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مقاالت مرتبط با حوزه درمان  ینقشه علم میو ترس یموضوع لیتحل

 مد در پاب یافسردگ
 
 

   4فرامرز سهیلی/ 3سید حسین حسینی نسب/ 2افسانه حاضري/ 1فاطمه مکی زاده 
  چکیده

  

درمـان افسـردگی    موضـوع ها به شکل خاص به در مناطق مختلف جهان انجام شده که در آن یمختلف يهاپژوهشمقدمه: 
تواند اطالعات مفیدي در . بررسی و تحلیل روابط بین اصطالحات به کار گرفته در عنوان این مقاالت میپرداخته شده است

  باشد.این حوزه در پایگاه پاب مد می این پژوهش ترسیم نقشه علمی اختیار پژوهشگران قرار دهد. لذا، هدف
اي بـه  رخدادي واژگـان و تکنیـک تحلیـل شـبکه     سنجی و با استفاده از تحلیل هم پژوهش حاضر با رویکرد علم :کارروش 

مرتبط با درمان افسردگی در  مقاله 6197 افسردگی پرداخته است.  حوزه مقاالت بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان
 دراو تحلیل گردیده است. نت و نت آي سی با استفاده از نرم افزارهاي راور ماتریس، یو 2014تا  2005مد در بازه زمانی  پاب

شناسی، عوامل  روان ،درمانی دارو در این حوزه شامل ترین زمینه پژوهشی فعالهاي پژوهش نشان داد که یافتهها:  یافته
هاي مرکزیت نزدیکی  شده با استفاده از شاخص  هاي ترسیم براساس نقشهباشد. همچنین می دگی و نتیجه درمانضدافسر

 اختصاص دارد.» افسردگی درمانی، عوامل ضد روانشناسی، دارو«هاي موضوعی  و بینابینی بیشترین ارزش به زمینه

هاي  زمینهترین مهم »افکار خودکشی«و  »پایبندي به درمان«هاي موضوعی  زمینه کهنشان داد نتایج پژوهش  نتیجه گیري:
کـاربران و  علمـی حاصـل از هـم واژگـانی     هـایی   نقشـه دهـد کـه   همچنین نتایج  نشان می. باشندمینوظهور در این حوزه 
 توانند از وضعیت پژوهشی و موضوعی یک رشته آگاهی یابند و برنامه ریزي مناسـب بـه منظـور    سیاستگذاران بهتر می

  باشند. افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی در این حوزه داشته
  افسردگیدرمان  ،تحلیل شبکه ،مد پاب ،نقشه علمی ،واژگان رخدادي  هم تحلیل ها: کلیدواژه

  

 :23/11/94وصول مقاله  :06/04/95اصالح نهایی :31/05/95پذیرش نهایی

                                                
 یزد، یزد، ایران اجتماعی، دانشگاه علوم دانشکده شناسی، دانش و اطالعات علم گروه استادیار. 1

 یزد، یزد، ایران اجتماعی، دانشگاه علوم دانشکده شناسی، دانش و اطالعات علم گروه استادیار. 2

 ایران یزد، یزد، دانشگاه اجتماعی، علوم سنجی، دانشکده علم ارشد کارشناسی. 3

ور، تهران، ایران؛ نویسنده مسئول ن پیام دانشگاه شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانش و اطالعات علم گروه ستادیار. ا4
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هاي جدید براي شـناخت هـر چـه     امروزه محققان به دنبال یافته
هستند. هایی براي درمان آن بیشتر افسردگی و رسیدن به روش

به عقیده این محققان، از مصرف داروهـا گرفتـه تـا تغذیـه، در     
. بنابراین باید ایـن موضـوع و   ]1[ثیر دارد أابتال به این بیماري ت

ثیرگـذار  أتوانـد بسـیار ت   این بیماري، که در عین ساده بودن می
درمـان  حـوزه  «باشد مورد توجه ویـژه قـرار گیـرد. پـژوهش در    

ــردگی ــوزه» افس ــاي تخص از ح ــان و   ه ــه محقق ــت ک ــی اس ص
اندیشـمندان بـا تـالش علمـی خـود در جهـت درمـان و بهبــود        

کوشــند. اهمیــت و جایگــاه  وضــعیت فعلــی آن در جهــان مــی
دستیابی به اطالعات و آمار دقیق و روزآمـد در ابعـاد مختلـف    

هاي علمـی،   ترین منبع براي پیشرفت این حوزه به عنوان حیاتی
  باشد. فرهنگی و سیاسی ضروري می

سنجی  هاي علم یکی از موضوع ،هاي مختلف بنديبراساس طبقه
مطالعه ساختار علم و پویایی آن اسـت. بـه ایـن مفهـوم کـه در      
درجه اول بـراي کـل دانـش و درجـه بعـدي بـراي هریـک از        

هـاي تخصصـی مشـخص     هاي مختلـف سـاختار و حـوزه    رشته
ختلف هاي م تر، بعد از مطالعه ساختار رشته شوند. به بیان ساده می

هایی که تاکنون و یا در بازه زمانی خاص در آن رشـته   سرفصل
به آن پرداخته شده و حجم مطالعات در هر سرفصـل و ارتبـاط   

ها و فنـون   ها به صورت علمی و برمبناي روش بین این سرفصل
شـوند. در همـین راسـتا     ریاضی و آماري به روشـنی تبیـین مـی   

بـه تفکیـک    هـاي گرافیکـی   هـاي علمـی در قالـب شـکل     نقشه
ها به درك  هاي مختلف علوم و نمایش ارتباطات بین آن حوزه

. نقشه علمی عبارت است ]2[کنند  هاي علوم کمک می ساختار
از تجزیه و تحلیل انتشارات یک حوزه علمی از زوایاي متفاوت 
و ترسیم یک نگرش کلی از آن حوزه که بر پایه ایـن نقشـه و   

هایی که بیشترین و کمترین  ترسیم سیر تغییر و تحوالت، حوزه
به این ترتیب، هر کاربر،  .شوند نزدیکی را دارند از هم متمایز می

 ،هاي هر حوزه از علـم  رده ها و ارتباط بین زیر افزون بر ویژگی
سسات تحقیقاتی را نیز در آن ؤگذارترین افراد و م ثیرأتواند ت می

