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 1392چهارم، زمستان ي، شمارهچهارمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

 

  
 در پايگاه اسكاپوس 2013- 2008هاي  ترسيم نقشه علم ماساژ درماني طي سال

  
  ج، محمد باقر ميناييب، مريم نظريالف*رضيه مهدي زاده مرقي 

  
  كارشناس ارشد علم سنجي، دانشكده علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه تهران الف

  ندانشيار دانشكده علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه تهرا ب
  عضو هيات علمي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ج

 

  چكيده
هاي علمي بسـيار در سراسـر دنيـا، از     هاي سالمت، با وجود محبوبيت و پژوهش ماساژ درماني به عنوان يكي از حوزه سابقه و هدف:
اين پژوهش قصد دارد تا با رصد و طراحي نقشه هايي است كه در علم سنجي كمتر به آن پرداخته شده است. از اين رو  جمله موضوع

هاي اصلي و داغ اين حوزه در اختيار كاربران و سياستگذاران قرار دهد. اين ابزار شناخت حوزه     علم ماساژدرماني، اطالعاتي از موضوع
  بخشد. ماساژ درماني را تسهيل مي

هـاي تحليـل محتـوا بـراي      يكـي از روش  ) به عنوانCo word Analysis( آيندي واژگان در اين پژوهش از تحليل هم ها: مواد و روش
از پايگـاه اسـكاپوس    2013-2008هـاي   ترسيم نقشه علم ماساژ درماني استفاده شده است. تمام مقاالت حوزه ماساژ درماني طي سـال 

طراحـي شـد. در نهايـت بـا      Wordstatاستخراج شدند. اصطالحات و ماتريسي از نقشه علم ماساژ درمـاني بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      
  نقشه علم ماساژ درماني ترسيم شد.   Vosviewerآيندي اصطالحات در نرم افزار  بارگذاري ماتريس هم

موضوع اصلي است كه  11، متشكل از  2013-2008هاي  دهد كه نقشه علم ماساژ درماني طي سال هاي پژوهش نشان مي يافته ها: يافته
، افسـردگي و اضـطراب، موزيـك درمـاني،      هاي عام و مهم (مثل طب مكمل و جايگزين،  طب سنتي، سرطان   . موضوع1عبارت انداز: 

. نـوزادان، كودكـان و   5هـا و مفاصـل    ها، بافت . جسم، عضله4هاي گياهي  . داروها و عصاره3. قلب و عروق 2هاي غذايي و ...)     رژيم
. لنف است. همچنـين بـراي شناسـايي    11. لگن 10. صورت و اعصاب 9گوارش . 8. پروستات 7. پوست، چشم و دهان 6زنان باردار 

موضوعات داغ ماساژ درماني، عالوه بر بسامد و وزن اصطالحات از چگالي آنها به عنوان مالكي بـراي بـا اهميـت بـودن موضـوعات      
  استفاده شده است. 

اند از وضعيت جاري، موضوعات پژوهشي، اصطالحات مهم و تو آيندي واژگان مي بر اساس نتايج اين پژوهش تحليل هم گيري: نتيجه
هاي پايگاه و كاربران مورد اسـتفاده قـرار    هاي واضح و قابل قبولي را ارايه دهد. به عنوان رابطي بين داده    رابطه بين اصطالحات، تحليل

  .شي و موضوعي يك رشته آگاهي يابندتوانند از وضعيت پژوه هايي كاربران و سياستگذارن بهتر مي گيرد. از طريق چنين نقشه
  

 .آيندي واژگان ماساژ، ماساژدرماني، ترسيم نقشه علم، علم سنجي، تحليل هم ها: كليد واژه
  

  مقدمه:
بسياري از مقـاالت علمـي و پژوهشـي حـوزه سـالمت از      

هاي الكترونيكي در دسترس است. افـزايش حجـم       طريق پايگاه

هـاي بـين       ف و همكـاري هـاي مختلـ      مقاالت، ظهور تخصـص 
هاي موجود     اي بر تنوع، پويايي، پيچيدگي و ناهمگني داده رشته

است. در چنين شرايطي كاربران حـوزه   ه   ها افزود   در اين پايگاه

 92دي : افتيدر خيتار

 92اسفند تاريخ پذيرش: 
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ماساژ درماني (دانشمندان، پژوهشگران، دانشجويان و ...) خـود  
هـا و اصـطالحات      هـا، موضـوع     را در فضاي نـا آشـناي رشـته   

  يابند.  يم
ريزان نيز بـه دليـل    عالوه بر كاربران، سياستگذاران و برنامه

بنـدي   عدم توانايي در پـردازش اطالعـات مربوطـه، در بودجـه    
رو  هاي آموزشـي و پژوهشـي خـود بـا مشـكالتي روبـه          برنامه

