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databases
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Abstract
Introduction: The whole world has been affected by
Corona virus Since the Covid-19 epidemic. In
addition to the economic and social consequences of
this disease, recognizing and influencing the
psychopathology of this disease in society is
important and necessary. One of the applications of
scientometrics is to draw scientific maps and show
the relationship between different researches, which
is done with different techniques, including the cowords. The purpose of this study was to draw a
scientific map or intellectual structure of the subject
area of Covid-19 and psychopathology in Web of
Science databases (formerly known as ISI) during
the years 2019 to 2021. Other objectives have been
to examine the growth trend, the most important
countries, authors, universities, journals, terms used,
and psychopathology.
Method: This research has been done using
scientometric methods and with the help of co-word
analysis technique using VOSviewer software.
Results: A review of the extracted data showed that
during the period 2019 to 2021, 3690 scientific
documents in the field of Covid-19 and
psychopathology were indexed on the Web of
Science database. The results of this study showed
that the scientific map of the corona area and its
psychopathology consists of 4 main thematic clusters
of the effect of Covid-19 on stress, anxiety,
depression and mental health. Wang, Zhang, and
Griffith were among the most important and prolific
authors in this area. Most of the documents were
published in FRONTIERS IN PSYCHOLOGY and
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF
ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC
HEALTH, and the most productive country and
university in this field was United States and
HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL from China.
Conclusion: The scientometrics study and scientific
map showed that one of the aspects of the Corona
epidemic studied is its psychopathology. Another
point is that these scientific products have been
published quickly, while only a few articles in this
field can be seen in domestic Persian language
journals.
Keywords: Covid-19, psychopathology, Scientific
Map, co-word Analysis, Scientometrics, VOSviewer
Software.
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چکیده
 همه جهان تحت تأثير اين ويروس91  از زمان همهگيري كوويد:مقدمه
، در كنار پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين بيماري.قرار گرفته است
شناخت و تأثير آسيبهاي روانشناختي اين بيماري در جامعه داراي اهميت و
 ترسيم نقشههاي علمي و، يکي از كاربردهاي علمسنجي.ضرورت ميباشد
نشان دادن ارتباط بين تحقيقات مختلف است كه با فنون مختلف از جمله
 ترسيم نقشه علمي يا، هدف اين پژوهش.هم رخداد واژگان انجام ميشود
 و آسيبهاي روانشناختي در پايگاه91 ساختار فکري حوزه موضوعي كوييد
هاي وب آو ساينس (كه پيش از اين به آياسآي شناخته ميشود) طي
، از ديگر اهداف آن بررسي روند رشد. ميباشد9199  تا9191 سالهاي
 واژههاي به كاررفته در، مجالت، دانشگاهها، نويسندگان،مهمترين كشورها
. و آسيبهاي روانشناختي بوده است91 پژوهشهاي مربوط به كوويد
 اين پژوهش با استفاده از روشهاي علمسنجي و به كمك فن:روش
. انجام شده استVOSviewer تحليل همرخدادواژگان با استفاده از نرمافزار
 بررسي دادههاي استخراج شده نشان داد كه در طي بازه سالهاي:یافتهها
 و آسيبهاي91  مدرک علمي در حوزه كوويد0911  تعداد9199  تا9191
 نتايج اين پژوهش.روانشناختي در پايگاه وب او ساينس نمايه شده است
4 نشان داد كه نقشه علمي حوزه كوويد و آسيبهاي روانشناختي آن از
 افسردگي و، اضطراب، بر استرس91 خوشه موضوعي اصلي تأثير كوييد
 و گريفيت از مهمترين و، ژانگ، وانگ.سالمتروان تشکيلشده است
 بيشترين مقاالت موضوعي در. اين حوزه بودهاند،پرتوليدترين نويسندگان
و
FRONTIERS
IN
PSYCHOLOGY
مجلههاي
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL

 منتشر شده و پرتوليدترينRESEARCH AND PUBLIC HEALTH
كشور و دانشگاه در اين زمينه متعلق به كشور آمريکا و دانشگاه
. از كشور چين بوده استHUAZHONG UNIV SCI TECHNOL
 و آسيبهاي91  روند رشد توليدات علمي حوزه كوييد:نتیجهگیری
روانشناختي نشان ميدهد طي دو سال اخير سالهاي اخير رو به افزايش
 بررسي علم سنجي و نقشه علمي.بوده و از رشد نمايي برخوردار بوده است
 آسيبهاي،نشان داد كه يکي از جنبههاي مورد بررسي اپيدمي كرونا
روانشناختي آن است و نکته ديگر آن كه اين توليدات علمي به سرعت
منتشر شدهاند در حالي كه در مجالت داخلي به زبان فارسي تنها چند مقاله
.در اين زمينه به چشم ميخورد
 تحليل، نقشه علمي، آسيبهاي روانشناختي،91  كوويد:واژههای کلیدی
. نرمافزار وس ويور، علمسنجي،هم رخداد واژگان