ایی حوزه خاص مشخص نماید. هدف از تهیه نقشه علمی، شناس

مربـوط   ينقاطی از دانش است که به اصطالح بحث داغ حوزه
  . ]3[کنند  گیري می به خود را پی

در این راستا یکـی از ابزارهـاي مناسـب جهـت بررسـی رونـد       
هـاي تخصصـی، تمرکـز بـر مقـاالت       در حـوزه  انجام پـژوهش 

ــان آن،   علمــی و پژوهشــی اســت. در حــوزه افســردگی و درم
صورت گرفته و تولیدات علمـی نیـز   هاي بسیار زیادي  پژوهش

باشد، که در درمان این بیماري و همچنین  در این زمینه زیاد می
انـد.   هاي آینده بـراي کنتـرل آن بـه کـار گرفتـه شـده       پژوهش

دهد که بین موضوعات پیونـد نسـبی    بررسی این متون نشان می
برقرار است. در این حوزه ابزارهاي تحلیل بـه منظـور ارزیـابی    

ها و همچنین به دست آوردن آمارهاي کلـی آن بـراي    پژوهش
هـا   ي محققـان آن حـوزه وجـود دارد، کـه یکـی از آن      استفاده

باشد. با اسـتفاده از روش   واژگان می رخدادي  روش تحلیل هم
هـاي   رخدادي واژگان کـه بـه عنـوان یکـی از روش     تحلیل هم

 توان بـه  آید، می سنجی براي تحقیقات مختلف به شمار می علم
هـاي علمـی    بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان متون حوزه

پرداخت، و از آن براي سیاستگذاري کلی و انتخـاب موضـوع   
  پژوهش در این حوزه استفاده کرد.

شد این پژوهش سعی دارد بـا اسـتفاده از     با توجه به آنچه گفته
و نیز رویکـرد ترسـیم نقشـه     واژگان رخدادي  روش تحلیل هم

بپـردازد،   مـد  منتشر یافته در پایگـاه پـاب   مقاالتسی علم به برر
باشد. چرا  افسردگی میدرمان که در ارتباط با حوزه موضوعی 

توان بـه اهـداف مختلفـی از قبیـل، تحلیـل       که با این روش می
گذاري علمی، در توسـعه   موضوعات، تصمیم گیري و سیاست

لـم  هاي بیشتر، و همچنین مدیریت ع این حوزه و انجام پژوهش
ــید  ــرار   ،و آگــاهی از موضــوعاتی رس ــانون توجــه ق کــه در ک

  اند. گرفته
واژگــانی، روش مناســبی بــراي کشــف ارتباطــات تحلیــل هــم

علــم اسـت و پیونـدهاي مهمـی را نشــان     پژوهشـی هـاي  حـوزه 
هـاي دیگـر   هـا بـه روش   دهد کـه ممکـن اسـت کشـف آن     می

توانـد بـه عنـوان    واژگـانی، مـی  مشکل باشد. روش تحلیـل هـم  
و تکامـل   يسـاختار تحـوالت  تعقیـب   امکان ابزاري قدرتمند،

  ].4[ سازدشبکه ادراکی و اجتماعی را میسر می

 مقدمه
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هدف اصلی این پژوهش مطالعـه سـاختار موضـوعی و ترسـیم     
هـاي   مـد طـی سـال    نقشه علمی حوزه درمان افسردگی در پـاب 

  باشد.  می 2014تا  2005
بنــدي همــرور متــون مربــوط بــه تحلیــل هــم واژگــانی و خوشــ 

هـاي مختلفـی از   موضوعات نشان دهنده آن است که پـژوهش 
هـاي  انـد و حـوزه  زوایایی گوناگون بـه ایـن موضـوع پرداختـه    

علمی مختلفی را با این روش مورد بررسی قرار داده انـد از آن  
 ،]5[ توان به این مـوارد اشـاره کـرد: زیسـت شناسـی     جمله می
زیسـت   ،]8 [مـی تغیـرات اقلی ، ]7 [محیط زیست ]6 [خالقیت 

، فنــاوري رباتیــک ]10[الکترونیـک   ، زیســت]9[انفورماتیـک  
هاي ، سلول]13[ علم سنجی ،]12[ ، آپنه انسدادي خواب]11[

 هــاي ضدســرطان، پــژوهش]15[، هــوش رقــابتی ]14[بنیــادي 
هـاي صـورت   ، که در ادامه به نتـایج تعـدادي از پـژوهش   ]16[

و کـوکبی در   گـردد. احمـدي  گرفته در این حـوزه اشـاره مـی   
ــدیرت    ــن م ــه بحــث هــم رخــدادي واژگــان در ای پژوهشــی ب

 ایـن  از حاکی پژوهش این اطالعات و دانش پرداختند. نتایج

 در و کلیدواژه 230 تعداد دانش، مدیریت حوزه در است که

 ایـن  اصـلی  کلیـدواژه، مفـاهیم  123اطالعـات   مدیریت حوزه

 کلیدواژه هشت اتنه تعداد، این از و اند داده تشکیل ها را مقاله

 ایـن  دهند. نتایج دیگر می تشکیل هم با را ها آن مشترك مرز

بـراي   مشـترکی  مرز اطالعات علم رشته که داد نشان پژوهش
 مستند هاي کلیدواژه شود. استخراج می حوزه محسوب دو هر

  .]17[ است پژوهش این دیگر نتایج از حوزه دو هر براي شده
به بررسی ساختار موضـوعی   مکی زاده و ابراهیمی در پژوهشی

دهـد   نشـان مـی  هـا  آنها حوزه آسیب اجتماعی پرداختند. یافته
بـه ترتیــب  » علـوم پزشـکی  «و » علـوم انســانی «هـاي   کـه حـوزه  

بیشترین تعداد مدارك مربوط به ایـن حـوزه را دارنـد. مقایسـه     
دهـد کـه   نشـان مـی   پرکـاربرد  موضـوعات  بـین  رخـدادي ¬هم
کلیدواژه با هم در هـر دو   22خوشۀ موضوعی، حاوي جمعاً 10

هاي  ها، موضوع آسیب حوزة مشترك هستند. اکثریت پژوهش
  .]18[ اند اجتماعی را از منظر نظام اجتماعی بررسی کرده

