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Abstract
Background and aim: Given the special status of family therapy and constructive
role of its scientific production for management and planning in this field and
determining research priorities, knowledge of the status of national scientific
production indexed in a prestigious international index is required. Therefore, the
aim of this study was to investigate the scientific production of Iranian researchers
in the field of family therapy in the Scopus database during 1974-2015.
Material and methods: In this scientometric study, data were collected through the
Advanced Search in Scopus Database. Data were analyzed using descriptive
statistics and Google Scholar Metrics was used to determine the journals with high
H-index.
Findings: The results showed that researchers with organizational affiliation of
Islamic Azad universities had the highest scientific production in this field. In
addition, no document was submitted to Scopus database in the field of family
therapy by Iranian researchers during 1975-1999.
Conclusion: The results showed that the trend of scientific production had
descended in the field of family therapy in 2015. Thus, the Iranian researchers
need more efforts in this field for publishing their scientific production and
national Persian journals which publish the articles in this field should record their
articles in citations databases such as Scopus, Google Scholar, Ebsco and other
relevant ones.
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سال سوم ،شماره دوم ،پائیز و زمستان  ،95صفحه 7-55

بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی

پذیرش مقاله95/9/51 :

دریافت مقاله95/5/55 :

چکیده

5

امیر رضا اصنافی )(PhD
*2

الهه امتی )(MA

سابقه و هدف :با توجه به جایگاه ویژه خانوادهدرمانی و نقش سازنده تولیدات علمی آن به منظور مدیریت و

 .0گروه علم اطالعات و دانش شناسی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

برنامهریزی در این حوزه و تعیین الویتهای پژوهشی ،آگاهی از وضعیت تولیدات علمی نمایه شده کشورها در نمایه
نامههای معتبر بینالمللی نیز ضروری است .لذا هدف مقاله حاضر ،بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه

شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس طی سالهای  0791-5102است.

 .5مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده

مواد و روشها :این تحقیق ،به شیوه علم سنجی انجام و اطالعات آن با استفاده از بخش جستوجوی پیشرفته

شهریور ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت،

پایگاه اسکوپوس گردآوری شده است .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شده است .بهمنظور شناسایی

ایران.

مجالت دارای شاخص اچ باال ،از بخش متریکس در پژوهشگر گوگل استفاده گردید.

*نویسنده مسئول:

یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد ،پژوهشگران با وابستگی سازمانی دانشگاههای آزاد اسالمی ،بیشترین میزان

الهه امتی

تولیدات علمی را در این زمینه داشتهاند .همچنین در فاصله سالهای  0792تا  0777هیچ نوع مدرکی از سوی

رشت ،خیابان نامجو ،خیابان شهید سیادتی،
مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده
شهریور.

پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس ثبت نشده است.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که روند تولیدات علمی در حوزه خانواده درمانی در سال  ،5102رو به تنزل داشته است،
بنابراین پژوهشگران ایرانی در این حوزه باید تالش بیشتری برای انتشار تولیدات علمی داشته باشند و مجالت فارسی
زبان داخل کشور که در حوزه خانواده درمانی نسبت به انتشار مقاله اقدام میکنند ،باید مقاالت مجالت خود را در

Email:

