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 ORCID  :0000-0003-3370- 2375 .یرانهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت ی،کتابدار ،یتخصص یدکتر  .1

 .یرانهمدان، همدان ، ا یدانشگاه علوم پزشک ،و فناوری یقاتمعاونت تحق یسی،زبان انگل ،ارشد یکارشناس  .2

 .یرانا یران،تهران،ا یدانشگاه علوم پزشک ی،و فناور یقاتمعاونت تحق ی،کتابدار ،یتخصص یدکتر  .3

 .یرانتهران، ا ی،اعو سالمت اجتم یدانشگاه علوم توانبخش ی،شناسعلم اطالعات و دانش ی،تخصص یدکتر .4

 .37-28؛ صفحات1400 تابستان؛ دومشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

 یگاهدر پا 19 یدکوو ینقشه علم یمپژوهش با هدف ترس یناست. ا یردرگ یدمیاپ یناست که کل جهان با ا یریگهمه یماریب 19 یدکوو هدف:

 .انجام شد 2021سال  در آغاز Web of Science یرساناطالع

 یگاهو با استفاده از پا 1399 ینمطالعه در فرورد ینانجام شده است. ا یسنجاست و با روش علم یو از نوع کم یپژوهش حاضر کاربرد :هاروش

است که  یگاهپا یندر ا یدکوو ینهمدارک موجود و مرتبط در زم یهآن کل یانجام شد. جامعه آمار Web of Science Core Collection یاطالعات
و  Excel یافزارهابا استفاده از نرم یو مصورساز یسنجعلم هاییلمدرک استخراج و تحل 101466مرتبط،  هاییدواژهکل ازبا استفاده 

VOSviewer انجام شد. 

ع مدارک را مقاالت، و به زبان نو یشترینهستند. ب یصعود یروند یموضوع دارا ینطبق اطالعات بدست آمده، انتشار مقاالت مرتبط با ا نتایج:

مدرک، و  754با  Anonymous یسندهنو ینتراست. فعال ینهزم ینکننده مدارک در ایدتول ینتربزرگ یکا. کشور آمردهندیم یلتشک یسیانگل
 یارمقاله بس 442 یموضوع دارا ین. اباشدیم19 یددر کوو یعنوان مدرک، مجله هسته و اصل1363با چاپ  British Medical Journal مجله

 .عنوان مقاله پراستناد است 1966و  پراستناد

 یبرا تواندیاست که م را ارائه نموده Web of Science یرساناطالع یگاهدر پا یداز کوو یانداز کلچشم یکمطالعه  ینا :گیرینتیجه

 .راهنما و نقشه راه باشد یپژوهشگران و مخاطبان علم

 .Web of Science یگاه، پایقشه علم، ن19 یدکووها: کلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:

 15/06/1400پذیرش مقاله:  26/05/1400اصالح نهایی:          07/02/1400 مقاله:دریافت 

 .37-28 :7(2) ؛1400 .نوین پزشکی یرسانعاطالمجله . Web of Science یرساناطالع یگاهدر پا 19 یدکوو ینقشه علم. یهمرض ینگلچ ،زهرا یفرج، یلینآ یحیفص، یتاآناه یتیگ ارجاع:

  

