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 نوع دو  ابتیمدارك مرتبط با حوزه درمان د یمطالعه ساختار موضوع
  2005-2014پاب مد:  گاهیدر پا

 
 

3کیخایی فرزانه/ 2حاضري افسانه/ 1زاده مکی فاطمه   
  چکیده

  

 آن فعلی وضعیت بهبود و درمان جهت در خود، علمی تالش با محققان که است تخصصی هاي حوزه از حوزه دیابت مقدمه:
هاي پژوهشی فعال این حوزه و حدود موضوعاتی که در عرصه علمی در چند ساله کوشند.  شناسایی زمینه می جهان در

رسد. هدف از این این موضوعات در قالب یک نقشه علمی مهم به نظر میاخیر مطرح شده است و نیز ترسیم ارتباط میان 
  پژوهش، بررسی ساختار موضوعی مقاالت مرتبط با درمان دیابت نو ع دو است.

واژگان و تکنیک تحلیل سنجی و با استفاده از روش تحلیل هم رخدادي پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد علم روش کار:
سـرعنوان  در  »Diabetes Mellitus, Type 2«گرهـاي مقـاالت مـرتبط، بـا جسـتجوي عبـارت        توصیف شبکه انجام شد. 

، 1384-1393) بـراي بـازه زمـانی    27/12/1393مد در تاریخ ( پاب پایگاه از» Therapy«با تقسیم فرعی  ،»مش«موضوعی 
انجام  Ravar Matrixو  Ucinet ،Netdrawها و ترسیم نقشه علمی با استفاده از نرم افزارهاي  تحلیل داده  استخراج شدند.

  .شد
. بیشـترین  رشد تولیدات علمی در حوزه درمان دیابت نوع دو در بازه زمانی پژوهش سـیر صـعودي دارد اسـت   ها: یافته

هـاي مرکزیـت نزدیکـی و    . با توجـه بـه شـاخص   تعلق دارد آمریکا، انگلستان، آلمان تولیدات علمی به ترتیب به کشورهاي
، از  پرکاربردترین موضوعات این حوزه به شـمار  هاي عروقیدیابت و بیماريبینابینی، مفاهیمی از قبیل: درمان دارویی، 

  روند. می
تواند از موضوعات پژوهشی، اصطالحات مهم و رابطه بین آنها، تحلیل قابل قبولی ارائه  واژگانی می تحلیل هم گیري:نتیجه
ریزي مناسب به  توانند از وضعیت پژوهشی یک رشته آگاهی یابند و برنامه همچنین کاربران و سیاستگذاران بهتر میدهد. 

  باشند. منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی داشته
  رخدادي واژگان، درمان دیابت نوع دو، پاب مد، ساختار موضوعیهم ها:کلیدواژه

  

 :30/07/94وصول مقاله  :11/11/94اصالح نهایی :29/02/95پذیرش نهایی

                                                
 )makkizadeh@yahoo.comایران؛ نویسنده مسئول ( یزد، یزد، دانشگاه ،علوم اجتماعی ، دانشکدهشناسی دانش و اطالعات علم گروه یار استاد. 1

 ایران یزد، یزد، دانشگاه ، علوم اجتماعیشناسی، دانشکده  دانش و اطالعات علم گروه یار . استاد2

 ایران یزد، یزد، دانشگاه ، علوم اجتماعیسنجی، دانشکده  علم ارشد کارشناسی . دانشجوي3
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هاي از حوزه» درمان دیابت نوع دو«زمینه تحقیق و پژوهش در 
تخصصی است که محققان و اندیشمندان با تالش علمی خـود  

تـرین  انـد. دیابـت شـایع   گیـري آن شـده  موجب رشـد و شـکل  
بیماري غددي در جهان و مسئول چهار میلیون مـرگ در سـال   

میلیـون نفـر در جهـان بـه ایـن       30مـیالدي   1985است، تا سال 
میلیـون   230بـه   2008دند که این آمار تـا سـال   بیماري مبتال بو

 World Healthنفر رسیده است. سازمان جهـانی بهداشـت (  

Organization(      با توجه به آمار و رونـد رو بـه رشـد بیمـاري
دیابت در جهان، آن را به عنوان اپیدمی نهفته اعالم کرد. شیوع 

-79، در میـان بزرگسـاالن (سـنین    2010جهانی دیابت در سال 
ــادل  4/6ســال)  20 ــون نفــر در ســال  285درصــد مع  2030میلی

، افزایشـی  2030و  2010هـاي  افزایش خواهد داشت، بین سـال 
درصد در  20درصد در کشورهاي در حال توسعه و  69ابر با بر

  . ]1[کشورهاي توسعه یافته خواهد داشت 
بدین ترتیب با توجه به شیوع قابل مالحظه ایـن بیمـاري بـه         

 و زنـدگی  شـیوه  در گسـترده  تغییـرات  دالیل مختلف، نظیـر  
هـاي  جوامـع و غیـره و بـدنبال آن آسـیب     شـدن  صنعتی پدیده

اي افراد و جوامع به دنبـال دارد، همگـی بـر لـزوم     جدي که بر
هــا و نتــایج  کنــد. یافتــه اتخـاذ راهبردهــاي درمــانی تأکیــد مــی 

ــد راهکارهــاي   پــژوهش و تحقیــق در ایــن خصــوص مــی توان
هاي پژوهشی فعال این درمانی موثري ارائه دهد. شناسایی زمینه

حوزه و حدود موضوعاتی که در عرصه علمی و در چند سـاله  
رسـد. لـذا، ایـن    ر مطرح شده است، ضـروري بـه نظـر مـی    اخی

هـاي انجـام شـده در زمینـه درمـان       پژوهش با بررسی پـژوهش 
هـاي   هـا، گـرایش   دیابت نوع دو، توصیف چگـونگی پـژوهش  

موضوعی و پژوهشـی، خالءهـاي موجـود را شناسـایی کـرده،      
شناسی و ممانعت از هاي پیش رو، آسیبباعث ارتقاي پژوهش

در تحقیقات آینده خواهد شد. همچنین با ترسـیم  کاري موازي
ــی      ــه علم ــک نقش ــب ی ــوعات در قال ــن موض ــان ای ــاط می ارتب

نماید تا با دقت نظر و تیز بینـی، ضـمن   پژوهشگران را یاري می
هاي نظري محکـم و علمـی، اطالعـات پژوهشـی را      داشتن پایه

  بررسی نمایند. 

