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 بندی سلسله مراتبی تحلیل موضوعی مقاالت مرتبط با حوزه درمان افسردگی با روش خوشه

 

 2، افسانه حاضری2زاده  ، ابراهیم زال2زاده فاطمه مکی، 1نسب سید حسین حسینی

 
 

  چكيده
 مناسب هاي روش اتخاذ براي گسترده كند، انجام مطالعات مي تحميل جامعه و سالمت نظام فرد، به اين بيماري كه توجهي قابل بار و افسردگي باالي شيوع به توجه با مقدمه:

اين حوزه، مطالعه حاضر با هدف تعيين ساختار هاي مفيد و مورد نياز در  رسد. به منظور كمک به انجام پژوهش به نظر مي ضروري بيماري، اين و مديريت درمان و پيشگيري

 .موضوعي مقاالت مرتبط با درمان افسردگي انجام شد

بندي انجام گرديد. توصيفگرهاي مقاالت  رخدادي واژگان و خوشه سنجي بود كه با استفاده از روش تحليل هم اين پژوهش از نوع مطالعات كاربردي با رويکرد علم :بررسيروش 

تا  2005هاي  ، در بازه زماني سال30/1/1394در تاريخ  PubMed پايگاه از« Therapy»و با تقسيم فرعي  MeSHسرعنوان موضوعي در  «Depression»جوي عبارت مرتبط، با جست

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSو  Excelافزارهاي  ها در نرم داده استخراج شد. 2014

 34 با خوشه12با تفکيک بازه زماني پژوهش به دو دوره پنج ساله،  هاي مختلف، به صورت متوازن اتفاق افتاده بود. حوزه درمان افسردگي طي سالرشد توليدات علمي در  ها: يافته

 . باشند مي ، زمينه اصلي )رانت( موضوعات«شناسي، دارو درماني و پايبندي به درمان روان»به دست آمد و مشخص گرديد كه موضوعات  يکسان توصيفگر مشترک

هايي كه در  توان نتيجه گرفت كه زمينه هاي موضوعي دوره دوم جديد هستند. از اين امر مي درصد از زمينه 20نتايج بر اساس شاخص دربردارندگي نشان داد كه تنها  گيري: نتيجه

 .هاي متفاوت قرار بگيرند و يا حذف شوند كنار ديگر حوزه هاي بعدي در ها در سال شدند، ممکن است در ادامه پژوهش هاي قبل با هم در نظر گرفته مي سال

 افسردگي موضوعي؛ تحليل ؛PubMed بندي؛ خوشه واژگان؛  رخدادي هم تحليل هاي کليدي:  واژه

 
 24/7/1395 پذيرش مقاله: 21/7/1394 اصالح نهايي: 14/10/1394 مقاله: دريافت

بندی سلسله  تحلیل موضوعی مقاالت مرتبط با حوزه درمان افسردگی با روش خوشه .زاده ابراهیم، حاضری افسانه  زالزاده فاطمه،  نسب سید حسین، مکی حسینی ارجاع:

 347-353(: 5) 13؛ 1395مدیریت اطالعات سالمت . مراتبی

 

 مقدمه
ها و  برند. مطالعه ملی بیماری ها نفر در سراسر دنیا از افسردگی رنج می میلیون
های روانی پس از حوادث از لحاظ  دهد كه بیماری ها در ایران نشان می آسیب

ترین مشکل سالمت  ، بزرگ«های تعدیل شده عمر در اثر ناتوانی سال»شاخص 
این  كه توجهی قابل بار و افسردگی باالی شیوع به توجه . با(1، 2)باشند  می

 گسترده كند، انجام مطالعات می تحمیل جامعه و سالمت نظام فرد، به بیماری
 ضروری بیماری این و مدیریت درمان و پیشگیری مناسب های روش اتخاذ برای

  رسد. به نظر می
های مفید و مورد نیاز در این حوزه و ارایه  به منظور كمک به انجام پژوهش

های پیشین، مطالعه حاضر با بررسی مدارک مرتبط با  ی از پژوهشتصویر روشن
درمان افسردگی در دو دوره زمانی پنج ساله و با استفاده از روش تحلیل 