 تحلیـل  نتایج پژوهش تـوکلی زاده و همکـاران در ارتبـاط بـا    

 کـه  داد نشـان  ،طـالق  و ازدواج حـوزه  در مقـاالت  محتـواي 

 بیشـترین  داراي حـوزه  دو رهـ  در و خـانواده  زن موضـوعات 

هـاي  است. نتایج خوشه بندي نشان داد که غالب خوشـه  بسامد
ازدواج با موضوعات اجتماعی و روانشناختی مرتبط هسـتند در  

هــاي طــالق، موضــوعات روانشــناختی و حــالی کــه در خوشــه
هـا نشـان دادنـد    حقوقی نقش عمده اي دارند. این خوشه بندي

موضـوعی ازدواج، موضـوع زن و   هـاي  که محور اصلی خوشه
ــوع    ــانواده اســت و زن موض ــوع خ ــالق، موض ــوزه ط ــراي ح ب

اي کـه  محوري مباحث حقوقی طالق محسوب می شود. نکتـه 
در مقاالت مورد مطالعه کمتر به آن توجه شده، مسـائل جنسـی   

توان نتیجه گرفت که موضوعات حـوزه  است. به طور کلی می
 .]19[اند رایش داشتهازدواج کمتر به تعارضات زناشویی گ

نامـه کارشناسـی   پایـان  221بـه بررسـی    حیدري و یزدي مقـدم 
ارشد رشته پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی 
 دو دوره ده ساله پرداختند و به این نتیجـه رسـیدند کـه حـدود    

ــان 9/38 ــهدرصــد پای ــانی در  نام ــداخالت درم ــرات م ــه اث ــا ب ه
درصد بـه تنظـیم هنجارهـا،    14ها، نمشکالت بیماران و بهبود آ

درصد بـه   11/ 8ها، هاي آننیازها، مشکالت بیماران و خانواده
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران و بیماران 

درصد بـه ارزیـابی بیمـاران و دانـش      1/8ها، هاي آنو خانواده
درصـد بـه شـرح وضـعیت و      7/7پرستاران، نگرش و عملکرد، 

درصـد بـه عملکـرد،     2/7راقبت و پرستاري خدمات، کیفیت م
هـا، شـیوع و بـروز، و    هـا، عـوارض آن  بررسی و شرح بیمـاري 

اند. در نهایت، تفاوت معناداري در جهت ویژگی بیمار پرداخته
  .  ]20[ تحقیقات بین دو دهه وجود داشت

دهـد کـه تحلیـل هـم رخـدادي واژگـان       ها نشـان مـی   مرور پیشینه
ــاي ترســیم ســاختار علــم و ترســیم نقشــهروشــی مناســب بــراي  ه

هــاي گونــاگون از ایــن روش بــراي  موضــوعی اســت و در حــوزه
ــه خوشــه ــاي  ترســیم نقشــه هــاي موضــوعی اصــلی و  بنــدي زمین ه

موضوعی استفاده شده است و کارهاي تحلیلی مناسـبی نیـز انجـام    
هـاي   شده است. این پژوهش در صدد است با نگاهی تحلیلی زمینه

 درمـان  هاي موضـوعی اصـلی حـوزه    بندي زمینه شهپژوهشی و خو
رخدادي واژگان، و تحلیل  افسردگی را به کمک روش تحلیل هم

هاي موضـوعی نوظهـور    و حوزه کندهاي اجتماعی شناسایی شبکه
این حوزه را شناسـایی نمـوده تـا بتوانـد ایـن موضـوعات را بـراي        

  کمک به پژوهشگران در این زمینه ارائه نماید.
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 روش کار 
  
  

سـنجی   با رویکرد علم توصیفیپژوهش حاضر از نوع مطالعات 
رخدادي واژگان و تکنیـک   که با استفاده از تحلیل همباشد می

هاي مجالت مرتبط بـا   تحلیل شبکه انجام شده است. کلیه مقاله
 2014تـا   2005در بازه زمانی  مد حوزه درمان افسردگی در پاب

 6197هـا   تعـداد آن دهند، که  جامعه این پژوهش را تشکیل می
  باشد. مدرك می

مـد، در کـادر    ها ابتدا در پایگاه پـاب  براي به دست آوردن داده
، و از منــوي کشــویی گزینــه  تایــپ جســتجو کلمــه افســردگی

 30مد انتخاب شد (تاریخ انجـام جسـتجو    جستجو در منابع پاب
باشـد). بـا انجـام جسـتجو بـا اعمـال گزینـه         می 1394فروردین 

هـاي موجـود،    در گزینه  همچنین انتخاب گزینه انسانو  درمان
 هـاي  داده کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا هاي مورد نظر اعمال شد.  فیلتر

موضوعی  هاي سرعنوان تحت مد، پاب پایگاه از حاضر پژوهش
 اسـتاندارد  بررسـی  مـورد  هاي توصیفگر است، شده گرفته مش
ایـن نکتـه   امـا ذکـر    انـد،  نداشته تغییرات اعمال به نیازي و بوده

ها در همه مدارك تکرار  ضروري است که برخی از توصیفگر
شده و به اصطالح در لیست کلمات غیر ضـروري بـراي انجـام    
این پژوهش قرار داشتند. کلمات غیر ضروري حذف گردیـد،  

  و تغییرات دیگري نیز انجام شد مانند:
کلمات دو جزئی که با خط تیره یا عالمت هـایفن از یکـدیگر   

سازي همه تبدیل بـه فاصـله    ه بودند، به منظور یکدستجدا شد
بـه شـکل    evidence-based medicineشدند. به عنوان مثال 

evidence based medicine      تبـدیل شـد. عالئـم اختصـاري
ها نیز فاقـد  همه به شکل کامل نوشته شدند. بعضی از توصیفگر

. ها حـذف شـدند  مفهوم بودند که از دایره توصیفگر معنی و بی
ــوان مثــال    ــه عن ، sampling studies ،cohort studiesب
questionnaires  هـا نیـز جـزء برچسـب     . بعضـی از توصـیفگر

هـا حـذف   بودنـد کـه از دایـره توصـیفگر     کنترل (چک تـگ) 
 agedو  male ،female ،catsشدند. به عنوان مثال 

