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 چکیده

به هر نوع فرآيند بازآموزی اطالق  درماني روانبود. سنجي  درماني با رويکرد علم سال پژوهش در حوزه روان ۰۵تحلیل  حاضرپژوهش از هدف 

 13۸1۱وهش توصیفي است و جامعه آماری پژوهش را روش پژ. درماني رواني است های روششود که هدفش کمک به فرد رنجور با استفاده از  مي

سايت و  یستهی افزارها نرماز  ها دادهدهند. برای تحلیل  يمتشکیل  2۵1۸-1۶۱۸ی ها سالي در وبگاه علوم طي درمان روانمقاله در حوزه 

وند صعودی را طي نموده است. تعداد کل ی مورد بررسي انتشار مقاالت رها سالها نشان داد در طي  .ويور استفاده شده است. يافتهاسوی.او.

عنوان مجله  1333در مجموع  نفر نوشته شده است. ۴/1میانگین هر مقاله توسط  طور بهنفر بود و  1۶۸۱۱ي بررسيسندگان در طول دوره مورد نو

یشترين تعداد باله را منتشر نموده است. ( مق1/2۱۲) 3۱11یرگذار تأثعنوان مجله  1۵از اين تعداد  اند؛ که نمودهکل مقاالت اين حوزه را منتشر 

ين مجله رتبه دوم استنادهای ایده است. رسدرصد به چاپ  2/۴عنوان معادل  ۰۷۱با تعداد  Psychotherapyدرماني در مجله  مقاالت حوزه روان

درصد( بوده است.  12مقاله معادل ) 1۱۱۸یرگذار تأثدانشگاه  1۵دانشگاه و موسسه، سهم  ۱33۱ي را به خود اختصاص داده است. از جهاني و محل

ی منتشرکننده مدارک حوزه ها دانشگاهاستناد جهاني در صدر  ۶۰۴3استناد محلي و  1۰3۸درصد( و با  ۴/2مقاله ) 323دانشگاه هاروارد با انتشار 

قرار دارند. همچنین در اين پژوهش با  ۴۵ماني در رتبه در مقاله در حوزه روان 1۰يراني با ارائه ايسندگان نوها نشان داد  درماني قرار دارد. يافته روان

 درماني شناسايي و معرفي شدند. یرگذار در حوزه روانتأثترسیم ساختار علم، مقاالت و نويسندگان 

 تيسا ستیه ؛يدرمان روان؛ يسنج علم ؛: ترسیم نقشه علمکلیدي هايهواژ
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                  باشد.( دانشگاه تبريز مي Grantويژه پژوهشي )  اين مقاله مستخرج از نتايج طرح تحقیقاتي اجراء شده از محل اعتبار
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 مقدمه

 و دانشمندان های دغدغه از يکي است. شده منتشر و تولید علمي مختلف های حوزه در علمي متون از زيادی حجم اخیر های دهه در
 امری چنین الزمة است. خودشان با مرتبط علمي حوزة های پژوهش روند و کیف و کمّ از آگاهي کسب علمي حوزة هر پژوهشگران

کلیه و مطالعه با توجه به حجم روزافزون اطالعات، امکان مرور  که است مربوطه حوزة در گرفته صورت های پژوهش ای دوره مرور

 توان سنجي مي لعات علمهای معمول در مطا امروزه با استفاده از روش. رسد ميوار به نظر شد امریان صمتخصبرای متون علمي 
پیدا  به دست آورد و نسبت به وضعیت آن حوزه آگاهي علمي ةحوز هرانجام گرفته توسط پژوهشگران  های پژوهشتصويری جامع از 

 (. ترسیم13۶۷)رحماني،  شود ميعلمي میسر  های نقشهمعمول، با استفاده از  طور به(. اين درک 13۶3نیا و بیگلو، )عباسي، اصالني کرد
موضوعات مهم  و تأثیرگذارنويسندگان کلیدی و  توان مي ها آنو با استفاده از  شود ميتحقیقات قبلي انجام  علمي بر اساس های نقشه

توان میزان شناخت  هايي مي . به اين معني که با تکیه بر چنین شیوه(13۶1رديابي کرد )سهیلي و عصاره،  علمي را در طي زمان

بررسي (. 13۶3شرايط بهتری برای تعامل با عناصر اطالعاتي برقرار کرد )رمضاني، علیپورحافظي و مومني،  مخاطب را افزايش داد و
 شود ميعلمي مسیر  های نقشهدر يک حوزه علمي با استفاده از  و کمبودهای موجود خألهاروند جريان دانش، نقاط قوت، نقاط ضعف، 

در انتخاب موضوع به پژوهشگران کمک نمايد  تواند مي گیرد ميقرار  پژوهشگرانو اطالعات جامعي که به صورت ديداری در اختیار 

شده قابل مالحظه و  علمي اشباع های حیطهنوين علمي و توقف برخي  های حوزهعلمي ايجاد  های نقشه(. در 13۶۵)نوروزی چاکلي، 
 های حوزهپیشین و چگونگي ارتباط  های ژوهشپ بنابراين ارائه تصويری روشن از وضعیت ؛(13۶1مطالعه است )سهیلي و عصاره، 

مورد  بسیارموضوعي مختلف،  های حوزهترسیم ساختار علم در  (.13۶۷علمي است )رحماني،  های نقشهمختلف موضوعي از اهداف 

 تواند ميالعات مط گونه ايننتايج حاصل از تحلیل . (13۶3نیا و بیگلو، )عباسي، اصالنيدارد قـرار  اتعلوم اطـالع پژوهشگرانتوجه 
های موضوعي فعال و نويسندگان پرکار را شناسايي  های مختلف علمي را ياری کند تا بتوانند حوزه پژوهشگران و نويسندگان حوزه

گذاران علمي را در تخصیص بهینه بودجه و ساير امکانات  تواند مديران و سیاست کنند خألهای موضوعي را بشناسند و همچنین مي

 .ياری نمايند

 های تالش درماني روانموضوع . درماني است حوزه روان استپژوهشگران مورد توجه  بیشتر علوم که امروزه های حوزهيکي از 
، اصالنیا و که عباسي طور همان ؛روانشناسي آالم رواني سايرين را تسکین دهند های شیوهبا استعانت از  خواهند مياشخاصي است که 

تا با بهبود  است آنبر  درماني روان .دانند ميدر مشکالت روحي و رواني افراد را جسمي  های بیماریـر ريشـه اکث( نیز 13۶3)بیگلو 
را  ها رنجو  ها ناراحتيکند تا  در عین حال به بیمار کمک مي درماني روانروابط اجتماعي بیمار، از شدت ناراحتي و پريشاني او بکاهد. 

کمک به بیمار و قرار دادن او  درماني روان های روششد شخصي استفاده کند. هدف از انواع پذيرفته و در صورت امکان از آن برای ر
، عواطف و رفتارهای ناهنجار به نیازهای برحق خود برای برخوردار بودن از محبت، ها تلقيدر موقعیتي است که با اصالح طرز 

-مذهبي»را در دو گروه  ها آنهمه  توان مياما  ؛بسیار متعدد است درماني روانشناخت، موفقیت و نظاير آن دست يابد. با آنکه مکاتب 

عیبي قدمتي بسیار طوالني دارد و در جوامع غیرصنعتي همچنان حاکمیت -نمود. روش مذهبي بندی تقسیم« علمي-تجربي»و « غیبي
اخیر  های سال. در ه بودر گرفتقرادر غرب مورد استفاده  1۸تجربي که بقراط از آن خبر داده بود در قرن -اما روش علمي دارد
)بالچ،  شناختي بیش از پیش گسترش يافته است های نظريهپاولوف و اسکینر و  های نظريهعلمي با استفاده از -تجربي درماني روان

مورد استفاده قرار  پزشکان روانتجربي از سوی پزشکان، متخصصین اعصاب و -علمي درماني روان(. تا اواسط قرن بیستم 13۷۵
 درماني روان، روانشناسان بالیني و پرستاران رواني نیز از پزشکي روان ، متصديان حوزهاخیر مددکاران اجتماعي های دهه. در گرفت يم

های علمي معتبر جهان مانند  درماني منتشر شده و در پايگاه بنابراين حجم قابل توجهي از متون علمي در حوزة روان کنند؛ مياستفاده 

دهد تاکنون پژوهشي که متون منتشر شده در  های پیش زمینه برای اين پژوهش نشان مي ثبت رسیده است. بررسيوبگاه علم به 
آگـاهي از در حالي که  های آن مورد بررسي قرار دهد صورت نگرفته است. درماني از نظر کمیّت و کیفیت و روند پژوهش حوزة روان
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نويسندگان، کشورها، آثار مهم و تأثیرگذار، حوزه در شناسايي اين  ژوهشگرانبه پ تواند حوزة ميوضـعیت تولیـدات علمـي در 
 موضوعاتظهـور نیز محققان اين حوزه را از و کمک نموده  ها آنرونـد رشـد  های موضوعي و های پرکار و تأثیرگذار، و حوزه دانشگاه
های  درماني را با استفاده از داده سال پژوهش در حوزه روان ۰۵بنابراين پژوهش حاضر در نظر دارد  ؛نمايد يـاری ای رشته و بین جديـد

 ها را برای متخصصان اين حوزه روشن سازد. تحلیل کند و دورنمای پژوهش 2۵1۸تا  1۶۱۸های  معتبر وبگاه علوم طي سال

ساله  3۵ه ردورا در يک  کشور بهداشـت روان یها ، وضعیـت پژوهشيسنج در يک مطالعه علم (13۸2شريفي و همکاران )

