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 مقدمه:
 یعلم هاییتفعال یابیارز یهاروش تریناز متداول یکی یسنجعلم

 گذارییاستس ی،علم یداتتول یکم یپژوهش است. بررس یریتو مد

از  یرخنقشه علم، ب یمو ترس پژوهاندانش یارتباطات علم ی،علم

 ید،تول هاییوهشو  یارتباطات علم ،یسنجعلم. در اندحوزه ینموضوعات ا

 یو با بررس یرمستقیمغبه روش  یاز اطالعات علم یریگبهرهاشاعه و 

 المللیینبمعتبر  یاستناد هاییهنما. شودیم یابیارز هاآنخذ امنابع و م

 یسنجعلم یاز ابزارها ISI ،Scopus، Google Scholarهمچون 

  [. 1]شوند یمحسوب م

که در  باشدیم هاییاز انواع پژوهش یکی یعلم یداتتول یمصورساز

را  یاریمرسوم شده و نظر بس یارمختلف بس یهاحوزه وهشگرانپژ یانم

 یهاکه در سال یزواژگان ن رخدادیهم یلبه خود جلب نموده است. تحل

شده  یجرا یلممختلف ع یهامتخصصان و پژوهشگران حوزه ینب یراخ

 یهاحوزه یرز یمصورسازبه  یسنجعلمبا استفاده از فنون  ،است
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ها را با حوزه یرز ینا ینو ارتباط ب پردازدیم یعلم یهادر حوزه یموضوع

