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Background and aim: Scientometric studies are one of the most efficient methods of scientific evaluation in a 

valid scientific database. Therefore, the aim of this study was to analyze the co-word analysis of scientific 

outputs in the field of bibliotherapy in the Web of Science (WoS). 

Materials and methods: This scientometric study was conducted using library methods and network analysis. 

The statistical population of this study included all documents indexed in the WoS with the subject of 

bibliotherapy from 1975 to 2020. Data were analyzed using Excel, Pajek, UCINET, Netdraw and VOSviewer 

softwares. 

Findings: The results showed that the scientific outputs in the field of bibliotherapy had no appropriate growth 

rate, and the growth rate of the total scientific outputs in this field was 3%. The field of "psychology" was the 

most active one with the production of 49% of bibliotherapy studies. Based on the study of the co-word network 

in the field of bibliotherapy, six thematic clusters were identified. The "Bibliotherapy for children" cluster with 

1013 keywords was recognized as the largest cluster, and the "Bibliotherapy" keyword with 543 frequencies 

was the most frequent keyword. The "Bibliotherapy" and "Depression" keywords with 153 frequencies had the 

most co-word occurrence. The network density was 1.26. Moreover, the keywords of bibliotherapy, depression 

and self-help had the highest rank centrality (100, 85.417 and 82.292), betweenness centrality (11.194, 5.378 

and 4.310) and closeness centrality (100, 87.273 and 84.956), respectively. 

Conclusion: The trend of bibliotherapy studies was poor, and the medical fields had not paid much attention to 

its use in the treatment of diseases. Therefore, it is necessary for health policy makers to take the necessary 

plans to improve and strengthen bibliotherapy studies in all areas. 
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 پژوهش زا هدف بنابراین است. معتبر علمی اطالعاتی گاهپای در علمی ارزشیابی هایروش کارآمدترین از یکی سنجیعلم مطالعات هدف: و سابقه

 است. ساینسآووب پایگاه در درمانیکتاب حوزه علمی بروندادهای واژگانیهم تحلیل حاضر

 ملاش پژوهش این آماری جامعه .است شده انجام شبکه تحلیل و ایکتابخانه هایروش با که است سنجیعلم نوع از حاضر پژوهش ها:روش و مواد

 ،Excel افزارنرم از استفاده با هاداده است. 2222 تا 1791 زمانی بازه طی درمانیکتاب موضوعی حوزه در ساینسآووب پایگاه در شدهنمایه مدارک تمام

Pajek، UciNet، Netdraw و VOSviewer شدند. تحلیل 

 حوزه این لمیع تولیدات کل رشد نرخ و نیستند برخوردار مناسبی رشد نرخ از درمانیکتاب حوزه علمی تولیدات که است آن از حاکی نتایج ها:یافته

 واژگانیهم شبکه مطالعه از .شد شناخته حوزه ترینفعال عنوان به درمانیکتاب مطالعات از درصد 97 تولید با «روانشناسی» حوزه بود. درصد 3 با برابر

 خوشه ترینبزرگ عنوان به کلیدواژه 1213 فراوانی با «کودکان برای درمانیکتاب» شهخو که شد شناسایی موضوعی خوشه شش درمانیکتاب حوزه

 بیشترین دارای رخداد، 113 با افسردگی و درمانیکتاب هایکلیدواژه بود. کلیدواژه ترینرپرتکرا فراوانی 193 با درمانیکتاب کلیدواژه و شد شناخته

 رکزیتم بیشترین دارای ترتیب به خودیاری و افسردگی درمانی،کتاب هایکلیدواژه همچنین شد. محاسبه 22/1 با برابر شبکه چگالی .بودند رخدادیهم

 بودند. (712/59 و 293/59 ،122) نزدیکی مرکزیت و (312/9 و 395/1 ،179/11) بینابینی مرکزیت (،272/52 و 919/51 ،122) رتبه

 بنابراین اند.هنداشت هابیماری درمان در آن کارگیری به توجهی چندان پزشکی هایحوزه وبود  فضعی درمانیکتاب زمینه در مطالعات روند گیری:نتیجه

 نمایند. اتخاذ هاحوزه تمامی در درمانیکتاب مطالعات تقویت و بهبود برای را الزم هایریزیبرنامه سالمت حوزه گذارانسیاست است الزم

 درمانیكتاب واژگان، رخدادیهم موضوعی، هایخوشه ،سنجیكتاب علمی، بروندادهای كلیدی: واژگان

 .کاسپین سنجیعلم مجله .ساینسآووب پایگاه در درمانیکتاب حوزه علمی بروندادهای واژگانیهم تحلیل .مصطفوی اسماعیل جوزی، زینب نوروزی، علیرضا خوئینی، سهیال :استناد

 .13-25 :(1)7 ؛1921

                             © The Author(s) 
                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 
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 مقدمه

 به یهدجهت منظور به یزیربرنامه و یگذاراستیس هدف با یعلم یهاحوزه حال و گذشته تیوضع شناخت یبرا یمناسب ابزار یعلم داتیتول یبررس

 از که ؛تاس یعلم یهاتیفعال یابیارز یهاروش نیترجیرا از یکی یسنجعلم جمله از علم یکمّ سنجش مطالعات .است هاآن یبندیتلواو و یعلم یهاتیفعال

 علمی ارتباطات سنجیعلم در .(1) کندمی استفاده علمی هایفعالیت ارزیابی و علوم یتوسعه و رشد میزان سنجش برای کمّی هایشاخص و آماری هایروش

 عاتمطال همچنین شود.می سنجش و ارزیابی هاآن مأخذ و منابع بررسی با و مستقیمغیر روش به علمی اطالعات از گیریبهره و اشاعه تولید، هایشیوه و

 صورت هچ به کندمی طی علمی رشته ره که مسیری و گیردمی صورت چگونه علمی تحوالت که است سیاسا سوال این به پاسخ جستجوی در سنجیعلم

 .(2) است؟

 دهش اثبات درمان در آن کارایی درمانی، هایروش از یکی عنوان به که شود،می محسوب سالمت نظام مهم اجزای از یکی درمانیکتاب حوزه دانشی قلمرو

 ستا فنی و روش درمانیکتاب است. کتاب از استفاده با درمانیروان آن از هدف و است شده تشکیل درمان و کتاب واژه دو از درمانیکتاب اصطالح .(3) است

 از .(9) شودیم گرفته کار به خواندنی منابع و مواد انتخاب با مراجعان انپزشکیور اختالالت پیشگیری و درمان برای کتابداران و سالمت متخصصان توسط که

 مربیان اسان،روانشن جمله از مختلف هایحوزه متخصصان شد، پذیرفته وبستر المللیبین نامهواژه توسط متعارف واژه یک عنوان به درمانیکتاب که 1722 دهه

 مقاله اولین نیز ایران در کنند.می فعالیت دارند عهده بر که ایوظیفه با متناسب کدام هر و کردند مشارکت کار این در همگی ،پزشکان کتابداران، تربیتی،

 از یکی عنوانبه تبریزی دکتر ادامه در و رسید چاپ به ایران کتابداران انجمن نامه در درمانیکتاب عنوان با 1313 سال در مهراد دکتر توسط درمانیکتاب

 کردند پیدا بیشتری سرعت حوزه این داخلی هایپژوهش بعد به 1352 سال از کرد. منتشر 1392 سال در درمانیکتاب باب در منسجم کتابی حوزه این پیشگامان

 جهت یازن مورد اطالعات کنندهتامین سو یک از درمانیکتاب حوزه مطالعات خروجی که آنجایی از .(1) پرداختند حوزه این در پژوهش به اساتید و متخصصان و

 نی،درمامشاوره جلسات مشاوره، جلسات روان، و اعصاب هاینبیمارستا در موفق، درمانی رویکردهای از یکی عنوانبه دیگر سویی از و آتی تحقیقات انجام

 تغییر موضوع چهار در را درمانیبکتا کاربرد بنابراین شوند.می گرفته کار به مدتبلند و مدتکوتاه هایطرح در اولیا آموزش جلسات درمانی،خانواده جلسات

 .(2) برشمرد توانمی فکری تغییر و هیجانی تخلیه اجتماعی، سطح تغییر رفتار،

 (Co-word analysis) واژگانیهم تحلیل دارد رواج مختلف علمی هایحوزه در دانش نقشه تحلیل برای که سنجیعلم مطالعات در رایج هایروش از کیی

 یک در زمانهم هک است اصطالحاتی یا واژگان از استفاده تحلیل شود،می یاد نیز (Co-occurrence) رخدادیهم عنوان به آن از که یواژگانهم تحلیل است.