رخدادی واژگان، سعی كرد كه موضوعات اصلی و كلیدی این حوزه را  هم
از تواند در یافتن ارتباطات پنهان در یک حوزه  مشخص نماید. این نوع تحلیل می

های یک  (، آشکارسازی گرایش3) علم، گسترش یک فکر در یک دوره زمانی
(، شناسایی موضوعات برجسته و مهم یک حوزه و كشف 4حوزه خاص )

( كمک نماید. بر 5) موضوعات مورد عالقه و مفاهیم غالب در آثار پژوهشگران
ها و  تواند به مسأله نامشخص بودن گرایش این اساس، پژوهش حاضر می

 های حوزه  مفاهیم اساسی و چگونگی گسترش موضوعات در پژوهش
 افسردگی بپردازد.

تحقیقات مختلفی به منظور مطالعه روند پژوهش و ساختار موضوعی با 
ای مختلف انجام شده است كه از ه رخدادی واژگان در حوزه استفاده از تحلیل هم

 (،7(، مدیریت اطالعات )6توان به حوزه آموزش پزشکی ) آن جمله می
اشاره نمود،  (11)و نانو  (10)سنجی  (، اطالع9(، مدیریت دانش )8) شناسی روان

تاكنون پژوهش مستقلی در ترسیم ساختار موضوعی حوزه درمان افسردگی  اما
های موضوعی  بررسی حاضر درصدد بود تا زمینهصورت نگرفته است. بنابراین، 

رخدادی واژگان  اصلی حوزه درمان افسردگی را به كمک روش تحلیل هم
های موضوعی آن را ارایه نماید. به عبارت دیگر، به این  شناسایی كند و خوشه

 سؤال پاسخ دهد كه ساختار موضوعی مقاالت مرتبط با حوزه افسردگی چیست؟
 

 روش بررسی
 سنجی بود كه با استفاده  این پژوهش از نوع مطالعات كاربردی با روش علم

 
 
 
 
 
 
 

باشد كه با حمايت دانشگاه مي 2290819شماره  كارشناسي ارشد با نامهمقاله حاصل پايان
 .يزد انجام شده است

 شناسي، دانشکده علوم اجتماعي،سنجي، گروه علم اطالعات و دانشكارشناسي ارشد، علم -1
  ايران دانشگاه يزد، يزد،

شناسي، دانشکده اطالعات و دانش، گروه علم شناسيعلم اطالعات و دانش استاديار، -2
 مسؤول( )نويسنده ايران دانشگاه يزد، يزد، علوم اجتماعي،

Email: makkizadeh@yahoo.com 
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بندی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل  رخدادی واژگان و خوشه تحلیل هماز 
های  مدرک( حوزه درمان افسردگی در فاصله سال 6197كلیه مقاالت علمی )

( و پنج 2005-2009) دوره پنج ساله اولبندی به دو  با تقسیم 2014تا  2005
المللی بود كه در تاریخ انجام جستجو  در عرصه بین (2010-2014ساله دوم )

در مرحله اول، با  قرار داشتند. PubMed(، تحت پوشش پایگاه 30/1/1394)
و انتخاب  MeSHسرعنوان موضوعی در  «Depression»جستجوی عبارت 

از بین تقسیمات فرعی موجود و محدود كردن « Therapy»تقسیم فرعی 
، كلید واژه مورد نظر در پایگاه مورد بررسی MeSHجستجو به موضوعات اصلی 

 قرار گرفت. 
 مدالین های پایگاه داده ترین ابزار برای جستجوی مهم PubMedپایگاه 

ای علوم ه پژوهشی برای تمام رشته شناختی كتاباست كه حاوی اطالعات 
صورت آنالین و رایگان در اختیار همه قرار ه ب باشد و میشناسی  پزشکی و زیست

ها بر اساس سرعنوان موضوعی  سازی داده در این پایگاه، نمایه .(12)ارد د
MeSH های مورد نیاز از  صورت گرفته است. بنابراین، به دلیل این كه داده
به دست آمد، روایی  MeSHبا جستجو در سرعنوان موضوعی  PubMedپایگاه 

  شود. های مورد استفاده در پژوهش تأیید می و پایایی داده
 ها به فرمت  ركورد(، داده 6197د از استخراج كلیه مقاالت )بع