h-moradimoghadam@semnan.ac.ir

 ايران، سمنان، دانشگاه سمنان، گروه علم اطالعات و دانش شناسي، استاديار: نويسنده مسئول.9
 ايران، سمنان، استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه سمنان.9
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مقدمه
بيش از يكسال از شيوع جهاني ويروس كوويد  91يا همان
كرونا ويروس 9ميگذرد ،طبق آمار سازمان بهداشت جهاني
در پايان ماه مارس  9199تعداد كل مبتاليان به اين ويروس
بيش از يکصد و بيست و هفت ميليون نفر از جمعيت جهان
بوده است .9در اين مدت تعداد فوتيهاي اين بيماري به
بيش از دو ميليون و هفتصد هزار نفر رسيده است .در اين
ايام زندگي همه ي مردم جهان دچار تغييرات زيادي شده
است و اين ويروس بيشتر بخشهاي شخصي و حرفهاي
زندگي ما را تحتالشعاع قرار داده است .دانشگاهها و مراكز
علمي و آموزشي در سراسر دنيا به تعطيلي كشانده شده است
و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بسياري را بر
جامعه تحميل كرده است .يکي از تأثيرات عمده اين بيماري،
آسيبهاي رواني و روحي بوده است كه بشريت را درگير
كرده است و موجي از ترس و فشارهاي رواني ناشي از اين
بيماري بر انسانها تحميل شده است.
ترس از بيماري ،ترس از مرگ ،انتشار اخبار غلط و شايعات،
تداخل در فعاليتهاي روزمره ،مقررات منع يا محدوديت سفر
و عبور و مرور ،كاهش روابط اجتماعي همکاران ،دوستان و
خانواده ،بروز مشکالت شغلي و مالي ،و دهها پيامد ديگر اين
شرايط ،سالمتروان افراد جامعه را تهديد مينمايد .بيشك
يکي از مهمترين اين عوامل ،اضطراب مربوط به بيماري
كرونا است( .)9پژوهشها نشان ميدهند كه بروز بيماري
هايي مانند بيماريهاي تنفسي به علت مشکالت جدي
جسماني و كاهش كيفيت زندگي بيماران باعث بروز
اضطراب ناشي از بيماري خواهند شد .با توجه به آسيبهاي
ناشي از همهگيري بيماري كوويد  91و تأثيرات آن بر جامعه،
پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط موضوعي بيماري
كوويد  91و مشکالت و آسيبهاي روانشناختي ناشي از آن،
به بررسي پژوهشهاي بينالمللي اين حوزه موضوعي در
نمايه استنادي آي .اس .آي .طي دو سال اخير بپردازد.
يکي از كاربردهاي علمسنجي ترسيم نقشههاي علمي و
ساختار فکري 0حاصل از توليدات علمي است .واحد اين
نقشههاي علمي ميتواند توليدات يك نويسنده ،يك
دانشگاه ،يك كشور و يا يك حوزه خاص باشد .با مشخص

شدن نقشههاي علمي ميتوان ديدگاه كلي از ساختار
موضوعي آن حوزه را با كمك فنون ديداريسازي بهصورت
يکجا مشاهده ،تحليل و به منظور سياستگذاري علمي
استفاده كرد.
ترسيم نقشههاي علمي ميتواند با شيوههاي مختلف به
صورت تاريخنگاري ،4همرخداد واژگان 0و يا هماستنادي9
انجام شود( .)9روش ترسيم نقشههاي هماستنادي در دهه
 9191توسط اسمال توسعه يافت .همرخداد واژگان نيز در
دهه  9190توسط كالون و همکاران به منظور شناسايي و
ترسيم شبکههاي ارتباطي شکل گرفته در مسائل پژوهشي،
علمي ،فني ،سياسي و اقتصادي ارائه شد( .)0تحليل هم
رخداد واژگان يك فن تحليل محتوا ميباشد كه هم فراواني
موضوعات و هم ارتباط بين آنها با هم را بيان ميكند.
ارتباطات از همايندي (همرخدادي) جفتهايي از واژهها در
متون انتخاب شده يا پايگاه نمايهاي به دست ميآيد .فراواني
همرخدادها براي سنجش شدت اين ارتباطات استفاده مي
شود .بر اساس اين ارتباطات ،موضوعات يا واژهها خوشه
بندي و در نقشههاي شبکهاي براي تحليل كمي بيشتر
ترسيم ميشوند(.)0
مشخص شدن حوزههاي موضوعي و ساختار موضوعي
مقاالت مرتبط با بيماري كوويد  91و آسيبها و ابعاد
روانشناختي آن و ترسيم نقشههاي موضوعي آن در سطح
بينالمللي به پژوهشگران و روانشناسان در شناخت حيطه
هاي موضوعي بينالمللي كمك خواهد نمود تا شناخت
بهتري از موضوعات مرتبط و نيز نويسندگان و مجالت
موضوعي در كنار كشورهاي برتر توليدكننده توليد علم جهان
در اين حوزه حاصل نمايند .بررسي پيشينه پژوهشها بيشتر
بر بررسي محدود مقاالت موضوعي كوويد  91و ابعاد
روانشناختي آن و تحليل نتايج آنها متمركز بوده است و
پژوهش جامعي كه به بررسي علمسنجي توليدات علمي
جهان در نمايه معتبر استنادي آي .اس .آي .بپردازد در ايران
انجام نشده است ،بنابراين پژوهش حاضر سعي كرده به
بررسي جامع توليدات علمي جهان در حوزه كوويد  91و
آسيبهاي روانشناختي آن بپردازد.

