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  : دهكيچ
 قات و مطالعـات   يتحق در "رها و روندها  يمس" ييشناسا و مطالعه پژوهش نيا ياصل هدف

  .است رانيا از خارج در "سالمت ارتباطات"مرتبط با 
، يران به خصوص از منظـر علـوم اجتمـاع         يا در "سالمت ارتباطات" مقوله هك يياز آنجا 
مطالعات و   نيب باطارت جاديا بتوان با  هك مهم است  اريبس شود،  مي د محسوب ي جد يا حوزه
 يك  جامع و منسجم از آن، به      ييه نما يق ارا ينه، و از طر   ين زم يگرفته در ا   صورت قاتيتحق
  .افتيشور دست كن حوزه در ي در ايق و توسعه آتي تحقيبرا هدفمند جهينت

 يآمـار   استفاده شـده و  جامعـه       "يعلم سنج "ل از نوع    يق، از روش فراتحل   ين تحق يدر ا 
 2017 تـا    1996 ي در بازه زمان   "ارتباطات سالمت "مربوط به   هاي    پژوهشه  يلكز،  يق ن يتحق
  . بوده استيالديم
 ارتباطـات  نهيزم در قاتيتحق "روند و ريمس" از هك يلك ريتصو و قيتحق جينتا به توجه با

 و رشـد  به  نقاط جهان  يسرعت در اقص   با حوزه نيا هك گفت توان  مي آمد، سالمت بدست 
 و ديجد يقاتيتحقهاي    نهيزم ورود با هكنيا خصوص به. داد خواهد ادامه خود شدن متنوع

  .است داده عرصه نيا پژوهشگران به يخاص ييايپو حوزه، نيااي  رشته نيب خصلت زين
ـ ،  ي جنوب يقاي، هندوستان، آفر  ي همچون مالز  ييشورهاكن،  ين ب يدر ا  در ...  و يره جنـوب  ك

 تجارب كقات مشتري و انجام تحقيلمللن اي بيعلمهاي  هكجاد شبيق اير از طري اخيسالها
 و سـو  و سـمت  نيي تع يتوان از تجربه آنها به عنوان الگو برا         مي هكرده اند   كسب  ك يخوب
  .ردهكاستفاده  ندهيآ در آن با مرتبط قاتيتحق و توسعه روند

  .يآ.اس.يوپوس، آكق و توسعه، اسي، تحقيل، علم شناسي ارتباطات سالمت، فراتحل:د واژهيلك
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   طرح مساله ه ومقدم
 يعلمهاي  پژوهش و مطالعات از ياديز حجم رياخهاي  سال براساس مطالعات صورت گرفته، در

 دو در ن حوزهيه ايكافته به طوري اختصاص "سالمت ارتباطات"به  جهان سراسر در يقاتيو تحق
ص ، به خصويعلوم اجتماعهاي  رشته در قيتحق حوزه نيعملگراتر و نيتر پرسرعت رياخ دهه

  .)Atkins & Marshall, 1996 (است ردهك خود راازآن ارتباطات
 يك، "سالمت ارتباطات"ن مقوالت در مطالعات يتراي  هيپا از يكي به عنوان "سالمت"مقوله 
ن يا. ستين افتهين توسعه اي و توسعه درحال يشورهاك مختص صرفا  است ويجهان دغدغه

 افتهي توسعه يشورهاك در يحت شر مرتبط است،ب نوع ات و سالمتيح ه باك ييمقوله از آنجا
ه داشته اند، همچنان كاي  توسعه ز برغمين شورهاك نيا.باشد  ميبرخوردار ياديز تياهم از زين

ش رو يپ تر سالم يايدن يك به يابيدست يبرا يطوالن ريمراقبت، مس و يعموم سالمت نهيدر زم
  . دارند

 مراقبت خدمات بخش در دالر ارديليم هزار يك از شيب انهيسال ايكآمر ليقب ازهايي  شورك در
 شيافزا در ياديز التكمش همچنان ها، نهين هزيا صرف وجود با. شود  مينهيهز سالمت
وجود دارد  سالمت حوزه به مربوط التكمش گريد وها  يماريب نترلك و يريشگيپ يبراها  تالش

 يمين ايكآمر در تنها. دارند جامعه ياطارتب رفتار و ياجتماع ،يفرهنگ ابعاد در شهير يهمگ هك
هاي  ميرژ ليقب از ياجتماعهاي  مولفه و نندهك يريشگيپ يرفتارها به رهايم و مرگ همه از

 ,Kreps( شود  ميداده نسبت يافكنا ورزش و لكال مصرف ات،يدخان استعمال ناسالم، ييغذا

2003(. 