 مقاالت اين دوره ها در نشريات خارجي چاپ شده بودند. روند انتشار آن۲ 1۶/۸که شد مقاله ارزيابي  3۵31 در مجمـوع. کردندبررسي 
تحقیــق،  یها پنج سال آخر بررسي دارد. در بین حوزه از رشد کمّي قابل توجه انتشار مقاالت داخلي و خــارجي بـه ويـژه درحاکي 

بیشترين مقاالت را بــه خـود ۲( ۰/13)پايه  و تحقیقات عصب۲( ۱/31)تحقیقات بالیني ۲(، ۸/۰2) يشناخت یـب علـوم روانبـه ترت
مرتبط با  ۰/1۴۲، يپزشک اختـالالت روان در رابطه با مقـاالت۲ 3۸/۱دادند. از بین کــل مقـاالت، موضـوع حـدود  اختصـاص

 پرداخته بود.اجتمـاعي  -روانـي یها رماند۲ به ۰/۷دارويـي و  یها درمانموضوع 

 بررسي را رانيا روان بهداشت يعلم یها هينشر پژوهشي در (13۸3) ايزديان سهیمي و محمدی، صفا، نجاتي ،موقر یميرح

 سوم کي از کمتر .داشتند را پژوهش به ورود یارهایمع هينشر 23 شده، يبررس هينشر ۸۵۵ از که داد نشان پژوهش اين نتايج کردند
 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت اي یآور فن و قاتیتحق علوم، وزارت اتينشر ونیسیکم از يعلم يرسم رتبه یدارا ها هينشر

 و 1نشريات الملليبین استاندارد  شماره یدارا هينشر ۶ .بودند نشده هينما معتبر ياطالعات یها بانک در ها هينشر نيا از کي چیه .بودند
 ،هينشر ۷ و ي؛دولت یها سازمان ،هينشر ۰ ؛ها دانشگاه ،هينشر 11 منتشرکننده سازمان .بودند يسیانگل مقاله دهیچک یرادا هينشر ۰

 است. شده منتشر ها هينشر نيا در يپژوهش مقاله 1۵۵۸ ،يبررس نيا دوره در .باشند يم يعلم یها انجمن اي يخصوص یها سازمان

را بررسي  يراندر ا يخلق یها مرتبط با اختالل یها پژوهش یدورنما يپژوهشدر ( 13۸۸) امین اسماعیلي و سردارپور گودرزی 
مربوط به  ها پژوهش ۴/۷۸۲ موضوع پژوهش ورود، یارهایمع یمقاله دارا ۶۷3از مجموع . نتايج اين پژوهش نشان داد کردند

. بوده است يخودکشمربوط به  ها پژوهش ۴۲و موضوع  يدوقطب یها اختاللمربوط به  ها پژوهش ۸/۷۲ ي،افسردگ یها اختالل
 اند. ها مورد توجه پژوهشگران بوده حوزه یهاز بق یشب ۸/۰3۲با  یرشناختيهمه گ یها پژوهش

 يحوزه روانشناس يعلم یداتتول یتوضع يبه بررس يسنج علم یها با استفاده از شاخص (13۶3)، اصالنیا و بیگلو عباسي

افزار  استخراج شده و از نرم ينسوب آو سا ياطالعات يگاهاز پا ی مورد نیاز پژوهشها اند. داده تهپرداخ یرسال اخ 2۵در طول  ياجتماع
سال  2۵ ينشان داد ط يجنتاشده است. استفاده  يعلم یداتتول ينگاشت يخنقشه تار یمها و ترس داده یلو تحل يهتجز یبرا يتسایسته

از مدارک  ۶۷۲از  یشبرخوردار بوده است. ب يمياز رشد نسبتاً مال ياجتماع ياسروانشن ینهدر زم يجهان ي، انتشارات علميمورد بررس

 یشترين، انگلستان و کانادا بيکازبان آمر یسيبوده و سه کشور انگل یسيبه زبان انگل ياجتماع يروانشناس ینهمنتشر شده در زم يعلم
 ينتر آنجلس فعال ، تگزاس و لسیشیگانم یها ، دانشگاهيعلم یداتاند. از نظر تعداد تول حوزه را منتشر کرده ينا يمدارک علم
 3اس( تعداد يس)آل ينشان داد که در سطح استنادات محل يحوزه موضوع ينساختار علم در ا یمترس همچنین .باشند يمؤسسات م

 .شکل گرفته است يخوشه اصل ۴اس( تعداد يسي)ج يخوشه و در سطح استنادات جهان
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1پابمد پايگاهساختار موضوعي مدارک مرتبط با حوزه درمان افسردگي در ژوهشي ( در پ13۶۴نسب ) ینيحس
-توصیفي را با روش 

است. بوده متوازن در طي دوره ده ساله مورد بررسي روند تولیدات علمي  بررسي کرد. نتايج نشان دادسنجي  با رويکرد علم و تحلیلي

س، هلند، آلمان، ژاپن، چین، ايرلند، سوئیس، نیوزلند و کانادا بیشترين آمريکا، انگلی متحده ياالتکشور ا 1۵همچنین مشخص شد 
 اند. تولیدات را در حوزه موضوعي درمان افسردگي داشته

سنجي به بررسي و شناسايي روابط مفهومي میان  با رويکرد علمي پژوهش( در 13۶۰) سهیلي و نسب، حسیني زاده، حاضری، يمک
ترين زمینه پژوهشي در اين  پژوهش نشان داد که فعال های يافته. تندپرداخ 2۵1۴-2۵۵۰ی ها لساطي حوزه افسردگي  لهمقا ۱1۶۷

های ترسیم شده با استفاده از  شناسي، عوامل ضدافسردگي و نتیجه درمان است. همچنین بر اساس نقشه ، روانيحوزه شامل دارودرمان

« ي، عوامل ضدافسردگيروانشناسي، دارودرمان»های موضوعي  های مرکزيت نزديکي و بینابیني بیشترين ارزش به زمینه شاخص
 اختصاص دارد.

نشان  ها آندر چین بررسي کردند. نتايج  ي مطالعات رفتاردرماني راسنج کتاب( در پژوهشي 2۵۵3) 2شانمینگ، چانگوا و هانرونگ

ار، بیوفیدبک و شناخت درماني در چین گسترش داد میزان انتشارات رفتاردرماني در طي بیست سال گذشته افزايش داشته و تغییر رفت
-قلبيهای  بیماری درمان برای ويژه به پزشکي،های مؤسسات  بخش همه در بیوفیدبک و رفتار تغییر بالیني، کارهای يافته است. در

یری ترک مواد گ گوشه درمان ،(3اختالل رواني يا) رواني اختالالت درمان درعمدتاً  شناختي درمان. است شده اعمال عصبي، و عروقي

 .است استفاده شده فوبیا ازمند  نظامزدايي  یتحساسو 

۴کاسل-بالسکو و بوال-بانا، گوودو-لوپز، لوپز-کورتس در همکاری با فرناندز-نوارراته
مدرک روانشناسي  1۵۸۷۴1( 2۵1۵) 

 یرتأث ضريب ي شده،ده وزن یرتأثيب ي از قبیل ضرهاي شاخص ها آني در وبگاه علوم بررسي کردند. سنج کتابجهاني را با روش 
 نتايج. را تحلیل کردند (JCR) از طريق گزارش استنادی مجالت برتر مجله پنج در شده منتشر مقاالت و مقاله به استناد نرخ نسبي،

 تین،ال آمريکای کشور دومین کلمبیا و است JCR در برتر مجله پنج در مقاالت درصد باالترين دارای اسپانیا که داد نشان
 دارای آمريکا متحده ياالتا و ايتالیا مجارستان، مانند کشورهايي. را دارد مقاله بیشترين استناد نسبت به هر که است زبان یايياسپان

 .بودند استنادات نرخ و ۰یرتأث باالترين ضريب

 2،۸۷۴ مجموع ي انجام دادند. درنجس کتابي به روش شناس روان( فرا تحلیلي را در زمینه 2۵13) ۱بنیتو -گويلرا، باريوس و گومز

 های یهمکار و کشورها یور بهره مقاالت، تعدادمثل  يسنج های کتاب شاخص شناسايي شد و علمي منتشر شده در مجالت در مقاله
 تنها نه عودیص روند که داد نشان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج لوتکا در اين حوزه و پرايس قانون مانند  قوانیني و المللي ینب و ملي

 سازی به المللي ینب مقاالت و نويسندگان تعداد در بلکه ،(2۵1۵ سال در یور بهره با اوج) 1۶۷۵ دهه از شده منتشر مقاالت تعداد در

 قابل مشاهده است. 1۶۶۵ دهه از خصوص

 انتشار سال یلهوس به يجسن علم جديد رويکرد را با مثبت يشناس روان تاريخيهای  ريشه پژوهشي، ( در2۵1۸) ۷خادمي و نجفي
های  ( سنجه2۵1۸) ۸وگل، شرندل و کوهبرگر مشخص کرد. را مثبت يشناس روان ريشه تاريخي 1۵ ها آنکردند و نتايج  رديابي منابع

                                                           
1  - Pubmed 
2- Shanming, Changhua & Hanrong 
3 -dysphrenia 
4 -Navarrete-Cortes, Fernández-López, López-Baena, Quevedo-Blasco & Buela-Casal 
5
 - Impact Factor (IF) 

6- Guilera, Barrios, & Gómez-Benito 
7- Khademi & Najafi 
8 -Vogl, Scherndl & Kühberger, 



 

 و همکاران پورافشین حمدی                                                                                                            ...   درمانیروان حوزه در پژوهش سال 05

