
 

 

 مثبت  شناسیروانمطالعات  یکشف ساختار درون
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 81/88/89تاريخ دريافت: 
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 چکیده

بعاد و ا نیز و هابخش ينارتباط ا یدارد و بررس يادیز ایهيرشاخهو ز یاست گستردگ یاز علوم شناسیروان
ژوهش پ ينا، یلدل یندانش کمک کند. به هم ينبه درک ساختار ا تواندیآن م هایيرشاخهاز ز يکساختار هر

هدف  رازنظحاضر  یق. تحقستمثبت صورت گرفته ا شناسیروانمطالعات  یبا هدف کشف ساختار درون
، کاویمتنواژگان و به روش  هم رخدادیخاص از روش  طوربهو  سنجیفنون علم است و در آن از یکاربرد

، پژوهش نيمثبت استفاده شده است. جامعه ا شناسیروانمطالعات  یو روابط موضوع یکشف ساختار درون یبرا
 یمانازه زمقاالت در ب يناست. تعداد کل ا بوده اسکوپوس يگاهشده در پا يهمثبت نما شناسیروانمقاالت حوزه 

و  یدهچک، از عنوان یمرتبط موضوع هایمقاله بوده است. با استخراج واژه 8811برابر  0880تا  0888
 31×  31با ابعاد  هم رخدادی يسماتر يک، يابیيشهو ر کاویمتن هایمقاالت و اعمال روش هاییدواژهکل
 8با  3واژه و خوشه  88با  0خوشه ، دشدهیتول ینهخوشه به 9 یناز ب که اددپژوهش نشان  ينا يجشد. نتا يجادا

خب منت یممفاه یناز ب یاصل هایتعداد موضوع یشترينب 5. خوشه شوندیشناخته م یاصل هایخوشه عنوانبه، واژه
 یئو جز یاصل هایموضوع ینارتباط ب دهدینشان م هک فاصله را دارند ينکمتر 8و  0 هایرا داراست و خوشه

 حداقل دهندهنشان که دارد هافاصله را از اغلب خوشه یشترينب، 9است. در مقابل خوشه  بیشتر هاخوشه يندر ا
 یرونارتباط در ساختار د یشترينمبنا ب ینبر هم .است هاخوشه يگرخوشه با موضوعات د هایموضوع شباهت
 8در خوشه  strengthو  adult ،construct ،individu ،positivepsycholog یممفاه ینمثبت ب شناسیروان
 0در خوشه  supportو  affect ،chang ،develop ،educ ،emot ،model ،optim ،posit ،role یمبا مفاه

 به يلتبد يندهدر آ، قرار گرفته در آن یمبا مفاه 9که خوشه  شودیم بینیپیشخصوص  ینهم دربرقرار است. 
 مستقل گردد. یحوزه مطالعات يک

  لتون سا یهنما، کاویمتن، علم یساختار درون، مثبت شناسیروان، بندیخوشه کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

به دنبال افزايش حجم اطالعات و گسترش تولیدات علمی و رواج  8818و  8858های در دهه

علم با سنجش میزان تولید اطالعات علمی در  درآوردن کمیترويکرد به ، 8پوزيتیويسم

 ريزی شد که از ترکیبمباحث نوينی پايه، ن ديدگاههای مختلف به وجود آمد. با ايحیطه

شناسی و زيست، شناسیشده علمی همچون روانهای شناختهو اسامی حوزه« سنجی»های واژه

نیز  رسانیسنجی درآمدند. در حوزه کتابداری و اطالعسنجی و زيستروان صورتبهمانند آن 

را به حیطه علمی  3سنجیو اطالع 1سنجیعلم، 0سنجیکتاب، سنجیهايی چون کتابخانهزمینه

 (.8119، و عصاره اصنافی، حمیدی نقل از 8818و پريچارد،  8831تان، خود وارد نمود )رانگانا

: شده است سنجی پیگیریسه موضوع در مطالعات علم 5پاولمطابق با مطالعات ناگ

، سنجی(علم هایها و حوزههای علمی و تکنولوژيکی )شامل روشسنجی و سیاستعلم

المللی دانشمندان( و های بینهای علم )شامل کارهای فردی تا همکاریساختار و پويايی

بندی فوق يکی از طبقه بر اساس(. 0888، 1کونسپسیونزو  ای علوم )هودهای منطقهجنبه

سنجی مطالعه ساختار درونی علم و پويايی آن است. به اين مفهوم که در های علمموضوع

ساختار و ، های مختلفول برای کل دانش و در درجه بعدی برای هر يک از رشتهدرجه ا

، نهای گوناگوبعد از مطالعه رشته، ترشود. به بیان سادههای تخصصی مشخص میحوزه

ده و شپرداخته هاآنی زمانی خاص( در آن رشته به هايی که تاکنون )و يا در بازهسرفصل

ها وشعلمی و بر مبنای ر صورتبهها رتباط بین اين سرفصلحجم مطالعات در هر سرفصل و ا

                                                           

8. positivism 

گرايی هرگونه فلسمممفه علم بر اسممماس اين ديدگاه اسمممت که در علوم طبیعی و گرايی يا تحصممم لوزيتیويسمممم يا اتباتپ

های ها، تنها منبع همه معرفتو تلقی منطقی و رياضمممی از اين داده« یه حسمممتجرب»شمممده از های برگرفتهاجتماعی، داده

 معتبر است.

2. bibliometric 

3. scientometric 

4. informatic 

5. Nagpaul 

6. Hood & Concepcins 



3 

 ...مثبت  شناسیروانمطالعات  یکشف ساختار درون 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

 آقازاده و ابويی اردکانی، عابدی جعفریشود )تبیین می روشنیبهو فنون رياضی و آماری 

 (.8118، دهده

 ،های متعارف بررسی ساختار درونی و جنبه موضوعی يک رشته علمیيکی از روش

يا همان کشف دانش است. کشف  0کاویدهای از داکاوی شاخهاست. متن 8کاویمتن

در  درکقابل درنهايتمفید و ، نو، فرايند غیربديهی تشخیص الگوهای معتبر، دانش

ی کاوی الگوها از متن زبان طبیعکاوی اين است که در متنکاوی با متنهاست. فرق دادهداده

وی الگوها را از کادر داده کهدرحالیشوند استخراج می، نیافتهو در حقیقت ساختار

متصل کردن اطالعات ، کاویآورند. متنيافته به دست میهای داده ساختپايگاه

به کمک  ازآنپسهای جديد است تا به يکديگر برای تشکیل حقايق يا فرضیه شدهاستخراج

ل کشف اطالعات از قب، کاویبررسی بیشتری شوند. هدف متن، های متعارف آزمايشروش

اربردهای کاوی ک. متننشده استداند و بنابراين مستند ه هنوز کسی نمیک استناشناخته 

و  1بررسی روندهای علمی در علم بیولوژی و هوش تجاری دارد. دورری ازجملهمتعددی 

های ها با روشها و سازمانهای شرکتاز داده %88 ازآنجاکهباورند که  نيبر اهمکارانش 

اوی در کانگیزه زيادی برای استفاده از متن، ستنددانش نی کشفقابلکاوی متعارف داده

کاوی شامل سه مرحله (. فرايند متن8111، پزشکو  سپهری، تیموریدارد )صنعت وجود 

، طورکلیبه(. 0888، 3لیدی)و تحلیل متن  پردازش، سازیآمادهاز  اندعبارتاست که 

، 5های علمیگرايش شناسايی فرايندهای پژوهشی جاری در علوم با سنجش ظهور و افول

گذاری علمی و پژوهشی است که منجر به ترسیم محورهای اصلی در سیاست ازجمله

ی هاکاوی يکی از روش. متنشودیمهای آن علم مسیرهای جديد پژوهش و تعیین زير رده

 کاربردی شناسايی اين فرايندهاست.

