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شناسي ازدواج در ادبيات  جواري موضوعات روان  هم:ـ اصطالح    مبتني بر مدرك  بندي خوشه

  *»2000 -2008«و » 1990 -1999«هاي زماني  زيست پزشكي در دوره

  2مريم نجابتيان ،1زاده راوري محمد توكلي
  

  چكيده

در اين پژوهش . دبيات زيست پزشكي نيز مورد توجه استاين موضوع در ا. شناسي ازدواج ريشه در مطالعات اجتماعي دارد روان :مقدمه

بندي مبتني بر  شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي را بر اساس روش خوشه جواري و رابطه بين موضوعات روان سعي بر آن بود تا هم

  . اصطالح تحليل كند-مدرك

) Proximity matrix(جواري  هم ر اساس دو ماتريس شناسي ازدواج، ب  رواني جواري بين موضوعات حوزه سنجش هم :روش بررسي

و ) Terms(اصطالحات موضوعي ) Co-occurrence( رخدادي  بسامد همي ها بر گرفته از محاسبه  اين ماتريس. صورت گرفته است

  و ) 1990-99(هاي زماني  ها به دوره اين مجموعه. باشد  مدارك ميي   جزيي از دو مجموعه كهاست) Descriptors(توصيفگرها 

پس از تشكيل دو ماتريس ذكر شده، .  بودMedlineمدارك موجود، حاصل نتايج دو جستجوي جداگانه در . تعلق داشت) 2008-2000(

  مراتبي  بندي سلسله  خوشه. جواري موضوعات هر يك از دو مجموعه بر اساس روش كسينوسي سنجيده شد هم

)Hierarchical clustering (ر نيز با روش جوا موضوعات همWardصورت گرفت .  

ي اين دو نمودار نشان داد كه بيست توصيفگر از  مقايسه. جواري بين توصيفگرها بود اي ماحصل سنجش هم دو نمودارخوشه :ها يافته

  .استجواري خود را با يك يا چند توصيفگر ديگر حفظ كرده   زماني همي سي و هشت توصيفگر مورد مطالعه، پيوسته در هر دو دوره

اي   دو نمودار خوشهي شناسي ازدواج در زيست پزشكي را به پنج حوزه تقسيم كرد و با مقايسه توان موضوعات روان مي :گيري نتيجه

نتايج اين بررسي نشان داد كه از روش . ها را بررسي كرد حاصل شده، تغيير رابطه بين موضوعات هر حوزه با خودش و ديگر حوزه

  .توان به برخي از سؤاالت مرجع پاسخ گفت ح مي اصطال-بندي مدرك خوشه

  .هاي موضوعي ها؛ پزشكي در ادبيات؛ مدالين؛ سرعنوان بندي شناسي؛ ازدواج؛ طبقه روان :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  5/6/88 :پذيرش مقاله    -- :اصالح نهايي    20/9/87:  مقالهدريافت

شناسي ازدواج در  جواري موضوعات روان  هم:ـ اصطالح  مبتني بر مدرك  بندي  خوشه. مريم، نجابتيان راوري محمد زاده توكلي :ارجاع

  .172-186 ):2 (7؛ 1389 اطالعات سالمت تيريمد. "2000- 2008" و "1990-9919"هاي زماني  ادبيات زيست پزشكي در دوره
  

  مقدمه

تغييرات اقتصادي و اجتماعي قرن بيستم منجر به توجه عمومي 

تمايل به فهم و حل مسايل .  به مسأله خانواده شده استنسبت

مربوط به خانواده باعث افزايش مطالعات تجربي در اين زمينه 

 مطالعات مربوط به ازدواج 1920 ي از حدود دهه). 1(گرديده است 

 .)2( اين مطالعات به رفتارهاي جنسي بود ي توجه اوليه. آغاز گشت

 در ي هاي اوليه لب پژوهشو همكار، اغ Fincham ي به گفته

شناسان صورت گرفته است كه به   ازدواج به دست جامعهي زمينه

و متغيرهاي ) مانند درآمد، سن، دين، نژاد(شناختي  مسايل جامعه

 اين مقاله حاصل تحقيقي مستقل است كه بدون حمايت مالي سازماني انجام *

  .گرفته است

 ي نويسنده(. رساني، دانشگاه يزد، يزد، ايران  علوم كتابداري و اطالع،استاديار .1

  Email: tavakoli@vazduni.ac.ir                                            ).مسؤول

 . شناسي، سازمان ملي جوانان، تهران، ايران كارشناس ارشد، روان. 2
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 مانند شخصيت، احساس نسبت به درآمد، جامعه(شناختي  روان