واژگان کلیدی :پایگاه اسکوپوس ،تولیدات علمی ،خانواده درمانی ،علمسنجی

مقدمه
تولید اطالعات بهعنوان یکی از عمدهترین شاخصهای رشد و
توسعه در کشورها محسوب میشود و در عرصهها و حوزههای مختلف
علمی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .با توجه به حجم روز افزون و
تولید چشمگیر اطالعات ،امکان مرور کلیه مطالب تولید شده در
حوزههای تخصصی توسط متخصصان وجود ندارد ،لذا بهکارگیری
نمایهها و پایگاههای اطالعاتی که در برگیرنده بخش قابل توجهی از
اطالعات هستند ،میتواند سریعترین راه جهت دسترسی به اطالعات هر
حوزه خاص باشد ،بنابراین محققان در اولین مراحل پژوهش خود به این
پایگاهها مراجعه میکنند .پایگاههای اطالعاتی اساس تحقیقات متعددی
هستند که با روشهای کمی ،نظیر کتابسنجی ،علمسنجی و غیره در
تالشند به بررسی و مقایسه میزان تولیدات علمی دانشمندان ،گروههای
آموزشی و دانشگاههای کشورهای گوناگون بپردازند و میزان حضور
علمی آنها را بسنجند ( .)0وضعیت تولیدات علمی نمایه شده کشورها در
نمایههای معتبر بینالمللی ،بخشی از مهمترین شاخصهای توسعه
علمی و جزء شاخصهای بروندادی علم و فناوری آنها محسوب میشود
( .)5از طرف دیگر همکاری بین افراد در تالیفات علمی نیز ،یک فرایند
8
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خلق مشترک است که طی آن دو یا چند نفر با مهارتهای تکمیلی با
یکدیگر در تعاملاند .همکاری علمی بر کیفیت کار علمی اثر خواهد
گذاشت ( .)3-1زمانیکه دو یا چند نویسنده نسبت به نگارش مقالهای
اقدام میکنند ،شبکهای برای همکاری بین آنها ایجاد میشود.
باتوجه به موارد فوق از یک سو خانواده ،یک گروه طبیعی است با
اهداف و نقشهای بسیار که برای همه اعضای خانواده مهم و ضروری
است .از سوی دیگر ،خانواده یک گروه قوی و سازمانیافته است که
درمانگر را به خاطر اهدافی که در سیاست و فرآیند آن نهفته است به
خدمت میگیرد .لذا در خانوادهدرمانی ،درمانگر با یک گروه طبیعی
مواجه است که باید به نوعی در آن وارد شده و آن را تحت تاثیر قرار
دهد که این کار احتیاج به دیپلماسی قابل مالحظه و مهارتهای
اجتماعی ضروری برای درمانگر دارد .شاید بتوان گفت :خانوادهدرمانی
یک روش سیستماتیک مداخلهدرمانی است که هدف آن ،رفع اختالالت
پیچیده و متقابل عاطفی در گروه خانواده است ( .)2در واقع خانواده
درمانی ،چیزی بیش از یک تکنیک درمانی جدید است و این درمان در
حقیقت رویکردی کامالَ بدیع و نو برای درک رفتار انسان است (.)6
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پایگاههای استنادی نظیر اسکوپوس ،گوگل اسکوالر ،ابسکو و سایر پایگاههای اطالعاتی مرتبط ثبت کنند.

مجله علم سنجی کاسپین ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،95صفحه 7-55
بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی /امیر رضا اصنافی و الهه امتی