هــايي كــه سياســتگذاران و كــاربران     هســتند. يكــي از راه حــل
پژوهشي يك رشـته آگـاهي   توانند از وضعيت و موضوعات  مي

) مربوط بـه  Peer reviewيابند، استفاده از مقاالت داوري شده (
). امـا ايـن راه بـا معـايبي همـراه اسـت كـه        1آن رشته است (

  از:    اند عبارت
  مقاالت هزينه و زمان بر بودن بررسي تمام اين 

اي از ايـن مقـاالت انتخـاب شـود ممكـن اسـت        اگر نمونه
  گيري نهايي منعكس شود. دگان در نتيجهنظرات شخصي نويسن
آيندي  هاي مصورسازي علم مثل تحليل هم   استفاده از روش

هاي ديگري است     حل واژگان در حوزه علم سنجي از جمله راه
انـد.   ه  كه پژوهشگران براي مشكالت ذكـر شـده پيشـنهاد كـرد    

واژگان برخالف مقاالت داوري شده، وقـت و    آيندي تحليل هم
طلبد، مستقل از نظرات شخصي افراد است، و  ه زيادي نميهزين

هاي  ها را بدون از دست دادن داده همچنين حجم زيادي از داده
  ).8، 1دهد( مرتبط كاهش مي

هاي طب مكمل، ماساژ درماني  يكي از پرطرفدارترين روش
هاي مكمل، ماساژ در رتبه سـوم از نظـر    است و در ميان درمان

). همچنـين ماسـاژ از   9بيمـاران اسـت (  شيوع اسـتفاده توسـط   
هاي مكمل در پرستاري است كه اجـراي آن   ترين درمان عمومي

  ).10خطر، غيرتهاجمي و نسبتا ارزان است ( آسان، بي
بر گرايش روزافزون مردم به ماساژ درماني، مقـاالت   عالوه 

هـاي الكترونيكـي مختلفـي     بسياري هم در اين زمينه در پايگـاه 
ــدالين   ــون م ــكاپوس Medline(همچ ــل (Scopus) و اس ) قاب

دسترس هستند. حجم اين تحقيقات سـاالنه در حـال افـزايش    
است. تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اسـكاپوس در حـوزه   

اسـت، از    سال اخير روند افزايشي داشته 14ماساژ درماني طي 
 549و  2012مقالـه در سـال    600به  2000مقاله در سال  254

  ).1است (جدول  ه  رسيد 2013سال مقاله در 

. نمودار تعداد مقاالت ماساژ درماني طي 1 جدول
  در پايگاه اسكاپوس 2013-2000سالهاي 

هاي سالمت، بـاوجود   ماساژ درماني به عنوان يكي از حوزه
هاي علمي بسيار در سراسر دنيا، از جملـه   محبوبيت و پژوهش

در علم سنجي كمتر به آن پرداخته شـده   هايي است كه موضوع
است. از اين رو اين پژوهش قصد دارد تا بـا رصـد و طراحـي    

هاي اصـلي      نقشه علم حوزه ماساژ درماني، اطالعاتي از موضوع
و داغ اين حوزه در اختيار كاربران و سياستگذاران قـرار دهـد.   

 بخشد. اين ابزار شناخت حوزه ماساژ درماني را تسهيل مي

  
 ها: مواد و روش

در اين پژوهش به منظور ترسيم نقشه علم ماساژ درماني از 
) به عنوان يكي از Co word analysisواژگان (  آيندي تحليل هم

هاي تحليل محتوا استفاده شده است. جامعـه مـورد نظـر     روش
 2013-2008هاي  تمام مقاالت ماساژ درماني است كه طي سال

  اند.  دهدر پايگاه اسكاپوس نمايه ش
توسـط كـالون و    1983آيندي واژگـان در سـال    تحليل هم

) در فرانسه گسترش پيدا كرد. هدف اصـلي ايـن   2همكارانش(
هاي    روش، شناسايي اصطالحاتي است كه نقشه علم و موضوع

  هاي دانش را نمايش دهد.  اصلي حوزه
آيندي واژگان بر اين فرض اسـتوار اسـت    روش تحليل هم

ي مربـوط بـه يـك مـدرك، توصـيف كـافي از       هـا  كه كليدواژه
محتواي آن مدرك هسـتند. اگـر دو كليـدواژه در يـك مـدرك      
همزمان ظهور كنند، احتماال از نظر موضوعي نيز با هـم مـرتبط   

و  (i)اي كلمه ماساژدرماني ). براي مثال در مقاله12 ، 11هستند(
دهند، اين احتمال وجود دارد كه اين دو  باهم رخ مي (j)كودك 
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كليدواژه از نظر موضوعي با هم مرتبط باشند. حال اگـر تعـداد   
دهنـد بيشـتر باشـد،     مقاالتي كه اين دو كليدواژه در آن رخ مـي 