بـه عنـوان   هـاي علمـی   در طی چند دهه گذشته، مطالعه نقشه   
ترین وجوه مطالعات سنجشی علم اهمیت بسیار در یکی از مهم

هـاي سـاختاري   در نقشـه . هاي مختلف علمی یافته اسـت حوزه
شـود  هاي مختلف با یکدیگر نشان داده مـی علم، ارتباط بخش

اي که موضوعاتی که به صورت مفهـومی بـا یکـدیگر    به گونه
گیرنـد. در  قرار مـی ارتباط بیشتري دارند، در نزدیکی یکدیگر 

این رابطه، انتشارات علمی بـا هـدف کشـف روابـط پنهـان، بـا       
گیرنـد و   سـنجی مـورد تحلیـل قـرار مـی     هاي علمکمک روش

سپس براي درك بهتر نتایج حاصله، به صورت گرافیکـی، در  
شوند. اما باید توجه داشـت کـه ایـن    قالب نقشه علم ترسیم می

-دهند ولی نحـوه شـکل  می ها ساختار کنونی علم را نشاننقشه

  کنند.ها بر آن را بیان نمیگیري آن و یا تأثیر افراد یا بودجه
-هاي مختلفی ترسیم میهاي علمی با استفاده از روشنقشه     

-هاست. منظور از هـم رخدادي واژگان یکی از آنشود که هم

رخدادي واژگان، تعداد دفعاتی است که دو کلیـدواژه بـا هـم    
رخدادي واژگان اولـین بـار   روش همآیند. میدر یک مدرك 

ــایی علمــی پیشــنهاد شــد   هــاي  پــژوهش. ]2[بــراي ترســیم پوی
هـاي  رخـدادي واژگـان و تحلیـل شـبکه     در زمینـه هـم  مختلفی 

-مختلف از جملـه: اطـالع  هاي  پژوهشگران در حوزهاجتماعی 

زاده وسـط مهـدي  تماسـاژ درمـانی   ، ]2سنجی توسط صـدیقی [ 
، ]4شکفته و حریري[توسط پزشکی ، ]3مینایی [مرقی، نظري و 

] و 5حوزه ادبیات تطبیقی توسط احمـدي، سـلیمی و زنگیشـه [   
همچنین مدیریت شهري توسط عابدي جعفري، ابویی اردکـان  

رسـانی توســط  کتابـداري و اطــالع  ] و در خــارج؛6و آقـازداه [ 
هورتـون و  ، مـددکاري اجتمـاعی توسـط    ]7[گوري و دیگران 

توسط  هاي هادي الکتریسیتهحوزه نانو کامپوزیت ،]8[هاوکین 
هـاي پیشـین    شـده اسـت. بررسـی پـژوهش    انجام  ،]9[سو و لی 
تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص کـاربرد  دهد که  نشان می

رخدادي واژگان در ترسیم ساختار موضـوعی حـوزه   همروش 
درمان دیابـت نـوع دو انجـام نشـده اسـت. لـذا، ایـن پـژوهش         

هاي پژوهشی این حوزه را نگاهی تحلیلی زمینه درصدد است با
رخدادي واژگان شناسایی و ترسـیم کنـد و   همبه کمک روش 

هـاي  میزان کارآیی این روش را در شناسایی و تعیـین اولویـت  

 مقدمه
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 روش کار 

 هدف اصلی پژوهش حاضـر،  علمی و پژوهشی مشخص نماید.
ترسیم و تحلیل نقشـه علمـی حـوزه درمـان دیابـت نـوع دو در       

است، اهداف فرعی  2005-2014مد در بازه زمانی پایگاه پاب 
هاي انجام بررسی روند رشد موضوعات در پژوهشعبارتند از: 

شده در حوزه درمـان دیابـت نـوع دو در پـاب مـد؛ آگـاهی از       
کـه روي چـه موضـوعاتی در هـر     هاي موضوعی (ایـن گرایش

ــورهاي     ــایی کش ــت)؛ شناس ــده اس ــار ش ــتر ک ــانی بیش دوره زم
ر تولید متون مربوط به درمان دیابـت نـوع دو   کننده دمشارکت

در پاب مـد؛ تحلیـل روابـط موضـوعی ایـن حـوزه بـر اسـاس         
 هاي اجتماعی. پارامترهاي شبکه

  
  
پژوهش حاضـر از نظـر نـوع، کـاربردي و بـا رویکـرد علـم        پژوهش حاضـر از نظـر نـوع، کـاربردي و بـا رویکـرد علـم           

جامعـه پـژوهش شـامل کلیـه مقـاالت      جامعـه پـژوهش شـامل کلیـه مقـاالت      . . سنجی انجام شده استسنجی انجام شده است
هـاي   هـاي     در فاصـله سـال  در فاصـله سـال  علمی محققان حوزه درمان دیابت نوع دو علمی محققان حوزه درمان دیابت نوع دو 

تـاریخ انجـام   تـاریخ انجـام   المللی اسـت کـه در   المللی اسـت کـه در   در عرصه بیندر عرصه بین  20142014تا تا   20052005
پایگـاه پـاب مـد بـوده     پایگـاه پـاب مـد بـوده     ) تحـت پوشـش   ) تحـت پوشـش   13931393//1212//2727جستجو (جستجو (

ــت. ــت.اس ــتجوي   اس ــا جس ــه اول، ب ــتجوي در مرحل ــا جس ــه اول، ب ــارت   در مرحل ــارت عب  Diabetes««عب

Mellitus, Type 2««   مش (مش (««سرعنوان موضوعی سرعنوان موضوعی در درMesh«(«( ، ،
ت فرعـی  ت فرعـی  از بـین تقسـیما  از بـین تقسـیما  » » Therapy««و انتخاب تقسـیم فرعـی   و انتخاب تقسـیم فرعـی   