                                                           

1. text mining 

2. data mining 

3. Dorre 

4. Liddy 

5. emergence of new areas 
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 8888که در اواخر دهه بالینی است  شناسیروانهای يکی از زيرشاخه 8مثبت شناسیروان

رئیس وقت انجمن ، 0به مارتین سلیگمن شناسیروانشد. ظهور اين شاخه از علم  سیتأس

يت دو مأمور، به اندازه زيادی شناسیروان. او متوجه شد که گرددیبرمآمريکا  شناسیروان

ست: آخر از سه مأموريت خود را در دوران قبل از جنگ جهانی دوم مورد غفلت قرار داده ا

کمک به مردم برای دستیابی به زندگی مولدتر و پربارتر و شناخت و ، هایماریبدرمان 

يک موضوع مهم را به نام  1پرورش دادن استعدادهای عالی. به همین دلیل سلیگمن و میهالی

مبنی بر اين ادعا که ، آمريکا اضافه کردند شناسیروانمثبت به انجمن  شناسیروان

رن زيرا از نیمه دوم ق؛ دهدنمی یزی برای ساخت يک زندگی بهتر ارائهفعلی چ شناسیروان

نجاری خشونت و مديريت خودپنداره و نابه، بیشتر به افسردگی شناسیروانبیستم به بعد 

سطوحی از شادی و مديريت شهری ، هاهايی مانند توانمندیو درباره ويژگی پرداخته است

 (.8111، قل از قاسمی و قريشیانن 0885 ،)سلیگمن کرده استکمتر صحبت 

 های پايانی قرن بیستميک حوزه مطالعاتی در سال عنوانبهمثبت  شناسیروانظهور 

از مشغولیت صرف به درمانگری بدترين ، شناسیروانمیالدی با هدف تسريع تحولی در 

 سیشناروان انپژوهشگرساختن کیفیت زندگی و اقبال زياد  به سمت بهینه، حاالت زندگی

به اين حوزه لزوم کشف ساختار درونی متون علمی اين حوزه را برای تعیین موضوعات 

ا توجه به کند. بتفسیر روابط موضوعات و ترسیم شبکه موضوعی نمايان می، اصلی، جزئی

پژوهشی برای کشف ساختار درونی  تاکنونشده مشخص گرديد که مطالعات انجام

و  تفسیر روابط موضوعات، اصلی، جزئیموضوعات تعیین  منظوربه، مثبت شناسیروان

ه . بررسی ساختار درونی متون علمی اين رشتنگرفته استترسیم شبکه موضوعات صورت 

مثبت و استخراج دانش به روش  شناسیروانهای نوپا از طريق جستجوی آزاد کلیدواژه

. خواهد دادان ان کشور نشپژوهشگرهای پژوهشی را به مسیرها و حوزه، کاوی از آنمتن

اوی بر کمثبت با روش متن شناسیروانپژوهش حاضر به کشف ساختار درونی مطالعات 

                                                           

1. positive psychology 

2. Seligman & Mihalli 

3. Csikszentmihaly 
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ين است ا موردنظر. مسئله اصلی پرداخته استهای پايگاه استنادی اسکوپوس مبنای داده

ها خشو ارتباط اين ب شدهلیتشکهايی مثبت از چه ابعاد و زيرشاخه شناسیروانحوزه علمی 

 ست؟چگونه ا

 و پیشینه پژوهش در ادامه بیان شده است: هاپرسش

 مثبت کدام هستند؟ شناسیروانموضوعات جزئی  -

 مثبت کدام هستند؟ شناسیروانموضوعات اصلی  -

 ه است؟مثبت چگون شناسیروانتفسیر روابط بین موضوعات جزئی و موضوعات اصلی  -

تنادی شده در پايگاه اسشناسی مثبت با استفاده از منابع منتشرشبکه موضوعی روان -

 اسکوپوس چگونه است؟

تحلیل موضوعی پژوهش »( تحقیقی مشترک را با عنوان 0888) 8همکارانيانگ و 

و با هدف  «GHSOMواژگان و  یهم رخدادهای بیمارستانی با استفاده از تحلیل مراقبت

جام ژگان انوا یهم رخدادهای بیمارستانی با استفاده از روش ترسیم ساختار حوزه مراقبت

ای همفاهیم شبکه، سلسله مراتبی در حال رشد یهاسازمان دهنده از ترسیم خود هاآندادند. 

نشان  استفاده کردند. نتايج اين تحقیق موردنظرترسیم الگوی حوزه  منظوربهکاوی متن 0عصبی

 وانعنبههای بهداشتی و خدمات داد که نقشه موضوعی ممکن است نشان دهد که علم مراقبت

 دو حوزه موضوعی نقش حیاتی در مطالعات مرتبط با مراقبت بهبود بخش از بیماران دارد.

بررسی ساختار درونی مطالعات آرشیوی با »در پژوهشی با عنوان ، (0881) 1کیم و لی

 31پرداخته و  0883تا  0888مقاله از سال  310به بررسی « 0883-0888کاوی: روش متن

 جاديا 3اس. پی. اس. اس افزارنرمدر  گروهیدروناده از میانگین خوشه از اسناد با استف

ی موضوعی خوشه را ساخته و در هفت شاخه 31های مسیرياب اين . سپس شبکهاندکرده

های ککم منابع آنالين و، های ديجیتال و فناوری آرشیوسازی ديجیتالشامل: کتابخانه

های ینهمسائل فنی و پیش، اسی و حقوقیموضوعات سی، هاآرشیوها و آرشیويست، اکتشافی

                                                           

1. Yang et al. 

2. neural networks 

3. Kim, & Lee 

4. SPSS 
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ای و پست الکترونیک و اطالعات حرفه مديريت اطالعات و رکوردها، الکترونیک

اند که شامل اين هفت موضوع در سه بخش ادغام شده درنهايتاند. بندی کردهگروه

ويای پشوند. اين مطالعه تغییرات ها در عمل میآرشیوها و پژوهش، های ديجیتالکتابخانه

 یهاظهور حوزههای موضوعی صرفاً سنتی تا از حوزه، موضوعات پژوهشی اين رشته

دهد. نتايج اين پژوهش همچنین بیان نشان می 0883تا  0888موضوعی پیچیده را از سال 

های پژوهشی در علوم آرشیوی پتانسیل رشد بااليی داشته و همچنان توسعه کند که حوزهمی

 .افتيخواهند 

 یارافزنرم ستمیس یالگو یطراح ( پژوهشی با عنوان8189عبدی نسب و طاهری ) ،یمؤمن

واژگان  دیهم رخدای با استفاده از روش کاوبر متن یمبتن یدانشگاه هایکتاب یابياعتبار

سنجش  اسیمق یابيو اعتبار یطراح هدف از پژوهش متن انجام دادند. بندیخوشهو 

 تميلگورا یدهو سازمان یمتون تخصص یکاوه از متنبا استفاد یدانشگاه یدرس هایکتاب

( و یواژگان )وابستگ هم رخدادی ی. با استفاده از کارکردهاتبیان شده اس یافزارنرم

است.  شده هیته یانشگاهد یدرس هایکتاب یابيارز یبرا یوارس اههیس، متن یبندخوشه

ه ک آوردیامکان را فراهم م نيا یبندواژگان و به دنبال آن خوشه هم رخدادی لیروش تحل

 یکل یآن به درک شما یو مصورساز حوزه را درک نمود کيدر  یساختار روابط موضوع

سی در هایکتابدر آخر با اين روش سیاهه وارسی برای ارزيابی  .کندیحوزه کمک م نيا

 دانشگاهی ارائه شده است.

نگاشت نقشه علمی »عنوان  خود با کارشناسی ارشد نامهپاياندر ، (8188جبرئیل زاده )

تابداری با هدف نگاشت نقشه علمی ک« های رشته کتابداری ايراننامهپايان بر اساسکتابداری 

ايران از آغاز دوره آموزش  رسانیاطالعکتابداری و  یهانامهپايانبر اساس  رسانیاطالعو 

با ، است نامهپايانعنوان  8398اين مواد را که مجموعاً  88کتابداری در ايران تا پايان سال 

که  دهدیماين پژوهش نشان  یهاافتهيقرار داد.  وتحلیلتجزيهمورد ، کاویمتنروش 

و مواد و منابع موضوعاتی هستند که حجم دانش زيادی را  ها و مراکز منابعموضوع کتابخانه

د. نروابط قوی با موضوعات ديگر برقرار کن اندتوانستهبه خود اختصاص داده و هم 

( و نیز 8185( و قلندری )8183موسوی )، (8181ديگری نیز مانند صديقی ) هایپژوهش
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واژگان به  هم رخدادی( با استفاده از فنون 0881) 8آزادی احمدآبادی و اسدی، جمالی

ی های مطالعاتها و حوزههای مختلف و تعیین ساختار درونی و مفهومی رشتهبررسی حوزه

 مدنظرا ر شناسیروانهای مختلف تحقیقی که نگاشت علم در حوزه اند امامختلف پرداخته

 قرار دهد پیدا نشد.