  شود. احتمال مرتبط بودن اين دو موضوع بيشتر مي
ترسيم نقشـه علـم ماسـاژ درمـاني بـا اسـتفاده از تحليـل         
  انداز: آيندي واژگان، در هفت مرحله انجام گرفت كه عبارت هم

  . انتخاب پايگاه اسكاپوس1
المللي است كه در سـال   اسكاپوس، يك نمايه استنادي بين

توســـط الزويـــر ارايـــه شـــد. جســـتجوي اطالعـــات  2004
شناختي، چكيده مقـاالت و انـواع منـابع ديگـر در چهـار       كتاب

زيستي، علـوم فيزيـك، علـوم اجتمـاعي،      حوزه موضوعي علوم
اين پايگاه امكان پـذير اسـت.    انساني و علوم سالمت در علوم 

هاي نمايه شـده   % مقاله100اسكاپوس در حوزه علوم سالمت، 
  دهد. در پايگاه مدالين را پوشش مي

در اســكاپوس بــراي بازيــابي بهتــر مــدارك، اصــطالحاتي  
هايي مثـل    نامه اي با استفاده از اصطالح سازان حرفه توسط نمايه

از مـدارك   درصـد  80)، بـه صـورت دسـتي بـه     MESHمش (
  شود.  مي  اختصاص داده

  . طراحي راهبرد جستجو2
ــاه      ــاژدرماني از پايگ ــاالت ماس ــتخراج مق ــور اس ــه منظ ب

پـديا،   اسكاپوس، ابتدا به مطالعه تعاريف ماساژدرماني در ويكي
هاي آناليـن پرداختـه    مريام وبستر و ساير ديكشنري  ديكشنري

لـدهاي  در في» *Massage therap«شد. بـا جسـتجوي عبـارت    
هايِ پايگاه اسكاپوس، مقاالتي كـه از   عنوان، چكيده و كليدواژه

عبارات ديگري مثل ماساژ قلب، ماساژ كودك يا ماساژ اسـتفاده  
هـاي   شدند. همچنين با جستجوي كليدواژه اند بازيابي نمي كرده

مترادف مثل لمس، فشار و ... مقاالت ديگـري كـه مربـوط بـه     
شـدند. از ايـن رو از  اصـطالح     مي حوزه ماساژ نبودند بازيابي

Massage ترين كليدواژه براي استخراج مقـاالت   به عنوان رايج
  مربوط به ماساژدرماني استفاده شد.

  . استخراج مقاالت ماساژدرماني3
 Massageدر قسمت جستجوي مدرك اسكاپوس، كليدواژه 

الـي   2008هاي    در فيلدهاي عنوان، چكيده و كليدواژه بين سال
) وارد و نوع مدرك، مقاله 1392مهر  17(برابر با  2013اكتبر  9

مقاله بود كه  3348انتخاب شد. تعداد كل مقاالت بازيابي شده  
  در قالب اكسل استخراج شدند. 

هاي    هاي مربوط به كليدواژه بعد از استخراج مقاالت، ستون
واژگـان    آينـدي  نمايه و نويسندگان به عنوان منبـع تحليـل هـم   

به عبارتي ديگر در اين پژوهش از اصـطالحات    تخاب شدند.ان
شده (اصطالحات نمايه) و اصطالحات آزاد (اصطالحات  كنترل

آيندي استفاده شده اسـت تـا    نويسنده) به عنوان منبع تحليل هم
  معايب هر دو تعديل شود.

 TF IDFهـاي اسـمي،  بسـامد و وزن     . استخراج عبـارت 4
  اصطالحات  

ــرم ــرم Wordstatافــزار  ن ــزاري مهــم در زمينــه تحليــل  ن اف
هـاي اسـمي،    محتواست. از اين نرم افزار براي استخراج عبارت

اصطالحات نمايه و نويسندگان  TF IDFمحاسبه بسامد و وزن 
افـزار عـدم    هاي اين نـرم  استفاده شده است. يكي از محدوديت

هـاي منفـرد بـه     هـاي اسـمي و كليـدواژه    امكان محاسبه عبارت
هاي اسـمي بـار      مزمان است. با توجه به اينكه عبارتصورت ه

). بـراي مثـال   13( معنايي بيشتري نسبت به كلمات منفرد دارند
هاي طب مكمل و جايگزين، ماساژ يخ، ماسـاژ كـودك،    عبارت

ماساژ قلب، موزيك درماني، ايست قلبي، فشار خـون ريـوي و   
قلـب،   هـاي منفـرد   ... بار معنايي بيشتري نسـبت بـه كليـدواژه   

  ايست، كودك، مكمل و .... دارد.
 TF IDFافزار به محاسبه بسـامد و وزن   از اينرو در اين نرم 