1. COVID-19
2. WHO: World Health Organization
3. Intellectual Structure

4. Historiography
5. Co-word
6. Co-Citation
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پژوهشهاي متعددي درباره بيماري كوويد  91و ابعاد
روانشناختي اين بيماري انجام شده است براي نمونه مازا و
همکاران در پژوهش خود دريافتند در دروان قرنطينه و شيوع
بيماري كوويد  91مشکالت روانشناختي از قبيل افسردگي،
اضطراب و پريشاني در افراد مشاهده ميشود( .)4نتايج
پژوهش ليما و همکاران نشان داد كه در زمان شيوع بيماري
كوويد  91احتمال بروز مشکالت هيجاني در افراد جامعه
وجود دارد( .)0همچنين نتايج پژوهش احمد و همکاران
نشان داد مشکالت مربوط به افسردگي ،اضطراب،
سوءمصرف مواد و الکل و بهزيستي رواني پايين در افراد
مورد پژوهش مشاهده شده است(.)9
طي سالهاي اخير و از زمان همهگيري ويروس كرونا
ويروس ،پژوهشهاي علمسنجي مختلف مرتبط با بيماري
كوييد  91و آسيبهاي روانشناختي در داخل كشور انجام
شده است كه از مهمترين اين پژوهشها مي توان به موارد
زير اشاره نمود:
عسگري و همکاران به مطالعه نظاممند پژوهشهاي مرتبط
به بيماري كوويد  91و ابعاد روانشناختي آن اشاره نمودند.
آنها در پژوهش خود به بررسي مقاالت پژوهشي نمايه شده
در پايگاههاي تخصصي پابمد ،9ساينس دايركت و گوگل
اسکوالر كه طي سالهاي  9191تا  9191منتشر شده بودند
پرداختند .آنها دريافتند ارزيابي حاصل از مقاالت مورد بررسي
نشان داد افزايش اضطراب و افسردگي ،مشکالت خواب،
احساس تنهايي و استرس پس از آسيب از پيامدهاي
روانشناختي شيوع بيماري كوويد  91براي مردم عادي بشمار
ميرود و به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به ابعاد
روانشناختي منفي ناشي از شيوع بيماري كوويد  ،91نياز است
در راستاي كاهش و بهبود اين مشکالت روانشناختي مداخله
هاي مؤثر صورت پذيرد(.)9
چوبداري ،نيكخو و فوالدي در پژوهشي مروري به
پيامدهاي روانشناختي كرونا ويروس جديد (كوويد  )91در
كودكان پرداختند .آنها در پژوهش خود به يافتههاي پژوهشي
و تحليل نتايج مقاالت كرونا ويروس و پيامدهاي
روانشناختي آن طي سالهاي  9191تا  9191ميالدي در
پايگاههاي اطالعاتي پابمد ،9اشپرينگر ،0اسکوپوس،4

پروكوست ،0ساينس دايركت ،9و گوگل اسکوالر 9پرداختند.
ارزيابي حاصل از مقاالت مورد بررسي در تحقيق آنان نشان
داد افزايش مشکالت رفتاري ،مشکالت مربوط به
خودتنظيمي ،اضطراب و ترس ،مشکالت مربوط به سازگاري
و راهبردهاي مقابلهاي ،تجربه بدرفتاري و آزار هيجاني،
افزايش شدت اختاللهاي رواني و افسردگي و استرس پس
از آسيب از پيامدهاي روانشناختي شيوع بيماري كوويد 91
براي كودكان بشمار ميرود(.)9
كريمي و همکاران در پژوهشي مروري به بررسي شيوع انواع
اختالالت روانشناختي در مواجهه با همهگيري كوويد 91
پرداختند .آنها در بررسي خود  491مقاله از پايگاه علمي
خارجي و داخلي نظير وب آوساينس ،9ساينس دايركت،1
پابمد ،الزوير ،91ايران مدكس ،99پايگاه جهاد دانشگاهي،99
مگيران ،90را مورد جستجو قرار داده و از بين آنها تعداد 99
مقاله را مورد بررسي و تحليل قرار دادند .نتايج ارزيابي
مطالعات آنان ،انواع اختالالت روانشناختي شامل استرس،
اضطراب ،افسردگي ،استرس پس از سانحه ،پريشاني رواني،
اسکيزوفرني ،اختالالت خواب و آشفتگي خواب ،تروماتيزه
شدن رواني مجاورتي و اعتياد به اينترنت به طور متوسط تا
شديد در ميان مردم و كادر درمان را در بحران كوويد 91
نشان داد .زنان آسيبپذيري بيشتري در مقابل اختالالت
روانشناختي و مشکالت خواب داشتند .افراد جوان در دامنه
سني  99تا  01سال بيشتر در معرض اختالل اضطراب
منتشر و پريشاني رواني بودند(.)1
امامي و دانيالي در پژوهشي به تحليل شبکه همتأليفي و
شاخصهاي شبکه اجتماعي پژوهشهاي حوزه كرونا
ويروس پرداختند .آنان در پژوهش خود كليه مدارک منتشر
شده در حوزه بيماري كرونا ويروس در بازه زماني  9190تا
 9191ميالدي در پايگاه اطالعاتي وب آوساينس را مورد
بررسي قرار دادند كه در نتيجه ،تعداد  9191مدرک بازيابي
4. Scopus
5. ProQuest
6. ProQuest
7. Google Scholar
8. Web Of Science
9. Science direct
10. Elsevier
11. Iran Medex
12. SID
13. Magiran