پرداختند كه هنوز هم اين گونه مطالعات ادامه  مي) شناسي كودكي 

شناسان بود  توجه به مسايل رفتاري، محركي براي روان). 3 (دارد

عامل ديگر پرداختن . تا به مبحث ازدواج به طور خاص بپردازند

  شناسي شناسان به مسأله ازدواج، تحقيقات گروهي در روان روان

هاي عمومي  اجتماعي بود كه با به كارگيري تئوري سيستم

)General systems theory (خانواده ي به مطالعه 

  .پرداخت مي

شناسان و   شناسي ازدواج ريشه در تحقيقات جامعه ن  گر چه روا

شناسان اجتماعي دارد، اما امروزه ادبيات مربوط به زيست  روان

پزشكي نيز به طور گسترده به اين موضوع پرداخته است، به ويژه 

در مواردي كه مربوط به مسأله شناخت و درمان مسايل رواني 

از اين رو اين پژوهش بر آن است تا موضوعات . باشد ميازدواج 

شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي را بر اساس  مطرح روان

اصطالحات موضوعي برگرفته از متون مربوط به اين زمينه 

بندي و تحليل كند تا به توان سير تحول روابط موضوعي در  دسته

هاي   دستهي قايسهاين تحليل بر مبناي م. اين زمينه را كشف كرد

 و 1990-99هاي  سال( زماني ي موضوعي حاصل شده از دو دوره

  .انجام گرفته است) 2008-2000

بندي   فنون خوشهي بندي موضوعات اين رشته بر پايه  دسته

. انجام شده است) هاي نظري بندي بدون توجه به دسته(خودكار 

نند هاي كشف دانش از متون نوشتاري ما زيرا ابزار و روش

كند تا اطالعات را مديريت كنند  بندي، به محققين كمك مي خوشه

ها و ارتباطاتي را در ادبيات زيست پزشكي كشف كنند كه  و واقعيت

  ).4(كند  به حل مسايل زيستي كمك مي

جواري بين  جهت انجام اين كار از روش سنجش هم

) به ويژه مقاالت(اصطالحات موضوعي مستخرج از متن مدارك 

رساني و  جويي شده است كه در تحقيقات مربوط به اطالع بهره

از اين رو ابتدا به معرفي مسايل و . سنجي كاربرد فراوان دارد كتاب

  .موضوعات پيرامون اين فنون پرداخته شده است

اي تنظيم گرديده است كه هم به  اين نوشتار به گونه

شناختي كمك كند و هم  متخصصان و پژوهشگران حيطه روان

رساني نشان دهد  اقعياتي را به متخصصان امر كتابداري و اطالعو

توان از اين روش در امور مربوط به اين رشته، به  كه چگونه مي

چرا كه معرفي برخي از موضوعات به . ويژه كار مرجع بهره جست

تواند راهي را براي انجام  بندي، مي كار رفته در ادبيات خوشه

  .اين دو رشته عرضه كندهاي بعدي به متخصصان  پژوهش

  : اصطالح-بندي مبتني بر مدرك خوشه

بندي اشيا است و متغيرها بر پايه ميزان  بندي همان دسته خوشه

از . باشد ها استوار مي هاي مورد نظر آن شباهت يا فاصله ويژگي

بندي است كه از طريق تحليل  اي نوعي طبقه تحليل خوشه طرفي،

كند  هايي متجانس ايجاد مي ه، گروههاي پيچيد  دادهاي از  مجموعه

افراد را بر اساس بهره هوشي بندي   به فرض اگر هدف دسته.)5(

لذا هر چه بهره . ها است بهر آن ها باشد، ويژگي مورد نظر هوش آن

بندي از لحاظ  تر باشد در دسته هوشي اين افراد به هم نزديك

تفاوت اين  يعني هر چه ،گيرند  به يكديگر قرار مي مكاني نزديك

ها بر اساس اين ويژگي  مقدار بين دو فرد كمتر باشد، شباهت آن

در . ها كمتر است آن) فاصله(بيشتر يا به عبارتي عدم شباهت 

بندي خودكار، هر عضو از يك مجموعه مورد تحقيق يك  خوشه

شود كه نقاط تشكيل  هندسي در نظر گرفته مي) Vector(بردار 

ختالف بين آن عضو با هر يك از  اين بردار ميزان اي دهنده

هر چه دو بردار نقاط مشترك . اعضاي ديگر آن مجموعه است

ترند يا فاصله   بيشتري داشته باشند، آن دو به هم شبيه

)(Distance توان گفت كه  از اين جهت مي. آن دو كمتر است

 يا به عبارتي فاصله Similarity)( شباهت ي بندي، مقايسه خوشه

بنابراين، وقتي كه گفته ). 6 (باشد ديگر بردارها ميهر بردار با 

ها  شود دو اصطالح شبيه هستند، بدان معني نيست كه آن مي

و يا لزوماً رابطه عام و ) 7(اند  مترادفند يا از لحاظ معنايي شبيه

   وجود دارد، بلكه از لحاظ ادبيات آماري بدان معنيها خاص بين آن

  .ا روي بردار چه اندازه استه ست كه ميزان نقاط مشترك آنا

 ي بندي متون مربوط به يك زمينه بندي و طبقه براي خوشه

ها  موضوعي خاص، هر كدام از اصطالحات موضوعي موجود در آن

، سپس تعيين ارتباط بين )8(شود  يك بردار در نظر گرفته مي

رخدادي اصطالحات يا   ميزان همي اصطالحات گوناگون بر پايه
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اي از متون است كه بدون  ود در يك متن يا مجموعههاي موج واژه

شناسي  هاي زبان  منبعث از تئوريي هاي پيچيده تكيه به روش

  ).9(گيرد  صورت مي

رخدادي در يك ماتريس مربع،   اين همي ي محاسبه نتيجه

  . نشان داده شده است جواري، معروف به ماتريس هم

  
  جواري اي از يك ماتريس هم نمونه: 1جدول

 Affect Anger  Anxiety ... 

Affect 79 2 4 ... 

Anger 2 19 4 ... 

Anxiety 4  4 56 ... 

... ... ... ... ... 

  

ي  نقطه. جواري است اي از يك ماتريس هم  بريده1جدول 

بسامد (تالقي دو ستون افقي و عمودي، بسامد مداركي 

ها   در آنزمان است كه دو اصطالح مورد نظر هم) رخدادي هم

 Anger از رديف سوم 1به طور مثال اگر در جدول . وجود دارد

 2 كه شود  انتخاب شود، مشاهده مي Affectو از ستون دوم 

زمان حاوي  مدرك در آن مجموعه وجود داشته است كه هم

  .اند اين دو اصطالح بوده

 اصطالح -بندي بر اساس ماتريس مبتني بر مدرك خوشه

    وبندي مدارك  خوشه.1 :دو حالت دارد) 1 مانند جدول(

بندي،  ترين روش براي خوشه ساده. بندي اصطالحات  خوشه.2

در اين حالت، مدارك بر اساس . بندي مدارك است خوشه

هاي متمايز  شباهت بسامدي اصطالحاتشان در خوشه

براي اين كار اصطالحات به طور معمول به . شود بندي مي گروه

ي   روش ساده. شوند  ميعنوان مورد يا برچسب در نظر گرفته

اصطالحات بر اساس . بندي اصطالحات است ديگر، خوشه

ها وجود دارد، در  شباهتي كه بين مدارك منتسب به آن

شود، سپس مدارك مربوط به  بندي مي هاي متمايز گروه خوشه

هايي كه آن اصطالحات وجود دارد، قرار  ها در خوشه آن

 مشتركي دارند از يعني مداركي كه محتواي). 10(گيرد  مي

بندي  ها خوشه طريق اصطالحات برجسته و مشترك درون آن

  ).4(شوند  مي

  : اصطالح-مراتبي مبتني بر مدرك بندي سلسله مزاياي خوشه

بندي به دو صورت سلسله مراتبي و غير سلسله مراتبي  خوشه

روش سلسله مراتبي هنگامي مؤثر است كه . پذير است امكان

 را توصيه 1000در معمول تعداد كمتر از . شدتعداد موردها كم با

بندي غير سلسله مراتبي وقتي ارزشمند است كه  خوشه. كنند مي

ها را به احتمال تعيين  بر اساس دانش قبلي به توان تعداد خوشه

 مثل آزمودن هايي به طور معمول اين روش براي زمينه. كرد

 كه همچنين در زماني). 5(بندي مناسب است  صحت يك طبقه

بندي توصيه  تعداد موارد مورد بررسي زياد است اين نوع خوشه

  .شود مي

Taoبندي سلسله مراتبي بر   و همكاران، مزيت خوشه

هاي  هاي آماري و خودكار را در برابر روش اساس روش

بندي بر   خوشه.1: دنشمار چنين برمي) دستي(متخصص محور 

 اين فرآيند بر است، زيرا هاي دستي بسيار هزينه اساس روش

نيازمند متخصصين موضوعي است تا ارتباط موضوعات و 

اي از مدارك وجود   ممكن است گستره.2. مدارك را بيابند

ها را در هيچ سلسله  داشته باشد كه به صورت طبيعي نتوان آن

مراتب موضوعي جاي داد و حتي امكان دارد متخصصين 

چار مشكل ها د موضوعي در ارزيابي ارتباط معنايي بين آن

 ي هاي سلسله مراتبي بر پايه ي خودكار خوشه  توسعه.3. شوند

تواند به  آمارهايي است كه از مدارك برگرفته شده است و مي

ها  آن. ها را نشان دهد صورت آماري ارتباط بين سلسله خوشه

بندي سلسله مراتبي را بسيار   دو دليل خوشهي همچنين بر پايه

ري از كاربران اطالعات ترجيح  بسيا.1: دانند سودمند مي

هاي سلسله مراتبي به  دهند تا از طريق بررسي فهرست مي

 ساختار سلسله مراتبي، .2. دنبال اطالعات مورد نياز خود بگردند

سازد و اطالعات   هاي مرتبط را مشخص مي ارتباط بين طبقه

دهد  ارزشمندي را براي حل بسياري از مسايل به دست مي

)11.(  

 حضور ي نيز با رشد فراوان اطالعات به واسطهاز جهتي 
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براي حل . اينترنت، مرزهاي موضوعي در هم تنيده شده است

