویت  

time factors عامل زمان  

 
ها و مخدر هاي  هورمون

  درونی

dopamine دوپامین 

reward پاداش  
nervous system سیستم عصب  

substance related disorders اختالالت مرتبط با مواد  

  سیگار و دخانیات
Smoking سیگار 

smoking cessation ترك سیگار  
tobacco use disorder  اختالالت مرتبط با دخانیات  

  رفتار  تکانشگري،
روان سنجی و درمان با 
  محوریت اعتیاد به الکل

alcohol drinking الکل  
Alcoholism اعتیاد به نوشیدن الکل  

impulsive behavior رفتار تکانشی  
models, psychological  روانشناسیمدل هاي  

Motivation انگیرش  
psychiatric status rating scales  مقیاس درجه بندي وضعیت روانی  

psychometrics  روان سنجی  
severity of illness index  فهرست بیماري هاي حاد  

treatment outcome نتیجه درمان  

  
  

 نترنتیبه ا يرفتار یوابستگ

  

Internet اینترنت 

video games بازي هاي ویدوئی  
gambling (online) قمار  

risk taking  ریسک کردن  
prevalence  شیوع و رواج  
risk factors  عوامل ریسک  

adolescent behavior رفتار نوجوانی  
comorbidity  همبودي یا حضور همزمان دو بیماري  
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ــه  ــوزه   -1خوش ــدیریتیح ــه از    خودم ــین خوش ــی: اول داروی
موضـوعات مطـرح در حـوزه اعتیـاد، خـود مـدیریتی دارویـی        

 ادفرا که  دوـش  یـم قطالا ريفتار رـه هـب دیریتی ـمدخواست. 
 نـیا رـثا اهشـک تـجه ناـش ادهخانو يعضاو ااعتیاد  به مبتال
ــش  هـــک هندد منجاا باید ريبیما ــپ  املـ ــیرژ شذیرـ ــه مـ  ياـ
و ایجاد پایشیدخو رفتا، رشناختی هپیچید رموا با اههمر  مانیدر

 يها يتژاستراباشـد.   هاي درمانی و عالئم مـی  ارتباط بین رژیم
 مانیدر یماز رژ تبعیت ري،بیما بهتردرك  باعث  مدیریتیدخو
و   حفظ باو  دشو می رانبیما رتمهاو  گاهیآ یشافزو ا

ــاط اســت پیامد کاهشو  سالمتی يتقاار  هــاي بیمــاري در ارتب
دهد که هر چه عوامل نگرش و  ها نشان می پژوهش نتایج .]20[

ــین بیمــاران   مدیریتیدرفتارهــاي خــو  ضعیتو باشد قویتردر ب
  ].21بود [هد اخوبیماري بهتر  لکنتر

حوزه نشانگان رفتاري ترك مـواد و روان درمـانی:     -2خوشه 
موضوعات مورد بحث در این حوزه (بـاز پیـدایی و بازگشـت،    

عالمت، اختالالت مرتبط با مصرف مواد بـا محوریـت   نشانه و 
کوکائین، روانشناسی تقویت و عامـل زمـان) مویـد ایـن نکتـه      
هستند که ترك مواد و عامل زمان از حیـث کـار کردشـان در    

جوار هستند. نکته دیگر اینکه عالوه بر  حوزه اعتیاد همواره هم
ــ  ــه دلی ــاري ب ل نشــانگان فیزیکــی، در نظرگــرفتن نشــانگان رفت

هـاي تـرك    ، در برنامـه ماري اعتیـاد پیچیده بودن جنبه روانی بی
  ].22[ اعتیاد ضروري است

 و ذهـن  بـر  شـدت  بـه  کـه  است بعدي چند بیماري یک اعتیاد،
 هـاي  جنبـه  بـه  صـرف  توجـه  و اسـت  گذاشته تاثیر شخص بدن

 هـاي  جنبـه  کـه  چـرا  اسـت؛  بیهـوده  کـاري  بیماري این فیزیکی
 و نیسـت   اصـلی  مشکل عنوان چهی به اعتیاد فیزیکی و جسمی

