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 سنجی نشریات علمی بهداشت روان ایران پژوهش کتاب
 

 **** سهیمی ایزدیانهالهدکتر ، ***، دکتر محمدرضا محمدی**صفا اکبر نجاتی ، دکتر علی*دکتر آفرین رحیمی موقر
 
 

 چکیده
 .دباش میها های آن  سیمایی کلی از ویژگیی هیعلمی بهداشت روان ایران و اراهای  پژوهش بررسی نشریه هدف از این :هدف
هـای  علمـی در        نشریه. اند  بررسی شده  1382 تا پایان آذرماه     1370از آغاز سال   منتشر شده    های  هاین بررسی نشری  در   :روش
بـا مراجعـه بـه      اسـت،     شوند و انتشار آنها تا زمان  انجام این بررسی ادامه داشته                بهداشت روان که در ایران منتشر می       ی  زمینه

متغیرهای موردنظر در این بررسی بـه سـه         .  شناسایی شدند  ها  هاینترنتی و دفتر نشری   های    پایگاه ،ای اطالعاتی ه ها، بانک   کتابخانه
های مربوط بـه    و ویژگیها هاندرکاران نشری های مربوط به دست ، ویژگیها ههای انتشاراتی نشری  ویژگی: گروه کلی تقسیم شدند   

 .آنهامحتوای 
دارای هـا     سوم نشـریه    یککمتر از   . بودندپژوهش   نشریه دارای معیارهای ورود به       23 ، شده  بررسی ی   نشریه 800 از   :ها  یافته
 درمـان و آمـوزش پزشـکی       آوری یا وزارت بهداشت،      ازکمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن        رسمی علمی  ی  رتبه
دارای نشریه    5 و ISSN ی  شمارهدارای   نشریه   9 .شوند  های اطالعاتی معتبر نمایه نمی      در بانک ها    از این نشریه  یک   هیچ .ندهست

 ، نشـریه  7هـای دولتـی و        سـازمان  ، نشـریه  5هـا،     دانشگاه ، نشریه 11 ی  منتشرکنندهسازمان  . ندنیست انگلیسی   ی   مقاله ی  چکیده
منتشر شده  ها هنشریاین  پژوهشی در ی  مقاله1008این بررسی، ی  در دوره. دنباش میهای علمی  ا انجمنیهای خصوصی  سازمان
هـای    ها در هر شماره از نشـریه         شمار مقاله  میانگین .دباش  می 70/2)±2/1(نشریه  هر شماره از    ها در     شمار مقاله  میانگین   . است

  .است که دارای این رتبه نیستند هایی ه نشری پژوهشی، بیش از- علمیی رتبهدارای 
های چاپ    از تعداد و تنوع نسبی برخوردارند، اما شمار پژوهش        های علمی بهداشت روان کشور        رسد نشریه   نظر می   به  :نتیجه

های داخلی به زبـان انگلیسـی و    های داخلی، انتشار نشریه ها، چاپ بیشتر پژوهش ارتقای کیفی نشریه  . شده در آنها اندک است    
 .های آینده دانست در سالتوان به عنوان محورهای پیشرفت این نشریات  های اطالعاتی معتبر جهان را می شدن در بانک نمایه

 
  سنجي، بهداشت روان، نشريه  كتاب:كليدواژه

  28 -36، 2 و 1اندیشه و رفتار، سال دهم، شماره 



 مقدمه
در ای    گسـترده هـای    پیشـرفت ،   اخیر ی  ر چند دهه  د
از ایــن رو  .انــد علمــی رخ دادهگونــاگون هــای  رشــته
بـرای سـنجش ایـن      معتبـر   هـای     شاخصگیری از     بهره

ایـن مسـئله    . رسـد   ها ضـروری بـه نظـر مـی         پیشرفت
هایی  سیاری را بر آن داشته است که روش       بپژوهشگران  

های علمـی و بررسـی       را برای سنجش و ثبت پیشرفت     
هـا اگـر چـه        ایـن روش  . کار گیرند   بهچند و چون آنها     

مجموع اما   جلوه کنند،    ناکافیممکن است در نگاه اول      
تواند دیدگاهی کلی در مـورد وضـعیت علمـی      آنها می 

م آورد و   یک سازمان، یک کشور یا یـک ناحیـه فـراه          
 بـا سـایر منـاطق دنیـا      را وضعیت آن کشـور  ی  مقایسه
 .تر سازد آسان

، های علمی  سنجش فعالیت  های سنتی     یکی از روش  
هـای    شـمار نشـریه   میزان انتشارات علمی یعنی     بررسی  

کـه در آنهـا چـاپ       هـایی اسـت       شمار مقالـه  علمی و   
ــا2مکــری، 1زاده ملــک(شــوند  مــی  ).2001، 3 و آذرمین
تبادل مهم  یکی از فرآیندهای    تردید    بیمی  علهای    هنشری

 ای  هـا پهنـه     هبسیاری از نشری  به بیان دیگر    . دانش هستند 
که در آنهـا    همانند دانشگاهی هستند    و  دارند  المللی    بین

 ،شــوند هــای پژوهشــی بــه بحــث گذاشــته مــی یافتــه
ایجـاد  تشـویق و    منجـر بـه     های با کیفیت باال       پژوهش

گیـری کارهـای      ای پـی  بـر سایر دانشـمندان    انگیزه در   
  .)2003، 4ران ون(گردند  میی شپژوه