 استفاده از ساختار )Sahami) 12 و Kollerاين مسأله 

ها دليلي  همه اين. كنند بندي سلسله مراتبي را توصيه مي خوشه

بندي به سرعت در بسياري از   خوشه«است بر اين كه چرا 

  ).5(» ا از جمله علوم اجتماعي رشد يافته استه زمينه

بندي سلسله مراتبي مبتني بر  يكي از كاركردهاي خوشه

سنجي و  هاي كتاب جايي است كه روش  در ،اصطالح -مدرك

ل از طريق امثبه طور . سنجي قادر به پاسخگويي نيست علم

توان ارتباطات پنهان بين اصطالحات موجود در  بندي مي خوشه

اي از مدارك را يافت كه به طور مستقيم يا از طريق  مجموعه

 و Swanson،  نمونهبه عنوان . ندها قابل ديدن نيست آن روش

 و Raynaud از اين طريق ارتباط بين بيماري همكار،

. )13(ند اسيدهاي چرب موجود در روغن ماهي را پيدا كرد

 آن زمان در هيچ مدرك يا تا بود كه اين در ها آنارزش كار 

  ).4(  ارتباطي بين آن دو ذكر نشده بود،اي جمله

  شباهت خودپوشاني استنادات اگر مدارك بر اساس هم

. سنجي شوند، ممكن است ميزان شباهت صفر نشان داده شود 

 ي ولي در مقابل از طريق تحليل ارتباط موضوعي، بر پايه

 شباهت فراواني بين دو توان اصطالحات موجود در متن، مي

سنجي كه به  هاي علم از طرفي تحليل). 14(ت مدرك ياف

پردازد، فاقد اين  تأثيرگذاري نشريات، نويسندگان و مقاالت مي

 و چه  توانايي هستند كه نشان دهند چه مفهوم، چه موضوع

  ).15(اي در كجا و در چه زمان منتشر شده است  نظريه

شناسي و ازدواج نيز به مبحث  هاي روان در حوزه

ها  اين روش در اين حوزه. داخته شده استبندي پر خوشه

 و همكار، سه كاركرد آن  Borgen.كاركردهاي گوناگوني دارد

 ي اگر زمينه.  كاركرد توضيحي.1: دهند را مورد توجه قرار مي

بندي قدم ابتدايي  مورد تحقيق به نسبت جديد باشد، خوشه

هاي فرعي،  ه  و ساختاربندي گروباشد براي تشخيص مي

ي است كه به طور بالقوه در فهم مسايل تحقيق حول موضوعات

بندي براي  به عبارتي، محققين از خوشه. آن محور ارزشمندند

ها بهره   بزرگ از دادهي سازي محتواي يك مجموعه  خالصه

اگر دستاوردهاي . هاي قبلي بندي  آزمودن طبقه.2برند،  مي

بندي موضوعات  علمي يا يك تئوري روشي خاص براي طبقه

بندي  كند، از روش خوشه شناسي پيشنهاد مي اي از روان شاخه

بندي  خوشه. سازي  ساده-3. ها را آزمود بندي توان آن طبقه مي

اي پيچيده از  سازي مجموعه يك روش قدرتمند براي ساده

 انساني ذهنيتوان در زماني كه قضاوت  از آن مي. ها است داده

 ).5(ن است، بهره برد بندي اشيا دشوار و يا ناممك براي گروه

Stephen بندي در ادبيات مربوط به  به كاربرد خوشه

او در اثر خود سعي دارد تا بر اساس . ازدواج و خانواده اشاره دارد

 مورد تحقيق ي  بين مفاهيم تئوريك در حوزهي اين الگو رابطه

توان يكي ديگر  از اين رو مي). 15(خود را تعيين و معرفي كند 

شناسي و ازدواج تعيين  بندي را در روان ي خوشهاز كاركردها

 بين مفاهيم تئوريك اين موضوعات ي كرد و معرف رابطه

توان اصطالحات  بندي مي عالوه بر آن، با خوشه. دانست

 مختلف را به صورت ي موضوعي درون مدارك در چند دوره

هاي  بندي با استفاده از دسته. بندي كرد جداگانه مقايسه و خوشه

 ي توان به تحليل ثبات يا تغيير رابطه ها مي  از آن خوشهحاصل

 تعامل ي بين موضوعات مختلف در طول زمان پرداخت و نحوه

اين پژوهش بر اين . موضوعات مختلف را با يكديگر كشف كرد

  .بندي تأكيد دارد جنبه از كاركرد خوشه

هاي  بندي، مشكل ايجاد خوشه يكي از معايب اصلي خوشه

ها را  توان به راحتي آن قابل فهم است كه نميدار و  معني

داد ها نسبت  گذاري كرد يا بر چسب يا عنواني مناسب به آن نام

 ديگر اين است كه به طور معمول مدارك، داراي  نكته). 10(

بيش از يك موضوع هستند، از اين جهت يك مدرك بايد 

 در يك اما به اجبار تنها). 10( زمان در چند خوشه قرار بگيرد هم

تواند  بندي بر اساس روش فازي مي خوشه. گيرد خوشه قرار مي

، اما اين روش پيچيده و )16(پوشاني را به تصوير بكشد  اين هم

  .بندي سلسله مراتبي است هاي خوشه فاقد ساير مزيت

جواري و  هم) Measurement(هاي سنجش  روش

  :بندي خوشه

در . اكمي است تري ترين روش سلسله مراتبي، محاسبه معمول

شود  اين روش ابتدا موردهاي بسيار نزديك به هم مشخص مي

اي دورتر تلفيق  با اليه) Layout(و قدم به قدم هر اليه 
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مورد موجود باشد، فرآيند تلفيق با در n بنابراين، اگر . شود مي

كنار هم گذاشتن دو موردي كه بيشترين نزديكي را به يكديگر 

در . دهند ين خوشه را شكل ميشود و اول دارند شروع مي

ها ارتباط   دورتر با آني  بعدي، موردي كه در يك اليهي مرحله

 بار صورت -1nشود و اين عمل  ها وصل مي دارد، به آن

تر شدن  براي روشن). 5(بندي كامل شود  گيرد تا خوشه مي

اگر چهار نفر را بر اساس . شود موضوع به يك مثال پرداخته مي

. بندي شوند  صورت سلسله مراتبي خوشهبهرشان به هوش

  :دهد ها را نمايش مي بهر هر كدام از آن  هوش2جدول 

  