 توجه مورد باید که است بهبودي از کوچک قسمت  یک تنها
 درد، مثـل  مـواد  تـرك  نشانگان بر عالوه عبارتی به گیرد. قرار

افـراد  بر اثر بیماري اعتیـاد افکـار و رفتـار     ... و سرگیجه تهوع،
بـراي رهـایی از   حالتی غیرعادي و ناسـالم پیـدا کـرده و     معتاد

  آورند. می روي  رفتاري اعتیادهايمشکالت ترك مواد به 

موضـوعاتی کـه در    ها و مخدرهاي درونی:  هورمون -3خوشه 
انـد عبارتنـد از دســتگاه   ایـن خوشـه در کنـار هـم قـرار گرفتـه      

. این اختالالت مرتبط با موادعصبی، دوپامین، سیستم پاداش و 
کـه پژوهشـگران عملکـرد     خوشه بندي بیانگر این مطلب است

به عنـوان یکـی    ها کنند و به آن مخدرهاي درونی را تشریح می
ــیاري از     ــد. بس ــه دارن ــاد توج ــه اعتی ــراد ب ــل اف ــل تمای از عوام

ــا و   هــا هورمــون نظیــر دوپــامین عامــل اصــلی برخــی از رفتاره
پامین به عنوان یـک انتقـال دهنـده    هستند. دو ها حرکات انسان

طـور طبیعـی در بـدن    ه ز است کـه بـ  عصبی شناخته شده در مغ
بسـیاري از متخصصـان   . بسیاري از موجودات زنده وجود دارد

رفتارهاي انسـان جـدا از    اساسحوزه اعتیاد معتقدند که پایه و 
مسئله تفکر و اندیشه، ریشه در عملکـرد دسـتگاه عصـبی دارد.    
پایه و عملکرد دستگاه عصبی نیز بر مبناي ارتباطات سلولی یـا  

هـاي شـیمیایی و یـا     است که به وسـیله میـانجی   بنا شدهنورونی 
ــدیگر در    واســطه ــا یک ــا نوروترانســمیترها ب ــاي شــیمیایی و ی ه

ــابراین، .ارتباطنــد ــونی   بن ــی یــا مــواد شــبه افی مخــدرهاي درون
. زنند نقـش مسـتقیم دارنـد    می رتمامی رفتارهایی که از ما سرد

تشریح عملکرد مخدرهاي درونی توسـط پژوهشـگران  چشـم    
انداز روشنی از پیشرفت دانش بشري در ایـن حـوزه را ترسـیم    

  ].23[کند  می
موضوع دخانیـات بـه تنهـایی در    سیگار و دخانیات:   -4خوشه 

است. این موضوع نشان دهنده این است  یک خوشه قرار گرفته
شود،  در نظر گرفته می که گرچه اعتیاد به سیگار یک امر ساده

ها به عنوان یک موضوع مستقل با آن برخـورد   ولی در پژوهش
رخـدادي آن بـا دیگـر مـوارد اعتیـاد مشـاهده        است و هـم  شده
 دارد و در فـرد،  یو روانـ  یعـوارض جسـم  است. سیگار،  نشده

 یو سیاس ياقتصاد ،یاجتماع ،یسالمت جامعه را از نظر فرهنگ
 يهـا    درصـد مـرگ   20سیگار علـت  دهد.  مورد تهدید قرار می

است و به همین دلیل،  توسعه یافته يدر کشورها يقابل پیشگیر
 عضــلاز پژوهشــگران معتقدنــد کـه ســیگار مهمتــرین م  یبرخـ 

سیگار کشیدن بایـد بـه عنـوان یـک عامـل      و  باشد می یبهداشت
 دخطرساز جدي در ابتال به بیماري هاي روانی مد نظر قرار گیر

]24.[    
رفتار  تکانشگري، روان سنجی با محوریت اعتیاد به  -5خوشه 

الکل:  هم رخدادي توصیفگرهایی نظیر الکل، رفتار تکانشـی،  
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از بعد رفتـاري   دهد که  روانسنجی و سنجش  و درمان نشان می
اي از  است. تکانشگري طیف گسترده به مسئله اعتیاد توجه شده