  هاي اسمي پرداخته شده است.  عبارت
  9كمتر از   TF.IDFهايي با وزن  . حذف عبارت5

واژگان بر اين فرض استوار است كـه هـر    آيندي  تحليل هم
شـود. بـا داشـتن     مي ها توصيف اي از كليدواژه سند با مجموعه

اي اصطالحات در توصـيف محتـواي مـدارك متوجـه      مجموعه
تـر و   ها ارزش يكساني ندارند. برخي مهـم   شويم كه تمام آن مي

اند. به همـين خـاطر، از يـك روش     تر از بقيه برخي كم اهميت
شـود.   دهي بـراي وزن دادن بـه اصـطالحات اسـتفاده مـي      وزن
گي توزيع اصطالحات و دهي روشي است كه در آن چگون وزن

شود و  بـه اصـطالحات وزن    ها در مدرك بررسي مي  تكرار آن
هاي مختلفـي   شود، وزن اصطالحات را به شكل عددي داده مي 
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توان محاسبه كرد. موثرترين فن محاسبه وزن دهي، الگورتيم  مي
TF IDF 14( است.(  

  :   TF IDFفرمول 
Wij  وزن اصطالح :i  در مدركj  
Tf ijامد حضور اصطالح : بسi  در مدركj  

:N  تعداد كل مدارك  
n.تعداد مداركي كه اصطالح در آن وجود دارد :  

عبارت اسمي كـه از   5432دهي، از  با انجام اين روش وزن
عبارت اسمي كه  2300افزار ورداستات استخراج شد حدود  نرم

درنهايـت تنهـا    بود حذف شدند. 9ها كمتر از   آنTF IDF وزن 
بارت اسمي براي ترسيم نقشه علم ماساژ درماني بـاقي  ع 3132

  ماندند.
  آيندي واژگان . تهيه ماتريس متقارن هم6
اصــطالح بــراي محاســبه  –از مــاتريس متقــارن اصــطالح  
شـود. در مـاتريس    مي اصطالحات در مدارك استفاده آيندي هم

). در 15شود( ها تكرار مي ها در رديف متقارن اصطالحات ستون
اصـطالح و از   -اضر نيز از ماتريس متقارن اصطالحپژوهش ح

سازي اعداد موجود  ) براي نرمالJaccarsسنجه شباهت جاكارد(
سـازي مـاتريس    در ماتريس استفاده شده است (تهيـه و نرمـال  

افــزار ورد اســتات انجــام  اصــطالح در نــرم -متقــارن اصــطالح
 پذيرفته است).

  فرمول شاخص جاكارد
Cij  تعداد مـداركي كـه : 

  اند با هم ظهور پيدا كرده jو   iدو كليدواژه
Ci بسامد كليدواژه :i در مجموعه مدارك  
Cj بسامد كليدواژه :j در مجموعه مدارك  
   VOSviewer. بارگذاري ماتريس در نرم افزار 7

بنـدي   در اين مرحله ماتريس متقارن تهيه شده، براي خوشه
 VOSviewer افـزار  و ترسيم نقشـه علـم ماسـاژدرماني در نـرم    

). سپس نقشه علم ماساژ درماني در اين نـرم  16بارگذاري شد (
  ). 1افزار نمايش داده شد (تصوير 

  ها . تحليل و دسته بندي يافته7
بنـدي   با ترسيم نقشه علم ماسـاژ درمـاني، تحليـل و دسـته    

  هاي پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: يافته

شـه بـه   مرحله اول: بررسي اصطالحات موجود در هـر خو 
  منظور نامگذاري هر خوشه

ــرم    ــاژدرماني در ن ــم ماس ــه عل ــيم نقش ــد از ترس ــزار  بع اف
VOSviewerها و چگالي  ، اصطالحات موجود در تمامي خوشه

مربوط به آنها در قالب اكسل اسـتخراج شـدند. سـپس معـادل     
فارسي اصطالحات انگليسـي در هـر خوشـه بررسـي شـد. بـا       

ت انجـام گرفتـه در   بررسي اصطالحات هـر خوشـه و مطالعـا   
حوزه ماساژدرماني و مشورت با متخصصان اين حـوزه، بـراي   

 ).2هر خوشه نامي انتخاب شد (جدول

مرحله دوم: شناسـايي موضـوعات داغ (پرچگـالي) حـوزه     
  ماساژدرماني

به هر اصـطالح چگـالي اختصـاص     VOSviewerافزار  نرم
دهد. اين چگالي بر اين اساس است كه اگـر اصـطالحي بـا     مي

اصطالحات با وزن باالتري در ارتباط باشـد از چگـالي بـااليي    
هـاي داغ   برخوردار است. براي شناسايي اصطالحات يا موضوع

) و اصطالحات موجود در هر خوشـه  2از نماي چگالي(تصوير
  استفاده شده است. 