 [.2] یدنمایمشخص م یکدیگر

در کشف دانش و  یواژگان ابزار رخدادیهم یلتحل یگرد یانیب به

در عنوان،  یدیشاخص، واژگان کل یناست. در ا یعلم یهانقشه یمترس

 یزانم هایدواژهکل رخدادیهمو  شوندیم یمتن مدارک بررس یا یدهچک

 [.3]دهد یمجموعه از مدارک را نشان م یک یانم یارتباط شناخت

پژوهش با استفاده از فنون  یکل یتو وضع پژوهشی یبروندادها یبررس

 یهاجنبه یررسو ب ییراتبه ثبت و ضبط تغ یسازو مصور یسنجعلم

 یعلم یهاحوزه ی. مصورسازکندیکمک م یپژوهش حوزه یکگوناگون 

حرکت  یمو ترس یموضوع یهاحوزه یانروابط پنهان م یریسبب ردگ

در  مؤثر اییوهواژگان ش رخدادیهم شد، گفته که طور. همانشودیعلم م

 یاز چهارچوب فکر یریتصو ارائه یساختار علم است که برا یمصورساز

 .رودیعلم همراه است، به کار م یندهفزا یدکه با تول یقاتیتحق یحوزه یک

که در عصر حاضر  باشدیم یروانشناس یقاتی،تحق یهااز حوزه یکی

را به خود جلب نموده  یاریو توجه پژوهشگران بس یافته یتاهم یاربس

 یقاتیتحق حوزه یندر ا یاریشاهد چاپ مقاالت بس روز هراست و 

 یراز ،باشدیم یتاهممهم و حائز  یاربس یقاتتحق گونهینا یابیارز .یمهست

از عملکرد پژوهشگران حوزه باخبر  توانیم هایییابیارز ینچن مبا انجا

 [. 4] یدگرد

مرتبط با موضوع پژوهش ذکر  هایییشینهپ اختصاربهدر ادامه 

  .گرددیم

 نشدا نقشه ترسیم عنوان با پژوهشیدر و همکاران  ناصریجزه

 حوزهدر  نشدا گذارییاستس به کمک هدف با یراندر ا فناوری مدیریت

 علمی هاییاستس هدایتو  موجود نشدا ضعیتو فهم صدددر ،یرانا

 همرخدادی تحلیلاز روش  ستفادها باها داده وتحلیلیهبرآمدند. تجز

( شده یلتشک مفهوم 54از ) فناوری مدیریت شتهر مفهومی نقشه کلمات،

 به ، VOS-Viewer مصورساز افزاراز نرم ستفادها باشده و سپس  حاصل

شده است. براساس نقشه  یمترس بعدیدو فضایدر  گرافیکیصورت 

 یریتمد ی،و توسعه، نوآور یقکل مدارک، تحق یلاز تحل شده حاصل

علم  یذارگیاستو س یفناور سازییتجار ی،صنعت گذارییاستدانش، س

 یراندر ا یفناور یریتموضوعات در دانش مد ینپرکاربردتر یو فناور

 [.5]هستند 

مقاالت  یواژگانهم یلبا هدف تحل یو همکاران پژوهش حاضری

به  شناسیدانشارشد علم اطالعات و یکارشناس هاینامهیانپامستخرج از 

 یهاپژوهش نشان داد با توجه به شاخص هاییافتهانجام رساندند. 

، ینترنتارزش به موضوعات ا یشترینب ابینی،ینب یترتبه و مرکز یتمرکز

 یناطالعات اختصاص دارد. همچن یابیو باز یرهو ذخ یسنجوب

، آموزش و ینشیاطالعات گز ها، اشاعهکتابخانه یابیموضوعات مکان

 یرتأث یشترینب یدارا یکی،نزد یتبا توجه به شاخص مرکز یسنجاطالع

 [.6]هستند در شبکه 

 ینقشه موضوع یمبا عنوان ترس یه پژوهشب و همکاران کارنیک

 VOS-Viewer افزارنرمبا استفاده از  یحوزه جراح یعلم یداتتول

نشان داد که در  1990-1999 یهامربوط به سال هاییافتهپرداختند. 