 

89 
 

 داد که نشان بررسي کردند. نتايج 2۵12تا  2۵1۵ی ها سالسنجي را در تحقیقات روانشناسي طي های جايگزين علم سنتي و سنجه
 تحقیقهای  زمینه اغلب سطح در باال متوسط به همبستگي و فردی، انتشارات سطح در متوسط، تا مثبت کوچک يهمبستگ

 .روانشناسي وجود دارد

 و مهاجران رفتاری و رواني سالمت مورد مقاله پراستناد در ۰۵( پژوهشي را با هدف شناسايي 2۵1۶و همکارانش ) 1کوزا
. گرفت قرار بررسي مورد علوم سیاسي دانشمند يک و متخصص پزشک توسط يک مقاالت. ادندانجام د متحده ياالتا در پناهندگان

شده  منتشر مجله 22 در 2۵12 تا 2۵۵۵های  سال بین( مقاله 3۵)مقاالت  از نیمي از بیش. بود متغیر ۰2۵ تا ۱۶ از دامنه تعداد استنادها
موسسه حضور  3نام  مقاله هر در میانگینطور  به که مورد بود 1۴۸ مانيساز وابستگي کل تعداد. بود تحقیقاتي حوزه 3۸ شامل که بود

 .داشت

ی مختلف علوم انجام ها شاخهي در سنج علمی زيادی با استفاده از رويکردهای ها پژوهشی ادبیات پژوهش نشان داد بند جمع
(، از نظر تحقیقات 2۵۵3، 3ويجکلیوون و ون)ورن ران، ويسر، ون 2درماني عملکرد و موقعیت مجله تحقیقات روانشده است از لحاظ 

 فصلنامه علمي یها واژگان در مقاله یترسیم و تحلیل شبکه هم رخداداز نظر  (،2۵1۷، ۴جهاني طب سوزني بالیني )کین، تیان و وو
تحلیل شده است. ( 2۵1۸، ۰گاتمن و براون( و از لحاظ بهداشت رواني و شغل درماني )13۶۷)رحماني،  پژوهشي روانشناسي کاربردی

تا  1۶۱۸ی ها سالي را طي درمان روانمقاالت منتشر شده در حوزه ، يسنج علمی ها دارد تا با استفاده از روش در نظرپژوهش حاضر 

و  ها دانشگاهدر تولید علم،  کننده مشارکتکشورهای ، مقاالت پراستناد، یرگذارتأثيسندگان نواز اين طريق کند تا  تحلیل 2۵1۸
ي معرفي نگاشت نقشهدرماني را با استفاده از ترسیم  در حوزه روان مؤثرشناسايي شود و مقاالت  ،درماني عال در حوزه روانف مؤسسات

 کند.

 روش پژوهش

های مورد نیاز از وبگاه علوم استخراج شده  سنجي انجام شده است. داده پیمايشي و با رويکرد علم-پژوهش حاضر به روش توصیفي 

توانند بر اساس نويسنده، ويراستار، عنوان، قالب منبع، نشاني نويسنده، زبان، نام ناشر، تاريخ انتشار، نام  نندگان ميک است. استفاده
های بازيابي شده را با استفاده از بخش  کننده در اين پايگاه به جستجوی اطالعات بپردازند. سپس داده کنفرانس و سازمان حمايت

افزار  های متني ذخیره نمايند و سپس با استفاده از نرم صورت فايل ها را به تحلیل کنند و يا آنها در وبگاه علوم  تحلیل داده

ساله از  ۰۵با محدوديت زماني  Psychotherapyراهبرد جستجو با استفاده از کلیدواژه  ها بپردازند. به واکاوی داده ۱سايت هیست
مقاله بازيابي و به عنوان  13۸1۱تعداد  2۵/3/13۶۸ل شد. با جستجو در روز در قالب مقاله و مقاله مروری اعما 2۵1۸تا  1۶۱۸سال 

 جامعه پژوهش انتخاب و مورد تجزيه و تحلیل واقع شد.

 میترس تیقابل سايت هیست افزار نرمسايت وارد شد.  افزار هیست ، فايل متني کلیة مقاالت در نرمي اين حوزهمنظور ترسیم نقشه علم به

افزار نمايش نسبي  اين نرم. دارد را حوزه آن در يعلم مختلف یها شاخه افول و ظهور زین و يعلم حوزه کي يخيتار تحول ریس

                                                           
1-  Khosa 
2 - Psychotherapy Research 
3
 - Van Raan, Visser, Van Leeuwen, & Van Wijk 

4 - Qin, Tian, & Wu 
5 - Gutman & Brown 
6
 - HistCite   
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تواند پیوندهای  بنابراين فرد مي دهد؛ پیوندهای استنادی میان آثار و پیوندهای استنادی مربوط به مجموعه کتابشناختي را ارائه مي
افزار فوق، تعیین  فرض نرم ها پیش زمان اخیر را مشاهده کند. برای تجزيه و تحلیل دادهواسطه مربوط به آثار کمتر استناد شده در 

میان کل  در) 2و استنادهای جهاني در مجموعه بازيابي شده() 1مقاله در پايگاه مورد مطالعه در سطح استنادهای محلي 3۵ترين  مهم
مقاله کافي  3۵ در برخي مواردتعداد پیوندهای دريافتي،  رد بررسي واما بسته به حوزه موضوعي و دوره مو وبگاه علوم( است؛ مجموعه

ي به و واضح تر کند تا ترسیم مناسب های مهم در محدوده مورد بررسي را کم و يا زياد مي نیست. در نتیجه، پژوهشگر تعداد مقاله

-1۶۱۸های  سال از بینيا مقاله  3گره 2۵ل های مهم بر اساس تعداد استنادهای جهاني با حداق دست آورد. در پژوهش حاضر، مقاله
های  های مهم و پراستناد فهرستي از مقاله سايت پس از انتخاب مقاله افزار هیست شد. الزم به توضیح است، نرم تشخیص داده 2۵1۸

نقشه،  اين(. در 1)شکل  نمايد ای را ترسیم مي افزار بر اساس تعداد استنادهای دريافتي، نقشه دهد. اين نرم انتخاب شده را ارائه مي

شوند. نتايج به دست آمده  تر مشخص مي های بزرگ تعداد استنادهای دريافتي، با دايره بر حسبهای مهم به ترتیب سال انتشار و  مقاله
عة نقشه به شوند. مطال بر اساس شماره مقاله، عنوان، نام مجله، تاريخ انتشار، تعداد استنادهای محلي وجهاني و ساير عوامل تحلیل مي

رخدادی  برای ترسیم هم ۴افزار وی. او.اس.ويور (. همچنین از نرم13۶۵پور و عصاره،  گیرد )حمدی ها انجام مي کمک فهرست مقاله

 آورد. افزار امکان مطالعه بصری شبکه و استنادها و پیوند میان مدارک را فراهم مي واژگان استفاده شد. اين نرم

 ها يافته

و در  شود ميو نمودار پاسخ داده  ها جدولپژوهش در قالب  های پرسشو به  شوند ميحاصل از پژوهش ارائه  های دادهبخش  ايندر 
 ترسیم و تحلیل شده است. درماني رواننهايت نقشه علم حوزه 

علوم ثبت  در وبگاه درماني روانمقاله در حوزه  13۸1۱تعداد  2۵1۸تا  1۶۱۸ های سالدر طول  دهد ميپژوهش نشان  های يافته
 1۲مقاله ) 1۴۴تعداد مقاالت با  کمترين 1۶۱۸( بیشترين و در سال از کل 1/3۲) ۴23تعداد  2۵1۷شده است. از نظر فراواني در سال 

نفر  ۴/1میانگین هر مقاله توسط  طور بهمورد بود و  1۶۸۱۱ بررسيدر طول دوره مورد  نويسندگان( ثبت شده است. تعداد کل از کل

. چنانچه در نمودار مشخص است رشد مقاالت در دهد ميجهاني را نشان  و استنادهای روند رشد مقاالت 1ت. نمودار نوشته شده اس
 مورد بررسي داشته است. های سالصعودی بوده و استنادها هم با طي روند صعودی فراز و فرودهايي در طي  تقريباً درماني حوزه روان

                                                           
1
 - Local Citation Scale (LCS) 

2
 - Global Citation Scale (GCS) 

3
- Node 

4
 - VOS Viewer 
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 در وبگاه علوم 2498-9968ي ها سالي طي درمان رواننادها در حوزه . روند انتشار مدارک و است9نمودار 

عنوان مجله کل  1333آمده است. در مجموع  مورد بررسي یها سالدرماني طي  حوزه روان رگذاریتأثمجالت  عناوين 1در جدول 
 گونه همان( مقاله را منتشر نموده است. 1/2۱۲) 3۱11 تأثیرگذارعنوان مجله  1۵از اين تعداد  که اند؛ نمودهمقاالت اين حوزه را منتشر 

عنوان معادل  ۰۷۱با تعداد  Psychotherapyدرماني در مجله  تعداد مقاالت حوزه روان بیشتريندهد  های جدول نشان مي که داده

ده مجله  عناوينرا به خود اختصاص داده است.  جهانيو  محليمجله رتبه دوم استنادهای  ايناست.  رسیدهدرصد به چاپ  2/۴
 آمده است. 1و رتبه در جدول  جهانيو  محليهمراه با تعداد مدارک، مجموع استنادهای  تأثیرگذار
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 2498-9968ي ها سالي طي جهاني و محلي استنادهاي مبنادرماني بر  اسامي مجالت منتشرکننده مقاالت حوزه روان( 9)جدول 