  
  ها: يافته

 2013-2008هـاي     نقشه علم حوزه ماساژدرماني طي سـال 
) ، نمـاي  Labelviewي برچسـب دار ( در قالب دو تصوير نمـا 

)  قابل مشاهده است. اين نقشه شـامل  Density viewچگالي (
  هاي مختلف است.  خوشه به رنگ 11

توجه كنيد كه وجود هر اصطالحي در هر خوشـه بـه ايـن    
معني نيست كه ماساژ بر آن موضوع تاثير مثبتي دارد. براي مثال 

، مشكالت مفصلي و سـتون  هاي تاندوني    هاي مزمن، آسيب   درد
فقرات بويژه كمـر درد و گـردن درد، بـازتواني پـس از سـكته      

هـا و     هاي عضالني، سياتيك، آسيب    مغزي، فلج مغزي، گرفتگي
از جملـه مـواردي    ها، ميگرن، استرس  درد مفصل شانه، سردرد

امـا در   .هـا كمـك كنـد     توانـد بـه درمـان آن    است كه ماساژ مي
اب حـاد  هـ هاي شـديد پوسـتي، الت      ي بيماريبرخمواردي مانند 

مفاصل، تب باال، ادم، عفونت، آبسـه و زخـم بـاز نبايـد بـراي      
  د.ها از ماساژ استفاده كر  درمان آن
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  در پايگاه اسكاپوس 2013- 2008. نماي برچسب دار حوزه ماساژدرماني طي سالهاي 1تصوير

  
طالحات ها) در ايـن نقشـه نشـان دهنـده اصـ      ها (دايره گره

هـايي كـه    هستند. اندازه هر گره برابر است با مجموع  وزن گره
با گره مورد نظر ارتباط دارند.  به عبارتي هر چه يـك گـره بـا    

هاي با وزن باالتري ارتباط داشـته باشـد انـدازه و چگـالي      گره
 11) اطالعات بيشتر در  مورد ايـن  2بيشتري دارد. در جدول (
  خوشه رنگي آمده است.

  

  در پايگاه اسكاپوس 2013- 2008هاي پژوهشي حوزه ماساژ درماني طي سالهاي  . موضوع2 ولجد
  اصطالحات موجود در خوشه  نام خوشه

  خوشه يك (قرمز):
موضوعات عام و مهم 

  (وزن و چگالي باال)

هاي مكمل، طب جايگزين، طب سنتي، طب گياهي، كيفيت زندگي، آموزش ريلكسيشن،  طب مكمل، درمان
روحي، درد مزمن، سرطان پستان، راديوتراپي سرطان، شيمي درماني سرطان، تسكين سرطان، مكمل رژيم سالمت 

هاي نورولوژيكي،   هاي مزمن، طب استئوپاتي، بيماري غذايي، رژيم غذايي درماني، شفا، موسيقي درماني، بيماري
استرس، اضطراب، افسردگي، طب چيني، رواني، استرس، مديريت  -هاي روحي    هاي قلبي عروقي، بيماري   بيماري

سرطان معده، سرطان كليه، سرطان تخمدان، ماساژدرماني، ماساژ رايحه درماني، تاي چي، هنر درماني، روان شناسي 
هاي    ها و رفتار  اقتصادي، كار درماني، تسكين درماني، تمرينات تنفسي، فاكتور –هاي اجتماعي    اجتماعي، فاكتور

هاي گياهي، ريلكسيشن درماني، هومئوپاتي، گروه    درماني، كرانيوساكرال درماني، عصاره جنسي، طب سوزني
  درماني، ماساژ دست و صورت و ...

  خوشه دو (سبز رنگ):
  قلب و عروق

ماساژ قلب، ايست قلبي، راديوتراپي قفسه سينه، فشار خون ريوي، اكسيژن درماني، ماساژ سينوس كاروتيد، ماساژ 
اس ريه، فشار خون، جراحي قلب، خونريزي مغزي، سكته مغزي، طب فشاري، بيماري كليوي، سيروز كاردياك، آم

  هاي ريوي و كرونري، فشردن قفسه سينه، ماساژ كاردياك   كبدي، شريان

  خوشه سه(آبي پررنگ):
ها  ها، بافت جسم، عضله

  و مفاصل

اي، تحركات  ، تن درماني، ريلكسيشن عضلههايپرترمي درماني، دردپشت كمر، تمرين درماني   طب دستكاري، 
هاي مربوط به پا، زانو، شانه،  هاي كششي، كشش درماني، كايروپراكتيك، دردها و جراحي   الكتريكي درماني، تمرين
ها، ماساژ بافت هم پيوندي، ماساژ مكانيكال، ماساژ تاي، ماساژ يخ، ماساژ توينا، ماساژ پا،  مچ، ستون فقرات، مفصل

