سالهای  :2013-2017مطالعه علمسنجی
1

سعيد غفاري

2

شعله زکياني

2

ایرج ملکي

.1

گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیامنور واحد قم ،قم ،ایران0000-0002-1776-3229 :ORCID .

.2
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چکيده
هدف :مطالعات علمسنجی یکی از کارآمدترین روشهای ارزشیابی علمی در پایگاههای اطالعاتی معتبر است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و
ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران حوزه روانشناسی طی سالهای  2013-2017در نظام استنادی  ISIمیباشد.

روشها:

این تحقیق دارای رویکرد کاربردی بوده و با استفاده از شاخصهای علمسنجی انجام شد .جامعه آماری ،مقاالت نمایه شده مرتبط با

روانشناسی بین سالهای  2013تا  2017توسط پژوهشگران در نظام استنادی  ISIبود .برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد .همچنین
جهت ترسیم نقشه همرخدادی واژگان از نرمافزار ترسیم نقشه  VOS-Viewerکمک گرفته شده است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد بیشترین سهم تولیدات حوزه روانشناسی مربوط به سال  2017میباشد .همچنین بررسی حوزههای موضوعی نیز
نشان داد که مقوالت اخالق -رفتار ،افسردگی ،سالمت روان نقاط داغ حوزه مذکور را تشکیل میدهد .مقوالت رفتار -اخالق ،سالمت ،آموزشوپرورش،
چشمانداز -دیدگاهها و سالمت روانی پرکاربردترین مقوالت حوزه روانشناسی بود .از میان مقوالت موضوعی مقوله سالمت روان بیشترین ارتباط را با
دیگر حوزههای موضوعی این حوزه داشت .همچنین نتایج نشان میدهد که بین طول واژه و تعداد دفعاتی که واژهها در هر متن بکار میرود رابطه
معکوس وجود دارد
نتيجهگيری :با توجه به اهمیت سالمت روان در جوامع امروزی ،پژوهشگران این حوزه باید تمامی حیطهها را در تحقیقات خود مورد مطالعه قرار
داده تا از این طریق بتوانند سالمت افراد و سالمت جامعه را ارتقا و حفظ نمایند.

کليدواژهها :مقاالت علمی ،روانشناسی ،علمسنجی.ISI ،
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1398/1/28 :اصالح نهایی98/4/20 :
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ارجاع :غفاري سعيد ،زکيانی شعله ،ملکی ایرج .ارزیابی توليدات علمی پژوهشگران حوزه روانشناسی در نظام استنادي ISIطی سالهاي  :2013-2017مطالعه علمسنجی .مجله اطالعرسانی پزشکی
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همچون  Google Scholar ،Scopus ،ISIاز ابزارهای علمسنجی

مقدمه:
علمسنجی یکی از متداولترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی

محسوب میشوند [.]1

و مدیریت پژوهش است .بررسی کمی تولیدات علمی ،سیاستگذاری

مصورسازی تولیدات علمی یکی از انواع پژوهشهایی میباشد که در

علمی ،ارتباطات علمی دانشپژوهان و ترسیم نقشه علم ،برخی از

میان پژوهشگران حوزههای مختلف بسیار مرسوم شده و نظر بسیاری را

موضوعات این حوزهاند .در علمسنجی ،ارتباطات علمی و شیوههای تولید،

به خود جلب نموده است .تحلیل همرخدادی واژگان نیز که در سالهای

اشاعه و بهرهگیری از اطالعات علمی به روش غیرمستقیم و با بررسی

اخیر بین متخصصان و پژوهشگران حوزههای مختلف علمی رایج شده

منابع و ماخذ آنها ارزیابی میشود .نمایههای استنادی معتبر بینالمللی

است ،با استفاده از فنون علمسنجی به مصورسازی زیر حوزههای
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ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران حوزه روانشناسی در نظام استنادی  ISIطی