   نفر4بهر فرضي  هوش: 2جدول

  بهر هوش  نام

  200  پروانه

  100  پگاه

  200  پيمانه

  120  پوريا

  

 كه پروانه و پيمانه شود  اول مشاهده ميي در مرحله

بنابراين، ). الف صفراخت(كمترين اختالف را از اين حيث دارند 

 ي در مرحله). 1خوشه (گيرند  اين دو در يك خوشه قرار مي

). 20اختالف (بعدي كمترين اختالف بين پوريا و پگاه است 

گيرند   بيشتر قرار ميي اين دو نيز در يك خوشه اما با فاصله

  ). 2خوشه (

 دو با پروانه و ي  بعدي از طريق پوريا در خوشهي در اليه

اين . شود تر ايجاد مي اي وسيع  يك، خوشهي ر خوشهپيمانه د

 ي بندي سلسله مراتبي ساده كه بر اساس محاسبه خوشه

 به نمايش در آمده 1تراكمي صورت گرفته است كه در شكل 

  .است

 
بندي سلسله مراتبي بر اساس  اي از يك خوشه نمونه:1 شكل

   تراكميي روش محاسبه

يك خط عمودي به ، طول خطوط موازي كه با 1 شكلدر 

 ي اند، ميزان شباهت يا به عبارتي فاصله هم مرتبط شده

به طور مثال از اين طريق . كند ها را ترسيم مي مجاورتي آن

توان فهميد كه شباهت پروانه با پيمانه، نسبت به پوريا و  مي

  .ها كمتر است  آني پگاه بيشتر و فاصله

بندي  وشهها با يكديگر نيز بايد در خ روش تركيب خوشه

آن چه كه در مثال باال آمد، روشي ساده براي . لحاظ شود

بايد توجه .  بسيار ساده بودي هاي يك مسأله تركيب خوشه

هاي متعددي وجود دارد كه هر  داشت كه براي اين كار روش

ها  پركاربردترين آن. كدام ويژگي منحصر به خود را دارد

 دورترين Wardجواري،  ترين هم  نزديكWardهاي،  روش

ها،  در روش اول براي تركيب خوشه.  استWardجواري و  هم

است  اي از آن دو بردار  بين دو نقطهي  دو بردار، فاصلهي فاصله

بر خالف آن در روش . كه كمترين فاصله را با هم دارند

 بين دو بردار بر اساس دو ي جواري، تعيين فاصله دورترين هم

. ين فاصله را از يكديگر دارندگيرد كه بيشتر اي صورت مي نقطه

، )Ward) 1963، مشهور به ارايه دهنده آن Wardروش 

 اقليدسي هر مورد در هر ي عبارت است از جمع مربع فاصله

به عبارتي اين روش ). 17( متغيرها ي خوشه با ميانگين همه

 بين عناصر موجود ي  بين دو خوشه را بر اساس فاصلهي فاصله

 باعث Wardروش ). 6(گيرد  ر ميها در نظ در آن خوشه

بندي  ها در هر مرحله از گروه  شود تا پراكندگي درون خوشه مي

. هاي ريزتر با حجم كم ايجاد شود و خوشه) 5، 18(كمتر 

بندي  بنابراين، در جايي كه تعداد موارد كم است و به خوشه

  .تواند مؤثر باشد بسيار ريز نياز است اين روش مي

بندي، انتخاب روشي مناسب  در خوشهي مهم ديگر  نكته

 بين بردارها است، براي اين كار ي براي سنجش فاصله

هاي متفاوتي موجود است كه هر يك ويژگي منحصر به  روش

ها عبارت است از  مشهورترين اين روش). 5(خود را دارد 

و شباهت ) Euclidean distance(  اقليدسيي فاصله

ها  ترين اين روش معمول). Cosine similarity(كوسينوسي 

 بين بردارها در موضوعات مربوط ي به ويژه در سنجش فاصله

.  فاصله اقليدسي استي سنجي محاسبه سنجي و علم به كتاب
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در اين روش از يك جفت بردار مورد سنجش، يكي به عنوان 

شود،   در نظر گرفته ميy و ديگري به عنوان متغير xمتغير 

يدسي بين دو مورد بر اساس جذر  اقلي  فاصلهي سپس محاسبه

در اين روش . گيرد ها صورت ميy  ها منهاي xمجموع مربع 

بين دو مورد ) فاصله(سعي بر آن است تا ميزان عدم شباهت 

بنابراين، ضرايب حاصل هر چه بزرگتر باشد، . محاسبه شود

  :فاصله بيشتر و شباهت كمتر است

   اقليدسيي  فاصلهي محاسبه: 1فرمول 

  

هاي مشهور ديگر است  روش كوسينوسي نيز يكي از روش

كه به طور گسترده در مبحث بازيابي اطالعات از آن استفاده 

ز يك جفت بردار مورد سنجش در اين روش ني). 6(شود  مي

 در نظر y و ديگري به عنوان متغير xيكي به عنوان متغير 

ي   شود و مشابهت بين دو بردار بر اساس محاسبه گرفته مي

گيرد، اين   حاصل از دو بردار صورت ميي كوسينوس زاويه

 اقليدسي بر شباهت بين دو بردار تكيه ي روش بر خالف فاصله

يب حاصل هر چه بزرگتر باشد، فاصله كمتر بنابراين، ضرا. دارد

  :و شباهت بيشتر است

   شباهت كوسينوسيي محاسبه: 2 فرمول

  