ه، به صورت رشـد  رفتارهایی است که روي آن کمتر تفکر شد
کننـد، از   نایافته براي دستیابی به یک پاداش یا لذت بـروز مـی  

خطر باالیی برخوردارند و پیامدهاي ناخواسته قابل تـوجهی را  
  .]25در پی دارند [

است که به طور ذاتی تکانشگرانه  مصرف مواد، رفتاري پیچیده
ــا     ــه اســترس ی ــتال در پاســخ ب ــرد مب ــن وجــود، ف ــا ای نیســت. ب

اي محیطی و در اقدامی برنامه ریزي نشده و سـریع و  ه محرك
کنـد و در ادامـه،    بدون توجه به پیامدهاي آن مواد مصرف مـی 

گـردد.    ولع و تحمل منجـر بـه تـداوم اسـتفاده و وابسـتگی مـی      
هـا، سـطوح بـاالتر تکانشـگري را در افـراد       بسیاري از پژوهش

گـزارش  هـاي مقایسـه سـالم     وابسته به الکل در مقایسه با گروه
  ].  26اند [ کرده

با محوریـت   حوزه وابستگی رفتاري یا اعتیاد رفتاري -6خوشه 
اینترنت: در این خوشـه، موضـوعات اینترنـت، بـه عنـوان زیـر       

است و بـا موضـوعاتی    اي از اعتیاد رفتاري مطرح شده مجموعه
هاي ویدوئی، قمار، ریسک کـردن، شـیوع و رواج،    نظیر، بازي

رسد  اند. به نظر می نوجوانی همجوار شدهعوامل ریسک، رفتار 
 on)از بین انواع اعتیاد به اینترنت، بازي هاي ویدئویی و قمار (

line  مورد توجه پژوهشگران است. امروزه اعتیاد به اینترنـت ،
هـاي اخیـر مـورد توجـه      یکی از معضالتی اسـت کـه در سـال   

 است و برخی از نویسندگان از آن به عنـوان مخـرب   قرارگرفته
تواند زمینـه   اند که می ترین عوارض استفاده از اینترنت نام برده

تخریب سالمت روابط، احساسات و روح و روان و رفتار افراد 
 ]. 27را فراهم آورد [

  
 

 
  

دهـد رشـد تولیـدات    میها نشان نتایج حاصل از تحلیل داده    
مـددر بـازه    رابـط پـاب  علمی، مربوط به اعتیاد، نمایـه شـده در   

ه نحـوي کـه   اسـت بـ   سیر صـعودي داشـته   1991 -2014زمانی 
رشد دو  )2014-2010( پایانی تعداد مقاالت در طی چهار سال

هـاي   رشد منابع علمـی در سـایر حـوزه    است. نشان داده برابري 
هایی مانند پژوهش  هاي اخیر طی پژوهش موضوعی نیز در سال

حـوزه ارزیـابی چرخـه حیـات      در 2015هو و دیگران  در سال 
ــایی  در ســال   ]،  مهــدي18[ در  1392زاده مرقــی، نظــري و مین

  است. ]، تأیید شده9حوزه ماساژ درمانی [
از  در تعیین موضوعات هسـته، دسـتاوردهاي ایـن پـژوهش         

هـاي پـژوهش مختـاري در    ، بـا یافتـه  نظر صدق قانون برادفورد
و همکـاران   یفتـاح و  ،]8حوزه سبب شناسی سرطان کولـون [ 

بررسی وضعیت جهانی تولیـدات علمـی دانشـگاه فردوسـی      در
باشـد  در وبگاه علوم همسو می 1990-2010هاي مشهد در سال

]28[.  
هایی است کـه  بندي، فرآیند سازماندهی عناصر به گروهخوشه

اجزاي آن به هم شبیه هستند. یک خوشه، مجموعـه عناصـري   
هـا  بـا اجـزاي دیگـر خوشـه    است که با هـم مشـابهت دارنـد و    