و  یریتمد یهاشده و مقوله ییشناسا یوندپ 1357خوشه و  60نقشه  ینا

 یهانقشه مربوط به سال ینن. همچباشندیدوره م ینا داغمغز نقاط 

 یبوده که مقوله موضوع یوندپ 4538خوشه و  17 یدارا 2009-2000

 یهاشد. نقشه مربوط به سال ینقاط داغ معرف عنوان بهدر نقشه  یریتمد

 یزدوره ن ینبود که در ا یوندپ 7858خوشه و  10 یدارا یزن 2016-2010

 [.7]بود مقوالت  یگربا د یوندپ ینریشتب یدارا یریتمد

استان  یکشاورز یقاتتحقدر حوزه  یو همکاران پژوهش زادهشکریه

 یواژگانبا استفاده از روش هم یعلم یهاحوزه یمبا هدف ترس کرمانشاه

 یعلم یقاتنشان داد روند رشد تحق هاآنپژوهش  هاییافته. دادندانجام 

 اصلح یجنتا ؛ وباشدیم یصعود صورت به 1392تا  1378 یهاسال ینب

مانند گندم، نخود،  یموضوعات ی،مقاالت کشاورز یموضوعات اصل از نقشه

موضوعات  در نقشه ؛ وباشندیم یکو ژنت یجو، زراعت، آب، کلزا، خشک

زراعت،  یه،استان کرمانشاه موضوعات تجز یکشاورز یمقاالت حوزه یاصل

 یموضوعات اصل عنوان بهو ...  یآمار یهاگندم، خاک، تنوع، روش

 [.8]شدند شناخته 

 Zhouیرخدادهم تحلیل از بهره گرفتنبا  خود همکاران پژوهش و 

مقاالت  یاستناد یگاهکه در پا ینیمجله چ 1652 عناوینواژگان فقط 

قرار  یبررس شده بود را مورد یهنما 2005در سال  ینچ یو فن یعلم

شدند  ییدواژه تأ 58 ادشده، تعد استخراج یهاواژه یابیدادند. پس از ارز

 سایربود و  یسیو مجله به زبان انگل ینیتعداد تنها دو واژه چ ینکه از ا

 یسعنوان مجله، ماتر 16542واژه در  58 یبودند. برا ینیها چواژه

و جهت  SPSS افزارها از نرمداده یسماتر یشد. برا یلنامتقارن تشک

نشان داد  یجااستفاده شد. نت Pajek افزارماز نر یموضوع یهانقشه یمترس

 یسیو لغات انگل ینیواژگان با استفاده از لغات چ یرخدادهم یلتحل ینب

 [.9]ندارد وجود  داریاتفاوت معن

Blessinger و Frasier مقاالت  هاییشگرا یدر مقاله خود به بررس

 یک یط یرسانو اطالع یشده در مجالت علوم کتابدار ارائه ینارهایو سم

 یبندرا در پنج طبقه گروه یموضوع هاییشگرادهه پرداختند. آنان 

و  یدرصد، پژوهش در کتابدار 33ه بخانکتا یعملکردها که شامل کردند

34 
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درصد و  18 یدرصد، فناور 20 یدرصد، حرفه کتابدار 20 یرساناطالع

 [.10]بود درصد  11انتشارت  یبررس

Wang  یبه بررس یکاوواژه یکردرو یکبا استفاده از و همکاران 

 یهاداده ینانو پرداختند. گردآور یپژوهش یهاحوزه یاییعامل پوت

مجله در بازه  8700شده در  منتشر یعلم یبروندادها ینپژوهش از ب

 Web ofه یگانانو از پا یفناور در حوزه( 1998-2009ساله ) 12 یزمان

Science واژگان مدارک، هر  یمحتوا یلانجام شد. با استفاده از روش تحل

اختصاص داده شدند. سپس  تریکل یموضوع یهادارک به حوزهاز م یک

 رخدادیهمعلم نانو از  یموضوع یهاحوزه ینب یکپارچگی یینتب یبرا

 یشپژوهش نشان داد گرا یجاستفاده شد. نتا یعلم یواژگان بروندادها

نانو وجود  یفناور یمجزا یهادانش در حوزه یکپارچگی یبرا یعموم

 یجدارد. نتا یبستگ شده انتخاب یهابه شاخص یشاگر ینا یزانم و دارد

نانو با گذر زمان  یپژوهش یهادر حوزهفنون بکار رفته  دهدینشان م

 یلو تحل یعلم یبروندادها یبررس یجاند. نتاکرده یداپ یاریتفاوت بس

 توسعه ینانو به مرحله بلوغ نسب یکه فناور کنندیم ییدتأ یزن ادیاستن

 [.11]است شده  یلاستاندارد و مدون تبد فن یکو به  یافته

Hu حوزه یتحوالت پژوهش یبا هدف بررس یو همکاران پژوهش 

 هاآنپژوهش  هاییافتهبه انجام رساندند.  شناسیدانشعلم اطالعات و 

 یجیتالد اطالعات، کتابخانه یابیباز ،ینشان داد موضوعات خدمات اطالعات

 ردکارب ینهمچن .باشندیم توسعه حال در ،یندر کشور چ یو هوش رقابت

 عنوان به ییمعناو وب یکاداده ،یشناسهستان یرنظ یمیبا مفاه یفناور

 [.12]شدند شناخته  یموضوعات داغ پژوهش

Chen مقاالت  هاییدواژهکل رخدادیهم یسماتر یهو همکاران با ته

ات هر در انتشار هایدواژههسته و با در نظر گرفتن رخداد کل مجله 19

 عالقه موردموضوعات  یی، به شناساهاموسسه یگربا د یسهموسسه، در مقا

موضوعات پرداختند.  یبندخوشهکشور و  ینمعروف ا یموسسه پژوهش 8

کاربرد داشته  یشتردر هر موسسه ب ینشان داد که چه موضوعات هایافته

شد  یدهکش یربه تصو مؤسسات ینب یروابط موضوع یجهنت دراست و 

[13.] 