  مقدمه:
حوزه خاص، به محققان  یکدر  یعلم یداتتول یتاز وضع آگاهی

حوزه آشنا  ینموجود در ا یعلم یهاتا با شکاف کندیمند کمک معالقه

و موضوع  یندنما ییها را شناساحوزه ینشوند، افراد معتبر در ا

 [.1] قرار دهند یمورد بررس ریتیعوس یدخود را با د یهاپژوهش

با نام  یدی،جد یروسبود که کرونا و 2019اواخر دسامبر سال  در

 :Coronavirus Disease)(19 ید)کوو 2019-یننو یروسکرونا و

(COVID-19))  که در  یدگرد یناز کشور چ یپنومون یوعباعث آغاز ش

ن جها یعموم یسالمت یرا برا یبزرگ یبهداشت یداتحال حاضر تهد

را مبتال و  یرانکشور، از جمله ا 210 است و تاکنون تعداد کرده یجادا

 ینتوسط محقق یادیز یارمدت مقاالت بس یناست و در ا نموده یردرگ

است. با توجه به کثرت مقاالت چاپ شده  منتشر شده 19 یددرباره کوو

 یطه،ح ینجامع در اسنجی کتابو نبود یک مطالعه  19 یددر حوزه کوو

 یداتتول یبه بررس ورسازیو مصسنجی کتابهای ورت دارد با تکنیکضر

 شود. پرداخته 19 یدکوو یقاتدر تحق یرانیپژوهشگران ا یعلم

جهت  یرسانو اطالع یاست که متخصصان کتابدار یکیتکنسنجی کتاب
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 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

