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Introduction:Cyberchondria can be considered one of the emerging 

challenges in the age of the Internet. The aim of this study was to to investigate 

the scientific productivity and analyze the collaboration network of authors in 

the cyberchondria field in the Web of Science (WoS). 

Methods:To conduct this research, scientometric, altmetrics and social 

network analysis indicators were utilized. All scientific output related to the 

topic of cyberchondria indexed in the Web of Science until the collection of 

research data in June 2020 constituted the study materials. The Web of Science 

and Altmetric Explorer were used for data gathering. Moreover, UCINet and 

VOSviewer software was used for the visualization and analysis of scientific 

collaboration networks. 

Results:The majority of the papers (80%) were published in 2015-2020. 

42.2% of total production was in 2019-2020. Journal of Anxiety Disorder has 

published the largest number of papers (10%). Most scientific productions in 

this field are related to the subject areas of psychiatry and psychology. Fifty-

one papers out of the 79 papers with unique DOIs published in this field were 

mentioned at least once in social media platforms. 81.1% of the papers were 

multiple-authored. 
Conclusion: Although the number of papers in the cyberchondria field in the 

Web of Science was low, its trend is increasing. Investigating the collaboration 

network of researchers showed that they tended to participate in groups. 
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ر دانست. هدف پژوهش حاض نترنتیدر عصر ا دینوپد یهااز چالش یکی توانیرا م ایبرکندریسامقدمه: 

 Web of اهگیدر پا ایبرکندریسا نهیپژوهشگران در زم یعلم یهمکار یهاو شبکه یعلم داتیتول یبررس

Science .بود 

 یاعاجتم یهاشبکه لیو تحل کیآلتمتر، سنجیعلم یهابا استفاده از شاخص حاضر پژوهش: هاروش

 یهاداده یکه تا زمان گردآور بود ایبرکندریسازمینه در  یبرونداد علم 09شد. جامعه پژوهش شامل انجام

ها از داده یگردآور ی. برادبودن شده هینما Web of Science گاهیدر پا 0909سال  ژوئنپژوهش در 

 VOSviewerهای رافزارمنهمچنین، اکسپلورر استفاده شد.  کیآلتمتر و Web of Scienceی هاگاهیپا

 .شداستفاده  یعلم یهمکار یهاشبکه لیتحلترسیم و جهت  UCINetو 

درصد  0/20بر بالغ بود ومنتشرشده  0909تا  09۰۲ یهالسا یطشده، یبررسهای مقاله درصد 09 ها:یافته

تعداد  نیترشیب « Journal of Anxiety Disorder»له . مجبوده استاخیر سال دو مربوط به  هاآناز 

 یهاه حوزهمربوط ب نهیزم نیدر ا یعلم داتیتول نیشتری. ببودمنتشر کرده  نهیزم نیدرصد( را در ا ۰9مقاله )

منتشرشده در  ءیش یتالیجینشانگر د یمقاله دارا 90از مقاله  ۲۰بود. به  یو روانشناس یپزشکروان یموضوع

مورد  زمینهدر  از تولیدات علمی درصد ۰/0۰ توجه شد. یاجتماع یهادر رسانه باریککم دستاین زمینه، 

 .شد دیتول ریا چند پژوهشگ دو از طریق همکاری یبررس

اندک  Web of Science گاهیدر پا ایبرکندریسا زمینهدر  یعلم داتیهرچند تعداد تول: گیرییجهنت

تولیدات علمی در زمینه  دآورندگانیپد یشبکه همکار یبررس .است شیاست، اما روند آن رو به افزا

 دهد.نشان می یلیفات مشارکتأتر پژوهشگران را به تتمایل بیش سایبرکندریا،

 

 00/92/00 :مقاله وصول

  02/90/00 :ییصالح نهاا

 2۰/90/00 :نهایی رشیپذ

 ۰۰/90/00 :آنالینانتشار
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و جستج نهیرا در زم یاریبس یهاظهور و توسععه و  فرصت 

فراد ا کهیطورنموده اسععت. به جادیبه اطالعات ا یابیو دسععت

خود را در  یاطالعات یازهایاز ن یاریبسععع تواننعد یجعامععه م  

منابع  قیاز طر سععالمتگوناگون ازجمله اطالعات  یهانهیزم

 ییهاچالشها، فرصععت نیموازات امرتفع سععازند. به ینترنتیا

ا ر( cyberchondria) ایبرکندریانعد. سعععا ظهور کرده زین

 ست.دان اینترنتدر عصر  دینوپد یهااز چالش یکی توانیم

 نسیزیب یبار در مقاله خبر نینخسععت ایبرکندریاصععحالح سععا 

. چند دیذکر گرد ۰000( در سععال Business Wire) ریوا

انگلسعععتان  یهااز روزنامه یواژه در شعععمار نیا ،سعععال بعد

( Sunday Times) مزیتا یدر سعععاند یاازجمله در مقاله

به متون علمی وارد  ازآنپس[ و ۰شد ]استفاده  0999در سال 

افراط  یجستجو یاست که برا یاصحالح ا،یبرکندریساشد. 