Tab delimited-UTF8  در قالب فایل متنیNotepad افزار  استخراج و به نرم
Excel های به دست آمده از مقاالت با  منتقل گردید. در این مرحله، كلید واژه

ازی ، یکدست سPubMedها و لیست بازدارنده معرفی شده در  تگ فهرست چک
تگ بودند، از دایره كلید  و... كه جزء چک Female و Maleشد. به عنوان مثال، 

 كلید واژه  Bradford ،166ها حذف شدند. در مرحله بعد طبق قاعده  واژه
كلید واژه مربوط به دوره دوم( به عنوان  93كلید واژه مربوط به دوره اول و  73)

ها به عنوان مفاهیم اصلی  واژگان پایه شناسایی و انتخاب شد. این كلید واژه
های بعدی در پژوهش حاضر بود. با  انتخاب گردید كه مبنای تجزیه و تحلیل

افزار  عات با استفاده از نرمرخدادی موضو شناسایی موضوعات پایه، ماتریس هم
Ravar Matrix  تهیه و نتیجه آن در یک ماتریس مربع، معروف به ماتریس

های  رخدادی آورده شد. این ماتریس، مربعی است كه تعداد سطرها و ستون هم
باشد و هر درایه آن، نشان دهنده تعداد دفعاتی  آن برابر تعداد مفاهیم منتخب می

 اند.  ربوط به سطر و ستون با هم در یک مدرک آمدهاست كه دو كلید واژه م
  20نسپپپپپپخه  SPSSافپپپپپپزار  سپپپپپپپس بپپپپپپه كمپپپپپپک نپپپپپپرم 

(version 20, SPSS Inc., Chicago, ILنمودار سلسله مراتبی حوزه ،)  ها ترسیم
های تشکیل شده در هر دوره به روش چشمی با هم مقایسه گردیپد و   شد. خوشه

ین دو دوره مشپخص شپد. همینپین،    ها در كل و ب موضوعات مشترک بین دوره
هپای دربردارنپدگی و همجپواری نیپز مپورد       ها بر اسپاس شپاخص   مقایسه خوشه

محاسبه قرار گرفت. شاخص دربردارندگی به منظور بررسی كلی میپزان شپباهت   
دهد كه چه میزان از  رود و نشان می های دیگر به كار می هر حوزه نسبت به حوزه

دیگپر اسپتفاده شپده اسپت. جهپت محاسپبه        توصیفگرهای یک حوزه در حپوزه 
 (.13شود )  استفاده می 1شاخص دربردارندگی از رابطه 

 

inc(B,C)    1رابطه  = 100A

M
 

 

نماینده  Mبرابر با تعداد اصطالحات مشترک بین دو مجموعه و  Aدر این رابطه، 
 نیست. Cوجود دارد، اما در مجموعه  Bتعداد اصطالحاتی است كه در مجموعه 

بندی، شکل گسترش  سنجش شباهت همجواری بین دو خوشهرابطه 
باشد كه در آن چند مفروض وجود دارد؛ اول  ای از فرمول دربردارندگی می یافته

برای  Jباید تنها اعضایی از  Jبا  Iبندی  این كه برای مقایسه نامتقارن خوشه
هم وجود دارند. بنابراین، در چنین  I مقایسه در نظر گرفته شوند كه در

وجود داشته باشد، اما  Jبندی گروه  ای، اگر یک طبقه موضوعی در خوشه مقایسه
بندی با  ای از یک خوشه شود. دوم این كه اگر خوشه نباشد، حذف می I در

، صورت یک و 2بندی دیگر مقایسه شود و طبق رابطه  ای از یک خوشه خوشه
 شود. اشد، مقدار شباهت آن دو خوشه صفر محسوب میتر از یک ب مخرج بزرگ

 

,proximity(I          2 رابطه J) =
∫ inC(Ii,Jj)

n(i)
 

 

 Jبندی  به خوشه Iبندی  بیانگر شباهت خوشه Proximity( I,J، )2در رابطه 
از لحاظ ساختار روابط موضوعات است كه همواره عددی بین صفر و یک خواهد 