 درصد مدرک نام مجله رتبه
استنادهاي 

 محلي

رتبه در 

اد استن

 محلي

استنادهاي 

 جهاني

رتبه در 

استناد 

 جهاني

1 Psychotherapy ۰۷۱ ۴٫2 2۵۰۶ 2 11۷21 2 

2 International Journal of 

Group Psychotherapy 
۴۱۷ 3٫۴ 12۴2 ۴ 3۶۶۷ ۱ 

3 American Journal of 

Psychotherapy 
۴۵۶ 3 ۸3۱ ۰ ۴۵۴۸ ۰ 

۴ Psychotherapy Research 3۱۱ 2٫۱ 1۱۵۸ 3 ۷۶۱۱ 3 

۰ Psychotherapeut 3۰۶ 2٫۱ ۱۴1 ۸ 1۶13 ۶ 

۱ Journal of Clinical 
Psychology 

3۵۶ 2٫2 ۷۰3 ۷ ۴۱۱۰ ۴ 

۷ Psychotherapy and 
Psychosomatics 

3۵۷ 2٫2 ۷۷3 ۱ 3۷۰۵ ۷ 

۸ Journal of Consulting and 

Clinical Psychology 
2۶۷ 2٫1 ۰2۵۶ 1 2۸۷۵۵ 1 

۶ 
Psychotherapie 

Psychosomatik 
Medizinische Psychologie 

2۱۰ 1٫۶ ۰۰۷ ۶ 1۰۰۷ 1۵ 

1۵ Psychotherapy-Theory 

Research and Practice 
2۰۱ 1٫۶ ۰۴۶ 1۵ 2۸۶۷ ۸ 

 - ۷121۴ - 1۴22۷ 2۱٫1 3۱11 کل 

 

 ۱33۱ه است. از آمد 2۵1۸-1۶۱۸ های سالدرماني طي  در تولید مقاله حوزه روان کننده مشارکت تأثیرگذاردانشگاه  1۵نام  2در جدول 

از کشور آمريکا  تأثیرگذار های دانشگاهدرصد( بوده است. اغلب  12مقاله معادل ) 1۱۱۸ تأثیرگذاردانشگاه  1۵دانشگاه و موسسه، سهم 
 ۴/2) 323. دانشگاه هاروارد با انتشار در اين بین حضور دارد تأثیرگذارهست و از کشورهای کانادا و هلند نیز هر کدام يک دانشگاه 

درماني قرار  منتشرکننده مدارک حوزه روان مؤسساتو  ها دانشگاهاستناد جهاني در صدر  ۶۰۴3استناد محلي و  1۰3۸درصد( مقاله و با 

 دارد.
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 يو جهان يمحل ياستنادها يبر مبنا يدرمان روانها و مؤسسات منتشرکننده مقاالت حوزه  دانشگاه ياسام (2) جدول

 درصد مدارک کشور دانشگاه نام فيرد
 ياستنادها

 يمحل

 ياستنادها

 يجهان

1 Harvard University ۶۰۴3 1۰3۸ 2٫۴ 333 کايآمر 

2 University of Pennsylvania ۶۵۱3 1۱۶۸ 1٫3 1۸۴ کايآمر 

3 University Pittsburgh ۶۵۱۵ 1۴3۵ 1٫2 1۷۵ کايآمر 

۴ Columbia University ۴۷۵۱ ۷۸2 1٫2 1۱۰ کايآمر 

۰ Yale University ۸2۶۷ 1۵۷3 1٫1 1۰۱ کايرآم 

۱ University of Toronto 2۶۱۷ ۰۵۱ 1٫1 1۰2 کانادا 

۷ University California, San Francisco 3۶۱۰ ۱۸۰ 1 13۸ کايآمر 

۸ Cornell University 3۶2۷ ۷۱۷ 1 13۰ کايآمر 

۶ University of California, Los Angeles ۴۴11 ۴۶1 ۵٫۶ 121 کايآمر 

1۵ Vrije Universiteit Amsterdam ۴۶۱۸ ۷2۴ ۵٫۸ 11۴ هلند 

 ۱۵۶۵۷ ۶۱۶۴ 12 1۱۱۸  کل 

 

با انتشار  درماني کشور آلمان و روان و پزشکي روان موسسه از 1استراوسپرتولیدترين نويسنده اين حوزه بر مبنای انتشار تعداد مقاالت، 

دريافت نموده و از  جهانياستناد محلي و  1۵1۱و  3۰2تیب در کل به تر . وی مقاله رتبه نخست را به خود اختصاص داده است 1۵2
از دانشگاه پنسیلوانیا با  2قرار دارد. از نظر دريافت بیشترين استناد محلي و جهاني لوبرسکي 1۵نظر رتبه استناد محلي و جهاني در رتبه 

درماني بود  تحقیقات روان گذاران بنیانکي از وی ي .استناد جهاني در صدر نويسندگان قرار دارد ۱۴۰۰استناد محلي و  1۰32دريافت 

همراه  ها آناز کشورهای آمريکا، آلمان، هلند، کانادا و انگلستان هستند که مشخصات  تأثیرگذار(. ساير نويسندگان 2۵1۶، پديا ويکي)
 ذکر شده است. 3با استنادهای محلي و جهاني در جدول 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Strauss 

2
 - Luborsky 
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 2498-9968 يها سال يط يو جهان يمحل ياستنادها يبر مبنا يدرمان رواندر حوزه  شرویپ سندگانينو ياسام (9) جدول

 نويسنده رديف
تعداد 

 مدارک
 کشور درصد

تعداد 

استنادهاي 

 محلي

استنادهاي محلي 

بدون 

 خوداستنادي

تعداد 

استنادهاي 

 جهاني

 رتبه در

استناد 

 محلي

 رتبه در

استناد 

 جهاني

1 Strauss, B. 1۵2 ۵٫۷ 1۵ 1۵ 1۵1۱ 1۷1 3۰2 آلمان 

2 Cuijpers, P. ۱۶ ۵٫۰ 2 ۷ 3۴2۱ 3۱۵ ۰۰۸ هلند 

3 Frank, E. ۱۸ ۵٫۰ ۰ ۸ 322۰ ۴13 ۰۰2 آمريکا 

۴ Luborsky, L. ۰۸ ۵٫۴ 1 1 ۱۴۰۰ 13۸۷ 1۰32 آمريکا 

۰ Strupp, H.H. ۰۸ ۵٫۴ 3 2 332۶ ۶۴۵ 113۴ آمريکا 

۱ Piper, W.E. ۰۴ ۵٫۴ ۸ ۰ 1۸۸۰ ۴۸۴ ۱2۷ کانادا 

۷ 
Markowitz, 

J.C. 
 ۷ ۱ 2۰3۸ ۴3۱ ۰۸۰ آمريکا ۵٫۴ ۰1

۸ Stiles, W.B. ۰1 ۵٫۴ ۴ 3 323۶ ۱۱3 ۸۷۷ آمريکا 

۶ Lutz, W. ۴۴ ۵٫3 ۶ ۶ 1۴2۴ 22۱ ۴1۷ آلمان 

1۵ 
Shapiro, 

D.A. 
 ۱ ۴ 2۷۶3 ۱۰3 ۸۷۱ انگلستان ۵٫3 ۴3

استناد در رتبه نخست  333 ريافتدبا  ...«درماني مطالعات تطبیقي در روان»مقاله لوبرسکي با عنوان  محلياستنادهای  مبنایبر 

 دريافتبا  1مقاله جاکوبسن و تراکس جهانياستنادهای  مبنای(. همچنین بر 12۶۵مدرک شماره )استقرار گرفته پراستنادترين مدرک 
ت مقاالاطالعات کتابشناختي (. مشخصات نويسندگان و ۰33۱مقاله شماره ) استاستناد رتبه نخست را به خود اختصاص داده  ۰۵۵۶

 آمده است. ۴در جدول  تأثیرگذار

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Jacobson & Truax 
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 2498-9968 يها سال يط يو جهان يمحل ياستنادها يبر مبنا يدرمان رواندر حوزه  رگذاریو مقاالت تأث سندگانينو(0) جدول

 شماره

 مدرک

 مشخصات و مجله نام عنوان نويسندگان

 انتشار

 استناد

 محلي

 استناد

 جهاني

9294 
Luborsky L, Singer 

B, Luborsky L 

Comparative Studies of 

Psychotherapies - Is It True That 

Everyone Has Won and All Must 

Have Prizes 

Archives of General 

Psychiatry, 1975; 32 

(8): 995-1008 

333 ۶۸۸ 

9776 Smith Ml, Glass Gv 
Meta-Analysis of Psychotherapy 

Outcome Studies 

American 

Psychologist, 1977; 32 

(9): 752-76 

213 122۶ 

2256 
Strupp Hh, Hadley 

Sw 

Specific VS Nonspecific Factors in 

Psychotherapy - Controlled-Study 

of Outcome 

Archives of General 

Psychiatry, 1979; 36 

(10): 1125-1136 

12۷ 3۰3 

0475 
Howard Ki, Kopta 

Sm, Krause Ms, 

Orlinsky De 

The Dose-Effect Relationship in 

Psychotherapy 

American 

Psychologist, 1986; 41 

(2): 159-164 

23۶ ۷۱۰ 

0476 
Stiles Wb, Shapiro 

Da, Elliott R 
Are All Psychotherapies Equivalent 

American 

Psychologist, 1986; 41 

(2): 165-180 

11۸ 33۴ 

5966 
Robinson La, 

Berman Js, 

Neimeyer Ra 

Psychotherapy for The Treatment 
of Depression - A Comprehensive 

Review of Controlled Outcome 

Research 

Psychological 

Bulletin, 1990 JUL; 

108 (1): 30-49 

1۵1 ۴۴۱ 

5996 
Jacobson Ns, Truax 

P 

Clinical-Significance - A Statistical 

Approach to Defining Meaningful 

Change in Psychotherapy-Research 

Journal of Consulting 

and Clinical 

Psychology, 1991 

FEB; 59 (1): 12-19 

322 ۰۵۵۶ 

5979 
Horvath Ao, 

Symonds Bd 

Relation Between Working Alliance 

and Outcome in Psychotherapy - A 

Meta-analysis 

Journal of Counseling 

Psychology, 1991 

APR; 38 (2): 139-149 

1۱۰ 12۶2 

5854 

Wierzbicki M, 

Pekarik G 

 

A Metanalysis of Psychotherapy 

Dropout 

Professional 

Psychology-Research 

and Practice, 1993 

MAY; 24 (2): 190-195 

۶2 ۰۶۰ 

5997 
Howard Ki, Lueger 

Rj, Maling Ms, 

Martinovich Z 

A Phase Model of Psychotherapy 

Outcome - Causal Mediation of 

Change 

Journal of Consulting 

and Clinical 

Psychology, 1993 

AUG; 61 (4): 678-685 

12۶ 3۸۴ 

6900 

Shapiro Da, 

Barkham M, Rees 

A, Hardy Ge, 

Reynolds S, Et Al. 

