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چکیده
زمینه و هدف امروزه دمانس اپیدمی جهانی اسات که باعث ناتوانی افراد ،بهویژه در سااممندان ،میشود .با افزایش
جمعیت ساااممندان دنیا و بهتبع آن افزایش مبتالیان به دمانس ،میزان تیقیقات در این زمینه افزایش یافته اساات.
بهکمک مطامعات علمسنجی می توان وضعیت تومیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد کرد.
مواد و روشها پژوهش حاضار با رویکرد کمی و با استفاده از فنون علمسنجی به بررسی تومیدات علمی دمانس تا
پاایاان ژو ن  5372در پایگاه  Web of Scienceدر حوزة سااااممندی پرداخته اسااات .از روش همرخدادی واژگان
کلیدی برای نگاشت علمی و تعیین روند موضوعی حاکم بر پژوهشهای این حوزه استفاده شده است.
یافتهها نتایج نشاان میدهد که تعداد مقاالت از  77مقامه در ساا  7379به  7793مقامه در ساا  5377رسیده
اسات .تعداد  77771مقامة بازیابیشده  22735کلیدواژه داشت .نتایج حاصل از تیلیل هموقوعی کلیدواژهها نشان
میدهد که این مفاهیم در پنج دساتة کلی قرارمیگیرد ،شاملMild Cognitive ،Alzheimer Disease, Dementia
 Cognition ،Impairmentو  .Frail Elderlyهمچنین ،نتاایج همرخادادی واژگان در بازههای زمانی پنج ساااامه نیز
نشااان داد که طی سااا های اخیر ،عالوهبر کلیدواژههای آمزایمر و دمانس ،واژههای  Memory ،aging ،Cognitionو
 caregiversرشااد زیادی داشااته اساات .عوامل خطر در کنار آمزایمر و دمانس نیز طی چند سااا اخیر در مطامعات
افزایش داشته است..
نتیجهگیری آشانایی با روند پژوهشها و مباحث داغ این حوزه به میققان و سایاستگزاران در تصمیمگیری بهتر
در انجام پژوهشها و سرمایهگذاری مناسبتر در این حوزه کمک میکند..
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فیضآبادی و وزیری

مقاالت ،میتوان مساایر تیقیقات و موضااوعات بررساایشاادة
حوزهای تیقیقاتی را مشااخک کرد  .]73نقشااههای علمی به
درک تصاااویر کلی از مطاامعات در حوزههای مختلف و تیلیل
رونادها و تیییرات حوزهها در زمانهای مختلف کمک میکنند
و ابزاری اسات که بهوسایلة آن میتوان حوزههای تشکیلدهندة
یک موضااوا و نیوة ارتباط بین آنها را مشااخک کرد  .]77با
توجه به گستردگی این حوزه ،این مطامعه تنها به بررسی مقاالت
دمانس منتشارشده در مجالت حوزة طب ساممندی Geriatrics
 and gerontologyپرداخته است.
جامعة آماری این پژوهش را  77771عنوان مقامه با موضوا
دمانس شاامل میشاود که در بازة زمانی اشارهشده در مجالت
حوزة سااممندی با اساتفاده از راهبرد جستجوی زیر در پایگاه
مذکور انجام شده است.