بندي دستیابی سریع و مطمـئن  باشند. هدف خوشهناهمگون می
هاسـت  بسته، و شناسایی ارتباط منطقـی بـین آن  به اطالعات هم

، اعتیـاد بندي موضـوعات حـوزه    ]. بنابر این توجه به خوشه29[
هـا و درك مفـاهیم اساسـی ایـن      تواند به شـناخت گـرایش   می

بـا  .  رشد و توسعه این حوزه کمک کند حوزه و نهایتا به روند
نشـان داده شـد کـه    ، در پژوهش حاضربند،  انجام فرایند خوشه

توان از پایگاه دادهاي کتابشناختی، مانند پـاب مـد،    چگونه می
عالوه بر جستجوي و بازیابی مدارك متناسب با نیاز اطالعاتی، 
استفاده دیگـري  نیـز کـرد. بـا تحلیـل موضـوعات منتسـب بـه         

هـاي پراکنـده    از دادهاي  حیطه گستردهرك، (توصیفگرها) مدا
هاي متعـدد ایجـاد شـده بـا      در شش خوشه قرار گرفتند. خوشه

هـاي مشـترك درون هـر گـروه، داراي      برخورداري از ویژگی
ارتباط ساختاري با یکـدیگر هسـتند. بـه طـور کلـی توجـه بـه        

، انـد  مصـرف مـواد مخـدر پرداختـه     وءسعلل هایی که به  نظریه
 یـا  روان شـناختی و  عوامل زیسـت شـناختی،   دهد که نشان می

  دخالت دارد. جامعه شناختی در سوءمصرف مواد توسط افراد 
بحث و فعالیت اکثریت پژوهشگران، همانطور که توصـیفگرها  

دهـد، بیشـتر    هاي موضوعی این شش خوشه نشان مـی  در حوزه
ت، هـا موضـوعا   جنبه روانشناختی دارد. به عبـارتی، در خوشـه  

روانشناسی شرطی، روانشناسـی تقویـت، رفتـار تکانشـی، روان     
هـر  شـود.   سنجی، رفتار نوجوانی، پاداش و غیـره مشـاهده مـی   

کدام از این موضـوعات بـا موضـوعاتی کـه جنبـه فـردي دارد       

 بحث و نتیجه گیري
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نظیر، خود مدیریتی، نشانگان رفتاري ترك مـواد، و اعتیـاد بـه    
  اند. اینترنت در یک خوشه قرار گرفته

ي مختلـف اعتیـاد موضـوع    هـا  ر این، بـا وجـود شـکل   عالوه ب 
سیگار و الکل هر کدام در یـک خوشـه  جداگانـه آمـده و بـا      

این موضوع بیانگر اهمیـت   اند. موضوعات دیگر همجوار نشده
توجه به این مواد است واینکه در تقسیم یندي استفاده از مـواد  

نونی اعتیاد آور به دو روش قانونی (مواد مخدر نـرم) و غیـر قـا   
(مواد مخدر سخت)، سیگار و دخانیات جـزء مخـدر نـرم قـرار     

گیرند و بر اساس فرضیه دروازه (استفاده از مـواد مخـدر بـا     می
سوء مصرف یک ماده مخدر نرم شـروع و در سیرگسـترش بـه    

رسد)، مصرف سـیگار و  مشـروبات    یک ماده مخدر سخت می
ي تلقـی  اي بـراي سـایر اعتیـاد رفتـار     الکلی، بـه عنـوان مقدمـه   

اي اسـت کـه    شود. این دو نوع اعتیاد اهمیـت آن بـه انـدازه    می
کنــد کــه در برنامــه پیشــگیري بایــد  وانیـو کــوف پیشــنهاد مــی 

  ].30مصرف سیگار و مشروبات الکی را هدف قرارد داد [
خوشه ششم، موضوع اعتیاد رفتاري به اینترنت را در خود جاي 