Effects of Treatment Duration and 

Severity of Depression on The 

Effectiveness of Cognitive-

Behavioral and Psychodynamic 

Interpersonal Psychotherapy 

Journal of Consulting 

and Clinical 

Psychology, 1994 

JUN; 62 (3): 522-534 

۶۴ 2۸۰ 
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6299 
Kopta Sm, Howard 

Ki, Lowry Jl, 

Beutler Le 

Patterns of Symptomatic Recovery 

in Psychotherapy 

Journal of Consulting 

and Clinical 

Psychology, 1994 

OCT; 62 (5): 1009-

1016 

۶۶ 2۸۶ 

6579 Seligman Mep 
The Effectiveness of Psychotherapy 

- The Consumer Reports Study 

American 

Psychologist, 1995 

DEC; 50 (12): 965-

974 

1۶۰ ۶2۶ 

6820 

Howard Ki, Moras 

K, Brill Pl, 

Martinovich Z, Lutz 

W 

Evaluation of Psychotherapy - 

Efficacy, Effectiveness, And Patient 

Progress 

American 

Psychologist, 1996 

OCT; 51 (10): 1059-

1064 

1۵2 ۴۵1 

7907 

Wampold Be, 

Mondin Gw, 

Moody M, Stich F, 

Benson K, Et Al. 

A Meta-Analysis of Outcome 

Studies Comparing Bona Fide 

Psychotherapies: Empirically, ''All 

Must Have Prizes'' 

Psychological 

Bulletin, 1997 NOV; 

122 (3): 203-215 

12۶ ۰۱1 

7874 

Keller Mb, 

Mccullough Jp, 

Klein Dn, Arnow B, 

Dunner Dl, Et Al. 

A Comparison of Nefazodone, The 

Cognitive Behavioral-Analysis 

System of Psychotherapy, And 

Their Combination for The 

Treatment of Chronic Depression 

New England Journal 

Of Medicine. 2000 

MAY 18; 342 (20): 

1462-1470 

1۴۴ ۸1۱ 

8889 
Westen D, Novotny 

Ca, Thompson-

Brenner H 

The Empirical Status of Empirically 

Supported Psychotherapies: 

Assumptions, Findings, And 

Reporting in Controlled Clinical 

Trials 

Psychological 

Bulletin, 2004 JUL; 

130 (4): 631-663 

11۸ ۱۴۵ 

8957 
Leichsenring F, 

Rabung S, Leibing 

E 

The Efficacy of Short-Term 

Psychodynamic Psychotherapy in 

Specific Psychiatric Disorders - A 

Meta-Analysis 

Archives of General 

Psychiatry, 2004 

DEC; 61 (12): 1208-

1216 

1۵۴ 2۶2 

94499 
Leichsenring F, 

Rabung S 

Effectiveness of Long-Term 

Psychodynamic Psychotherapy - A 

Meta-Analysis 

Jama-Journal of The 

American Medical 

Association, 2008 

OCT 1; 300 (13): 

1551-1565 

۶1 3۱2 

94946 
Horvath Ao, Del Re 

Ac, Fluckiger C, 

Symonds D 

Alliance in Individual 

Psychotherapy 

Psychotherapy, 2011 

MAR; 48 (1): 9-16 
۶۱ ۱۸۷ 

. هدف از ترسیم ساختار علم در يک حوزه علمي شناسايي و شدپرداخته  درماني روانساختار علم در حوزه  میترس به پژوهشادامه  در

مقاله در حوزه  2۵مقاله معادل  13۸1۱ ۲ از کل۴/1اساس  نمونه پژوهش بر .بودآثار و نويسندگان تأثیرگذار در آن حوزه  معرفي
: شود دو نوع مقاله ديده مي 3اِس( انجام شد. در شکل سياساس استنادهای محلي )اِل انتخاب شد و ترسیم نقشه علم بر درماني روان

، اندازه شکلاند. در اين  استناد دريافت کرده منابع ريساکه از  ها مقاله از یگريد نوعاستناد شده است و  ها که به آن ها مقاله از ينوع
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مقاالت مهم با  3هاست. در شکل  ه آن مقالهتعداد استنادهای محلي متعلق ب يکم اي یاديزدهنده  ها نشان بزرگي و کوچکي دايره
 .اندشده مشخص تر های قرمز رنگ بزرگ دايره

 

 

 

 درماني تولیدات علمي حوزه روان يبرا يو نمودار زمان . مصورسازي، ترسیم ساختار علم9شکل 

 بیشترين آنو  ۶1 مجموعه نيا رد محليکمترين استناد وجود دارد.  وندیپ ۴۰ باگره  2۵شود،  مي همشاهد 3که در شکل  طور همان
 معني استناد مدرکي به يک منبع است.به  ها فلش جهت شکل نيا در است. 333

اين . مورد استناد واقع شده است1۶۷۰اولین بار و در سال که  ای است مقاله 12۶۵شماره  ه، مقال۴و جدول  3شکل توجه به  با
درماني دريافت کرده است.  هاني بیشترين استناد را در بین ساير مقاالت حوزه رواناستناد ج ۶۸۸استناد محلي و  333مقاله با دريافت 

مقايسه شده است. نتايج به  1درماني با درمان دارويي اختالالت رواني درماني پرداخته شده و روان به مقايسه انواع روان منبع ايندر 
 ش درماني منفرد است.دهد که اغلب روش درماني ترکیبي بهتر از رو دست آمده نشان مي

کمي پس از مقاله اول مورد توجه و استناد ديگر  1۷۷۱شماره مقاله دهد،  نشان مي يزمان یاستناد اين نمودار که طور همان
 American Psychologistدرماني قرار دارد و در مجله  مرکز تحقیقات رواندر  . اين مقالهگیرد ميپژوهشگران اين حوزه قرار 

                                                           
1
 - Psychopharmacotherapies 
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استناد محلي و جهاني دريافت  122۶و  213درماني است و به ترتیب  فراتحلیلي از نتايج مطالعات روان ،مقاله اين. است به چاپ رسیده
 داده است. درماني ارائه  روان ياز اثربخش ای کننده قانعشواهد  اين پژوهش های افتهکرده است. ي

و  Howard 1توسط هوارد 1۶۸۱ين مقاله در سال مشخص شده است ا 2در نمودار  ۴۵۷۰مقاله محوری بعدی با شماره 
 2درماني همکارانش نوشته شده است و در همان نشريه قبلي به چاپ رسیده است. محتوای اين مقاله در زمینه ارتباط اثر دوز در روان

جلسه  ۸شان داد که در نرا بررسي کرد. نتايج اين پژوهش  3است. اين پژوهش با تحلیل پروبیت رابطه بین طول درمان و سود بیمار

 .يافتند بهبود جلسه 2۱ در ٪۷۰و حدود ی خود را به دست آوردند بهبود داری معني طور به مارانبی ٪۰۵ تقريباً

استناد محلي و جهاني  ۰۵۵۶و  322نشان داده شده است. اين مقاله به ترتیب  3در شکل  ۰33۱مقاله محوری بعدی با شماره 
شاخص ارائه داده است. همچنین اين مقاله  فيتعردرماني  روان قاتیدر تحق دار معني راتییتغ یبرا یمارآ کرديرودريافت کرده و با 

 شنهادیپرا قابل اعتماد است  یاز نظر آمار یمشتر کي یداده شده برا رییتغ زانیم ايآ نکهيا نییتع یبرا را( RC) ۴قابل اعتماد رییتغ

 داده است.