 یارجامعه بس یو جمع یمسئله سالمت و روان، بهداشت فرد امروزه

سالمت افراد در جامعه  افراد مختلف قرار گرفته است و مسئله توجه مورد

 در حوزه یاریپژوهشگران بس رو ینا از. باشدیم یمهم و ضرور یاربس

 یلست که به دل یامور جمله از یزن یسالمت مشغول به کارند. روانشناس

 ینبنابرا یم،هست یحوزه علم ینعلم در ا یدشاهد تول روز هرآن،  یتماه

 دراست.  یضرور یارآن بس یابیحوزه و ارز ینا یعلم یداتتوجه به تول

به  توانیم یحوزه روانشناس یعلم یداتتول یابیو ارز مطالعه با واقع

 ینهمچن .کرد یداحوزه دست پ ینپژوهشگران ا عالقه موردموضوعات 

 آنجا از .نمود ییرا شناسا باشندیم یعلم یدفقر تول یکه دارا تیعاموضو

پژوهش صورت  ینبا اهداف ا یروانشناس یطهدر ح یتاکنون پژوهش که

نقشه  یدنکش یربا به تصو داردپژوهش حاضر تالش  ،نگرفته است

 یپاسخ دهد که ط مسئله ینبه ا یحوزه روانشناس یواژگان یرخدادهم

 توجه مورد یشترب یروانشناس یاز حوزه هاییینهزمچه  یبررس مورد دوره

 .است گرفته قرارپژوهشگران 

 

 : هامواد و روش

. رودیبه شمار م یسنجعلم یپژوهش از نوع مطالعات کاربرد ینا

که در  دهندیم یلتشک یمرتبط با روانشناس هایرا پژوهش یآمار هجامع

 ISIو در وبگاه  شده جامانتوسط پژوهشگران  2017تا  2013 یزمان ۀباز

از به این صورت بود که با استفاده  هاداده یگردآور روش. اندشده یهنما

در حوزه  برای مشخص کردن موضوع  *TS= psychبرچسب

 یهاز نما جهت مشخص کردن محدوده زمانی مورد نظر PYو  روانشناسی

وان، از عن یدواژهکل 4602 یق،تحق یندر ا. شد بازیابیعلوم  یاستناد

 روانشناسی با توجه به حوزه موضوعی مقاالت هاییدواژهو کل یدهچک

و  سازییکدست یات، عملهایدواژهکلکه پس از ترجمه  یداستخراج گرد

مربوطه  افزارنرموارد  و  صورت گرفتبدون غربالگری  یاستانداردساز

 . یدگرد

 هایاژهیدوکل یاناز م ،بود باال یاربس هایدواژهحجم کل که آنجا از

پس از  و شدنداز ده مرتبه انتخاب  یشبسامد ب با هایییدواژهکل ،مستخرج

. یدرسم گرد وطهنقشه مرب، یموضوع یهابا سرعنوان یاستانداردساز

مقاله  4602 تعداد 2013-2017 یهابه سال یتسپس با اعمال محدود

 یوانبازخ Excel افزارنرم یقاز طر ی ذخیره شدهها. دادهیدگرد یابیباز

و حذف  سازییکدست یاتو عملمقاالت استخراج  هاییدواژه. کلیدگرد

 افزارنرم یموضوع یهارسم نقشه یبرا. شد انجامنامرتبط  هاییدواژهکل

VOS-Viewer  قرار گرفت.  استفاده مورد 

 

 :هایافته

 یهاسال یرا ط یروانشناس حوزه یعلم یداتروند رشد تول 1 نمودار

که  گونههمان. دهدینشان م ISI یاستناد یهدر نما 2017-2013

و با  باشدیثابت نم صورت بهپنج سال  ینا یط یداتتول شودمشاهده می

 یناست. کمتر شده افزودهحوزه  یندر ا یداتبه تعداد تول سال هرگذشت 
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 .باشدیرکورد م 1079با  2017مربوط به سال سهم  یشترینو ب رکورد 684با  2013مربوط به سال  یعلم یداتسهم تول
 