  
  روش بررسي

 Medline .بود  مقطعي– نوع كاربردي ازتوصيفياين پژوهش 

 زيست ي هاي اطالعاتي در زمينه يكي از مشهورترين پايگاه

 نمايه پزشكي است كه تا به امروز بيش از هفده ميليون مدرك

 از اين رو تبديل به يك پايگاه جامع و وشده را در خود جاي داده 

در اين تحقيق از آن به عنوان منبع . پر كاربرد شده است

براي اين كار دو . هاي مورد نياز استفاده شد استخراج داده

 در هر دو . صورت گرفتPubMedجستجوي جداگانه از طريق 

 به صورت Marriage ي مورد، اصطالح كنترل شده

Marriage [MeSH Headings]اصطالح .  جستجو شد

خواهد تا  ذكر شده درون قالب، دستوري است كه از سيستم مي

ها موضوع  تنها مداركي را بازيابي كند كه در جز توصيفگر آن

به زبان ديگر، جستجو را در جز . شود ياد شده يافت مي

) MeSH Headings(هاي موضوعي پزشكي  سرعنوان

تفاوت اين دو جستجو محدود كردن تاريخ . كند دود ميمح

مدارك منتشره  ابتدا.  متفاوت بودي انتشار مدارك در دو دوره

هاي   و سپس مدارك منتشره بين سال1990-99هاي  بين سال

 3357 جستجوي اول ي نتيجه.  بازيابي شده است2008-2000

 هر يك از اين). 1( مدرك بود 2510مدرك و جستجوي دوم 

  .نتايج به صورت جداگانه در دو فايل متني ذخيره گرديد

 استخراج ي  بعدي بايد در خصوص نحوهي در مرحله

گيري به  اصطالحات موضوعي از متون بازيابي شده تصميم

  .آمد عمل مي

دو روش مهم براي استخراج موضوعات مهم يك مدرك 

كه سازي ماشيني،   خودكار مبتني بر نمايه  روش-1: وجود دارد

ها، اصطالحات موجود يك متن   بسامد واژهي در معمول بر پايه

ها  به آن) Weighting(دهي  و وزن...) عنوان، چكيده، (

گيري از الگويي است  ، بهرهها مشهورترين آن. گيرد صورت مي

از اين طريق وزن . كه مبتني بر وزن سراسري و محلي است

 TF-IDFف  فرمول معروي ها و اصطالحات بر پايه ه واژ

 روش ديگر استفاده از توصيفگرهايي است -2. شود محاسبه مي

هاي  سازان از طريق واژه كه به صورت كنترل شده توسط نمايه

  .شود كنترل شده به مدارك داده مي

گيري در خصوص سودمندي و بهتر بودن هر يك  تصميم

 و Buscaldiبه طور مثال . ها بحث انگيز است از اين روش

ها را  بندي موضوعات، استخراج كليد واژه براي خوشههمكاران، 

معتقدند كه اگر در يك زمينه موضوعي كه را ؛ چكنند توصيه مي

بندي انجام شود، نتايج غير دقيق و  بسيار خاص عمل خوشه

 معتقد Stephenدر مقابل ). 8 (دهد نااستواري به دست مي

  متون مورد بررسي كنترلي است كه هر چه زبان مجموعه

  ). 15(تر باشد بهتر است  شده
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 بسيار دقيق Medlineپايگاه  سازي مدارك در نمايه

) In-depth indexing(سازي  گيرد و عمق نمايه انجام مي

به طور متوسط دوازده (در آن در حد قابل قبولي است 

 بنابراين، جامعيت). توصيفگر در ازاي هر مدرك

)Exhausticificity ( و مانعيت)Specificity (

هاي  سازي در آن قابل توجه است و در حد الزم جنبه نمايه

از اين . دهد مختلف موضوعات يك مدرك را پوشش مي

جهت، متوسط تعداد توصيفگرهاي داده شده به يك مدرك در 

Medlineدهد تا با اطمينان   به پژوهشگران اين امكان را مي

انند هاي آزاد در اين پژوهش هم ها به جاي كليدواژه از آن

Mc Hehen bergerو سايرين بهره گرفت .  

 استخراج موضوعات ي  نحوهي گيري درباره پس از تصميم

 كامپيوتري واسط، ي از متون، از طريق يك برنامه

. توصيفگرهاي هر يك از مدارك تك به تك استخراج گرديد

 يك واژگان از موضوعاتي بود كه در ي هدف از اين كار تهيه

از به هم آميخته كردن . كار رفته استادبيات ازدواج به 

 مدارك دو دوره ياد شده، ي هاي برگرفته از مجموعه  واژه

.  توصيفگر متمايز به وجود آمد850واژگاني متشكل از حدود 

شناس ارشد و مشغول در موضوع  پس از آن، با نظر يك روان

شناسي  شناسي در ادبيات روان ازدواج، موضوعات خاص روان

سپس، اين توصيفگرها در . ها استخراج گرديد ميان آنازدواج از 

 كنترل شد تا يقين (MeSH)هاي موضوعي پزشكي  سرعنوان

حاصل شود كه آيا مفهوم هر يك از توصيفگرهاي انتخاب شده 

در كنار آن . همان است كه متخصص موضوعي مد نظر دارد

سعي شد تا حد ممكن در اين ليست افزونگي 

)Redundancy (به طور مثال بين . داشته باشدوجود ن

 عام و خاص وجود ي  رابطهEmotion و Angerتوصيفگر 

 38سرانجام .  حذف شدEmotionدارد كه از اين ميان 

  .توصيفگر براي تحقيق برگزيده شد

 SQL server پايگاهي متشكل از دو جدول در سپس

ي   شماره.1: يك از جداول داراي دو ستون بودهر . ايجاد شد

از .  توصيفگر.2  ورديف مدرك در فايل كامپيوتري مربوط

هاي جدول اول   كامپيوتري ديگر، ستوني طريق يك برنامه

 1990-99 مدارك ي هاي مستخرج از مجموعه بر اساس داده

 مدارك ي هاي مستخرج از مجموعه و جدول دوم از داده

قابليت جستجوي خودكار با دستورات .  پر شد2008-2000

SQL query searchي دو   ها، امكان تهيه ، در اين جدول

 ي جواري را براي دو دوره جدول مربع شكل يا دو ماتريس هم

هايي، بسامد   چنين ماتريسيي  براي تهيه.ياد شده فراهم كرد

از .  توصيفگر ديگر سنجيده شد37رخدادي هر توصيفگر با  هم

ي  بار جستجو38 × 38اين جهت ايجاد هر ماتريس حاصل 

 ايجاد  SQL serverجفت به جفت در جداولي بود كه در

رخدادي توصيفگر اول با   بسامد همي يعني محاسبه. شده بود

توصيفگر اول تا سي و هشتم، توصيفگر دوم با توصيفگر اول 

  .تا سي و هشتم و الي آخر

اساس كار محاسبات اين پژوهش، دو ماتريس مشابه 

 و ديگري به 1990- 99 ي ه  بود كه يكي به دور1جدول 

 موضوع موجود در 38بندي   خوشه . تعلق داشت2008-2000

 به SPSS آماري ي ها از طريق برنامه هر يك از اين ماتريس

براي اين كار، هر مورد . روش سلسله مراتبي صورت گرفت

در هر رديف به عنوان يك بردار و بسامد مدارك در ) توصيفگر(

  .شد  آن بردار محسوب رويي، متغيرهاي هاي روبه سلول

  :بندي در اين پژوهش روش سنجش و خوشه

هاي گوناگون، مشخص گرديد كه  پس از بررسي روش

 بين بردارها از روش كوسينوسي، به صورت ي سنجش فاصله

تري توصيفگرهاي مربوط به موضوع مورد تحقيق  بسيار منطقي

 بندي موضوعي از اين به عبارتي دسته. كند بندي مي را دسته

به همين . بندي ذهني مطابقت بيشتري داشت روش با دسته

 بردارها براي سنجش ي  كوسينوس زاويهي جهت محاسبه

  .ها مناسب تشخيص داده شد  بين آني فاصله

جا كه بررسي توصيفگرهاي مناسب با موضوع  از آن

شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي منجر به انتخاب  روان

صميم گرفته شد تا براي تركيب  توصيفگر شده بود، ت38

هاي كوچكتر و  ها از روشي استفاده شود تا خوشه خوشه

 براي تركيب Wardروش . تري به دست دهد دار معني

  .تر تشخيص داده شد ها در اين تحقيق مناسب خوشه
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 مبتني Wardاين كار با اين آگاهي صورت گرفت كه روش 