 (5) علمی هایزمینه و هاحوزه ساختار ترسیم به شیوه این .(9) دهد نشان را هارشته بین در پژوهشی مختلف مضامین بین ارتباط تا دهدمی رخ ادبیات مجموعه

 به و (12) بررسی را زمان گذر در آثار تکامل و معنایی ساختار اصلی، موضوعات تحلیل، نوع این .(7) پردازدمی علمی هایرشته فکری ساختار سازیدیداری و

  پردازد.می (11) پژوهشگران آثار در غالب مفاهیم و عالقه مورد موضوعات کشف و حوزه آن مهم و برجسته موضوعات شناسایی

 همکاران و نسبحسینی جمله از ها:حوزه سایر در کاویمتن و سنجیعلم مختلف هایتکنیک از استفاده با که دارد وجود پژوهش زیادی تعداد اینکه رغمعلی

 افسردگی موضوع با همکاران و Tran ،(19) درمانیروان زمینه در همکاران و پورحمدی ،(13) اوتیسم طیف زمینه در همکاران و عصاره ،(12) افسردگی زمینه در

(11)، Emami (12) درمانیروان زمینه در همکاران و، Makkizadeh (19) افسردگی درمان خصوص در همکاران و، Lou and Lin خانواده با ارتباط در 

 اتموضوع و مطالعات هایی،روش چنین کارگیریبه با که تحقیقی اما است؛ گرفته صورت ،(17) درمانیرفتار با رابطه در نیز همکاران و shanming ،(15) درمانی

 نموده اشاره درمانیکتاب حوزه در پرکاربرد واژگان به همکاران و Surulinathi توسط پژوهشی در تنها و نشد یافت باشد داده قرار بررسی مورد را درمانیکتاب

 نیست. ظهحالم قابل پیشین هایپژوهش بین در نیز باشد برده بهره ادبیات این جانبههمه مرور برای مندنظام کیفی هایروش از که ایمطالعه حتی .(22) است

 و مروری العهمط روش از استفاده با نیز دیگر برخی و توصیفی -تحلیلی رویکرد بر تکیه با اهآن از برخی که گرددمی اشاره پژوهش معدودی تعداد به ادامه در

 اند.برده پی درمان در درمانیکتاب اهمیت خصوص در نتایجی به تجربی

 اختالل برای درمانیکتاب که یافتند دست تیجهن این به درمانیکتاب حوزه در اثر هانداز 22 با مقاله 19 بررسی از مروری پژوهشی در همکاران و دلقندی

 و معصومی .(21) رود کارهب درمان مکمل روش یا و درمان روش عنوانبه تواندمی و دارد متوسطی بخشیاثر نوجوانان و کودکان در افسردگی و اضطراب

 یتجرب روش به درمان روند در زندگی به امید افزایش و سرطانی کودکان روحی شرایط بهبود در یدرمانکتاب نقش ررسیب هدف با پژوهشی در همکاران

 منشامینی و سهامی .(22) گرددمی کودکان در زندگی به امید افزایش سبب انگیزشی محتوای و کودک شناختیروان حوزه در هاییکتاب از استفاده که دریافتند

 گروهی، شیوه هب درمانیکتاب که دریافتند شیراز شهر فرهنگسرای به کنندهمراجعه زنان افسردگی و اضطراب استرس، بر درمانیکتاب اثربخشی تعیین جهت

 حوزه در مقاله 15 بررسی از دیگر پژوهشی در همکاران و دلقندی .(23) است شده مطالعه مورد زنان در اضطراب و استرس افسردگی، دارمعنی کاهش به منجر

 با نیز قمریطلوع و کهن .(29) گرفت بهره نوجوان و کودکان در مختلف مشکالت و اختالالت درمان برای توانمی درمانیکتاب از که دریافتند درمانیکتاب

 هاکانم دیگر و هابیمارستان در بیماران درمان در مهمی نقش کتاب که دندهمی نشان برداریفیش و اسنادی روش به هابیماری درمان در کتاب نقش بررسی
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 خدمات فروپاشی از جلوگیری و روانی هایبیماری شیوع کاهش از جلوگیری منظور به مروری بررسی یک در همکاران و Monroy-Fraustro .(21) دارد

 اما ،اندگرفته قرار مثبتی وضعیت در اخالقی نظر از درمانیکتاب طریق از بیماران که دریافتند coronavirus بیماری از ناشی فشارهای اثر بر روانی بهداشت

 همکاران و Czernianin .(22) دندار وجود روانی سالمت افزایش برای درمانیکتاب از استفاده مورد در تحقیقات هدایت برای راهنما عنوان به اهیر نقشه هیچ

 یک عنوانبه ایدب درمانیکتاب که دریافتند هنر زمینه در تأثیر این جامع هایویژگی ارائه و بیمار بر ادبیات درمان عمیق تأثیر تحلیل هدف با مروری پژوهشی در

 سیستماتیک بررسی هدف با پژوهشی در نیز همکاران و Gualano .(29) شود گرفته نظر در کندمی پشتیبانی و حمایت رایج طب از که موثر مکمل روش

 در درمانیابکت رسدمی نظر به هاآن مطالعه نتایج بنابر کردند. گزارش بزرگساالن در را افسردگی عالئم کاهش مطالعه، شش در درمانیکتاب بلندمدت اثرات

 .(25) دهد کاهش را داروها مصرف تواندمی که دهد ارائه صرفه به مقرون سریع درمان یک و باشد موثر مدتدراز در بزرگساالن افسردگی عالئم کاهش

Naylor تکیفی افزایش و ناکارآمـد نگرش در کاهش افسردگی، عالئم از توجهی قابل کـاهش باعث کتاب با درمان نمود مشخص خود دکترای رساله در 

 ایاروهد برای یجایگزین عنوانبه ،درمـان هـایهزینـه کـاهش و پزشـکی جـانبی عارضـه داشتن عـدم دلیـل بـه درمـانیکتـاب تجویز و است شده زندگی

 نـشان و بررسی را شانشخـصی امـور اداره در سـالخورده و ناتوان افراد به کمک در درمانیکتاب تاثیر همکاران و Frieswijk .(27) دش شناخته ضدافسردگی

 Marrs .(32) است تاثیرگذار بسیار امور این انجام در مهـارت و شخـصی امـور انجـام بـرای بیشتر توانایی نفس، به اعتماد افزایش در درمانیکتاب کـه ندداد