موجود و محدود کـردن جسـتجو بـه موضـوعات اصـلی مـش       موجود و محدود کـردن جسـتجو بـه موضـوعات اصـلی مـش       
))Major Topics  ((    کلیــدواژه مــورد نظــر در پایگــاه مــورد  ، کلیــدواژه مــورد نظــر در پایگــاه مــورد ،

      بررسی قرار گرفت.بررسی قرار گرفت.
پایگــــاه پایگــــاه  مهمتـــرین ابــــزار بـــراي جســــتجوي  مهمتـــرین ابــــزار بـــراي جســــتجوي  پـــاب مــــد  پـــاب مــــد  

  کتابشــناختیکتابشــناختیاســت، کــه حــاوي اطالعــات اســت، کــه حــاوي اطالعــات  مــدالینمــدالین هــايهــاي  دادهداده
شناسـی  شناسـی    زیسـت زیسـت اي علـوم پزشـکی و   اي علـوم پزشـکی و   هه  پژوهشی براي تمام رشتهپژوهشی براي تمام رشته

صورت آنالین و رایگان در اختیار همه قـرار دارد  صورت آنالین و رایگان در اختیار همه قـرار دارد  ه ه است. که باست. که ب

هاي آن بـر اسـاس سـرعنوان موضـوعی     هاي آن بـر اسـاس سـرعنوان موضـوعی       نمایه سازي دادهنمایه سازي داده  ].].1010[[
هاي مورد نیاز از پایگاه پـاب  هاي مورد نیاز از پایگاه پـاب  دادهدادهمش است. لذا، به دلیل اینکه مش است. لذا، به دلیل اینکه 

روایی و روایی و   مد با جستجو در سرعنوان موضوعی مش بدست آمد،مد با جستجو در سرعنوان موضوعی مش بدست آمد،
     ده در این پژوهش تأیید می شود.ده در این پژوهش تأیید می شود.پایایی ابزارهاي مورد استفاپایایی ابزارهاي مورد استفا

ــاالت   ــه مق ــتخراج کلی ــد از اس ــاریخ  17009(بع ــورد) در ت رک
-Tab delimitedدیلیمیتد (-ها به فرمت تب، داده93/ 27/12

UTF8(  ) در قالب فایل متنـیNotepad(     اسـتخراج و بـه نـرم
هـاي بدسـت    افزار اکسل منتقل شد.  درایـن مرحلـه کلیـد واژه   

و لیسـت                          )Check tagsهـا (  تـگ  آمده از مقاالت بـا فهرسـت   
) معرفی شـده در پـاب مـد، یکدسـت     Stop Wordبازدارنده (

کـه   aged و male ،female ،catsسازي شد. به عنـوان مثـال   
ها حـذف شـدند.    تگ ها بودند از دایره کلیدواژهجزء فهرست 

کلیـدواژه بـه    112در مرحله بعد، طبـق قاعـده بردفـورد تعـداد     
هـا بـه   عنوان واژگان پایه شناسایی و انتخاب شد این کلیـدواژه 

هاي بعـدي  عنوان مفاهیم اصلی انتخاب گردیدکه مبناي تحلیل
ایـه،  در این پژوهش نیز خواهد بود. بـا شناسـایی موضـوعات پ   

 Ravarرخدادي موضوعات با استفاده از نرم افزار  ماتریس هم

Matrix      تهیه و نتیجه آن در یک مـاتریس مربـع، معـروف بـه
رخدادي آورده شد. این ماتریس، مربعی است کـه   مانریس هم

هاي آن، برابر تعداد مفاهیم منتخب است تعداد سطرها و ستون
ی است که دو کلیدواژه دهنده تعداد دفعاتو هر درایه آن، نشان

اند. لذا، این مربوط به سطر و ستون با هم در یک مدرك آمده
هاي روي قطر اصلی ماتریس یک ماتریس متقارن است. درایه

رخدادي، تعداد کل تکـرار آن کلیـدواژه در کـل    ماتریس هم
اي از یـک مـاتریس پـنج در    مدارك است. جدول یک نمونـه 

  دهد.پنج را نشان می

  

  5×5اي از یک ماتریس : نمونه1جدول
 Behavior 

therapy Diet Drug therapy Exercise Psychology 

Behavior therapy 4 3 3 2 3 

Diet 3 4 2 2 3 

Drug therapy 3 2 3 2 2 

Exercise 2 2 2 2 1 

Psychology 3 3 2 1 4 
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رخـدادي اسـت کـه دو    نقطه برخورد سطر و سـتون بسـامد هـم   
اصطالح موردنظر با هم دارند. به عنـوان نمونـه اگـر از جـدول     

ــارم    ــف چهــ ــاال از ردیــ ــنجم   exerciseبــ ــتون پــ و از ســ
psychology شود کـه عـدد بدسـت    انتخاب شود، مشاهده می

کـه ایـن دو   آمده یک است یعنـی یـک مـدرك وجـود دارد     
  اند.موضوع با هم در آن به کار رفته

رخدادي تشـکیل شـده در مرحلـه    گیري از ماتریس همبا بهره 
ترسیم نقشه موضوعی این حوزه به کمک نـرم افزارهـاي   قبل، 

Ucinet, و Netdraw  کار تحلیل اطالعات به دست آمـده از ،
 این نرم افـزار کـه توسـط بـورگتی، اورت و    ها انجام شد. نقشه

ــریمن ــگاه ف ــده    در دانش ــی ش ــاروارد طراح ــت، ه ــی از اس یک
هـاي   افزارهـاي تحلیـل شـبکه    تـرین نـرم   ي ترین و کاربرد                       کامل

هاي مختلفی بـراي تحلیـل   شاخصشود.  اجتماعی محسوب می
هاي تواند در نقشهرخدادي واژگان وجود دارد که میشبکه هم

یکی  )Centralityص مرکزیت (علمی به کار گرفته شود. شاخ
هاي مهم در تحلیل شـبکه اسـت. طبـق نظـر فـریمن      از شاخص

 )،Closenessهاي مرکزیت سه دسته هسـتند: نزدیکـی (  سنجه
   :)Degreeو رتبه ( )Betweensبینابینی (