مواد و روشها
این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه علمسنجی انجام شده
است .کلیه تولیدات علمی نمایه شده پژوهشگران ایرانی در زمینه
خانوادهدرمانی سال ( 5102شامل  211مدرک) ،جامعه این پژوهش را
تشکیل داد که دادهها طی یک مطالعه توصیفی از پایگاه استنادی
اسکوپوس در ماههای آذر تا  00دی ماه  5102( 0371میالدی)
گردآوری شد .برای گردآوری اطالعات از جستوجوی پیشرفته پایگاه
اسکوپوس و برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شد .بهمنظور
شناسایی مجالت دارای شاخص اچ ) (H-Indexباال ،از بخش
9
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خانواده درمانی در کشورهای مختلف دنیا در قالب برنامههای مختلف
آموزشی و براساس سلسله قواعد تخصصی و تجارب گوناگون بهکار
میرود ( .)9بیشک تولیدات علمی در زمینه خانواده درمانی ،نقش
اساسی در این حوزه خواهد داشت.
در زمانهای گذشته ،مالک پیشرفت یک کشور؛ وسعت ،قدرت
نظامی ،مستعمرات ،ثروت و مانند آن بود ،اما امروزه اصلیترین معیار
برای تعیین جایگاه علمی و رتبهبندی کشورها در ارزیابیهای علم
سنجی ،میزان مشارکت در تولید علم ،نوآوری ،فناوری و بهطور کلی
مشارکت در روند توسعه علم جهانی است (.)8
در عصر حاضر به دلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف،
همکاری علمی در تولید آثار ،مقولهای مهم محسوب میشود .در دهه-
های اخیر ،همکاری و مشارکت علمی بین متخصصان حوزههای
مختلف ،سرعت بیشتری به خود گرفته است .برخی از دالیل این رشد
سریع ممکن است به دلیل مزایای مشارکت علمی شامل تبادل مؤثر و
مفید نظرات ،افزایش کیفیت مقاالت گروهی ،دریافت استنادهای بیشتر،
استفاده از تخصص و مهارت نویسندگان همکار ،افزایش احتمال چاپ
مقاالت گروهی در مجالت معتبر علمی ،افزایش تعداد مقاالت اعضای
هیأت علمی دانشگاهها جهت ارتقای رتبه ،افزایش انگیزه در محققان
برای انجام فعالیتهای پژوهشی و ابزاری برای مقابله با انزوای علمی
باشد ( .)7با در نظر گرفتن این امر ،این مسئله به وجود میآید که روند
تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی در محدوده
سالهای  0791-5102در پایگاه اسکوپوس چگونه است؟
عبدخدا ،قاضی میرسعید و نوروزی در پژوهشی به بررسی میزان
تولیدات علمی حوزه پزشکی ایران بر مبنای مدارک نمایه شده از
مجالت علمی در پایگاههای اطالعاتی منتخب ،پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها نشان داد که در فاصله سالهای مورد بررسی تولیدات
علمی حوزه پزشکی کشور در حال رشد بود ،اما رسیدن به جایگاه
شایسته کشور در این حوزه ،مستلزم تالش بیشتر است (.)01
علیجانی و کرمی در بررسی و مقایسه تطبیقی سه دهه تولیدات
علمی جامعه جراحی ایران ( )0781-5117براساس دادههای پایگاه
اطالعاتی آی.اس.آی .به این نتیجه رسیدند که در طول این سه دهه،
پژوهشگران ایرانی روند صعودی را در تولید علم این حوزه داشتهاند.
مشارکت بینالمللی پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران سایر کشورها نیز
رو به افزایش بود (.)00
جان محمدی ،یمین فیروز و نوشین فرد در مطالعهای با عنوان
تولیدات علمی ایران در حوزه ارتوپدی با روش علم سنجی به تعیین
رتبه علمی ایران در حوزه ارتوپدی در جهان و خاورمیانه و معرفی
موسسات و نویسندگان برتر ایرانی این حوزه براساس شاخصهای علم
سنجی پرداختند ،یافتهها نشان داد که کشور ایران در تولیدات علمی
حوزه ارتوپدی رتبه  31در جهان و رتبه  3در خاورمیانه را داشت .از میان
موسسات ایرانی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران با  29مدرک،
دانشگاه شریف با  58مدرک و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه
علوم پزشکی ایران با  59مدرک به طور مشترک ،بیشترین مدارک
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علمی این حوزه را تولید کردهاند .تولیدات علمی ایران در حوزه ارتوپدی
در دوره مورد بررسی به ویژه در سالهای  5112به بعد رشد چشمگیری
داشته است .شاخص اچ این حوزه  09محاسبه گردید و در این دوره
 0523بار به مدارک مورد بررسی استناد شده بود (.)05
عرفانمنش ،اصنافی و بشیری در پژوهش خود به بررسی نقش
دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه
خانوادهپژوهی پرداختند .آنها اشاره کردند که دانشگاههایی که از
مهمترین و مرکزیترین جایگاه در شبکه همکاریهای علمی در حوزه
خانوادهپژوهی برخوردار هستند ،نقش مهمی در شکلگیری و اتصال
شبکه ایفا خواهند کرد (.)03
در بررسی پیشینههای خارج از کشور Vitzthum ،و همکاران با
بررسی علمسنجی موضوع کج شدگی ستون فقرات نشان دادند که
کشورهای ایالت متحده آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،بیشترین تولیدات
علمی را داشتند (.)01-02
 Guptaو  Balaدر مطالعهای با رویکرد علمسنجی به تحقیقات
 Schizophreniaدر هند با استفاده از پایگاه  Scopusنشان دادند که
در میان  51کشور پرتولید در زمینه  Schizophreniaبا تعداد 885
مدرک ،تولیدات علمی کشور هند در رتبه  02قرار داشت (.)06
 Linو همکاران به بررسی انتشارات در حوزه پزشک خانواده توسط
پایگاه  Web of Scienceدر طول سالهای  0773 -5105پرداختند.
از میان  33193مدرک تولید شده در زمینه مورد نظر 0225 ،سند متعلق
به کشور تایوان بود و بعد از آمریکا ،کانادا ،سوئد ،کشور تایوان رتبه
چهارم را کسب کرد و رشد چشمگیری در تولیدات علمی مشاهده شد
(.)09
نگاهی به پژوهشهای انجام شده ،نشان میدهد که تاکنون
پژوهشی که به بررسی علمسنجی حوزه خانواده درمانی در پایگاه
اسکوپوس بپردازد ،انجام نشده است .با توجه به جایگاه ویژه
خانوادهدرمانی و نقش سازنده تولیدات علمی آن الزم است بهمنظور
بهرهوری بیشتر از توانهای پژوهشی و نیز مدیریت و برنامهریزی ()08
در این حوزه و تعیین الویتهای پژوهشی ،تصویری از روند تولیدات
علمی پژوهشگران ایرانی ارائه گردد .بنابراین ،هدف از این مطالعه،
بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی در
پایگاه اسکوپوس طی سالهای  0791-5102است.