سااانادرم ،اختال در رفتاار ،تکلم و حافنه و ناتوانی در انجام
کارهای روزمره است .]5
دمانس در حا حاضار مشاکلی جدی و هزینهبر است ]9
که توجه سایاساتگذاران مامی و بهداشتی را بهخود جلب کرده
اسااات  .]7تعاداد افراد مبتال به دمانس در ساااا  5379در
ساراسار جهان  77/92میلیون نفر گزارش شااده است که این
آمار در ساااا  5393تقریباً به  12/15میلیون نفر و در ساااا
 5323به  792/71میلیون نفر خواهد رساااید  .]2بر اسااااس
برآوردهای انجامگرفته در سا  ،5323کشورهای دارای درآمد
کم و متوساام میزبان بیشااترین افراد مبتال به دمانس خواهند
بود .]7
باا افزایش جمعیت سااااممندان جهان و به تبع آن افزایش
افراد مبتال باه دمانس ،پژوهشهای گساااتردهای در این حوزه
انجام شاااده اسااات  .]1این پژوهشها به افزایش بروندادهای
علمی نیز انجامیده اساات  .]1مطامعات نشااان میدهد که در
فاصاالة سااا های  7317تا  ،5333ساارعت افزایش مقاالت در
حوزة دماانس 2/1 ،برابر سااارعت افزایش مقاالت مدالین بوده
است .]7
با توجه به افزایش چشاامگیر پژوهشهای مرتبم با دمانس
 ،]3بهننر میرسد که انجام مطامعهای مستقل در تیلیل روند
این پژوهشها و تعیین ساااختار حوزههای علمی آن ضااروری
اسااات ،زیرا عمدة مطامعات انجام گرفته در این حوزه بیشاااتر
میدود به مقاالت بیماری آمزایمر بوده اسااات .مطامعات اندکی
نیز که به بررسای مقاالت این حوزه بهصورت کلی پرداختهاند،
تنها به بخش یا موضاااوا خاصااای از آن توجه کردهاند .]7 ،1
هدف مطامعة حاضاار این اساات که با اسااتفاده از تکنیکهای
علمساانجی و با اسااتفاده از روش هموقوعی واژگان ،به بررساای
روندها و حوزههای موضوعی دمانس بپردازد و نقشههای علمی
آن را ترسیم کند.

TS= (dementia or amentia or "familial dementia" or
& "senile paranoid dementia") and c=geriatrics
gerontology

بهمننور پیشپردازش دادهها و تعیین ماتریس هم رخدادی
واژگاان ،همچنین تهیاة فایل های خروجی شااابکه از نرم افزار
 Bibexcelو برای نگاااشاااات نقشااااه هااای علمی از نرم افزار
 VOSviewer 1.6.1اساتفاده شاده اسات  .]75این نرمافزار با
اساااتفااده از تکنیکهای مبتنی بر فاصاااله اقدام به ترسااایم
نقشااههای برچساابی شاابکه و چگامی میکند .در نقشااههای
تهیهشاااده با این نرمافزار ،فاصااالة میان مفاهیم نشااااندهندة
ارتباط میان مفاهیم و اندازة دایرهها نشاندهندة میزان مقاالت
درباارة آن مفهوم اسااات .در نتیجاه ،کلمات و موضاااوعات با
هموقوعی و دیدهشااادة بیشاااتر ،در فاصااالة نزدیکتری از هم
قراردارند.
باتوجه به نقشای که کلیدواژههای مقاالت در بررساای سیر
پژوهشااای مقااالت هر حوزة علمی دارد ،در پژوهش حاااضااار
باهمننور بررسااای دقی تر روندهای پژوهشااای مقاالت حوزة
دمانس ،کلیدواژههای این مقاالت با اسااتفاده از ساارعنوانهای
موضوعی پزشکی ( )MeSHیکدست شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضار با رویکرد کمی و با استفاده از فنون علمسنجی
به بررسای وضعیت تومیدات علمی دمانس تا پایان ژو ن 5372
میالدی در پااایگاااه  Web of Scienceدر حوزة سااااممناادی
پرداخته اسات .از روش همرخدادی واژگان برای نگاشت علمی
و تعیین روند موضوعی حاکم بر پژوهشهای این حوزه استفاده
شاده اسات .تیلیل هموقوعی واژگان ،روشاای برای شااناسایی
مهمترین موضوعات پژوهشی یا مفاهیم مهم هر حوزة پژوهشی
است ،زیرا پیشفرضهای این روش این است که هموقوعی دو
واژه در یک ساند نشاندهندة ارتباط بین آن دو موضوا است.
از طرف دیگر ،با اساااتخراج و بررسااای کلمات و کلیدواژههای

یافتههای پژوهش
بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزة دمانس و سالمندی
در جهان
در مجموا ،تا پایان ژو ن  ،5372تعداد  77771مقامه در پایگاه
 Web of Scienceبا موضوا دمانس در مجالت حوزة ساممندی
منتشر شده است .بررسی وضعیت مقاالت بر اساس سا انتشار
آنها (شاکل  )7نشاان میدهد که تنها  3/17درصد از مجموا
این تعداد مقاالت تا سااا  7332منتشاار شااده اساات93/17 .
24

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،9265دورة  ،23شمارة 2

ترسیم ساختار حوزههای علمی مطالعات دمانس با استفاده از ...

