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Introduction: Co-word analysis is a reliable method for discovering relationships and revealing
the links between different scientific fields and illustrating the intellectual structure of a scientific
discipline. This research aimed to study the intellectual structure of knowledge in women's health
research using Co-word technique.
Materials and Methods: The research method of this study was descriptive-analytical which
analyzed the content of texts with a scientometric approach. The research population includes
5626 records in the field of women's health on the PubMed website in the period 2010-2019.
Results: Findings showed that in terms of frequency of descriptors of pregnancy and in terms of
co-occurrence, two descriptors "pregnancy and maternal health" and "maternal health and child
health" had the highest frequency in women's health research. Findings related to hierarchical
clustering led to the formation of 10 clusters in this area, of which the "maternal and pregnancy
health" cluster is strategically in the best position.
Conclusion: The present study showed that co- word analysis and clustering can help to
understand the structure of thematic relationships in a field. The results of strategic chart analysis
showed that the clusters of "health behavior", "menopause (hormone therapy)", "sexual behavior
and AIDS", "maternal mental health", "health promotion policy" are among the emerging or
declining clusters. The clusters of "effective factors in the incidence of gynecological diseases",
"socio-economic factors and health status", "complications and pregnancy care", "health
services" are among the central clusters, but have not been developed. Some issues related to
women's health such as social health, spiritual health, working women, infertility, and abortion
have received less attention.
Keywords: Women's Health, Intellectual Structure, Co-word Analysis, Scientometric.

T

oday, the health and well-being of women, who make up half of the population, is not only
recognized as a human right, but its impact on the health of the family and society has become
increasingly important. Women's health has a wide meaning and various biological, social,
political, economic and environmental factors affect it. Considering the special position of health as
well as women's health and its effective role in improving the efficiency and effectiveness of
organizational processes, it is necessary to create an accurate knowledge of the current state of
knowledge in this field in order to benefit more from research capacity and planning and management
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in this field. ; In order to enable the necessary knowledge for researchers, managers and policy makers
of science to advance and develop science in this field, as well as to act better in their planning and
decision-making. This study tries to study the intellectual structure of knowledge in women's health
research using Co-word technique.
Material and Methods
The current research is of descriptive-analytical type and has dealt with analyzing texts’ contents with
a hierarchical clustering approach. Searching the phrase “women's health” and filtering the search with
“Journal Article” as well as the “Major Topics” helped us extract the entire data on PubMed database
(2010-2019). Analysis and clustering of data were done using software such as SPSS20 and Ravar
PreMap. The full expression of the data search strategy is as follows:
Women's Health "[MeSH Major Topic] AND (Journal Article [ptyp] AND (" 2010/01/01 "[PDAT]:
2019/12/31" [PDAT]) "
After extracting all articles (5626 records), the data were transferred to Excel software after
standardization. By identifying 51 kernel keywords (using Bradford's law), a symmetric co-occurrence
matrix was plotted for data analysis. In the next step, hierarchical clustering was performed using SPSS
20 software and the resulting dendogram diagram was analyzed. Then, to analyze the data using a
strategic chart, the structure of women's health research was presented.
Result
The results of the synonym analysis, by placing the inclusion threshold on the keywords that have been
repeated at least 130 times, 51 frequently repeated keywords were identified which were studied in the
final analysis of both lexicons. Findings of the study showed that the frequency of descriptors
"pregnancy" and in terms of co- occurrence, two descriptors "pregnancy * maternal health", "maternal
health * child health" had the highest frequency in women's health research. Findings related to
hierarchical clustering led to the 10 clusters in this area. Cluster 1: Health Behavior, Cluster 2:
Menopause (Hormone Therapy), Cluster 3: Factors Affecting Gynecological Diseases, Cluster 4.
Sexual Behavior and AIDS Cluster 5: Socio-Economic Factors and Health Status, Cluster 6: Maternal
Mental Health, Cluster 7: Complications and pregnancy care, Cluster 8: Health Promotion Policy,
Cluster 9: Health Services, Cluster 10: Maternal and Pregnancy Health. According to the strategic chart,
Cluster 10 "Maternal and Pregnancy Health" is not central but is well developed. Clusters 1, 2, 4, 6, 8
"Health Behavior", "Menopause (Hormone Therapy)", "Sexual Behavior and AIDS", "Mental Health",
"Health Promotion Policy" are emerging or declining clusters. Clusters 3, 5, 7, 9 "Factors influencing
the incidence of gynecological diseases", "Socio-economic factors and health status", " Complications
and pregnancy care ", "Health services" are underdeveloped or immature clusters.
Conclusion
Co-occurrence analysis of words can tell us what topics the scientific community pays more attention
to. What are the different fields and sub-fields of science and to what extent are scientists engaged in
research and activities in each of them? These types of studies are tools for determining research
priorities, extracting subfields, identifying topics that are the focus of the scientific community,
identifying topics that are likely to be the focus of researchers in this field in the near future. Given the
frequency of keywords on the one hand, and the clusters obtained on the other, it seems that women's
health research is closely related to research in the field of pregnancy and maternal health. There is a
gap in some issues related to women's health such as social health, spiritual health, working women,
infertility, abortion, etc. This result should also be considered by policy makers, planners and
researchers in the field of women's health.
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چکیده
مقدمه :تحلیل هم واژگانی  ،روش مطمئنی برای ک شف روابط و آ شکار سازی پیوندهای حوزههای علمی مختلف و م صور سازی
ساختار فکری یکر شته علمی ا ست .این پژوهش تالش دارد با ا ستفاده از فن هم واژگانی ،ساختار فکری دانش در پژوهشهای
سالمت زنان را موردمطالعه قرار دهد.
مواد و روشها :روش پژوهش مطالعه حا ضر از نوع تو صیفی  -تحلیلی ا ست که به تحلیل محتوای متون با رویکرد علم سنجی
میپردازد .جامعه پژوهش شامل  3969رکورد در حوزه سالمت زنان در وبگاه پابمد در بازه زمانی  6416-6414است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشااان داد که ازنظر فراوانی توصاایفگر بارداری و ازنظر هم رخدادی ،دو توصاایفگر «بارداری و سااالمت
مادر» و «سااالمت مادر و سااالمت کود » بیشااترین فراوانی را در پژوهشهای سااالمت زنان داشااتهاند .یافتههای مربوط به
خوشهبندی سلسلهمراتبی منجر به شکلگیری  14خوشه در این حوزه گردید که خوشه «سالمت مادر و بارداری» ازنظر راهبردی
در بهترین وضعیت قرار دارد.
نتیجهگیری :پژوهش حا ضر ن شان داد که تحلیل هم واژگانی و خو شهبندی ،میتواند به در