ها و کشورهایی که جزء جامعـه  ها، گروهاسامی مراکز، سازمان
هـا  آمدنـد، از دایـره توصـیفگر   ها به حساب میوهشآماري پژ

، academic medical centersحذف شدند. به عنـوان مثـال   

world health organization ،asian continental 

ancestry group،united statesــه  . روش ــاري ک ــاي آم ه
هـا  ها انجام شده بودند نیـز از دایـره توصـیفگر   ها با آنپژوهش

ــ  ــدند. ب ــذف ش ــال  ح ــوان مث ، analysis of varianceه عن
multivariate analysisبـه  «هـایی کـه کلیـدواژه    . توصیفگر

بـه عنـوان   «را همراه داشتند، یکدست شدند و  »عنوان موضوع
 clinical trials asاز آنها حذف شد. به عنوان مثال  »موضوع

topic  که بهclinical trials   تبدیل شد. با توجه به اینکه کـل
مدارك بازیابی شده مربوط به موضوع درمان افسردگی اسـت.  
توصیفگر افسردگی مفهومی عام در نظـر گرفتـه و از مجموعـه    

ها حذف شد. در ادامـه نتـایج دوبـاره در فایـل متنـی      توصیفگر
  افزار اکسل بازخوانی گردید.  ذخیره شد و این فایل در نرم

نمـودار   ها و تعیین فراوانی هر کـدام،  توصیفگر بعد از تفکیک
هـا   ها ترسیم شد. همچنین با مرتب نمـودن داده  توانی توصیفگر

براساس ستون فراوانی، موضوعات بـه ترتیـب فراوانـی بیشـتر،     
و موضـوعات کــاربردي مشـخص گردیدنــد. بــا    شــدند مرتـب 

استفاده از فرمول زیر کلماتی که در این حوزه نوظهور بـه نظـر   
توان گفت کلماتی کـه   رسید به دست آمد. به طور کلی می یم

هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و فروانی در سال
ساالنه آنها باال رفته اسـت، موضـوعات نوظهـور ایـن حـوزه را      

هـاي   دهند. بـا توجـه بـه همـین موضـوع توصـیفگر       تشکیل می
آنهـا زیـاد    روزآمدي که عمر آنها کم و متوسط فراوانی ساالنه

  بود در گروه موضوعات نوظهور جاي گرفتند.
  

=IF(AND(G2>=27;I2>=1);A2;"") 
  دست آوردن کلمات نوظهوره فرمول ب :1فرمول

  

نشـانگر متوسـط فراوانـی سـاالنه      I2عمر و  G2در فرمول فوق 
موضوعات است در صورتی که موضوعی شرایط نوظهور بودن 

صورت  شود در غیر این را داشته باشد، در سلولی مجزا نوشته می
 27ماند، در این فرمول عدد عمر شاخص  سلول مربوطه خالی می

 باشد. می یکو عدد عمر متوسط فراوانی ساالنه 

هـاي نوظهـور در    دسـت آوردن زمینـه  ه به طور خالصه بـراي بـ  
هـا انجـام شـد، تـا در نهایـت       اکسل مراحـل زیـر بـر روي داده   
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نوظهـور تشـخیص داده   یـک  هایی که با توجه به فرمـول   زمینه
  شدند در ستونی مجزا نوشته شد.

 محاسبه سال شروع هر زمینه موضوعی؛ .1

 محاسبه سال پایان هر زمینه موضوعی؛ .2

 ضوعی؛محاسبه فراوانی هر زمینه مو .3

 محاسبه فراوانی تجمعی هر زمینه موضوعی؛ .4

محاسبه عمر مفید هـر زمینـه موضـوعی(عمر مفیـد از کـم       .5
دسـت  ه کردن سال آغـازین از سـال پایـانی بـه عـالوه یـک بـ       

آید و منظور از عمر مفید این است کـه هـر اصـطالح چنـد      می
 سال دوام داشته است؛

(متوسـط  محاسبه متوسط استفاده ساالنه هر زمینه موضوعی  .6
 آید)؛ دست میه استفاده ساالنه از تقسیم فراوانی بر عمر مفید ب

 محاسبه درصد عمر؛ .7

 محاسبه درصد فراوانی؛ .8

 ؛راهبرديهاي موضوعی  محاسبه زمینه .9

نویسـی در   شناسایی موضوعات نوظهور با استفاده از فرمول .10
  افزار اکسل؛ نرم

ز نـرم  ها ا رخدادي واژگان و ترسیم نقشه براي تحلیل شبکه هم
) و بســته مکمــل آن یعنــی 585/6نــت نســخه ( آي افــزار یوســی

اســت. ایــن نــرم افــزار کــه توســط  دراو اســتفاده گردیــده  نــت
هـاروارد طراحـی شــده    بـورگتی، اورت و فـریمن در دانشـگاه    

افزارهــاي تحلیــل  تــرین نــرم ي تــرین و کــاربرد                       یکــی از کامــل
بـا اسـتفاده از ایـن    . ]21[شود  یهاي اجتماعی محسوب م شبکه

هاي مرکزیـت بینـابینی و مرکزیـت نزدیکـی     نرم افزارها سنجه
مرکزیـت بینـابینی بـه    براي شبکه مورد بررسی محاسبه گردید. 

دهنده اهمیت گره از نظـر  عنوان خصیصه ساختاري گره، نشان
موقعیت آن در نقشه و از نظر انتقال اطالعات در شـبکه اسـت.   

هـا در شـبکه   بینابینی بر اساس موقعیـت گـره   شاخص مرکزیت
اي داراي بیشترین مرکزیت بینابینی است شود. واژهمحاسبه می

هـاي ارتبـاطی   که بینابین تعداد زیادي از گره قرار بگیـرد و راه 
ها قدرت ایزوله کردن یا افـزایش  دیگر از آن بگذرد. این گره

نجه مرکزیت مرکزیت نزدیکی نیز س .]22 [ ارتباطات را دارند
شـود. ایـن   نزدیکی، بر اساس فاصـله ژئودیسـک محاسـبه مـی    

هـا را انـدازه گیـري    سنجه مقدار فاصله یک گره از سایر گـره 
پـذیري، سـالمت و   ي دسـترس کند. ایـن سـنجه نشـاندهنده   می

   .]23[ باشدها میامنیت کنشگر
  
  

و  موضـوعی هـاي   ها زمینـه  در این قسمت براساس محاسبه داده
  پرکاربرد در ایـن حـوزه شناسـایی و در نمـودار    توصیفگرهاي 

هاي موضـوعی بـا بیشـترین فراوانـی      ، بیست مورد از زمینهیک
  نمایش داده شده است.