ترین نوع مرکزیت است که ارزش هر گره سادهمرکزیت رتبه: 
ــی   ــت م ــه دس ــایگانش ب ــداد همس ــمارش تع ــا ش ــد.ب ــداد  آی تع

هایی که به آن گره متصـل هسـتند بـه    همسایگان براساس رابط
آید. این سنجه با تعداد پیوندهاي مستقیم موجـود در  دست می

) از pkیـا (  kگره رتبه  . مرکزیت شودیک عملگر تعریف می
  :]11[شود  طریق فرمول زیر محاسبه می

 



n

i
kiKD ppaPC

1

),()(  
  

) در  pkpiموجود در شبکه و ( هايتعداد گره nدر فرمول فوق 
و در غیر ایـن صـورت    1معادل   pkو piصورت اتصال دو گره 

  معادل صفر است.
شاخص بینی ت یک گره بیانگر تعداد دفعاتی مرکزیت بینابینی: 

ترین مسیر میان هر دو گره دیگر در  است که آن گره در کوتاه
در  هاي داراي بینی ت باال نقـش مهمـی   گیرد. گره قرار میشبکه 

کننـد کـه از جایگـاه مرکـزي در شـبکه       ایفـا مـی   اتصال شـبکه 

ــش      ــبکه نق ــات در ش ــردش اطالع ــتند و در گ ــوردار هس برخ
یـا   k کزیـت گـره  رنیز بر عهده دارنـد. شـاخص بینی ت م     مهمی

)pkشود :  ) از طریق فرمول زیر محاسبه می 
 





n

i

k
KB kji

gij
pgijPC

1
:)()(

 
ــان اتصــال  )  کــوهgij(در ایــن فرمــول  ــاترین مســیر می و  pjو  piت

gij(pk) ترین مسیر میـان اتصـال    کوتاهPi   وPj    اسـت کـه ازpk 
  .] 11[گذرد می

شاخص نزدیکی یک گره بیـانگر میـانگین   مرکزیت نزدیکی: 
هاي موجود در  رهگ هاي موجود میان آن ترین مسیر طول کوتاه

هاي داراي شـاخص نزدیکـی بـاال، از قـدرت      شبکه است. گره
تـري در   تأثیر بیشتري در شـبکه برخوردارنـد و نقـش مرکـزي    

پـذیري بیشـتري بـراي سـایر      ایفا کرده و قابلیت دسـترس  شبکه
) از طریـق فرمـول   pkیا ( kها دارند. شاخص نزدیکی گره  گره

 شود:  زیر محاسبه می





n

i
kiKC ppdPC

1

1),()( 
  

  piترین مسیر اتصال دو گره  کوتاه d(pi, pk)در این فرمول 
  ].11[ است pkو 
  
  
درمان دیابـت نـوع    زهوـح در هدـش ابیـیزبا اركدـم لـتحلی  

در بـازه    پـاب مـد   هپایگا در مختلف يها ب شاخصـبرحس دو
به طور کلی نشان داد کـه رشـد تولیـدات     2014تا  2005زمانی 

ــاختار      ــیم س ــعودي دارد. ترس ــیر ص ــوزه س ــن ح ــی در ای علم
هاي موضوعی، بیشتر  موضوعی نشان داد که در برخی از حوزه

توجه شده. ولی با توجـه بـه اهمیـت موضـوعات دیگـر نظیـر،       
  ته شده است. مانی و غیره  کمتر به آن پرداخ آموزش، رژیم در

هـا نشـان داد روندرشـد تولیـدات     نتایج حاصـل از تحلیـل داده  
علمی در حوزه درمـان دیابـت نـوع دو در پایگـاه پـاب مـد در       

داراي سـیر صـعودي اسـت. بـه      2013تـا   2005هاي فاصله سال
نحوي که تعداد مقاالت در این بازه زمانی به بـیش از دو برابـر   

 یافته ها
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  .[نمودار یک]سیر نزولی داشته است ایـن رونـد داراي    2014ال میزان خود رسیده است. ولـی در سـ  
 

  
  2005-2014: روند رشد تولیدات علمی در حوزه درمان دیابت نوع دو :1نمودار 

 
هـاي  ترین زمینـه ها یا به نوعی فعالشناسایی پرکاربردترین واژه

بـا اسـتفاده    2014تا  2005پژوهشی در این حوزه در بازه زمانی 
شناســایی شــد. بــا در نظــر داشــتن ایــن کــه  از قــانون بردفــورد 

باشـند،  دهنـده موضـوع مـی   ها شاخص هستند و نشـان کلیدواژه
دهـد. طبـق   ها را نشان مـی قاعده بردفورد توزیع موضوعی مقاله

شـوند: هسـته،    ها به سه دسته تقسیم میقاعده بردفورد کلیدواژه

نزدیک به هسته و دور از هسـته. در ایـن پـژوهش دسـته اول و     
 112ها شناسایی شد، که شـامل  دوم به عنوان پرکابردترین واژه

کلیدواژه پرکـاربرد اسـت. در ایـن بخـش بـه منظـور پرهیـز از        
هـا  شلوغ شدن نمودار و عدم نمایش درست برچسب کلیـدواژه 

) 2کلیـدواژه پرکـاربرد (نمـودار     14فقط دسته اول کـه شـامل   
  شود.است آورده می

 

                    
  2005-2014هاي پرکاربرد حوزه درمان دیابت نوع دو:  :  کلیدواژه2نمودار

  
پرکـاربردترین  گونه که در نمودار فـوق مشـخص اسـت،    همان
تـا   2005هاي پژوهشی در بازه زمـانی  ترین زمینهها یا فعالواژه

، شامل مفاهیمی نظیر درمـان دارویـی، اسـتفاده درمـانی،     2014
ــون   ــاز و خ ــون، ســوخت و س ــد خ ــده قن ــل کاهن ــت. عوام اس