بندی از لحاظ ساختاری هیچ شباهتی  دهد كه دو خوشه بود. مقدار صفر نشان می
درصد شبیه هم هستند.  100بندی  كند كه دو خوشه ندارند و مقدار یک بیان می

 .باشد می Iبندی  وشههای موجود در خ برابر با تعداد خوشه n( iدر ضمن، )
 

 ها يافته
مدرک )در دوره اول  6197های اولیه نشان داد كه در این دوره ده ساله،  بررسی
 در پایگاه مدالین ثبت شده است.  (مدرک 3805و در دوره دوم  2392

 

 
بازه زمانی افسردگی در  درمان رشد تولیدات علمی در حوزه: 1شکل 

 2014تا  2005های  سال

 
، رشد مدارک هرچند اندک، اما به صورت 1های شکل  دادهبر اساس 

، رشد قابل توجهی اتفاق 2009متوازن برای هر سال ادامه داشته است. در سال 
این روند سیر  2014های دیگر بوده است. در سال  افتاده كه حدود دو برابر سال

 نزولی داشته است.
رد بررسی نقش كشور در تولید مدارک حوزه موضوعی مو 61در مجموع، 

اند  ها را فقط چند كشور خاص منتشر كرده ای از آن داشتند كه بخش عمده
 (.2)شکل 
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: کشورهای برتر در زمینه تولید مدارک علمی در حوزه درمان 2شکل 

 2014تا  2005های  افسردگی در بازه زمانی سال

 
ر بندی موضوعی، پس از بررسی كل مقاالت بازیابی شده د به منظور خوشه

PubMed رود كه به طور متوسط  دست آمد. انتظار می كلید واژه به  4800، تعداد
جایی كه  (. از آن5×  6197در هر مقاله حداقل پنج كلید واژه وجود داشته باشد )

ها  ممکن است یک كلید واژه در چند مقاله تکرار شده باشد، تعداد كلید واژه

كند. از كل كلید  ها افزایش پیدا می یابد، اما فراوانی مربوط به آن كاهش می
 93برای دوره اول و  85كلید واژه با فراوانی باالی  73های بررسی شده،  واژه

برای دوره دوم انتخاب گردید كه در ادامه  97كلید واژه با فراوانی باالی 
 ها مورد توجه قرار گرفت. بندی سلسله مراتبی بین این كلید واژه خوشه

 فاصله یا شباهت انمیز پایه بركه  ستا شیاا یبند ستهد نهما یبند خوشه
های  یکی از انواع تکنیک .باشد می ارستواها  آن نظر ردمو یها یژگیو

بندی، موضوعات  بندی سلسله مراتبی است. در این نوع خوشه بندی، خوشه خوشه
حوزه درمان افسردگی در هر دو دوره با استفاده از روش ارتباط درون گروهی در 

 سلسله بندی خوشه های روش جزءمحدوده صفر تا یک ترسیم شد. این روش 
ها قرار گیرند  ای در خوشه ود مشاهدات به گونهش در آن سعی می كه است مراتبی

ها از یکدیگر به كمترین مقدار برسد. تعیین  كه معدل فاصله نقاط داخل خوشه
ها در اغلب موارد خط شاخص است كه تحت نظر متخصص  كننده تعداد خوشه

بندی  گردد )به دلیل محدودیت فقط بخشی از نمودار خوشه موضوعی ترسیم می
 (.4و  3های  ت( )شکلآورده شده اس

ها  ، خط شاخص است كه تعیین كننده خوشه3چین در شکل  خط نقطه
خوشه را نشان داد كه در میان  19بندی سلسله مراتبی تعداد  باشد. خوشه می
رانت( كل ) زمینه اصلی« شناسی روان»و « دارودرمانی»ها، دو موضوع  آن

 موضوعات بودند.