مختلف مورد استفاده قرار  یموضوع یهاحوزه یمتون علم یابیارز

مدارک، مطالعه الگوهای  یدر بررسسنجی بکتااز مطالعات  دهند،یم

های علمی، معرفی نویسندگان پرتولید، و مقاالت معرفی حوزه شاراتی،انت

 یتوضع یبررس یبراسنجی کتابکنند. مطالعات پراستناد استفاده می

داشته و اطالعات  کاربرد یتخصص هایینهموجود در زم یقاتتحق

 [.2،3] دهندیمپژوهشگران قرار  یاردر اخت یارزشمند

 یاگسترده یقاتتحق 19کووید  یرگهمه یماریدانش در مورد ب کمبود

که به طور  یعلم یاتکرده است، که در ادب یبترغ یرا در حوزه دانشگاه

 یتکه وضع یدر حال رشد است، منعکس شده است. در حال یریگچشم

وسعه ت یهدهد که در حال حاضر در مرحله اولینشان م19 یقات کوویدتحق

 [.4] است یقجامع و عم یمرور یک یازمندو ن ،دانش است

Lui یگاهو همکارانش در مطالعه خود با استفاده از پا 

 29تا  2020 یهچند ماهه )اول ژانو یبازه زمان یکدر   PubMedیاطالعات

عنوان مقاله منتشر شده در  183سنجی کتاب ی( به بررس2020 یهفور

نشان داد که براساس  هاآنمطالعه  هایفتهیامجله مختلف پرداختند.  80

 یگاهو ژاپن در جا یکاآمر ین،شده کشور چ مقاالت منتشر دادتع یشترینب

با  یپزشک شناسییروسمجله و یناول تا سوم جهان قرار دارند. همچن

مجله شناخته شده  ینبرتر ،19 یدمقاالت در حوزه کوو یشترینانتشار ب

مطالعه  ی، محققان به سرعت برا19ووید ک پس از ظهور ی[. اندک5] است

و  هانما، اثرات، درینیمانند تکامل، تظاهرات بال بیماریمختلف  یهاجنبه

 یاتتعداد نشر یعسر یشامر منجر به افزا ینشدند. ا یجبس یناسیونواکس

 [.6] شد 19کووید  مرتبط با

Hossain یقاتتحق یفعل یتوضع یدر پژوهش خود با عنوان بررس 

به سنجی کتاببا استفاده از روش  19 یدکوو یماریدر مورد ب یجهان

 22از  Web of Science در پایگاه یشناخترکورد کتاب 422 یبررس

 10 یپژوهش و هاییافتهپرداخت.  2020 یلآور یتا ابتدا 2019 یهفور

برتر براساس  یسندهده نو یافتی،استنادات در تعدادمقاله برتر براساس 

تشر شده و ده مجله برتر براساس تعداد مقاالت منتشر تعداد مقاالت من

 [.7مشخص نموده است ] 19 یدشده در حوزه کوو

 هاییلو همکاران در پژوهش خود با کمک تحل الهیاری

 29 یانتا پا 19 یدمقاله برتر در حوزه کوو 50 یبه بررسسنجی کتاب

و  Web of Science ،Scopus یاطالعات یگاهکه در سه پا 2020مارس 

Google Scholar نشان  هاآنپژوهش  هاییافتهبود، پرداختند.  شده یهنما

 63849برابر با  19 یدمقاله برتر حوزه کوو 50 ناداتداد که مجموع است

مقاله برتر  50بود.  1277هر مقاله برابر با  یاستناد به از یانگیناستناد و م

متحده  یاالتو ا ودب یدهکشور به چاپ رس 8 یسندگانتوسط نو 19 یدکوو

بودند.  مقاالت پر استناد را از آن خود نموده یزانم ینباالتر ینو چ یکاآمر

 یدهمجله به چاپ رس 22در  هاآنپژوهش در  یمقاله برتر مورد بررس 50

 ، Lancet ،NewEngland از مقاالت در سه مجله یمین یباًو تقر بود

Journal of Medicine ،JAMA تعداد  .ودندب یدهبه چاپ رس

 یانگینبود و م یرمتغ یسندهنو 65تا  2 ینمقاالت برتر هم ب یسندگاننو

 یکمقاله برتر تنها  50 یننفر بود. از ب 14مقاالت برابر  یسندگانتعداد نو

درصد از مقاالت  48و حدود  ی،تصادف ینیبال ییمقاله مربوط به کارآزما

درصد مقاالت به  18موضوع  ینی،و بال یولوژیراد هاییافتهبرتر مربوط به 

کرونا  یدرمان یهادرصد به روش 14و  یهژنوم و علوم پا یهایژگیو

منجر به تالش  19کووید  یرگهمه یماری[. ب8شد ]یمربوط م یروسو

از دانش شده است که  یامجموعه یجاددر جهت ا یاسابقهیب یجهان

 [.9] را آگاه سازد یفتخف یهایاستراتژتواند یم

که  نشان داده موضوع، ینانجام شده در ا یسنجعلم یهاپژوهش

پژوهش به  یراز مس یتخصص ییمنسجم و راهنما یانقشه هاآنهمه 

روزافزون و  یتدنبال اهم به .ندا و پژوهشگران ارائه نموده یجامعه علم

 ینا و حدود یراز مس یابه نقشه یازمربوط به کرونا، احساس ن یلمسا

 یگاهپا یکبه عنوان  Web of Science یرسانطالعا یگاهموضوع در پا

 ینمحسوس بود. ا مورد استفاده پژوهشگران، کامالً علمی-یاطالعات

 یافزارهاو نرم هانیکبا استفاده از تک یانداز کلچشم یکمطالعه در 

کرونا پرداخته و به مانند  ینقشه علم یمو ترس یلبه تحل ی،سنجعلم

 . خواهد بود ینهزم ینگران در اپژوهش یبرا یریمس یراهنما

 

 : هامواد و روش

است که با  یو از نوع کم یمطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربرد

 Web ofرسانی اطالع یگاهانجام شد. ابزار پژوهش پا یسنجروش علم

Science 19 یدکوو ینهمدارک موجود در زم یهآن کل یو جامعه آمار 

موضوع و عنوان با در نظر  هاییلددر ف یتیمحدود یچگونهاعمال ه بدون

و استفاده از عملگر  دو کلمه( ینفاصله ب یتها )رعاگرفتن نوع نگارش واژه

 یندر ا یاست. جامعه آمار یرساناطالع یگاهپا یندر ا (OR)منطقی 

عنوان مدرک مرتبط  101466حدود  2021 یلآور 10 یخمطالعه در تار

 یچه بود که بدون Web of Scienceسانی راطالع یگاهدر پا 19 یدبا کوو

 یلدهایدر ف19 یدها انجام شد. کلمه کووداده یرو هایبررس یتیمحدود

شد. مطابق  یبترک (OR)منطقی عملگر  یعنوان و موضوع جستجو

 .اطالعات وارد شد یرفرمول ز
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1400دوره هفتم، شماره دوم، تابستان  ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

TOPIC: (COVID-19) OR TOPIC: (COVID-19) OR 

TOPIC: (COVID) OR TITLE: (COVID-19) OR TITLE: 

(COVID-19) OR TITLE: (COVID-19) 