Caspian Journal of Scientometrics. 2016; 3(2): 7-15
Asnafi AR, Ommati E

دارا بودهانود .در مجمووع 027 ،کشوور در حووزه خوانوادهدرموانی دارای
تولیدات علمی بودهاند که رتبه ایران در بین این کشورها  51بوده اسوت
(جدول .)0
جدول  ،5پرکارترین پدیدآورندگان را در زمینوه خوانواده درموانی نشوان
میدهد و نمایانگر آن است کوه در مجمووع  061پدیدآورنوده در تولیود
 211مدرک علمی در زمینه خانواده درموانی مشوارکت داشوتهانود .ایون
جدول نشان میدهد که احمدی با  ،02صفری نژاد با  05و عصواری بوا
 00مقالووه در رتبووه اول تووا سوووم پدیدآورنوودگان ایرانووی پرکووار حوووزه
خانوادهدرمانی بودند .بررسیها نشان داد که در مجمووع  30دانشوگاه و
مؤسسه پژوهشی ایرانی دارای تولیدات علمی در زمینه خوانواده درموانی
در پایگاه اسکوپوس بودند .جدول  3نشوان مویدهود کوه دانشوگاه آزاد
اسالمی با  11مدرک ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با  37مدرک،
و دانشگاه تهران با  31مدرک ،در رتبههای برتر قرار گرفتهاند.

متریکس ) (Metricsدر پژوهشگر گوگل )(Google Scholar

استفاده گردید .الزم به ذکر است شاخص اچ یا اچ ایندکس ،عددی است
که میکوشد بهرهوری و تاثیرگذاری علمی دانشمندان را بهصورت کمی
نمایش دهد؛ این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد
و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه میشود.
محاسبه اچ ایندکس بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره
یک فرد یا گروهی از افراد صورت میگیرد.
یافتهها
تعداد کل مدارک نمایه شده در حووزه خوانوادهدرموانی در نمایوه علووم
اجتماعی و علوم انسانی و نیز علوم پزشکی پایگواه اسوکوپوس ،در بوازه
زمانی مورد بررسی 28931مدرک علمی بود که از این میان  211مدرک
علمی متعلق به پژوهشگران ایرانی بود .آنگونه که از جدول  0بر میآید
ایاالت متحده ،بریتانیا و کانادا بیشترین تولیدات علمی را در ایون زمینوه

جدول  :5پرتولیدترین کشورهای جهان در زمینه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس
نام کشور

نام کشور

میزان تولیدات علمی

میزان تولیدات علمی

بریتانیا

2138

ژاپن

0108

کانادا

3988

بلژیک

796

آلمان

5992

سوئد

827

استرالیا

5102

آفریقای جنوبی

990

فرانسه

5016

برزیل

657

ایتالیا

0771

ترکیه

275

هلند

0682

هندوستان

231

چین

0190

ایران

211

اسپانیا

0501

کره جنوبی

185

رژیم اشغالگر قدس

0519

جدول  :2پژوهشگران ایرانی پر تولید در زمینه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس
نام پژوهشگر

نام پژوهشگر

فراوانی

فراوانی

Safarinejad, M.R.

05

Bahrami, F.

2

Assari, S.

00

Bahramizadeh, H.

2

Montazeri, A.

8

Aflatoonian, A.

2

Pakpour, A.H.

9

Koolaee, A.K.

2

Mosalanejad, L.

9

Zolghadri, J.

2

Lankarani, M.M.

6

Alleyassin, A.

2

Simbar, M.

6

Besharat, M.A.

2

Gharesi-Fard, B.

6

Abedinia, N.

2

Akhondi, M.M.

6

Ziaei, S.