بـرای ثبـت و     های گونـاگونی       سامانه کشورهر  در  
کـار گرفتـه      بـه علمـی   هـای     هو نشـری  ها    هسنجش مقال 

هـا    نشریهی زمینهرا در گوناگونی که اطالعات شوند   می
را آنهـا    ی  ده و امکـان مقایسـه     نموآوری  ها گرد   و مقاله 

 اسـتناد   ی  نمایـه توان به     میرای نمونه   ب. آورند  فراهم می 
 و همکـاران در     6گارفیلداشاره نمود که توسط        5علمی

ــه ــی ی  مؤسس ــات علم ــه7اطالع ــد   پای ــذاری گردی گ
 ).2004، 8لیدسدورف(

ها  سامانهکار گرفته شده در این      ی به ها یکی از روش  
 ،سنجی های کتاب  بررسی. است 9سنجی  کتابهای    روش
شـناخت میـزان    ای ارزیـابی و     بـر سودمندی   هایابزار

 علمــی در ی اهمیــت علمــی و اجتمــاعی یــک رشــته
). 2003 ،10مــانوز -لــوپز(هســتند هــای خــاص  زمــان
هـای   محـدودیت بـاوجود   سـنجی    هـای کتـاب    بررسی
 انـد  کـرده از آنهـا یـاد   شناختی که برخـی افـراد       روش

 ،15؛ کسلر 1981،  14 و روف  13، ناجی 12هاجتمن ،11پولی(
 رشد و   ها و بررسی روند     بینی پژوهش امکان باز ،  )1963

 کنند و یا    فراهم می  خاص   ی   را در یک رشته    هاتوزیع آن 
میزان تولید علم توسـط یـک گـروه کـاری، مؤسسـه،             

 مـانوز ،   -لـوپز (نمایند    میدانشگاه یا کشور را ارزیابی      
2003 .( 1 

دنبـال رشـد و      ه ب ،های اخیر   نیز در دهه  ما  کشور  در  
 انتشار و   ،کز علمی و آموزشی   ها و مرا   دانشگاهگسترش  
نمونـه  بـرای   . استیافته  افزایش   علمی   های  هتولید مقال 

های   سال ی   علوم پزشکی در فاصله    های  هدر بخش نشری  
 و  67 بـه بـیش از       8 از   هـا   هنشریشمار  ،  1380 تا   1360
 بـه   100از  هـا     این نشریه  چاپ شده در     های  همقالشمار  

 مکـاران، زاده و ه    ملـک (  رسـیده اسـت    1850بیش از   
 ).1374 ترخانی، ؛  حاجی2001

مربوط به علوم بهداشت روان نیز      های    هنشریگرچه  
 بررسـی   انـد،   داشـته هـا     سـایر رشـته   هماننـد   روندی  
.  چگونگی آن انجام نشده اسـت      ی  ای در زمینه    گسترده
حـری و   ( در ایـن زمینـه       انجام شده های اندک     بررسی
کلـی  ای  ه  سیمایه،  )1377 بهزادی، ؛ ساالر 1381 نشاط،
هـای   علوم بهداشت روان کشـور و فعالیـت      های    هنشری

 .انـد  مربوط به آن را بـه خـوبی روشـن ننمـوده     علمی  
شمار   تاریخی به  های منتشرشده که اسناد     ارزیابی نشریه 

توانــد رونــد تغییــرات ایجادشــده در  رونــد، مــی مــی
ی زمـانی     های گوناگون پژوهشی را در یک دوره        زمینه

_______________________________________ 
1- Malekzadeh  2- Mokri 
3- Azarmina  4- Van Raan 
5- Science Citation Index 
6- Garfield   
7- Institute of  Scientific Information ( ISI ) 
8- Leydesdorff  9- bibliometric 
10- Lopez-Munoz 11- Polly 
12- Hajtman  13- Nagy 
14- Ruff  15- Kessler 
 



، 4 و دیـال   3وود  ، بلـک  2 هندرسون ،1پینکاس(نشان دهد   
1993.( 

هـای    هسنجی نشری   کتابپژوهش، بررسی   هدف این   
 سـیمایی   ی  هی علوم بهداشت روان کشور و ارا      پژوهشی
 .آنهاستهای  ویژگیکلی از 

 
 روش

 ،بهداشت روان کشور  های پژوهشی     هشناسایی نشری 
تمـاس بـا       ها،  مراجعه به کتابخانه  با  ها    و گردآوری داده  

و اعضــای هیئــت علمــی، مــرور وهشــگران پژبرخــی 
 HBInetهای اینترنتی مانند      پایگاههای اطالعاتی و      بانک

 .استانجام شده Magiran و 
ی   همـه  هـا،   هنشـری هـای     عنـوان پس از شناسـایی     

های منتشر شده و موجود آنهـا خریـداری و یـا              شماره
بـه  نداشـتن   تحویل گرفته شد و در صورت دسترسـی         

 ،هـای قـدیمی     ویـژه شـماره    ه، ب ها  ههایی از نشری    شماره
های دانشگاهی،    کتابخانهبه  مراجعه  با  ه  کوشش گردید ک  

 و  هـا   هاندرکاران و نویسندگان نشـری      عمومی و یا دست   
 . نیز گردآوری شوندها  این شماره،ها همقال

گروهـی متشـکل از سـه       کمـک     ها به   هبررسی نشری 
روانپزشک از گروه پژوهشی سالمت روان مرکـز ملـی          