تمام  یو اطالعات یشناختبعد از انجام جستجو، مشخصات کتاب

با  یآمار هاییل. سپس تحلیداستخراج گرد CVSمدارک در فرمت 

 یکشافزار نقشهبا نرم یعلم یهاو نقشه Excelافزار استفاده از نرم

VOSviewer افزار )نرم .انجام شدVOSviewer و  یناز مهمتر یکی

ها و داده یسازبه منظور خالصه یسنجعلم یافزارهانرم ینپرکاربردتر

مرتبط به پژوهش است. به واسطه  یهاحاصل از داده یهانقشه یمترس

ألیف ت یسندگی،نوهم یهمکار یهانقشه یمافزار، امکان ترسنرم ینا

 یهانقشه یمها، امکان ترسکشورها و سازمان یمشترک به واسطه وابستگ

است. به عالوه  یرپذآن امکان نظایرو  یشناختکتاب یهازوج ی،استنادهم

حوزه  یکتوان افراد هسته و مجالت هسته در یافزار منرم ینبه واسطه ا

خاص خود و  یکیگراف یهایژگیو یلافزار به دلنرم ینکرد. ا ییرا شناسا

بوده است. به واسطه کاربرپسند بودن، همواره مورد توجه پژوهشگران  یزن

مختلف را  یهادر رشته یبکر پژوهش ضوعاتتوان مویافزار منرم ینا

 .(کرد ییشناسا

 

 :هایافته

در قالب جدول و نمودار ارائه  یجنتا یلاطالعات بدست آمده از تحل

 سال ارائه شده یبر مبنا یگاهاطالعات مستخرج از پا 1. در نمودار گرددیم

و  78331 یبا فراوان 2020مقاالت مربوط به سال تعداد  یشتریناست. ب

 2021مدرک و در سال  16تعداد  2019در سال  باشد،یدرصد م 76

با  یسیاست. زبان انگل منتشر شده یگاهپا ینمدرک در ا 23697 تعداد

است. زبان  درصد( زبان غالب در نشر مدارک بوده 95مدرک ) 97096

 . د( در مرتبه دوم قرار دارددرص 88/1مدرک ) 1869با  یاییاسپان

 

 

 
 Web of Science یرساناطالع یگاهسال نشر مدارک موجود در پا -1نمودار 

 

صورت ه ب یگاهکه پا یموضوع هاییبندیمتقس یهکل 1در جدول 

مدارک مرتبط در نظر گرفته شده، ذکر شده است. در  یبرا فرضیشپ

و 12320 یبا فراوان Medicine General Internalموضوع  یانم ینا

در  یموضوعات با تعداد کمتر یرتعداد است. سا یشترینب یدرصد دارا 12

 .هستند یسطوح بعد

 

 

   Web of Science یگاهپا یدگاهاز د یموضوع یبندیمتقس  -1جدول 

 عنوان فراونی درصد

085 /12  12320 Medicine General Internal 

430 /8  8594 Public Environmental Occupational Health 

788 /4  4881 Infectious Diseases 

545 /3  3614 Surgery 

499 /3  5673 Pharmacology Pharmacy 

365 /3  3430 Psychiatry 

347 /3  3412 Immunology 
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 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

124 /3  3185 Cardiac Cardiovascular Systems 

065 /3  3125 Multidisciplinary Sciences 

058 /3  3117 Environmental Sciences 

929 /2  2986 Medicine Research Experimental 

918 /2  2975 Clinical Neurology 

855 /2  2910 Oncology 

698 /2  2750 Health Care Sciences Services 

402 /2  2449 Respiratory System 

357 /2  2403 Pediatrics 

052 /2  2092 Microbiology 

986 /1  2025 Radiology Nuclear Medicine Medical Imaging 

928 /1  1965 Biochemistry Molecular Biology 

792 /1  1827 Hematology 

 