 [0] .رودیطالعات مراقبت سعععالمت در و  به کار مگونه ا

شعععود که در آن یاطالق م ینیبال دهیبعه پعد   ایع برکنعدر یسعععا

 یدر خصوص اطالعات پزشک نترنتیمکرر در ا یجستجوها

 [2] .گرددیم یاز سعالمت جسمان  ازحدشیب یمنجر به نگران

 یشانیجسعتجوها در جهت کاهش اضحرا  و پر  نیباآنکه ا

 ظارانت برخالف جیاما نتا رد،یگیسععالمت صععورت م رامونیپ

و  تیوا دگاهیبنا بر د[ 2، ۲] .شععودیها مآن دیسععبت تشععد 

در  ینگران اسعععا یب دیبه تشعععد ایع برکنعدر یاسععع تز،یهورو

 جینتا بر مرور یمبتن یماریب یعالئم عموم ییخصوص شناسا

از  یبرخ[. 0] جسعععتجو و متون موجود در و  اشعععاره دارد

 یهاموضعععوا با اختالل نیارتباط ا یهعا بعه بررسععع  پژوهش

و  میوسعععه [9، 0، 0، ۰9] .اندوسعععوا  و اضعععحرا  پرداخته

اطالعات  برخط یکعه جسعععتجو  کننعد یهمکعاران اظهعار م  

[ ۰۰] .ندک دیاضععحرا  سععالمت را تشععد   تواندیسععالمت م

ا باورند که افراد ب نیو همکاران بر اتورسعععتریک _دوهرتی

د از و بع نیرا ح یشتریسعح  اضعحرا  متوسعط، اضحرا  ب   

 یجسعععتجو ممکن اسعععت برا نیو ا کنندیجسعععتجو تجربه م

ه الزم اسععت که ب ،نیداشععته باشععدا بنابرا انیها زآن یسععالمت

 تجو درجس شود که از هیاضعحرا  توص ی ماربیافراد مبتالبه 

 .ندینما یخوددار یرمایاطالععات مربوط به ب  یبرا نترنعت یا

 سبت انجام یجد یماریب کیازآنجاکه تر  از داشعتن  [ 0]

 ترشعععیب یدگیمکرر و رسععع یریگیپ ،یپزشعععک یهامشعععاوره

 .گذاردیبر دوش خدمات سالمت م یتوجهبار قابل شود،یم

 مختلف یهاحوزه در یعلم داتیتول یابیسنجش و ارز [۰0]

 یامور پژوهشعع گذاراناسععتیسعع زیتوجه پژوهشععگران و ن از

انجام مسععتمر سععنجی و محالعات علماسععت.  برخوردار بوده

 دینوپد موضوعات ژهیومختلف به موضعوعات در  هایابیارز

موجعت درک هر   انععدتویحععاصعععل م جیاز نتعا  یریگو بهره

 شتریهر چه ب یها گردد و به توسعه و اعتالحوزه نیبهتر اچه

سععنجی، معل های سععنتیدر کنار شععاخص .دیآن کمک نما

 عنوانبه( یا دگرسنجه Altmetricsآلتمتریک )توان از می

عامل یا شعاخصی استفاده نمود که میزان حوور یک ارر در  

[ طی ۰2. ]کندیمهای اجتماعی مختلف را بررسعععی رسعععانه

با موضععوعات مختلفی  سععنجیهای اخیر محالعات علمسععال

هععای بررسعععی عملکرد تولیععدات علمی در رسعععانععه  همچون

گوناگون هعای  در زمینعه  هعا آنجتمعاعی و میزان توجعه بعه    ا

 علوم پزشعکی صورت گرفته است. های برخی حوزه ازجمله

مرتبط، واگععل و همکععاران  یهععااز معععدود پژوهش یکیدر

در  یشععناسعع حوزه روان یهامقاله یسععنجضععمن محالعه علم

به  09۰0تا  09۰9 یهاسال یط Web of Science گاهیپا

، منتشعرشده مقاله  02۲029 از مجموا که دندیرسع  جهینت نیا

 ۲9909بود و  ءیشعع یتالیجینشععانگر د یمقاله دارا 0200۰9

ه رمن نیانگیععمهمچنین بود.  کیععنمره آلتمتر یمقععالععه دارا

ژو و نا در پژوهشی میزان  [۰2] بود. 2/0 هاهمقال کیآلتمتر

شناسی و علوم سیاسی های روانهای حوزهحوعور مقاله 

اجتماعی توییتر مقایسععه کردند. نتایج نشععان  را در شععبکه

داد کععه تفععاوت آمععاری معنععاداری بین تعععداد مقععاالت 

وجود دارد و بععه  توییععت شعععده در دو رشعععتععه مععذکور 

 [۰۲] .شناسی بیشتر توجه شده استهای حوزه روانمقاله

مقایسعععه اررگذاری اجتماعی مقاالت مروری و اصعععیل  

در  Web of Science گاهیپا درپژوهشععی نمایه شععده  

شععناسععی و های روانشععناسععی، داروسععازی، زیسععترشععته

 مقدمه
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جز هععا بععهکشععععاورزی نشععععان داد کععه در همععه حوزه

شناسی، میانگین نمره آلتمتریک مقاالت مروری زیسعت 

بیشععتر از مقاالت پژوهشععی اسععت. بیشععترین میزان نمره   

شعععناسعععی و  آلتمتریعک مربوط به مقاالت مروری روان 

پژوهشععی کشععاورزی اسععت.   کمترین مربوط به مقاالت

ای ههای تحلیل شبکهتوان از شاخصاز سوی دیگر می [۰0]

( نیز جهععت Social Network Analysisاجتمععاعی )