 روش

 ،ای و از لحاظ ماهیتی کتابخانهمطالعه، های پژوهشدر بخش ادبیات نظری و پیشینه

برای کشف ساختار ، کاویمتن واژگان و به روش هم رخدادیکاربردی است و از روش 

 ،مثبت استفاده شده است. جامعه اين پژوهش شناسیروانطالعات درونی و روابط موضوعی م

مثبت نمايه شده در پايگاه اسکوپوس است. تعداد کل اين مقاالت  شناسیروانمقاالت حوزه 

. پس از استخراج استمقاله  8811است برابر  0880تا  0888که محدود به بازه زمانی 

های همه مقاالت و اعمال ه و کلیدواژهچکید، های مرتبط موضوعی از ناحیه عنوانواژه

ايجاد  31×  31با ابعاد  هم رخدادیيک ماتريس ، هايابی واژهکاوی و ريشههای متنروش

 افزار پاژک برایافزار متلب و از نرمها از نرمداده وتحلیلتجزيههای بعدی شد. برای گام

در  کاررفتهبههای الگوريتم ها وروش واژگان استفاده شده است. هم رخدادینمايش شبکه 

. گام اول: برای استخراج آمده استها در ادامه اين پژوهش به ترتیب اعمال بر روی داده

که در آن يک متن با حذف  الزم است 0فرآيند تفکیک کلمات، همه کلمات يک متن

کردن فضای خالی و ديگر کاراکترهای غیرمتنی گذاری و جايگزينکردن همه عالئم نقطه

های شود و سپس از اين نمايش برای پردازشتقسیم به جريانی از کلمات می، به يک کاراکتر

گام  .است دهيگرداز الگوريتم پورتر استفاده ، که در پژوهش حاضر شودبعدی استفاده می

که قادر به آنالیز کارآمد مجموعه بزرگی  1یبردار یفضادهی به کلمات با مدل دوم: وزن

هم در ماتريس  شدهرفتهيپذمیان عبارات  هم رخدادیمیزان  م سوم:از سندهاست. گا

مثبت با محاسبه اندازه هر واژه و  شناسیروانهای فرعی ساختار مطالعات حوزه رخدادی

                                                           

1. Jamali, Azadi-Ahmadabadi & Asadi 

2. tokenization 

3. vector space model 
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 0بندی سلسله مراتبی. گام چهارم: خوشهاستفاده شد 8از نمايه سالتون، سازینرمال منظوربه

رايی رود. در مکانیزم اجای مطرح است به کار میخوشهپرکاربردترين روش تحلیل  عنوانبه

روش  شود و سپسها تعريف میفواصل خرده گروه، ابتدا با استفاده از يک معیار، اين روش

ز تعداد گردد. درنهايت نیبا يکديگر انتخاب می هاآنها و پیوند مناسب برای تشکیل خوشه

که  ذکر استقابلپذيرد. انجام می یبندشهو خو شدهنییتعها های مناسب برای دادهخوشه

 است. 1فاصله اقلیدسی، بندیترين شاخص فاصله در خوشهرايج

 هاافتهی

علمی  ابتدا روند تولیدات، مثبت شناسیروانبرای بررسی وضعیت تولیدات علمی در حوزه 

 ناسیشرواندر حوزه مطالعاتی  منتشرشدهتعداد مقاالت  8اين حوزه بررسی شد. نمودار 

که از اين شکل  طورهماندهد. میالدی را نشان می 0880تا  0888مثبت به تفکیک سال از 

عنوان  9مثبت کامالً مشهود است که از  شناسیروانسیر صعودی انتشارات حوزه  ديآیبرم

و اين نشان از اقبال زياد  است دهیرس 0880عنوان مقاله در سال  888به  0888مقاله در سال 

 به اين حوزه مطالعاتی جديد است. شناسیروانعالمان 

 

 .0210 -0222مثبت از سال  شناسیرواندر حوزه مطالعات  منتشرشدهتعداد مقاالت  .1 نمودار

                                                           

1. Salton index 

2. hierarchical cluster analysis: hca 

3. euclidean distance 
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 ،گرفته استقرار  موردمطالعهای که در اين پژوهش شناخت ماهیت جامعه منظوربه

تحت  شناسیروانحوزه های عنوان ژورنال 518ی شده در بخشی از توزيع مقاالت بازياب

 Journal شودکه مشاهده می طورهمان. آمده است 8در جدول  اسکوپوس پوشش پايگاه

of Positive Psychology  عنوان در صدر جدول است و  13باJournal of 

Happiness Studies  ی دوم قرار دارد.عنوان در رده 03نیز با 

 اسکوپوس گاهیپا پوشش تحت یهاژورنال در شده یابیباز مقاالت از یبخش عیتوز .1 جدول

 عنوان ژورنال
تعداد 

 مقاالت

Journal of Positive Psychology 13 

Journal of Happiness Studies 03 

Journal of Clinical Psychology 81 

American Psychologist 81 

Personality and Individual Differences 81 

Journal of Humanistic Psychology 85 

Social Indicators Research 85 

Psychology in the Schools 83 

Journal of Organizational Behavior Management 81 

Psychological Inquiry 80 

Happiness, Healing, Enhancement: Your Casebook Collection for  

Applying Positive Psychology in Therapy 
88 

Review of General Psychology 88 

Theory and Psychology 88 

South African Journal of Psychology 8 

The American psychologist 8 

Journal of Psychology in Africa 1 

Magyar Pszichologiai Szemle 1 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 

Applied Psychology: Health and Well-Being 9 

Canadian Psychology 9 

Counseling Psychologist 9 

Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 9 
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 مثبت کدام هستند؟ شناسیروانپرسش اول: موضوعات جزئی 

ا آن ب هم رخدادیالزم است میزان ، مثبت شناسیروانهای جزئی ین موضوعبرای تعی

واژگان  0جدول در  .گردد وتحلیلتجزيه 31 × 31 سيماترشده در واژگان پذيرفته

محاسبه اندازه واژگان با در نظرگرفتن  است.به همراه مقیاس نمايه سالتون آمده  شدهرفتهيپذ

 803/8با وزن کمتر از  شدهرفتهيپذسالتون انجام و واژگان نمايه  بر اساس هم رخدادیمیزان 

 .شودیگرفته مهای جزئی در نظر )میانگین( موضوع

 هم رخدادی سیماتر در مثبت شناسیروان با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .0 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه
Positive psychology 0.938 clinic 0.163 emot 0.101 assess 0.050 

intervent 0.226 strength 0.161 educ 0.096 associ 0.050 

posit 0.215 happi 0.157 outcom 0.088 neg 0.046 

develop 0.188 human 0.155 analysi 0.085 person 0.039 

studi 0.184 mental 0.143 construct 0.081 satisfact 0.038 

promot 0.181 perspect 0.140 discuss 0.081 affect 0 

individu 0.173 experi 0.131 measur 0.078 chang 0 

adult 0.172 concept 0.117 increas 0.075 relat 0 

behavior 0.168 life 0.109 peopl 0.058 role 0 

health 0.164 model 0.104 gener 0.057 support 0 

practic 0.164 optim 0.103 particip 0.052   

 کدام هستند؟ مثبت شناسیروان اصلی یهاموضوعپرسش دوم: 

شده با تهواژگان پذيرف، های مربوط به پرسش اولشده در يافتهبا توجه به توضیحات ارائه

هم سیر  0. نمودار شودیگرفته مهای کلی در نظر موضوع عنوانبه 803/8وزن بیشتر از 

 دهد.نمايه سالتون نشان می بر اساسمثبت  یشناسروانواژگان را با  رخدادی

 
 سالتون هینما بر اساس واژگان یرخداد هم .0 نمودار
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ثبت م شناسیروانپرسش سوم: تفسیر روابط بین موضوعات جزئی و موضوعات اصلی  