تولیدات علمی حوزه روانشناسی

موضوعی در حوزههای علمی میپردازد و ارتباط بین این زیر حوزهها را با

وبسنجی و ذخیره و بازیابی اطالعات اختصاص دارد .همچنین

یکدیگر مشخص مینماید [.]2

موضوعات مکانیابی کتابخانهها ،اشاعه اطالعات گزینشی ،آموزش و

به بیانی دیگر تحلیل همرخدادی واژگان ابزاری در کشف دانش و
ترسیم نقشههای علمی است .در این شاخص ،واژگان کلیدی در عنوان،

اطالعسنجی با توجه به شاخص مرکزیت نزدیکی ،دارای بیشترین تأثیر
در شبکه هستند [.]6

ارتباط شناختی میان یک مجموعه از مدارک را نشان میدهد [.]3

تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از نرمافزار VOS-Viewer

بررسی بروندادهای پژوهشی و وضعیت کلی پژوهش با استفاده از فنون

پرداختند .یافتههای مربوط به سالهای  1990-1999نشان داد که در

علمسنجی و مصورسازی به ثبت و ضبط تغییرات و بررسی جنبههای

این نقشه  60خوشه و  1357پیوند شناسایی شده و مقولههای مدیریت و

گوناگون یک حوزه پژوهشی کمک میکند .مصورسازی حوزههای علمی

مغز نقاط داغ این دوره میباشند .همچنین نقشه مربوط به سالهای

سبب ردگیری روابط پنهان میان حوزههای موضوعی و ترسیم حرکت

 2009-2000دارای  17خوشه و  4538پیوند بوده که مقوله موضوعی

علم میشود .همانطور که گفته شد ،همرخدادی واژگان شیوهای مؤثر در

مدیریت در نقشه به عنوان نقاط داغ معرفی شد .نقشه مربوط به سالهای

مصورسازی ساختار علم است که برای ارائه تصویری از چهارچوب فکری

 2016-2010نیز دارای  10خوشه و  7858پیوند بود که در این دوره نیز

یک حوزهی تحقیقاتی که با تولید فزاینده علم همراه است ،به کار میرود.

مدیریت دارای بیشترین پیوند با دیگر مقوالت بود [.]7

یکی از حوزههای تحقیقاتی ،روانشناسی میباشد که در عصر حاضر

شکریهزاده و همکاران پژوهشی در حوزه تحقیقات کشاورزی استان

بسیار اهمیت یافته و توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب نموده

کرمانشاه با هدف ترسیم حوزههای علمی با استفاده از روش همواژگانی

است و هر روز شاهد چاپ مقاالت بسیاری در این حوزه تحقیقاتی

انجام دادند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد روند رشد تحقیقات علمی

هستیم .ارزیابی اینگونه تحقیقات بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد ،زیرا

بین سالهای  1378تا  1392به ﺻورت ﺻعودی میباشد؛ و نتایج حاﺻل

با انجام چنین ارزیابیهایی میتوان از عملکرد پژوهشگران حوزه باخبر

از نقشه موضوعات اﺻلی مقاالت کشاورزی ،موضوعاتی مانند گندم ،نخود،

گردید [.]4

جو ،زراعت ،آب ،کلزا ،خشکی و ژنتیک میباشند؛ و در نقشه موضوعات

در ادامه بهاختصار پیشینههایی مرتبط با موضوع پژوهش ذکر
میگردد.
ناﺻریجزه و همکاران در پژوهشی با عنوان ترسیم نقشه دانش

اﺻلی مقاالت حوزهی کشاورزی استان کرمانشاه موضوعات تجزیه ،زراعت،
گندم ،خاک ،تنوع ،روشهای آماری و  ...به عنوان موضوعات اﺻلی
شناخته شدند [.]8

مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاستگذاری دانش در حوزه

 Zhouو همکاران پژوهش خود با بهره گرفتن از تحلیل همرخدادی

ایران ،درﺻدد فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاستهای علمی

واژگان فقط عناوین  1652مجله چینی که در پایگاه استنادی مقاالت

برآمدند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل همرخدادی

علمی و فنی چین در سال  2005نمایه شده بود را مورد بررسی قرار

کلمات ،نقشه مفهومی رشته مدیریت فناوری (از  54مفهوم تشکیل شده)