های پژوهشعععگران بهره برد. مرور محعالععه شعععبکه همکاری  

دهد که محالعات گوناگونی در نشان می شعده انجاممحالعات 

است.  شدهانجامعلمی پژوهشعگران   هایهمکاریخصعوص  

برخی از این محالعات بر موضعوعات مرتبط با علوم پزشکی  

مقاله در زمینه  00نمونعه، بررسعععی   طوربعه انعد.  متمرکز بوده

 0/00ه ک دادنشان پرستاری اختالل خفیف شناختی در چین 

و د با مشارکت) یصورت گروهبهاین زمینه در  مقاله درصد

سی مشارکت برر [۰9]. شده استألیف ( تترشیو ب سعنده ینو

 پزشکی ایران نشان داد کهروانشعناسی و  پژوهشعگران روان 

از طریق مشععارکت  شععدهیبررسععدرصععد از تولیدات  2/02

[ محالعه الگوی ۰0] علمی پژوهشععگران تألیف شععده اسععت.  

حوزه بیوانفورمعاتیک در هند  تولیعدات علمی   نویسعععنعدگی 

گروهی تألیف  صورتبهمدارک  درصد 9/0۰نشعان داد که  

وارد  یتازگبه ایبرکندریمباحث مربوط به سا [۰0]شده است. 

شده و توجه پژوهشگران و متخصصان  یعرصه گفتمان علم

مختلف را به خود جلت کرده اسعععت. ازآنجاکه  یهعا حوزه

صورت  ایبرکندریسا زمینهدر  یسنجعلم کردیبا رو یپژوهش

ژوهشگران پ ییآشنا سبتتواند ینگرفته است، مقاله حاضر م

 ترشیب یهاانجام پژوهش یرا برا نهیموضعوا شده و زم  نیبا ا

 یبررسعع حاضععر، هدف از پژوهش .دیفراهم نما نهیزم نیدر ا

و  دگرسنجی و ایبرکندریسعا  نهیزم بروندادهای پژوهشعی در 

با نه این زمی پژوهشگران در یعلم یهمکار یهاشبکهتحلیل 

هسعت. در   Web of Science گاهیپا یهااسعتفاده از داده 

ه ک دهدپاسخ می سؤاالتپژوهش حاضعر به این   راسعتا،  نیا

 د،یمجالت پر تولکشعععورها،  ،یعلم داتیروند انتشعععار تول

 میزان حوورتولیدات علمی پر استناد،  ،یموضوع یهاحوزه

 هعای اجتماعی، در رسعععانعه  و توجعه بعه این تولیعدات علمی   

 یهاو شعععبکه نویسعععندگی یالگوپژوهشعععگران پر تولیعد،  

تولیعدات علمی در زمینععه  پژوهشعععگران در  یعلم یهمکعار 

 است. چگونه سایبرکندریا

 
 کاربردی اسععت که با رویکرد محالعه یپژوهش حاضععر نوع

 یکسسنجی، آلتمترعلم هایبا استفاده از شاخصو  توصیفی

شععده اسععت. گردآوری  انجام یاجتماع هایشععبکه لیو تحل

 Web of هعا با اسعععتفاده از بخش جسعععتجوی پایگاه  داده

Science پژوهش  نیانجعام شعععد. جامعه ا  0909 وئندر ژ

 ایععبرکنععدریبععا موضعععوا سععععا  یعلم داتیععشععععامععل تعول  

(cyberchondria )یهاداده یکعه تعا زمعان گردآور    بود 

. بودشده  هینما Web of Science گاهیپژوهش در پا نیا

بخش  یموضعععوع لععدیهععا بععا اسعععتفععاده از فگردآوری داده

 یبا راهبرد جستجو Web of Science جسعتجوی پایگاه 

cyberchondria* ی و نوا مدارکزمان تیبدون محدود 

 0909تا  ۰000 یهاسال یکه ط یداتیتولتمامی و  انجام شعد 

 نی. اشععد جسععتجو اند،شععده هینما نسیو  آو سععا گاهیدر پا

که  دیانجامی آن دسععته از مدارک یابیبه بازراهبرد جسععتجو 

 09درمجموا  .بودندمتمرکز  ایبرکندریطور خاص بر سعععابه

 للیتح جهتها آن یو اطالعات کتابشعععناخت یابیمدرک باز

( Microsoft Excelمایکروسعععافت اکسعععل ) افزارنرمبه 

 Altmetricبرای آگاهی از فعالیت آلتمتریک ) .منتقل شد

Activityشده، فهرست نشانگر دیجیتالی یبررسهای ( مقاله

ها که ( مقالهDigital Identifier Object DOIء )شععی

 آمدهدسععتبه Web of Scienceدر مرحله قبل از پایگاه 

بععود، در پععایععگععاه آلعععتععمععتععریععک اکسعععععپععلعععورر          

(https://www.altmetric.com/explorer جستجو )

 ها در فوایشد و اطالعات مربوط به حوور و توجه به مقاله

ج اسععتخرا از این پایگاه  و  اجتماعی در قالت فایل اکسععل

 هاییگعاه یپعا  نیتراز معروف یکپعایگعاه معذکور، ی    .گردیعد 

ر تییتواشاره در  همچون هر ارر کیاست که اطالعات آلتمتر

(Twitter)، سعععبوکیذکر در ف (Facebook)،  خوانععده

 هاروش

https://www.altmetric.com/explorer


و همکار مرضیه مروتی  
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یوالیععک سععععایععت  ،(Mendeleyی )شععععدن در معنععدلع   