نی
راوا

ف
 

  کلیدواژه

٧٠٠٠ 
۶٠٠٠ 
۵٠٠٠ 
۴٠٠٠ 
٣٠٠٠ 
٢٠٠٠ 
١٠٠٠ 

٠ 

٢٠٠۵   ٢٠٠۶    ٢٠١   ٢٠١٣       ٢٠١٢    ٢٠١١    ٢٠١٠     ٢٠٠٩    ٢٠٠٨     ٢٠٠٧۴ 

٢۵٠٠ 

٢٠٠٠ 

١۵٠٠ 

١٠٠٠ 

۵٠٠ 

٠ 

١٠٨۵ ١١٨٢ 

١۴۶۵ ١۵٠۵ ١۶٣٢ 
١٧۶١٨٠ ٧۶ 

٢١۴٢٢٣٠ ٩ 
١٩۴٧ 
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  دودرمان دیابت  نوع  وزههاي علمی درح کننده در تولید مقاله کشورهاي مشارکت :2جدول

  درصد  تعداد مقاالت  کشور  رتبه
  39 6263 ایاالت متحده  1
  28 4513 انگلستان  2
  7 1066 آلمان  3
  4 587 ایرلند  4
  3 492 هلند  5
  3 413 ژاپن  6
  2 290 چین  7
  2 284 فرانسه  8
  1 228 نیوزیلند  9

  1 215  استرالیا  10
  

موضـوعی   کشـور در نگـارش مـدارك حـوزه     57در مجموع، 
انـد کـه از ایـن میـان ایـاالت متحـده        مورد بررسی نقش داشـته 
هاي اول  به ترتیب رتبه، ایرلند و هلند آمریکا، انگلستان، آلمان

از کـل   درصـد  81و در مجمـوع،  رنـد  م را در اختیـار دا پنجتا 
 77/8 کشور یـا  پنجبه عبارت دیگر،  اند. مدارك را تولید کرده

مــدارك را تولیــد   درصــد 50 از کشــورها بــیش از  درصــد
شـود کـه تعـداد مـدارك      ، مشاهده مـی دو در جدول اند. کرده

رتبه اول، یعنی ایاالت متحده آمریکا،  هتولید شده توسط دارند
برابـر   39/1ز رتبـه دوم شـده اسـت،    ئنسبت به انگلستان که حـا 

پاب گیرد که احتماال  پایگاه  بنابراین، این فرض قو ت می .است
أکید بر متون تولیـد شـده بـه زبـان انگلیسـی، بـر       عالوه بر ت مد

آمریکایی نیز به علـل مختلـف، از   تولیدات علمی پژوهشگران 
جمله دسترسی بیشتر مؤسسه اطالعات علمـی، تأکیـد دارد. در   
عین حال، به این نکته نیز باید توجه شود که این کشور خود به 

کرده تولید  در این حوزه کل دانش جهان را درصد 39 تنهایی
  .است

به منظور ترسیم نقشه موضوعی مقاالت مرتبط با درمان دیابـت  
نوع دو، پس از بررسی از کل مقاالت بازیابی شده  در پاب مد 

رود بـه طـور   دسـت آمـد. انتظـار مـی     بـه  کلیدواژه 5911تعداد 
متوسط در هر مقاله حداقل پنج کلیـدواژه وجـود داشـته باشـد     

اسـت یـک کلیـدواژه در     )، از آنجایی کـه ممکـن  5×17009(
یابـد،  ها کاهش میچند مقاله تکرار شده باشد، تعداد کلیدواژه

یابـد. از کـل   هـا افـزایش مـی   اما فراوانی مربـوط بـه کلیـدواژه   
 280کلیدواژه با فراوانی باالي  112هاي بررسی شده، کلیدواژه

ها رخدادي بین این کلیدواژهانتخاب شد، که در ادامه نقشه هم
  مورد توجه قرار گرفته است. 

دهد. در ایـن  رخدادي واژگان را نشان میشکل یک شبکه هم
ها، و خطوط نشان ها نشانگر کلیدواژهشکل ، هر کدام از دایره

-رخدادي کلیدواژههاست. شبکه همدهنده نحوه رابطه بین آن

یـال   11586گـره (کلیـدواژه)  و    137هاي ایـن بـازه زمـانی از    
-ها) تشکیل شده است. چون تعداد رابط کلیدواژهیان روابط م(

هاست، بنابراین، شبکه ترسیم شده از نوع ها بیشتر از تعداد گره
-پیوسته است. (به دلیل شلوغ بودن شـبکه، برچسـب کلیـدواژه   

هـاي   هایی که هیچ ارتباطی بـا کلیـدواژه   هاي ایزوله (کلیدواژه
گونه کـه در  هماندیگر درون نقشه ندارند) آورده نشده است). 

رخدادي این بازه زمانی تنهـا  شود، شبکه همشکل  مشاهده می
گره ایزوله تشکیل شده است. تعداد  25از یک شبکه بزرگ و 

هـا  هاي ایـن شـبکه نشـان از آن دارد کـه اغلـب کلیـدواژه      یال
  خورند.مستقیما  یا با واسطه به هم پیوند می
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  2005- 2014:  نوع دورخدادي واژگان درمان دیابت : شماي کلی از شبکه هم1 شکل 

رخدادي واژگان بر اساس سنجه به منظور تحلیل بهتر شبکه هم
-، کلیـدواژه درمان دیابـت نـوع دو  مرکزیت نزدیکی در حوزه 

-نزدیکی غیر از صفر بـوده  هاي تأثیرگذار که داراي مرکزیت

رخـدادي آنـان ترسـیم شـدند کـه در      اند شناسایی و نقشـه هـم  
شکل  دو قابل مشاهده است. ایـن شـکل  تنهـا از یـک خوشـه      

هـا، مرکزیـت نزدیکـی را    بزرگ تشکیل شده است. قطر دایره

تـر باشـد، مرکزیـت    ها کوچکدهد، هرچه قطر دایرهنشان می
تـر باشـد مرکزیـت    ها بزرگرهنزدیکی بیشتر، و هرچه قطر دای

رنـگ داراي  هاي هـم نزدیکی کمتر است. در این شکل  دایره
مرکزیت نزدیکی یکسانی هستند و براساس مرکزیت نزدیکـی  

  اند.در کنار هم قرار گرفته

  