ساختار روابط مو ضوعی در یک

حوزه کمک کند .نتایج تحلیل نمودار راهبردی ن شان داد که «خو شههای «رفتار سالمت»« ،یائ سگی (هورمون درمانی)»« ،رفتار
جنس ای و ایدز»« ،سااالمت روان مادران»« ،ساایاسااتگذاری ارتقاء سااالمت» جزو خوشااههای در حال ظهور یا زوال میباشااند.
خوشااههای «عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان»« ،عوامل اقتصااادی – اجتماعی و وضااعیت سااالمت»« ،عوارض و مراقبتهای
دوران بارداری»« ،خدمات بهداشااتی» جزء خوشااههای مرکزی بوده ،لکن توسااعهنیافته اساات .برخی موضااوعات مرتبط و مهم با
سالمت زنان مانند سالمت اجتماعی ،سالمت معنوی ،زنان شاغل ،ناباروری و سقطجنین کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند.
کلمات کلیدی :سالمت زنان ،ساختار فکری ،تحلیل هم واژگانی ،علمسنجی.
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مقدمه
«ساالمت» با همه جوانب آن از حقوق اولیه انساانی اسات که ناظر بر رفاه
کامل جسااامی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اسااات و تنها به نبود بیماری و
معلولیت اطالق نمی شود (سازمان بهداشت جهانی) .با توجه به این تعریف
که پذیرفته شدهترین تعریف سالمت از سازمان جهانی بهدا شت ا ست ،بر
اساس آن سالمت حالت رفاه و آسایش .کامل روانی ،جسمی و اجتماعی و
نهفقط فقدان بیماری و یا نقص عضو است [ .]1امروزه سالمت و رفاه زنان
که نیمی از جمعیت جامعه را تشااکیل میدهند ،نهتنها بهعنوان یک حق
ان سانی شناخته شده ا ست بلکه تأثیر آن در سالمت خانواده و جامعه نیز
اهمیت روزافزون یافته ا ست [ .]3 ,6سالمت زنان مفهوم وسیعی داشته و
عوامل مختلف زیسااتی ،اجتماعی ،ساایاساای ،اقتصااادی و محیطی بر آن
مؤثرند [ .]6بر اساس اطالعات سازمان جهانی بهداشت ،زنان به دلیل ایفای
نقشاااهای متعدد در خانواده و جامعه ،گذراندن دوره های فیزیولوژیکی
مختلف مانند بلوغ ،قاعدگی ،بارداری ،زایمان و یائسگی و همچنین ،احتمال
خطر بی شتر در ابتال به فقر ،گر سنگی و سوءتغذیه ،بارکاری زیاد و تبعیض
جنسیتی ،گروه پرخطر محسوب می شوند .طبق آمار منتشرشده از سوی
سازمان ملل متحد ،سالمت زنان در اکثر کشورها بسیار آسیبپذیر است.
لذا این امر ،بهعنوان یکی از شاخصهای تو سعهیافتگی ک شورها مح سوب
میشاااود که تأکید عمده آن بر ارتقاء و تقویت نقش زنان در دساااتیابی
به سالمت مطلوب و ارتقای جایگاه آنان در سی ستم مراقبتهای بهدا شتی
کشورهاست [ .]0پژوهشهای سالمت زنان بهصورت مشخص در دو حوزه
سااودمند خواهد بود ،حوزۀ اول در ارتباط با ارتقاء دانش پزشااکی عموم
جامعه قابلتعریف ا ست ،یعنی مردمی که در زندگی روزمرۀ خود با تمامی
مسااائل و مشااکالت دسااتوپنجه نرم میکنند و بهنوعی درگیر مساائله
سالمت و م صائب پز شکی و بهدا شتی میبا شند .دوم ،انت شار تحقیقات و
نتایج آنها دربارۀ ساالمت زنان میتواند توجه متخصاصاین و متصادیان
علمی را به اهمیت تحقیقات و کمبود اطالع از نیازهای سالمتی زنان جلب
نموده و به ایشان کمک نماید تا با در یافتهها ،نقاط قوت و ضعف آنها و
حوزههای ناشناخته یا کمتر شناخته شده ،به تولیدات این بخش بیفزایند و
در پیشبرد آن گامهای بیشتر و بهتری بردارند [ .]1یکی از راههای رسیدن
به این هدف ،اساااتفاده از فنون علمسااانجی اسااات .هم واژگانی یکی از
روشهای رایج در علمسنجی است که برای تحلیل ساختار فکری دانش در
حوزه های مختلف به کار میرود .در این روش ارتباط میان کل یدواژه های
بهکاررفته در عنوان ،چکیده ،کلیدواژه و مانند آن موردبررسی قرار میگیرد
[ .]3ب سامد وقوع واژهها مقیا سی مهم در روشهای تحلیل محتوا به شمار
میرود .فراوانی یک واژه بهعنوان یک شااااخص مهم و توجه بر آن واژه در
نظر گرف ته میشاااود .تحل یل هم واژ گانی روشااای کارآ مد برای تحل یل
محتواست و بر اساس هم رخدادی واژگان در متون و مدار عمل میکند
[ .]9هنگامیکه دو کلیدواژه همزمان در یک مقاله میآیند (هم واژگانی)
ارتباط معنایی نزدیکی دارند .زمانی که میزان فراوانی آن ها در مقاله های
گوناگون زیاد باشد ،در این صورت مقالههای مذکور به یک حوزه موضوعی
خاص متعلق خواه ند بود .از این روش برای حر کت و پو یایی علم ،تأثیر
ساااختار تحقیقات علمی ،ترساایم روابط میان تحقیقات بنیانی و تحقیقات
فناورانه ،مصااورسااازی شاابکه مفهومی علم ،طبقهبندی مدار بر اساااس
مو ضوعات ،برنامهریزی و سیا ستگذاری در حوزههای علمی ،در روابط
پنهان در حوزههای علوم و الگوهای برجساااته و رویدادهای در حال ظهور