 Psychologicalنوشته شده و در مجله  ۰برنر -تامپسون توسط وستن، نوووتني و 2۵۵۴در سال  ۸۸۸1مقاله شماره 

Bulletin  نوشته شده است و  ۱۰۷1و  ۰33۱، ۴۵۷۰، 1۷۷۱، 12۶۵منتشر شده است. اين مقاله مروری با استناد به مقاالت شماره

پرداخته  شده يبانیپشت يتجرب یروان درمانگر يتجرب تیوضعاستناد محلي دريافت نموده است و به بررسي  11۸استناد جهاني و  ۱۴۵
اين پژوهش به  کند. مي تيحما يدرماني را به صورت تجرب روان درهای مطالعات مورد استفاده  افتهيمفروضات و از  یانتقاد يبررس و

 .پرداخته است ۱های تجربي حمايت شده شناسايي درمان

به چاپ  Psychotherapyو در مجله  کاران نوشته شده استو هم ۷توسط هورواث 2۵11در سال  1۵۶۵۱مقاله شماره 

استناد  ۷1۴۷و  ۰3۷1، ۴۵۷۱، 1۷۷۱، 12۶۵استناد جهاني دريافت کرده است و به مقاالت  ۱۸۷استناد محلي و  ۶۱رسیده است و 
 .استمورد توجه  ۸درماني انفرادی نموده است در اين منبع  حوزه پیوستگي در روان

مقاالت  تولیدکشور در  ۶3. در مجموع دهد ميدرماني را نشان  علم حوزه روان تولیددر  تأثیرگذارکشور  1۵ ،۰در جدول  ها يافته

درصد مقاالت را منتشر  ۷۱از  بیشمقاله  1۵۰2۶با تولید  تأثیرگذارکشور  1۵ کشورهااز بین کل  اند داشتهدرماني مشارکت  حوزه روان
که در جدول مشخص شده است  گونه همانقرار دارند.  ۴۵درماني در رتبه  مقاله در حوزه روان 1۰با ارائه  ايراني نويسندگان. اند نموده

درصد از کل مقاالت در رتبه نخست قرار دارند تعداد استنادهای محلي و  ۱/3۶مقاله معادل  ۰۴۷۴ تولیدنويسندگاني از کشور آمريکا با 
است.  گرفتهبوده است که از اين حیث نیز در رتبه نخست قرار  1۴۴۰۰۰و  22۸۵۵جهاني دريافت شده توسط اين کشور به ترتیب 

آمريکا، آلمان، کانادا و  متحده اياالتدرصد مقاالت در چهار کشور ) ۱۰دهد که بیش از  نشان مي ۰در جدول  ها دادههمچنین 

 قابل مشاهده است. ۰ي و جهاني در جدول . اسامي ساير کشورها به همراه تعداد مقاالت و استنادهای محلاند شدهانگلستان( منتشر 

 

                                                           
1
 - Howard 

2
 - The Dose-Effect Relationship in Psychotherapy 

3
 - Patient benefit 

4
 - Change index 

5
 - Westen, Novotny & Thompson-Brenner 

6
 - Empirically supported therapies (ESTs) 

7
 - Horvath 

8
 - Alliance in Individual Psychotherapy 
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 اسامي کشورهاي پیشرو به همراه تعداد مقاالت و استنادهاي محلي و جهاني (5)جدول 

يرد

 ف
 درصد مدرک کشور

 ياستنادها

 يمحل

 ياستنادها

 يجهان

1 USA ۰۴۷۴ 3۶٫۱ 22۸۵۵ 1۴۴۰۰۰ 

2 Germany 2۵۰۶ 1۴٫۶ ۴21۴ 1۷۸۰۴ 

3 Canada ۷۱۴ ۰٫۰ 3۵۴۱ 1۰۶۶۸ 

۴ UK ۷11 ۰٫1 2۴۵۱ 1۱1۴۵ 

۰ Switzerland ۴12 3 ۶۶۵ ۰3۷۶ 

۱ Australia 2۶1 2٫1 ۰۱۴ ۴۵۰1 

۷ Netherlands 2۰۴ 1٫۸ 1۵۱۷ ۷۴۶3 

۸ France 1۶3 1٫۴ ۰۱ ۴۸3 

۶ Norway 1۸۷ 1٫۴ ۶1۸ 333۶ 

1۵ Austria 1۸۴ 1٫3 1۶۶ 1۰2۶ 

 21۱۸21 3۱2۱۵ ۷۱٫1 1۵۰2۶ کل 

. او. وی افزار نرمبا استفاده از درماني  رواندر واژگان  رخدادی هم شبکه تشکیل شده در های شهخوو  چگالينقشه  پژوهش حاضردر 

ارتبـاط واژگان دارای  تر و نزديکدر فاصله بیشـتر ارتبـاط  واژگان داراینقشه  اين. در گرفتقرار  بررسيمورد  ترسـیم و ويـوور .اس
 واژهآن  همسـايه های گره فراواني، واژهآن  تکرارفراواني بر اساس  نیز واژههر  چگالي. اند شدهداده  نمـايشدر فاصـله دورتـر  کمتـر

 کمتر چگاليتا وزن  بیشتر چگاليوزن  ترتیب به آبـيقرمز تـا  های رنگ طیف. شود مي تعیین همسايه های گره همچنین اهمیتو 
واژه اساس،  اينبر هر واژه در نظر گرفته شده است.  مدرک برای ۰حداقل . دهند را نشان مي شـبکه دهنـده تشـکیل های گره

Psychotherapy (رنگ قرمز)  بوده استبرخوردار  درماني روانحوزه واژگان  رخدادی هم شبکهدر  چگـالي میـزان بیشتريناز .

 .(1ل اند )شک بوده چگالي میزان بـاالترين دارای (رنگ زرد )مشخص شده با depression، واژه آنهمچنین بعد از 
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 يدرمان رواندر  واژگان يشده در شبکه هم رخداد لیتشک يها و خوشه ينقشه چگال (9) شکل

از  افزار شناسايي کرد که واژه را از طريق نرم 11۰۵۱درماني  حوزه رواندر  واژگان رخدادی هم شبکه های خوشه تحلیل ديگر سویاز 
واژه، خوشه  13۱خوشه اول )رنگ قرمز( از . نداصلي واژگان را تشـکیل دادشه خو ۷و  هواژه پرتکرار در نقشه وارد شد ۰۵۵تعداد  اين

واژه، خوشه پنجم )رنگ صورتي( از  ۰۰واژه، خوشه چهارم )رنگ زرد( از  ۶2واژه، خوشه سوم )رنگ آبي( از  122دوم )رنگ سبز( از 

واژه حضور  دلیل بهواژه تشکیل شده است.  1۶ ای( از واژه و خوشه هفتم )رنگ فیروزه 3۰واژه، خوشه ششم )رنگ بنفش( از  ۴1
Psychotherapy واژه  برخوردار است پیوند بیشتريناز  شبکه اول، اين در خوشهPsychotherapy  مدرک تکرار  1۷1۱در

در  پیوند برخوردار است که دارای بیشترين قدرت پیوند 3۴۷۵شده که بیشترين بسامد را به خود اختصاص داده است و همچنین از 
ديگر در  عبارتپیوند برخوردار است.  12۸۰مدرک ذکر شده و از  ۴۷3در  Depressionها است. در خوشه دوم واژه  بین ساير واژه

قدرت پیوند را به خود اختصاص داده است.  ۴۵1مقاله  1۰2است که با حضور در  Interpersonal psychotherapyاين خوشه 
قدرت پیوند را به خود اختصاص  ۴13مقاله  1۴3است که با حضور در  Meta-analysisخوشه  ديگر در اين پرتکرارهمچنین واژه 

قدرت پیوند دارد و در رتبه سوم قرار گرفته  3۵۶مدرک  1۷3با حضور در  Group psychotherapyدر خوشه سوم داده است. 
قدرت پیوند را به  2۷2مقاله  13۱در  است که با حضور Psychodynamic psychotherapyدر خوشه سوم واژه بعدی است. 

قدرت پیوند را به خود  1۷۰مقاله  12۰با حضور در  Psychotherapy researchخود اختصاص داده است. در خوشه چهارم 

 اختصاص داده است.
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 درماني حوزه رواندر واژگان  يهم رخداد شبکه شده در یلتشک يها خوشه( 2)شکل 

 گیري نتیجهبحث و 

سنجي بود. در اين پژوهش روند انتشار مقاله در  درماني با رويکرد علم سال پژوهش در حوزه روان ۰۵تحلیل  حاضرهش پژواز هدف 
ها و مؤسسات علمي، مجالت پیشرو، کشورهای پیشرو در تولید، کلمات پربسامد و  درماني، نويسندگان پیشرو، دانشگاه حوزه روان

 درماني مورد ارزيابي قرار گرفت. نهای موضوعي مهم در علم روا همچنین خوشه

درماني در وبگاه علوم ثبت  مقاله در حوزه روان 13۸1۱تعداد  2۵1۸تا  1۶۱۸های  دهد در طول سال های پژوهش نشان مي يافته

۲( ثبت  1مقاله ) 1۴۴کمترين تعداد مقاالت با  ۲1۶۱۸( بیشترين و در سال  1/3) ۴23تعداد  2۵1۷شده است. از نظر فراواني در سال 
شده است که اين روند اگرچه غیرخطي ولي تقريباً رو به صعود است. اين روند صعودی نشان از توجه رو به اقبال پژوهشگران به حوزه 

رسد در آينده شاهد رشد بیشتر و توسعه اين حوزه علمي خواهیم بود.  از طرفي دهد. در نتیجه به نظر ميدرماني را نشان ميروان

نفر  ۴/1طور میانگین هر مقاله توسط  مورد بود و به 1۶۸۱۱جايي که تعداد کل نويسندگان در طول دوره مورد بررسي ديگر، از آن
ها با نتايج پژوهش شريفي و  نوشته شده است؛ احتماالً تعداد پژوهشگران اين حوزه نیز به مرور افزايش خواهد يافت.  اين يافته

، ايرانیان و با نتايج پژوهش عباسي بهداشـت روان های پژوهششار مقاالت داخلي و خــارجي رشد کمّي انت( مبني بر 13۸2همکاران )