(CiteULike ،)ایپدیکیذکر در و (Wikipedia)، اخبار 

(News)  هاسعیاست و (Policyو پروانه ) های ربت اختراا

(Patents) پژوهش بععا  هععایداده .دنمععایععیم یریگهرا ر

( یفیاکسععل )آمار توصعع  کروسععافتیما افزاراسععتفاده از نرم

 .شد لیتحل

 یعلم یهمکععار یهععاشعععبکععه لیععمنظور تحلبععههمچنین، 

 هایشاخص از ،شدهیبررس یعلم داتیپژوهشعگران در تول 

بینابینی  تیمرکز ،(Degree Centralityدرجه ) تیمرکز

(Betweenness Centralityمععرکععز ،)یکععیععنععزد تیعع 

(Closeness Centrality)   ازجملهکه  اسعععتفعاده شعععد 

 لیعع( تحلMicro Level Metricsرد )خُ هعای شعععاخص

های . شعععاخصشعععوند،ی محسعععو  میاجتماع یهاشعععبکه

 های موجودجایگاه نسبی و اهمیت هر یک از گره، مرکزیت

 در گره یکدرجهمرکزیت . کندیدر شععبکه را بررسععی م 

 گره با آن ارتباطات تعداد دهندهاجتماعی نشان شبکه یک

هم  تعداد عبارتی در شعععبکه و به موجود هایگره سعععایر

 شبکه در حاضر پژوهشعگران  سعایر  هر پژوهشعگر با  یفیتأل

عاتی دهنده تعداد دفیک گره نشععان نابینیبی تیمرکزاسععت. 

ترین مسیر میان هر دو گره دیگر اسعت که آن گره در کوتاه 

باال نقش  بینابینی تیهای با مرکزگیرد. گرهدر شبکه قرار می

یک  نزدیکی تیکزکنند. مرمهمی در اتصععال شععبکه ایفا می

ترین مسععیرهای موجود دهنده میانگین طول کوتاهگره نشععان

هعای موجود در شعععبکه اسعععت.   میعان آن گره و سعععایر گره 

ری پذیقابلیت دسعععتر  گاه،یجعا  ترینیعک هعای بعا نزد  گره

ی افزارهععانرم [09]هععا دارنععد. بیشعععتری برای سععععایر گره 

VOSviewer و UCINet  لیععتحل تعرسعععیم و  جعهععت 

 یعلم داتیپژوهشععگران در تول  یعلم یهمکار یهاشععبکه 

 .شداستفاده  زمینه نیا

 

در زمینه  یعلم داتیروند انتشعععار تول یک، شعععماره نمودار

درصععد  نیترشیاسععت. ب دهیکشعع ریرا به تصععو سععایبرکندریا

اخیر سعععال دو درصعععد(، در  0/20بر ارر بعالغ  20) داتیع تول

که تا سععال  دهدیها نشععان مداده یمنتشععرشععده اسععت. بررسعع

و  منتشرشده است ایبرکندریسا نهیدر زم یآرار معدود 09۰2

بوده اسععععت.  شیرو بععه افزا یعلم داتیععازآن، تعول پعس 

 یدرصعععد( ط 09) داتیععاز تول یبخش فراوان کععهیطوربععه

 منتشرشده است. 0909تا  09۰۲ یهالسا

 
 گاهیدر پا ایبرکندریسا در زمینهروند تولیدات علمی  -۰نمودار 

Web of Science 

 

 نهیزم نیدر ا یعلم بروندادهای نیشتریکه ب ها نشان دادیافته

 کایآمر متحدهیاالتا یاز کشععورها یمربوط به پژوهشععگران

)جدول  ( بوده اسعععت۰۲( و انگلسعععتان )۰0) ای(، اسعععترال02)

ی شناسای رانیپژوهشگران اای از مقاله ،نی. همچنشماره یک(

 یعلم هایدر برونعداد  توزیع جغرافیعایی کشعععورهعا   .نشعععد

 مشاهده است.قابلشکل یک در  شدهیبررس

 

 گاهیدر پا در زمینه سایبرکندریا دیپر تولکشورهای . ۰ جدول
Web of Science 

 تعداد کشور ردیف

 02 آمریکا متحدهاالتیا ۰

 ۰0 استرالیا 0

 ۰۲ انگلستان 2

 0 آلمان 2

 ۲ ترکیه ۲

 2 ایتالیا 0

 2 سوئیس 9

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

اد
عد

ت

سال

 هایافته
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Web of Science گاهیدر پا ایبرکندریسا نهیتولیدات علمی در زم در کشورها ییایجغراف عی. توز۰شکل 

 دهدینشان م Web of Science گاهیپا یهاداده یبررسع 

عنوان مجله  02در  ایبرکندریسععا نهیدر زم یعلم داتیکه تول

 Journal of Anxiety»منتشعععرشععععده اسععععت. مجلععه  

Disorder »نیدرصعععد( را در ا ۰9تعداد مقاله ) نیترشیب 

ان مجله متعلق به کشور انگلست نیمنتشعر کرده اسعت. ا   نهیزم

است. جدول  290/2، 09۰0آن در سال  ریتأر تیبوده و ضعر 

 نیترشیکه ب دهدیم شینمارا  یمجالت نیعناو شعععماره دو

 پنج .اندمنتشر کرده ایبرکندریسعا  زمینهرا در  یعلم داتیتول

 نیا یعلم داتیدرصعععد تول 2/02مجلعه معذکور درمجموا   

 اند.را منتشر کرده موضوا

 