اسـت و بـا پیشـرفت     است. دامنه مواد اعتیـادآور، گسـترده   داده
است.  ها شناخته شده تکنولوژي اعتیادهاي جدید در رابطه با آن

مثل اعتیاد به اینترنت. ارتبـاط سلسـله مراتبـی ایـن موضـوع بـا       
موضوعاتی نظیر بازهاي ویدویی و قمار آنالیـن نشـان داد کـه    

این دو موضوع از بین انواع اعتیاد اینترنتی در بین پژوهشـگران   
هـاي ایـن قسـمت و    هیمت اسـت. بـر اسـاس یافتـه    بیشتر حائز ا

همچنین همسو با پژوهشگران متخصص اینترنت همچون یانگ 
]، بــر ماهیــت 33و اندرســون [ ]32]، نــاکس و همکــاران [31[

اعتیاد آور اینترنت به عنوان مشـکل رفتـاري در بـین نوجوانـان     
  است.  تأکید شده

دنبـال آن   رخدادي واژگان و بـه  به طور کلی روش تحلیل هم 
 يهاروش طریقآورد که از  بندي این امکان را فراهم می خوشه

، ســاختار اركمدتوصــیفگرهاي  بین  فاصله وشباهت  سنجش
، بـا  بنـابراین، روابط موضوعی در یـک حـوزه را درك کـرد.    

تـوان از وضـعیت    از این پـژوهش، مـی   استفاده از نتایج برگرفته
و جاري، موضوعات پژوهشی ، اصطالحات مهم حوزه اعتیـاد  

هاي واضح و قابل قبولی ارائـه داد. البتـه    تحلیل ها آن نیرابطه ب

در خصوص کاربرد نتایج مطالعه حاضر باید به این محدودیت 
ــورد مطال توجــه داشــت کــه داده ــاي م ــط  ه ــه راب ــوط ب ــه مرب ع

تـر شـدن وضـعیت موضـوعی ایـن       روشـن  جهتمداست.  پاب
هـاي   شود براي شـناخت کامـل آن و بررسـی    حوزه پیشنهاد می

هاي بزرگ و معتبـر   تر، مشابه این پژوهش در دیگر پایگاه دقیق
 جامعه ینکها به توجه در جهــان علــم نیــز انجــام پــذیرد. بــا     

 انتو می را تحقیق ینا مشابه ،نددبو جیرخا منابع هشوینپژا
 داد. منجاا نیزخلی دا منابع در

  
  

پژوهش حاضر بدون هیچگونه حمایت مالی و سـازمانی انجـام   
  است. شده
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Subject Analysis of Articles Related to Addiction in 
Medline through Hierarchical Clustering 

 From 1991-2014 
 

 
 

 
 Hazeri A1/ Makkizadeh F2/ Mobasheri E3 

Abstract 
 
 

Introduction: Addiction, which has recently attracted the attention of researchers, is a serious 
problem worldwide. The growth of relevant literature contributes to a better understanding of this 
problem and improves the interaction between executive organizations and academic institutions. It 
is important to identify the active subject areas within this field and to explore the topics which are 
more frequently discussed in research documents using techniques of subject clustering analysis. 
The main purpose of this paper is to do a content analysis of papers related to addiction in PubMed 
through hierarchical clustering. 
Methods: This is a descriptive and applied research analyzing the content of literature through 
hierarchical clustering. To obtain data, a search for the keyword “Addiction” as a Mesh term in 
PubMed was conducted, on 21/04/2015, for papers published in 1991-2014. Descriptors were 
extracted from the papers retrieved, and data were analyzed using Ravar Matrix and SPSS 20. 
Results: According to the findings, the size of scientific literature in the area of addiction increased 
during the period under the study. Subject clustering led to the identification of most widely used 
topics, including substance related disorders, addictions to the Internet, gambling, smoking, etc. 
Conclusion: Through thematic analysis of documents (descriptors), a wide range of dispersed 
topics were grouped into six clusters.  The members of each cluster had common characteristics 
and they were structurally interrelated. The main concern of researchers, as indicated by descriptors 
in these six clusters, were on psychological aspects of the issue.  
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