 چگونه است؟

تفسیر  منظوربه، مثبت شناسیروانهای کلی و جزئی با توجه به نتايج حاصل برای موضوع

های اصلی در های اصلی و جزئی در ارتباط هر يک از موضوعموضوع، هاآنروابط بین 

 یدومین واژه پس از واژه شود.واژگان در جداولی جداگانه تفسیر می هم رخدادیماتريس 

positive psychology  ی واژه، را با ساير واژگان دارد هم رخدادیکه بیشترين

intervent  مشاهده  هم رخدادیارتباط اين واژه را در ماتريس  1است که در جدول

 کنید.می

 یرخداد هم سیماتر در intevent با شدهرفتهیپذ واژگان ارتباط .3 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

intervent 0.811 strength 0.127 experi 0.081 assess 0.057 

posit 0.238 measur 0.125 person 0.081 neg 0.051 

positivepsycholog 0.226 adult 0.121 concept 0.078 human 0.043 

studi 0.219 peopl 0.120 behavior 0.076 chang 0 

clinic 0.219 perspect 0.120 life 0.067 construct 0 

outcom 0.212 particip 0.105 individu 0.065 promot 0 

happi 0.194 analysi 0.104 optim 0.064 relat 0 

health 0.182 associ 0.102 gener 0.063 role 0 

model 0.178 discuss 0.099 practic 0.061 satisfact 0 

increas 0.150 develop 0.091 educ 0.061 support 0 

mental 0.133 affect 0.087 emot 0.058   

 هم رخدادیبر اساس ماتريس  interventشده با ارتباط واژگان پذيرفته 1در جدول 

 ,peopl, measur, increas دهدمی به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر. آمده است

model, outcom  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیintervent  نسبت به

positivepsycholog  بین ، باالقرار دارند. اولويت ارتباطیperspect adult,strength, 

mental, health, happi, clinic, studi, posit,  در هر دو مفهومintevent  و

positivepsycholog  .واژه ارتباط هم رخدادی با  9برقرار استintervent  برقرار
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 interventبا  chang, relat, role, supportدر  positivepsychologاند که نکرده

 شترک است.م

 هم رخدادی سیماتر در posit با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .4 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Posit 0.885 happi 0.196 chang 0.128 Assess 0.089 

Emot 0.468 life 0.186 support 0.125 Promot 0.082 

Affect 0.296 human 0.186 practic 0.121 Adult 0.075 

Behavior 0.258 particip 0.173 satisfact 0.121 Gener 0.069 

Neg 0.244 develop 0.158 increas 0.119 construct 0.059 

Experi 0.240 strength 0.156 individu 0.107 Role 0.059 

Intervent 0.238 clinic 0.155 mental 0.104 Concept 0.049 

Health 0.232 relat 0.152 peopl 0.101 Perspect 0.039 

Person 0.225 associ 0.152 educ 0.098 Analysi 0 

Studi 0.223 measur 0.134 optim 0.098 Discuss 0 

Positivepsycholog 0.215 model 0.133 outcom 0.089   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  positشده با ارتباط واژگان پذيرفته 3در جدول 

 ,emot, affect, person, lifeدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر. است

particip  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیposit  نسبت بهpositivepsycholog  قرار

 ,posit, behavior, experi, intervent, health, studiن بی، دارند. اولويت ارتباطی باال

happi, human, develop, strength, climic  در هر دو مفهومposit  و

positivepsycholog .با  هم رخدادیدو واژه ارتباط  برقرار استposit اند برقرار نکرده

 .مشترک نیست positو  positivepsychologبین  کدامهیچکه 

 هم رخدادی سیماتر در develop با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .5 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Develop 0.890 perspect 0.137 strength 0.102 Optim 0.076 

Role 0.340 gener 0.134 health 0.097 Associ 0.068 

Educ 0.245 experi 0.133 behavior 0.092 Affect 0.057 

Positivepsycholog 0.188 person 0.132 mental 0.092 analysi 0 

Model 0.167 studi 0.126 intervent 0.091 construct 0 

Assess 0.166 practic 0.123 chang 0.089 Happi 0 

Human 0.163 outcom 0.119 concept 0.089 increas 0 

Posit 0.158 life 0.110 peopl 0.081 Neg 0 

Promot 0.153 relat 0.107 adult 0.079 particip 0 
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 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Measure 0.144 discuss 0.106 support 0.079 satisfact 0 

Clinic 0.142 emot 0.104 individu 0.077   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  developبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  5در جدول 

 ,role, educ, model, assessدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر. است

measure, gener, person  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیdevelop  نسبت به

positivepsycholog بین ، ارتباطی باال قرار دارند. اولويتhuman, posit, promot, 

clinic, perspect, experi, studi, practic  در هر دو مفهومdevelop  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  9برقرار استdevelop اند برقرار نکرده

 مشترک نیست. positو  positivepsychologبین  کدامهیچکه 

 هم رخدادی سیماتر در studi با شدهیرفتهپذ واژگان طارتبا .6 جدول

word W word w word w word w 

studi 0.901 positivepsycholog 0.184 human 0.136 analysi 0.080 

satisfact 0.281 outcom 0.181 individu 0.126 role 0.077 

health 0.248 optim 0.177 develop 0.126 construct 0.071 

happi 0.245 measur 0.166 clinic 0.119 discuss 0.069 

posit 0.223 associ 0.161 increas 0.112 support 0.050 

intervent 0.219 mental 0.161 assess 0.111 chang 0 

model 0.214 emot 0.159 concept 0.104 life 0 

experi 0.197 peopl 0.157 affect 0.096 practic 0 

person 0.195 perspect 0.155 adult 0.091 promot 0 

particip 0.191 gener 0.151 behavior 0.086 relat 0 

strength 0.185 educ 0.148 neg 0.082   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  studiشده با ارتباط واژگان پذيرفته 1در جدول 

 ,satisfact, model, personدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر. است

particip, outcome, optim, measure, associ, gener اولويت ارتباطی  در

 نیب، قرار دارند. اولويت ارتباطی باال positivepsychologنسبت به  studiبا  ترینزديک
health, happi, posit, intervent, experi, strength, mental, emot, people, 

perspect  در هر دو مفهومstudi  وpositivepsycholog  .هم واژه ارتباط  5برقرار است
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 studiبا  relat و changدر  positivepsychologاند که برقرار نکرده studiبا  رخدادی

 مشترک است.

 هم رخدادی سیماتر در promot با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .7 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

promot 0.707107 posit 0.081582 experi 0 outcom 0 

practic 0.24577 emot 0.061663 gener 0 particip 0 

health 0.233984 adult 0 human 0 peopl 0 

discuss 0.185695 affect 0 increas 0 person 0 

positivepsycholog 0.181444 analysi 0 individu 0 perspect 0 

develop 0.153393 assess 0 intervent 0 relat 0 

mental 0.14535 associ 0 life 0 role 0 

chang 0.142857 behavior 0 measur 0 satisfact 0 

educ 0.118678 clinic 0 model 0 strength 0 

support 0.117041 concept 0 neg 0 studi 0 

happi 0.115663 construct 0 optim 0   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  promotشده با ارتباط واژگان پذيرفته 9جدول در 

 ,chang, discuss, educ, support دهد؛می به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر. است

emot با  ترینزديکاولويت ارتباطی  درpromot  نسبت بهpositivepsycholog  قرار

 practice, health, develop, mental, happi, posit ینب، دارند. اولويت ارتباطی باال

واژه ارتباط هم  18برقرار است.  positivepsychologو  promotدر هر دو مفهوم 

 affect, relat, roleدر  positivepsycholog ؛ کهاندبرقرار نکرده promotرخدادی با 

 .مشترک است promotبا 

 یرخداد هم سیماتر در individu با شدهیرفتهپذ نواژگا ارتباط .8 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

individu 0.852 adult 0.103 mental 0.063 Neg 0 

positivepsycholog 0.173 educ 0.094 life 0.057 Optim 0 

construct 0.151 assess 0.093 analysi 0 Particip 0 

measur 0.144 associ 0.092 chang 0 peopl 0 

strength 0.130 outcom 0.087 concept 0 Person 0 

human 0.129 affect 0.082 discuss 0 practic 0 

model 0.128 develop 0.077 emot 0 promot 0 

studi 0.126 clinic 0.076 experi 0 Relat 0 

health 0.125 behavior 0.067 gener 0 Role 0 

posit 0.107 satisfact 0.066 happi 0 support 0 

perspect 0.107 intervent 0.065 increas 0   
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 هم رخدادیبر اساس ماتريس  individuبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  1در جدول 

 ,construct, measure, modelدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا برآمده است. 