2

Tavallaii, S.A.

6

01
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Ahmadi, K.

02

Shariat, M.

6
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ایاالت متحده

58786

سوئیس

0195
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جدول  :3دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایرانی پر تولید در زمینه خانوادهدرمانی در پایگاه اسکوپوس
فراوانی

نام دانشگاه/مؤسسه پژوهشی

فراوانی

نام دانشگاه/مؤسسه پژوهشی
دانشگاههای آزاد اسالمی

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم

51

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

37

جهاد دانشگاهی

51

دانشگاه تهران

31

دانشگاه تربیت مدرس

53

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

30

دانشگاه رفاه اجتماعی و علوم بهزیستی

55

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

52

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

52

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه شهید بهشتی

09
06

،Gynecology and Infertility

از جدول  1چنین بر میآید که از مجموع  211رکورد بهدست آمده،
 130مدرک در قالب مقاله 38 ،مدرک در قالب نقد و بررسی ،و 58
مدرک در قالب مقاالت همایش بازیابی شد .این امر نشان میدهد که
مقاالت دارای بیشترین فراوانی در بین انواع دیگر مدارک بودهاند.

Iranian Journal of Psychiatry and ،Medical Journal
Journal of Sexual Medicine ،Behavioral Sciences

خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس
فراوانی

نوع مدرک

نوع مدرک
مقاله

130

فصلی از کتاب

0

نقد و بررسی

38

مقاله در دست انتشار

0

مقاله همایش

58

بررسی موردی

0

نامه به سردبیر

5

یادداشت

0

جدول  2نشان میدهد که  9مجله
،Reproductive Medicine
،Behavioral Sciences

Iranian Journal of

Procedia- Social and
International Journal of

Iranian Journal of Obstetrics ،Fertility and Sterility

جدول -5شاخص اچ برای مجالتی که بیشترین مقاالت را از پژوهشگران ایرانی
در حوزه خانواده درمانی منتشر کردهاند
فراوانی مدارک منتشر شده

شاخص نمایه اچ

نام مجله
Iranian Journal of Reproductive Medicine

57

01

Procedia - Social and Behavioral Sciences

59

39

International Journal of Fertility and Sterility

52

-

Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility

06

-

Iranian Red Crescent Medical Journal

03

02

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

05

1

Journal of Sexual Medicine

05

60

سالهای  0792تا  0777میزان تولیدات علمی در زمینه خانوادهدرمانی
در نمایه علوم اجتماعی پایگاه اسکوپوس از سوی پژوهشگران ایرانی
سیر صعودی نداشته و بسیار ضعیف و کمرنگ بوده است.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه ،با هدف بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در
حوزه خانوادهدرمانی در پایگاه اسکوپوس طی سالهای 0791-5102
انجام شده است .در مطالعه حاضر ایاالت متحده آمریکا ،بریتانیا ،کانادا،
00
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بررسیها نشان داد که در مجموع  36کشور با پژوهشگران ایرانی
در زمینه تولیدات علمی در حوزه خانوادهدرمانی همکاری داشتند.
کشورهای ایاالت متحده ،بریتانیا ،کانادا ،آلمان و ترکیه بیشترین
همکاری علمی را با پژوهشگران ایرانی در زمینه خانوادهدرمانی داشتهاند
که در این میان سهم پژوهشگران ایاالت متحده با  35مقاله ،بیش از
سایر کشورها بوده است .یافتهها همچنین نشان داد که در سالهای
 5102و  5101بیشترین تولیدات علمی ،یعنی  013و  80مدرک در
زمینه خانوادهدرمانی در پایگاه اسکوپوس ثبت شده است ،اما در

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-09-27

بیشترین مقاالت را در این زمینه منتشر کردهاند.
در این جدول ،شاخص اچ برای مجالت مورد بررسی مشخص شده
Iranian Journal of
است .بنابراین هر چند نشریه
 Reproductive Medicineبیشترین مقاالت در حوزه
خانوادهدرمانی را از سوی پژوهشگران ایرانی منتشر کرده است ،اما مجله
 Journal of Sexual Medicineدارای بیشترین شاخص اچ یعنی
 60بود .پس از آن ،مجله Procedia Social and Behavioral
 Sciencesو  Iranian Red Crescent Medical Journalبا
رقم  39و  02به ترتیب در رتبههای بعدی شاخصهای باالی اچ قرار
گرفت .برای دو مجله International Journal of Fertility and
 Sterilityو Iranian Journal of Obstetrics Gynecology
 and Infertilityرقم شاخص اچ در پایگاه گوگل اسکوالر بهدست
نیامد (جدول.)2