هاي اسكلتي، آنما درماني(ماساژ ژاپني)، فراصوت  ها و ماهيچه الش/اصطكاك، ماساژ رفلكسي، اسپاسم، بافتماساژ م
  درماني و ...
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  زاده برقي و همكاران مهدي           

  339 --- 1392چهارم، زمستان ي  ، شمارهچهارمسال   

  اصطالحات موجود در خوشه  نام خوشه

  خوشه چهار(زرد):
هاي  ها و عصاره دارو

  گياهي

  اي، مهاركننده داروهاي طبقه بندي نشده، ضدافسردگي، ضدالتهاب غيراستروئيدي، ضدافسردگي سه حلقه
قات بنزوديازپين، داروهاي ضددرد،، دز دارو، مكانيسم دارو، امنيت دارو، متابوليسم دارو، تحمل سروتونين، مشت

پذيري دارو، عصاره سير، علف چاي، گل گاوزبان، كيناسه، آلوئه ورا، اسطوخودوس، زغال اخته، درخت سنا، فلفل، 
ها، شناخت درماني،  صارهبيلوبا و ساير ع سكه چهل سير، بزرك، چاي سبز، كاوا، روغن ماهي و درخت

هاي عضالني اسكلتي، اختالالت خواب، اضطراب،    رفتاردرماني، درمان كمكي، دردشكم، ناراحتي معده، درد
هاي چرب، اسيدفوليك، طب سوزني، بيماري آلزايمر، بيماري    افسردگي مزمن، دستگاه گوارش، احتباس ادرار، اسيد

  ريوي و ...

  خوشه پنج (بنفش):
، كودكان و زنان نوزادان

  باردار

وزن كودك، ماساژ كودك، ماساژ نوزاد، ماساژ روغن، تغذيه كودكان، نوزادان نارس، تغذيه با شير مادر، مراقبت از 
هاي مادر، عوارض بارداري، انقباضات رحم، سزارين، مرگ و   كودكان و نوزادان، خونريزي بعد از زايمان، مراقبت

  خونريزي، سنين حاملگي، ماساژ پرينال، ارتباط بين كودك و مادر و ...مير مادران، آمبولي مصنوعي، 
  »شود مي هاي گياهي در اين خوشه مشاهده   بعضي از عصاره «

خوشه شش (آبي 
  كمرنگ):

  هان  پوست، چشم و د

هاي    عفونت چشمي، درد چشم، مجرا هان و دندان، سرطان پوست، عفونت پوستي، ادم پوست، بيماري   هاي د  آسيب
اشكي، خشكي چشم، ليزردرماني، اشك مصنوعي، تاري ديد، حدت بينايي، اختالالت بينايي، جراحي چشم، فشار 

  داخل چشم، غدد ميبومين و پاروتيد، غدد بزاقي، ماساژ چشمي، بيماري پاروتيد و ..

خوشه هفت (فيروزه 
  اي): پروستات

ها، سطح ادرار،   پروستات، بيوبپسي پروستات، تومور هايپرتروپي   هاي پروستات، سرطان پروستات،  بيماري
اي، ماساژ سوئدي،  هاي سرطاني، سطح پروتئين، مقدار اسپرم، رشد هورمون، تومور پروستات، بيماري عضله ل   سلو

  ماساژ پروستات و ...
خوشه هشت (بنفش كم 

  رنگ): گوارش
س شكمي، اختالالت حركاتي گوارشي، اتساع شكم، استاع معده، حركت روده، بيماري سياليك، توموگرافي، تندرن

  جراحي شكم، ماساژ شكم، سكس درماني، تغذيه درماني، تاي ماساژ، بيماري پاركينسون، مولتيپل اسكلروزيس و...

  خوشه نه (حنايي):
  صورت و اعصاب

جراحي پالستيك صورت، درد صورت، فلج صورت، سردرد، ميگرن، اعصاب محيطي، بازسازي اعصاب، 
هاي بنيادي، اختالالت مفصل گيجگاهي، درد    هاي رشد، سردرد تنشي، سم بوتولينوم، تومور مغز، سلول   فاكتور

  اعصاب سه قلو، گوش، عضله تمپورال، فشاردرماني و ...

  خوشه ده (خاكستري):
  لگن

دباكتريايي، سيستيت هاي باكتريايي، درمان ض   لگن، درد لگن، پروالپس لگن، دارو درماني، پروستاتيت، عفونت
بينابيني، آزمايشات ميكروبيولوژيكي، سندرم درد مزمن لگني، تكرر ادرار، عفونت كالميديا، سندرم دانلوس، ماساژ 

  ديجيتالي و ...
  خوشه يازده (قهوه اي):

  لنف
ي، بانداژ فشاري، ادم هاي لنفاو   هاي لنفاوي، رگ هاي لنفاوي، سيستم    غدد لنفاوي، متاستاز لنفي، درناژ لنفاوي، گره

  لنف پا، آماس/ ادم بازو، سرطان پستان، جراحي پستان، مايعات بدن، فيبروزيس پوست، ماساژ بادكش و ...
    