در یک حوزۀ پژوهشاای اسااتفاده میشااود .به دنبال روش هم واژگانی با
ا ستفاده از روشهای دیداری سازی (خو شهبندی سل سله مراتبی ،نمودار
راهبردی و نقشاااههای اجتماعی) به ترتیب سااااختار موضاااوعی ،اهمیت
مو ضوعات و روابط درونی بین خو شهها تف سیر می شود .به عبارتی هر یک
از این روشها بهواساااطه اصاااول و ویژگیهای متفاوتی که دارد ،اطالعات
متفاوتی ارائه میکنند و تکمیلکننده یکدیگر میباشاااند [ .]7با توجه به
جای گاه ویژه ساااال مت و نقش مؤثر آن در بهبود کار آیی و اثربخشا ای
فرایندهای سازمانی الزم است بهمنظور بهرهوری بیشتر از توان پژوهشی و
نیز برنامهریزی و مدیریت در این حوزه یک شناخت دقیق از وضعیت حال
حاضاار دانش در این زمینه ایجاد کردت تا بدینوساایله شااناخت الزم برای
پژوهشگران ،مدیران و سیاستگذاران علم جهت پیشرفت و توسعه علم در
این زمینه امکانپذیر گردد و همچنین در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای
خود بهتر عمل کنند.
این پژوهش در راسااتای تبیین ساااختار دانش در حوزه سااالمت زنان با
استفاده از تکنیک هم واژگانی ،به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
 .1توزیع فراوانی کلیدواژههای حوزه ساااالمت زنان بر اسااااس میزان هم
واژگانی چگونه است؟
 .6ترسیم نمودارهای سلسله مراتبی مفاهیم اصلی مربوط به حوزه سالمت
زنان بر اساس میزان هم واژگانی آنها منجر به شکلگیری چه خوشههایی
میشود؟
 .3نقشاااه حاصااال از بهکارگیری روش مقیاس چندبعدی در تحلیل هم
واژگانی حوزه سالمت زنان چگونه است؟
 .0خوشااههای حاصاال از تحلیل هم واژگانی در حوزه سااالمت زنان ازنظر
میزان توسعهیافتگی و بلوغ ،چگونه است؟

روش کار
پژوهش حا ضر از نوع تو صیفی – تحلیلی ا ست که با ا ستفاده از روشهای
رایج در مطالعات علمساانجی و با فن تحلیل هم واژگانی و همچنین روش
تحلیل شبکه ،انجامشده است .متون مورد تحلیل شامل کلیه مقاالت علمی
پژوهشاااگران حوزه ساااال مت ز نان اسااات که تاریخ ان جام جساااتجو
( )1366/16/3تحت پو شش وبگاه پابمد بوده ا ست .برای گردآوری دادهها
ابتدا در پایگاه پابمد ،در کادر ج ستجو عبارت " "Women's Healthوارد
شد و با محدود کردن جستجو به " ،"Journal Articleتوصیفگر موردنظر
در پایگاه موردبررسی قرار گرفت .عبارت کامل راهبرد جستجوی دادهها به
شرح زیر است.
Women's Health"[MeSH Major Topic] AND (Journal
]Article[ptyp
AND("2010/01/01"[PDAT]:
")]2019/12/31"[PDAT