 .قیقات علوم پزشکی کشور انجام شدتح
 علمـی   ی  انتخاب یک نشـریه   معیارهای اصلی برای    

 :زیر بودهای  ویژگی داشتن بهداشت روان،
 ی  هر نشـریه  ،   علمی ی  از نشریه مراد   .نشریه علمی باشد   -1

صورت علمی و    ه خود ب  ی  ادواری است که در شناسنامه    
علمـی شـناخته شـدن      . باشـد  شدهیا پژوهشی معرفی    

 رسـمی از کمیسـیون      ی  ریه مستلزم داشـتن تأییدیـه     نش
 درمان و آموزش پزشـکی و       ،نشریات وزارت بهداشت  

 .است هوری نبودا علوم، تحقیقات و فن  وزارتیا
  .در ایران منتشر گردد -2
بهداشــت روان  ی در زمینــهدارای عنــوان اختصاصــی  -3

 زهـای بهداشـت روان ا        یا پرداختن بـه موضـوع      باشد،
و یـا در  باشد    نشریه دانسته شدههایویکردها و ر هدف

 در دسـترس  هـای   هبررسی تصادفی سه شماره از نسـخ      

اعم از پژوهشی    (ها  ه درصد از کل مقال    50کم  دست ،آن
 بهداشت روان اختصاص های به موضوع) و غیرپژوهشی

   .باشدیافته 

هـای    موضـوع از بهداشت روان در ایـن بررسـی         مراد  
شـناختی،    علوم روان ناگون  گوهای    در حوزه شده   مطرح

 روانـی،   هـای   گیرشناسـی اخـتالل     ، همـه  علوم اعصاب 
ــتالل ــا اخ ــانه ــکی و عصــب   و درم ــای روانپزش  -ه

هـای بهداشـت روان و خـدمات          پزشکی، پدیـده    روان
 1 .باشد بهداشت روان می

سه شماره از آن منتشر شـده و انتشـار آن در            کم    دست -4
 . ادامه داشته باشدبررسی زمان انجام 

 ،سـنجی    بهتر متغیرهای کتاب   ی  هیبرای بررسی و ارا   
 :این متغیرها به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم شدند

 : انتشاراتی نشریههای  ویژگیمتغیرهای مربوط به  -1
شــامل نــام نشــریه، محــل انتشــار نشــریه، توزیــع 

 چگـونگی امکـان       انتشار، ی  جغرافیایی انتشار، دوره  
، دورنگـار شـانی، تلفـن،     داشـتن ن  (تماس با نشریه    

 ی  مقایسه،  )اینترنتیپایگاه  نشانی پست الکترونیکی،    
خرین شماره منتشر شـده بـا زمـان واقعـی           آ تاریخ

 ســریال اســتاندارد  ی انتشــار، داشــتن شــماره  
، وضـعیت نمایـه شـدن نشـریه،         5)شابن(المللی  بین

 رسمی علمی و تعـداد  ی وضعیت نشریه از نظر رتبه  
 .تا زمان بررسیشده های منتشر  شماره

 :کنندگان نشریه متغیرهای مربوط به اداره -2
تخصص و جنسیت صاحبان امتیاز، سردبیران و مـدیران    

و دفعات تغییر مدیر  منتشرکننده های  سازمان مسئول،
 .ها مسئول و سردبیران نشریه

 و  ی پژوهشـ  هـای   همتغیرهای مربوط به وضعیت مقال     -3
 :محتوای نشریه

و آن  هـای      با توجه به هدف    تمرکز موضوعی نشریه  
هـای    شمار مقاله ،  راهنمای نویسندگان مطالب بخش   

، انتشـار هـای    منتشر شده در نشریه در طـول سـال        
_______________________________________ 
1- Pincus  2- Henderson 
3- Blackwood  4- Dial 
5- International Standard Serial Number (ISSN) 
 



 پژوهشـی در هـر شـماره،        های  همقالتعداد  میانگین  
 ی   پژوهشـی در طـول دوره      هـای   هروند انتشار مقال  

 بـه زبـان     هـا   ه مقال ی   داشتن چکیده   و مورد بررسی 
  .انگلیسی
ــ ــ پژوهشــی شــامل هــای همقال  اصــلی هــای همقال
هـای     که به مرور پژوهش    2 مروری های  ه، مقال 1پژوهشی

هـای    ایـران پرداختـه بودنـد، گـزارش       انجام شـده در     
 4، بررسی قوانین داخل کشور، بررسی محتوایی3موردی

ـ آمار  بازبینی  ها،    اسناد مهم، ارزشیابی برنامه    ط بـه   ومرب
 ی   در حـوزه   سـازی  سـازی و آزمـون     نظریهو  خدمات،  

 .علوم بهداشت روان بودند
 خارجی بودنـد در     های  ه مقال ی   که ترجمه  هایی  همقال

در نظـر گرفتـه      پژوهشـی    ی  عنوان مقالـه   هاین بررسی ب  
 خارجی در صـورتی پژوهشـی       های  همرور مقال . نشدند

 ، مـروری  ی  که در فهرست منابع مقالـه     رفت    شمار می   به
و ایـن   باشد  مده  آنام یکی از نویسندگان مقاله      کم    دست

 ی  د که نویسـنده یـا نویسـندگان مقالـه         هد  نشان می امر  
 قـبالً     موضوع مورد بحث مقاله    ی   خود در زمینه   ،مروری