  موضوعات داغ ماساژ درماني
هـاي     ) نماي چگالي حوزه ماساژ درماني طي سال2تصوير(

دهـد. در ايـن    را در پايگاه اسـكاپوس نشـان مـي    2008-2013
ــاطق مهــم و اصــطالحات  تصــوير ا مكــان مشــاهده فــوري من

پرچگالي امكان پذير است. با حركت از رنگ قرمـز بـه طـرف    
شود، به عبـارتي ديگـر    رنگ آبي از ميزان چگالي نيز كاسته مي

اصطالحات و موضوعات مهم حوزه ماسـاژ درمـاني در منطقـه    
قرمز و نارنجي رنگ وجود دارند. چگالي هماننـد انـدازه گـره    

هـاي بـا وزن بـاالتري در     ني هر چه يك گره بـا گـره  است، يع
ارتباط باشد چگالي بيشتري دارد و از موضوعات داغ محسوب 

محاسبه  VOSviewerشود (چگالي اصطالحات در نرم افزار  مي
  شود). مي
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  در پايگاه اسكاپوس 2013- 2008. نماي چگالي حوزه ماساژدرماني طي سالهاي 2- 5 تصوير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

هاي يك، سه، چهار و اصـطالحاتي   اكثر اصطالحات خوشه
هاي داغ ماساژدرماني هستند. خوشـه     از خوشه دو جزء موضوع

پنج، شش، هفت، هشـت جـزو نقـاط سـبز رنـگ و كمتـر داغ       
ها نيز نزديك بـه محـل آبـي رنـگ قـرار         هستند. و ساير خوشه

  د. ) مراجعه شو3براي مشاهده اطالعات بيشتر به جدول(. دارند
  

  در پايگاه اسكاپوس 2013-2008هاي  . موضوعات داغ ماساژ درماني طي سال3جدول 
  در پايگاه اسكاپوس 2013-200 8موضوعات داغ ماساژ درماني طي سال هاي  نام خوشه

  خوشه يك

  ها: طب مكمل و جايگزين، طب گياهي، طب سنتي، طب چيني، طب استئوپاتي، طب سوزني، كايروپراكتيك  طب
  ها: پستان، ريه، تخمدان، كليه، كولوركتال و ... نسرطا

هاي ويتامين، آموزش ريلكسيشن،  هاي درماني: موزيك درماني، تغذيه درماني، مكمل رژيم غذايي، مكمل ساير روش
  هاي فيزيكي فعاليت

  سنين: ميان سالي، جواني، پيش دبستاني و ...
  ردگي، اضطراب، استرسها: نورولوژيكي، ديابت، اختالالت ذهني، افس بيماري

  هاي بهداشتي بهداشت: سالمت ذهن، سالمت رفتار، ارتباط بين بيمار و درمانگر، دانش سالمت، مراقبت

  خوشه دو
  ماساژقلب، نارسايي قلبي، ايست قلبي، نامنظمي ضربان قلب، نارسايي حاد كليه، فشارخون، ضربان قلب، ماساژ كاروتيد سينوسيقلب: 

  ، اشباع اكسيژن، اكسيژن درماني، آمبولي ريه، درد قفسه سينه، ديسترس تنفسيتنفس: فشارخون ريوي

  خوشه سه

هاي درماني: ريلكسيشن، هايپرترميك درماني، طب دستكاري، معاينه جسمي، ورزش درماني، فيزيكال  روش
  درماني(فيزيوتراپي)، ليزردرماني و فراصوت درماني

  .دردها: كمردرد، گردن درد، درد شانه و ..
  اي اسكلتي هاي ماهيچه هاي توانبخشي،  بيماري هاي روزانه، مراقبت و موضوعاتي مثل : فعاليت
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  در پايگاه اسكاپوس 2013-8200موضوعات داغ ماساژ درماني طي سال هاي  نام خوشه

  خوشه چهار

سروتونين،   اي، مهاركننده بندي نشده، ضدافسردگي، ضدالتهاب غيراستروئيدي، ضدافسردگي سه حلقه داروها: داروهاي طبقه
  مشتقات بنزوديازپين، داروهاي ضددرد

  آلوئه ورا، گل پامچال، چهل سكه، چاي، جين سنگ،كيناسه و ...ها: سير، عصاره
  ها: تهوع و استفراغ، درد شكم، اضطراب، آرتريت روماتوئيد و عفونت دستگاه ادرار بيماري

