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        1محمدحسين بيگلو
 2نگين چخماچي

  

  چكيده
ــي از  ــميك ــر مه ــدترين نيت ــاخص و كارآم ــا ش  و ه

 اســتفاده از ،ي علمــيهــاي ســنجش برونــدادها   شــيوه
مطالعات علم سنجي با بررسي مقـاالت پژوهـشي منتـشر           

تحقيقـات بـسياري از     . )1(علمـي اسـت   شده در نـشريات     
و ؛ والــــس والنزوئــــل )2( 1جملــــه پورتيلــــو ســــاليدو

ــاچي)3(همكــاران ــو و چخم ــم   ،)4(؛ بيگل ــه بررســي عل ب
گيـري از    بهـره . انـد   پرداختـه سنجي موضـوعات مختلـف      

ــاخص ــا ش ــنجي  يه ــم س ــر رو عل ــي  يب ــدات علم  تولي
 2000 يهـا   سـال  طـي    ،پژوهشگران جهان به ويـژه ايـران      

 در ناسي مجالت تخصصي معتبر، در حوزه روانش   2010تا
 تعـداد  دهد كـه  يمساينس نشان  . آو. پايگاه استنادي وب  

 درو  انـد     مقالـه علمـي سـهيم      24019در انتشار    كشور   82
كل توليـدات   درصد   42اين ميان، اياالت متحده آمريكا      

علمي منتشر شده در مجـالت تحـت بررسـي را بـه خـود         
 شناخته شـد،    اختصاص داده و به عنوان پربارترين كشور      

 بـه    درصـد  9 و آلمان با      درصد 10و كشورهاي بريتانيا با     
 .ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند

در ) درصـد 32/0( مقاله   89 سال   11كشور ايران طي    
 كشور 82مجالت برتر را به خود اختصاص داد و در بين          

جهان پس از كشورهاي دانمارك، تايوان و كره جنـوبي          
  ستان، ايرلند و اكراين در رتبه بيست و نهـم،          و پيش از له   

  
  

  
  

  

 در سـال    درصـد  008/0بـه طـوري كـه از        . گيرد  يمقرار  
 در  درصـد 02/0 و 2004 در سـال    درصـد  13/0 به   2000
با استخراج مراكز متعلق بـه كـشور ايـران         . رسد  يم 2010

 پژوهـشي   - مركز علمـي   75مشخص شد مقاالت، توسط     
دانـشگاه  . ار يافتـه اسـت    در مجالت مـورد بررسـي، انتـش       

 8( مقالــه 15علــوم پزشــكي ســمنان بــا اختــصاص تعــداد 
به خـود پركـارترين مركـز در        ) درصد كل مقاالت ايران   

هـاي علـوم پزشـكي       ه دانـشگا . انتشار مقاالت شناخته شد   
تهران، ايران و موسسه مطالعات علوم شناختي بـه ترتيـب           

طـور كلـي   بـه  . گيرنـد  هاي دوم تا چهارم قرار مي    در رتبه 
در . انـد   داشـته  محقق در انتشار مقاالت مشاركت       21843

 مقالـه   89 نويسنده در تـدوين تعـداد        189اين ميان تعداد    
انتشار مقاالت ايرانـي    . متعلق به كشور ايران، سهيم بودند     

در مجالت برتر تخصصي روانشناسي، روند روبه رشدي        
 آگاهي بيشتر بـه اهميـت مـسائل   . از خود نشان داده است    

هاي انجـام شـده در كـشورهاي     بهداشت روان و پژوهش 
دهنده آن است كه مـسائل       پيشرفته و در حال توسعه نشان     

بهداشت روان از ديدگاه هاي گوناگون بـيش از گذشـته           
 و  و همت و توجـه محققـان       )5(مورد اهميت قرار گرفتند   

 طلبـد  مـي  مراكز آموزشـي و پژوهـشي را   گذاران  سياست
 و نيازهـاي واقعـي      هـا   اولويـت ت  تا تحقيقـات را بـه سـم       

 .جامعه هدايت كنند
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