 .اند پژوهشی انجام داده
 
 ها يافته

 نشریه دارای   23 ، بررسی شده  ی   نشریه 800از میان   
 ی   به بیان دیگر نشریه     و معیارهای ورود به بررسی بودند    

هایی   بیشتر نشریه . رفتند  شمار می   روان به علمی بهداشت   
 دارای ساختار   ، منتشر شده بودند   1370که پیش از سال     

و  ،نبودند یا در حال حاضر منتشـر نمـی شـدند           علمی
ــد ــه بررســی نبودن ــابراین دارای معیارهــای ورود ب . بن

 “روانشناســی و علــوم تربیتــی” ی درمــورد ســه نشــریه

دانشـگاه  ( “روانشناسیعلوم تربیتی و    ”،  )دانشگاه تهران (
 ی  مؤسسـه  (“های تربیتی   پژوهش”و) شهید چمران اهواز  

 ی  نیز کـه سـابقه    ) تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم    
داشـتند، بـاوجود    دیگری  های    ها و مدیریت    انتشار با نام  
های آنهـا میسـر        دسترسی کامل به شماره    ،تالش بسیار 

ان های کامل آنهـا حتـی در خـود سـازم            نشد و شماره  

های کلی بررسـی در      یافته .یافت نگردید منتشرکننده نیز   
 . آمده است1جدول
هـای انتشـاراتی      های مربـوط بـه ویژگـی        یافته -1
 :ها نشریه

.  ارایـه گردیـده اسـت      1هـا در جـدول      نام نشـریه  
 نشریه در تهـران  16دهد    گونه که جدول نشان می      همان

 ی   دوره .شـود    نشریه در سایر شـهرها منتشـر مـی         7و  
علوم تربیتـی و      ”ی  ها غیر از نشریه     ی نشریه   نتشار همه ا

صـورت دو    هکه ب   “روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد   
 نشریه  14تنها   .باشد  میفصلنامه  شکل    به،  استفصلنامه  

 1 .المللی هستند  استاندارد بینی دارای شماره
 نشـریه دارای    14 نشریه دارای آدرس پسـتی و        18

یـک از     ها یـک نشـریه هـیچ      صندوق پستی هستند و تن    
 نشریه دارای تلفـن تمـاس،       18. موارد یادشده را ندارد   

 نشریه دارای نشـانی پسـت       19 نشریه دارای نمابر،     18
 . نشریه نیز دارای پایگاه اینترنتی هستند5 و یالکترونیک
هـای   های مورد بررسـی در بانـک        یک از نشریه    هیچ

ـ  ـ ـاط ـ ـالعاتی معتب ـ ـا مـر دنی و  ISI   ، PsycLITدـانن
MEDLINE    نشـریه  7تنهـا   . شـوند    ثبت یا نمایه نمی  ، 

 علمی رسمی   ی  یعنی کمتر از یک سوم آنها، دارای رتبه       
هـای    پـژوهش ”،  “اندیشـه و رفتـار    ”هـای     نشـریه . هستند

علـــوم تربیتـــی و  ”  و“روانشناســـی ”، “روانشـــناختی
 ی   دارای رتبـه   “روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهـواز    

ــوم ” ،“توانبخشــی ”شــریات  پژوهشــی و ن-علمــی عل
 - علمیی  دارای رتبه“های تربیتی پژوهش”و   “اجتماعی

 .باشند ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی می

هـا تـا      های منتشرشده از کل نشـریه       مجموع شماره 
 ی نشــریه.  شــماره اســت422زمــان بررســی حاضــر،

هـای   پـژوهش ” شـماره،    45 بـا    “درخشـان   استعدادهای”
علــوم تربیتــی و روانشناســی ” شــماره، 36ا  بــ“تربیتــی

اندیشـه و    ” شماره و    33 با   “دانشگاه شهید چمران اهواز   
 منتشر شـده    ی   شماره، بیشترین تعداد نشریه    32 با   “رفتار

ها در    ها و پیوست    نامه  ویژه. اند  را به خود اختصاص داده    
 .اند این بررسی در نظر گرفته نشده

_______________________________________ 
1- original articles 2- review articles 
3- case reports  4- content analysis 



محل   و منتشر شدهی  منتشرشده، آخرین شماره   ی  های منتشرشده، اولین شماره     داد نسخه  نام، صاحب امتیاز، تع    -*1جدول
 های بهداشت روان ایران نشریهانتشار 

 صاحب امتیاز نشریهنام 
تعداد 
های  نسخه

 منتشر شده

تعداد 
های  نسخه
 شده بررسی

 ی هاولین شمار
 منتشر شده

 منتشر ی هآخرین شمار
 ماه ر تا پایان آذشده

1382 

ل مح
 انتشار

ســازمان آمــوزش و پــرورش  آموزه
 استان اصفهان

 اصفهان 1382بهار 1378اربه 17 17

ــرورش   استعدادهای درخشان ــی پـ ــازمان ملـ سـ
 استعدادهای درخشان

 تهران 1382شهریور -تیر 1371بهار 45 45

 مشهد 1381بهار و تابستان 1378بهار 14 14 ابوالقاسم حسینی دکتر سید روانی  اصول بهداشت
 تهران 1382بهار 1373تابستان 32 32 پزشکی ایران  دانشگاه علوم اندیشه و رفتار
 هپژوهش درحیط