  
 2005- 2014براساس سنجه مرکزیت نزدیکی:  رخدادي واژگان: شماي کلی از شبکه هم2شکل  
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نتایج حاصـل از تحلیـل مرکزیـت نزدیکـی در مقـاالت مـورد       
درمـان دارویـی،   «هاي موضوعی دهد که مقولهبررسی نشان می

فیزیولـوژي،  ، تشـخیص ، فیزیوپـاتولوژي ، وسـاز خون، سوخت
ــا میــزان » عروقــیهــاي ، دیابــت و بیمــاريتغییــرات شــیمیایی ب
هـاي  ، در گروه اول و پس از آن مقولـه 111مرکزیت نزدیکی 

، گیرشناســیهمــه، راهنمــاي عملــی، عوامــل خطــر«موضـوعی  
ــاري ــتی، پیشــرفت بیم ــانگر زیس ــت ، نش ــأثیرات دارو، مقاوم ت

 -کم قند خونی، بیماري قلبی، دیابت شیرین نوع یک، انسولین

ــا میــزان مرکزیــت نزدیکــی  »عروقــی هــاي کلیــدواژه ، و112ب
هـاي عروقـی ایجـاد    بیماري، شاخص توده بدن، فشارخون باال«

با میزان مرکزیـت   » پپتیدها، سبک زندگی، شده بخاطر دیابت
  به ترتیب در گروه دوم و سوم قرار دارند. 113نزدیکی 

دهـد کـه از مجموعـه    هـایی را نشـان مـی   جدول سـه کلیـدواژه  
انی مـورد بررسـی داراي   هاي مورد مطالعه در بازه زمـ کلیدواژه

-بیشترین مرکزیت بینابینی بوده، و جزء سه دسته اول قرار مـی 

  گیرند.
  

 
  2005- 2014 : موضوعات با مرکزیت بینابینی باال مربوط به درمان دیابت نوع دو :3جدول

هاي حوزه درمان دیابت کلیدواژه  ردیف
  2005- 2014دو دربازه زمانی نوع 

مرکزیت 
هاي حوزه درمان دیابت کلیدواژه  ردیف  بینابینی

  مرکزیت بینابینی  2005- 2014نوع دو دربازه زمانی 

1  hypoglycemic agents 357/5 15  metformin 357/5 

2  physiology 357/5 16  blood pressure 357/5 

3  administration & dosage 357/5 17  diagnosis 357/5 

4  insulin 357/5 18  body weight 357/5 

5  adverse effects 357/5 19  physiopathology 357/5 

6  blood 357/5 20  etiology 357/5 

7  blood glucose 357/5 21  metabolism 357/5 

8  drug therapy 357/5 22  hyperglycemia 357/5 

9  therapeutic use 357/5 23  time factors 357/5 

10  lipids 357/5 24  weight loss 357/5 

11  diabetes complications 357/5 25  randomized controlled trials 284/5 

12  treatment outcome 357/5 26  insulin resistance 14/5 

14  hemoglobin a, glycosylated 357/5 28  practice guidelines 068/5 

  
رتبه بینابینی، میزان توجه پژوهشگران به موضوعات را در بـازه  

دهد. مرکزیت بینابینی یک گره نشان می 2014تا  2005 زمانی
ترین مسیر میان هر دو تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه

هاي داراي بینیـت بـاال،   گیرد. گرهگره دیگر در شبکه قرار می
کننــد و از جایگــاهی نقــش مهمــی در اتصــال شــبکه ایفــا مــی

مرکزي در شبکه برخوردار هستند و در گـردش اطالعـات در   
گونه که جدول سه . همان]12[شبکه نقش مهمی برعهده دارند 

هــاي کلیــدواژه 2014تــا  2005در بــازه زمــانی دهــد نشـان مــی 
ــون  « ــد خ ــده قن ــل کاهن ــوژ ي،، عوام ــرف  فیزیول ــتور مص ، دس

با میـزان مرکزیـت   » مصرف دارو و... عوارض جانبیانسولین، 
آزمـایش  «ها کلیدواژه در رتبه اول و پس از آن 357/5بینابینی 

و کلیدواژه  284/5با میزان مرکزیت بینابینی » تصادفی شاهددار
به ترتیب در  14/5با میزان مرکزیت بینابینی  »مقاومت انسولین«

هـاي مـذکور   در واقـع کلیـد واژه  رتبه دوم و سوم قـرار دارنـد.   
  اند. ترین مسیر ممکن را بین دو گره دیگر ایجاد کردهکوتاه

رخـدادي واژگـان براسـاس    شکل  سه شماي کلی از شبکه هم
دهد. در ایـن شـکل  قطـر و    سنجه مرکزیت بینابینی را نشان می

دهـد، هرچـه قطـر    ها مرکزیت بینابینی را نشـان مـی  رنگ دایره
تر باشد، مرکزیت بینـابینی بیشـتر و هرچـه قطـر     ها بزرگدایره
-هایی همتر است. دایرهها کوچکتر، مرکزیت بینابینی کمدایره

  باشند.رنگ داراي مرکزیت بینابینی یکسانی می
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2005-2014رخدادي واژگان براساس سنجه مرکزیت بینابینی:: شماي کلی از شبکه هم3شکل    

 
 

  
 

  

دهد رشـد تولیـدات   میها نشان نتایج حاصل از تحلیل داده     
علمی، مربوط به درمان دیابت نـوع دو، نمایـه شـده در پایگـاه     

اسـت   سیر صـعودي داشـته   2005 -2013پاب مد در بازه زمانی 
به بیش از دو  2013تا  2005به نحوي که تعداد مقاالت از سال 

ایـن رونـد داراي    2014برابر افزایش یافته است. ولـی در سـال   
سیر نزولی است. احتمال ایـن کـاهش تـأخیر چـاپ بعضـی از      

باشـد. رشـد منـابع علمـی در     مـی  2014مقاالت مربوط به سـال  
هـایی   هاي اخیر طی پـژوهش  هاي موضوعی در سال سایر حوزه

در حـوزه ارزیـابی چرخـه    ) 2015مانند پژوهش هو و دیگران (
ــایی ( ]،  مهــدي13حیــات [ ــی، نظــري و مین ) در 1392زاده مرق