 

 
 (2005-2009های موضوعی اصلی دوره اول ) مراتبی زمینه بندی سلسله  : خوشه3شکل 
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 (2010-2014های موضوعی اصلی دوره دوم ) مراتبی زمینه  بندی سلسله : خوشه4شکل 

 

های  افسردگی )سال بندی موضوعات مربوط به درمان خوشه 4شکل 
گروهی و  بندی نیز با روش پیوند درون دهد. این خوشه ( را نشان می2014-2010

 .در محدوده صفر تا یک ترسیم گردید
خوشه حاصل شد كه  23در دوره دوم نیز بعد از ترسیم خط شاخص، تعداد 

 رانت( كل موضوعات بود.) زمینه اصلی« پایبندی به درمان»از آن میان، موضوع 

توصیفگر یکسان بین دو خوشه  34خوشه مشترک با  11در این دو دوره، 
بندی ارایه شده  به دلیل محدودیت فقط بخشی از جدول خوشهوجود داشت )

توان به راحتی كلماتی را  ها می های مشترک و كلمات یکسان آن . از خوشهاست(
اتی را كه در توان كلم كه در هر دو دوره حضور دارند، تشخیص داد. همینین، می

 (.1اند، مشاهده نمود )جدول  ها اضافه شده دوره جدید به خوشه
 

 (2010-2014) و دوم (2005-2009) های زمانی اول  بازه بین مشترک های خوشه مقایسه: 1جدول 

 (2005-2009اعضاي خوشه ) (2010-2014اعضاي خوشه ) نام خوشه

 رواني خدمات بهداشت

Mental health services 

Utilization 

Counseling 

patient acceptance of health care 
patient satisfaction 

Stress disorders, post-traumatic 
Anxiety disorders 

Mental health services 

Utilization 

Counseling 

primary health care 

 Brain اثرات دارو در مغز
Drug effects 

Brain 
Drug effects 

Serotonin 

 شوک درماني
Electroconvulsive therapy 

Trans cranial magnetic stimulation 
Combined modality therapy 

Secondary prevention 

Electroconvulsive therapy 
Trans cranial magnetic stimulation 

 درماني و وضعيت رواني روان
Depressive disorder 

Psychotherapy 
Cognitive therapy 

Psychiatric status rating scales 

Depressive disorder 
Psychotherapy 

Cognitive therapy 
Combined modality therapy 

 ورزش درماني
Exercise therapy 
Motor activity 

Physiology 

Exercise therapy 
Rehabilitation 
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های موضوعی بر اساس شاخص دربردارندگی و  میزان شباهت خوشه
 درصد از موضوعات دوره پنج ساله اول 63شاخص همجواری نشان داد كه تنها 

( حضور دارند؛ در حالی كه 2010-2014( در دوره پنج ساله دوم )2009-2005)
 اند. ل نیز حضور داشتهدرصد موضوعات دوره دوم در دوره او 80

بندی، شکل گسترش  فرمول سنجش شباهت همجواری بین دو خوشه
باشد. این شاخص كه به آن شاخص ساختاری  ای از فرمول دربردارندگی می یافته

های هر دوره با یکدیگر به  تک خوشه شود، به مقایسه تک موضوعی نیز گفته می
ر اساس محاسبات انجام شده، پردازد. ب طور رفت و برگشت برای هر خوشه می
 درصد به دست آمد. 24شاخص شباهت همجواری بین دو خوشه 

 

 بحث
تولیدات علمی حوزه درمان افسردگی در طی ده سال اخیر به طور متناوب و تا 

، مدارک منتشر شده كاهش اندكی 2014اند. در سال  حدودی یکسان رشد داشته
را نشان داد كه علت این كاهش شاید تأخیر چاپ بعضی از مقاالت باشد. نتایج 

های  موضوعی در سال های دهد كه منابع علمی در سایر حوزه مطالعات نشان می
و همکاران در حوزه ارزیابی چرخه  Houهای  اخیر رشد داشته است و پژوهش

( این امر را 15زاده مرقی و همکاران در حوزه ماساژ درمانی ) ( و مهدی14حیات )
 كنند. تأیید می

نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه كشور ایاالت متحده آمریکا با تولید نیمی 
باشد و كشورهای  های تولید كننده مدارک می صدر كشوراز مدارک، در 

های بعد قرار دارند. طبق  انگلستان، هلند و آلمان به ترتیب در این حوزه در رتبه
، كشور ایاالت متحده آمریکا در سال Scopusو  ISIآخرین آمار مؤسسات علمی 

های  كشورهای گذشته، بیشترین تولیدات علمی را در بین تمام  مانند سال 2015
های چین، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه،  دنیا داشته است. همینین، كشور