مقاالت منتشاارشااده در حوزة ساااممندی در همان بازة زمانی از
 113مقامه در سا  7379به  7111در سا  5377افزایش یافته
است که رشدی معاد  1/51برابر داشته است .الزم به ذکر است
که میزان انتشااار مقامه در سااا  ،5372و زمان گردآوری دادهها
تا پایان ژو ن  217مقامه بوده است.

درصااد از مقاالت ( 7752مقامه) در فاصاالة سااا های  7331تا
 5332و  7123مقامه ( 13درصد) از سا  5331به بعد منتشر
شاده است .تعداد مقاالت دمانس در این پایگاه از  77مقامه در
ساا  7379به  7793مقامه در سااا  5377رساایده است که
رشادی معاد  73/17برابر داشاته است .در مقابل ،میزان رشد

شکل  . 9میزان انتشارات حوزة سالمندی و دمانس در بازة زمانی مورد مطالعه

هموقوعی آن مفهوم اساات  .]57در هر خوشااه ،مفهوم دارای
بیشاااترین تکرار یااا بااه عبااارتی دارای وزن بیشاااتر ،بااا دایرة
بزرگتری نمایش داده شده است و مفهوم اصلی خوشه در ننر
گرفته میشاااود .بنابراین ،موضاااوعات Alzheimer Disease,
 Cognition ،Mild Cognitive Impairmen ،Dementiaو
 Frail Elderlyمفاهیم اصلی خوشهها میسوم میشود.
برای مشااااهادة روناد موضاااوعات و گرایش پژوهشهای
انجاامگرفتاه طی بازههای زمانی ،ده کلیدواژة برتر از ننر تکرار
استفاده در مقاالت استخراج شد (شکل  .)5برای مشاهدة بهتر
روند گرایش مقاالت ده کلیدواژة تخصااصاای بهصااورت ساااالنه
( ،)5377-7337میزان استفادة آنها در مقاالت استخراج شد.
بر این اساااس ،تعداد مقاالت دارای کلیدواژة  Dementiaاز 23
مورد در سا  7337به  715مورد در سا  5377رسیده است.
در حامی که موضااوعاتی مانند  Cognitionو Mild Cognitive
 Impairmentکه در ساااا  7337در هیچ مقامهای کلیدواژه
اساتفاده نشاده بودند ،در سا  5377بهترتیب به  573و 717
مورد رسیده است.

بررسیی روند موضوعات و گرایشهای پژوهشی مقاالت
حوزة دمانس
برای تعیین رونااد موضاااوعااات و گرایش هااای پژوهشااای از
کلیدواژههای بهکاررفتة نویسااندگان آن مقامهها اسااتفاده شااد،
چرا که این اطالعات را افرادی ارا ه کردهاند که متخصاصان آن
حوزه میسااوم میشااوند و در توسااعة علمی آن رشااته نقش
مؤثری دارند .تیلیل دادهها نشاااان داد که  77771مقامة مورد
بررسااای 22735 ،کلیدواژه دارد که بهطور متوسااام هر مقامه
دارای چهار کلیدواژه بود .کلیدواژهها پس از یکدسااتسااازی با
سرعنوان موضوعی پزشکی ( )MeSHتیلیل شد.
نقشااة برچساابی شاابکه  773کلیدواژة پرتکرار را در پنج
خوشاه شاناسایی کرد .در شکل  ،7ده کلیدواژة برتر هر خوشه
نمایش داده شده است .در نقشة برچسبی شبکة کلیدواژهها هر
مفهوم باه صاااورت دایرة رنگی نمایش داده می شاااود .رن ها
نشااندهندة خوشههای موضوعی و اندازة فونت و بزرگی دایره
نشااااندهنادة وزن آن مفهوم یاا بهعبارت دیگر تعداد تکرار یا
23
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شکل  .2نقشة شبکة هموقوعی  948کلیدواژة پرتکرار مقاالت حوزة دمانس
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برای مشااااهادة روناد موضاااوعات و گرایش پژوهشهای
انجاامگرفتاه طی بازههای زمانی ،ده کلیدواژة برتر از ننر تکرار
استفاده در مقاالت استخراج شد (شکل  .)5برای مشاهدة بهتر
روند گرایش مقاالت ده کلیدواژة تخصااصاای بهصااورت ساااالنه
( ،)5377-7337میزان استفادة آنها در مقاالت استخراج شد.
بر این اساااس ،تعداد مقاالت دارای کلیدواژة  Dementiaاز 23
مورد در سا  7337به  715مورد در سا  5377رسیده است.
در حامی که موضااوعاتی مانند  Cognitionو Mild Cognitive
 Impairmentکه در ساااا  7337در هیچ مقامهای کلیدواژه
اساتفاده نشاده بودند ،در سا  5377بهترتیب به  573و 717