 معناداری تفاوت که دریافتند و بررسی را ساالنبزرگ در غیره و سردگیفا ،طراباض مانند یتالمشک برخی برای درمانیکتاب اثربخشی تحلیل فرا ایمطالعه در

  .(31) ندارد وجود دیگر یشدهتجویز هایدرمان و درمانیکتاب بخشیاثر بین

 کاهش اختی،روانشن به مربوط مسائل حل ذهن، سالمت زندگی، به امید افزایش مثبت، نگرش رشد، در درمانیکتاب اهمیت از حاکی هاپیشینه بر کلی مرور

 خارج و داخل رد درمانیکتاب کاربرد و استفاده رسدمی نظر به درمانیکتاب کاربرد به توجه با .است افسردگی و اضطراب درمان و هابیماری بار از ناشی فشارهای

 ،(32) دارد ارهاش درمانیکتاب خصوص در روانپزشکان و روانشناسان آشنایی عدم به که همکاران و تاجداران مطالعه نتایج اساس بر اما ؛است افزایش به رو کشور

 فتهنگر انجام آن مورد در ایگسترده مطالعات و نشده توجه جدی طوربه زمینه این به هنوز ولی است، رشد به رو مطالعات چندهر ما کشور در رسدمی نظر به

 و رود،می شمار به جهان اطالعاتی هایپایگاه ترینجامع و معتبرترین از یکی که ساینسآووب پایگاه از آن هایداده اینکه به توجه با حاضر پژوهش است.

 واژگانیهم لیلتح و یمترس خصوص در سنجیعلم حیطه در هاپژوهش ترینجامع از یکی تواندمی است، شده گردآوری کند،می نمایه را کیفیت با علمی تولیدات

 جامانده؛ به و ورک نقاط شناسایی و تحقیقات بستر خاص، مطالعات روند سیر از آگاهی در ویژهبه آن از حاصل نتایج اینکه بر عالوه که باشد درمانیکتاب حوزه در

 یا و فتهنگر قرار پژوهش مورد تاکنون که موضوعاتی ت،اهمی با موضوعات شده،انجام مطالعات خصوص در را المللبین سطح پژوهشگران و کشور پژوهشگران

 واژگانیهم یلتحل پژوهش، این انجام از اصلی هدف بنابراین نماید. جلوگیری تکراری مطالعات انجام از تواندمی رساند،می آگاهی گرفته قرار زیاد توجهیکم مورد

 پاسخگویی درصدد و بوده 1791-2222 زمانی بازه طی ساینسآووب علمی پایگاه در شدهایهنم مقاالت اساس بر درمانیکتاب حوزه علمی برونداهای موضوعات

  است. زیر سواالت به

 است؟ چگونه 1791-2222 زمانی بازه طی ساینسآووب پایگاه در درمانیکتاب حوزه علمی تولیدات رشد نرخ و فراوانی توزیع -1

 اند؟داده انجام را درمانیکتاب هزمین در مطالعات بیشترین موضوعی هایحوزه کدام -2

 است؟ شده موضوعاتی چه و هاخوشه چه گیریشکل به منجر واژگانیهم تحلیل به مربوط نتایج -3

 هستند؟ واژگانیهم زوج بیشترین دارای درمانیکتاب حوزه واژگانیهم نقشه در واژگان کدام -9

 ؟است چگونه آوساینسوب پایگاه در بینابینی( و نزدیکی )رتبه، رکزیتم هایشاخص نظر از درمانیکتاب حوزه واژگانیهم شبکه وضعیت -1

 هاروش و مواد

 شدهرهمنتش مدارک کلیه را پژوهش جامعه شد. انجام شبکه تحلیل و واژگان رخدادیهم تحلیل اسنادی، هایروش با که است سنجیعلم نوع از مطالعه این

 جستجوی به موضوع فیلد در منظور همین به دهند.می تشکیل اند؛شده نمایه ساینسآووب پایگاه در 1791-2222 هایسال طی که درمانیکتاب موضوع با

 12/23/1922 با برابر 2221 ژوئن 2 در موضوع، فیلد در درمانیکتاب با مرتبط کلیدواژه 1 براساس نهایت در شد. پرداخته درمانیکتاب حوزه در شدهنمایه مدارک

 شد. بازیابی مدرک 1232 و جستجو به اقدام زیر روش به

ts= ("bibliotherapy" OR "book therapy" OR "reading therapy" OR "reading as therapy" OR "literature therapy") 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI Timespan=1975-2020 
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 حوزه متخصصین تایید مورد و هدیگرد استخراج یدرمانکتاب حوزه مقاالت و یتخصص متون از دقت با جستجو مورد یهادواژهیکل که است ذکر به الزم

 است. گرفته قرار درمانیکتاب

 صحت از اطمینان جهت شد. ذخیره و استخراج تایی 122 رکوردهای و (Plain text) ساده متن صورت به مدارک تمامی اطالعات بازیابی و جستجو از پس

 وردم موارد، سایر و پرتکرار عبارات چکیده، هایکلیدواژه نویسندگان، بررسی، مورد موضوعات نظر از و شد اکسل افزار نرم وارد هاداده ها،داده پایایی و روایی

 به ربوطم هایداده تحلیل برای دارند. مطابقت هشپژو هدف با و است یدرمانکتاب حوزه با منطبق کامل طوربه هاافتهی که شد مشخص و گرفت قرار یبررس

 اختیار در و منتقل اکسل فایل به کلیدواژه 121 تعداد 9 عدد روی آستانه حد دادن قرار با و شد VOSviewer افزارنرم وارد هاداده کل ابتدا واژگان رخدادیهم

 این شد. انجام سازیدستیک فرایند VOSviewer افزارنرم در موجود امکانات زا استفاده با هاآن نظرات کسب از پس و گرفت قرار حوزه این متخصصان

 «شناختی یدرمانرفتار» کلیدواژه مثال عنوان به است. موجود هاکلیدواژه در هاآن مترداف و آمده اختصاری شکل به که است کلماتی سازیدستیک شامل فرایند

 کلیدواژه عنوانبه Cognitive behaviour therapy واژه سازیدستیک جهت که بود آمده (Cognitive behaviour therapy و CBT) دوشکل به که

 حوزه با مرتبطغیر موارد شدند. تبدیل حالت یک به ،Books) و Book) مانند کلمات جمع و مفرد هایحالت همچنین شد. حذف موارد سایر و انتخاب اصلی

 هاملیت ،USA ،Koreaمانند کشورها اسامی ،RCT آن مخفف و Randomized controlled trial آماری و گیرینمونه های)روش مانند مطالعه مورد

 کلیدواژه 79 کل در هاواژه سازیدستیک و ویرایش از پس گردید. حذف هاآن میان از نیز قبیل این از مواردی و (Chinese)، Japanese-Americans مانند

 مقادیر افزارنرم این از استفاده با شد. UciNet افزارنرم وارد و طراحی Pajek افزارنرم از استفاده با متقارن ماتریس سپس ند.ما باقی نهایی بررسی جهت

 از پس شد. استفاده NetDraw و VOSviewer افزارنرم از نیز واژگان رخدادیهم شبکه ترسیم جهت گرفت. قرار محاسبه مورد کالن و خرد هایشاخص

 حوزه متخصصین اختیار در و گرفت قرار اکسل صفحه یک در خوشه هر هایکلیدواژه واژگان رخدادیهم شبکه در موضوعی هایخوشه شدن مشخص

 گردید. مشخص هاخوشه عناوین هاآن نظرات به عنایت با و گرفت قرار درمانیکتاب

 هایافته

 داشته پیش رد را کاهشی روند یک افزایشی روند هر پی در که معنی این به است. بوده امنظمن و کند بسیار حوزه این در علمی تولیدات رشد و پژوهش روند

 توجه با .است مدرک 512 با برابر 2222 تا 2222 سال از میزان این و بوده مدرک 192 با برابر 1777 تا 1752 هایسال طی حوزه این تولیدات مجموع است.