نمایهسااازی دادههای پابمد بر اساااس ساار عنوان موضااوعی مش صااورت
میگیرد .لذا ،به دل یل اینکه داده های موردن یاز از رابط پابمد با جساااتجو
درسرعنوان موضوعی مش ( )Meshبه دست آمد ،روایی و پایایی ابزارهای
مورداسااتفاده در پژوهش تأیید میشااود .پس از اسااتخراک کلیه مقاالت
( 3969رکورد) دادهها بعد از یکدستسازی به نرمافزار اکسل منتقل شد .با
شناسایی  31کلیدواژه هسته (استفاده از قانون برادفورد) ،ماتریس متقارن
هم رخدادی برای تحلیل دادهها ر سم شد .ماتریس متقارن هم رخدادی،
مربعی است که نشان میدهد هر موضوع با سایر موضوعات ،در چند مقاله
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به صورت م شتر آمده ا ست .تعداد سطرها و ستونهای آن ،برابر تعداد
مفاهیم منتخب است و هر درایه آن ،نشاندهنده تعداد دفعاتی است که دو
کلیدواژه مربوط به سطر و ستون باهم دریک مدر آمدهاند .لذا ،ماتریس
یک ماتریس متقارن اسااات .وجود این ماتریس ها ،تحل یل های خودکار
مو ضوعی را با روشهایی مانند تحلیل شبکههای اجتماعی و خو شهبندی
فراهم میآورد .در مرحله بعد با ا ستفاده از نرمافزار  SPSS 20خو شهبندی
سل سله مراتبی انجام شد و نمودار دندوگرام حا صله تحلیل گردید .سپس
برای تجز یه وتحل یل داده ها با اسااات فاده از نمودار راهبردی ،سااااخ تار
پژوهشهای حوزه سالمت زنان ارائه شدند.
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یافتهها
نتایج حا صل از تحلیاااال هم واژگانی ،با قرار دادن آ ستانه شمول بر روی
کل یدواژه هایی که حداقل  134بار تکرار شااادهاند ،تعداد  31کلیدواژه
پرتکااارار مورد شناسایی قرار گرفت که در تحلیل نهایی هااام واژگاااانی
موردمطالعه قرار گرفتند .جدول  ،1بیسااات کلیااادواژهای کاااه بیشترین
فراوانی رادارند ن شان میدهد و همانطور کااااه م شخص ا ست کلیدواژه
«بارداری» با  1334بار تکرار بی شترین فراوانی را در بین تو صیفگرها دارد.
سپس توصیفگرهای « سالمت مادر» و «فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی»
در رتبههای دوم و سوم قرارگرفتهاند .س ااختار شبکه  31کلیدواژه پربسامد
در تصویر  1ارائهشده است

.

جدول  :1رتبهبندی کلیدواژههای حوزه اخالق پزشکی بر اساس فراوانی
کلیدواژه

فراوانی

رتبه

کلیدواژه

فراوانی

1

Pregnancy

1334

11

Health Status Disparities

316

رتبه
1

Maternal Health

619

16

Child Health

666

0

Socioeconomic Factors

334

13

Age Factors

660

0

Menopause

030

10

Quality of Life

670

5

Health knowledge, Attitudes, Practice

064

13

Health Promotion

696

6

Health Status

369

19

Reproductive Health

630

7

Prevalence

390

17

Women's Rights

631

8

Sex Factors

339

10

Pregnancy Complications

666

9

Health Services Accessibility

330

16

Breast Neoplasms

663

11

Cardiovascular Diseases

369

64

Health Behavior

663

تصویر  :1ساختار شبکه کلیدواژههای پربسامد در حوزه سالمت زنان
جدول  :1توزیع فراوانی  64زوک برتر هم واژگانی
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رتبه

زوج هم واژگانی

فراوانی

رتبه

زوج هم واژگانی

فراوانی

1
6
3

Pregnancy*Maternal Health
Maternal Health*Child Health
Pregnancy*Pregnancy Complications

990
671
666

11
16
13

Maternal Health*Socioeconomic Factors
Maternal Health*Maternal Mortality
Pregnancy*Maternal Mortality

113
110
116

0
3

Pregnancy*Prenatal Care
Pregnancy*Child Health

176
179

10
13

9

Pregnancy*Socioeconomic Factors

106

19

7

Maternal Health*Prenatal Care

133

17

Sex Factors*Health Status Disparities
Pregnancy*Health knowledge, Attitudes,
Practice
Menopause*Estrogen Replacement
Therapy
Maternal Health*Mothers

66
60

0
6

Pregnancy*Pregnancy out come
Maternal Health*Pregnancy
Complications
Pregnancy*Health Services
Accessibility

134
164

10
16

117

64

Pregnancy*reproductive health
Maternal Health*Health Services
Accessibility
Pregnancy*Mothers