beta-

aging
amyloid
peptides

مورد رسیده است.
باهمننور بررسااای روند تیییر موضاااوعات در طو زمان،
نقشااههای چگامی بر اساااس کلیدواژههای مقاالت در بازههای
زمانی پنج ساامه تهیه شاد .این نقشاهها در شکل  5ارا ه شده
اسااات .طیف رنا هااای نماایشدادهشاااده در این تصااااویر
نشاااندهندة اهمیت و چگامی بیشااتر این کلمات و موضااوعات
اساات .رن قرمز نشاااندهندة باالترین میزان چگامی و فراوانی
مقاالت در آن موضاااوا اسااات .رن زرد در درجة دوم از ننر
شااادت چگاامی قراردارد .باا اساااتفاده از نمای چگامی امکان
مشاهدة موضوعات و نواحی مهم نقشه وجود دارد .]75
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بررسی رضایت شغلی با هوش هیجانی در پرستاران ...

500
450
400
300
250
200
150

Number of Articles

350

100
50
0

Cognition

Alzheimer Disease

Dementia

Depression

Caregivers

Mild Cognitive Impairment

Dementia Vascular

Behavior

Memory
Frontotemporal Dementia

شکل  .2روند استفاده از ده کلیدواژة تخصصی دمانس در مقاالت این حوزه طی سالهای مورد بررسی
 5377تا  ،5372عالوهبر سه حوزة داغ Alzheimer ،cognition

بررسای روند موضوعی مقاالت بر اساس تیلیل کلیدواژهها
نشااان داد که در سااا های قبل از  ،7333بیشااترین مقاالت
حوزة دمانس روی بیماری آمزایمر ،پارکینساااون و پیشاااگیری
تأکید داشته است .این کلمات ،نقاط داغ اصلی این دوره زمانی
را نشاان میدهد .در فاصالة سا های  7337تا  ،7332کلمات
 Alzheimerو  ،Dementiaدو نقطااة داغ اصااالی موضاااوعی
پژوهشهاسات .این در حامی اسات که بر اساس نقشه ،مقاالت
دربارة دمانس ،بیشااتر به افسااردگی و اضااطرام پرداختهاند و
کلمة افسردگی در کنار کلمة دمانس در نقطة داغ قابلتشخیک
است .مقاالتی که از کلیدواژة آمزایمر استفاده کردهاند بیشتر بر
مباحث تشااخیصاای آن تأکید داشااتهاند .در این دوره ،کلمات
 behaviorو  cognitionدر کناار نقطاة داغ دمانس مشااااهده
میشود .در بازة زمانی  7331تا  ،5333حوزة کلمات بهکاررفته
در مقاالت وسایعتر شاده است .در این دوره در کنار حوزة داغ
دمااانااس ،کاالاایاادواژه هااای  nursing home ،caregiversو
 cognition disordersقابل مالحنه اسات .در سا های 5337
تا  ،5331عالوهبر دو نقطة داغ  Alzheimerو  ،Dementiaسااه
نقطااة داغ نووهور  Cognition ،Agedو cognition disorders
رؤیاتپذیر و نشااااندهندة این اسااات که در مقاالت این بازة
زمانی ،این کلیدواژهها بیشتر استفاده شده است.
در فاصاالة سااا های  5331تا  ،5373کلمات ،Cognition
 agingو  Memoryتبدیل به نقاط داغ شده است .در بازة زمانی

و  ،Dementiaحوزة داغ نووهور  caregiversقابلمشاهده است.
این نشاااان می دهاد کاه در این بازة زمانی ،مقاالت این حوزه
بهمباحث  caregiversو  Nursingتوجه خاصاای داشااتهاند .از
نکاات قاابالتوجاه دیگر در این باازة زمانی ،اهمیت قابلتوجه
کلیدواژة  risk factorsاست که در کنار دو حوزة داغ Dementia
و  cognitionقراردارد و در مقااالت زیاادی باا این دو کلیدواژه
استفاده شده است.