  ]، مورد تأیید فرار گرفته است..3حوزه ماساژ درمانی [
بررسی نمـودار توزیـع فراوانـی اسـتفاده از موضـوعات در            

مدارك مربوطه نشـان داد کـه ایـن نمـودار از قاعـده بردفـورد       
موضـوع پرکـاربرد در بـازه     112شناسـایی  کند و بـه  پیروي می

کمک کرد. دستاوردهاي ایـن پـژوهش بـا     2005-2014زمانی 
هاي پژوهش فتاحی، دانش و سهیلی در بررسـی وضـعیت   یافته

هـاي  جهانی تولیدات علمی دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سـال    

در وبگاه علوم بـا هـدف ترسـیم نقشـه علـم ایـن        2010-1990
  .]14[باشد عده بردفورد همسو میدانشگاه از نظر صدق قا

هاي حاصل از بررسی کشورهاي مشـارکت کننـده در   یافته     
در تولید متون مربوط به درمـان دیابـت نـوع دو نشـان داد  کـه      

کشور در نگارش مدارك حوزه موضـوعی مـورد    57مجموع، 
ایاالت متحده کشورهاي اند که از این میان  بررسی نقش داشته

هاي اول  به ترتیب رتبه، ایرلند و هلند ان، آلمانآمریکا، انگلست
هـاي پـژوهش   ها در راسـتاي یافتـه  این یافته.قرار دارندم پنجتا 

  اياست. این پژوهشـگران در مقالـه  حمیدي، اصنافی و عصاره 
بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولیـد شـده   به 

-سـنجی و وب  سـنجی، اطـالع  سنجی، علمهاي کتاب در حوزه

طـی  ) Web of Science( وب آو سـاینس سـنجی در پایگـاه   
ایـن بـود    دهنـده ها نشـان یافتهداختند. پر 1990-2005 هايسال
موضـوعی مـورد    هـاي کشور در نگارش مدارك حوزه 53که 

اند که از این میان ایـاالت متحـده آمریکـا،     بررسی نقش داشته
م پـنج هاي اول تا  به ترتیب رتبه و اسپانیا هلند، انگلستان، آلمان

از کـــل  درصـــد 64/56 را در اختیـــار داشـــته و در مجمـــوع ،
  . ]15[ اند مدارك را تولید کرده

 بحث و نتیجه گیري
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هـاي زمـانی مختلـف کـه بـه      هـاي علمـی در دوره  ترسیم نقشه 
)  Mapping Longitudinalهاي علمـی طـولی (   عنوان نقشه

توانـد  است، میشوند و توسط گارفیلد پیشنهاد شده ناخته میش
پیشرفت دانـش و رونـد پـژوهش را در یـک حـوزه، از طریـق       

هاي مختلف نشـان دهـد و متخصصـان    بررسی تغییرات در سال
توانند از آن براي گران حوزه، میرسانی به عنوان تحلیلاطالع
هاي جدید در یک حوزه موضـوعی اسـتفاده   بینی گرایشپیش

هاي درمان دیابت نـوع  نقشه]. بنابراین، توجه بیشتر به 16کنند [
توانـد بـه شـناخت    هـاي مختلـف مـی   دو و ترسیم آنها در سـال 

موضوعات پرکاربرد و روند رشد و توسعه ایـن حـوزه کمـک    
  کند.
هاي مرکزیـت  هاي ترسیم شده، با توجه به شاخصدر نقشه     

توان گفت کـه بیشـترین ارزش   نزدیکی و مرکزیت بینابینی می
درمـان دارویـی،   «هاي موضوعی به مقولهاز نظر هر دو شاخص 

ــیمیایی  ــرات ش ــون، تغیی ــاري ، خ ــت وبیم ــی،  دیاب ــاي عروق ه
اختصاص » وسازفیزیوپاتولوژي، تشخیص، سوخت، فیزیولوژي

بر اینکه بـا تعـداد زیـادي    هاي موضوعی عالوه دارد. این مقوله
هاي دیگر در ارتباطند، داراي موقعیت بسیار مهمی نیز در مقوله

هـا فقـط   ستند به طوري که ارتباط میان بسیاري از مقولـه نقشه ه
گیـرد. بنـابراین،   هاي موضوعی صورت مـی از طریق این مقوله

موجودیتی که مرکزیـت نزدیکـی بـاالیی داشـته باشـد، داراي      
ــی ــایر      ویژگ ــه دسترســی ســریعی بــه س ــت از جمل هــاي اس

-ها در شبکه دارد، مسیر کوتاهی به سایر موجودیتموجودیت

درباره آنچه در   ها نزدیک است، و دارد، به سایر موجودیتها 
پـذیري بـاالیی دارد. و   شبکه در حال اتفاق افتادن است رؤیـت 

موجودیتی که مرکزیت بینابینی باالیی دارد به طور کلی داراي 
هاي است از جملـه موقعیـت مطلـوب و مسـتحکمی در     ویژگی

ختگی را بـه  شبکه به دست آورده است، نقطه مجزایی از گسـی 
افتد تأثیر خیلی گذارد، و بر آنچه در شبکه اتفاق مینمایش می

]. مرکزیت بینابینی باال به عامل ایـن قابلیـت را   17زیادي دارد [
هـا را وسـاطت کنـد.    هـاي میـان دیگـر عامـل    دهد تا تماسمی

توان قدرت را به وسیله مذاکرات و مبادالت مستقیم اگرچه می
نقطـه  «از طریق عمل کردن به عنوان یک  نشان داد، اما قدرت،

هــا بــه وســیله آن خودشــان را مــورد ، کــه ســایر عامــل»مرجــع
هـایی کـه قادرنـد    دهد. عاملدهند، نیز رخ میقضاوت قرار می

ها برسند، یا کسـی کـه   ترین طول مسیر به دیگر عاملدر کوتاه
-ترین طول مسیر در دسترس میها در کوتاهتوسط دیگر عامل

-هاي مطلوبی دارند. ایـن مزیـت سـاختاري مـی    موقعیتباشد، 

  ].  18تواند به قدرت، ترجمه شود [
در بررسی ساختار موضوعی  هایی مشابه به دلیل فقدان پژوهش