جدول :4فراوانی نوع مدارک تولید شده در حوزه
فراوانی

Iranian Red Crescent
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آلمان و استرالیا بیشترین تولیدات علمی را در زمینه خانوادهدرمانی دارا
بودهاند .در مجموع 027 ،کشور در حوزه خانوادهدرمانی دارای تولیدات
علمی بودهاند که رتبه ایران در بین این کشورها  51بوده است.
اما در مطالعه  Vitzthumو همکاران ،کشورهای ایالت متحده
آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،بیشترین تولیدات علمی را داشتند ( .)01در
مطالعه  Guptaو  Balaدر حوزه  Schizophreniaدر هند،
کشورهای آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،کانادا ،استرالیا جز کشورهای برتر
تولید کننده مدرک بودند ( .)06در مطالعه  Linو همکاران در حوزه
پزشک خانواده نیز ،کشورهای آمریکا ،کانادا ،سوئد و تایوان رتبههای
برتر را کسب کردند و رشد چشمگیری در تولیدات علمی مشاهده شده
است ( .)09در مجموع کشور ایالت متحده آمریکا جز کشورهای اول و
برتر تولید کننده در مطالعات مختلف بود.
در مطالعه حاضر تولیدات علمی در زمینه خانوادهدرمانی ،در سال
 5102روند نزولی به خود گرفته است؛ همچنین بررسیها نشان داد که
در مجموع  36کشور با پژوهشگران ایرانی در زمینه تولیدات علمی در
حوزه خانوادهدرمانی همکاری داشتند .کشورهای ایاالت متحده ،بریتانیا،
کانادا ،آلمان و ترکیه بیشترین همکاری علمی را با پژوهشگران ایرانی
در زمینه خانواده درمانی داشتهاند که در این میان سهم پژوهشگران
ایاالت متحده با  35مقاله ،بیش از سایر کشورها بوده است.
برخالف مطالعه حاضر ،مطالعه عبدخدا و همکاران نشان داد که در
فاصله سالهای مورد بررسی تولیدات علمی حوزه پزشکی کشور در حال
رشد بود ( .)01همچنین در مطالعه جان محمدی ،یمین فیروز و نوشین
فرد تولیدات علمی ایران در حوزه ارتوپدی در دوره بررسی به ویژه در
سالهای  5112به بعد رشد چشمگیری داشته است.
مطالعه علیجانی و کرمی نیز نشان داد که پژوهشگران ایرانی روند
صعودی را در تولید علم داشتهاند .مشارکت بینالمللی پژوهشگران
ایرانی با پژوهشگران سایر کشورها نیز رو به افزایش بود و در این میان
بیشترین مشارکت را به ترتیب با کشورهای ایاالت متحده آمریکا و
ایتالیا داشتند .قالب تولیدات علمی به ترتیب بهصورت مقاله ،مقاله
کنفرانس ،نقد و بررسی ،چکیده و نامه بود ( .)00در راستای مطالعه آنان،
مطالعه حاضر نیز بیشترین مدارک تولید شده بهصورت مقاله بود ،بهنظر
میرسد یکی از دالیل عدم توجه به سایر قالبهای تولیدات علمی ،عدم
آگاهی از انواع مدارک علمی ارسالی به نشریات باشد و لزوم تشکیل
کارگاههایی بهمنظور آشنایی با انواع قالبهای تولیدات علمی احساس
میشود.
مطالعه دوالنی و همکاران نشان داد که نویسندگان دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه گرایش زیادی برای همکاری علمی و تالیف مشترک
مقاالت در سطح بینالملل نداشتند (.)07
مطالعه حاضر نشان داد که در فاصله سالهای  0792تا  0777هیچ
نوع مدرکی از سوی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانوادهدرمانی در پایگاه
اسکوپوس ثبت نشده است .این امر میتواند به خاطر وضعیت کشور در
اوایل انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس باشد .از طرف دیگر مطالعه
حاضر نشان داد که از پژوهشگران ایرانی با وابستگی سازمانی
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دانشگاههای آزاد ،بیشترین تولیدات علمی ،یعنی  11مدرک در حوزه
خانوادهدرمانی در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است .همچنین روند