  

  
  هاي موضوعی پرکاربرد در حوزه درمان افسردگی : زمینه1نمودار

١٠
٨۵

 
٩٢

۶
 

۶٨
۶

 
۵٠

٢
 

٢۴
۶

 ٢٣
٠

 ٢٠
٩

 ١٩
۵

 ١٨
۵

 ١٨
١

 ١٧
٣

 ١۵
٠

 ١۴
٩

 ١۴
۴

 ١٣
٨

 ١٣
۵

 ١٣
٠

 ١٠
۶

 ٩۶ 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100

D
ru

g 
th

er
ap

y
Ps

yc
ho

lo
gy

An
tid

ep
re

ss
iv

e…
Tr

ea
tm

en
t o

ut
co

m
e

Se
ro

to
ni

n 
up

ta
ke

…
An

xi
et

y
Ps

yc
ho

th
er

ap
y

D
ru

g 
ef

fe
ct

s
Ps

yc
hi

at
ric

 s
ta

tu
s…

Co
gn

iti
ve

 th
er

ap
y

Pr
im

ar
y 

he
al

th
 c

ar
e

Ti
m

e 
fa

ct
or

s
Q

ua
lit

y 
of

 li
fe

De
pr

es
siv

e 
di

so
rd

er
Ri

sk
 fa

ct
or

s
An

tid
ep

re
ss

iv
e…

Se
ve

rit
y 

of
 il

ln
es

s…
Ad

ap
ta

tio
n,

…
So

ci
al

 su
pp

or
t

نی
اوا

فر
 

 زمینھ ھای موضوعی

 یافته ها



  

 

 ... نقشه میو ترس یموضوع لیتحل

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

95
(19؛

65(
 

56 

مشخص است در این دوره ده ساله  یکطور که در نمودار همان
و  1085ترین زمینه پژوهشی، دارودرمانی با فراوانی  فعال
باشد. پس از آن عوامل  می 926با فراوانی شناسی،  روان

فراوانی  ،504با مقدار  و نتیجه درمان 686با فراوانی ضدافسردگی 
هاي عوامل  یب توصیفگراند و در ادامه به ترت اي داشته قابل مالحظه

شناختی،  درمانی، درمان بازدارنده جذب سروتوئین، اضطراب، روان
هاي بهداشتی اولیه،  بندي روانی، مراقبت اثرات دارو، مقیاس رتبه

ثیر، اختالل افسردگی، ضریب خطر، أکیفیت زندگی، ضریب ت
عوامل ضدافسردگی نسل دوم، شاخص شدت بیماري، سازگاري 

ترین و وانی، حمایت اجتماعی، و توانبخشی مهمروانی، استرس ر
  باشند. هاي موضوعی می پرکاربردترین زمینه

 مقـاالت هاي موضوعی نوظهـور در حـوزه    در این قسمت زمینه
مرتبط با درمان افسردگی، براساس فراوانی آورده شـده اسـت   

هـاي خـاص از کـل     ها براسـاس فرمـول   ). این زمینهدو(نمودار 
رسـد   به دسـت آمـده و بـه نظـر مـی      مقاالتکلمات موجود در 

ــده ــش عم ــژوهش بخ ــود    اي از پ ــه خ ــوزه را ب ــده ح ــاي آین ه
  اختصاص دهد. 

  
  

  
   هاي موضوعی نوظهور (برجسته) در حوزه درمان افسردگی : زمینه2نمودار

  
هـاي   مشـخص شـده اسـت زمینـه     دو طور کـه در نمـودار  همان

ــان،    ــه درم ــدي ب ــوعی پایبن ــی و  موض ــویربرداري مغناطیس تص
ــدگان  ــی  بازمان ــا فراوان ــوم    45و  49، 65ب ــا س ــه اول ت در رتب

هـاي   هاي نوظهور در این حوزه قرار دارند. همچنین زمینه زمینه
موضوعی افکار خودکشی، نشـانگرهاي بیولـوژیکی، التهـاب،    

یــک، تـرجیح بیمــار، پایبنــدي بــه  صـالحیت بــالینی، اســید فول 
دستورالعمل، مسکن (داروي تسکین دهنده درد)، اسکیزوفرنی 

، سندرم حاد کرونري، تشـنج،  یکشناسی، دیابت نوع  در روان
کشف دارو، ویتامین ب کمپلکس، نتیجـه بـارداري، پزشـکان    

هاي نوظهور  زمینهعمومی و عوارض دیابت نیز به ترتیب دیگر 
  .(نمودار دو) دهند را تشکیل می

 هاي خوشه از کلی دیدي یافتن و شناسایی نقشه، ایجاد از هدف

هاي اصلی  شناسایی زمینه در تواند می و است حوزه این مفاهیم
ایـن   .باشـد  مـؤثر  ذهنـی  طـور  بـه  و چگونگی روابط بین آنها،

مدرك حوزه درمان افسردگی در  6197پژوهش با کار بر روي 
ــاله  ــا  2005دوره ده سـ ــتخراج   2014تـ ــت، اسـ  73و در نهایـ

هـاي   ، نقشـه مقاالتتوصیفگر اصلی، با بیشترین فراوانی از این 
  علمی گوناگون از آنها را ترسیم و تحلیل کرده است.
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  رخدادي واژگان اصلی حوزه درمان افسردگی نماي کلی از شبکه هم :1تصویر

  

رخدادي واژگان اصـلی حـوزه درمـان     شبکه هم یک، تصویر 
دهـد. ایـن    را نشـان مـی   2014-2005افسردگی در بـازه زمـانی   

یال تشکیل شده است بـا   3818گره و  73رخدادي از  شبکه هم
 شـبکه باشـد،   ها بیشـتر مـی   ها از گره توجه به اینکه تعداد رابط