 فاصله در حوزه علمی تولیدات بیشترین است مشخص که گونههمان است. یافته افزایش برابر پنج ،1777 تا 1752 هایالس از پس مدارک تعداد هایافته این به

 است، نشده تولید مدرکی هیچ که 1751 سال برای نیز کمترین و 2212 سال در مدرک 22 با علمی تولیدات بیشترین اند.یافته نگارش 2222 تا 2211 هایسال

 تولیدات درش است واضح که آنچه ندارد. قرار مثبتی وضعیت در حوزه این تولیدات رشد نرخ وضعیت مذکور، نمودار طبق که است حالی در این است. شده ثبت

 دهدیم ننشا این و است شده مواجهه زیادی فرود و فراز با و بگیرد پیش در را مناسبی روند است نتوانسته و بوده زیادی نوسان دچار سال هر در حوزه این

 تولیدات این درش نرخ مطلب این خصوص در است. نبوده همراه مثبت رشد با ولی داشته افزایش اولیه هایسال به نسبت علمی تولیدات اخیر هایسال طی گرچه

 نرخ بیشترین با 1751 سال در آن از پس و است، شده روبرو افزایش با اندکی بعد هایسال طی مقدار این که بوده همراه 1751 سال در منفی نرخ یک با ابتدا

 هاینشیب و فراز از پس است. درصد 22/122 میزان این که است، شده ثبت مثبت رشد نرخ بیشترین نیز 1752 سال در همچنین است. رسیده -22/1 به منفی،

 از است. هنشد مشاهده چندانی تغییرات و بوده نمودار رصف ممتد خط با عرضهم تحوالت این است، بوده سینوسی تولیدات رشد روند چندهر شده ذکر هایسال

 3 با برابر حوزه این تولیدات رشد ساالنه میانگین تقریبی صورت به مجموع در نیستند. برخوردار مناسبی روند از حوزه این تولیدات که شودمی استنباط نظر این

 (.1 )نمودار است بوده درصد

 زمینه در پژوهش به موضوعی حوزه 93 مجموع در که داد نشان درمانیکتاب زمینه در مطالعات کنندهمنتشر وضوعیم هایحوزه به مربوط تحلیل و تجزیه

 سهم بیشترین درصد 97 سهم و مدرک 127 با «روانشناسی» موضوعی حوزه اند.کرده منتشر مدرک 32 باالی حوزه 12 تعداد این از که اندپرداخته درمانیکتاب

 222 عدادت ادامه در است. یافته نگارش حوزه یک توسط تولیدات از نیمی از بیش دهدمی نشان نتایج این دارد. را درمانیکتاب تحقیقات در مدارک تولید در

 با هاحوزه سایر است. شده ثبت «آموزشی تحقیقات» حوزه برای نیز درصد 9 سهم و مدرک 29 تعداد و «روانپزشکی» حوزه برای درصد 22 سهم و مدرک

 (.2 نمودار ) اندگرفته جای بعدی هایرتبه در مدرک تولیدات تعداد نظر از فاحشی بسیار اختالف
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 ساینسآووب پایگاه در 2121 تا 1771 هایسال طی درمانیكتاب حوزه علمی تولیدات پراكندگی .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1771-2121 زمانی بازه طی درمانیكتاب حوزه علمی تولیدات در موضوعی هایحوزه ترینفعال .2 مودارن
 

 یک یدهندهنشان هاخوشه این از یک هر (.1 )شکل شد خوشه شش تشکیل به منجر درمانیکتاب حوزه واژگانیهم به مربوط هاییافته تحلیل و تجزیه

  است. زمینه این در خاص موضوعی یحیطه

 این دواژهکلی کاربردترین پر داشت. نقش نخست خوشه گیریشکل در «کودکان» و «درمانیکتاب» کلیدواژه دو دکان:کو برای درمانیکتاب اول خوشه

 کنندهبیان عمدتا یک خوشه است. 1213 خوشه هایکلیدواژه فراوانی مجموع است. پیوند 72 و پیوند کلی قدرت 1297 و 193 بسامد با «درمانیکتاب» خوشه

 رمانی،د خاطره درمانی، شعر گویی،قصه همچون مناسب ابزار و زمینه کردن فراهم با است. کودکان رفتاری سالمت در آن نقش همچنین و درمانیکتاب رابطه
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 کنندهانبی نوعی به یک خوشه طرفی از برداشت. گام کودکان رنج و درد کاهش و مشکالت حل ها،پرسش به گوییپاسخ راستای در توانمی ادبیات و آموزش

 است. واژگان بسامد نظر از حوزه این در بررسی مورد موضوعات سایر به نسبت موضوع این اهمیت

 مجرب پزشکان که است هاییروش شامل شناختی درمانیکتاب است. بسامد 112 با «درمان» خوشه این واژه ترینمهم شناختی: درمانیکتاب دوم خوشه

 ،هستند رفتاری و عاطفی مشکالت افسردگی، اجتماعی، هراس هراس، اختالل مشکالت دچار که افرادی برای ،خاص درمانی برنامه یک از استفاده با آن از

  شود. مرتفع نیز ایمرحله مراقبت اولیه، هایمراقبت تقویت بر عالوه تا نمایندمی توصیه

 ،تانسبیمار اضطراب ،بیخوابی ،اضطرابی اختالالت از رهایی یبرا که است، خوشه این واژه پرکاربردترین «خودیاری» خودیار: درمانیکتاب سوم خوشه

 تا کندمی کمک جوانان به که ایشیوه است. شده توصیه درمانی تعهد با توأم شدهتجویز درمانی هایشیوه از استفاده با مزمن دردهای انواع و افسردگی، عالئم

 بگیرند. بهره جامعه در سالم روحی و جسم داشتن برای کتاب هدفمند راهنمای از و کنند درک را خود روانی هاینارسایی و عالئم

 نشان بسامد 97 با «نوجوانان» واژه و است فراوانی 191 با کلیدواژه فراوانی بیشترین دارای اول خوشه از پس خوشه این رشدی: درمانیکتاب چهارم خوشه

 از استفاده با خانواده رفتاری مداخالت در هاآن طبیعی تکامل و رشد جهت در آموزاندانش و نوجوانان به کمک دارد. درمانیکتاب مطالعات در آن اهمیت از

 درمانیتابک نماید. جلوگیری و بینیپیش آگاهی،ذهن از گیریبهره با شود، سازمشکل کهآن از پیش را نیازها کوشدمی و شودمی انجام رشدی درمانیکتاب

 کنند. طی آمده فراهم پیش از اطالعات و خودآموز هایکتاب از گرفتن الگو با را زندگی مراحل فشار تا ایدنممی کمک کودکی دوران در رشدی

 افسردگی همچنین و درمانیروان و افسردگی موضوعات است. بسامد 213 با «افسردگی» خوشه این واژه پرکاربردترین سالمندان: افسردگی پنجم خوشه

 زیر یافسردگ شدید، افسردگی همچون گوناگون هایافسردگی موجب که دارد اختالالتی گیریشکل بر موثر عوامل بر اللتد خوشه این در زندگی اواخر در