educ, assess, associ, outcome, affect  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیindividu 

 ,strength, humanبین ، رار دارند. اولويت ارتباطی باالق positivepsychologنسبت به 

studi, health, posit, perspect, adult, develop, clinic  در هر دو مفهومindividu 

برقرار  individuواژه ارتباط هم رخدادی با  88برقرار است.  positivepsychologو 

 individuبا  chang, relat, role, support در positivepsychologکه  اندنکرده

 .مشترک است

 یرخداد هم سیماتر بر اساس adult با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .9 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

adult 0.814 individu 0.103 emot 0.060 increas 0 

positivepsycholog 0.172 educ 0.100 affect 0.000 neg 0 

behavior 0.160 assess 0.093 analysi 0.000 optim 0 

health 0.151 studi 0.091 chang 0.000 particip 0 

life 0.129 associ 0.088 concept 0.000 person 0 

strength 0.129 outcom 0.085 construct 0.000 practic 0 

intervent 0.121 develop 0.079 discuss 0.000 promot 0 

peopl 0.113 measur 0.076 experi 0.000 relat 0 

mental 0.108 clinic 0.075 gener 0.000 role 0 

satisfact 0.107 posit 0.075 happi 0.000 support 0 

perspect 0.105 model 0.072 human 0.000   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  adultبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  8در جدول 

 ,life, peopl, satisfact, educ دهد؛می به دستنتايجی که اين جدول  بنا بر .است

assess, associ, outcome, measure, model  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطی

adult  نسبت بهpositivepsycholog بین ، ار دارند. اولويت ارتباطی باالقرposit, 

clinic, develop, individu, perspect, strength, studi, health, intervent, 

behavior, mental  در هر دو مفهومadult  وpositivepsycholog  .08برقرار است 

 ,affect در positivepsychologکه  اندبرقرار نکرده adultواژه ارتباط هم رخدادی با 

chang, relat, role, support با adult مشترک است. 
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 یرخداد هم سیماتر بر اساس behavior با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .12 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

behavior 0.916 satisfact 0.141 studi 0.086 neg 0.049 

Posit 0.258 relat 0.139 concept 0.080 model 0.048 

Health 0.202 chang 0.130 intervent 0.076 happi 0.040 

Associ 0.172 support 0.117 perspect 0.070 emot 0.030 

Person 0.170 affect 0.117 peopl 0.070 discuss 0 

Positivepsycholog 0.168 educ 0.114 individu 0.067 experi 0 

Analysi 0.164 assess 0.107 optim 0.066 human 0 

Adult 0.160 mental 0.106 gener 0.065 increas 0 

Clinic 0.159 particip 0.105 life 0.063 promot 0 

Strength 0.154 outcom 0.101 practic 0.061 role 0 

Construct 0.149 develop 0.092 measur 0.049   

 هم رخدادیبر اساس ماتريس  behaviorبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  88در جدول 

 ,associ, person, analysi دهد؛می به دستبر نتايجی که اين جدول  آمده است. بنا

construct, satisfact, relat, chang, support, affect, educ  در اولويت ارتباطی

، قرار دارند. اولويت ارتباطی باال positivepsychologنسبت به  behaviorبا  ترینزديک

و  behaviorدر هر دو مفهوم  posit, health, adult, clinic, strengthبین 

positivepsycholog  .واژه ارتباط هم رخدادی با  1برقرار استbehavior  برقرار

 .مشترک است behaviorبا  roleدر  positivepsycholog که اندنکرده

 یرخداد هم سیماتر اساس بر health با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .11 دولج

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

health 0.867 gener 0.172 human 0.135 role 0.078 

mental 0.457 practic 0.167 individu 0.125 construct 0.068 

studi 0.248 positivepsycholog 0.164 experi 0.113 discuss 0.066 

promot 0.234 measur 0.161 person 0.110 chang 0.059 

posit 0.232 model 0.155 develop 0.097 educ 0.047 

outcom 0.222 support 0.154 concept 0.096 strength 0.038 

behavior 0.202 adult 0.151 affect 0.094 neg 0.035 

life 0.200 perspect 0.148 peopl 0.086 analysi 0 

happi 0.198 clinic 0.140 optim 0.085 increas 0 

intervent 0.182 emot 0.140 particip 0.079 relat 0 

associ 0.180 assess 0.139 satisfact 0.078   
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 آمده هم رخدادیبر اساس ماتريس  healthبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  88جدول در 

 ,outcome, life, associ, generدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  است. بنا

measur, model, support  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیhealth  نسبت به

positivepsycholog بین ، ويت ارتباطی باالقرار دارند. اولmental, studi, promot, 

posit, behavior, happi, intervent, practice, adult  در هر دو مفهومhealth  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  1برقرار استhealth اندبرقرار نکرده 

 .مشترک است healthبا  relatدر  positivepsychologکه 

 یرخداد هم سیماتر اساس بر practic با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط 10 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

practic 0.799 clinic 0.122 experi 0.065 educ 0 

promot 0.246 posit 0.121 neg 0.065 happi 0 

measur 0.173 person 0.115 behavior 0.061 increas 0 

health 0.167 concept 0.107 intervent 0.061 individu 0 

model 0.165 mental 0.099 emot 0.048 particip 0 

positivepsycholog 0.164 peopl 0.099 adult 0 relat 0 

Gener 0.162 optim 0.094 analysi 0 role 0 

human 0.157 perspect 0.094 associ 0 satisfact 0 

Life 0.149 support 0.093 chang 0 strength 0 

assess 0.148 outcom 0.078 construct 0 studi 0 

Develop 0.123 affect 0.070 discuss 0   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  practicبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  80جدول در 

 ,measure, model, gener, life, assessدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  است. بنا

person, concept, people, optim, support  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیpractic 

 ,promot, health بین، قرار دارند. اولويت ارتباطی باال positivepsychologنسبت به 

human, develop, clinic, posit, mental, perspect  در هر دو مفهومpractic  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  81برقرار استpractic که  اندبرقرار نکرده

positivepsycholog  درrelat, role, chang  باpractic مشترک است. 
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 یرخداد هم سیماتر اساس بر clinic با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .13 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

clinic 0.758 behavior 0.159 concept 0.085 affect 0.053529 

model 0.228 outcom 0.158 mental 0.083 neg 0.053225 

intervent 0.219 posit 0.155 satisfact 0.082 experi 0.050443 

assess 0.211 life 0.150 individu 0.076 chang 0 

measur 0.211 develop 0.142 support 0.076 construct 0 

analysi 0.200 health 0.140 adult 0.075 increas 0 

gener 0.186 perspect 0.138 peopl 0.074 promot 0 

educ 0.174 person 0.128 optim 0.072 relat 0 

happi 0.171 practic 0.122 emot 0.071 role 0 

human 0.165 studi 0.119 particip 0.067 strength 0 

positivepsycholog 0.163 discuss 0.105 associ 0.064   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  clinicبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  81در جدول 

 ,model, assess, measure, analysiدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  بنا است.

gener, educ, outcome, life, person  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیclinic  نسبت

 ,intervent, happi نیب، رار دارند. اولويت ارتباطی باالق positivepsychologبه 

human, behavior, posit, develop, health, perspect, practic  در هر دو مفهوم

clinic  وpositivepsycholog  .واژه ارتباط هم رخدادی با  9برقرار استclinic  برقرار

 .مشترک است clinicبا  chang, relat, roleدر  positivepsychologکه  اندنکرده

 یرخداد هم سیماتر اساس بر strength با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .14 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

strength 0.940 adult 0.129 mental 0.054 neg 0 

Assess 0.265 intervent 0.127 happi 0.046 optim 0 

satisfact 0.187 particip 0.116 health 0.038 outcom 0 

Studi 0.185 develop 0.102 affect 0 peopl 0 

Educ 0.164 construct 0.099 analysi 0 perspect 0 

Positivepsycholog 0.161 model 0.096 chang 0 practic 0 

Posit 0.156 experi 0.094 clinic 0 promot 0 

Behavior 0.154 person 0.090 concept 0 relat 0 

Life 0.145 emot 0.073 discuss 0 role 0 

Individu 0.130 associ 0.066 gener 0 support 0 

Human 0.129 measur 0.054 increas 0   
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 هم رخدادیبر اساس ماتريس  strengthبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  83در جدول 

 ,assess, satisfact, educ, lifeدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  بنا آمده است.

particip, construct, model, person  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیstrength 

 ,studi, positبین ، قرار دارند. اولويت ارتباطی باال positivepsychologنسبت به 

behavior, individu, human, adult, intervent, develop, experi  در هر دو

با  هم رخدادیواژه ارتباط  81برقرار است.  positivepsychologو  strengthمفهوم 

strength اند کهبرقرار نکرده positivepsycholog در affect, chang, relat, role, 

support  باstrength مشترک است. 