در  ها (گره) هر کدام از دایره .است پیوسته نوع از شده ترسیم
باشـد کـه بـه عنـوان      این نقشه نشانگر توصیفگر خاص خود می

هـا بـا    مشخص شده و خطوط نشـان دهنـده رابطـه آن    برچسب
یکدیگر است. تعداد زیاد خطوط بیانگر این است که، توصیفگر 

اي باهم دارند و کل توصیفگر  ارتباط بسیار پیچیده و درهم تنیده
  اند. یل دادههاي زیاد را تشک یک گره بزرگ با ارتباط

براي ترسیم نقشه علمی حـوزه درمـان افسـردگی براسـاس سـنجه      
ــاال   مرکزیــت نزدیکــی، توصــیفگر ــت نزدیکــی ب ــا مرکزی ــاي ب ه

طـور کـه در   رخدادي آنهـا ترسـیم شـد. همـان     شناسایی و نقشه هم
هـا کــه هرکــدام نشــانگر یــک   مشــخص اســت دایــره دو، تصـویر 

ــا انــدازه هــاي  ین رنــگهــاي متفــاوت و همچنــ توصــیفگر اســت ب
دهنـده  هـا در ایـن تصـویر نشـان    شود. قطر دایـره  مختلفی، دیده می

هـا بزرگتـر باشـد بـه      مرکزیت نزدیکی است. هر چه انـدازه دایـره  
تر و ها کوچک معناي مرکزیت نزدیکی بیشتر است و هر چه دایره

تـر   از مرکز نقشه دورتر باشند، یعنی مرکزیت نزدیکـی آنهـا پـایین   
انـد   هاي مختلفـی نمـایش داده شـده    ها با رنگ است. همچنین گره

  باشد. هاي یکسان، به معناي مرکزیت نزدیکی یکسان می که رنگ

  
  نقشه علمی حوزه درمان افسردگی براساس سنجه مرکزیت نزدیکی: 2تصویر
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هاي انجام  با توجه به آنچه در نقشه مشخص شده است و تحلیل
شناسـی، عوامـل ضـد     روان«هـاي   افزار توصیفگر گرفته در نرم

در رتبـه اول   100با مرکزیت نزدیکی  »درمان افسردگی، نتیجه
ــا  »ضــریب زمــان یـا تــأثیر و دارو درمــانی «اي هو توصـیفگر  ب

بـا   »درمـانی  روان«در رتبه دوم و توصـیفگر   630/98مرکزیت 
در رتبه سوم قرار دارند. همچنـین توصـیفگر    297/97مرکزیت 

و توصـــیفگر  96بـــا مرکزیـــت  »شــاخص شـــدت بیمـــاري «
هاي  و توصیفگر 737/94با مرکزیت  »بندي روانی رتبه مقیاس«
در  308/92با مرکزیـت   »ضریب خطر و اختالالت افسردگی«

  هاي بعدي قرار دارند. رتبه
هـا   رخـدادي توصـیفگر   اي کلی از شبکه هـم نم سه، در تصویر

براساس سنجه مرکزیت بینابینی ترسـیم شـده اسـت. مرکزیـت     

دهنده اهمیت گره از نظر موقعیت آن در نقشه و از بینابینی نشان
نظر انتقال اطالعات در شبکه است. شاخص مرکزیت بینابینی، 

اي شـود. واژه هـا در شـبکه محاسـبه مـی    براساس موقعیـت واژه 
اي بیشترین مرکزیت بینابینی است که بینابین تعداد زیـادي  دار

هاي دیگر هاي ارتباطی گرههاي دیگر قرار بگیرد و راهاز گره
هـا قـدرت ایزولـه کـردن و یـا افـزایش        از آن بگذرد. این گره

هـا نشـان دهنـده     ارتباطات را دارند. در ایـن نقشـه، قطـر دایـره    
تـر  زه دایـره بـزرگ  مرکزیت بینابینی آن است کـه هرچـه انـدا   

ــین    ــاال اســت. همچن ــز ب ــابینی آن نی باشــد، یعنــی مرکزیــت بین
هاي هم رنگ در نقشه به معنی، مرکزیت بینابینی یکسـان   دایره

  باشد. ها می براي آن

  

  
  نقشه علمی حوزه درمان افسردگی براساس سنجه مرکزیت بینابینی :3تصویر

  
عوامـل  «هـاي   طور که در نقشه مشخص شده است توصیفگرهمان 

با مرکزیت بینـابینی   »درمان نتیجه«و  »شناسی روان«،  »ضد افسردگی
ــیفگر  958/24 ــه اول و توص ــ «در رتب ــا ت ــان ی ــریب زم ــا  » ثیرأض ب

بــا   »دارودرمــانی«در رتبــه دوم و توصــیفگر   227/24مرکزیــت 
اي هدر رتبه سوم قرار دارند. همچنین توصـیفگر  824/23مرکزیت 

بـا   »شـاخص شـدت بیمـاري   «، 464/22با مرکزیـت   »درمانی روان«
، 226/21بـا مرکزیـت    »بندي روانی رتبه مقیاس«، 416/22مرکزیت 

ــت  »ضــریب خطــر« ــا مرکزی ــردگی« و 228/19ب ــا  »اخــتالل افس ب
  ارند.هاي بعدي قرار د در رتبه445/18مرکزیت 

  
  
 

 
ــه ــورد زمین ــان    در م ــوزه درم ــاربرد در ح ــوعی پرک ــاي موض ه

ــاله، دو حــوزه دارو    ــردگی در ایــن دوره ده س درمــانی و  افس
شناسی با بیشترین فراوانی در رتبه اول و دوم قـرار دارنـد.    روان

ــان ــت روان  هم ــخص اس ــه مش ــور ک ــی    ط ــوزه کل ــی ح شناس
هـاي مهـم    افسردگی است، به این معنی که یکی از زیـر شـاخه  

باشـد.   شناسی موضـوع افسـردگی و درمـان آن مـی     حوزه روان
هـاي درمـانی    ترین موارد در حوزه دارو درمانی نیز یکی از مهم

 بحث و نتیجه گیري
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باشد. طبق نظر متخصصان ایـن حـوزه اغلـب بـراي      پزشکی می
گی متوسط و شدید، دارودرمـانی در دسـتور کـار    درمان افسرد