 درمانیکتاب اهمیت رب بزرگساالن واژه کنار در افسردگی مفهوم کاربست خوشه این در ذکر قابل نکته شود.می زندگی اواخر افسردگی و سالمندی افسردگی آستانه،

 دارد. اشاره هاآن زندگی کیفیت بهبود جهت درمانیدارو هایشیوه کنار در شناختی درمانیرفتار وهشی به

 بر داللت نیز خوشه این کند.می برجسته را خوشه این اصلی موضع بسامد، 122 با اضطراب کلیدواژه وجود نیز خوشه این در فکری: اضطراب ششم خوشه

 اعتیاد طرفی از است. ایمالحظه قابل کارایی دارای فکری وسواس اختالل و باضطر کاهش در بهداشتی هایمراقبت با اههمر درمانیکتاب تاثیر کارگیریبه

 است. زندگی کیفیت فرآیند تصحیح بر مبتنی آن درمان که است ناتوانی و روانی عالئم از برآمده اینترنت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1771-2121 زمانی بازه طی درمانیكتاب وزهح واژگان رخدادیهم نقشه .1 شکل
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 واژگان شودمی مشاهده 1 جدول از که گونههمان گرفت. قرار بررسی مورد درمانیکتاب حوزه واژگانیهم نقشه در واژگانیهم هایزوج تعداد ادامه در

 و درمانیکتاب و رخدادیهم 122 با خودیاری و درمانیکتاب اند.شتهدا هم با را )ارتباط( رخداد بیشترین رخدادی،هم 113 تعداد با افسردگی و درمانیکتاب

 اژگانیوهم زوج 1 با خودیاری واژگانی،هم زوج 12 با درمانیکتاب برتر واژگانیهم زوج 22 بین در دارند. قرار سوم و دوم رتبه در رخدادیهم 52 با درمانیروان

 چگالی از دهدمی نشان که آمد دست به 22/1 با برابر حوزه این واژگانیهم شبکه (Density) چگالی همچنین د.دارن حضور اژگانیوهم زوج 9 با افسردگی و

 است. برخوردار باالیی

 1771-2121 نی زما بازه طی درمانیكتاب حوزه واژگان بین رخدادیهم تعداد .1 جدول

  كلیدواژه نام كلیدواژه دو رخداد تعداد

 مانیدرکتاب افسردگی 113

 درمانیکتاب )خودکمکی( خودیاری 122

 درمانیکتاب درمانیروان 52

 درمانیکتاب درمان 95

 اضطراب درمانیکتاب 97

 افسردگی )خودکمکی( خودیاری 93

 درمانیکتاب شناختی درمانیرفتار 13

 افسردگی درمانیروان 12

 درمانیکتاب مداخله 99

 درمانیکتاب کودک 93

 افسردگی درمان 92

 درمانیکتاب اختالل 92

 اضطراب )خودکمکی( خودیاری 92

 درمانیروان درمان 32

 درمانیکتاب هراس اختالل 31

 درمانیکتاب عالئم 39

 یشناخت درمانیرفتار )خودکمکی( خودیاری 33

 نوجوانان درمانیکتاب 32

 افسردگی اینترنت 32

 درمانیروان )خودکمکی( خودیاری 32
 

 با ارک این نگاشت، یک در شود.می گیریاندازه شود،می نگهداری شبکه در عامل هر توسط که هایارتباط تعداد شمارش با ساده طور به رتبه مرکزیت

 باشدمی گره نتریمرکزی بنابراین و رتبه باالترین خطوط، بیشترین با عامل یک یابد.می تحقق خاص گره یک از شدهخارج یا وارد خطوط یا هاگره تعداد شمارش

 جایگاه در رتبه مرکزیت لحاظ از که آمد دست به 272/52 با خودیاری و 919/51 با افسردگی ،222/122 رتبه مرکزیت با درمانیکتاب واژگان ارتباط میزان (.33)

 (.2 )جدول دارند قرار نقشه واژگان سایر به نسبت تریمرکزی
 

 1771-2121 زمانی بازه در درمانی كتاب حوزه علمی تولیدات در باال تبهر مركزیت با هایكلیدواژه .2 جدول

 هرتب مركزیت فارسی به كلیدواژه انگلیسی هكلیدواژ ردیف هرتب مركزیت فارسی به كلیدواژه انگلیسی هكلیدواژ ردیف

1 Bibliotherapy 222/122 درمانیکتاب  11 Disorders 272/19 اختالل  

2 Depression 919/51 افسردگی  12 Prevalence 212/12 شیوع  

3 Self-help 272/52 خودیاری  13 Symptoms 21/212 عالئم  

9 Therapy 253/99 درمان  19 Internet 129/19 اینترنت  

1 Psychotherapy 292/92 درمانیروان  11 Anxiety Disorders 222/12 اضطرابی اختالالت  

2 Anxiety 533/92 اضطراب  12 Prevention 222/12 پیشگیری  

9 Interventions 229/22 مداخله  19 Primary Care 222/12 اولیه هایمراقبت  

5 Cognitive Behavioral Therapy 221/21 شناختی درمانی رفتار  15 Cognitive Therapy 715/15 شناختی درمان  

7 Children 391/17 کودک  17 Health 533/91 سالمت  

12 Mental Health 391/17 روان متسال  22 Panic Disorder 972/99 هراس اختالل  
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 این هایپژوهش در هاواژه از کدام هر کارگیریبه اهمیت شدنمشخص و درمانیکتاب حوزه در پژوهش مورد موضوعات واژگانیهم بهتر تحلیل منظور به

 دهد.می نشان را کلیدواژه هر کاربرد و اهمیت هامربع قطر کوچکی و بزرگی اندازه تصویر این در (.2 )شکل شد ترسیم هاآن رتبه مرکزیت نقشه حوزه،

 هاپژوهش رد موضوعات این که منظور بدین هستند. بزرگ هایاندازه دارای و اندگرفته قرار نقشه وسط در اندبوده باالیی رتبه مرکزیت دارای که هاییکلیدواژه

 اند.شده گرفته کاربه بیشتری

 رتبه مركزیت شاخص اساس بر درمانیكتاب حوزه واژگانیهم شبکه .2 شکل

 

 یدهندهنشان و کندمی گیریاندازه را هاگره سایر از گره کی فاصله مقدار سنجه این شود.می اسبهحم کژئودیس فاصله براساس نزدیکی، مرکزیت سنجه

 فراهم شبکه هایگره سایر با را هاگره از کدام ره نزدیکی و دوری یمحاسبه امکان سنجه، این .(39) است آفریناننقش امنیت و سالمت پذیری،دسترس

 بیشتری تاثیرگذاری قدرت دارای باال، نزدیکی شاخص دارای هایگره .(31) سنجدمی را شبکه در هاگره یکلیه با گره یک یفاصله نزدیکی مرکزیت کند.می

 ینزدیک مرکزیت با درمانیکتاب کلیدواژه که داد نشان نزدیکی مرکزیت شاخص از آمده دست به نتایج .(32) دارند شبکه در مرکزی نقش و هستند شبکه در

 اهمیت نظر از هاکلیدواژه سایر شدند. شناخته شبکه مرکزیت بیشترین دارای که هستند هاییکلیدواژه 712/59 با خودیاری و 293/59 با افسردگی ،222/122

 ینزدیک مرکزیت دارای درمانیکتاب حوزه علمی تولیدات در استفاده مورد هایکلیدواژه مذکور جدول با مطابق است. مشاهده قابل 3 جدول در نزدیکی سنجه