که مدارک مرتبط با موضوع پژوهش را چاپ  یاتینشر 2در جدول 

 یستتنها ب یاتبودن تعداد نشر یادز یلاست. به دل اند، ذکر شدهنموده

  British Medical Journal (BMJ) یهاست. نشر اول ذکر شده یهنشر

تعداد مدارک مرتبط را منتشر  یشتریندرصد ب 1/ 46و  1491 یبا فراوان

چاپ مدارک مرتبط عبارتند از  ینهدر زم یشروپ ی. کشورهااست نموده

مدرک  11024 یندرصد(، چ 27) مدرک 28436با  یکاآمر

 9519با  یتالیادرصد( و ا 7/9مدرک ) 9983درصد(، انگلستان 8/10)

 مدرک 2420با نشر  یران. کشور اباشندیدرصد( در صدر م3/9درک )م

 .جهان قرار دارد یزدهمدرصد( در رده س 3/2)

 

   Web of Science یگاهپاکرونا در  ینههسته در زم یاتنشر ینعناو -2جدول 

 عنوان فراوانی درصد

463/1 1491 BMJ British Medical Journal 

102/0 1123 International Journal Of Environmental Research And Public Health 

951/0 969 Plos One 

774/0 789 Journal Of Medical Virology 

703/0 717 Cureus 

508/0 518 Sustainability 

503/0 513 Lancet 

449/0 458 International Journal Of Infectious Diseases 

446/0 455 Frontiers In Psychology 

440/0 449 Frontiers In Public Health 

419/0 427 Jama Journal Of The American Medical Association 

370/0 377 Journal Of Medical Internet Research 

351/0 358 Frontiers In Medicine 

347/0 354 New England Journal Of Medicine 

346/0 353 Journal Of Clinical Medicine 

339/0 346 Science Of The Total Environment 

335/0 342 Scientific Reports 

327/0 333 Medical Hypotheses 

309/0 315 Critical Care 

306/0 312 Frontiers In Immunology 

کووید مقاالت  باشد،ینوع مدارک چاپ شده م یشکه نما 2در نمودار 

تعداد هستند. در مرحله  یشترینب یدرصد( دارا 55وان )عن 56508با  19

مدرک  15384...( با  و یآموزش ی)پمفلت، راهنماها یمواد آموزش یبعد

 درصد( قرار دارد. 15)
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 Web of Science یرساناطالع یگاهنوع مدارک چاپ شده در پا -2نمودار 
 

 7 ستارییرابا و Cigu E, Bilan I, Tofan M یراستارانو ینبرتر

هستند. سازمان مطرح و  یموضوع ینهزم ینا یرایشگرانمدرک در صدر و

دانشگاه هاروارد با  یموضوع ینهزم یننشر مدارک در ا ینهفعال در زم

دانشگاه لندن با  ی. در مرتبه بعدباشدیدرصد( م8/2) مدرک 2868

 ینهدر زم یسندگانگروه نو یندرصد( قرار دارد. برتر 74/2مدرک ) 2812

 CDC یدرصد(، و در مرتبه بعد 24/0) مدرک 24با  IEEE یوضوعم

COVID-19  Response Team  درصد( قرار دارند. 17/0مدرک )17با

 ینبود اما اول یادز یارتعداد موضوعات بس ی،موضوع یهناح یدر بررس

 مدرک 14144با  Medicine General Internalموضوع 

بودن  یادز یلبه دل 3جدول مطابق  .درصد( در صدر قرار دارد87/13)

 یسندهاول اکتفا شده است. نو یسندهنو یستتنها به ب یسندگانتعداد نو

درصد( 88/0) مدرک 895با  Anonymous ینهزم ینفعال و پرکار در ا

  درصد( است. 322/0مدرک ) 328.با Wang یباشد. در مرتبه بعدیم

 VOSviewer یکشافزار نقشهنرم که با استفاده از ،1مطابق شکل 

حداقل  یینشده است. در تع یبررس یسندگانانجام شده است. استناد نو

 ینو ا یدمشخص گرد یسندهنو 1997نقشه، تعداد  یندر ا یسندهده نو

 ینکو صد و هشتاد ل ینکخوشه، چهل و پنج ل یک یتم،تعداد در ده آ

 .ردیدمشخص گ یقو

 