گیرد و همچنین در هنگام اضطراب شـدید و حمـالت    قرار می
جبـــري، دردهـــاي مـــزمن،  -پانیـــک، اخـــتالالت وسواســـی

اي و اختالل استرسـی پـس ازسـانحه مصـرف      اختالالت تغذیه
شـود. البتـه طبـق نظـر روانشناسـان       دارو توسط بیمار انجـام مـی  

هایی کـه بتواننـد    افی نیست، پیدا کردن راهتنها مصرف دارو ک
باشـد، چـرا    باعث ایجاد حس بهتري در افراد شوند هم مهم می

با این همـه،   .]24[کند  که شانس برگشت افسردگی را کم می
دهنده توجه بسیار زیاد متخصصـان ایـن    هاي پژوهش نشان یافته

باشد. همچنـین در ایـن پـژوهش     حوزه به مسئله دارودرمانی می
در این حوزه نسـبت بـه آینـده     قاالتهاي م با بررسی توصیفگر

طـور کـه در روش انجـام    ها نیز توجه شده است. همان پژوهش
هاي مختلـف و بـا محاسـبات     کار گفته شده است، طبق فرمول

هـاي موضـوعی کـه بـه نظـر       انجام شده، سعی شده است زمینـه 
اي از تحقیقــات و  هـاي آینـده بخـش عمـده     رسـد در سـال   مـی 

ــژوهش ــکیل    پ ــردگی تش ــان افس ــوزه درم ــا را در ح ــد،  ه دهن
» پایبنـدي بـه درمـان   «شناسایی و معرفی شوند. زمینه موضوعی 

هـاي آینـده    با بیشترین فراوانی، زمینه موضـوعی مهـم در سـال   
رسد اینکـه اغلـب مـردم در     باشد. به نظر می براي این حوزه می

ــاري  ــه بیم ــا ب ــه   دنی ــه گون ــی ب ــاي روان ــبت  ه ــر نس ــه  اي دیگ ب
کننـد و در اکثـر مـوارد خـود را      هاي فیزیکی نگاه مـی  بیماري

ــی ــار نم ــیش روي    بیم ــم پ ــائل مه ــواره یکــی از مس ــد، هم دانن
. ایـن مسـئله کـه باعـث     ]25[متخصصان این حوزه بوده اسـت  

شود بیمـاران سـرخود درمـان را رهـا کـرده و از دسـتورات        می
آینـده  پژشک صرف نظر کنند، احتماال یکی از مباحـث مهـم   

  هاي حوزه درمان افسردگی را تشکیل خواهد داد. پژوهش
ــه ــیم نقش ــردگی    ترس ــان افس ــوزه درم ــاهیم ح ــی مف ــاي علم ه

تولیـد شـده ایـن حـوزه، از دیگـر نتـایج ایـن        مقاالت براساس 
این حـوزه منجـر بـه ترسـیم چنـد       قاالتپژوهش بود. تحلیل م

هـاي   نقشه علمی در این پژوهش گشت. به منظور تفسـیر نقشـه  
هـاي اجتمـاعی    هـاي تحلیـل شـبکه    تـوان از تکنیـک   علمی می

هـاي علمـی داراي سـاختاري مشـابه      اسـتفاده کـرد. زیـرا نقشـه    
ــه نقشــه  .]26[هــاي اجتمــاعی هســتند  شــبکه ــا توجــه ب کلــی   ب

تـوان   مفهومی شـکل گرفتـه در حـوزه درمـان افسـردگی، مـی      
چنین تحلیل کرد که فاصله مفاهیم از هم در سـطح نقشـه کـم    

دهنده ارتباط زیاد مفـاهیم بـا یکـدیگر اسـت.      این نشان است و
 هـا در  هاي موضـوعی یـا توصـیفگر    به بیان دیگر، تراکم حوزه

، مفـاهیم هرکـدام یـک گـره      زیاد است. در این نقشـه  مقاالت
هـایی اسـت    ها، خطوط ارتباطی آنها بـا مسـیر گـره    هستند و لبه

ــا معنــایی هســتند.  ــاط مفهــومی ی فتــه در ایــن یا کــه داراي ارتب
اسـت. آنهـا نتیجـه گرفتنـد کــه      .]27[راسـتاي نتـایج پـژوهش    
هاي تحقیقی را نشـان  هاي دقیق حوزهنقشه موضوعی، موفقیت

دهند و یک نمونـه صـریح از مفـاهیم را درون هـر یـک از      می
  کنند.حوزه هاي تحقیقی فراهم می

هـاي  هاي ترسیم شده، بـا توجـه بـه شـاخص    در نقشه همچنین 
تــوان گفــت کــه نزدیکــی و مرکزیــت بینــابینی مــیمرکزیــت 

 «هـاي موضـوعی   بیشترین ارزش از نظر هر دو شاخص به زمینه
ــردگی،    روان ــد افســ ــل ضــ ــانی، عوامــ ــی، دارودرمــ شناســ

ــه ــاس   نتیجـ ــطراب، مقیـ ــان، اضـ ــه درمـ ــی،   رتبـ ــدي روانـ بنـ
ــه» شــناختی درمــان هــاي موضــوعی  اختصــاص دارد. ایــن زمین
هـاي دیگـر در ارتباطنـد،     زمینـه بر اینکه با تعداد زیـادي   عالوه

داراي موقعیت بسیار مهمی نیز در نقشـه هسـتند بـه طـوري کـه      
ارتبــاط میــان بســیاري از موضــوعات فقــط از طریــق ایــن       

هـاي   گیرد. در واقع، این زمینـه هاي موضوعی صورت می زمینه
کننـد.  پـذیر مـی  موضوعی انتقال اطالعات را در شـبکه امکـان  

کزیـت نزدیکـی بـاالیی داشـته باشـند      بنابراین مفاهیمی کـه مر 
ــه ســایر مفــاهیم در  ویژگــی ــه دسترســی ســریع ب هــایی از جمل

ــاهی بــه ســایر مفــاهیم و نزدیکــی بــه آنهــا،   شــبکه، مســیر کوت
پــذیري بـاالیی دربــاره آنچـه در شــبکه در حـال اتفــاق    رؤیـت 