 استثنائی کودکان
 تهران 1382بهار 1380پاییز 7 7 استثنائی  دکانوک  ی پژوهشکده

 تحقیقــات تربیتــی ی همؤسســ های تربیتی پژوهش
 دانشگاه تربیت معلم

 تهران 1381بهار و تابستان 1370بهار 36 36

پاییز و  24 24 زمانی دکتر رضا پژوهشهای روانشناختی
 1370زمستان

 تهران 1380زمستان

پژوهشهای  ها و تازه
 مشاوره

پاییز و زمستان  8 8  ایرانی انجمن مشاوره
1377 

 تهران 1379پاییز و زمستان 

 های رواندرمانی هتاز
 )هیپنوتیزم(

زمستان پاییز و  30 30 زند خدیوی  مهدی محمد دکتر
1375 

 مشهد 1382پاییز و زمستان 

 دکترســید کمــال خــرازی    شناختی های علوم تازه
ــومی همؤسســ(   مطالعــات عل
 )شناختی 

 تهران 1380زمستان 1378 بهار 13 13

ــازمان استثنایی  و تربیت تعلیم ــرورش س ــوزش و پ   آم
 استثنایی

 تهران 1382مهر و آبان 1380 اردیبهشت 23 23

ــگاه توانبخشی ــومدانش ــتی و    عل بهزیس
 توانبخشی

 تهران 1381پاییز 1379 تابستان 10 10

بهزیسـتی     پیشـگیری   معاونت پیشگیری انداز چشم
 تهران  شمال  ی  منطقه

 تهران 1381زمستان 1378 پاییز 12 12

 آزاد واحد خوراسگان    دانشگاه **دانش و پژوهش
 )اصفهان(

 اصفهان 1382بهار 1378 پاییز 13 15

ــتی و   ***اعیرفاه اجتم ــوم بهزیس ــگاه عل دانش
 توانبخشی

 تهران 1382تابستان 1380 پاییز 7 8

ــواد اژه روانشناسی ــر ج ــن (ای  دکت انجم
 )ایرانی روانشناسی

 تهران 1382تابستان 1376 26 26

تربیتی  روانشناسی وعلوم
 )دانشگاه تهران(

 علـوم  دانشکده روانشناسی و  
 تربیتی دانشگاه تهران 

 تهران 1382بهار و تابستان 1373زمستان 21 22

 سنندج 1381تابستان و پاییز 1381بهار 3 3 کردستان   پزشکی  علوم دانشگاه شناخت
 علــوم اجتمــاعی ی دانشــکده اجتماعی  علوم

 دانشگاه عالمه طباطبایی
پاییز و زمستان  19 19

1370 
 تهران 1381پاییز

 و  تربیتی  علوم
  ****روانشناسی 

 انشهیدچمر دانشگاه (
  )اهواز 

 اهـواز    چمـران   شهید  دانشگاه
 علــوم تربیتــی و  ی دانشــکده(

 )روانشناسی

 اهواز 1381پاییز و زمستان  1373تابستان 29 33

تربیتی و روانشناسی   علوم
 )مشهد دانشگاه (

ــوم  ی دانشــکده ــی و   عل تربیت
  دانشگاه فردوسـی    روانشناسی

 مشهد

 دمشه 1380پاییز و زمستان  1378بهار 6 6

 تهران 1382تابستان 1380پاییز 6 6 منصور محمود دکتر روانشناختی علوم 
ــتی و   *****اجتماعی مددکاری ــوم بهزیس ــگاه عل دانش

 توانبخشی
 تهران 1382بهار 1378پاییز 12 13

 .اند اند در این جدول وارد نشده نامه یا ضمیمه منتشر شده هایی که با عنوان ویژه شماره          *
 . دانش و پژوهش دسترسی حاصل نشدی نشریه  از   به دو شماره     **

 .    به این دلیل مورد بررسی قرار نگرفت.سازمانی بوده و به خارج از سازمان توزیع نشده است  رفاه اجتماعی درونی  نشریهی  نخستین شماره     ***
   .چهار شماره از این نشریه  دسترسی حاصل نشدبه    ****
 . مددکاری اجتماعی دسترسی حاصل نشدی ههای مجل  یکی از شماره  به*****



ـ  هـا   ی نشریه   همهتاریخ انتشار       ی  جـز دو نشـریه     ه، ب
تعلـیم و تربیـت     ” و “های روان درمانی و هیپنـوتیزم       تازه”

اسـت و     تر از زمان واقعـی انتشـارآنها          ، عقب “استثنایی
 خیر انتشار برحسب ماه در کل نشریات      أمیانگین میزان ت  

 .باشد  می65/9) ± 28/8(
 :ها هکنندگان نشری های مربوط به اداره یافته -2

هـا    کنندگان نشـریه    فراوانی اداره توزیع   2در جدول 
در میـان   . آنها نشان داده شده اسـت       برحسب تخصص 

بیشترین % 88/38های گوناگون، روانشناسان با       تخصص
 امتیـاز   انصـاحب . انـد   میزان را به خود اختصـاص داده      

سردبیر و مدیرمسئول یکی    ها مرد هستند و       ی نشریه   ههم
. اسـت خـانم    ،“توانبخشـی ” ی   یعنی نشـریه   ها  از نشریه 