 Web of Science گاهیدر پا ایبرکندریه سادر زمین دیپر تول مجالت -0جدول 

 دامنه پژوهشی محل نشر (IF) ریضریب تأث درصد تعداد مقاله مجله دیفر

۱ JOURNAL OF ANXIETY 

DISORDERS 

 Psychology انگلستان 290/2 ۰9 0

Psychiatry 

۲ JOURNAL OF BEHAVIORAL 

ADDICTIONS 

 Psychiatry مجارستان 092/2 22/2 2

۳ CYBERPSYCHOLOGY 

BEHAVIOR AND SOCIAL 

NETWORKING 

 Psychology متحدهاالتیا 0۲/0 22/2 2

۴ JOURNAL OF AFFECTIVE 

DISORDERS 

 & Neurosciences هلند 902/2 22/2 2

Neurology 

Psychiatry 

5 JOURNAL OF MEDICAL 

INTERNET RESEARCH 

 Health Care Sciences کانادا 02۲/2 22/2 2

& Services 

Medical Informatics 



و همکار مرضیه مروتی  

 

 

 ...ایبرکندریسا نهیدر زم یپژوهش یبروندادها

12 

 دهدینشان م Web of Science گاهیپا یهاداده یبررسع 

حوزه  ۰0در  ایععبرکنععدریسعععا نععهیدر زم یعلم داتیععکععه تول

 شععماره دوگونه که نمودار . هماناندمنتشععرشععده یموضععوع

 موضعععوا در یعلم داتیععتول نیشعععتریب دهععد،ینشععععان م

 یپزشععکروان یموضععوع یهامربوط به حوزه ،شععدهیبررسعع

و  یطت عموم یها. حوزهباشندی( م22) ی( و روانشعناس 2۲)

( و خدمات 0(، علوم اعصا  )9) وتریم کامپو(، عل9) یداخل

در ( 0ای محیط )، بهععداشععععت حرفععه (0) یععلعوم معراقبت   

 قرار دارند. یبعد یهاگاهیجا

 

 
 Web of Science گاهیدر پا ایبرکندریسا در زمینهتولیدات علمی  یموضوع یهاحوزه -0نمودار 

بررسی تعداد استناد تولیدات علمی نشان داد که مقاله 

"Cyberchondria: Studies of the Escalation 

of Medical Concerns in Web Search"  بیشترین

 نیترشیکه ب یالتمقا نیعناواستناد را دریافت کرده است. 

 شدهارائهشماره سه جدول  ، دراندکرده دریافترا استناد 

های این زمینه در رسانهدر ادامه، میزان توجه به مقاله. است

شان نهای آلتمتریک های اجتماعی بررسی شد. بررسی داده

در  دهء منتشرشمقاله دارای نشانگر دیجیتالی شی 90داد که از 

 هایپلتفرمبار در کم یکمقاله دست ۲۰تعداد  این زمینه،

نمرات  نیانگی. ماندشدهدهیاجتماعی د مختلف و 

است.  00/۰0برابر با  شدهیبررس یهامقاله کیآلتمتر

 مقاله دهد،می که جدول شماره سه نشان گونههمان

"Cyberchondr and Intolera of Uncertainty: 

Examining When Individuals Experience 

Health Anxiety in Response to Internet 

Searches for Medical Information"  ۰0۰با نمره 

 را دارا است. کینمره آلتمتر نیباالتر

حوور تولیدات علمی در  وضعیتجزئیات مربوط به 

 به شده است.ارائه شماره چهارجتماعی در جدول اهای رسانه

بار  2۰ یتر ویبار در رسانه اجتماعی تو 2۰0های مذکور مقاله

شده ها توجه بار در بالگ ۰9بار در اخبار و  92فیسبوک،  در

بار  029۰ تولیدات علمی مذکور، الزم به ذکر است که. است

 اند.شدهمندلی خوانده رافزاران نرموسیله کارببه

 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

اد
عد

ت
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 علمی با بیشترین تعداد استناد و تولیدات علمی با بیشترین نمره آلتمتریک در زمینه سایبرکندریا داتی. تول2 جدول

 عنوان
تعداد 

 استناد
 عنوان

نمره 

 آلتمتریک

Cyberchondria: Studies of the Escalation 

of Medical Concerns in Web Search 
۰۲0 

Cyberchondria and Intolerance of 

Uncertainty: Examining When 

Individuals Experience Health 

Anxiety in Response to Internet 

Searches for Medical Information 

۰0۰ 

Cyberchondria: towards a better 

understanding of excessive health-related 

Internet use 

00 

The curious case of cyberchondria: A 

longitudinal study on the reciprocal 

relationship between health anxiety 

and online health information seeking 

90 

Cyberchondriasis: Fact or fiction? A 

preliminary examination of the 

relationship between health anxiety and 

searching for health information on the 

Internet 

00 
Cyberchondria: towards a better 

understanding of excessive health-

related Internet use 
90 

Cyberchondria and Intolerance of 

Uncertainty: Examining When 

Individuals Experience Health Anxiety 

in Response to Internet Searches for 

Medical Information 

29 
The impact of internet-delivered 

cognitive behavioural therapy for 

health anxiety on cyberchondria 
0۰ 

The development and initial validation of 

the cyberchondria severity scale (CSS) 
20 Internet resources for psychiatry and 

neuropsychiatry 
۲0 

Seeking health information on the 

internet: lifestyle choice or bad attack of 

cyberchondria? 