دادند .پس از ارزیابی واژههای استخراج شده ،تعداد  58واژه تأیید شدند

حاﺻل شده و سپس با استفاده از نرمافزار مصورساز  ،VOS-Viewerبه

که از این تعداد تنها دو واژه چینی و مجله به زبان انگلیسی بود و سایر

ﺻورت گرافیکی در فﻀای دوبعدی ترسیم شده است .براساس نقشه

واژهها چینی بودند .برای  58واژه در  16542عنوان مجله ،ماتریس

حاﺻل شده از تحلیل کل مدارک ،تحقیق و توسعه ،نوآوری ،مدیریت

نامتقارن تشکیل شد .برای ماتریس دادهها از نرمافزار  SPSSو جهت

دانش ،سیاستگذاری ﺻنعتی ،تجاریسازی فناوری و سیاستگذاری علم

ترسیم نقشههای موضوعی از نرمافزار  Pajekاستفاده شد .نتایج نشان داد

و فناوری پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری در ایران

بین تحلیل همرخدادی واژگان با استفاده از لغات چینی و لغات انگلیسی

هستند [.]5

تفاوت معناداری وجود ندارد [.]9

حاضری و همکاران پژوهشی با هدف تحلیل همواژگانی مقاالت

 Blessingerو  Frasierدر مقاله خود به بررسی گرایشهای مقاالت

مستخرج از پایاننامههای کارشناسیارشد علم اطالعات و دانششناسی به

و سمینارهای ارائه شده در مجالت علوم کتابداری و اطالعرسانی طی یک

انجام رساندند .یافتههای پژوهش نشان داد با توجه به شاخصهای

دهه پرداختند .آنان گرایشهای موضوعی را در پنج طبقه گروهبندی

مرکزیت رتبه و مرکزیت بینابینی ،بیشترین ارزش به موضوعات اینترنت،

کردند که شامل عملکردهای کتابخانه  33درﺻد ،پژوهش در کتابداری و
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چکیده یا متن مدارک بررسی میشوند و همرخدادی کلیدواژهها میزان

نیککار و همکاران به پژوهشی با عنوان ترسیم نقشه موضوعی
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غفاری و همکاران

تولیدات علمی حوزه روانشناسی

اطالعرسانی  20درﺻد ،حرفه کتابداری  20درﺻد ،فناوری  18درﺻد و

موضوعات مورد عالقه پژوهشگران این حوزه دست پیدا کرد .همچنین

بررسی انتشارت  11درﺻد بود [.]10

موضوعاتی که دارای فقر تولید علمی میباشند را شناسایی نمود .از آنجا

 Wangو همکاران با استفاده از یک رویکرد واژهکاوی به بررسی

که تاکنون پژوهشی در حیطه روانشناسی با اهداف این پژوهش ﺻورت

تعامل پویایی حوزههای پژوهشی نانو پرداختند .گردآوری دادههای

نگرفته است ،پژوهش حاضر تالش دارد با به تصویر کشیدن نقشه

پژوهش از بین بروندادهای علمی منتشر شده در  8700مجله در بازه

همرخدادی واژگانی حوزه روانشناسی به این مسئله پاسخ دهد که طی

زمانی  12ساله ( )2009-1998در حوزه فناوری نانو از پایگاه Web of

دوره مورد بررسی چه زمینههایی از حوزهی روانشناسی بیشتر مورد توجه

 Scienceانجام شد .با استفاده از روش تحلیل محتوای واژگان مدارک ،هر

پژوهشگران قرار گرفته است.