14

پس از تعیین آستانه بارای شامول کلیدواژهها در تحلیال هم واژگانی،
میازان هم واژگانی  31کلیدواژه پرتکارار باا کلیه کلیدواژههای موجود
در مقالهها به دساات آمد ،که توزیع فراوانی مربوط باااااه  64زوک هم
واژگانی پرتکارار در جادول  ،6قابلمشاهده است.
همانطور که در جدول نیز مشااااهده میشاااود ،زوکهای هم واژگانی
«بارداری*سااالمت مادر» و «سااالمت مادر*سااالمت کود » دارای
بیشااترین هم رخدادی در این بازه زمانی اساات .بهطورکلی میتوان
گفت تو صیفگرهایی نظیر «بارداری» « ،سالمت مادر» به صورت تکی و
حتی ترکیبی در این بازه زمانی بسیار موردتوجه واقعشدهاند .توصیفگر
«بارداری» به صورت ترکیب با تو صیفگرهای دیگر ب سیار موردا ستفاده
قرارگرفته است.
با توجه به موارد فوق ،در ادامه نتایج مرباااااوط باااااه ا ساااااتفاده از
رویکردهای خوشااهبندی ساالسااله مراتبی ،مقیاس چندبعدی و نمودار
راهبردی ارائه میگردد تا تصویر مناساااابی از ساااااختار پژوهشهای
سالمت زنان به دست آید.
از بین روشهای آماری چند متغیره ،ابتدا مراحل خو شهبندی سل سله
مراتب ای انج اام ش اد .ب اه عب اارت دقیقتر ،م ااتریس همبستگی که بر
اساس م ااتریس فراوان ایِ ه ام واژگ اانی بهدستآمده بود ،به نرمافزار
اس.پی .اس.اس انتقال یافت و با استفاده از خوشهبندی سلسلهمراتبی-
ک اه ب اا روش وارد و مربع فاصله اقلیدسی به دست میآید -خوشهها و
نم اودار دندروگرام هم واژگانی ترسیم گردید .الزم به ذکر اس ات ک اه
اسااتفاده از روش وارد برای تحلیل خوشااهبندی ساالساالهمراتبی در
بسیاری از پژوهشهای هم واژگانی بهکاررفته اسات [ .]6 ,0دندروگرام
حاصل از خوشهبندی سلسله مراتباااای در تصویر  ،3نشان داده شده
اسااات .همانطور که در دندروگرام مشاااخص اسااات ،تجزیهوتحلیل
یافتههای مربوط به هم واژگاااانی منجااار باااه شکلگیری تعداد 14
خوشه موضوعی شده است
خوشه  :1رفتار سالمت :نتایج مربوط به تحلیل هم واژگانی نشان داد
که  3توصیفگر در شکلگیری این خوشه نقش داشتهاند .همانطور که
در نمودار سلسله مراتبی نشان دادهشده است توصیفگرهای این خوشه
«شاااخص توده بدنی»« ،چاقی»« ،ساابک زندگی»« ،ورزش» و «رفتار
سالمت» میباشد.