تولیدات علمی در حوزه خانواده درمانی در سال  ،5102رو به تنزل
داشته است و به نظر نمیرسد تعداد  211مدرک طی بازه زمانی 0791
تا  5102رقم شاخصی برای این حوزه باشد ،البته اشاره شود که در نظر
گرفتن کمیت کافی نیست ،بلکه میزان استنادها و اثر بخشی مقاالت
مهمتر هستند.
در مطالعه حاضر نیز دانشگاههای آزاد اسالمی ،علوم پزشکی شهید
بهشتی ،و دانشگاه تهران ،در رتبههای برتر تولیدات علمی حوزه خانواده
درمانی قرار گرفتهاند .نویسندگان به این نتیجه رسیدند که اکثر مقاالت
متعلق به دانشگاههایی بوده که اساساً در زمینه خانواده درمانی رشته
علمی نداشتند.
یکی از دالیل آن را میتوان اینگونه اذعان کرد ،از آنجا که ثمره
پیوندهای بین رشتهای ،تولد موضوعهای نوین برای پژوهش است ،در
بسیاری از رشتهها مباحث بسیار ارزندهای وجود دارد که میتواند از
زاویهای تازه در رشتهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد ،از این رو موضوع
خانواده درمانی در میان پژوهشگران سایر رشتهها مورد بررسی قرار
گرفته است .در واقع پژوهشگران سایر رشتهها پژوهشهای خود را در
حلقه کوچکی محصور نکردند و یگ گام به این سو یا آن سو
برداشتهاند .نتیجه چنین نگرشی منجر به تحقیقات تکراری و کم بازده
نخواهد شد .همچنین میتوان اظهار داشت که پژوهشگران مرتبط با
رشته علمی حوزه خانواده درمانی به اولویتهای پژوهشی سازمانها و
موسسات مرتبط با رشته تحصیلی خود توجهی نداشتند ( .)51بنابراین
روند مطلوب تولیدات علمی وابسته به عوامل مختلفی همچون تعامل
پژوهشگران دانشگاه با دانشمندان و دانشگاههای داخلی و خارجی،
افزایش بودجه پژوهش دانشگاه ،برگزاری دورههای آموزشی نگارش
مقاالت علمی ( )50و توجه به الویتهای پژوهشی سازمانها و
موسسات مرتبط و غیره است.
در پژوهش عرفانمنش و همکاران ،دانشگاههای شهید بهشتی،
پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،علوم بهزیستی و
توانبخشی ،اصفهان ،الزهرا ،عالمه طباطبایی و تبریز در مهمترین و
مرکزیترین جایگاه در شبکه همکاریهای علمی حوزه خانوادهپژوهی
قرار گرفته بودند ( .)03پژوهش ولی نژادی و همکاران نیز نشان داد که
تولیدات علمی دانشگاه علوم پژشکی همدان نسبت به دانشگاههای تیپ
یک علوم پزشکی کمتر بود ،اما در کل با روند نسبتاَ مطلوبی در حال
افزایش بود ( .)50در مطالعه جان محمدی ،یمین فیروز و نوشین فرد نیز
از میان موسسات ایرانی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشگاه شریف و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی
ایران به طور مشترک ،بیشترین مدارک علمی این حوزه را تولید کرده
بودند ( .)05در نهایت میتوان اذعان داشت که هم پژوهشگران ایرانی
در این حوزه باید تالش بیشتری برای انتشار تولیدات علمی داشته باشند
و هم مجالت فارسی زبان داخل کشور که در خصوص موضوع
خانوادهدرمانی و سایر زمینههای مرتبط با آن نسبت به انتشار مقاله اقدام
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پیشنهاد میشود در پژوهشی جداگانه افزون بر میزان استنادات و
اثربخشی مقاالت این حوزه ،تولیدات علمی در پایگاههای ،Pubmed
 Web of Scienceو سایر پایگاههای استنادی نیز مورد بررسی قرار
گیرد.

میکنند ،باید مقاالت مجالت خود را در پایگاههای استنادی نظیر
اسکوپوس ،پژوهشگر گوگل ،ابسکو و سایر پایگاهها و نمایه نامههای
مرتبط ،ثبت کنند .از آنجا که در پژوهش حاضر ،فقط تولیدات علمی
حوزه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس مورد بررسی قرار گرفته است،
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