برای تبیین یکپارچگی بین حوزههای موضوعی علم نانو از همرخدادی
واژگان بروندادهای علمی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد گرایش
عمومی برای یکپارچگی دانش در حوزههای مجزای فناوری نانو وجود
دارد و میزان این گرایش به شاخصهای انتخاب شده بستگی دارد .نتایج
نشان میدهد فنون بکار رفته در حوزههای پژوهشی نانو با گذر زمان
تفاوت بسیاری پیدا کردهاند .نتایج بررسی بروندادهای علمی و تحلیل
استنادی نیز تأیید میکنند که فناوری نانو به مرحله بلوغ نسبی توسعه
یافته و به یک فن استاندارد و مدون تبدیل شده است [.]11
 Huو همکاران پژوهشی با هدف بررسی تحوالت پژوهشی حوزه
علم اطالعات و دانششناسی به انجام رساندند .یافتههای پژوهش آنها
نشان داد موضوعات خدمات اطالعاتی ،بازیابی اطالعات ،کتابخانه دیجیتال
و هوش رقابتی در کشور چین ،در حال توسعه میباشند .همچنین کاربرد
فناوری با مفاهیمی نظیر هستانشناسی ،دادهکای و وبمعنایی به عنوان
موضوعات داغ پژوهشی شناخته شدند [.]12
 Chenو همکاران با تهیه ماتریس همرخدادی کلیدواژههای مقاالت
 19مجله هسته و با در نظر گرفتن رخداد کلیدواژهها در انتشارات هر
موسسه ،در مقایسه با دیگر موسسهها ،به شناسایی موضوعات مورد عالقه
 8موسسه پژوهشی معروف این کشور و خوشهبندی موضوعات پرداختند.
یافتهها نشان داد که چه موضوعاتی در هر موسسه بیشتر کاربرد داشته
است و در نتیجه روابط موضوعی بین مؤسسات به تصویر کشیده شد
[.]13

مواد و روشها:
این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علمسنجی به شمار میرود.
جامعه آماری را پژوهشهای مرتبط با روانشناسی تشکیل میدهند که در
بازۀ زمانی  2013تا  2017توسط پژوهشگران انجام شده و در وبگاه ISI

نمایه شدهاند .روش گردآوری دادهها به این ﺻورت بود که با استفاده از
برچسب * TS= psychبرای مشخص کردن موضوع در حوزه
روانشناسی و  PYجهت مشخص کردن محدوده زمانی مورد نظر از نمایه
استنادی علوم بازیابی شد .در این تحقیق 4602 ،کلیدواژه از عنوان،
چکیده و کلیدواژههای مقاالت با توجه به حوزه موضوعی روانشناسی
استخراج گردید که پس از ترجمه کلیدواژهها ،عملیات یکدستسازی و
استانداردسازی بدون غربالگری ﺻورت گرفت و وارد نرمافزار مربوطه
گردید.
از آنجا که حجم کلیدواژهها بسیار باال بود ،از میان کلیدواژههای
مستخرج ،کلیدواژههایی با بسامد بیش از ده مرتبه انتخاب شدند و پس از
استانداردسازی با سرعنوانهای موضوعی ،نقشه مربوطه رسم گردید.
سپس با اعمال محدودیت به سالهای  2013-2017تعداد  4602مقاله
بازیابی گردید .دادههای ذخیره شده از طریق نرمافزار  Excelبازخوانی
گردید .کلیدواژههای مقاالت استخراج و عملیات یکدستسازی و حذف
کلیدواژههای نامرتبط انجام شد .برای رسم نقشههای موضوعی نرمافزار
 VOS-Viewerمورد استفاده قرار گرفت.

امروزه مسئله سالمت و روان ،بهداشت فردی و جمعی جامعه بسیار
مورد توجه افراد مختلف قرار گرفته است و مسئله سالمت افراد در جامعه

یافتهها:

بسیار مهم و ضروری میباشد .از این رو پژوهشگران بسیاری در حوزه

نمودار  1روند رشد تولیدات علمی حوزه روانشناسی را طی سالهای

سالمت مشغول به کارند .روانشناسی نیز از جمله اموری ست که به دلیل

 2017-2013در نمایه استنادی  ISIنشان میدهد .همانگونه که

ماهیت آن ،هر روز شاهد تولید علم در این حوزه علمی هستیم ،بنابراین

مشاهده میشود تولیدات طی این پنج سال به ﺻورت ثابت نمیباشد و با

توجه به تولیدات علمی این حوزه و ارزیابی آن بسیار ضروری است .در

گذشت هر سال به تعداد تولیدات در این حوزه افزوده شده است .کمترین

واقع با مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی حوزه روانشناسی میتوان به
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یک از مدارک به حوزههای موضوعی کلیتر اختصاص داده شدند .سپس
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سهم تولیدات علمی مربوط به سال  2013با  684رکورد و بیشترین سهم

مربوط به سال  2017با  1079رکورد میباشد.