 نویسندگان فعال در زمینه موضوعی کرونا -3جدول 

 نویسنده فراوانی صددر

87/0 895 Anonymous 

322/0 328 Wang Y 

294/0 299 Zhang Y 

277/0 282 Wang J 

273/0 278 Liu Y 

268/0 275 Li Y 

252/0 256 Zhang L 

233/0 236 Liu J 

230/0 233 Li J 

218/0 221 Kumar A 

208/0 211 Kumar S 

200/0 203 Chen Y 

200/0 203 Wang L 

186/0 189 Zhang J 

183/0 186 Li L 

178/0 181 Chen J 

173/0 176 Yang Y 

170/0 172 Mahase E 

154/0 166 Li H 

163/0 165 Liu L 
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 Web of Scienceدر پایگاه اطالع رسانی 19میزان استناد نویسندگان کووید  -1شکل 

عمال مطالعه با ا ین، واژگان پر استفاده در ا2مطابق شکل 

 649خوشه،  6 یکه دارا یدرس یتمآ 70به حدود  5تکرار  یتمحدود

. باشدیواژگان م ینو اتصال ب ینکل 1680 یو در مجموع دارا ینکل

 .کلمه هستند ینپرتکرارتر19 یدواژگان کوو

و  یتمآ 533 یفی،لأتچهار هم یتبا اعمال محدود 3مطابق شکل 

شد که  ییشناسا یکارو اتصال هم ینکل 39551خوشه به همراه  12

.است بوده یبا سازمان بهداشت جهانتألیفی هم ینا یشترب

 

 
  Web of Science رسانیدر پایگاه اطالع19واژگان پرتکرار کووید  -2 شکل

 

 
 Web of Science یرساناطالع یگاهدر پا19 یدکوو یسندگاننو یفیلأتهم -3 شکل
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 گیری:نتیجه

در  2019که در سال  19د کووید یجد یروسو یروس،کرونا و

کرده  یمارنفر را در سراسر جهان ب یلیوناز سه م یشووهان کشف شد ب

 یادیدر حال انتشار است و افراد ز یعسر یاربس 19که کووید است. از آنجا 

و انتشار آن در  یقاتکشاند، محققان را به انجام تحقیرا به کام مرگ م

[. 10] کرده است یبمختلف از جمله مجالت ترغ یجمع هایرسانه

 مربوط به یقاتاز تحق یادیحجم ز-یریگمدت زمان کوتاه همه یرغمعل

 [.11] نتشر شده استم 19کووید 

دانشمندان و  یشبرددر پ یهمواره کمک بزرگ سنجیعلم

 و پژوهش داشته یبه اهداف علم یدنرس یمنو ا یعسر یپژوهشگران برا

 یگاهدر پا 19 یدکوو یسنجعلم یالعه به بررسمط یناست. در ا

تنها واژه  یبررس ینشد. در ا پرداخته Web of Science یرساناطالع

کلمه با کرونا  ینشد. مجاورت ا رسیدر موضوع و عنوان بر 19 یدکوو

بار در  ینشود واژه کرونا اول پرداخته یزواژه ن ینا یسبب شد تا به بررس

است. اما  شده Web of Science یرساناطالع یگاهوارد پا 1922سال 

با در  ینواژه اول ینا یرامتفاوت است ز با کرونا کامالً 19 یدکوو یخچهتار

مطالعه طبق اطالعات  ینا است. در شده یگاهپا ینوارد ا 2019سال 

 یصعود یروند یموضوع دارا ینبدست آمده، انتشار مقاالت مرتبط با ا

 یلتشک یسیرک را مقاالت و به زبان انگلنوع مدا یشترینهستند. ب

است.  ینهزم ینمدارک در ا یدکنندهتول ینبزرگتر یکاکشور آمر دهند،یم

با (BMJ)  و مجله مدرک 754با  Anonymous یسندهنو ینترفعال

 ین. اباشدیم19 یددر کوو یعنوان مدرک، مجله هسته و اصل1363چاپ 

عنوان مقاله پراستناد  1966 پراستناد و یارمقاله بس 442یموضوع دارا

 است. 