ــی ــادن اســت را دارا م ــت   افت ــاهیمی کــه مرکزی ــا مف باشــند. ام
ــ   ــد ب ــاالیی دارن ــابینی ب ــی بین ــی داراي ویژگ ــور کل ــایی ه ط ه

باشند، از جمله موقعیت مطلـوب و مسـتحکم در شـبکه، بـه      می
نمایش گذاشتن نقطه مجزایی از گسـیختگی و همچنـین تـأثیر    

ــر آنچــه در شــبکه درحــال رخ  ــاد ب  .]28[دادن اســت بســیار زی
-دهد تـا تمـاس  مرکزیت بینابینی باال به عامل این قابلیت را می

تـوان  هـا را وسـاطت کنـد. اگرچـه مـی     هاي میان دیگـر عامـل  
قدرت را به وسیله مذاکرات و مبادالت مسـتقیم نشـان داد، امـا    
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نیـز  » نقطـه مرجـع  «قدرت، از طریق عمل کردن به عنوان یـک  
ها بـه وسـیله آن خودشـان را مـورد     دهد، که سایر عاملرخ می

تـرین  هـایی کـه قادرنـد در کوتـاه    دهند. عاملقضاوت قرار می
ها برسند، یا کسـی کـه توسـط دیگـر     به دیگر عاملطول مسیر 

ــاهعامــل باشــد،  تــرین طــول مســیر در دســترس مــیهــا در کوت
توانـد بـه   هاي مطلوبی دارند. این مزیت سـاختاري مـی   موقعیت

هـاي مربـوط    طـور کـه در نقشـه   همان. ]29[قدرت ترجمه شود 
به شاخص مرکزیت نزدیکی و بینـابینی مشـخص شـده اسـت،     

ــاهیم  ــانی، رواندارو«مف ــردگی،   درم ــل ضدافس ــی، عوام شناس
باشـند و در   داراي باالترین مرکزیت بینـابینی مـی  » نتیجه درمان

، ایـن  هـاي مـذکور را دارنـد    حوزه درمـان افسـردگی ویژگـی   
  .است ]31[و  ]30[ها در راستاي نتایجیافته

در نهایت باید گفـت، کشـف روابـط مفهـومی میـان مـدارك       
چیده است، لذا نتـایج حاصـل از   یک حوزه علمی، فرآیندي پی

ــر   آن نیــز احتیــاج بــه درك عمیقــی دارد. ایــن مشــکل در اکث
شـود، بنـابراین تجزیـه و     اي بیشتر دیده می رشته هاي میان حوزه

هـاي   تحلیل این حـوزه از هـر دیـدگاهی، چـه از طریـق روش     
هـاي دیگـر، داراي    ارایه شده در این پژوهش و چه سایر روش

هـا کـه بـا هـدف      ادامه این نوع پـژوهش  چالش است، اما روند
گیرنـد در نهایـت سـبب     شناخت یک حوزه علمـی انجـام مـی   

 گردد. تقویت و مدیریت آن می

ــوزه    ــودن ح ــخص نم ــژوهش مش ــن پ ــایج ای ــی از نت ــاي یک ه
شـود  مطالعاتی جدید این حـوزه بـوده اسـت. لـذا پیشـنهاد مـی      

پژوهشگران ایرانی حوزه درمـان افسـردگی مطالعـات خـود را     
سـوق   »پایبنـدي بـه درمـان   «سمت این موضوعات از جمله  به

هـاي نوظهـور   دهند و زمینه چاپ مقاالت خود را در این حوزه
شـود کـه برنامـه ریـزان و سیاسـت      فراهم نماینـد. پیشـنهاد مـی   

هـاي پـژوهش خـود را را    گذارن این حوزه در کشور اولویـت 
هـاي ایـن پـژوهش قـرار دهنـد تـا متخصصـان        بر مبنـاي یافتـه  

تر ایـن موضـوعات را بررسـی    مربوطه بتوانند به راحتی و سریع
کنند و از نتایج آن بتوان هم براي بهبود وضعیت جامعـه ایـران   

شـود  و هم چاپ مقاالت مربوطه اسـتفاده نماینـد. پیشـنهاد مـی    
ــردگی      ــان افس ــوزه درم ــاالت ح ــه مق ــابهی ب ــژوهش مش در پ

منتشـر   پرداخته شود که پژوهشـگران ایرانـی در متـون فارسـی    
  اند و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود.نموده

  
  

 الگـوي  عنـوان طراحـی   تحـت  پایـان نامـه   حاصـل  مقاله این

 در پزشــکی موضــوعی ســرعنوان بــین رابطــه و رشــد مطالعــه«
در مقطـع کارشناســی  » افسـردگی  درمـان  بـا  مـرتبط  مـدارك 

 یـزد  دانشـگاه  حمایـت  بـا  باشـدکه  مـی 94-95ارشد  در سال 

  .است شده اجرا

 تشکر و قدردانی
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 Makkizadeh F.1/ Hazeri A.2/ Hosininasab S. H.3/ Soheili F.4  
Abstract 
 
 

Introduction: A considerable amount of research is conducted in the area of depression therapy 
from all over the world. Exploration of the relationships between title keywords of the papers 
provides helpful information for researchers. The aim of this paper is to draw up scientific maps 
for this research area in PubMed. 
Methods: This research is conducted based on scientometrics approaches. It uses the techniques of 
co-word analysis and social network analysis to identify conceptual relationship between papers 
related to the field of depression therapy. Using Ravar Matrix, Ucinet and Netdraw software 
packages, 6,172 papers related to the treatment of depression in PubMed were analyzed during the 
period from 2005 to 2014.     
Results: The subject areas of Medication adherence and Suicidal ideation were identified as the 
most prevalent new and emerging topics in this field. Results of Closeness and Between Centrality 
indicators, revealed that the greatest value is related to the topics of «Psychology, Drug Therapy, 
and Anti-depressive Agents». 
Conclusion: According to the findings, Drug Therapy, Psychology, Anti-depressive agents, and 
Treatment outcome are the most active research areas. Scientific maps help users and policy 
makers get a better understanding of the structure of a research area, explore the research status of 
a field and make plans to improve the quality and quantity of scientific products. 
Keywords: Co-word Analyses, Scientific Map, PubMed, Social Network, Depression Therapy 
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