آن با ساير و به كارگيري ) 6( اقليدسي است ي بر فاصله

گيري مانند روش كوسينوسي به طور دقيق  هاي اندازه روش

 همراه با Wardبندي نيست كه در روش  اش آن خوشه نتيجه

 Wardبندي  خوشه. گيرد   اقليدسي صورت ميي سنجش فاصله

با روش سنجش كوسينوسي منجر به تشخيص توصيفگري 

چيزي . داردنخواهد شد كه بيشترين فاصله را با ساير توصيفگرها 

  .شود  ناميده مي)Runt (كه در اصطالح رانت

توان بسامد  براي سنجش ميزان ارتباط بين اصطالحات، مي

ها را هم به صورت مطلق و هم به صورت نسبي  رخدادي آن هم

 بسامد مطلق ي اما اگر اين سنجش را بر پايه. در نظر گرفت

نس انجام گيرد، اصطالحاتي كه بسامد باالتري دارند شا

 ).9(رخدادي بيشتري با ساير اصطالحات پيدا خواهند كرد  هم

 بين صفر و يك ي  به اين جهت اعداد به مقياسي نسبي در بسته

  . تبديل شدند

 و سمت راست 1990-99سمت چپ مربوط به دوره زماني 

خطوطي كه در .  است2000-2008مربوط به دوره زماني 

رها عمود شده است،  بر نمودا15 و 10 ي  بين فاصلهي نقطه

 كه توسط متخصص موضوعي باشد خط شاخص تفسير مي

دهند يازده دسته به وجود  ها نشان مي مستطيل. رسم شده است

 زماني شامل چه ي بندي، در هر دوره آمده بر اساس اين خوشه

  .توصيفگرهايي هستند

 
  واج در ادبيات زيست پزشكيشناسي ازد مربوط به روان  توصيفگر38بندي سلسله مراتبي  خوشه: 2 شكل
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  ها يافته

 و بر Wardبندي سلسله مراتبي توصيفگرها، به روش  خوشه

ها براي دو  كوسينوسي آن) شباهت (ي  فاصلهي اساس محاسبه

ماتريس اول و دوم به .  انجام شده است38 × 38ماتريس 

هاي  رخدادي توصيفگرهاي مربوط به دوره ترتيب متعلق به هم

  .)3 و 2شكل  ( بود2000-2008 و 1990-99زماني 

  

  
  بندي سلسله مراتبي  يازده گروه از توصيفگرهاي حاصله بر اساس خوشهي مقايسه: 3 شكل
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 نتايج حاصل از اين ي شناس متخصص پس از مشاهده روان

دو تحليل، محل عمود شدن خط شاخص تفسير را بر هر يك از 

شاخص نشان داد اين خطوط . اين دو نمودار درختي تعيين كردند

كه بهترين حالت در هر يك از اين دو نمودار تقسيم توصيفگرها 

ي  بر اين اساس، از هر نمودار يازده دسته. است به يازده دسته 

هاي حاصل شده در   دستهي براي مقايسه. توصيفگر استخراج شد

هايي كه توصيفگرهاي مشترك بيشتري   زماني، دستهي دو دوره

از طريق اين روش، . كديگر جفت شدندداشتند، در كنار ي

  .شد  كشيده تصويرها به راحتي به  هاي آن مشتركات و تفاوت

  هاي زماني  سمت چپ و راست به ترتيب مربوط به دوره

ها نشان دهنده اين  مستطيل.  است2000 -2008 و 99-1990

. اند است كه چه توصيفگرهايي با هم در يك دسته قرار گرفته

سازند چه توصيفگرهايي  ري رنگ مشخص ميهاي خاكست بيضي

 زماني همواره در كنار هم، در يك دسته قرار ي در هر دو دوره

هايي از  ها نيز برش نمودارهاي جنب مستطيل. اند داشته

نمودارهاي تصوير است كه ارتباط سلسله مراتبي هر توصيفگر را 

كه هايي  شماره. كشد با توصيفگر ديگر در هر دسته به تصوير مي

ها در حالت   رديف آني در كنار هر توصيفگر آمده است، شماره

 ي هاي موسوم به شماره شماره. تنظيم بر اساس الفبايي است

اين شماره از . ي ترتيب هر دسته در هر دوره است دسته، شماره

طرف پژوهشگران داده شده است تا در بحث و تحليل نتايج، 

  .پذير باشد ها امكان ارجاع به دسته

دهد  هاي به نسبت متناظر هر دوره، نشان مي ي دسته مقايسه

 ي  مورد، در طي دو دوره38 توصيفگر از 20كه در مجموع 

اند  مورد پژوهش در هشت دسته جداگانه هميشه همجوار بوده

ها در   همجواري آني اما فاصله). ها هاي موجود در بيضي دسته(

به طور مثال . بودها متفاوت  هر يك از دو دوره در اغلب دسته

ها را   يكي از اين دستهLove و Friendsدو توصيفگر 

 ي  زماني اول ضريب فاصلهي دهند كه در دوره تشكيل مي

  . دوم بسيار افزايش يافته استي ها كمتر بود و در دوره آن

  
  بحث

  بندي بنابر هدف پژوهش و  تحليل نتايج حاصل از خوشه

 حاضر، بررسي سير هدف پژوهش. گيرد پژوهشگر صورت مي

رخدادي در متون   بين موضوعات از لحاظ همي تحول رابطه

 زيست ي شناسي ازدواج است كه در حوزه مربوط به روان

مورد توجه قرار گرفته ) Medlineبه طور خاص در (پزشكي 

هاي به وجود آمده، بر خالف  به همين جهت دسته. است

ر روابط عام و خاص هاي كنترل شده، مانند تزاروس، نشانگ  واژه

ها روابط پنهاني را  اين دسته. ها نبوده است بين اعضاي آن

دهند كه بين موضوعات وجود دارد و از طريق  نشان مي

  .محور قابل كشف نيست هاي ذهن روش

براي تحليل روابط پنهان بين موضوعات، ابتدا سي و هشت 

ا به ه توصيفگر مورد تحقيق با توجه به ارتباط مفهومي بين آن

  :)3جدول  ( موضوعي تقسيم شده استي پنج حوزه

شناسي ازدواج در   تحليل روابط موضوعي روان در ادامه،

 و در چار چوب 3 شكلادبيات زيست پزشكي، بر اساس نمودار 

اين عمل عالوه .  صورت گرفت3 نامبرده در جدول ي پنج حوزه

ل دهد كه به عنوان مثا بر مشخص كردن اين روابط، نشان مي

تواند  رساني چگونه مي شناسي يا اطالع يك متخصص امر روان

بايد توجه داشت كه . بندي بهره برد از نتايج حاصل از خوشه

 نسبت داده شده به هر يك ي  دسته، شمارهي منظور از شماره

  : است3 شكلها در  از خوشه

  