1. PUBMED, Silence direct, Google scholar
2. Pub Med
3. Springer
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روانشناختي در پايگاههاي استنادي وب آو ساينس طي
سالهاي  9191تا  9199را منتشر كردهاند؟
 .0مهمترين نويسندگان توليدات علمي حوزه كوويد  91و
آسيبهاي روانشناختي در سطح جهان طبق دادههاي پايگاه
هاي استنادي وب آو ساينس طي سالهاي  9191تا 9199
كداماند؟
روش

شده و به منظور تحليل و ترسيم نقشه همتأليفي از نرمافزار
وسويور 9استفاده كردند .آنان در پژوهش خود دريافتند
نويسندگان برتر حوزه كرونا ويروس  99خوشه موضوعي و
كشورهاي برتر حوزه كرونا ويروس  1خوشه موضوعي و
سازمانهاي برتر حوزه كرونا ويروس  99خوشه موضوعي را
تشکيل دادهاند(.)91
جمعبندي نتايج پيشينه ها نشان ميدهد كه بيماري كوويد
 91با آسيبهاي روانشناختي در سطح جامعه مرتبط بوده
است .هر چند كه نتايج بررسي دادههاي پژوهشهاي قبلي
به صورت محدود به تحليل نتايج مقاالت و پژوهشهاي
مرتبط با كوويد  91و ابعاد روانشناختي آن در پايگاههاي
اطالعاتي عمومي و تخصصي پرداختهاند و جاي پژوهشي
هاي جامعتر كه به بررسي و تحليل دادههاي همه توليدات
علمي در سطح جهان در نمايههاي استنادي معتبر دنيا در
اين حوزه موضوعي بپردازد خالي بوده است .هدف از اين
پژوهش بررسي و ترسيم نقشه علمي حاصل از توليدات
علمي حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در پايگاه
هاي استنادي وب آو ساينس (آي اس آي) طي سالهاي
 9191تا  9199است .از اهداف فرعي اين پژوهش ميتوان
به شناسايي پرتوليدترين نويسندگان ،دانشگاهها ،كشورها،
مهمترين مجالت ،روند رشد حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي اشاره كرد .بهمنظور دستيابي به اهداف پژوهشي
سعي خواهد شد كه به پرسشهاي زير پاسخ داده شود:
 .9نقشه علمي و خوشههاي موضوعي شکلگرفته در آن
نقشه از توليدات علمي حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي در پايگاههاي استنادي وب آو ساينس طي سال
هاي  9191تا  9199به چه صورت است؟
 .9روند رشد توليدات علمي حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي در پايگاههاي استنادي وب آو ساينس طي
سالهاي  9191تا  9199به چه صورت است؟
 .0پرتوليدترين و مهمترين كشورها ،دانشگاهها و نويسندگان
در حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در پايگاههاي
استنادي وب آو ساينس طي سالهاي  9191تا  9199كدام
اند؟
 .4كدام نشريات نمايه شده در پايگاه وب آو ساينس
بيشترين توليدات علمي حوزه كوويد  91و آسيبهاي

طرح پژوهش :اين پژوهش از نوع علمسنجي است كه با
استفاده از فن تحليل همرخداد واژگان انجام شده است.
جامعه پژوهش را تمامي مداركي كه در بازه زماني  9191تا
و
covid-19 OR coronavirus
واژه
9199
 psychologicalرا در توليدات علمي خود ذكر كردهاند و در
پايگاههاي اصلي وب آو ساينس (كه پيش از اين به آي اس
آي ) (ISIشناخته مي شدند) نمايه شده اند ،تشکيل ميدهد.
داده ها پس از استخراج از پايگاه وب آوساينس به نرمافزار
اكسل منتقل گرديد .دادههاي توصيفي بر اساس خروجي
هاي اكسل انجام شد .براي تحليل دادهها از بخش توصيفي
پايگاه وب آو ساينس و از نرمافزار وسوبور استفاده شده
است.
یافتهها
نقشه علمي توليدات حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي :بررسي دادههاي استخراج شده نشان داد كه
طي بازه سالهاي  9191تا  9199تعداد  0911مدرک در
پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس نمايه شده است .پس از
استخراج دادهها با استفاده از نرمافزار وس ويور نقشه علمي
تحقيقات حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي آن طي
بازه مورد بررسي با استفاده از تکنيك تحليل همرخداد
واژگان ترسم شد كه در شکل  9نشان داده شده است.
همانطور كه در شکل  9مشخص است ،نقشه علمیي حیوزه
كوويیید  91و آسییيبهییاي روانشییناختي آن ،از چهییار خوشییه
موضوعي تشکيل شده است كیه بیا رنیگهیاي متفیاوت در
نقشه ارائه شده مشخص است .پس از بررسي نويسیندگان و
مدارک هر خوشه موضوعات كلي اين خوشهها به دست آمید
كه در جدول  9نشان داده شده است.