 یرخداد هم سیماتر اساس بر happi با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .15 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

happi 0.927 measur 0.141 chang 0.071 construct 0 

Studi 0.245 satisfact 0.117 support 0.064 develop 0 

Health 0.198 promot 0.116 educ 0.060 discuss 0 

Posit 0.196 assess 0.098 optim 0.057 gener 0 

Intervent 0.194 particip 0.093 associ 0.051 individu 0 

Life 0.182 analysi 0.091 outcom 0.049 neg 0 

Clinic 0.171 affect 0.081 strength 0.046 perspect 0 

Mental 0.166 model 0.077 experi 0.041 practic 0 

Positivepsycholog 0.157 human 0.076 behavior 0.040 relat 0 

Emot 0.147 increas 0.075 adult 0 role 0 

People 0.144 person 0.074 concept 0   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  happiبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  85در جدول 

 ,life, emot, peopl, measurدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  است. بنا

satisfact  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیhappi  نسبت بهpositivepsycholog  قرار

 ,studi, health, posit, intervent, clinic, mentalین ب، دارند. اولويت ارتباطی باال

promot  در هر دو مفهومhappi  وpositivepsycholog .هم ارتباط  واژه 80 برقرار است

 happiبا  relat, roleدر  positivepsycholog اند کهبرقرار نکرده happiبا  رخدادی

 .مشترک است
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 یرخداد هم سیماتر اساس بر human با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .16 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Human 0.882 experi 0.150 assess 0.106 associ 0.059976 

Posit 0.186 studi 0.136 satisfact 0.104 particip 0.059976 

Emot 0.185 health 0.135 discuss 0.099 intervent 0.043478 

Life 0.181 strength 0.129 relat 0.094 adult 0 

Person 0.176 individu 0.129 mental 0.081 behavior 0 

Clinic 0.165 affect 0.128 concept 0.080 construct 0 

Develop 0.163 measur 0.126 chang 0.076 increas 0 

Educ 0.159 support 0.126 happi 0.076 neg 0 

Practice 0.157 gener 0.118 peopl 0.070 promot 0 

Positivepsycholog 0.155 analysi 0.117 perspect 0.069 role 0 

Model 0.154 outcom 0.108 optim 0.066   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  humanبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  81 در جدول

 ,emot, life, person, educ, modelدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  بنا است.

affect, measure, support, gener  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیhuman  نسبت

 ,posit, clinic, developبین ، ارند. اولويت ارتباطی باالقرار د positivepsychologبه 

practice, experi, studi, health, strength, individu  در هر دو مفهومhuman  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  9برقرار استhuman اند برقرار نکرده

 .تمشترک اس humanبا  roleدر  positivepsycholog که

 یرخداد هم سیماتر اساس بر mental با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .17 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Mental 0.746 concept 0.128565 outcom 0.086 affect 0.050 

Health 0.457 emot 0.121491 experi 0.084 person 0.044 

happi 0.166 measur 0.11713 clinic 0.083 satisfact 0.039 

Studi 0.161 adult 0.108465 human 0.081 analysi 0 

Life 0.156 behavior 0.106132 educ 0.065 chang 0 

Perspect 0.152 posit 0.103986 peopl 0.063 increas 0 

Promot 0.145 gener 0.101929 individu 0.063 neg 0 

Positivepsycholog 0.143 practic 0.099136 optim 0.062 particip 0 

Model 0.143 construct 0.09245 support 0.061 relat 0 

Intervent 0.133 develop 0.09196 strength 0.054 role 0 

Associ 0.132 discuss 0.089087 assess 0.053   
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آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  mentalبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  89در جدول 

 ,life, model, associ, conceptدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا براست. 

emot, measure  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیmental  نسبت به

positivepsycholog بین ، ی باالقرار دارند. اولويت ارتباطhealth, happi, studi, 

perspect, promot, intervent, adult  در هر دو مفهومmental  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  9برقرار استmental اند برقرار نکرده

 .مشترک است mentalبا  chang, relat, roleدر  positivepsycholog که

 یرخداد هم سیماتر اساس بر perspect با شدهیرفتهپذ ژگانوا ارتباط .18 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Perspect 0.560 intervent 0.119737 affect 0.089 increas 0 

Experi 0.224 concept 0.117041 assess 0.089 neg 0 

Studi 0.155 peopl 0.107833 behavior 0.070 optim 0 

Mental 0.152 individu 0.107211 person 0.070 outcom 0 

Discuss 0.149 adult 0.104828 human 0.069 promot 0 

Health 0.148 life 0.100504 emot 0.059 relat 0 

Positivepsycholog 0.140 particip 0.099015 posit 0.039 role 0 

Clinic 0.138 educ 0.097129 analysi 0 satisfact 0 

Develop 0.137 gener 0.094491 chang 0 strength 0 

Measure 0.134 practic 0.094072 construct 0 support 0 

Model 0.123 associ 0.089803 happi 0   

 هم رخدادیبر اساس ماتريس  perspectبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  81در جدول 

 ,discuss, measur, modelدهد؛ می به دستبر نتايجی که اين جدول  آمده است. بنا

concept, peopl, life, particip, educ, gener, associ, affect, assess  در اولويت

قرار دارند. اولويت  positivepsychologنسبت به  perspectبا  ترینزديکارتباطی 

 ,experi, studi, mental, health, clinic, develop, intervent بین، ارتباطی باال

individu, adult, practice  در هر دو مفهومperspect  وpositivepsycholog  برقرار

 positivepsycholog که ندابرقرار نکرده perspectبا  هم رخدادیواژه ارتباط  83است. 

 .مشترک است perspectبا  chang, relat, role, supportدر 
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 یرخداد هم سیماتر اساس بر experi با شدهیرفتهپذ واژگان ارتباط .19 جدول

 وزن واژه وزن واژه وزن واژه وزن واژه

Experi 0.868 model 0.126 gener 0.067 construct 0 

Posit 0.240 life 0.125 practic 0.065 educ 0 

perspect 0.224 health 0.113 outcom 0.061 increas 0 

Studi 0.197 assess 0.112 associ 0.060 individu 0 

Emot 0.177 particip 0.109 clinic 0.050 neg 0 

Measure 0.167 discuss 0.103 satisfact 0.043 optim 0 

Human 0.150 strength 0.094 happi 0.041 promot 0 

Person 0.148 mental 0.084 adult 0 relat 0 

Chang 0.136 concept 0.084 affect 0 role 0 

Develop 0.133 intervent 0.081 analysi 0 support 0 

Positivepsycholog 0.131 peopl 0.070 behavior 0   

آمده  هم رخدادیبر اساس ماتريس  experiبا  شدهرفتهيپذارتباط واژگان  88در جدول 

 ,emot, measur, person, changدهد؛ می به دستنتايجی که اين جدول  بنا براست. 

model, life, assess, particip, discuss  با  ترینزديکدر اولويت ارتباطیexperi 

 ,posit, perspectبین ، رار دارند. اولويت ارتباطی باالق positivepsychologنسبت به 

studi, human, develop, health, strength  در هر دو مفهومexperi  و

positivepsycholog  .با  هم رخدادیواژه ارتباط  83برقرار استexperi اندبرقرار نکرده 

 .مشترک است experiبا  affect, relat, role, supportدر  positivepsycholog که

 پايگاه در دهمنتشرش منابع از استفاده با مثبت شناسیشبکه موضوعی روان پرسش چهارم:

 است؟ چگونه اسکوپوس استنادی

هم شبکه  8شکل ، اول و دوم و سوم یهاسؤالبرای  آمدهدستبهبا در نظر گرفتن نتايج 

میزان ، ضخامت خطوط 8رافدهد. در اين گرا نشان می 31 × 31بر اساس ماتريس  رخدادی

میزان پیوندهای دريافتی يا به عبارتی ارتباط موضوعی با  0هاو حجم گره روابط بین مفاهیم