های دوم تا دهم برترین  كانادا، ایتالیا، سوئیس و اسپانیا به ترتیب در رتبه
 . (16) های تولید كننده علم قرار دارند كشور

ی مراتب منجر به ترسیم دو خوشه سلسله  واژگان، رخدادی هم نتیجه سنجش

های مناسب برای  به تفکیک هر دوره شد. نمودار سلسله مراتبی یکی از روش

باشد. مزیت  های از پیش تعیین شده می نمایش روابط میان موضوعات یا رده

توان رابطه سلسله  مراتبی این است كه از طریق آن می  بندی سلسله روش خوشه

ان میزان شباهت بین تو تر می مراتبی بین اشیا را كشف كرد و همینین، راحت

 . (17)ها را به صورت تصویری مشاهده نمود  آن

در دوره اول به عنوان موضوع « شناسی روان»و « دارودرمانی»های  حوزه

شناسی حوزه كلی افسردگی است؛ بدین معنی كه  اصلی مشخص گردید. روان

شناسی، حیطه افسردگی و درمان آن  های مهم حوزه روان یکی از زیرشاخه

باشد. دستاوردهای پژوهش حاضر تا حدودی با تحقیق شکفته و حریری در  می

(، همسو بود. دارودرمانی نیز یکی از 18بررسی نقشه علمی پزشکی ایران )

های درمانی پزشکی است. طبق نظر متخصصان این  ترین موارد در حوزه مهم

ر كار قرار حوزه، اغلب برای درمان افسردگی متوسط و شدید، دارودرمانی در دستو

 بلکه پیدا نیست، كافی دارو مصرف شناسان، تنها گیرد. البته طبق نظر روان می

 باشد؛ می مهم هم شود در افراد بهتری حس ایجاد باعث بتواند كه هایی راه كردن

 كند.  می كمتر را افسردگی برگشت شانس كه چرا

رانت( كل موضوعات در دوره ) ، زمینه اصلی«پایبندی به درمان»موضوع 

( و دریازاده 20(، دوستی ایرانی و همکاران )19دوم بود. قاسمی و همکاران )
های  های خود، بر اهمیت این موضوع تأكید كردند كه با یافته ( در پژوهش21)

رسد، این كه اغلب مردم در دنیا به  مطالعه حاضر همخوانی دارد. به نظر می
كنند و  های فیزیکی نگاه می ای دیگر نسبت به بیماری ونههای روانی به گ بیماری

دانند، همواره یکی از مسایل مهم پیش روی  در بیشتر موارد خود را بیمار نمی
 باشد.  متخصصان این حوزه می

های تشکیل شده برای هر دوره، دارای اعضای یکسانی با دوره دیگر  خوشه
یکسان، موضوعاتی نیز حذف یا ها عالوه بر موضوعات  نبود و در تمام خوشه

ها بر اساس شاخص دربردارندگی نشان داد  اند. به عبارت دیگر، یافته  اضافه شده
های موضوعی دوره دوم جدید هستند. نتایج مطالعات  درصد از زمینه 20كه تنها 

زاده و همکاران در حوزه  ( و مکی17سنجی ) صدیقی در حوزه موضوعی اطالع
این دو  در موضوعی یها   مقوله رساختا كه حاكی از آن بود( 22گرمایش جهانی )

است كه با   یافته شگستر پویا تیرصو به و كردهتغییر  نماز لطو در حوزه،
توان نتیجه گرفت،  های بررسی حاضر مشابهت داشت. از این امر می یافته
شدند، ممکن است در  های قبل با هم در نظر گرفته می هایی كه در سال زمینه

های متفاوت قرار گیرند و یا  های بعدی در كنار حوزه ها در سال ادامه پژوهش
ها به عنوان شالوده و  های موضوعی در همه رشته حذف شوند. برخی از زمینه

های مختلفی بر اساس  ها، پژوهش شود و در همه سال موضوعات مهم تلقی می
افزوده شدن مسایل گیرد. همینین، جریان مداوم تولید علم و  ها شکل می آن

افتد، باعث ایجاد  ها مانند این حوزه اتفاق می پژوهشی جدید كه برای تمام حوزه
گردد. ذكر این نکته ضروری است كه  ها می تغییرات ساختاری مداومی در آن