1. VOSviewer
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شکل .)1نقشه علمی حوزه تحقیقات کووید  11و آسیبهای روانشناختی آن در پایگاههای وب آو ساینس ( )ISIطی سالهای
 2111تا 2121

درصد توليد علم جهان در رده  90جدول پیس از كشیورهاي
برزيیل و فرانسییه و عربسییتان صیعودي قییرار گرفتییه اسییت.
كشورهايي نظير هلند ،سنگاپور ،ژاپن و سوِيس و سوئد پیس
از ايران قرار گرفته اند .بيست كشور پرتوليد در اين زمينه در
جدول  9نشان داده شده است.
در ادامه به بررسي نويسندگان پرتوليد علم حوزه كوويد  91و
آسيبهیاي روانشیناختي بیر اسیاس دادههیاي پايگیاههیاي
استنادي وب آو ساينس پرداخته شده است.
بررسي پرتوليدترين نويسندگان نيیز نشیان داد كیه وانیگ و
ژانگ در رتبههاي اول و دوم پرتوليیدترين نويسیندگان ايین
حوزه قرار دارند .ده نويسنده برتر در جدول  0نشان داده شده
است.

جدول )1خوشههای موضوعی شکل گرفته در نقشه
موضوعی تولیدات علمی حوزه تحقیقات کووید  11و آسیب
های روانشناختی آن طی سالهای  2111تا 2121
تأثير كوويد  91بر استرس
خوشه 9
تأثير كوويد  91بر اضطراب
خوشه 9
تأثير كوويد  91بر افسردگي
خوشه 0
تأثير كوويد  91بر سالمتروان
خوشه 4

بر اساس دادههاي جدول  ،9ويیروس كوويید  91بیا آسیيب
هییاي روانشییناختي نظيییر اسییترس ،اضییطراب ،افسییردگي و
سالمتروان ارتباط موضوعي داشته است كه بررسي ترسیيم
نقشه موضوعي خوشههاي مختلف موضیوعي ايین را نشیان
ميدهد.
پرتوليدترين كشورها و نويسندگان حوزه پژوهشي كوويید 91
و آسيبهاي روانشیناختي :بررسیي كشیورهاي منتشیركننده
تحقيقات حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي نشان داد
كه آمريکا با اختصاص 91/0درصد كل توليدات علمیي ايین
حوزه در صدر قرار دارد .بعد از كشور آمريکا ،كشورهاي چين،
ايتاليا ،انگلستان و اسپانيا قرار دارند .كشور ايران نيز بیا 9/00
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جدول )2پرتولیدترین کشورهای جهان در حوزه کووید  11و آسیبهای روانشناختی نمایه شده در در پایگاههای وب آو
رتبه
9
9
0
4
0
9
9
9
1
91
99
99
90
94
90
99
99
99
91
91

ساینس ( )ISIطی سالهای  2111تا 2121
فراواني تعداد توليدات علمي
كشور
990
آمريکا
900
چين
499
ايتاليا
004
انگلستان
900
اسپانيا
999
هند
999
كانادا
994
استراليا
900
آلمان
941
تركيه
919
پاكستان
919
فرانسه
14
عربستان سعودي
11
برزيل
99
ايران
91
هلند
99
سنگاپور
99
ژاپن
99
سوئيس
01
سوئد

درصد
91/01
99/91
99/41
1/01
9/09
9/90
4/99
4/99
4/91
0/91
9/11
9/99
9/04
9/40
9/00
9/91
9/94
9/99
9/99
9/01

بودهاند .ده نويسنده برتر توليدات علمي اين حوزه در جیدول
 4نشان داده شده است.
وضعيت انتشار پژوهشهیاي میرتبط بیا حیوزه كوويید  91و
آسيبهاي روانشناختي بر اساس سال انتشار طي سیالهیاي
 :9199- 9191طي سیالهیاي  9191تیا  9199تعیداد كیل
انتشارات حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در پايگاه
هاي آي .اس .آي 0911 .توليد علم بوده است كه بيشیترين
اين توليدات در سال  9191و كمتیرين آنهیا در سیال 9191
بوده است.

جدول )3پرتولیدترین نویسندگان در حوزه کووید  11و
آسیبهای روانشناختی نمایه شده در پایگاههای وب آو
ساینس ( )ISIطی سالهای  2111تا 2121
رتبه
نويسنده
فراواني تعداد توليدات علمي
9
وانگ اي
99
9
ژانگ ال
94
0
ژانگ اي
99
4
گريفيت
99
0
بورل ا
90
9
كدا اي ام
90
9
توفل ام
90
9
دري ان
94
1
لي جي
94
91
وانگ ال
90

جدول )4تولیدات علمی حوزه کووید  11و آسیبهای
روانشناختی نمایه شده در پایگاههای وب آو ساینس ()ISI
طی سالهای  2111تا  2121بر اساس سال نشر
سال نشر
تعداد انتشارات
درصد
9191
0
1/19
9191
9199
91/99
9199
991
91/94
جمع
0911
911

همانطور كه دادههاي جدول  0نشان ميدهید ،نويسیندگان
پرتوليد در حوزه تحقيقات بينالمللي كوويد  91و آسيبهیاي
روانشناختي شامل وانگ اي ،ژانگ ال ،ژانیگ اي ،گريفيیت،
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با توجه به دادههاي جدول  ،0در سالهاي  9191تا 9199
بيشترين قالب توليدات علمي حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي به ترتيب شامل مقاالت علمي ،پژوهشهاي
زودآيند (مقاالتي كه در نوبت چاپ بوده و آينده منتشر
خواهند شد) و نقد و بررسيها بوده است .در جدول  0انواع
قالبهاي انتشار توليدات علمي حوزه كوويد  91و آسيب
هاي روانشناختي آورده شده است.
دانشگاهها ،مؤسسات علمي و مجالت برتر توليدات علمي
حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در پايگاههاي وب
آو ساينس ( :)ISIتوليد مقاالت علمي و پژوهشها توسط
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي انجام ميگيرد .بر
اين اساس در اينجا به بررسي دانشگاهها و مؤسسات برتر
توليدكننده علم در حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي
پرداخته شده است كه نتايج اين بررسي در جدول  0نشان