در نقشههایی که با استفاده از نرمافزار  VOS-Viewerرسم
میشود ،اهمیت موضوعات براساس رنگهای مختلف نشان داده میشود.

که بهوسیله این مقوالت نقشه زیر با طیفی از رنگهای مختلف نشان داده
شده است.

رنگهای آبی شامل موضوعات و مقولههایی ست که امکان دارد تاکنون

براساس تصویر  ،1مقوالتی همچون اخالق -رفتار با چگالی

پژوهشی در آن حوزهها ﺻورت نگرفته و در آینده توسط پژوهشگران آن

 ،52/1027سالمتی با چگالی  ،35/8849افسردگی با چگالی 35/3336

حوزهها پژوهشهایی انجام خواهد شد و یا اگر پژوهشی ﺻورت گرفته به

و سالمت روان با چگالی  35/2719پرتاثیرترین مقوالت حوزه روانشناسی

دلیل کم بودن فراوانی کلیدواژهها ،حذف شدهاند .بنابراین نقاط آبیرنگ

میباشند .از آن جهت که این مقوالت نقاط قرمز را در نقشه به خود

دارای کمترین وزن چگالیاند.

اختصاص دادهاند ،این مقوالت را نقاط داغ حوزه روانشناسی مینامند.

رنگهای قرمز که با اهمیتترین مقوالت را نشان میدهند در

پنج مقوله رفتار -اخالق با  ،138سالمت با  ،115آموزشوپرورش با

اینگونه نقشهها به نقاط داغ مشهور هستند .در واقع اینگونه مقوالت به

 ،90چشمانداز -دیدگاهها با  83و سالمت روانی با  79رخداد

دلیل فراوانی زیاد دارای وزن چگالی بیشتریاند .از این رو این مقوالت با

پرکاربردترین مقوالتی هستند که بیشترین مطالعات حوزه روانشناسی را

اهمیتترین مقوالت موضوعی حوزه مورد بررسیاند.

در برگرفتهاند .از این رو ،میتوان این مقوالت را حوزههای پرکاربردی

تصویر  1نقشه همرخدادی واژگان را در مقاالت پژوهشگران حوزه
روانشناسی طی سالهای  2013-2017نشان میدهد 85 .مقوله اﺻلی

دانست که نظر پژوهشگران را بیش از سایر حوزهها به خود جلب
نمودهاند.

که حاﺻل عملیات استانداردسازی کلیدواژهها میباشد ،وارد نرمافزار شده

شکل  -1نقشه همرخدادی واژگان
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سالهای  2013-2017از دیداریسازی شبکه استفاده شده است .با وارد

تصویر با رنگ قرمز مشخص شده ،بزرگترین و برترین خوشه میباشد.

نمودن کلیدواژههای استخراج شده از مقاالت حوزه روانشناسی 85 ،گره

این خوشه دارای  21مقوله موضوعی و  509پیوند است که از میان

که هرکدام متعلق به یک مقوله یا موضوع میباشد ،تشکیل گردید که این

مقوالت ،مقوله سالمت روانی دارای بیشترین پیوند ( 52پیوند) با دیگر

گرهها در تصویر به ﺻورت دایرههایی با اندازههای مختلف قابل مشاهدهاند.