بحث
در این مطاامعاه تمامی مقاالت دمانس نمایهشاااده در مجالت
حوزة سااممندی در پایگاه  Web of Scienceبررسی شد .نتایج
مطامعه نشاااان داد که  13درصاااد مقاالت دمانس در فاصااالة
ساا های  5331تا  5372منتشر شده است .تعداد مقاالت این
حوزه از هشاات مقامه در سااا  7373به  7793مقامه در سااا
 5377رسایده اسات ( 777برابر) .در فاصلة  53سامة  7373تا
 ،7333تعداد  5117مقامة دمانس در مجالت حوزة ساااممندی
منتشار شده است که این تعداد در بازة زمانی  72سامة 5333
تا  5377به  77375مقامه افزایش یافته اساات که نشااانگر نر
رشااد چهار برابری مقاالت اساات .این در حامی اساات که بنا بر
مطاامعاات انجاامگرفته تعداد افراد مبتال به دمانس بر اسااااس
تخمینها هر  53سا دو برابر میشود .]7
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دمانس و موضوعات وابسته به آن کافی نیست.
پس از یکدساااتساااازی کلیدواژههای مقاالت بر اسااااس
سرعنوانهای موضوعی پزشکی ( ،)MeSHدر بازة زمانی 7333
تا  ،5372دمانس نوا آمزایمر کلیدواژه در  2555مقامه (91/19
درصااد) ،دمانس عروقی در  173مقامه ( 7/53درصااد) ،دمانس
فرونتمپورا در  9/11( 297درصاااد) و دمااانس موی در 737
مقامه ( 3/12درصاد) استفاده شده است .نتایج مطامعاتی که به
بررسای میزان شیوا انواا دمانس پرداخته اند نیز نشان داد که
انواا دمانس میزان شایوا یکسانی ندارد  ،]77بهطوری که بر
اساااس گزارش جهانی آمزایمر در سااا  ،5377بیماری آمزایمر
 23-12درصد ،دمانس عروقی  93-53درصد ،دمانس پیشانی–

دماانس هزیناههاای سااانگین ،چه بهصاااورت هزینههای
مسااتقیم پزشااکی و چه هزینههای غیرمسااتقیم ،بر کشااورها
تیمیال میکناد ،باه طوری که بر اسااااس گزارشهای میزان
برآورد این هزینه در ساااا  5373در کل جهان  137میلیارد
دالر بوده اسات  ]79که نشاندهندة اهمیت اقتصادی دمانس
برای کشااورهاسااات .نتایج این مطامعه نشاااان داد که از میان
 77771مقااامااه ،تنهااا  25مقااامااه از کلیاادواژة  economyو
هم خااانواده هااای آن اساااتفاااده کرده و کلمااات  costو cost-
 effectivenessکلیدواژه در  771مقامه اساتفاده شده است که
بهترتیب  3/91درصد و  3/77درصد از مقاالت را دربرمیگیرد.
باهننر می رساااد میزان توجه به جنبههای مامی و اقتصاااادی
20
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... ترسیم ساختار حوزههای علمی مطالعات دمانس با استفاده از

گویاای این واقعیت اسااات که تیقیقات انجام گرفته در زمینة
دمانس و منتشاارشااده در مجالت حوزة ساااممندی بیشااتر به
.تشاااخیک دماانس و عوامال مرتبم باا آن تأکید داشاااتهاند
،) درصااااد7/57(  مورد171  باااNursing توضاااییگرهااای
 باااMortality ،) درصاااد5/31(  مورد537  باااEpidemiology
 مقاامه777  بااDrug Therapy  و،) درصاااد7/73(  مورد513
. درصد) در جایگاه بعدی قراردارد7/93(