 
2013-217های طی سال یعلم يداتروند رشد تول  -1نمودار 

رسم  VOS-Viewer افزارنرمکه با استفاده از  ییهانقشهدر 

. شودیمختلف نشان داده م یهارنگ براساسموضوعات  یتاهم شود،یم

 تاکنونست که امکان دارد  ییهامقولهشامل موضوعات و  یآب یهارنگ

توسط پژوهشگران آن  یندهها صورت نگرفته و در آدر آن حوزه یپژوهش

صورت گرفته به  یاگر پژوهش یاانجام خواهد شد و  ییهاپژوهشها حوزه

 رنگیآبنقاط  ینبنابرا .اند، حذف شدههایدواژهکل یکم بودن فراوان یلدل

 . اندلیوزن چگا ینکمتر یدارا

در  دهندیمقوالت را نشان م ترینیتاهم باقرمز که  یهارنگ

مقوالت به  گونهینا واقع در .ها به نقاط داغ مشهور هستندنقشه گونهینا

 بامقوالت  ینا رو ینا از .اندیشتریب یوزن چگال یدارا یادز یفراوان یلدل

  .اندیبررس مورد حوزه یمقوالت موضوع ترینیتاهم

 واژگان را در مقاالت پژوهشگران حوزه ادیرخدهمنقشه  1 تصویر

 یمقوله اصل 85. دهدینشان م 2013-2017 یهاسال یط یروانشناس

شده  افزارنرموارد  ،باشدیم هایدواژهکل یاستانداردساز یاتکه حاصل عمل

 دادهمختلف نشان  یهارنگاز  یفیبا ط یرمقوالت نقشه ز ینا یلهوسبهکه 

 است. شده

 یبا چگال رفتار -همچون اخالق ی، مقوالت1 یرتصو براساس

 3336/35 یبا چگال ی،  افسردگ8849/35 یبا چگال ی، سالمت1027/52

 یروانشناس مقوالت حوزه یرترینپرتاث 2719/35 یسالمت روان با چگال و

مقوالت نقاط قرمز را در نقشه به خود  ینکه ا جهت آن از. باشندیم

 .نامندیم یرا نقاط داغ حوزه روانشناسمقوالت  ینا، انداختصاص داده

با  وپرورشآموزش، 115با  ، سالمت138با  اخالق -پنج مقوله رفتار 

رخداد  79 با یو سالمت روان 83با  هایدگاهد -انداز، چشم90

را  یمطالعات حوزه روانشناس یشترینهستند که ب یمقوالت ینپرکاربردتر

 ربردیپرکا یهامقوالت را حوزه ینا توانیم ،رو ینا ازاند. گرفتهبر در

ها به خود جلب حوزه یراز سا یشدانست که نظر پژوهشگران را ب

 .اندنموده

 
 واژگان رخدادیهم نقشه -1 شکل
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 یط ینشان دادن ارتباط موضوع مقاالت حوزه روانشناس برای