20 

Do Dr. Google and Health Apps 

Have (Comparable) Side Effects? An 

Experimental Study searching for 

health information on the Internet 

۲2 

 

 علمی در زمینه سایبرکندریا داتیحوور تول تی. وضع2 جدول

 یاجتماع هاینهدر رسا

 تعداد عنوان

 2۰0 ترییتو

 2۰ سبوکیف

 92 اخبار

 ۰9 هابالگ

 2 هاو پتنت هااستیس

 ۰ یعلم منابع

 0 منابع ریسا

 229 جمع

 

ز بررسی گردید. منظور ا پژوهشگران یفیهم تأل عالوه بر آن،

مشارکت دو یا چند نویسنده در تولید یک ارر  ،یفیهم تأل

درصد( در  ۰/0۰مدرک ) 92 ها نشان داد کهاست. بررسی

و  ندهسیدو نو لهیوس)به یصورت گروهبه شدهیبررس زمینه

صورت به دشدهیمدارک تول انیاز م است. دشدهی( تولترشیب

 ینفراوا نیترشیاز ب سندهیدو نو یمدارک دارا ،یمشارکت

 نیتراز کم سندهیون هفت و هشت یدارا یها( و مقاله2/22)

 (.شماره پنج( درصد برخوردار هستند )جدول ۰/۰) یفراوان
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ه در زمین یعلم داتیدر تول یسندگینو ی. الگو۲جدول 

 ایبرکندریسا

 شمار مدارک )درصد( نویسندگیالگوی 

 (%0/۰0) ۰9 یک نویسنده

 (%2/22) 29 دو نویسنده

 (%2/۰2) ۰0 سه نویسنده

 (%2/۰2) ۰0 چهار نویسنده

 (%2/۰2) ۰0 پنج نویسنده

 (%0/۲) ۲ شش نویسنده

 (%۰/۰) ۰ هفت نویسنده

 (%۰/۰) ۰ هشت نویسنده

 (%۰99) 09 مجموا

 

ه نام ای بداد که نویسندههای منتشرشده نشان بررسی مقاله

Starcevic  مقاله( بیشترین سهم را در تولیدات علمی  ۰0)با

های تعداد استنادات مقاله منتشرشده دارا بود. از سوی دیگر،

استناد( و  ۰99)با  Whiteشده نشان داد که بررسی

Horvitz  استناد( بیشترین تعداد استناد را دریافت  ۰9۲)با

 اند )جدول شماره شش(.کرده

 
ر تولید و نویسندگان با بیشترین استناد د . پژوهشگران پر0جدول 

 تولیدات علمی در زمینه سایبرکندریا

 نویسنده
تعداد 

 تولیدات
 نویسنده

تعداد 

 استناد
STARCEVIC, 

V 
۰0 White, RW ۰99 

FERGUS, TA 0 Horvitz, E ۰9۲ 

BERLE, D 0 Fergus, TA ۰00 

ALLAN, NP 2 Starcevic, V ۰09 

BROWN, RJ 2 Schmidt, NB ۰92 

KHAZAAL, Y 2 Allan, NP ۰90 

NORR, AM 2 Norr, AM ۰90 
SCHMIDT, 

NB 
2 Berle, D ۰99 

VISWASAM, 

K 
2 Leung, C 90 

WHITE, RW 2 McManus, F 90 

 