  :ي مشاوره و درمان حوزه

جود داشت پنج موضوع درماني و) 1990-99( اول ي در دوره

 بود يا به  كه با هيچ موضوع ديگر در يك دسته قرار نگرفته

اين پنج . اند جوار نبوده عبارتي، با موضوعات غير درماني هم

روش درماني عبارت است از شناخت درماني، رفتار درماني، 

، خانواده درماني و روان درماني )1-2 ي در دسته(ازدواج درماني 

چنين نتيجه گرفت كه در اين پنج توان  مي). 1-6در دسته (

ها با يكديگر مورد  موضوع، بيشتر ماهيت يا ارتباط آن روش

هنوز سه مورد از ) 2000-2008( بعدي ي در دوره. تأكيد بود

اند  جوار نبوده اين پنج موضوع با موضوعات غير درماني هم

  )2-3 ي خانواده درماني، رفتار درماني و ازدواج درماني در دسته(

   با 1990 ي طرفي مشاوره و زوج درماني كه در دههاز 
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موضوعات احساسي و عاطفي در يك دسته قرار گرفته بودند 

جوار شدن با   بعدي، بدون همي ، در دوره)1-10 ي دسته(

در ) 2-9 ي دسته(موضوعي ديگر، باز به تنهايي در يك دسته 

ر يعني اين دو روش كه مكمل يكديگ. ندا كنار هم قرار گرفته

 بعدي به طور برجسته براي درمان ي هستند، ديگر در دوره

  .اند  موارد خاصي مورد توجه قرار نگرفته
  

   موضوعيي تقسيم سي و هشت توصيفگر مورد بررسي به پنج حوزه: 3 جدول

  توصيفگرها  Descriptors  حوزه موضوعي
Cognitive Therapy شناخت درماني  
Behavior Therapy  رفتار درماني  
Martial Therapy  ازدواج درماني  
Family Therapy  خانواده درماني  

Psychoanalytic Therapy  روان درماني  
Couples Therapy  زوج درماني  

Interview, Psychology  شناسي مصاحبه، روان  
Counseling  مشاوره  

  مشاوره و درمان
  
  
  
  
  
  
  

  Sex Counseling مشاوره جنسي  
Sexual Behavior  رفتار جنسي  
Sexual Partners  شركاي جنسي  
Sex Education  آموزش جنسي  

Orgasm  اورگاسم  
Erectile Dysfunction  در نعوذاختالل   

  جنسي

Libido  شور جنسي  
Sex Characteristics  هاي جنسيتي ويژگي  

Cultural Characteristics  هنگيهاي فر ويژگي  
Family Characteristics  هاي خانوادگي ويژگي  

Quality of Life  كيفيت زندگي  
Individuality  فرديت  
Self Concept  خود پنداره  
Self Efficacy  خود بسندگي  

خصوصيات فردي و 
  اجتماعي

  
  
  
  

  
Internal-External Control كنترل دروني و بيروني  

Anxiety  اضطراب  
Depression  افسردگي  
Hostility  خصومت  
Anger  خشم  
Beauty  زيبايي  

Cognition  ادراك  
Negativism  گرايي منفي  

Grief  اندوه  
Happiness  شادكامي  

Affect  عاطفه  
Body Image  تصوير بدن  

 - عاطفي-احساسي
   ادراكي- خلقي- هيجاني

Fear  ترس  
Friends  دوستان  
Love  عشق  

  جدايي -عشق -دوستي

Divorce  طالق  
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جوار نشدن  هاي درماني با يكديگر و هم جواري روش هم

اكثر اين موضوعات با ساير موضوعات، مؤيد اين نكته است كه 

هاي درماني با وجود قدمت همواره از حيث اصالت  غالب روش

 مسايل ازدواج، مورد بحث ي و كاركردشان در زمينه

هاي درماني خاصي به طور  شناسان هستند و هنوز روش روان

 نتوانسته براي درمان مسايل رواني مربوط به ازدواج قطع

شناختي، به تعداد  چرا كه از ديدگاه روان. پذيرفته شوند

از اين . هاي درماني خاصي نياز است مشكالت افراد، شيوه

ميان، تنها موضوع مشاوره جنسي است كه بنابر طبيعتش 

همواره در كنار موضوعات مربوط به مقاربت و همبستري، به 

  ).2-8 و 1-9 ي دسته(ويژه اورگاسم، قرار گرفته است 

  

  :ي جنسي حوزه

ترين حوزه در مباحث مربوط به  در طول زمان، با ثبات

 مسايل جنسي ي شناسي ازدواج در ادبيات پزشكي، حوزه روان

 زماني مورد مطالعه، موضوعاتشان ي است كه در هر دو دوره

  ، 1-8ي  دسته(اند  جواري با يكديگر را حفظ كرده همواره هم

عالوه بر آن، موضوعات جنسي هميشه در ). 2-8  و7-2، 9-1

 موضوعات رفتار جنسي ي دسته: اند دو دسته مورد توجه بوده

 ي دسته( موضوعات مقاربتي ي و دسته) 2-7 و 1-8 ي دسته(

در مورد اول، رفتار جنسي در شركاي جنسي از ). 2-8 و 9-1

كنار آموزش جنسي، يك  خصوصيات اجتماعي، در ي جنبه

  .محور از ادبيات مورد پژوهش را تشكيل داده است

 مورد ي ، تنها نكته) موضوعات مقاربتيي دسته(در مورد دوم 

جوار شدن موضوع شناخت درماني با مسايل مقاربتي در  توجه هم

 ي در اين دوره همانند دوره.  است2000-2008 زماني ي دوره

ي، مشاوره جنسي با اورگاسم ارتباط قبل، در سلسله مراتب ارتباط

بيشتري داشته است و شناخت درماني به عنوان يك روش 

  .درماني در مجاورت موضوع مشكل نعوذ قرار گرفته است

  

  :ي خصوصيات فردي و اجتماعي حوزه

 ي در ادبيات مورد بررسي از هشت موضوع مربوط به حوزه

را همواره خصوصيات فردي و اجتماعي، دو مورد پيوستگي خود 

 خصوصيات فرهنگي -1:  است با موضوعات ديگر حفظ كرده

 موضوعات مربوط به ي  اول و دوم با دستهيها كه در دوره

 -2). 2-7 و 1-8 ي دسته(رفتارهاي جنسي در ارتباط بود 

در ) 2-9 و 1-10 ي دسته( گرايي فرديت كه همواره با منفي

 ي ير، در دورهاين دو موضوع اخ. گيرد حول يك محور قرار مي

 دوم همراه با يك خصوصيت فردي ي اول با جدايي و در دوره

، در كنار موضوع عاطفه، يك بخش از ادبيات )زيبايي(ديگر 

  .اند مربوطه را تشكيل داده

خصوصيات فردي و اجتماعي از موضوعاتي هستند كه 

جواري با موضوعات ساير   همي اغلب كمترين ثبات را از جنبه

  .اند  خودشان با يكديگر داشتهي تي درون حوزهها و ح حوزه

  