هـا نشـان داد کـه زنـان            نشریه ی  بررسی آخرین شماره  
 شورای نویسـندگان   یاز اعضا % 11طور متوسط، تنها     هب

 .دهند ها را تشکیل می کل نشریه
 

ـ   کنندگان نشـریه     فراوانی اداره  -2جدول ای بهدشـت   ه
 های مختلف روان ایران برحسب تخصص

صاحب  کننده اداره
 امتیاز

مدیر  سردبیر
 مسئول

 جمع

 فراوانی 
(%) 

 فراوانی
(%) 

 فراوانی
(%) 

 فراوانی
(%) 

 16 شخصیت حقوقی
)56/69( 

0 
)0( 

0 
)0( 

16 
)22/22( 

 6 * روانشناس
)08/26( 

12 
)15/46( 

10 
)47/43( 

28 
)88/38( 

 1 روانپزشک 
)16/4( 

5 
)23/19( 

4 
)39/17( 

10 
)88/13( 

 0 **ها تخصصسایر
)0( 

9 
)61/34( 

9 
)13/39( 

18 
)00/25( 

 23 ***جمع کل
)100( 

26 
)100( 

23 
)100( 

72 
)100( 

 
تربیتی نیز همراه با روانشناسی محاسبه        های مشاوره و علوم     تخصص *

   .اند شده
رسانی،   اطالعداری و      کتاب کنندگان شامل   های اداره   سایر تخصص  **

 عمـومی،   یپزشـک  کودکـان، طب   تخصص   وتوسعه،  الملل  آموزش بین 
، ریـزی   شناسـی، فلسـفه و برنامـه        تربیتی، مـردم شناسـی، جامعـه        علوم

   .باشد   و موارد نامشخص میاجتماعی مددکاری
 در برخی از موارد چند نام در نشریه قید شـده اسـت، بنـابراین                ***

باشـد و   مـی ) نشریه23(عداد نشریات ت ها بیش از از ستون  جمع برخی 
 .جمع کل هر ستون محاسبه شده است درصدها براساس

 9 مورد بررسی ایـن پـژوهش، در         ی  در طول دوره  
ها، تغییر در مدیر      از کل نشریه  % 39نشریه یعنی بیش از     

و   بار12شمار تغییر سردبیر . مسئول یا سردبیر دیده شد
 .      بار بوده است5مدیر مسئول، 

 نشریه  11ها،   نشریه ی  های منتشرکننده   ز نظر سازمان  ا
هـای دولتـی      نشریه توسط سازمان   5ها،    توسط دانشگاه 
 5هـای علمـی و         نشریه توسط انجمن   2غیردانشگاهی،  

. شــوند  خصوصــی منتشــر مــی نشــریه توســط بخــش
هــای وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و  دانشــگاه

صـاحب  (شریه   ن 4 سازمان بهزیستی    ، نشریه 5آوری    فن
های سازمان بهزیستی، دانشـگاه        نشریه از نشریه   3امتیاز  

 وزارت آمـوزش و     ،)علوم بهزیستی و توانبخشی اسـت     
هـای وابسـته بـه وزارت          نشـریه و دانشـگاه     4پرورش  
 نشـریه منتشـر     2رمان و آمـوزش پزشـکی       ، د بهداشت

 .نمایند می
 :ها نشریههای مربوط به محتوای  یافته -3

ها اگر چه دارای عنوان اختصاصی        هشماری از نشری  
هـای آنهـا      از مقاله % 50کم  بهداشت روان نبودند، دست   

بـه  ) های پژوهشـی و غیرپژوهشـی        مقاله ی  شامل کلیه (
. های مرتبط با بهداشت روان اختصاص داشـت         موضوع

های توانبخشی   توان به نشریه    از این گروه برای نمونه می     
 .و علوم اجتماعی اشاره نمود

 تمرکـز موضـوعی، براسـاس آنچـه کـه در            از نظر 
ها آمـده، پـرداختن        راهنمای نویسندگان نشریه   ی  صفحه

 نشریه، علوم تربیتی و آمـوزش و        12به روانشناسی در    
، 3های روانـی در        ، روانپزشکی و اختالل    8پرورش در   

 -هـای روانـی     گیـری از اخـتالل     بهداشت روان و پیش   
، کودکـان   2در  درمـانی     ، مشاوره و روان   3اجتماعی در   
، مــددکاری یــک، علــوم اجتمــاعی در 2اســتثنایی در 
 و  یـک ، اسـتعدادهای درخشـان در       یـک اجتماعی در   

 یکـی از    ، نشـریه  یکنیز در     رسانی    داری و اطالع    کتاب
 .     نشریه دانسته شده استهای هدف

 مقاله به زبان انگلیسـی      ی   نشریه دارای چکیده   هفده
هـای    پژوهش”  و  “وهشوپژ  دانش”جز نشریات    هب. هستند

 که در قسمت راهنمای نویسـندگان خـود         “روانشناختی  



معرفـی  ) فارسی و انگلیسی  ( ای دو زبانه    عنوان نشریه  به
 .   اند، سایر نشریات به زبان فارسی هستند شده

 ی   مقالـه  1008 بررسی در مجمـوع      ی  در طول دوره  
. های بهداشت روان چاپ شده است       پژوهشی در نشریه  

های پژوهشی چاپ شده مربوط بـه         تعداد مقاله بیشترین  
از ایـن   . باشد   مقاله می  212 با    “اندیشه و رفتار  ” ی  نشریه