60
66
61
03
03

خو شه  :1یائ سگی (هورمون درمانی) :این خوشااه از  6موضااوع
تشکیلشده است شامل «یائسگی» و «هورمون درمانی» میباشد.
خو شه  :0عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان :این خو شه از 0
مو ضوع ت شکیل شده ا ست که شامل« :فاکتورهای جن سی»« ،نابرابری
و ضعیت سالمت» « ،سرطان پ ستان»« ،نتیجه درمان»« ،بیماریهای
قلبی عروقی»« ،پیشآگهی»« ،بروز بیماری» « ،فاکتورهای سااانی»
میبا شد .برر سی تو صیفگرها ن شان میدهد که این خو شه با محوریت
مو ضوعات مرتبط با عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان شکلگرفته
است.
خو شه  .0رفتار جن سی و ایدز :با بررسای موضاوعات این خوشاه:
«عفونت اچ آی وی»« ،رفتار جنساای»« ،همساار آزاری»« ،روابط بین
فردی»« ،توجه بهسالمت» میتوان برچسب رفتار جنسی و ایدز به این
خوشه اطالق نمود.
خو شه  :5عوامل اقت صادی  -اجتماعی و و ضعیت سالمت9 :
تو صیفگر در شکلگیری این خو شه نقش دا شتهاند وجود مو ضوعاتی
چون« :شاایوع»« ،وجود همزمان دو بیماری»« ،وضااعیت سااالمت»،
«کیفیت زندگی»« ،تحقیقات ساااالمت» و « فاکتورهای اجتماعی و
اقت صادی» مبین آن ا ست که این خو شه به مبحث عوامل اقت صادی -
اجتماعی و وضعیت سالمت تعلق دارد.
خوشههه  :6سههالمت روان مادران :این خوشاااه از  0توصااایفگر
ت شکیل شده ا ست که شامل« :ا سترس ،روان شنا سی» « ،سازگاری
روان شناختی»« ،حمایت اجتماعی» « ،سالمت روان»« ،اف سردگی» و
«مادران» میباشد.
خوشههه  :7عوارض و مراق بت های دوران بارداری :با تو جه به
شااناسااایی ،مطالعه و بررساای موضااوعات موجود در خوشااه ازجمله
«عوارض دوران بارداری»« ،نتی جه بارداری» و «مراق بت های دوران
بارداری» انتخاب موضااوع کلی عوارض و مراقبتهای دوران بارداری
برای خوشه مناسب به نظر میرسد.
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خو شه  :8سیا ستگذاری ارتقاء سالمت :این خو شه از  0کلیدواژه
«ساااالمتی کود »« ،مرگ ومیر مادران»« ،ارت قاء ساااال مت»« ،فقر»،
«بهدا شت جهانی» « ،سیا ست سالمت»« ،بهدا شت باروری» و «حقوق
زنان» تشاکیلشاده اسات .این کلیدواژهها نشااندهنده آن اسات که این
خوشه به سیاستگذاری ارتقاء سالمت مربوط میشود.
خوشه  :9خدمات بهداشتی :این خو شه از  9کلیدواژه «دانش سالمت،
نگرش و عملکرد»« ،پذیرش بیمار از مراقبتهای بهداشااتی»« ،جمعیت
روستایی»« ،دسترسی به خدمات بهداشتی»« ،نیاز به خدمات بهداشتی»
و «خدمات بهدا شتی زنان» ت شکیل شده ا ست و میتوان برای این خو شه
عنوان خدمات بهداشتی را در نظر گرفت.
خو شه  :11سالمت مادر و بارداری :آخرین خوشااه حاصاال از نمودار
دندروگرام تر سیم شده شامل دو کلیدواژه شامل «بارداری» و « سالمت
مادر» میباشد.
در ادا مه ،بر اسااااس داده های مربوط به مرکز یت و تراکم هر یک از
خوشاااههای دهگانه (جدول  ،)3اقدام به طراحی نمودار راهبردی گردید..
بدین طریق که ابتدا برای هریک از خوشاااه های ده گانه بهطور جداگانه
ماتریس فراوانی و سپس ماتریس همبستگی ایجاد شد .سپس با استفاده از
نرمافزار یو.سی.نت مرکزیت رتبه و تراکم هر یک از خوشهها محاسبه شد و
میانگین هر خوشه به دست آمد .ص
نتایج بهد ستآمده از جدول  3ن شان میدهد که خو شه  14با مقدار 990
باالترین تراکم و خوشاااه  3با مقدار  63/3333بیشاااترین مرکزیت را دارا
هسااتند .این بدان معناساات که خوشااه «عوامل مؤثر در بروز بیماریهای
زنان» حاوی پرتکرارترین توصیفگرهاست و بی شترین مرکزیت را چه ازنظر
نفوذ ،ارتباط با ساااایر موضاااوعات و همچنین پیونددهی در بین ساااایر
تو صیفگرها دارا ست .همچنین خو شه  « 0سیا ستگذاری ارتقاء سالمت»
کمترین تراکم و خوشااه  6و « 14یائسااگی (هورمون درمانی)» «سااالمت
مادر و بارداری» کمترین مرکزیت را دارا هستند.

در مرحله بعد بر اسااااس داده های مربوط به مرکز یت و تراکم هر یک از
خوشاااهها ،اقدام به طراحی نمودار راهبردی گردید (تصاااویر  )0تا بلوغ و
انسااجام هر یک از موضااوعات مشااخص گردد .الزم به ذکر اساات که مبد
نمودار با توجه به میانگین مرکزیت و تراکم خوشهها تنظیم گردیدت بنابراین
خو شههایی که از تراکم و مرکزیت باالیی برخوردار ه ستند ،نقش محوری
در پژوهش های مربوط به حوزه ساااالمت زنان دارند و خوش توسا ا عه
میباشااند و خوشااههایی که از مرکزیت و تراکم پایینی برخوردار هسااتند
حالت حاشیهای دارند و در پژوهشهای حوزه سالمت زنان مورد کمتوجهی
قرارگرفتهاند .در نمودار راهبردی محور افقی نشاااندهنده مرکزیت (میزان
همبسااتگی خوشااهها) و محور عمودی نشاااندهنده تراکم (میزان توان
ارتباط درونی هر خوشااه) میباشااد .همانطور که در تصااویر  0مشاااهده
میشود ،نمودار راهبردی را میتوان در قالب چهار قسمت نشان داد که هر
یک مرکزیت و تراکم مختلفی دارند و خوشااههایی که در آن قساامت قرار
میگیرند وضاااعیت متفاوتی دارند .به بیان دقیقتر ،خوشاااههایی که در
ق سمت اول قرار میگیرند دارای مرکزیت و تراکم باالیی ه ستند ،بالغ بوده
و در مرکز آن حوزه پژوهشاای تحت مطالعه قرار دارند .خوشااههایی که در
قساامت دوم جای میگیرند مرکزی نبوده ،لکن خوش توسااعه میباشااند.
خوشااههای قساامت سااوم حاشاایهای بوده و توجه اندکی را به خود جلب
کردهاندت و درنهایت ،خوشاااههای موضاااوعی که در قسااامت چهارم قرار
میگیرند ،گرچه مرکزی هستند ،اما توسعهنیافته یا نابالغاند [ .]14با توجه
به نمودار راهبردی ،خوشه « 14سالمت مادر و بارداری» مرکزی نبوده ولی
خوش توسعه میباشد .خوشههای « 1،6،0،9،0رفتار سالمت»« ،یائ سگی
(هورمون درمانی)»« ،رفتار جنسااای و ایدز»« ،ساااالمت روان مادران»،
« سیا ستگذاری ارتقاء سالمت» خو شههای نوظهور یا قابلزوال ه ستند.
خوشه « 3،3،7،6عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان»« ،عوامل اقتصادی
 اجتماعی و و ضعیت سالمت»« ،عوارض و مراقبتهای دوران بارداری»،«خدمات بهداشتی» خوشههای توسعهنیافته یا نابالغ هستند.