 ایندربرکیسا نهیپژوهشگران در زم یعلم هاییشبکه همکار

است. در این شبکه هر گره  شدهارائهدر شکل شماره دو 

دهنده یکی از پژوهشگران و پیوندهای موجود میان هر نشان

 ااین افراد با یکدیگر است یفیهم تألدهنده دو گره نشان

حداقل دارای  کهیدرصورت، دو پژوهشگر گریدعبارتبه

به  با یکدیگر باشند، توسط یک پیوند یک تألیف مشترک

گره )پژوهشگر( و  ۰0۰این شبکه از  اند.یکدیگر متصل شده

 یررسمنظور ببهاست.  شدهلیتشک( یفیهم تألپیوند ) 200

 یعلم داتیدر تول یعلم یشبکه همکار یدیپژوهشگران کل

 UCINet یاجتماع یهاشبکه لیافزار تحلاز نرم زمینه نیا

شاخص  زانیم نیشتریب دارایکه  یاستفاده شد. پژوهشگران

 هایهگر نیترپر مشارکت توانیدرجه هستند را م تیمرکز

، Starcevic بر این اسا ، دانست. یشبکه اجتماع کی

Berle ،Allan ،Norr ،Schmidt ،Viswasam ،

Khazaal  یعلم داتیتعداد ارتباط در شبکه تول نیشتریباز 

 تیزشاخص مرک زانیم نیشتربی. برخوردار هستنداین زمینه 

 داتیپژوهشگران در تول یعلم یبینابینی در شبکه همکار

 ،Starcevic ،Fergus به مربوط زمینه نیا یعلم

Mcelroy، Brown .شاخص  یدارا هایگره است

 انیبر جر یادیکنترل ز تیقابل دارایبینابینی باال  تیمرکز

 کیعنوان به توانندیو م باشندمیانتقال محتوا در شبکه 

ه موجود در شبک هایگره ریسا انیارتباط م جادیدر امیانجی 

مرکزیت نزدیکی،  ازنظرهمچنین،  .کنند فاینقش ا

Starcevic ،Berle ،Viswasam ،Khazaal ،

Mcmullan ،Fineberg ،Cinosi ،Caricasole 

 ریا)برخالف س هستنددر شبکه  گاهیجا نیتریمرکز یدارا

کمتر  یکینزد تیشاخص مرکز ت،یمرکز هایشاخص

 هایتر گره در شبکه است(. گرهیمرکز گاهیدهنده جانشان

در  یترشیب یرگذاریکمتر، قدرت تأر یکیشاخص نزد یدارا

 ریسا یراب یشتریب یریپذدستر  تیقابل از و دارندشبکه

 (.شماره هفت)جدول برخوردار هستند  هاگره
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 ایبرکندریسا نهیدر زم های علمی پژوهشگران. شبکه همکاری0شکل 

 

 

پژوهشگران کلیدی در شبکه همکاری تولیدات علمی  -9جدول 

 های مرکزیتدر زمینه سایبرکندریا بر اسا  شاخص

مرکزیت  ردیف

 درجه

 مرکزیت نزدیکی یمرکزیت بینابین

۱ Starcevic, 

V (92) 

Starcevic, V 

(75) 

Starcevic, V 

(33633) 

۲ Berle, D 

(92) 

Fergus, TA 

(97) 

Berle, D 

(33635) 

۳ Allan, NP 

(25) 

Mcelroy, E 

(5) 

Viswasam, K 

(33633) 

۴ Norr, AM 

(25) 

Brown, RJ 

(4) 

Khazaal, Y 

(33633) 

5 Schmidt, 

NB (25) 

Allan, NP 

(733/9) 

Mcmullan, 

RD (33633) 

6 Viswasam, 

K (25) 

Norr, AM 

(733/9) 

Fineberg, NA 

(33633) 

7 Khazaal, 

Y (25) 

Schmidt, 

NB (733/9) 

Cinosi, E 

(33633) 

8 Baggio, S 

(29) 

Berle, D (9) Caricasole, V 

(33633) 

 
 اتدیتولدر پژوهش حاضر تالش شد تصویری از وضعیت 

 نهیپژوهشگران در زم یعلم یهمکار یهاو شبکه یعلم

 09که  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهارائه شود. ی ایبرکندریسا

 Web of گاهیدر پا ایبرکندریسا نهیمدرک در زم

Science یعلم داتیشده است. تعداد اندک تول هینما 

 نیا یایناشناخته بودن زوا نوپدید بودن و لیتواند به دلیم

 زمینهدر  یعلم داتیموضوا باشد. هرچند که تعداد تول

اندک است، اما  Web of Science گاهیدر پا ایبرکندریسا

داشته است،  شیه روند رو به افزازمین نیا در علم دیتول

 یدرصد( ط 09) داتیاز تول یبخش فراوان کهیطوربه

درصد  0/20بر بالغ و منتشرشده است 0909تا  09۰۲ یهالسا

 هاافتهی .بوده استاخیر سال دو مربوط به  دات،یاز کل تول

 بحث
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 Journal of Anxiety» نشان داد که مجله

Disorder» نیدرصد( را در ا ۰9تعداد مقاله ) نیترشیب 

مجله مذکور  یمنتشر کرده است. دامنه پژوهش نهیزم

 یهاحوزه یبررس جیهست. نتای پزشکو روان یروانشناس

 نیرشتیشده نشان داد که ب هینما یعلم اتدیتول یموضوع

 یهامربوط به حوزهشده یبررس زمینه یعلم داتیتول

 .باشندیم یو روانشناس یپزشکروان یموضوع

 یتالیجینشانگر د یمقاله دارا 90که از  نتایج حاضر نشان داد

در  بارکیکم مقاله دست ۲۰ نه،یزم نیدر ا منتشرشده ءیش

مختلف پایگاه آلتمتریک اکسپلورر  یاجتماع هایرسانه

 کینمرات آلتمتر نیانگیمهمچنین، . است شدهمشاهده

پژوهشی  در نتایج است. 00/۰0برابر با  شدهیبررس یهامقاله

 یهاشناسی، میانگین نمره آلتمتریک مقالهحوزه روان در

همچنین، در نتایج محالعه  [۰2]گزارش شد.  2/0 شدهیبررس

شناسی، میانگین نمره آلتمتریک نحوزه روادیگری در 

 00/۰9به ترتیت  شدهیبررسهای مروری و پژوهشی مقاله

است که انتشار  [ پرواض ۰0]گزارش گردید.  29/2و 

افزایش  سبت علمی در محیط و  اجتماعی یبروندادها

های عملکرد مجلهارتقای شاخصو خواهد شد  هاآنت یرؤ

را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با  منتشرکنندههای 

وارد شدن بروندادهای علمی در محیط و  اجتماعی و 

 نوبهبه تواندافزایش توجه به این تولیدات، عموم جامعه نیز می

های گوناگون علمی تحوالت حوزهها و پیشرفتخود از 

های با توجه به اینکه رهگیری مدارک در پایگاه آگاهی یابند.

دهنده خدمات آلتمتریک همچون آلتمتریک اکسپلورر هارائ

مستلزم دارا بودن نشانگر دیجیتالی شیء است، مجالت علمی 

ند های خود دریافت کنباید این نشانگر را برای تمام مقالهمی

 گرید یاز سوو در وبگاه مجله به اشتراک بگذارند. 