 هستند. شبکه در باالیی بسیار

 1771-2121 یزمان بازه طی درمانیكتاب حوزه علمی تولیدات در باال نزدیکی مركزیت با هایكلیدواژه .3 جدول
 نزدیکی مركزیت فارسی به كلیدواژه انگلیسی كلیدواژه ردیف نزدیکی مركزیت فارسی به كلیدواژه لیسیانگ هژكلیدوا ردیف

1 Bibliotherapy 222/122 درمانیکتاب  11 Disorders 293/92 اختالل  

2 Depression 293/59 افسردگی  12 Prevalence 121/27 شیوع  

3 Self-help 712/59 خودیاری  13 Symptoms 121/27 عالئم  

9 Therapy 312/51 درمان  19 Internet 191/25 اینترنت  

1 Psychotherapy 292/52 درمانیروان  11 Anxiety Disorders 229/22 اضطرابی اختالالت  

2 Anxiety 917/99 اضطراب  12 Primary Care 229/22 اولیه هایمراقبت  

9 Interventions 222/91 مداخله  19 Prevention 229/22 پیشگیری  

5 Cognitive Behavioral Therapy 917/99 یشناخت درمانیرفتار  15 Cognitive Therapy 229/22 شناختی درمان  

7 Children 111/91 کودک  17 Health 521/29 سالمت  

12 Mental Health 111/91 روان سالمت  22 Panic Disorder 932/29 هراس اختالل  
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 این زیرا ،دهستن برخوردار باالیی نزدیکی مرکزیت از خودیاری و افسردگی درمانی،کتاب هایکلیدواژه که دهدمی نشان نزدیکی مرکزیت شاخص بررسی

 که هاییگره شاخص این اساس بر است. مشاهده قابل 2 شکل در نتیجه این برسند. بیشتری هایموجودیت به کوتاه مسیرهای طریق از توانندمی موضوعات

 هستند. مشاهده قابل کوچکتر هایمربع شکل به و نقشه مرکز در بودند باالیی زدیکین مرکزیت دارای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزدیکی مركزیت شاخص اساس بر درمانیكتاب حوزه واژگانیهم شبکه .3 شکل
 

 بررسی با را تمرکزی شاخص، این .دکنمی عرضه را کنشگر یک مرکزیت گیریاندازه برای تریدقیق مسیر که است شاخصی بینایینی، مرکزیت سنجه

 موجودیت کی موقعیت بینابینی مرکزیت .(39 و 33) کندمی گیریاندازه را گیردمی قرار شبکه در متنوع کنشگران دیگر بین خاص کنشگر یک آن در که وسعتی

 رتبه باالترین دارای که نخست واژه 22 میان از .(35) کندمی شناسایی شبکه در هاگروه یا هازوج سایر با ارتباط برای آن توانایی حسب بر شبکه کی درون را

 دارای 312/9 با خودیاری و 395/1 با افسردگی آن از بعد کلیدواژه و اول رتبه در 179/11 با درمانیکتاب کلیدواژه هستند، بینابینی مرکزیت شاخص لحاظ از

 در یاتیح موقعیت از و بیشتر تاثیر و قدرت از و بوند هاگره جفت سایر با ارتباط در مسیر ترینکوتاه دارای گره سه واقع در (.9 )جدول هستند سوم و دوم تبهر

 برخوردارند. شبکه
 

 1771-2121 زمانی بازه طی درمانیكتاب حوزه علمی تولیدات در باال بینابینی مركزیت با هایكلیدواژه .0 جدول

 نیبینابی مركزیت فارسی به كلیدواژه انگلیسی كلیدواژه ردیف نیبینابی مركزیت فارسی به كلیدواژه انگلیسی هكلیدواژ ردیف

1 Bibliotherapy 179/11 درمانیکتاب  11 Disorders 722/1 اختالل  

2 Depression 395/1 افسردگی  12 Prevalence 955/1 شیوع  

3 Self-help 312/9 یخودیار  13 Internet 399/1 اینترنت  

9 Therapy 291/9 درمان  19 Adolescents 312/1 نوجوان  

1 Psychotherapy 921/3 درمانیروان  11 Health 273/1 سالمت  

2 Anxiety 253/3 اضطراب  12 Symptoms 252/1 عالئم  

9 Children 917/2 کودک  19 Prevention 121/1 پیشگیری  

5 Interventions 231/2 مداخله  15 Anxiety Disorders 539/2 اضطرابی اختالالت  

7 Cognitive Behavioral Therapy 292/2 یشناخت درمانیرفتار  17 Cognitive Therapy 512/2 شناختی درمان  

12 Mental Health 197/2 روان سالمت  22 Care 525/2 مراقبت  
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 مرکزیت قشهن مباحث این از بهتری درک منظور به است. شبکه در اطالعات انتقال نظر از و آن موقعیت نظر از گره اهمیت یدهندهنشان بینابینی مرکزیت

 گره باشد تربزرگ هامربع اندازه چههر که است این یدهندهنشان آن تحلیل که شد، ترسیم 9 شکل با مطابق درمانیکتاب حوزه در مطرح موضوعات بینابینی

 .است برخوردار باالتری بینابینی از و است شده بیشتری هایگره پیوند باعث و دارد قرار بیشتری یهاگره عبور مسیر در
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینابینی مركزیت شاخص اساس بر درمانیكتاب حوزه واژگانیهم شبکه .0 شکل

 گیرینتیجه و بحث

 نامنظم رشد از و داشته رو پیش کندی رشد روند 2222 تا 1791 زمانی بازه طی انیدرمکتاب حوزه در علمی تولیدات داد نشان هایافته حاضر پژوهش در

 نرخ از که است لیدرحا این اند.یافته رشد برابر پنج قبل هایسال به نسبت اخیر سال بیست طی حوزه این علمی تولیدات هایافته با مطابق است. بوده برخوردار

 علمی تولیدات رشد روند خصوص در است. بوده درصد 3 سال هر برای تقریبی صورت به حوزه این تولیدات رشد نرخ میانگین و نبوده برخوردار مناسبی رشد

 نتشارا سال اساس بر علمی تولیدات میزان خصوص در البته د.دهمی نشان را علمی تولیدات مستمر رشد روند (22) همکاران و Surulinathi پژوهش از بخشی

 سال در حوزه نای تولیدات بیشترین حاضر پژوهش نتایج اساس بر که طوری به دارد، وجود مغایرت اندکی مذکور پژوهش نتایج با حاضر مطالعه هاییافته بین

 دو زمانی بازه بنابراین، اند،شده نگارش 2211 سال در درمانیکتاب علمی تولیدات بیشترین الذکرفوق پژوهش نتایج اساس بر آنکه حال اند.یافته نگارش 2212

 است فزایشا حال در درمانیکتاب حوزه تحقیقاتی هایزمینه در پژوهشگران توجه هایافته اساس بر که است توجه قابل دانست. دخیل نتایج در باید را مطالعه

 زمینه این در راین،بناب شود.می افزوده تولیدات به اندکی تعداد ساله هر و ندارند پیش در را مناسبی رشد تولیدات این آمد، دست به که رشدی نرخ به توجه با ولی

 گیرد. صورت بیشتری هایتالش است الزم

 هاییباهتش و تفاوت نیز پرداختند درمانیکتاب مطالعات در پژوهش به که موضوعی هایحوزه هایزمینه در شدهانجام مطالعات پیشینه به توجه با البته

 زمینه در تحقیقات به که موضوعی حوزه 93 از که شد مشخص آمده دست به نتایج از درمانی،کتاب حوزه بودن ایرشتهبین ماهیت به توجه با است. موجود