 Clinical Characteristics of Coronavirus:مقاله ینپراستنادتر

Disease 2019 in China   استناد که جز مقاله داغ و پراستناد  7795با

. باشدیموضوع رو به رشد م یناست. دامنه رشد تعداد مدارک در ا

 .[12] جنگدیم 19کووید علیه به طور قهرمانانه  یرانکشور ا ینهمچن

و همکارانش به  Ida مانند یانجام گرفته قبل یهابا توجه به پژوهش

 19انتشارات کووید تعداد  2020تا  2019که از سال  یدندرس یجهنت ینا

 یشترینب ینهمه کشورها، چ یانداشته است. در م یقابل توجه یشافزا

 یدیکلمات کلحال، معلوم شد که  ینانتشار را داشته است. در هم

 [.10] موضوع دارند ینبحث را در ا یشترینب یری،گهمه نا،کرو یروسو

بود که انتشارات به زبان  ینا یزهمکاران ن و Fan پژوهش نتیجه

پزشکان و دانشمندان را قادر به اشتراک و تبادل اطالعات کرده  یسیانگل

 هاییکردرو ینی، انتشارات به زبان چیگرد یکه از سو یاست، در حال

و  یدرک اطالعات اساس یبرا یپزشکان محل یمکمل را برا یآموزش

دارد  ینداللت به ا ینفراهم کرده است، و ا 19مدیریت کووید  یبرا یاصل

ه است که ب یسیزبان انگل ینهزم یندرصد مدارک در ا 90که زبان غالب 

 [.13] همگان قابل فهم است یبرا یالمللینصورت ب

Sa’ed کننده مدارک یدتول ینرا بزرگتر یکاشور آمرک یزن شو همکار

گزارش شده را،  یهایافته[. 14] اندنموده یمعرف ینهزم یندر ا یعلم

ی کووید برا یکنزد یندهعمده در آ یشرفتدر مورد پ یدیانداز جدچشم

 یانداز خوبکه در پژوهش حاضر به دنبال چشم یهمانطور دانند،یم 19

 پژوهش الرزاق و همکارانش یجهدر نت نی. همچنیمموضوع بود ینا برای

کننده یدتول ینبزرگتر ینتعداد مدارک، مقاله و کشور چ یشترین[ ب6]

  شد. یمعرف یاطالعات علم

موضوع  یندر ا یقابل توجه یسهم علم یرانیمحققان ا ،ینب ینا در

 ینداشته و همکار یحال، شبکه مطالعات، انسجام کاف یناند. با اداشته

در دستور کار  یدبا یالمللینو ب یمحققان در سطح مل ینب یترمنسجم

 [.12] در کشور باشد یقاتیگذاران تحقیاستس

که کشور  یدندرس یجهنت ینو همکارانش به ا Lou یمطالعات قبل در

 یناول تا سوم جهان قرار دارند. همچن یگاهو ژاپن در جا یکاآمر ین،چ

کووید مقاالت در حوزه  یشترینبا انتشار ب یپزشک شناسییروسمجله و

مطالعه  یندر ا کهی[. همانطور5] است مجله شناخته شده ینبرتر ،19

هستند. و  یعلم یداتتول یشترینب یو انگلستان دارا مریکامشخص شد آ

در صدر مجالت  British Medical Journal (BMJ) مجله

 مطالعه ین. در اباشدیم یگاهپا یندر ا19 یدمنتشرکننده موضوع کوو

)مجالت هسته مجالت برتر در هر جستجو  مجله هسته یستب یینتع

که ده مجله هسته  ینحس هشانجام گرفت به مثابه پژو یهستند( و اصل

 [. 7] پژوهش خود را مشخص نمود

 50که  یدندرس یجهنت ینو همکاران در پژوهش خود به ا یاریاله

و  بود دهیکشور به چاپ رس 8 یسندگانتوسط نو 19 یدمقاله برتر کوو

مقاالت پر استناد را از آن خود  یزانم ینباالتر ینو چ یکامتحده آمر یاالتا

 یگاهپا ینمدرک موجود در ا 38419که حدود  انطورینموده بودند، هم

 [. 8] است و انگلستان منتشر شده یکاتوسط دو کشور آمر

و همکارانش که  Wang همانند مطالعه انجام شده، نمونه مطالعه

 Web of در 2016تا  1995 یدوره زمان طی شد دادهنشان 

Science ،50970 مریکامتحده آ یاالتاست که ا مقاله منتشر شده 

است و دانشگاه  ( را داشته16818درصد و  33تعداد مقاالت ) یشترینب

34 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.2
.2

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.2.28
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-300-en.html