باشد و ممکن است از لحاظ معنای  بندی مدارک، حاصل روابط مدارک می دسته
توان  ها مجسم نشود، اما با كمی دقت می اصطالحی، در ظاهر ارتباطی بین آن

در بررسی  ها برقرار نمود. به دلیل فقدان تحقیقات مشابه ارتباط مفهومی بین آن
توان  ساختار موضوعی حوزه افسردگی، نتایج پژوهش حاضر را به شکل خاص نمی

ها كه با هدف شناخت  مقایسه كرد. روند ادامه این نوع پژوهش های قبلی با پژوهش
 .گردد گیرند، سبب تقویت و مدیریت آن می یک حوزه علمی انجام می

 

 گیری نتیجه
 هنمود رییتغ زمان طول در «یافسردگ درمان» نهیزم در یموضوع یها حوزه ساختار

. افتی ادامه دوم دوره در ماریب یبندیپا به یدارودرمان موضوع از گر،ید عبارت به. است
 راتییتغ ی،علم یها حوزه ریسا مانند زین حوزه نیا در یعلم داتیتول مداوم انیجر

 توان یم ی،دربردارندگ شاخص جینتا به توجه با. كند یم جادیا آن ساختار در یمداوم
 یتلق مهم موضوعات و شالوده عنوان به یموضوع یها نهیزم از یبرخ كه گفت

 .ردیگ یم شکل ها آن اساس بر ها سال همههای مختلف در  پژوهش و شوند یم
 

 پیشنهادها
برای شناخت كامل حوزه درمان افسردگی، انجام تحقیقاتی با استفاده از دیگر 

نویسندگی و ترسیم نقشه علمی  سنجی مانند تحلیل استنادی، هم های علم روش
تواند  های معتبر در جهان، می های دیگر پایگاه و همینین، با استفاده از داده

موضوع پایبندی به درمان،  تکمیل كننده پژوهش حاضر باشد. با توجه به اهمیت
تواند به موضوع نقش رفتاری و  بیشترین تالش و توجه نظام سالمت می
های آموزشی برای  برگزاری كالساجتماعی بیماران در ارتقای سالمت باشد. 
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باشد؛  های بیماران نیز از جمله راهکارها می ش ، فهم بهتر اعتقادات و نگربیماران
ت پزشکان در نهایت وابسته به پایبندی بیماران به چرا كه نتیجه تالش و موفقی

 انتو می را آن مشابهكه ند دبو جیرخا منابعحاضر  هشوپژ جامعهدرمان است. 
 .داد منجاا خلیدا منابع در

 تشکر و قدردانی
 و تشکر نمودند، یهمکار حاضر مطالعه انجام در كه یافراد تمام از لهیوس نیبد

 . گردد یم یقدردان
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Abstract 
Introduction: Due to the high prevalence of depression and the considerable pressure it puts on individuals, society and 

healthcare system, it is essential to conduct sufficient research to help with decision making in prevention, treatment and control 

of this condition. To assist with research planning and setting priorities, this paper aimed to identify the thematic structure of 

papers related to depression treatment. 

Methods: This was an applied research study which used Scientometrics approach. To obtain data, the keyword “Depression” 

was searched as a mesh descriptor with the subdivision “Therapy” in PubMed database for the period of 2005 to 2014. The data 

were analyzed using co-word and clustering methods with the help of Excel and SPSS software packages. 

Results: The growth of scientific production in this field appeared to have been balanced throughout the ten-year period examined 

in the study. The most active research areas for the two five year periods (2005-2009 and 2010-2014) were drug therapy, 

psychology, and medication adherence. Two hierarchical graphs of descriptors for each five-year period were prepared both of 

which were composed of 12 clusters with 34 common descriptors. 

Conclusion: The findings based on the inclusion index showed that only 20 percent of topics in the second five-year period of the 

study were novel. Therefore, it could be concluded that research areas that were related with each other in previous years will 

probably co-occur with other topics in the future might disappear. In every discipline, some topics are considered to be 

fundamental and research works are being carried out on them almost every year. 

Keywords: Co-words; Clustering; PubMed; Thematic Structure; Depression 
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