دانـش و   ”  مقالـه،  113بـا     “روانشناسـی ”های    نظر نشریه 
علـوم تربیتـی و روانشناسـی       ” مقالـه،    82بـا    “ پژوهش

روانشناسـی  ”  مقاله و  63با    “دانشگاه شهید چمران اهواز   
 مقالـه در    63بـا   نیـز     “دانشـگاه تهـران   و علوم تربیتی    

 .دارندهای بعدی قرار  رده
شـود، مجمـوع       دیده مـی   1طور که در نمودار    همان

های بهداشت روان در      های پژوهشی در کل  نشریه       مقاله
 14طول دوره بررسی روندی رو به افزایش داشته و از           

 1381 مقالـه در سـال       218 ، بـه     1370مقاله در سـال     
 . رسیده است

 

تعـداد مقـاالت پژوهشـی چـاپ شـده در             -1نمودار
 1381تا1370های در سال ایران  بهداشت روانهای هنشری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های پژوهشی بهداشـت روان در    میانگین شمار مقاله  
 70/2)±2/1(طور متوسـط   هها ب   هر شماره، در کل نشریه    

 بیشترین میزان ایـن شـاخص بـه نشـریات         . مقاله است 

 بـا    “دانش و پژوهش  ” ،  6/6با متوسط    “ رندیشه و رفتا  ا”
 بـا   “پژوهش در حیطه کودکـان اسـتثنایی      ”،  3/6متوسط  

علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه ”، 0/5متوســط 
 “ روانشناسـی ” ی   و نشریه  5/4با متوسط    “فردوسی مشهد 

.  مقاله در هـر شـماره اختصـاص دارد         35/4با متوسط   
ک میـانگین شـمار     ها را به تفکی      فراوانی نشریه  3جدول  
 . دهد های پژوهشی در هر شماره نشان می مقاله
 

بـه  شت روان ایـران     اهای بهد    فراوانی نشریه  -3جدول
  بهداشت روانهای پژوهشی تفکیک میانگین تعداد مقاله

های پژوهشی  میانگین تعداد مقاله
 به ازای هر شمارهبهداشت روان 

 (%)فراوانی 

6≥ 2) 69/8( 
99/5-5 1) 34/4( 
99/4-4 2) 69/8( 
99/3-3 3) 04/13( 
99/2-2 5) 73/21( 
99/1-1 7) 43/30( 
1< 3) 04/13( 

 )100 (23 جمع کل

 
های منتشر شده در هـر شـماره،          میانگین شمار مقاله  

  پژوهشـــی- علمـــیی رتبـــه دارای هـــای درنشـــریه
ــیش از نشــریه]80/3)15/2±([ ــه   ب ــای دارای رتب  ی ه

هـایی اسـت       و نشریه  ]68/1) ±88/0([  ترویجی -علمی
میـانگین شـمار    . ]60/2)±68/1([که دارای رتبه نیستند     

هـای     های منتشر شـده در هـر شـماره، در نشـریه             مقاله
هـای     اندکی بیش از نشـریه     ]96/2)±05/1([ یشهرستان
 .  است]57/2)±63/1([تهرانی 

 
 بحث

 ی  هدف ایـن بررسـی ارایـه      بیان شد   که  گونه    همان
هـای علمـی بهداشـت     یت نشـریه وضعاز  سیمایی کلی   

 .  سال گذشته است12روان کشور درطی 
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 اخیر تغییراتـی    ی  این بررسی نشان داد که در دهه      
 علوم بهداشت روان رخ     ی  در روند پژوهش در حوزه    

هـای علمـی      نشـریه شـمار    درحال حاضر    .است   داده
ــر اســت و شــمار  بهداشــت روان کشــور چشــم گی

 ،هـا   نشریهاین  در    چاپ شده های بهداشت روان      مقاله
 برابـر افـزایش داشـته       13بـیش از      گذشته ی  در دهه 
هـای پژوهشـی در هـر         اما میانگین شمار مقاله   . است

 هـا در مقایسـه بـا برخـی نشـریات           شماره از نشـریه   
  و  »American Journal of Psychiatry«خارجی مانند 

»British Journal of Psychiatry« گیـری   تفاوت چشم
 از دالیل این یافته ممکـن اسـت ناشـناخته           یکی. دارد

ــرای    ــت روان ب ــی بهداش ــریات اختصاص ــدن نش مان
یک بررسی کیفـی منتشـر      . پژوهشگران این رشته باشد   

نشده توسط نویسندگان این مقاله نشان داد که بسـیاری          
ــوم بهداشــت روان،  از کارشناســان و پژوهشــگران عل

اشـت  های علمـی بهد      نشریه ی  اطالعات دقیقی در زمینه   
کـه  رو ممکن اسـت     از این   . روان داخل کشور ندارند   

هـای    جـای انتشـار در نشـریه        های این رشـته بـه       مقاله
. اختصاصی بهداشت روان در سایر نشریات چاپ شوند       

هــای بهداشــت روان،  کیفیــت پــایین برخــی از نشــریه
هـا، تیـراژ کمتـر،        سریع به این  نشریه    نداشتن  دسترسی  

 خواننـدگان کمتـر     احتمـاالً  توزیع محدودتر و     ی  گستره
 . باال باشندی توانند از دیگر علل یافته می

هـای    این بررسی نشان داد که بیش از دوسوم نشریه        
 رسمی علمی از کمیسـیون      ی  بهداشت روان دارای رتبه   