حوزه دیابت، نتایج پژوهش حاضر را به شکل خاص نمی توان 
مقایسه کرد. دستاوردهاي این پـژوهش تـا    هاي قبلی با پژوهش

ه و حریـري همسـو اسـت. البتـه، در     حدودي با پژوهش شـکفت 
پژوهش مذکور،  نقشه علمی پزشکی ایران به طور کلی مـورد  

 ادتعد بیشترینهاي آن نشان داد کـه    بررسی قرار گرفته و یافته
زي تعلـــق  سادارو و شناسیحـــوزه دارو  به یافتیدر يهادستناا

]. همسو با این پژوهش، نتایج پژوهش حاضر نیـز نشـان   4دارد [
که مقوله دارو درمانی و موضوعاتی کـه در ارتبـاط بـا    دهد می

فورمین مرکزیت  انسولین، تأثیرات دارو و مت آن هستند، نظیر
باال  دارند [جدول سه]. به عبـارتی، راه هـاي درمـانی دیگـر از     
جمله تغذیه درسـت، ورزش و آمـوزش بـه بیمـار کمتـر مـورد       

 .توجه پژوهشگران بوده است

ــراهم  رخــداد روش تحلیــل هــم    ي واژگــان ایــن امکــان را ف
ــی و بیرونــی عاملهــاي       مــی ــاختار روابــط درون آورد کــه س

موضوعی، به صورت عینـی و بـدون کـم و زیـاد نمـایش داده      
تواند به درك ساختار روابـط موضـوعی در    شود. این مسأله می

یک حوزه کمک کند. بنابراین، با استفاده از نتایج برگرفتـه از  
وضعیت جاري، موضوعات پژوهشی و  توان از این پژوهش می

هـاي   رابطه بین آنهـا، اصـطالحات مهـم حـوزه دیابـت تحلیـل      
واضـــح و قابـــل قبـــولی را ارائـــه داد. همچنـــین، کـــاربران و 

تواننـد از وضـعیت پژوهشـی و موضـوعی      پژوهشگران بهتر می
این حوزه آگاهی یابند. البته در خصوص کاربرد نتایج مطالعـه  

هـاي مـورد    ودیت توجه داشت کـه داده حاضر باید به این محد
  مطالعه مربوط به پایگاه پاب مد است. 

تر شدن وضـعیت موضـوعی ایـن حـوزه پیشـنهاد       روشن جهت
تـر، مشـابه    هـاي دقیـق   شود براي شناخت کامل آن و بررسی می
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هاي بزرگ و معتبر در جهان علـم   این پژوهش در دیگر پایگاه
ها با اسـتفاده از   نه پژوهشنیز انجام پذیرد. همچنین انجام اینگو

هاي علـم سـنجی ماننـد تحلیـل اسـتنادي، بررسـی        دیگر روش
هـا و   نویسـندگی و ترسـیم نقشـه علمـی آن بـا دیگـر روش       هم
تواند تکمیل کننده این پژوهش باشـد.   افزارهاي موجود می نرم

هاي مهـم و مـرتبط بـا موضـوع      افزون بر این، به برخی ازحوزه
هاي مراقبت و آموزش  م درمانی، روشدرمان دیابت مانند رژی

و غیره که تحقیقات کمتري انجام شده اسـت، توجـه بیشـتري    
 راهبـردي  هـاي  سیاست تدوین در پژوهش این نتایج شود و از
 احتمـاأل  و ضعف و قوت نقاط اساس بر آن توسعۀ و این حوزه

ــت ــاط تقوی ــعف نق ــتفاده ض ــود.  اس  جامعه ینکها به توجه باش
 انتو می را تحقیق ینا مشابه ،نددبو جیرخا منابع هشوینپژا

  داد. منجاا خلیدا منابع در

  
  

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامـه  کارشناسـی ارشـد رشـته     
واژگانی مقاالت مرتبط با تحلیل هم«علمی سنجی تحت عنوان 

ــدالین     ــش م ــت پوش ــریات تح ــوع دو در نش ــت ن ــان دیاب درم
)Medline(«         است کـه بـا حمایـت دانشـگاه یـزد انجـام شـده

بـه دلیـل   خانم دکتر اعظم حاضري (پزشک عمومی) است. از 
، تشـکر   .... و  در خوشه بنـدي واژگـان  ارائه نظرات تخصصی 

  .شود می
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to the Treatment of Diabetes Mellitus, Type 2 in 
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  Makkizadeh F1/ Hazeri A2/ Keikhaee F 3 
Abstract  

 
Introduction: Diabetes Mellitus, Type 2 is a common disease in modern societies and one which 
has attracted the attention of researchers.  An examination of the literature that has contributed to 
the formation and growth of this field helps us to explore its thematic structure, and identify the 
main focus of research papers.  
Methods: This is an applied research study which uses Scientometrics approaches. Research 
materials include documents related to the treatment of Diabetes Mellitus, Type 2 in PubMed for 
the period 2005 to 2014. Data analysis has been carried out using descriptive-analytical statistics 
and social network analysis techniques. To prepare a matrix of mesh descriptors, a software 
package called Ravar Matrix has been used, while for the purpose of social network analysis the 
Ucinet software package and its supplementary package, Netdraw, has been implemented.    
Results: The results demonstrate the growth of scientific production in this field in the years 2005 
and 2013. 57 countries were involved in writing the papers, with the United States, England, 
Germany, Ireland and the Netherlands at the top of the list respectively. According to the 
Closeness and Betweeness Centrality Indicators of terms on the maps, the most active research 
areas in the field are as follows: Drug Therapy, Vascular Diseases, Blood, and Chemistry changes, 
Metabolism, Physiology, Pathophysiology and Diagnosis. 
Conclusion: Results of co-word analysis revealed outstanding topics of the field under study, 
which is useful for policy makers to learn about the research status and make appropriate decisions 
for the promotion of scholarly products.  
Keywords: Co-words, Diabetes Mellitus, Type 2- Therapy, Pub Med, Thematic structure 
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