  : ادراكي- خلقي- هيجاني- عاطفي-ي احساسي حوزه

 زماني اول در دو دسته ي اكثر موضوعات اين حوزه در دوره

 شامل اضطراب، افسردگي، خصومت و خشم و 1-1 ي دسته(

. اند جاي گرفته)  شامل اندوه، شادكامي و عاطفه1-10 ي دسته

شود، بر خالف تصور، چهار موضوع اول در  ه ميآن چه مشاهد

در . اي نيستند  يك از موضوعات درماني و مشاوره رابطه با هيچ

اي كه براي بررسي دليل اين موضوع در  جستجوي جداگانه

Medline انجام شد، مشخص گرديد كه اين موضوعات، به 

ويژه موضوع اضطراب و افسردگي، بيشتر با درمان دارويي و 

 كه اين موضوع در باشد ي از اين قبيل در ارتباط ميموارد

شناس متخصص قرار نگرفته  انتخاب موضوعات مد نظر روان

) 1-10دسته( ديگر ي سلسله مراتب ارتباطات در دسته. است

دهد كه موضوع اندوه با زوج درماني و شادكامي و  نشان مي

هر به . اند  مجاورت بيشتري داشته، همچنين عاطفه با مشاوره

 اول مورد مطالعه، پيوند ي حال موضوعات اين حوزه در دوره

مستقيمي با درمان، مصاحبه و مشاوره داشته است كه در هر 

  .مورد روشي خاص استفاده شده است

بيشتر موضوعات اين ) 2000-2008( زماني بعد ي در دوره

 ي يك دليل بر افزايش دسته. گيرد حوزه در سه دسته قرار مي

 قبل، ارتباط شديد بين اضطراب و ي  به دورهديگر، نسبت

 بين اين دو موضوع ي افسردگي است كه در هر دو دوره فاصله
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كمترين ميزان را نسبت به تمامي موضوعات داشته است و اين 

 بعدي يك ي اي بوده است كه در دوره  شديد به گونهي رابطه

شناسي ازدواج در  بخش جداگانه در ادبيات مربوط به روان

 ي دو دسته. يست پزشكي به اين دو موضوع تعلق گرفته استز

 خشم و اندوه، 2-5 ي دسته: ديگر به ترتيب به اين گونه است

 شامل 2-10 ي همراه با روان درماني و مصاحبه، دسته

اي  موضوعات ترس، خصومت بدون ارتباط با موضوعات مشاوره

ور موضوعات اين حوزه تمايل زيادي به مجا. و درماني است

اي كه در معمول هر يك از  به گونه. بودن با يكديگر دارند

موضوعات اين حوزه، همراه با موضوع يا موضوعات ديگري از 

  .جوار است همين حوزه هم

  

  :ي دوستان، عشق و جدايي حوزه

دوستان، عشق و (در اين حوزه از سه موضوع مورد بررسي 

ي مورد مطالعه  زماني ، دو مورد اول همواره در دو دوره)جدايي

 مجاورتي بين اين دو ي  اول فاصلهي با هم هستند كه در دوره

ي ديگر  نكته. يابد  بعد افزايش ميي بسيار كم است و در دوره

 زماني دوم، هر سه موضوع در يك دسته قرار ي اين كه در دوره

  .گيرند مي

به عنوان يك ) طالق(اگر در اين حوزه، موضوع جدايي 

 شود نظر گرفته شود، اين نتيجه حاصل ميموضوع محوري در 

 دو موضوع ي  آخر قرن بيستم از دريچهي كه جدايي در دهه

گرايي در ادبيات زيست پزشكي  پيوسته، همراه فرديت و منفي

 اول قرن بيست و يكم توجه به ي در دهه. وارد شده است

مسأله طالق همراه با موضوعات دوستان و خصوصيات 

اي دورتر عشق و ادراك، به  نجام، در فاصلهسرا. خانوادگي بود

عنوان دو موضوع نزديك به هم، با جدايي در ارتباط قرار 

  .گيرد مي

 
  گيري    نتيجه

توان دو نمودار  در اين پژوهش نشان داده شد كه چگونه مي

 موضوعي خاص از دو ي سلسله مراتبي را كه در يك زمينه

 بر   بدون تكيه جداگانه استخراج شده است،ي  دادهي مجموعه

گيري  الگوهاي رياضي و آماري خاص مقايسه و از آن نتيجه

 ي اين روش تحليلي روشن ساخت كه در حيطه. كرد

شناختي، مانند  هاي كتاب توان از پايگاه داده رساني مي اطالع

Medline عالوه بر جستجو و بازيابي مدارك متناسب با ،

با تحليل . دهاي ديگري نيز كر نياز اطالعاتي استفاده

 مدارك، به ويژه توصيفگرها،  موضوعات منتسب به آن

اين كار از . توان به بعضي از سؤاالت مرجع پاسخ گفت مي

 بين ي هاي سنجش شباهت و فاصله طريق روش

ها  بندي آن توصيفگرهاي مدارك بازيابي شده است و خوشه

به طور مثال اگر شخصي بخواهد بداند كه . باشد پذيرمي امكان

هاي درماني براي مسايل عاطفي، همراه با چه  چه روش

هاي اجتماعي و فردي، در ادبيات مربوط به ازدواج  ويژگي

تواند به اين سؤال  مورد بحث قرار گرفته است، اين روش مي

اين در حالي است كه يافتن پاسخ چنين سؤاالتي . پاسخ بگويد

هاي  توانايياين از . پذير نيست به راحتي از منابع مرجع امكان

بندي سلسله مراتبي است كه در ادبيات مربوط به  روش خوشه

  .كار مرجع به آن توجه نشده است
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Document-Term Clustering: Proximity of Subjects Correspond with 
Psychology of Marriage in Biomedicine Literature during the Years 

“1990-99” and “2000-2008”* 
Mohammad Tavakolizadeh Ravari, PhD1; Maryam Nejabatian2 

Abstract 
Introduction:  The study on psychology of marriage rooted in the social issues. The field has also 
found its way to biomedicine. The current research, based on the document-term clustering 
methods, focus on term-proximity of documents that were related to the field of psychology of 
marriage in biomedicine literature. 
Methods: The co-occurrence frequency of terms within the two different corpuses of documents 
resulted in two proximity matrixes. The corpuses contained sequentially the documents published 
during the years “1990-99” and 2000-2008”. Those documents were returned by two separate 
searches in Medline. The cosine method was established to determine the proximity of terms. 
Besides, the terms were clustered by the Ward’s method. 
Results: The measurement of term-proximity resulted in two graphs of hierarchical clusters. The 
comparison revealed that twenty terms up to thirty-eight kept permanently their proximity with 
one or more other terms during the two periods of study adult and 21(60%) prenatal had a correct 
sequence. 
Conclusion: Dividing correspond subjects with psychology of marriage into five areas prepares 
the opportunity to compare the two hierarchical graphs and find the relationship between and 
within those areas. Consequently, document-term clustering assists to answer some reference 
queries. 
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