جدول  :0تراکم و مرکزیت خوشههای حاصل از تحلیل هم واژگانی
خوشه

مرکزیت

تراکم

رتبه
1
6

رفتار سالمت
یائسگی (هورمون درمانی)

14
4

34/344
60

3

عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان

63/3333

67/344

0

رفتار جنسی و ایدز

7/1997

10/744

3

عوامل اقتصادی  -اجتماعی و وضعیت سالمت

16/3444

36/044

9

سالمت روان مادران

6/1444

64/133

7

عوارض و مراقبتهای دوران بارداری

19/3444

39

0

سیاستگذاری ارتقاء سالمت

6/4079

17/337

6

خدمات بهداشتی

61/3444

63/944

14

سالمت مادر و بارداری

4

990

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره  ،3صفحات 002-012

فاطمه مکی زاده و مژگان روحانی مروستی /تحلیل هم واژگانی قلمرو مطالعاتی سالمت زنان

610

تصویر  :0نمودار راهبردی خوشههای حاصل از تحلیل هم واژگانی

بحث
در این پژوهش سعی بر آن شد تا با استفاده از تحلیل هم واژگانی و با
به کارگیری ابزار های تحل یل شاااب که های اجت ماعی و همچنین
نرمافزارهای دیداری سازی علم ،ت صویر جامعی از ساختار فکری حاکم
بر پژوهشهای سالمت زنان در بازه زمانی  6414تا  6416در پایگاه
پابمد ارائه گردد .م شابه نتایج پژوهش وانگ و همکاران (]11[ )6416
که ا ستفاده از سه روش دیداری سازی (خو شهبندی سل سله مراتبی،
نمودار راهبردی و نقشههای شبکه اجتماعی) در تحلیل هم واژگانی را
در پژوهشها به پژوهشگران توصیه میکنند ،در این پژوهش نیز جهت
ارائه نتایج کاملتر از این سه روش بهره گرفته شده ا ست .نتایج ن شان
داد که موضااوع «بارداری» با فراوانی  1334رتبه اول و توصاایفگرهای
« سالمت مادر» و «فاکتورهای اجتماعی و اقت صادی» در رتبههای دوم
و سوم قرارگرفتهاند .این مسئله مبین آن است که بیشترین پژوهشها
در بازه زمانی موردپژوهش ،حول این محورها باشااد .به عبارتی ،سااهم
زیادی از پژوهشهای سالمت زنان را از آن خودکرده با شد .همچنین
ازنظر زوک هم واژ گانی « بارداری*ساااال مت مادر» و «ساااال مت
مادر* سالمت کود » دارای بی شترین هم رخدادی در این بازه زمانی
است .که نشان دهند نزدیکی زیاد ای ان مباح اث ب اا یکدیگر است .در
چارچوب مفهومی جدید ،سالمت زنان با توجه به ویژگیهای دورههای