اعﻀای شبکه بوده و از این رو گره مربوط به آن دارای اندازه بزرگتری

در شبکههای ارتباطی هر چه اندازه یک گره بزرگتر باشد به این

نسبت به سایر گرههای خوشه مذکور میباشد .خوشه شماره دو که در

معناست که گره مذکور با تعداد زیادی از همسایگان خود دارای ارتباط

تصویر به رنگ سبز نشان داده شده با  14عﻀو و  351پیوند خوشه ایست

میباشد .در بین گرههای تشکیلشده تعدادی خطوط نیز مشاهده

که از لحاظ برقراری پیوند در رتبه دوم قرار دارد .از میان مقوالت ،مقوله

میشود که این خطوط در چنین نقشههایی با عنوانهایی همچون پیوند،

رفتار -اخالق دارای بیشترین پیوند ( 49پیوند) با سایر گرهها میباشد .به

یال و لینک نام برده میشوند .پیوندها ارتباطات حوزههای مختلف با

طور کلی مقوله موضوعی سالمتی با برقراری  57پیوند با سایر گرهها از

یکدیگر را نشان میدهد .هر چه این خطوط با ضخامت بیشتری رسم

نظر برقراری ارتباط توانسته رتبه یک را به دست آورد این مقوله در خوشه

شده باشند نشاندهنده ارتباط بیشتر ﺻاحبان دو گره با یکدیگر میباشد.

شماره پنج جای گرفته است.

در این شبکه  8خوشه و  923پیوند ،تشکیل شده است.
همانگونه که در تصویر  2مشاهده میشود ،در دیداریسازی شبکه،
خوشههای تشکیل شده هر یک بارنگهای خاﺻی نشان داده میشوند.

شکل  -2ارتباط موضوعات استخراجشده در نقشه موضوعی

بحث و نتيجهگيری:

به کار میروند ،رابطه معکوس وجود دارد .واژگان سنجه مهمی در تحلیل

اولین کوششها در زمینه تحلیل واژگان متن توسط  Zipfﺻورت

محتوا هستند .با مطالعه بسامد واژگان میتوان به شناسایی مفاهیم و

گرفت .مصطفوی و همکاران در مطالعهای فراوانی واژههایی که در متون

موضوعات پژوهشی علوم پرداخت .این رویکرد بر پایه اهمیت زیاد واژگان

انگلیسی بهکار رفتهاند به مصادیقی برای اﺻل کمترین کوشش دست

پر بسامد استوار است .به این معنی که تکرار زیاد یک واژه بیانگر اهمیت،

یافتند .آنها دریافتند بین طول واژه و تعداد دفعاتی که واژهها در هر متن

توجه یا تأکید یک واژهی خاص ،یک ایده یا مفهوم مرتبط به آن است

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

37

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 13:52 +0330 on Wednesday December 1st 2021

برای نشان دادن ارتباط موضوع مقاالت حوزه روانشناسی طی

بررسی خوشههای حوزه روانشناسی نشان داد ،خوشه شماره یک که در

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.33

غفاری و همکاران

تولیدات علمی حوزه روانشناسی

[ .]14بر این اساس ،در پژوهش حاضر همرخدادی واژگان در مقاالت

نمودهاند .نتایج این بخش از پژوهش نیز نشان داد که مقوالت عﻀو خوشه

حوزه روانشناسی شاخصی برای تحلیل محتوای مقاالت مورد بررسی

یک دارای بیشترین ارتباطات با دیگر حوزهها هستند و از میان مقوالت

قلمداد شد.

این خوشه مقولهی سالمت روان بیشترین ارتباط را با دیگر حوزهها داشته

چنانچه از نتایج پژوهش برمیآید روند تولیدات علمی پژوهشگران

است که با تحقیق شکریزاده و همکاران ،مطالعه  Blessingerو

حوزه روانشناسی طی سالهای  ،2013-2017به ﺻورت ﺻعودی به

 Frasierو همچنین با پژوهش  Chenو همکاران همخوانی دارد

رشد خود ادامه داده است و با گذشت هر سال تعداد تولیدات این حوزه

[.]8،10،13

سالمت روان و آرامش روح افراد جامعه ارتباط دارد ،بنابراین به نظر

نموده ،مقوله سالمتی میباشد؛ که نشان میدهد سالمتی در ارتباط

میرسد پژوهشگران این حوزه به اهمیت آن پی بردهاند و هر سال به

مستقیم با تمامی حوزهها میباشد.