ـ      .بررسی نشریات نیستند    اً اگرچه داشتن این مجوز دقیق
 نیست، پژوهشگران تمایل     به معنای کیفیت باالی نشریه    

ای دارنـد کـه دارای        کمتری برای چاپ مقاله در نشریه     
 .باشد نمی علمی ی رتبه

 سریال  ی  ها دارای شماره    گیری از نشریه    شمار چشم 
 انگلیســی و پایگــاه ی المللــی، چکیــده اســتاندارد بــین
ــوده ــی نب ــد اینترنت ــز مــی . ان ــوارد نی ــن م ــد در  ای توان

 هـای   ها از سوی مخاطبین و سازمان       گذاری نشریه   ارزش
 .رسمی تأثیر داشته باشد

بررسـی حاضـر ایـن بـود کـه          مهـم    ی  اما یافته 
های علمی بهداشت روان کشور در        یک از نشریه    هیچ
 و ISI  ، PsycLITهای اطالعاتی معتبر دنیا مانند بانک

MEDLINE  های چندی نشان     بررسی. شوند   نمایه نمی
هـای    ها و استناد به مقالـه       اند که نمایه شدن نشریه      داده

های مهم و معتبر ارزشیابی علمـی        نها یکی از شاخص   آ
 »چاپ نشدن مساوی بـا نـابودی      «امروزه مفهوم   . است

 »نمایه نشدن مساوی با نابودی    «جای خود را به مفهوم      
زاده و   ملـک ؛2003 ،2 و عصـاره 1ویلسـون ( داده است 
ترین افتخار یک پژوهشـگر      شاید مهم ). 2001همکاران،

وعی بپردازد که در آینـده      این باشد که به بررسی موض     
و یـا موجـب     آیـد     مـی کار پژوهشگران دیگر      بیشتر به 

 ،3شسـتاک (شود     میپیشرفت در کارهای علمی دیگران      
 ایرانی موجـب    یها   بنابراین نمایه نشدن نشریه    .)1999
های پژوهشـی     گردد که با وجود افزایش شمار مقاله        می

هـای اخیـر، سـهم         بهداشت روان در سـال     ی  در زمینه 
پژوهشگران ایرانی در تولید علم در این زمینه کمتـر از          

 پژوهشـگران ایرانـی      و میزان واقعی آن نشان داده شود     
 1 .دسترسی چندانی به آنها نداشته باشندسایر کشورها 

این پژوهش یک بررسی مقدماتی است و به ارزیابی         
 از  .سنجی پرداخته است    های کتاب   کمی برخی شاخص  

، تصویر کـاملی از تولیـد علـم در          های آن   یافتهاین رو   
 به چاپ نرسـیدن     .دهد  ه نمی ی بهداشت روان ارا   ی  حوزه

های انجام شده و یـا چـاپ آنهـا در             برخی از پژوهش  
توانـد    می، ها  مربوط به سایر رشته   یا  های غیرمعتبر     نشریه

هـای    شـاخص سـایر   ارزیـابی   . از دالیل این امر باشـد     
ا بررسی محتوای    و ی  4سنجی مانند تحلیل استنادی     کتاب
هـا،    بنـدی موضـوعی مقالـه       کمـک دسـته     ها بـه    نشریه
کار رفتـه     های آماری به    ها و روش    شناسی پژوهش   روش

در آنها خارج از چارچوب مورد نظر درایـن پـژوهش           
 . بود

های کمی مانند میـانگین       یافتهبرخی  گفتنی است که    
در هر شـماره،    بهداشت روان   های پژوهشی     شمار مقاله 

_______________________________________ 
1- Wilson  2- Osareh 
3- Śesták  4- citation analysis 



 چون برخـی    ،ها نیست   قی برای ارزیابی نشریه   مالک دقی 
ها مانند رفاه اجتماعی، توانبخشی و مـددکاری          از نشریه 

هـای    موضـوع های پژوهشی بـا       مقالهچاپ  اجتماعی به   
 .پردازند میدیگر نیز 
ـ توان  هایی می   های چنین پژوهش    یافته  ی  د در زمینـه   ن

هـای مربـوط بـه بهداشـت روان           شناسایی بهتر نشـریه   
هـا  و      اندرکاران نشریه   چنین به دست   هم. اشندسودمند ب 
گذاران بخش بهداشت روان کشور این امکان را        سیاست

علم در  تولید  تری از چگونگی      دهد که ارزیابی دقیق     می
 . ها و کل کشور داشته باشند سازمان
 

 سپاسگزاري
 تحقیقـات    ملـی  رکـز م این پژوهش توسط     ی  هزینه

نویسندگان مقالـه   . ستا  مین شده أکشور ت   پزشکی   علوم  
از آقای دکتر فرشید عالءالدینی و آقای احمـد تقـوایی           

. نماینـد     های ارزشمندشان قدردانی می     به خاطر حمایت  
چنــین از آقــای دکتــر ونــداد شــریفی بــه خــاطر  هــم

های علمی، خانم دکتر سهیال امامی بـه خـاطر          راهنمایی
هـا سوسـن مقـدس        ها و خانم    آوری داده   کمک در گرد  

بی، زهرا بیات جوزانی و صغری برمـک بـه دلیـل        محرا
 .گردد ها قدردانی می کمک در دستیابی به نشریه
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