داده شده است.
با توجه به دادههاي جدول  ،9برترين دانشگاهها و مؤسسه
علمي در دنيا در حوزه توليدات علمي كوويد  91و آسيب
هاي روانشناختي مشخص شده است كه برترين اين
مؤسسات و دانشگاهها متعلق به دانشگاه علم و تکنولوژي
هواجونگ چين ،دانشگاه ساپينزا ايتاليا و دانشگاه تورنتو كانادا
در كنار دانشگاههاي هاروارد و دانشگاه كينز كالج لندن از
مهمترين دانشگاههاي پرتوليد در حوزه پژوهشهاي مرتبط
با كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي بودهاند .در اين ليست
دانشگاه ووهانچين كه منشاء اصلي انتشار ويروس كوويد
 91بوده است به همراه دانشگاه ملي چين در كنار دانشگاه
علم و تکنولوژي هواجونگ چين نشان از توليد بيشتر علم
اين حوزه در دانشگاههاي كشور چين حکايت دارد.

جدول )5تولیدات علمی حوزه کووید  11و آسیبهای روانشناختی نمایه شده در پایگاههای وب آو ساینس ( )ISIطی سالهای
 2111تا  2121بر اساس نوع قالب انتشارات علمی این حوزه
نوع و قالب انتشارات
تعداد
درصد
مقاله9
9104
91/09
در نوبت انتشار (زودآيند)9
490
99/99
0
نقد و بررسي
091
1/90
4
نامه (نامه به سردبير)
999
0/14
سرمقاله0
991
4/91
9
چکيده نشست (همايش)
99
1/90
جدول )6پرتولیدترین دانشگاهها و مؤسسات علمی در حوزه کووید  11و آسیبهای روانشناختی نمایه شده در پایگاههای وب
آو ساینس ( )ISIطی سالهای  2111تا 2121
دانشگاه يا مؤسسه علمي
تعداد توليدات علمي
دانشگاه علم و تکنولوژي هواجونگ چين
00
دانشگاه ساپينزا ايتاليا
09
دانشگاه تورنتو كانادا
49
مدرسه پزشکي هاروارد
44
دانشگاه كينز لندن
44
دانشگاه ميالن ايتاليا
40
دانشگاه ووهان چين
49
دانشگاه كاتوليك ساكرو كوئوره
09
دانشگاه يو سي ال انگلستان
00
دانشگاه ملي چين
04

رتبه
9
9
0
4
0
9
9
9
1
91
1. Article
2. Early Access
3. Review
4. Letter
5. EDITORIAL MATERIAL
6. Meeting Abstract
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مجالت منتشركننده :به لحاظ مجالتي كه بيشترين مدارک
حوزه كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي را منتشر كردهاند،
FRONTIERS IN
رتبه اول به مجله
 PSYCHOLOGYبا انتشار  999مدرک تعلق دارد91 .
مجله برتر به لحاظ انتشار بيشترين مقاالت حوزه كوويد 91
و آسيبهاي روانشناختي در جدول  9نشان داده شده است.
پربسامدترين واژههاي بکار رفته در تحقيقات حوزه كوويد
 91در پايگاه وب آوساينس :به لحاظ پربسامدترين واژههاي

بکار رفته در مقاالت حوزه كوويد  91و آسيبهاي
روانشناختي در پايگاههاي وب آوساينس طي سالهاي
 9191تا  ،199ميتوان به واژههاي كوويد  ،91افسردگي،
اضطراب ،فشار رواني ،سالمتروان ،پاندميك و تأثير
روانشناختي اشاره نمود .ده واژه پربسامد در حوزه تحقيقات
كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در جدول  9نشان داده
شده است.

جدول  )7مجالت منتشرکننده بیشترین تولیدات در حوزه حوزه کووید  11و آسیبهای روانشناختی نمایه شده در پایگاههای
وب آوساینس طی سالهای  2111تا 2121
نام مجله
تعداد مقاالت منتشر كننده
999
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
994

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC
HEALTH

رتبه
9
9

999
90
99
09

JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS

0
4
0
9

09

PSYCHOLOGICAL TRAUMA THEORY
RESEARCH PRACTICE AND POLICY

9

09
04
00

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH

9
1
91

FRONTIERS IN PSYCHIATRY
PSYCHIATRY RESEARCH
PLOS ONE

JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH
ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY

جدول )8پربسامدترین واژهها در مقاالت حوزه کووید  11و
آسیبهای روانشناختی نمایه شده در پایگاههای وب
آوساینس طی سالهای  2111تا 2121
رتبه
واژگان
فراواني تکرار
9
9
كوويد 91
9949
افسردگي9
9
904
0
0
اضطراب
900
4
استرس( 4فشار رواني)
911
0
0
سالمت رواني
099
9
پاندميك ( 9همهگيري)
499
9
9
فشار روانشناختي
441
كرونا ويروس9
9
011
1
1
فشار
011
شيوع91
91
099