است. با وارد  شده استفادهشبکه  سازییداریداز  2013-2017 یهاسال

گره  85 ی،از مقاالت حوزه روانشناس شده استخراج هاییدواژهنمودن کل

 ینکه ا یدگرد یلتشک ،باشدیموضوع م یامقوله  یکمتعلق به  هرکدامکه 

. اندمشاهده قابلمختلف  یهابا اندازه هایییرهدا صورت به تصویرها در گره

 ینباشد به ا تربزرگگره  یک ر چه اندازهه یارتباط یهادر شبکه

ارتباط  یخود دارا یگاناز همسا یادیمعناست که گره مذکور با تعداد ز

مشاهده  یزخطوط ن یتعداد شدهیلتشک یهاگره ینب در .باشدیم

 یوند،همچون پ ییهاعنوانبا  ییهانقشه ینخطوط در چن ینکه ا شودیم

مختلف با  یهاارتباطات حوزه یوندها. پشوندیم برده نام ینکو ل یال

رسم  یشتریخطوط با ضخامت ب ین. هر چه ادهدیرا نشان م یکدیگر

. باشدیم یکدیگرصاحبان دو گره با  یشترارتباط ب دهندهنشانشده باشند 

 شده است. یلتشک یوند،پ 923و  وشهخ 8شبکه  یندر ا

شبکه،  سازییداریددر  شود،یمشاهده م 2 یرکه در تصو گونههمان

. شوندینشان داده م یخاص یهابارنگ یکهر  شده یلتشک یهاخوشه

که در  یکشماره  نشان داد، خوشه یروانشناس حوزه یهاخوشه یبررس

. باشدیخوشه م ینبرتر و ینتربزرگ، شده مشخصبا رنگ قرمز  یرتصو

 یاناست که از م یوندپ 509و  یموضوع مقوله 21 یخوشه دارا ینا

 یگر( با دیوندپ 52) یوندپ یشترینب یدارا یسالمت روان  والت، مقولهمق

 یتربزرگ اندازه یمربوط به آن دارا گره رو ینا ازشبکه بوده و  یاعضا

. خوشه شماره دو که در باشدیمذکور م خوشه یهاگره یرنسبت به سا

 یستخوشه ا یوندپ 351عضو و  14با  شده دادهبه رنگ سبز نشان  یرتصو

 مقوالت، مقوله یاندوم قرار دارد. از م در رتبه یوندپ یبرقرار لحاظ ازکه 

 به. باشدیها مگره یر( با سایوندپ 49) یوندپ یشترینب یاخالق دارا -رفتار

 از هاگره یربا سا یوندپ 57 یبا برقرار یسالمت یموضوع مقوله یکل طور

 مقوله در خوشه ینآورد ا دست بهرا  یک ارتباط توانسته رتبه یبرقرار نظر

 .گرفته است یشماره پنج جا

 

 
 یدر نقشه موضوع شدهاستخراجارتباط موضوعات  -2 شکل

 گيری:نتيجهبحث و 

صورت  Zipfواژگان متن توسط  یلتحل ینهها در زمکوشش یناول

که در متون  ییهاژهوا یفراوان یامطالعهدر  و همکاران مصطفویگرفت. 

 دستکوشش  یناصل کمتر یبرا یقیبه مصاد اندرفته کاربه یسیانگل

ها در هر متن که واژه یطول واژه و تعداد دفعات ینب دریافتند هاآن. ندیافت

 یلدر تحل یمعکوس وجود دارد. واژگان سنجه مهم ابطهر روند،یبه کار م

و  یممفاه ییبه شناسا توانیبسامد واژگان م مطالعه بامحتوا هستند. 

واژگان  یادز یتاهم یهبر پا یکردرو ینعلوم پرداخت. ا یموضوعات پژوهش

 یت،اهم یانگرواژه ب یک یادکه تکرار ز یمعن ینبسامد استوار است. به ا پر

است مفهوم مرتبط به آن  یا یدها یکخاص،  یواژه یک یدتأکا یتوجه 
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واژگان در مقاالت  رخدادیهم اساس، در پژوهش حاضر ینا بر [.14]