تعداد تولیدات افزوده شده است که این تحقیق با نتایج پژوهش ناﺻری
جزه و همکاران و حاضری و همکاران همخوانی دارد [.]5،6

از محدودیتهای پژوهش عدم استفاده و یا استفاده نادرست از
کلیدواژههای موردنظر محقق در برخی از مقاالت و قرار نگرفتن در لیست

بررسی حوزههای موضوعی نیز نشان داد که مقوالت اخالق -رفتار،

مقاالت بازیابی شده اشاره کرد .از آنجا که این پژوهش به ﺻورت مقطعی

افسردگی ،سالمت روان از جمله زمینههای موضوعی میباشند در نقشه

میباشد ،نتیجهگیری درباره تعمیم نتایج آن به سالهای قبل و بعد از بازه

چگالی دارای بیشترین وزن هستند و از این لحاظ میتوان این موضوعات

زمانی مزبور دشوار است.

را تأثیرگذارترین موضوعات این حوزه دانست .این حوزهها با قرار گرفتن در

از آنجا که روانشناسی حوزه بسیاری مهم در حیطه سالمت روح و

نقاط قرمز به عنوان مقوالت داغ حوزه روانشناسی شناخته شدند .از طرفی

روان افراد جامعه میباشد ،ضروریست پژوهشگران این حوزه تمامی

شناسایی مقوالت پرکاربرد نشان داد که پنج مقوله رفتار -اخالق ،سالمت،

حیطهها را در تحقیقات خود مورد مطالعه قرار دهند تا بتوانند سالمت

آموزشوپرورش ،چشمانداز -دیدگاهها و سالمت روانی به ترتیب با ،138

افراد و جامعه را ارتقا و حفظ نمایند.

 83 ،90 ،115و  79رخداد پرکاربردترین مقوالتی هستند که بیشترین

با توجه به اهمیت انجام پژوهش در حوزه روانشناسی انتظار میرود

مطالعات حوزه روانشناسی را در بر گرفتهاند .ازاینرو ،میتوان این مقوالت

متخصصان و محققان روانشناس کشور ،تولیدات بیشتری در این حوزه به

را حوزههای پرکاربردی دانست که نظر پژوهشگران را بیش از سایر

خود اختصاص دهند .همچنین پیشنهاد میشود سیاستگذاران با

حوزهها به خود جلب نمودهاند که با تحقیق  Huو همکاران همخوانی

برنامهریزی بهتر ،تسهیل بستر پژوهش ،بهکارگیری افراد متخصص،

دارد[.]12

توانمند و جوان نسبت به فعال کردن بخشهای پژوهش و توسعه

از دیگر نتایج پژوهش حاضر شناسایی ارتباطاتی است که مقوالت

تولیدات علمی اقدام نمایند.

موضوعی استخراج شده از مقاالت حوزه روانشناسی با یکدیگر برقرار
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Original Article
Abstract
Aim: Scientific studies are one of the most effective methods of scientific evaluation in
valid databases. The purpose of this study was to investigate and evaluate the scientific
production of researchers in the field of psychology during 2013-2017.
Methods: All articles related to psychology indexed in the ISI citation system within the
years 2013-2017 were retrieved and reviewed where qualified meeting the inclusion criteria
were selected as the statistical population. Excel software was used to draw the diagram and
VOS viewer mapping software with the capacity of drawing up the vocabulary map.
Results: Findings indicated that the year 2017 has the largest share of scientific production
in the field of psychology. Also, in the study of the subject areas; results showed that articles
related to behavior and moral issues, depression and mental health were greatly significant
in this field. Categories such as behavior and moral issues, health, education, views and
perspectives as well asmental health were the most used issues in the field of psychology.
Among the subject categories, the field of mental health has been observed to be closely
related to other fields in this category. Results also indicated that there is an inverse relation
between the length of the word and the number of times the words are used in each text.
Conclusion: Given the importance of mental health in today's societies, researchers in this
field should study all areas in their research in order to improve and maintain the health of
the people and the health of the community.
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