 توسط نآ کاربرد و حوزه این پیشینه به توجه با آنکه حال است. یافته نگارش روانشناسی حوزه توسط تولیدات از درصد 12 به نزدیک اند،پرداخته درمانیکتاب

 بسیار عملکرد نتایج، این در ذکر قابل نکته دارد. سهم حوزه این آثار از درصد 22 نگارش در روانپزشکی رشته بیماران، درمان و روانپزشکی حوزه در هابیمارستان

 است زمال شودمی بیمار ذهن آرامش موجب کتاب مطالعه که جاییآن از هاست.بیماری درمان در درمانیکتاب کاربرد از استفاده در پزشکی علوم هایحوزه پایین

 نمونه وانعن به بدهند. شاورهم بیمار شخص به آن کاربردهای از و آورند روی بیماران برای کتاب کمک با درمان به دارو تجویز کنار در نیز پزشکی هایحوزه تا

 کندمی مشکالتی درگیر را او ذهن و شودمی او در ذهنی درگیری باعث قطعا بیماری این بار آورده روی درمانی شیمی به و شده دچار سرطان به که شخصی
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 زمینه ینا در شده اثبات مطالعات به توجه با کنند، ویزتج را شده دچار آن به که بیماری با مناسب کتاب مطالعه ها،درمان سایر کنار در معالج پزشک اگر که

 حوزه در هاییکتاب از استفاده دریافتند که همکاران و معصومی پژوهش نتایج زمینه این در نمود. خواهد شایانی کمک بیماری درمان در بیمار به تردیدبی

 در همچنین کند.می اثبات را مطالب این خوبی به نیز (22) شده سرطانی دکانکو در زندگی به امید افزایش سبب انگیزشی محتوای و کودک شناختیروان

 فتهگر نظر رد کندمی پشتیبانی و حمایت رایج طب از که موثر مکمل روش یک عنوان به باید درمانیکتاب که کنندمی تاکید همکاران و Czernianin پژوهش

 به اعتماد افزایش در ها،بیماری بر درمانیکتاب تاثیر بر نیز همکاران، و Frieswijk قمری،طلوع و کهن پژوهش جمله از هاپژوهش سایر نتایج در .(29) شود

 مطالعات تایجن که یافتند، دست مداخالت در فعال شـرکت بـرای انگیزه افزایش و ،امور این انجام در مهـارت و شخـصی امـور انجـام بـرای بیشتر توانایی نفس،

  هاست.بیماری از وسیعی طیف درمان در درمانیکتاب تاثیر نشانگر هاآن

 تحقیقات نتایج اساس بر گردید. خوشه 2 تشکیل به منجر درمانیکتاب حوزه مهم هایکلیدواژه که داد نشان واژگان رخدادیهم تحلیل به مربوط نتایج

 رفتار بر درمانیکتاب» اثرات به نیز پژوهش این خوشه مهمترین ،(29) یافتند دست کودکان رفتار درمان در درمانیکتاب باالی اثرات به که نیاریاحی و دلقندی

 اشاره نوجوانان و کودکان در درمانیکتاب متوسط اثربخشی به همکاران و دیدلقن دیگر پژوهش جمله از هاپژوهش سایر نتایج همچنین دارد. اشاره «کودکان

 باعث )کتاب( ادبیات پیشین، نظریات برخی بنابر .(21) است شده توصیه افسردگی و اضطراب مانند مواردی درمان در مکمل روشی عنوان به آن کاربرد به و دارد

 به و اساییشن را خود احساسات و افکار کودکان تا کنندمی کمک کودکان به کتاب مهم هایشخصیت شود.می کودکان در احساسات و عواطف نشد برانگیخته

 ترس، همچون مشکالتی .(37) کنندمی آرامش و امنیت احساس نیستند تنها مشکالت با رویارویی در فهمندمی که زمانی و نمایند اقدام خویش مشکالت رفع

 ب،کتا داستان، گویی،قصه هایکلیدواژه وجود بنابراین شود.می کودکان در هاقابلیت و خالقیت درش مانع اجتماعی، هایمهارت کاهش و نفس عزت عدم

 ستعدادهاا پرورش و رفتارها در تغییر ها،نگرش اصالح خالقیت، پرورش در درمانیکتاب اهمیت بر نیز، خوشه این در ... و کودکان ادبیات خالقیت، درمانی،شعر

 قرار بیشتری حقیقاتت تایید مورد آن تاثیر تا دارد بیشتر بررسی به نیاز کودکان درمانی رفتار در درمانیکتاب کارکرد خصوص در بررسی لذا کند.می تاکید (92)

 و «سالمندان افسردگی» ،«رشدی درمانیکتاب» ،«خودیار درمانیکتاب» ،«شناختی درمانیکتاب» هایخوشه در موجود هایمقوله دوجو همچنین بگیرد.

  هستند. درمانیکتاب حوزه علمی تولیدات با مرتبط موضوعات سایر بیانگر نیز «فکری اضطراب»

 مورد را افسردگی موضوع درمانیبکتا مطالعات اکثریت که شد مشخص درمانیکتاب حوزه قشهن در واژگانی(هم )زوج واژگانیهم رخداد میزان به نگاهی با

 افسردگی، موضوع از پس بودند. رخدادیهم باالترین دارای رخدادیهم 113 با نقشه این در افسردگی و درمانیبکتا واژگانی زوج که چرا اند.داده قرار بررسی

 ترینبیش افسردگی حوزه شد مشخص که هایافته به توجه با بودند. برخوردار درمانیکتاب مطالعات در باالیی اهمیت از یزن درمانیروان و خودیاری موضوع

 اکثریت کهاین به توجه با و دارد روان مسائل با را ارتباط بیشترین افسردگی اینکه به توجه با همچنین و بوده درمانیکتاب مطالعات در مطالعه مورد موضوع

 حوزه در فسردگیا با مرتبط مسائل روی بر درمانیکتاب اثربخشی خصوص در مطالعات اکثریت که رسدمی نظر به شده منتشر روانشناسی حوزه توسط لعاتمطا

 سایر و هاماریبی بار از ناشی هایناراحتی دلیل به افراد که رودمی شمار به هاییمقوله ترینمهم از افسردگی موضوع است. گرفته قرار بررسی مورد روانشناسی

 در فقمو هایروش از یکی درمانیکتاب که آیدمی نظر به چنین آن باالی رخداد تعداد به توجه با مطالعه این در که کنند،می نرم پنجه و دست آن با عوامل

 و طراباض استرس، بر درمانیکتاب اثربخشی منشامینی و سهامی پژوهش در اند.برده بهره آن از درمان برای پژوهشگران از بسیاری و بوده افسردگی درمان

 ،Naylor (27) پژوهش ،(25) همکاران و Gualano ،(91) همکاران و کارجو پژوهش جمله از هاپژوهش سایر نتایج در .(23) است رسیده اثبات به افسردگی

 الئمع کاهش در درمانیکتاب رسدمی نظر به بنابراین کنند.می بیان خوبی به را افسردگی درمان در درمانیکتاب اهمیت نیز ،Marrs (31) پژوهش نتایج

 جمله از هامقوله رسای چه اگر دهد. کاهش را داروها مصرف تواندمی که دهدمی ارائه صرفه به مقرون و سریع درمان یک و باشد موثر درازمدت در افسردگی

 واژه اب نیز بسیاری ارتباط دارای هاواژه این هایافته طبق اما؛ هستند درمان برای هاییروش و هستند ارتباط در درمانیکتاب با نیز درمانیروان و خودیاری

 خواهند موثر یافسردگ درمان در نیز باشند همراه کتاب مطالب و خوانیکتاب بر تاکید با خودیاری و درمانیروان اگر که دهندمی را نوید این که هستند، افسردگی

 شب )مانند اندشدهن ذکر مطالعه این در پایین واژگان تعداد دلیل به که حوزه این کردنباید از موضوعات کم کار درمانیکتاب با مرتبط آتی مطالعات در البته بود.