مختلف زندگی آنان تعریفشااده اساات و فقط شااامل مسااائل باروری
نیساات .ولی پژوهش حاضاار نشااان داده بیشااترین پژوهشها در بازه
زمانی موردپژوهش ،حول موضااوع باروری و سااالمت مادر اساات .این
برداشاات از سااالمت زنان ،بر مدل زیساات پزشااکی تکیه دارد .زنان یا
ارائهدهنده خدمات سااالمتاند یا گیرنده خدمات سااالمت .ارائهدهنده
خدمات سااالمتاند زیرا دوران بارداری با تغذیه صااحیو و مراقبتهای
دقیق و بهن گام ،ساااال مت را برای فرز ندان خود به ارم غان میآور ند.
همچنین گیرنده خدمات سااالمتاند و برحسااب شاارایط جساامانی و
نقشهای زیساااتی خود در برهههای گوناگون شاااامل عادت ماهیانه،
دوران بارداری ،ایام شااایردهی و مرحله یائساااگی نیازمند مراقبت و
درمانهای مربوطهاند [ .]16نتایج نشااان داد که ساااختار شاابکه هم
واژگانی حوزه سالمت زنان ،شبکه پیوسته و منسجمی را ازنظر شبکه
ساااختار فکری حوزه تشااکیل دادهاند که بهنوعی ساااختار فکری این
حوزه را تقویت میکند.
ا ستفاده از تحلیل خو شهبندی سل سله مراتبی بهمنظور شنا سایی ساختار
فکری در حوزه سااالمت زنان منجر به شااکلگیری  14خوشااه موضااوعی
گردید .خوشااهبندی فرآیند سااازماندهی عناصاار به گروههایی اساات که
اجزای آن به هم شبیه ه ستند .یک خو شه ،مجموعه عنا صری ا ست که
باهم مشااابهت دارند و با اجزای دیگر خوشااهها ناهمگون میباشااند .هدف
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خوشاااهب ندی دسااات یابی ساااریع و مطمئن به اطالعات هم بسا ا ته و
شاااناساااایی ارتباط منطقی بین آن هاسااات []13ت بنابراین توجه به
خوشهبندی موضوعات حوزه سالمت زنان میتواند به شناخت گرایشها و
در مفاهیم ا سا سی این حوزه و نهایتاً به روند ر شد و تو سعه این حوزه
کمک کند .در بین خوشههای شکلگرفته به نظر میرسد خوشه سالمت
مادر و بارداری از جایگاه مهمی برخوردار است ،مطابق با یافتهها (تصویر )3
زمینه اصاالی (رانت) کل موضااوعات بود .حمایت از سااالمت و بهداشاات
باروری زنان در تأمین سالمت جامعه و خانواده بسیار مهم است و بهعنوان
حقوق اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد تا شاهد جامعهای پویا و سالم باشیم.
این دوره که از دورههای بحرانی و حساااااااس زندگی زنان اساااااات ازنظر
بهداشتی و اجتماعی برای فرد ،خانواده و جامعه اهمیت فراوان دارد [.]10
یافتههای حاصاال از نمودار راهبردی حاصاال از تحلیل هم واژگانی در
حوزه سالمت زنان ن شان داد که هیچکدام از خو شهها در ق سمت یک
نمودار قرار نگرفتهاند بنابراین میتوان بیان کرد که هیچ موضوع اصلی
و بالغ در این حوزه وجود ندارد .لذا اینطور به نظر میرساااد در حوزه
سااالمت زنان موضااوعات قابلیت توسااعه یافتن و بالغ شاادن به دلیل
ماهیت و ویژگیهای سالمت زنان را دارند .ا شتغال ،تبعیض جن سیتی،
وظایف و نقشهای مادری و همساااری ،فقر ،خشاااونت ،تحصااایل و
مالکیت ،برخی از عواملی ه ستند که به مو ضوعات سالمت زنان حالت
پویایی میدهند [ .]1به عبارتی ،میتوان دائم موضااوعات جدید و قابل
توسعه را در حیطه سالمت زنان مشاهده نمود.
با توجه به ابعاد گوناگون سالمت زنان نقش محوری و اساسی آنها در
ارائه مراقبتهای سالمت در خانواده و جامعه با مردان متفاوت بوده و
اهمیت ویژهای دارد .سااالمت زنان از مباحث عمده بهداشاات عمومی
بوده و عالوه بر اهمیت مو ضوع از جنبه طبی و فرهنگی ،به دلیل ورود
آن در مباحث و معاهدات بینالمللی و حقوق زنان ،در سااالهای اخیر
بیشتر موردعنایت قرارگرفته است خوشه « 14سالمت مادر و بارداری»
در قساامت دوم نمودار قرارگرفته اساات درنتیجه این خوشااه مرکزی
نبوده ولی خوش تو سعه میبا شد .یافتههای پژوهش با نتایج مربوط به
ابعاد سالمت زنان که تو سط ر ضایی ،صل صالی و جهان تیغ ()1360
[ ]1همخوانی دارد.
خوشااههای « 1،6،0،9،0رفتار سااالمت»« ،یائسااگی (هورمون درمانی)»،
«رفتار جن سی و ایدز» « ،سالمت روان مادران» « ،سیا ستگذاری ارتقاء
سالمت» در قسمت سوم نمودار قرارگرفتهاند .این خوشهها ازنظر مرکزیت
و هم ازنظر تراکم نسبت به سایر خوشهها در سطو پایینی هستند و حالت
حاشااایهای دارند و در پژوهش های مربوط به حوزه ساااالمت زنان کمتر
موردتوجه قرارگرفتهاند .یافته های پژوهش با نتایج مربوط به تعیین میزان
و چگونگی دانش علمی تولید شده در حوزه سالمت زنان تو سط ودادهیر،
ساداتی و احمدی ( ]13[ )1307همخوانی دارد ،به طوری که در پژوهش
مذکور موضاااوع بیماری منتقله جنسااای و ایدز ،ساااالمت روان مادران را
بهعنوان موضااوعاتی که باید موردتوجه قرار گیرد معرفی میکند .خوشااه
« 3،3،7،6عوامل مؤثر در بروز بیماریهای زنان»« ،عوامل اقتصاااادی-
اجتماعی و وضااعیت سااالمت»« ،عوارض و مراقبتهای دوران بارداری»،
«خدمات بهداشااتی» در قساامت چهارم نمودار قرارگرفتهاند درنتیجه جزء
خو شههای تو سعهنیافته یا نابالغ ه ستند .باوجودی که این خو شهها حاوی
موضوعات پرتکرار هستند و به نظر میرسد بایستی جزء خوشههای اصلی
قرار بگیرد .دلیل این امر تراکم نسااابتاً پایین در این خوشاااه اسااات که

نشاااندهنده ارتباط ضااعیف موضااوعهای درون این خوشااه میباشااد .این
نتی جه با پژوهش فیروز ب خت ،ر یاحی و تیرگر ( ]19[ )1369و پژوهش
عر فانی خان قاهی و طایری ( ]17[ )1367همخوانی داردت چرا که در
پژوهشهای مذکور که عوامل مؤثر بر سااالمت زنان را بررساای کردند نیز
مقوله عوامل اقتصااادی -اجتماعی را بهعنوان مقولههای در حاشاایه مانده
معرفی کرده اندو اظهار داشااتند که در این موضااوع تعداد پژوهشها زیاد
نیست.
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