 یبررس موردمقاالت  یمحتوا یلتحل یبرا یشاخص یروانشناس حوزه

 .قلمداد شد

پژوهشگران  یعلم یداتروند تول آیدیبرمپژوهش  یجاز نتا چنانچه

به  یصعود صورت به، 2013-2017 یهاسال یط یروانشناس حوزه

حوزه  ینا یداتد تولتعدا سال هررشد خود ادامه داده است و با گذشت 

با  یروانشناس حوزه که آنجا ازاست.  یافته یشافزادر سطح جهان،  یزن

 به نظر ینبنابرا ،افراد جامعه ارتباط دارد روح آرامشسالمت روان و 

به  سال هراند و برده یآن پ یتحوزه به اهم ینپژوهشگران ا رسدیم

 یناصر نتایج پژوهش با یقتحق ینکه ا است شده افزوده یداتتعداد تول

 [.5،6] دارد یخوانهمو همکاران  یحاضر وو همکاران ه جز

رفتار،   -نشان داد که مقوالت اخالق یزن یموضوع یهاحوزه بررسی

 در نقشه باشندیم یموضوع هایینهزم جمله از ، سالمت روانیافسردگ

ات موضوع ینا توانیلحاظ م ینوزن هستند و از ا یشترینب یدارا یچگال

در  گرفتنها با قرار حوزه ینحوزه دانست. ا ینموضوعات ا یرگذارترینتأثرا 

 یشناخته شدند. از طرف یروانشناس مقوالت داغ حوزه عنوان بهنقاط قرمز 

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

، 138با  یببه ترت یها و سالمت روانیدگاهد -انداز، چشموپرورشآموزش

 یشترینهستند که ب یمقوالت ینرخداد پرکاربردتر 79و  83، 90، 115

مقوالت  ینا توانیم ،روینازااند. را در بر گرفته یروانشناس مطالعات حوزه

 یراز سا یشدانست که نظر پژوهشگران را ب یپرکاربرد یهارا حوزه

 یخوانو همکاران هم Hu یقاند که با تحقها به خود جلب نمودهحوزه

 . [12]دارد

است که مقوالت  یارتباطات ییشناسا اضرپژوهش ح یجنتا یگراز د

برقرار  یکدیگربا  یروانشناس از مقاالت حوزه شده استخراج یموضوع

 نشان داد که مقوالت عضو خوشه یزبخش از پژوهش ن ینا یجنتا .اندنموده

مقوالت  یانها هستند و از محوزه یگرارتباطات با د یشترینب یدارا یک

ها داشته حوزه یگرارتباط را با د یشترینب وانسالمت ر یخوشه مقوله ینا

و  Blessinger مطالعه ،و همکاران زادهیشکر یقاست که با تحق

Frasier همچنین با پژوهش  وChen دارد یخوانهم و همکاران 

[8،10،13].  

ها برقرار گره یرط را با ساارتبا یشترینکه ب یامقوله یکل طور به

در ارتباط  یسالمت دهدینشان م ؛ کهباشدیم یسالمت نموده، مقوله

 . باشدیها محوزه یم با تمامیمستق

استفاده نادرست از  یاعدم استفاده و  پژوهش هاییتاز محدود

 یستل و قرار نگرفتن دراز مقاالت  یبرخ درمحقق  موردنظر هاییدواژهکل

 یمقطع صورت بهپژوهش  ینا از آنجا که. اشاره کردشده  ابییمقاالت باز

قبل و بعد از بازه  یهاسالآن به  یجنتا یمدرباره تعم گیرییجهنت باشد،می

 .استمزبور دشوار  یزمان

سالمت روح و  یطهمهم در ح یاریبس حوزه یروانشناس که آنجا از

 یحوزه تمام ینا گرانپژوهش باشد، ضروریستمیروان افراد جامعه 

تا بتوانند سالمت  دهندقرار  مطالعه موردخود  یقاترا در تحق هایطهح

 .یندارتقا و حفظ نما  افراد و جامعه را

 رودیمانتظار  یروانشناس در حوزهانجام پژوهش  یتتوجه به اهم با

در این حوزه به  ات بیشترییدمتخصصان و محققان روانشناس کشور، تول

با  گذارانیاستسشود چنین پیشنهاد میخود اختصاص دهند. هم

افراد متخصص،  یریکارگبهپژوهش، بستر  یلتسه ر،بهت یزیربرنامه

پژوهش و توسعه  هایتوانمند و جوان نسبت به فعال کردن بخش

 .ینداقدام نما یعلم یداتتول
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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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