  ماند. غافل غیره( و عصبی اشتهاییبی سرطان، مانند هاییبیماری خوابی،بی جنسی، مشکالت ادارای،

 و «دگیافسر» ،«درمانیکتاب» موضوعی مقوله سه که دریافت توانمی پژوهش این در بینابینی و نزدیکی رتبه، مرکزیت از حاصل نتایج اساس بر

 نسبت بیشتری ارزش دارای نیز نزدیکی( و بینابینی رتبه، )مرکزیت شاخص سه نظر از دارند، را هاکلیدواژه میان در تکرار بیشترین اینکه بر عالوه «خودیاری»

 حیاتی قشن این بر عالوه شوند.می شبکه در هاگره سایر بین پیوند موجب هامقوله این واقع در بودند. درمانیکتاب حوزه واژگانیهم نقشه در هامقوله سایر به

 حاضر طالعهم نتایج به توجه با دارند. عهده بر را شبکه در اطالعات جریان غیرمستقیم و مستقیم دهکننکنترل قدرت شاخص یک عنوانبه و دارند، شبکه در

 و Surulinathi مطالعه در دهد.می شکل را درمانیکتاب مطالعات اصلی چارچوب و حوزه این پژوهشگران فکری غالب درمانیکتاب موضوع که شد مشخص

 کمبود ،مختلف هایبیماری شیوع نرخ افزایش دلیل به که ،(22) دارد هماهنگی مطالعه این نتایج با که کنندمی تاکید انیدرمکتاب واژه ارزش بر نیز همکاران
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 گردیده باعث دسترس در و ارزان ساده، روش یک عنوانبه درمانیکتاب روش از استفاده کیفیت، با خدمات اغلب بودن گران و دیگر سوی از مجرب متخصصان

 نقشه گونههیچ یافتند. دست روان سالمت در درمانیکتاب نقش بر که همکاران و Monroy-Fraustro پژوهش با مطابق یابد. رونق زمینه این در مطالعات تا

 ضرورتی هنوز و شودمی انجام اصولی ریزیبرنامه بدون تحقیقات گونهاین انجام و (22) ندارد وجود درمانیکتاب حوزه تحقیقات انجام جهت ایشده تدوین

 است. نشده ایجاد جهان در تحقیقاتی چنین انجام جهت

 ،دیگران شکالتم خواندن با تا کندمی کمک انسان به درمانیکتاب که است آن از حاکی پیشین، مطالعات از برخی نیز و حاضر تحقیق هاییافته بنابراین،

 که داشت توجه نیز نکته این به باید اما ؛(21) کند تخلیه را خود هیجانات و بیابد سایرین خالتد به نیاز بدون را خود مسایل حل راه و بشناسد را خود مشکالت

 با تناسبم باید کتاب محتوای همچنین باشد. داشته وجود مطالعه و بکتا به عالقه بیمار فرد در که بود خواهد موفق کتاب وسیله به درمان روش صورتی در

 کرد. ستفادها هابیماری درمان در درمانیکتاب روش از تواننمی نباشد حاکم شدهمطرح شرایط تا لذا بگذارد. تاثیر او بر مطالعه هنگام به تا باشد بیمار شرایط

 همراه به بالینی یا یپزشک کتابدار یک که داشت خواهد را تأثیرگذاری ترینبیش درمانیکتاب اجرای زمانی و است کنندهتسهیل نقشی روش، این در کتابدار نقش

 کشور یا شهر یک در مطالعه فرهنگ ریزیپایه با کتابدار .(2) باشد داشته مشارکت درمانیکتاب فرایند اجرای در پزشکروان یا پزشک کنار در و درمان تیم

 غیررسمی، ای میرس صورت به شده خوانده هایکتاب مورد در گفتگو و بحث جلسات ایجاد زمینه این در باشد. داشته افراد مطالعه در بسزایی تاثیر توانندمی

 وثرم درمانیکتاب اجرای در قبیل این از مواردی و هاآن مورد در بحث و احساسات تحریک یا و نوشتن ،جویاندرمان تشویق برای شعر یا داستان از استفاده

 لدینوا و فکری پرورش هایکانون کودک، مهد مراکز مدارس، مثبت، نتایج دریافت و موفق درمانیکتاب اجرایی جهت که است الزم نتیجه در .(92) بود خواهد

  شود. نهادینه افراد در کودکی دوران بدو از مطالعه به عالقه تا نمایند همکاری امر این در کتابداران با

 ژوهشپ این از حاصل نتایج درمانیکتاب مطالعات در پژوهش مورد کاربرد کم و پرکاربرد موضوعات شدن مشخص همچنین و شده مطرح مباحث به توجه با

 در شده نجاما موضوعی هایزمینه خصوص در رسانیآگاهی بر عالوه تحقیقاتی چنین انجام شود. موضوعی زهحو این مطالعات تقویت و پیشرفت سبب تواندمی

 وندر همچنین نمود، مطرح را هابیماری درمان در هزینهکم و کارآمد روشی عنوان به درمانیکتاب از استفاده فوائد تکراری، هایپژوهش از جلوگیری و حوزه این

 تعیین و یاصول هایبرنامه تدوین رسدمی نظر به بنابراین نماید. کمک سالمت حوزه در فعال هایسازمان و گذاران،سیاست به تواندمی مطالعه این در شدهارائه

 توصیه لذا باشد. ضروری امری حوزه این متولی هایسازمان توسط عالی آموزش مراکز در خصوصهب جهان در حوزه این تحقیقات انجام جهت راهی نقشه

 شود:می

 گردد. تدوین درمانیکتاب حوزه در تحقیقات انجام جهت مدونی برنامه هادانشگاه در آینده هایبرنامه در -

 گیرد. قرار ارزیابی و بررسی مورد هابیماری از تریوسیع طیف روی بر درمانیکتاب تاثیر پژوهشگران توسط -

 ماعاجت سالمت حوزه هایسازمان سایر و هاکتابخانه مدارس، توسط نوجوانان، و کودکان رشد در یدرمانکتاب اهمیت با هاخانواده آشنایی جهت -
 گردد. برگزار آموزشی هایبرنامه اجتماعی هایرسانه همچنین و آموزشی هایدوره برگزاری طریق از خانواده؛ و

 هایایگاهپ در فارسی زبان به انتشارات مورد در ایمطالعهبه انجام  ها،پژوهش محتوایی و توصیفی ساختار وضعیت از تصویری ارائه منظور به -
 شود. پرداخته حوزه این جهانی انتشارات با آن مقایسه و داخلی

 گیرد. قرار بررسی مورد( PubMed) مد پاپ پایگاه در درمانیکتاب زمینه در مطالعات مشابه تحقیقی در -

 
 هشپژو هایداده یارائه در محرمانگی اصول همچنین و دوگانه تسلیم یا انتشار ادبی، سرقت جمله از القیاخ مسائل پژوهش، این در اخالقی: مالحظات

 است. شده رعایت کامل بطور

 .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در منافعی تضاد گونههیچ که دننمایمی صریحت گاننویسند منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

 .سپاسگزاریم صمیمانه راهگشا، نظرات یهارائ خاطر به محترم داوران زا
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