 درصد2  درصاد و دمانس جسم موی بیش از73-2 گیجگاهی
 در مطامعة ریزی و همکاران.]1 از دمانسها را تشکیل میدهد
53  درصاااد و دمانس عروقی13 ] میزان شااایوا آمزایمر72
 در مطامعة برون استورم و همکاران.درصاد گزارش شاده است
 ساا گزارشهای آسیبشناسی عصبی93 ] که به مطامعة71
 درصد و دمانس عروقی17/7 پرداختهاند میزان شایوا آمزایمر
. درصد گزارش شده است77/5
بررسااای کلیدواژههای مقاالت نشاااان داد که انواا مختلف
اصاااطالحات موجود در سااارعنوانهای موضاااوعی پزشاااکی
 این.) به میزان متفاوت در مقاالت اساتفاده شده استMeSH(
، دستة نخست.اصاالحات به دو دساتة اصالی تقسایم میشود
) است که موضواMain Heading( توصیفگر یا سرعنوان اصلی
 در این پژوهش نقشة.و کلیدواژه در مقاالت اساتفاده میشااود
هموقوعی کلیدواژههای مقاالت و شاابکة کلیدواژههای پر تکرار
.ارا ه شده است
) اسااات که بهدنباqualifier( دساااتاة دوم توضااای گر
موضاوعات اصالی آمده و جنبة خاصای از موضاوا اصلی است
 توضییگر79 ،)MeSH(  در سارعنوان موضوعی پزشکی.]71
 مورد99 موضاااوعی وجود دارد که برای موضاااوا دمانس تنها
 نتایج حاصل از این پژوهش در این زمینه.اساتفاده شاده است
 چااه بااهعنوانDiagnosis حااکی از آن اسااات کااه کلیاادواژة
،توصایفگر و چه بهعنوان توضاییگر همراه با سایر سرعنوانها
 درصااد) اسااتفاده شااده است که7/73(  مقامه177 در بیش از

نتیجهگیری
تیییرات جمعیتی و روند رو به رشااد جمعیت ساممندان دنیا و
افزایش افردا مبتال باه دماانس از یکطرف و بار زیادی که این
 پزشااکی و اجتماعی،بیماری بر کشااورها چه از ننر اقتصااادی
 باعث انجام پژوهشهای فراوان در،وارد می کند از طرف دیگر
 با توجه به اینکه جمعیت ایران نیز به.این حوزه شااده اساات
 این مسااهله باعث انجام،ساامت ساااممندشاادن پیشمیرود
 آشااانایی با.پژوهش هاای متعددی در این حوزه می شاااود
 روند پژوهشها و مباحث علمی و داغ،حوزههای علمی روز دنیا
 به میققان کمک میکند که در انجام پژوهشهای،این حوزه
 به، از طرف دیگر.آیناده بتوانناد بهتر تصااامیم گیری کنند
ساایاسااتگذاران و حامیان مامی پژوهشها این امکان را میدهد
که بر اسااس نیاز کشور و با آگاهی از روند موضوعات در سط
.جهان در این حوزه سرمایهگذاری کنند
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Abstract
Objectives and background Nowadays, dementia is considered as a
global epidemic that causes disability particularly in the elderly
people. By population increase of the elderly people around the
world, there are an increasing number of people with dementia which
in turn results in an increase in the related research. Scientometric
studies provide the opportunity of investigating the situation of
scientific production and the subject trends in this area of research.
Materials and Methods The present study examines the scientific
production of dementia based on the Web of Science in Geriatrics
and Gerontology subject category until the end of June 2015. The
word co-occurrence analysis of keywords was used in order to
mapping science and determines the subject trend of dementia-related
research.
Findings The results showed that the number of articles has increased
from 14 research papers in 1983 to 1130 in 2014. 14417 research
papers involve 55892 keywords. The results from word cooccurrence analysis of keywords indicated that these concepts are
classified into five cluster including Cognition, Frail Elderly, Mild
Cognitive Impairment, Alzheimer Disease, and Dementia. Moreover,
the results of keyword analysis in 5 year periods showed that in
addition to Alzheimer Disease and Dementia, the number of
keywords such as Cognition, aging, Memory, and caregiver were
increased. Besides Alzheimer Disease and Dementia are the risk
factors enhance.
Conclusion Familiarity with the research trends and hot subjects in
dementia research help the researchers and policymakers with
making better decisions in conducting research studies and funding
on this area.
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