های  همچنین با يافته اجتماعي همخواني دارد. روانشناسيحوزه  مبني بر صعودی بودن تعداد انتشارات (13۶3) نیا و بیگلواصالني
شناسي هم سو است. بنابراين  د مقاالت و نويسندگان در زمینه روان( مبني بر افزايش تعدا2۵13)  بنیتو -گومز و باريوس گويلرا،

 شناسي مورد توجه روزافزون قرار دارد.ای از روان درماني نیز به عنوان شاخهتوان نتیجه گرفت که امروزه حوزه علمي روان مي
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 1/2۱) 3۱11عنوان مجله تأثیرگذار  1۵ که از اين تعداد اند؛ عنوان مجله کل مقاالت اين حوزه را منتشر نموده 1333در مجموع 
توان بیان کرد که آنان  درماني مي۲( مقاله را منتشر نموده است. با تسلط و مطالعه اين منابع توسط پژوهشگران عرصه حوزه روان

 Journal of Consulting تقريباً به يک چهارم از علوم تولید شده در حوزه خود اشراف داشته باشند. مقاالت منتشره در مجله

and Clinical Psychology ها دريافت کرده است. بنابراين اين  درماني و چه از ساير حوزهبیشترين استناد را چه در حوزه روان

درماني در مجله  مجله رتبه اول امتیاز استناد محلي و جهاني را دارد. همچنین بايد اشاره کرد که بیشترين تعداد مقاالت حوزه روان
Psychotherapy  عنوان مقاله به چاپ رسیده است. اين مجله در بین منابع بررسي شده در اين پژوهش رتبه دوم  ۰۷۱با تعداد

از سوی انجمن روانشناسي آمريکا منتشر  1۶۱3استنادهای محلي و جهاني را به خود اختصاص داده است.  اين فصلنامه که از سال 
 ۷۴رتبه  یدارا 12۱22 تأثیر بيضر با Psychotherapy، مجله 2۵1۸در سال  1آر(سيشود. طبق گزارش استنادی مجالت )جي مي

با در نظر گرفتن سابقه نشر و  .قرار گرفته است علوم وبگاهبندی چارک سوم  ي را دارد و در ردهنیبال يروانشناسمجله حوزه  13۵ بین
رسد. پس از اين نشريه رتبه بعدی بیشترين تعداد مقاالت متعلق اعتبار ناشر دستیابي به اين رتبه از سوی اين مجله طبیعي به نظر مي

از سال  آريسيج گزارش اساس بر. است International Journal of Group Psychotherapyای با عنوان  به فصلنامه

ا دارد. در بررسي اطالعات ر 12۰در حیطه روانشناسي بالیني رتبه  ۵2۴۸۶و ضريب تأثیر پنج ساله  ۵2۴3اين مجله با ضريب تأثیر 2۵1۸
و غیره برای انتشار اين مجله و از طرفي  3، تیلور و فرانسیس2کتابشناختي اين مجله کار مشارکتي چندی ناشر معتبری مانند راتلیج

دارد.  و غیره نشان از قدرت اين مجله ۱اينفوو سای ۰، مدالين۴های استنادی معتبری همچون اسکوپوس نمايه شدن اين منبع در نمايه
درماني شناخته شده است. اين سومین منبع معتبر و پرتولید در حوزه روان American Journal of Psychotherapyنشريه 

تری نسبت به موارد قبل شروع به  طور اخص از سوی پژوهشگران مرتبط درماني بهاز سوی انجمن توسعه روان 1۶۴۷فصلنامه در سال 
پزشکي و روانکاوی باعث شده است که نسبت به موارد قبلي رتبه  ای آن در روان رشته فعالیت میان فعالیت کرده است. با اين حال

کمتری به دست آورد. البته بايد توجه کرد که هر سه مجله برتر منتشره از منطقه جغرافیايي آمريکا است که اين نتايج با نتايج 

یل اين امر سابقه غرب در تسلط بر علوم باشد. از طرفي ديگر با توجه به ( همسو است. شايد دل2۵1۵کورتس و همکارانش )-نوارراته
امتیاز  ها زبانساير مناطق و ديگر  مجالتاينکه زبان انگلیسي زبان علم شناخته شده است شايد به اين دلیل اين مجالت بیشتر از 

توان پژوهشگران ايراني را با شناسايي اين مجالت ميسازی وبگاه علوم را کسب کرده است. از طرفي مطابق با استانداردهای نمايه

 ی منتشر کنند.ا هستهالمللي خود را در چنین مجالت  ینبهای  ترغیب کرد تا يافته

 12مقاله معادل ) 1۱۱۸دانشگاه تأثیرگذار  1۵دانشگاه و موسسه فعال در اين زمینه سهم  ۱33۱ها نشان داد که از  همچنین يافته

متحده آمريکا بوده و البته از هر کدام از کشورهای کانادا و  های تأثیرگذار از منطقه جغرافیايي اياالت اغلب دانشگاهدرصد( بوده است. 
استناد  1۰3۸درصد( مقاله و با  ۴/2) 323درماني حضور دارند. دانشگاه هاروارد با انتشار هلند نیز يک دانشگاه تأثیرگذار در حوزه روان

درماني قرار دارد. اين دانشگاه  ها و مؤسسات فعال و منتشرکننده مدارک حوزه روان هاني در صدر دانشگاهاستناد ج ۶۰۴3محلي و 

متحده آمريکا و جهان دارای پژوهشگران برجسته و حاذقي است. حضور  عالوه بر قدمت، به دلیل داشتن رتبه نخست در اياالت

                                                           
1
 - Journal Citation Report (JCR) 

2
 - Routledge Journals 

3
 - Taylor & Francis Ltd 

4
 - SCOPUS 

5
 - MEDLINE 

6
 - PsycINFO 
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( 1۶1۱-1۸۱3) 3مونستربرگ (، هوگو1۶۶۱-1۶2۵) 2(، تیموتي لیری1۶1۵–1۸۴2) 1جیمز درماني بنامي مانند ويلیامپژوهشگران روان
 درماني در اين دانشگاه به اعتبار اين دانشگاه در حیطه مذکور بیشتر افزوده است.و ساير فعاالن حوزه روانشناسي و روان

استناد محلي و جهاني  1۵1۱و  3۰2مقاله و به ترتیب با دريافت  1۵2بر مبنای انتشار تعداد مقاالت، استراوس با انتشار 
گذاری علم بايد شناسايي  درماني شناخته شد. چنین افراد پرتولیدی توسط مسئولین و متولیان سیاستپرتولیدترين  نويسنده  حوزه روان

علمي و برگزاری دهي شوند تا کارايي هرچه بیشتری در رابطه با حوزه علمي خود داشته باشند. با معرفي اين افراد به جامعه  و جهت

ها نشان داد که به  کار انتقال دهند. از طرفي ديگر يافته توانند تجربیات چنین افراد فعالي را به پژوهشگران تازه نشست، مسئوالن مي
در استناد جهاني  ۱۴۰۰استناد محلي و  1۰32لحاظ دريافت بیشترين استناد محلي و جهاني لوبرسکي از دانشگاه پنسیلوانیا با دريافت 

شود بلکه به  گذاران تحقیقات اين حوزه محسوب مي صدر نويسندگان تأثیرگذار قرار دارد؛ بنابراين نه تنها وی از پیشگامان و بنیان

شود. همچنین با تحلیل ساختار تاريخي اين حوزه نیز مشخص شد ترين افراد نیز شناخته مي درماني از مهمدار حوزه روانعنوان طاليه
درماني است. غني بودن منبع اطالعاتي بین نويسندگان حیطه روان 1۶۷۰عنوان مرجع و شروع رفتار استنادی در سال  که اثر وی به

شود. در تحلیل وابستگي سازماني ساير  عرضه شده توسط اين پژوهشگر پیشگام با استناد ديگر پژوهشگران به وی تائید مي

درماني را دارند ا، آلمان، هلند، کانادا و انگلستان بیشترين فعالیت در حوزه رواننويسندگان تأثیرگذار مشخص شد که کشورهای آمريک
های پژوهش به نظر  های اين حوزه است. با توجه به يافته که خود حاکي از سیطرة اروپای مرکزی و آمريکای شمالي بر پژوهش

ورهای پیشرفته در اين زمینه  بتوان مقدمات رسد با شناسايي پژوهشگران هسته اين حوزه در ساير کشورها و بخصوص کش مي

المللي شدن  همکاری را با ساير پژوهشگران بخصوص پژوهشگران ايراني فراهم نمود. با توجه به اهمیت اين موضوع در بین
های کشور  نشگاهگذاری در اين زمینه برای دا رسد هدف های جهاني، به نظر مي بندی ها از نظر رتبه ها و نیز ارتقای دانشگاه دانشگاه

 ايران  يک اولويت باشد.