 دهد.های متناظر را نشان میگره

                                                           

1. graph 

2. nods 
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 یجزئ و یاصل واژگان هم رخدادی شبکه میترس .1 شکل

روه درون هر گمفاهیم  کهینحوبهرد مفاهیم دادهی خودکار بندی سعی بر ساختارخوشه

تعداد ، 08دول شده در جبندی انجامنتايج خوشه .داشته باشنديکديگر  ابیشترين شباهت را ب

ها و تعداد واژگان هر خوشه و کمترين و بیشترين و میانگین فاصله واژگان در هر خوشه

 دهد.می خوشه را نشان

  اسکوپوس گاهیپا اساس بر شدههیرفتپذ واژگان یبندخوشه جینتا .02 جدول

 0210-0222 یزمان بازه در

Class 1 2 3 4 5 6 7 

Objects 5 10 4 9 8 4 3 

Sum of weights 5 10 4 9 8 4 3 

Within-class 

variance 
0.708 0.727 0.668 0.505 0.603 0.509 0.398 

Minimum 

distance to 

centroid 

0.665 0.651 0.607 0.537 0.625 0.519 0.452 

Average distance 

to centroid 
0.751 0.806 0.705 0.665 0.725 0.615 0.514 

Maximum 

distance to 

centroid 

0.828 0.887 0.786 0.774 0.783 0.673 0.546 
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Class 1 2 3 4 5 6 7 

 
adult affect analysi assess Clinic health Life 

 construct chang associ concept Happi mental neg 
 individu develop behavior discuss Increase practic satisfact 

 positivepsycholog Educ relat experi Intervent promot  
 strength emot  gener Outcom   
  Model  human Particip   
  Optim  measur People   
  Posit  person Studi   
  Role  perspect    
  Support      

دهد که بیشترين تعداد نشان می 08شده هر خوشه در جدول بررسی واژگان پذيرفته

و  5، 8های جای گرفت. خوشه 1و  1و کمترين در خوشه  0شده در خوشه واژگان پذيرفته

 8با  1 را داراست و خوشه شدهرفتهيپذهای اصلی از بین واژگان بیشترين تعداد موضوع 1

فاقد موضوع اصلی از میان واژگان  9های اصلی را در بر دارد و خوشه وضوعحداقلِ م، مفهوم

است و واژه مرکزی  0متعلق به خوشه  119/8است. بیشترين فاصله از مرکز با  شده پذيرفته

 دارای کمترين فاصله با واژگان خوشه خود است. 181/8با  9خوشه 

 درون تفاوت سازی حداقل و هاگروه ینب تفاوت سازی حداکثر جستجوی در، بندیخوشه

 ت.اس فاصله، پذيردمی انجام آن بر اساس بندیخوشه که معیاری .ستدر هر خوشه ا هاگروه

 فاصله گريکدي به نسبت که مواردی و شدهادغام خوشه يک در، يکديگرند نزديک که مواردی

 0کل ها در شوشه. دندوگرام خگیرندمی قرار متفاوت یهادر خوشه، دارند بیشتریاقلیدسی 

 دهد.را نشان می 08جدول  دودوبهها بر اساس مقايسه خوشه بخشی از فاصله
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 هاخوشه دندوگرام از یبخش .0 شکل

 0و کمترين آن را با خوشه  9بیشترين فاصله از خوشه  8خوشه ، دهدنشان می 08جدول 

بیشترين  1دارد. خوشه  3و کمترين آن را با خوشه  9شه بیشترين فاصله را از خو 0دارد. خوشه 

 9بیشترين فاصله را از خوشه  3دارد. خوشه  0و کمترين آن را با خوشه  9فاصله را از خوشه 

و کمترين آن را با  9بیشترين فاصله را از خوشه  5دارد. خوشه  5و کمترين آن را با خوشه 

دارد و  3و کمترين آن را با خوشه  9ز خوشه بیشترين فاصله را ا 1دارد. خوشه  3خوشه 

 دارد. 1بیشترين فاصله را از خوشه  9خوشه 

 هاخوشه فاصله .01 جدول

Distances between the class centroids 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0.680 0.749 0.693 0.682 0.797 0.892 

2 0.680 0 0.696 0.546 0.565 0.685 0.797 

3 0.749 0.696 0 0.769 0.739 0.887 0.943 

4 0.693 0.546 0.769 0 0.529 0.668 0.815 

5 0.682 0.565 0.739 0.529 0 0.728 0.801 

6 0.797 0.685 0.887 0.668 0.728 0 0.981 

7 0.892 0.797 0.943 0.815 0.801 0.981 0 

66 71 76 81 86 91 96 101 106 111

Dissimilarity

Dendrogram
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پايگاه  اساسر ب مثبت شناسیروانترسیم نتايج ساختار درونی مطالعات  1شکل ، در ادامه

خوشه نشان  9میالدی را در  0880 – 0888در بازه زمانی  کاویبه روش متناسکوپوس 

 دهد.می

 
 مثبت شناسیروان مطالعات ساختار. 3شکل 

health

mental

practic

promot

assess

measur

human

person

experi

perspect

discuss

concept

gener

satisfact

life

neg

increas

particip

outcom

clinic

intervent

peopl

happi

studi

emot

posit

affect

support

develop

role

educ

model

chang

optim

associ

relat

analysi

behavior

construct

individu

strength

adult

positivepsycholog

0 20 40 60 80 100 120

Dissimilarity

Dendrogram



27 

 ...مثبت  شناسیروانمطالعات  یکشف ساختار درون 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

 گیریبحث و نتیجه

رفتن با در نظر گ، 0با توجه به نتايج حاصله از جدول  مثبت: شناسیروانهای جزئی موضوع

 05نمايه سالتون  بر اساس positivepsycholog شده بامفاهیم پذيرفته هم رخدادیمیزان 

 نظر گرفتههای جزئی در )میانگین( موضوع 803/8شده با وزن کمتر از واژه از مفاهیم پذيرفته

، 883/8با  model، 888/8با  life، 889/8با وزن  concept مفهومجدول  نيا بر اساسشد. 

optim  881/8با ،emot  888/8با ،educ  881/8با وزن ،outcome  811/8با وزن ،

analysi  815/8با وزن ،construct  وdiscuss  818/8مشترکاً با وزن ،measure  با وزن

891/8 ،increase  895/8 وزنبا ،people  851/8با وزن ،gener  859/8با وزن ،particip 

با  person، 831/8با وزن  neg، 858/8مشترکاً با وزن  associو  assess، 850/8با وزن 

 supportو  affect ،chang ،relat ،role هایو واژه 811/8با وزن  satisfact، 818/8وزن 

ر . بايد در نظشوندیممثبت را شامل  شناسیروانموضوعات جزئی مطالعات  با وزن صفر

م بنابراين مفاهی؛ تر استضوع جزئیکمتر باشد مو 803/8داشت که هرچقدر وزن مفاهیم از 

affect, chang, relat, role, support با  هم رخدادی گونهچیه درواقع

positivepsycholog صورتبه، های جزئی و اصلینداشته اما از طريق ارتباط با موضوع 

را  هاآنتوان به همین دلیل می در ارتباط است؛ positivepsycholog غیرمستقیم با

بت: با مث شناسیروانهای اصلی . موضوعمثبت دانست شناسیروانهای ترين موضوعجزئی

شده مفاهیم پذيرفته هم رخدادیو با در نظر گرفتن میزان  0 توجه به نتايج حاصله از جدول

شده با وزن بیشتر از مفاهیم پذيرفته واژه 81، نمايه سالتون بر اساس positivepsycholog با

همین جدول مفهوم  بر اساسهای اصلی در نظر گرفته شد. نگین( موضوع)میا 803/8از 

positivepsycholog  811/8با وزن ،intervent  001/8با وزن ،posit  085/8با وزن ،

develop  811/8با وزن ،studi  813/8با وزن ،promot  818/8با وزن ،individu  با وزن

891/8 ،adult  890/8با وزن ،behavior  811/8وزن با ،health  وpractic  مشترکاً با وزن

813/8 ،clinic  811/8با وزن ،strength  818/8با وزن ،happi  859/8با وزن ،human با 

 818/8با وزن  experiو  838/8با وزن  perspect، 831/8با وزن  mental، 855/8وزن 
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 803/8ن مفاهیم از مثبت در نظر گرفته شدند. هرچقدر وز شناسیروانموضوعات اصلی 