 و همکاران گیتی                                                                                                                                                   Web of Scienceدر  19 دیکوو ینقشه علم 

 

 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

علمی بود  یداتتول یشترینبا ب ای( موسسه917درصد و  8/1هاروارد )

[15.] 

داشته و  یشیافزا یموضوع روند ینرتبط با امدارک م ینکها یتاًنها

 یژهبه و یمطرح و مهم بهداشت یهانابا سازم یگروه یمشارکت و همکار

  باشد. رو یشدر پ یداببهداشت  یسازمان جهان

 بررسی هاپژوهش یجنتا یسهو مقا یبعد یمورد در سالها ینا بررسی

 ...  د و اسکوپوس ومانند پاب م یرساناطالع یهایگاهپا یرمورد در سا ینا

و روشن و شفاف بودن اطالعات  ی،رساناطالع یگاهاستفاده از پا یلدل به

 .وجود نداشت یتیمحدود یچاستخراج شده، ه

 

 تشکر و قدردانی:

کارشناس معاونت  یموریاز سرکار خانم دکتر رباب ت یلهوسینبد

ر که د یسالمت اجتماع و یدانشگاه علوم توانبخش یفناور و یقاتتحق

 .نمایمیم یتشکر و قدردان ،اندنموده یمقاله همکار یننگارش ا

 

 ییدیه اخالقی:تأ

 به شماره  یاخالق ییدیهأت یمطالعه دارا ینا

IR.UMSHA.REC.1397.673  همدان است یاز دانشگاه علو پزشک. 

 

 تعارض منافع:

 .وجود ندارد یاظهار داشتند که تعارض منافع یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان:

 40اطالعات  یمسئول و چهارم( گردآور یسنده) نو ینگلچ یهمرض

و  یلتحل یهاطالعات، تجز یاول( گردآور یسنده)نو یتیگ یتادرصد؛ آناه

 20مقاله  یهدوم( ته یسنده)نو یحیفص یلیندرصد؛ آ 20 مقاله یهته

 .درصد 20اطالعات  یسوم( گردآور یسنده)نو یدرصد، زهرا فرج

 

 حمایت مالی:

نشده و  یمال یتحما یاموسسه یاگونه نهاد یچه از طرف همقال ینا

 . شده است ینمأت یسندگاننو یااول  یسندهآن از طرف نو یتمام منابع مال
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Abstract 
 

Aim: COVID -19 is an epidemic that affects the entire world. This study was conducted at the 

beginning of 2021 with the aim of scientometrically drawing a map of COVID 19 in the Web of Science 

Information Database. 

Methods: The present applied research is of quantitative type and has been done by Scientometric 

method. This study was conducted in April 2021 using the Web of Science database. The sample 

population is all existing and related documents in the field of COVID in the database, which uses 

101466 related keyword extraction and Scientometric analysis and illustration analysis using Excel and 

VOSviewer Software. 

Results: According to the information obtained, the publication of articles related to this issue has an 

upward trend. Most documents are in English and the United States is the largest producer of documents 

in this field. The most active authors are anonymous with 754 degrees and BMJ British Medical Journal 

magazine with 1363 titles, is the core and main magazine in COVID 19. This topic has 442 hot paper 

articles and 1966 highly cited article titles. 

 

Conclusion: This study provides an overview of COVID in the Web of Science Information Database 

that can be a guide and roadmap for researchers and the scientific audience. 

Keywords: COVID-19, Scientific Map, Web of Science Database. 
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