ها در توجه به مقاله شیافزا یدر راستا زیپژوهشگران ن

 یترشیب تیخصوص حساس نیدر ا دیبا یاجتماع یهارسانه

را  ءیش لتایجینشانگر د یداشته باشند و مجالت معتبر و دارا

های اله. مقندیخود انتخا  نما یپژوهش یهاافتهیانتشار یبرا

 اند.شدهیتر مشاهدهئبار در رسانه اجتماعی تو 2۰0مذکور 

افزار وسیله کاربران نرمبار به 029۰ها این مقاله عالوه بر آن،

از  زین نیشیپ محالعاتاز  رخیدر ب اند.شدهمندلی خوانده

 یها برارسانه نیترعنوان مهمبه یو مندل ترییتو

، 00. ]برده شده استنام علمی یبروندادها یگذاراشتراک

 تریینشان داد که تو اتمحالع[ برخی 0۰، 00، 02، 02، 0۲

 [۰2، 09]. بود کیمنبع آلتمتر نیترحبو م

ان داد نش زمینه نیادر  یعلم داتیتول فیتأل یالگو یبررس

 ترشیبا مشارکت دو پژوهشگر و ب مدارک درصد ۰/0۰که 

ر د یژهوبه دهیپد نیا تیاست. با توجه به ماه یدشدهتول

آن با حوزه  وندیو پ یروانشناس ی وپزشکروان یهاحوزه

انتظار  ازر دو افتهی نیمرتبط با سالمت، ا یهاو حوزه وتریکامپ

 [۰9، ۰0، ۰0] نیشیمحالعات پ یبرخ جیبا نتا افتهی نی. استین

های تمایل نویسندگان به پژوهشدهنده نشانکه  همسو است

حال، ین. باابودند یانفراد هایبا مقاله سهیدر مقا مشارکتی

بیانگر سهم زیاد تألیفات  [00]های برخی محالعات یافته

ت که اس یهیبدتألیفات گروهی بود. با  سهیدر مقاانفرادی 

ه ب در تولیدات علمی پژوهشگران ترشیهرچه ب یهمکار

از  یاریبس مرتفع نمودن یجهدرنتافزایی و اندیشی و همهم

های دانشی که ویژه در حوزهاین امر به .انجامدمیها چالش

های پژوهشی و نیازمند ابزار، امکانات آزمایشگاهی، بودجه

شان داد که ن جینتاتحقیقات تیمی است، اهمیت بیشتری دارد. 

Starcevic یدترین نویسنده در این زمینه نیز بوده پر تول

 زمینه نیا در پژوهشگران یعلم یشبکه همکار لیتحلاست. 

از  Berleو  Starcevic که نویسندگانی همچون دادنشان 

 یدر شبکه همکار گاهیجا نیتریدیو کل نیتریمرکز

 پژوهشگران نامبرده در حوزه اند.برخوردار بوده پژوهشگران

بکه در ش یدیکل سندگانینو ی فعالیت دارند.پزشکروان

علم  دیبر تولتوانند می ایبرکندریسا در زمینه یعلم یهمکار

ته شآن دا ییایدر توسعه و پو یداشته و نقش مهم ریتأرآن 

 بروندادهایاز  یریتالش نمود تا تصو پژوهش حاضر .دباشن

 زمینهپژوهشگران در  یعلم یو نحوه همکار علمی

و  یتازگبه ایبرکندری. اصحالح سادیارائه نما ایبرکندریسا

شده است، اما به  یوارد متون علم ریدو دهه اخ یط یژهوبه

 ناشناخته است.  یجامعه علم انیکه هنوز در م رسدیر منظ
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از  یژهوبه ایبرکندریسا دیبا ابعاد مختلف موضوا نوپد ییآشنا

یان نظام متصدو  پژوهشگران حوزه علوم پزشکی یسو

بررسی هر چه بیشتر ابعاد و زوایای  ضرورت دارد. سالمت

 انسالمت رودر ارتباط با  خصوصبهگوناگون این موضوا 

در دستور کار  یدر محالعات آت تواندمی یمجازفوای و 

در  دیو کاربر دیاطالعات مف و ردیقرار گکشور پژوهشگران 

پژوهش حاضر  قرار دهد.ی جامعه علم اریدر اختاین زمینه 

 اهگیدر پا زمینه نیا ی درعلم یبروندادها یمحدود به بررس

Web of Science در پژوهش  شودیم شنهادیبود. پ

 جیاو نت شودمحالعه  یاستناد یهاگاهیپا ریسا یهاداده یمشابه

 گردد. سهیپژوهش حاضر مقا جیآن با نتا

 

 

 

 
 

در محالعه حاضر : ی اخالقیهادستورالعملرعایت 

 از الزامات اخالقی است هاآنمواردی که رعایت  یتمامبه

 شده است.توجه شرط امانت و صداقت  ازجمله

حمایت مالی هیچ  حاضر ازدر انجام پژوهش  مایت مالی:ح

 است. نشدهاستفادهسازمانی 

نویسندگان اظهار داشتند که تواد منافعی  تضاد منافع: 

 .وجود ندارد

ات از داوران محترم که موجب نویسندگان :تشکر و قدردانی

 .نمایندقدردانی میارتقاء مقاله را فراهم آوردند، 
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