بحث
رواج تحقيقات كتابسنجي و علمسنجي در كشیور از حیدود
دههي  ،91شروع گرديد .بررسي علمسنجي توليیدات علمیي
در كشور و ترسیيم نقشیههیاي علمیي بیا اسیتفاده از فنیون
مختلف و در حوزههاي مختلف انجام شده است( .)99امیا در
حوزه ترسيم ساختار فکري و نقشههاي علمي بیا اسیتفاده از
تحليل همرخداد واژگان ،ميتوان به آثاري همچون ،دانيیالي،
نقشينه ،فدايي( )99بیا موضیوع ترسیيم نقشیه هیمرخیدادي
واژگان حوزه بازيابي تصوير بر اساس مقاالت نمايه شیده در
پايگاه وب آو ساينس ،99و خادمي و حيیدري( )9بیا موضیوع
ترسيم ساختار موضیوعي میديريت اطالعیات بیا اسیتفاده از
روش همايندي واژگان طي سالهاي  9199تا  9199اشیاره
نمود .همانطور كه اشاره شد تحليل همرخدادي واژگیان كیه
در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،بیدين معنیي
است كه گاه دو عنصر در يك مدرک با يکديگر ظیاهر میي
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كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي :ترسيم نقشه علمي پژوهش...

حسين مراديمقدم و روحاله خادمي

شوند كه ارتباط بيشتري با هم دارند .اصل مصورسازي نيز بر
اين نکته داللیت دارد كیه دو عنصیري كیه بیا هیم ارتبیاط
بيشتري دارند در نقشه كنار همديگر قرار ميگيرند(.)99
در پژوهش حاضر ترسیيم نقشیه علمیي حیوزه كوويید  91و
آسيبها و ابعاد روانشناختي آن در اين پژوهش با فن تحليل
همرخداد واژگان انجام شد ،نتايج نشان داد كه چهیار خوشیه
موضوعي شکل گرفته عمدتاً بر تأثيرات كوويد  91بر آسیيب
هاي روانشناختي متمركیز هسیتند كیه شیامل آسیيبهیايي
همچون استرس ،اضیطراب ،افسیردگي و سیالمتروان میي
باشد .در يك خوشه موضیوعي تیأثيراتي كیه كوويید  91بیر
بيماري استرس و فشار رواني داشته مورد توجه مقاالت ايین
حوزه بوده كه باعث شکلگيري يیك خوشیه در ايین زمينیه
شده است .موضوعات ديگر هم به همين ترتيب خوشههیاي
موضوعي تشکيل دادهاند .نتايج ايین قسیمت از پیژوهش بیا
پژوهشهاي قبلیي نظيیر كريمیي و همکیاران( ،)1امیامي و
دانيالي( )91همخواني دارد .بررسي نتیايج ارزيیابي مطالعیات
حیوزه كوويید  91توسیط آنییان نشیان داد ،انیواع اخییتالالت
روانشناختي شامل استرس ،اضطراب ،افسردگي ،استرس پس
از سانحه ،پريشاني رواني ،اسکيزوفرني ،اخیتالالت خیواب و
آشفتگي خواب ،تروماتيزه شدن رواني مجاورتي و اعتيیاد بیه
اينترنت به طور متوسط تا شديد در ميان مردم و كادر درمان
مشاهده شد(.)1
نتییايج پییژوهش همچنییين نشییان داد كییه در مجمییوع طییي
سییالهییاي  9191تییا  9199تعییداد  0911مییدرک در حییوزه
تحقيقاتي كوويد  91و آسيبهاي روانشناختي در پايگاههیاي
آوب آوساينس نمايه شده است .بررسي روند رشد مقیاالت و
پژوهشهاي اين حوزه نشان داد كه بيشترين توليدات علمي
مربوط به سال  91( 9191درصد مقاالت) بوده اسیت .سیال
 9191اوج همهگيري ويروس كرونیا ويیروس بیوده اسیت و
انتشار بيشترين توليدات علمي در اين سال از اين منظر قابل
توجيه است ،به نظر ميرسد اوج همهگيري ويروس كرونا در
سال  9191محققان اين حوزه را وادار كرده است بیه سیمت
تحقيقات تخصصي اين حوزه حركت نمايند.
در همين زمان بيشترين قالب توليدات علمي ايین حیوزه بیه
ترتيب شامل مقاالت علمي ،پژوهشهاي زودآيند( 9مقیاالتي
كه قرار است در شماره هاي آينده مجله منتشر گردند) و نقد