اند. از بین کل  درماني مشارکت داشته کشور در تولید بروندادهای علمي حوزه روان ۶3ها نشان داد که در مجموع  در ادامه، يافته
ز کشور آمريکا با تولید اند. نويسندگاني ا درصد مقاالت را منتشر نموده ۷۱مقاله بیش از  1۵۰2۶کشور تأثیرگذار با تولید  1۵ کشورها

درصد از کل مقاالت در رتبه نخست قرار دارند. تعداد استنادهای محلي و جهاني دريافت شده توسط اين  ۱/3۶مقاله معادل  ۰۴۷۴
ها نشان داد بیش از  بوده است که از اين حیث نیز در رتبه نخست قرار گرفته است. همچنین يافته 1۴۴۰۰۰و  22۸۵۵کشور به ترتیب 

اند. اين در حالي است که کشور ايران  متحده آمريکا، آلمان، کانادا و انگلستان( منتشر شده درصد مقاالت در چهار کشور )اياالت ۱۰

( در 13۶۴نسب ) ها با نتايج پژوهش حسیني اين يافتهتقريباً نزديک به صفر درصد از بروندادهای علمي اين حوزه را منتشر کرده است. 
آمريکا، انگلیس، هلند،  متحده اياالتکشور  1۵مبني بر بیشترين تولیدات علمي اين حوزه در ه درمان افسردگي ساختار حوزبررسي 

رسد در جوامع غربي پژوهشگران اهمیت بیشتری به  همخواني دارد و به نظر ميآلمان، ژاپن، چین، ايرلند، سوئیس، نیوزلند و کانادا 

 دهند. ها مي همشکالت رواني، بررسي و درمان  اين پديد

 تـألیفي هم شبکه های خوشه تحلیل درماني در اين پژوهش ارائه شد. همچنینديگر رفتار استنادی پژوهشگران روان سویاز 

 ۷واژه پرتکرار در نقشه وارد شد و  ۰۵۵تعداد  از اين افزار شناسايي کرد که واژه را از طريق نرم 11۰۵۱درماني  حوزه رواندر  واژگان
برخوردار  چگالي بیشتريناز  شبکه اول، اين در خوشه Psychotherapyواژه حضور  دلیل . بهواژگان را تشـکیل داد اصليخوشه 

                                                           
1
 -William James 

2
 -Timothy Leary 

3
 - Hugo Münsterberg 
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پیوند  3۴۷۵مقاله حضور داشته که بیشترين بسامد را به خود اختصاص داده است. اين واژه از  1۷1۱.  همچنین اين واژه در استبوده 
ها است. اين امر به دلیل موضوعي  ه و بنابراين دارای بیشترين قدرت پیوند در بین ساير واژهبا ساير واژگان موضوعي برخوردار بود

 Depression ،Interpersonalهای بودن اين واژه دور از ذهن نیست. خوشه دوم اين بررسي با نمايندگي واژه

psychotherapy و Meta-analysis ًقدرت پیوند يکساني نسبت به هم با  برای اين خوشه نشان داد که اين واژگان تقريبا

درماني در سطح جهان اغلب درمان بیماری  درماني دارد. اين يافته نشان از اين دارد که پژوهشگران روانساير واژگان حوزه روان
های خود  های تشخیص و عالئم آن را با رويکردی فرا تحلیلي و اغلب با روش درماني بین فردی برای بررسي روحي افسردگي، مالک

درماني گروهي و درمان در روانشناسي مورد توجه اند. خوشه سوم ساختار علمي اين حوزه با برچسب مفهومي روان مورد توجه قرار داده
های رفتاری و هیجاني روش  های مختلف درماني اختالل پژوهشگران است. بنابراين مشخص است که در روانشناسي از بین روش

های درماني مورد توجه علمي قرار گرفته است. پس از اين سه خوشه اصلي، موضوعات: تحقیقات در  ز ساير روشدرماني بیشتر ا گروه

درماني های ساختار علم روان ترين شاخه مهم يتجرب یروان درمانگرو  درماني انواع روان، درماني، درمان دارويي اختالالت روانيروان
های احتمالي پژوهشي  د از اين طريق با مرزهای علمي رشته خود آشنا شده، کمبودها و ضعفتوانندهند. پژوهشگران مي را تشکیل مي

ها نشان داد  درماني را به وضوح مشخص کنند. در نهايت با توجه به اينکه يافتهو  جای خالي ساير تحقیقات را در رشته روان

اند و تعداد مقاالت علمي ايرانیان در  ماني و کره جنوبي قرار گرفتهو بعد از کشورهايي مانند مکزيک، رو ۴۵پژوهشگران ايراني در رتبه 
رسد انتشارات ايرانیان به زبان ملي يکي از  وبگاه علوم تقريباً برای هر سه سال يک مورد و در سطح ضعیف بوده است به نظر مي

در انتشار کم مقاالت ايرانیان در حوزه  شود ساير عوامل مؤثر المللي است پیشنهاد مي عوامل انتشار کم در مجالت معتبر بین

 المللي بررسي و تحلیل شود. درماني در مجالت معتبر بین روان

 دانند از دانشگاه تبريز به خاطر حمايت مالي از اين پژوهش قدرداني نمايند. يم: نويسندگان بر خود الزم قدرداني

 منابع

و  يپزشک روان. های خلقي در ايران پژوهش در زمینه اختالل يسنج تحلیل کتاب(. 13۸۸) شاهرخ، و سردارپور گودرزی، معصومهامین اسماعیلي، 

 .1۱۷-1۰۶(:2)1۰، (انديشه و رفتار)روانشناسي بالیني ايران 

 رشد. انتشارات تهران: ي،داغ قرچه مهدی ترجمه ،درماني روان بر يا مقدمه (.13۷۵) سیدني بالچ،

نامه کارشناسي  يانپا.  (Pubmed)ختار موضوعي مدارک مرتبط با حوزه درمان افسردگي در سامانه پابمدمطالعه سا (.13۶۴) سیدحسین نسب، ینيحس

 .ارشد. دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه يزد، يزد، ايران

  Sclerosis tipleMul (MS) یماریب حوزه در یرگذارتأث يسندگاننو يعلم یدادهابرون يسنج علم مطالعه (.13۶۵) فريده عصاره، و افشین؛ پور، یحمد

 .۱۱1-۱۴۶ ،(۰)۸، مديريت اطالعات سالمت ،1۶۶۶-2۵۵۸ یها سال در حوزه ينا يعلم ساختار سازی يدارید و

 روانشناسي فصلنامه ،کاربردی روانشناسي پژوهشي علمي فصلنامه یها مقاله در واژگان یرخداد هم شبکه تحلیل و ترسیم (.13۶۷) مهدی رحماني،

 .1۴1-12۷ (:۴۰)12 ،کاربردي

 يران،ا روان بهداشت يعلم ياتنشر يسنج پژوهش کتاب (.13۸3) الههيزديان، ا یميسه و ؛محمدرضا ی،محمد؛ اکبر يعل ،صفا ينجات ين؛آفر ،موقر یميرح

  .3۱-2۸ (:1-2)1۵ ،رفتار( و يشه)اند نيراا ینيبال يروانشناس و يپزشک روان مجله

 .۸۴-۰3 (:۱)3 ،علم ترويج ،ها روش و فنون علمي: یها نقشه (.13۶3) عصمت ي،مؤمن و مهدی؛ حافظي، علیپور هادی؛ رمضاني،
پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس  بررسي وضعیت تولیدات علمي حوزه روانشناسي اجتماعي در(. 13۶3محمدحسین ) ،بیگلوو  ؛، وحیدهنیااصالني، فهیمه؛ عباسي

 .112-۶۶(: 2۴)۷، يشناس دانش (،2۵۵۶-1۶۶۵)و ترسیم نقشه تاريخ نگاشتي آن 

  .۷1 -۱2 (:1۱)1۸3 ،کلیات ماه کتاب ،نويسندگي هم های شبکه ساختار بر جستاری (.13۶1) فريده ،عصاره و فرامرز؛ ،سهیلي

 اکبر يعل ،صفا ينجات و نغمه ی،منصور ي؛عل انيفرهود ؛الهه ،انيزديا يمیسه ؛رضا ی،رادگودرز ؛محمدرضا ی،محمد ؛نيآفر ،موقر يمیرح ؛ونداد ي،فيشر

 .1۰-1 (:3)۰ ،يشناخت علوم يها تازه  سنجي، علم بررسي يک :کشور روان بهداشت های پژوهش دهه سه (.13۸2)

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=2746
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 درمان حوزه با مرتبط مقاالت علمي نقشه ترسیم و موضوعي تحلیل (.3۶۰1) فرامرز ،سهیلي و ،حسین سید ،نسب حسیني ؛افسانه ،حاضری ؛فاطمه زاده، يمک

 .۱3-۰1(:۱۰) 1۶ ،سالمت مديريت فصلنامه .مد پاب در افسردگي

علوم انساني  کتبسازمان مطالعه و تدوين  ،. تهرانها( يشهري )مباني، مفاهیم، روابط و سنج علمآشنايي با (. 13۶۵نوروزی چاکلي، عبدالرضا )
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Abstract 

The present study aimed to analyze 50 years of research in the field of psychotherapy using 

scientometric indicators. Any retraining process to help a patient using psychological care 

methods is called psychotherapy. The method of research is a descriptive survey. 13816 articles 

indexed in Web of Science from 1968 to 2018 in the field of psychotherapy constitute the 

research population. Histcite and VOSviewer are used for the analysis of collected data. Findings 

showed that the publication of articles in the psychotherapy field had an increasing trend in these 

years. The total number of authors was 19866 and the mean number of authors per article is 1.4. 

These articles were published in 1333 journals, of which 3611 (26.1%) articles were published in 

10 leading journals. The Psychotherapy Journal with 576 (4.2%) article is the most productive 

journal of the field in term of publishing articles and is ranked second in term of LCS and GCS. 

6636 universities and institutions had participated in the publishing of this field’s articles, of 

which 1668 (12%) articles have published by 10 leading universities. The Harvard University 

with 323 (2.4 %) articles is the most productive university as well as first ranked in term of LCS 

(1538) and GCS (9543). further, findings showed that Iranian authors with 15 published articles 

are ranked 40  in the psychotherapy field. Finally, this research represents the scientific structure 

of the filed which reveals leading articles and leading authors. 

Keywords: Psychotherapy; Histcite; Scientific structure mapping; Scientometric 