ترين اصلی عنوانبه interventتر است؛ بر همین مبنا مفهوم موضوع اصلی، بیشتر باشد

مثبت  شناسیرواندر صدر لیست موضوعات اصلی  positivepsychologموضوع بعد از 

واژگان توسط متخصصین موضوعی حوزه  هم رخدادیقرار دارد. تحلیل نتايج حاصله از 

 واند هدف اين بررسی را به نحو بهتری بیان کند.تمی، موردنظر

ر اساس : بمثبت شناسیروان اصلیهای های جزئی و موضوعتفسیر روابط بین موضوع

مثبت شناخته شد. رابطه  شناسیروانموضوعات اصلی  عنوانبههجده واژه ، 0نتايج جدول 

های جداول بر اساس هآمده است و داد 88تا  1اين موضوعات با ساير واژگان در جداول 

ای فرعی همنظور موضوع« اولويت ارتباطی نزديک»تفسیر گرديد. در بیان  0مقايسه با جدول 

رای ارتباط های اصلی دامنظور موضوع« اولويت ارتباطی باال» دارای بیشترين ارتباط و در بیان

اولويت ارتباطی مفاهیمی که بیشترين  88تا  1بر مبنای جداول  .با واژه مورد تفسیر است

، model ،measur ،life ،person ،educدارند به ترتیب  موردنظرنزديک را با مفهوم 

associ ،acsess ،gener ،emot ،outcom  وpeopl  هستند. در مقابل مفاهیمrole ،

increas ،neg ،relat ،analysi ،optim ،chang ،discuss ،construct ،concept ،

effect ،support ،satisfact  وparticip  دارای کمترين اولويت ارتباطی نزديک

. بر اساس همین جداول مفاهیمی که بیشترين اولويت باشندیمجداول مذکور  درمجموع

 clinicو  posit ،health ،studi ،devlopدارند به ترتیب  موردنظرارتباطی باال را با مفهوم 

، individu ،promot، behavior ،practic ،experi ،happiهستند. در مقممابل مفاهیم 

human ،adult ،strength ،mental ،perspect  وintervent  دارای کمترين اولويت

 استفاده اب مثبت شناسیشبکه موضوعی روان .باشندیمجداول مذکور  درمجموعارتباطی باال 

، 08جدول ز ا آمدهدستبهنتايج  بر اساساسکوپوس:  استنادی پايگاه در منابع منتشرشده از

های اصلی شناخته خوشه عنوانبهواژه پذيرفته شده؛  8با  3واژه و خوشه  88با  0خوشه 

های اصلی از بین مفاهیم منتخب را بیشترين تعداد موضوع 1و  5، 8های شوند و خوشهمی

 118/8با فاصله اقلیدوسی  8و  0های خوشه، 08همین جدول  بر اساسداراست. همچنین 

لی و های اصارتباط تنگاتنگ موضوع دهندهنشانکه  رين فاصله را از همديگر دارندکمت
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بیشترين فاصله را  180/8با فاصله  9هاست. بر مبنای همین جدول خوشه جزئی در اين خوشه

مفهوم اصلی  81از  کدامچیهها دارد و اين فاصله بارز با قرار نگرفتن با تمامی خوشه

 ين خوشه کامالً قابل توجیه است.مثبت در ا شناسیروان

های های اصلی هستند و خوشهخوشه، واژه 8با  3واژه و خوشه  88با  0خوشه ، درنتیجه

و  0ای ههای اصلی از بین مفاهیم منتخب را داراست. خوشهبیشترين تعداد موضوع 1و  5، 8

ن و جزئی در ايهای اصلی دهد ارتباط بین موضوعکه نشان می کمترين فاصله را دارند 8

بین  مثبت یشناسروان درونیبیشترين ارتباط در ساختار ها بیشتر است بر همین مبنا خوشه

با  8در خوشه  strengthو  adult ،construct ،individu ،positivepsychologمفاهیم 

و  affect ،chang ،develop ،educ ،emot ،model ،optim ،posit ،roleمفاهیم 

support ها بیشترين فاصله را از اغلب خوشه، 9برقرار است. در مقابل خوشه  0وشه در خ

هاست. در های خوشه با موضوعات ديگر خوشهحداقل شباهت موضوع دهندهنشاندارد که 

 در آينده تبديل به، با مفاهیم قرار گرفته در آن 9که خوشه  گرددیمهمین خصوص پیشنهاد 

 يک حوزه مطالعاتی مستقل گردد.

 نابعم

بندی (. روشی نوين برای دسته8111. )یالل، پزشک و حمدمهدیم، سپهری، ابکب، تیموری

نامه فصلهوشمند متون علمی )مطالعه موردی مقاالت فناوری نانو متخصصان ايران(. 

 .81-8، (0)0. سیاست علم و فناوری

 تاريخ نگاشتیتحلیل استنادی و ترسیم نقشه  (.8111) .عصاره فريده و زاده میتراپشوتنی

 .0881تا  0888 یهاسالتولیدات علمی کشاورزی در نمايه استنادی علوم در 

 .50-01، (8) 05، پردازش و مديريت اطالعات

ه رشت یهانامهانيپا بر اساسنگاشت نقشه علمی کتابداری (. 8188. )میدهح، زادهجبرئیل

 باطبائی.دانشگاه عالمه ط، کارشناسی ارشد نامهپايان. کتابداری ايران

تعاريف و کارکردهای ، (. بررسی مفاهیم8111). حمدا، شعبانی هرا وز، آبادیچاوشی نجف

 .03-85، (3)0، فصلنامه دانش شناسیسنجی. ی علمتحلیل استنادی در حوزه
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(. بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار 8119. )ريدهف، عصاره و میررضاا، اصنافی، لیع، حمیدی

 سنجی واطالع، سنجیعلم، سنجیهای کتابدر حوزه هدشدیتولانتشارات علمی 

فصلنامه . 0885تا  8888 یهاسالطی  Web of Scienceدر پايگاه  یسنجوب
 .810-818، (0) 30، رسانیاطالعکتابداری و 

ار ساخت میواژگان در ترس هم رخدادی لیکاربرد روش تحل یبررس(. 8181) .مهری، صديقی

 تيريپژوهشنامه پردازش و مد. (یسنجاطالع: حوزه یرد)مطالعه مو یعلم یهاحوزه

 .181-191، (0) 18، اطالعات

(. مدل فرايندی 8118. )تاحف، دهآقازاده ده و حمدم، ابويی اردکانی، سنح، عابدی جعفری

 .50-35، 31، رهیافتعلم.  یهانقشهترسیم 

 شناسیانرومثبت رويکرد نوين  شناسیروان(. 8111. )رضیهم، قريشیان و الدينظامن، قاسمی

 .883-81 ،(50و  58)85، یدرمانروان یهاتازهبه طبیعت انسان. 

ا استفاده بر تئاتر ب تأکیدنگاشت علم حوزه هنرهای نمايشی ايران با (. 8185) .نرگس، فرقدسی
 دانشگاه شاهد.، نامه کارشناسی ارشد. پايانواژگانیاز روش تحلیل هم

 ،کارشناسی ارشد ینامهپايان. انوتکنولوژیعلمی ن ینقشهترسیم (. 8119ا. )، محمدی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

ا های عمومی بترسیم نقشه علم در حوزه مطالعاتی کتابخانه(. 8183) .ساداتسپیده، موسوی
انشگاه آزاد د، نامه کارشناسی ارشد. پايانبر تولیدات علمی پژوهشگران ايرانی تأکید

 واحد علوم و تحقیقات تهران.اسالمی 

 ستمیس یالگو ی(. طراح8189. )یمهد دیس، یطاهر، رضاعلی، نسب یعبد، عصمت، یمؤمن

گارش پژوهش و ن. یکاوبر متن یمبتن یدانشگاه هایکتاب یابياعتبار یافزارنرم

 .99-11(, 30)00، یکتب دانشگاه

نقشه  میترس (.8188) .هدیم، ادهفاتح ز و سید حبیب اهلل، انیطباطبائ، حمودم، جزء یناصر

 نيدانش در ا گذاریسیاستبا هدف کمک به  رانيدر ا یفناور تيريدانش مد

 90-35، (1)8، یعلم و فناور استیسحوزه. 
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