  ها: درمان كمكي، درمان شناختي سايردرمان
  

  :گيري بحث و  نتيجه
هـاي   واژگان و نقشه  آيندي در پژوهش حاضر از تحليل هم

از آن بــه عنــوان ابــزاري بــراي آشناســازي كــاربران و حاصــل 
سياستگذاران با وضـعيت پژوهشـي، موضـوعات اصـلي و داغ     

  ماساژدرماني در پايگاه اسكاپوس استفاده شده است.
موضوع  11خوشه /  11نقشه علم ماساژ درماني متشكل از 

هاي كلي و  مهم (مثـل     . موضوع1اند از:  اصلي است كه عبارت
هـا، افسـردگي و    و جايگزين،  طب سنتي، سـرطان طب مكمل 

. قلـب و  2هاي غـذايي و ... )      اضطراب، موزيك درماني، رژيم
هـا،   . جسـم، عضـله  4هـاي گيـاهي    . داروها و عصـاره 3عروق 
. پوسـت،  6. نوزادان، كودكان و زنان باردار 5ها و مفاصل  بافت

. صـورت و اعصـاب   9گـوارش  . 8. پروستات 7چشم و دهان 
  ).2. لنف است (جدول 11لگن   .10

كاربران و سياستگذاران حوزه ماساژدرماني از طريـق نقشـه   
  توانند:  علم ماساژ درماني مي

ديــدي جــامع نســبت بــه ســاختار ماســاژدرماني در ســطح 
  كنند. المللي پيدا  بين

اي ايـن حـوزه در سـطح     با موضوعات اصلي، داغ و حاشيه
 شوند. المللي آشنا  بين

 وزآمد را دريافت كنند.اطالعات ر

هـاي   همچنين اگر امكاناتي فراهم بود تا كاربران از قابليـت 
  توانستند: مي شدند، مند مي زوم و مرور نقشه بهره
  شوند. سازان و نويسندگان آشنا  با اصطالحات نمايه

با وزن/چگالي اصطالحات و نحوه ارتباط اصـطالحات بـا   
 شوند. هم ديگر آشنا 

ها مهم بودن يك اصطالح را تشخيص  ايرهاز طريق اندازه د
 دهند.

ها از اين نتايج براي طراحـي جسـتجو    نامه در كنار اصطالح
  ها استفاده كنند. خود در پايگاه

هاي ديگري نيـز دارنـد كـه     نقشه علم ماساژ درماني ويژگي
 انداز: عبارت

  امكان مشاهده كل ساختار ماساژ درماني در يك صفحه.
صاص داده شده به هر خوشه باعـث  هاي متفاوت اخت رنگ

هاي موضوعي و اصطالحات هر خوشه  تسهيل تشخيص خوشه
  شود. مي

  ارتباط و ميزان قدرت اصطالحات قابل شناسايي است.
ها) تشخيص با اهميت بودن  ها/گره اندازه اصطالحات(دايره

  كند. تر مي اصطالحات را آسان
 كاهش حجم زيادي از داده به يك فضاي چندبعدي

  ها در مدت زمان كم ور حجم زيادي از دادهمر
 بخاطر سپاري آسان آنها دليل بصري بودن

 مستقل از نظر شخصي افراد

  دادن وزن يكساني به تمام مقاالت 
) نيـز شناسـايي موضـوعات    2مشاهده نماي چگالي(تصوير
كنـد.  منـاطق قرمـز و     تـر مـي   داغ حوزه ماساژدرماني را آسـان 

نشان دهنده موضوعات داغ ماسـاژ  نارنجي رنگ در اين تصوير 
  درماني است. 

آينـدي واژگـان ماسـاژ     نتايج به دست آمـده از تحليـل هـم   
آينـدي   درماني در اين پژوهش نشان داد كـه روش تحليـل هـم   

تواند كاربران و سياستگذاران را از وضعيت جـاري،   واژگان مي
ــوع ــين       موض ــه ب ــم و رابط ــطالحات مه ــي، اص ــاي پژوهش ه

ژ درمـاني در پايگـاه اسـكاپوس آگـاه كنـد و      اصطالحات ماسا
  هاي قابل قبول و واضحي را ارايه كند. تحليل
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  ترسيم نقشه علم ماساژ ... 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  342

ياداشت: به دليل حجم باالي اصطالحات انگليسـي امكـان   
  ارايه آنها همراه با بسامد، وزن، چگالي وجود نداشت.

  

  :تشكر و قدرداني
بدينوسيله از همراهي دانشكده طب سـنتي دانشـگاه علـوم    

  شود. قدرداني مي پزشكي تهران
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  مقيمي  و همكاران           

  343 ---1392ي دوم، تابستان  ، شمارهچهارمسال   
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