و بررسيها بوده است .مقیاالت زودآينید (مقیاالت در نوبیت
چاپ) نشان از توجه بيش از حد محققان اين حوزه در انجیام
پژوهشهاي انجام شده و تمايل به انتشار گزارش تحقيقیات
ميباشد .به تعبيري عرضه مقاالت نهیايي بیيش از ظرفيیت
معمول مجالت براي انتشار مجالت ميباشید و ايین عامیل
باعث افزايش مقاالت در نوبت چاپ در مجالت شده است.
بررسي نويسندگان به لحاظ توليد نشان داد كه وانگ و ژانگ
كه نويسندگان چيني محسوب ميشیوند در رتبیه اول و دوم
قرار دارند .در ميان كشورهاي پیر توليید ايین حیوزه ،كشیور
آمريکا با اختصاص 91/0درصد كل توليدات علمي اين حوزه
در جهان ،در صدر قرار دارد .بعد از كشور آمريکا ،كشیورهاي
چين ،ايتاليا ،انگلستان و اسپانيا قرار دارند .نتايج اين بخش از
پژوهش بیا نتیايج پیژوهش امیامي و دانيیالي( )91در حیوزه
توليدات علمي حوزه كرونا ويروس در پايگاه وب آو سیاينس.
همخواني دارد .آنها در پژوهش خود دريافتند آمريکا با توليید
 9919مدرک و دريافت  99909استناد ،جمهوري خلق چیين
با توليد  9919مدرک و دريافت  09019استناد در جايگاه اول
و دوم توليدات علمي پژوهش هاي حوزه كرونیا ويیروس در
پايگاه استنادي وب آو ساينس بوده اند .كشور ايیران نيیز بیا
 9.00درصد توليد علم جهیان در رده  90جیدول كشیورهاي
پرتوليد در اين حوزه پیس از كشیورهاي برزيیل و فرانسیه و
عربستان صیعودي قیرار گرفتیه اسیت .بررسیي كشیورهاي
پرتوليیید در حییوزه تحقيقییات كوويیید  91و آسییيبهییاي
روانشناختي نشان ميدهد كه اين آمار با ميزان همهگيیري و
سرايت و آمار بيماران كوويید  91در كشیورهاي میذكور بیي
ربط نيست و كشورهاي صدر جدول پرتوليد تیرين كشیورها
(به استثناي كشیور چیين( ،اتفاقیا بيشیترين آمیار مبتاليیان
بيماري كوويد  91را به خود اختصیاص دادهانید .كشیورهاي
آمريکا ،ايتاليا ،انگلستان ،اسپانيا ميزان همهگيري بيشیتري از
اين بيماي را تجربه كردهاند و محققان اين كشورها بيشترين
دغدغه را براي تحقيقات اين حوزه نشان دادهانید .از آنجیايي
كه توليد علیم توسیط دانشیگاههیا و مؤسسیات پژوهشیي و
تحقيقاتي انجام ميشود ،دانشگاههاي برتر توليد علم جهیان
در حوزه كوويد  91بيشیتر از كشیورهاي درگيیر بیا بيمیاري
كوويد  91بودهاند ،از آن جمله ميتوان به دانشگاههاي علم و
تکنولوژي هواجونگ چين ،دانشگاه ساپينزا ايتاليا و دانشیگاه
تورنتو كانادا در كنار دانشگاههیاي هیاروارد و دانشیگاه كينیز
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كالج لندن اشاره نمیود كیه بيشیترين توليید علیم در حیوزه
 و آسیيبهیاي روانشیناختي در جهیان را91 بيماري كوويید
منتشر نمودهاند و اين دانشگاهها متعلق به كشورهاي درگيیر
 در ايین ليسیت دانشیگاه.با بيماري كرونا ويروس مي باشند
 بیوده91 ووهانچين كه منشاء اصلي انتشار ويروس كوويید
است به همراه دانشگاه ملي چیين در كنیار دانشیگاه علیم و
تکنولوژي هواجونگ چين نشان از توليد بيشتر علم اين حوزه
.در دانشگاههاي كشور چين دارد
 و91 پربسامدترين واژههاي بکار رفتیه در تحقيقیات كوويید
آسيبهاي روانشناختي نشان داد كه محققان ايین حیوزه بیه
 فشیار، اضیطراب، افسیردگي،91 ترتيب از واژههیاي كوويید
 پاندميك و تیأثير روانشیناختي اسیتفاده، سالمتروان،رواني
 واژههاي پربسامد با خوشههیاي موضیوعي ترسیيم.نمودهاند
شده در نقشه موضوعي هم همخواني دارد و هر كدام از واژه
هاي پربسامد در مقاالت و تحقيقات كه توسط پژوهشیگران
استفاده شده است خوشههاي موضوعي مختلیف را تشیکيل
 بررسي خوشههاي موضوعي و واژههاي پربسامد بیه.دادهاند
 مجییالت برتییر، كشییورها، دانشییگاههییا،همییراه نويسییندگان
 مییيتوانید بییراي سياسییتگذاران حییوزه91 تحقيقیات كوويیید
روانشناسي و همچنين شناخت بيشتر پژوهشگران ايرانیي در
حییوزه روانشناسییي كییه در زمينییه ويییروس كرونییا و ابعییاد
.روانشناختي آن مطالعه و تحقيق مينمايند مفيد واقع شود
 محیدوديت،پژوهشها با محدوديتهايي مواجیه میيشیوند
پژوهش حاضر نيز به دليل بررسیي تنهیا يکیي از مهمتیرين
پايگاههاي توليد علم جهان يعني پايگاههاي وب آو سیاينس
 و91 بوده است و شناخت جیامعي از پیژوهشهیاي كوويید
آسيبهاي روانشیناختي كیه در نمايیههیاي اسیتنادي ديگیر
 و غيره در جهان منتشیر شیده اسیت را9همچون اسکوپوس
 بر اين اساس پيشنهاد میيشیود در پیژوهش.نشان نميدهد
 و آسيبهیاي روانشیناختي91 ديگري توليدات علمي كوويد
آن در نمايههاي استنادي بينالمللي و ملیي ديگیر همچیون
 يا9. سي. اس.نمايه استنادي اسکوپوس و نمايه استنادي آي
همان پايگاه استنادي علوم جهان اسالم میورد بررسیي قیرار
.گيرد
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