 خدمات، دهندگان ارائه نيب باطاتارت توسعه با سالمت حوزه التكمش نيا از ياريبس ظاهراً
 يعموم سالمت رهبران نيب و سالمت، حوزه محققان نيب ماران،يب و خدمات دهندگان ارائه نيب
 ليقب از سالمت، حوزه به مربوط يجهان مسائل از ياريبس امروزه. ابدي  مياهشك مردم عموم و

 طيمح با مرتبطهاي  چالش ،يگرسنگ فقر، جنگ، سالمت، مراقبت به يافك نداشتن يدسترس
 يد برايجد التكمش تداوم باعث سالمت حوزه مسائل مورد در يافك آموزش نبود و ستيز

 خطرات سم،يترور و يمرغ يآنفوالنزا ليقب از تر تازه ن مسائليهمچن. است شده جهان مردم
ش يبآنها،  وقوع از پس خطرها گونه نيا با مقابله يبرا تالش و ن سالمت جامعهيمكمتعدد در 
 به خصوص يارتباطهاي  يو توانمندها  تيمحققان را به سمت استفاده از ظرف از گذشته

 ).Booth-Butterield, 2003(  رهنمون ساخته استياطالع رسانهاي  هكد و شبيجدهاي  رسانه

 "سالمت"هم موضوع .ستير نقاط جهان نيز، صورت مساله چندان متفاوت از سايران نيدر ا
ز در صدر توجهات قرار دارد و هم استفاده از ي و مخاطره آمي دغدغه مليكهمچنان به عنوان 
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 ي، براياجتماعهاي   و رسانهيجمعهاي  ، اعم رسانهيل رسانه اي و پتانسيارتباطهاي  تيظرف
  . سالمت جامعه مورد توجه گرفته استيبهبود و ارتقا

 يك عنوان به "سالمت اطاتارتب" چند سال گذشته،يز طيران نيه در اك است يعينرو، طبياز ا
 يها حل راه ارائه و يبررس ،ييشناسا د در حال رشد بوده و بريجد نسبتا يمطالعات حوزه

 زكتمر جامعه يبهداشت يها مراقبت و سالمت سطح يارتقا معضالت جهت ياربردك
  ).1393،يكيخان(دارد

نجام گرفته، بر نه ارتباطات سالمت ايشور در زمكه در ك يقات و مطالعات معدوديدر تحق
 يه با توجه به ناتوانكد شده است كيز و تاكتوسعه تمر در سالمت ارتباطات نقش و تياهم

 به حوزه نيا مطالعات ديبا جامعه، مؤثر يها گروه تكو مشار اعتماد جلب در سالمت يها اميپ
 .)1993، يكيخان(ابد ي سامان ياربردك و ينظر حوزه دو در يا توسعه و يا رشته انيم صورت

 يها هكد و شبي جديها به موازات گسترش و توسعه ارتباطات و ظهور رسانه و ري اخيها در سال
  در حوزه سالمت و بهداشتي ارتباطيها برنامهه به كاي  ژهي واهتمامران و ي در ايرسان اطالع

ف يرد  هميدر سطح "ارتباطات سالمت"رشته س ي و تاسي موضوع راه اندازيمشاهده شده، حت
برزگ و مطرح هاي   در دانشگاه و مطالعات رسانهي، ارتباطات انسانياسي ارتباطات سيها  رشتهبا
   . ژه قرار گرفته استيز مورد توجه ويشور نك

ق و توسعه در ي تحق"ريروندها و مس" ييق شناساين تحقين موضوع، هدف از ايبا توجه به هم
 "ارتباطات سالمت"ت ي از وضعيلك يما نيكم يه و ترسي با هدف ارا"ارتباطات سالمت"نه يزم

نه ارتباطات سالمت در داخل يق در زمي توسعه و تحقيج آن برايدر جهان است تا بتوان از نتا
  .شور بهره بردك

قات ي تحقيلكر و روند يمس: باشند  مين شرحيق به اين تحقين هدف؛ سئواالت ايباتوجه به ا
شورها و به تبع كن يبه چه صورت است؟ مهمترران يمربوط به ارتباطات سالمت در خارج از ا

زان يهستند؟ مها  دامكنه ارتباطات سالمت ي فعال در زميقاتيز تحقكو مراها  آن دانشگاه
قات و ين تحقيزان ارجاعات و استنادات به اينه ارتباطات سالمت، ميقات منتشر شده در زميتحق

  باشد؟   ميزانيقات به چه مين تحقي ايزان اثرگذاريز وزن و مين

  قي تحقيمفهوم بچارچو: موضوع نهيشيپ
 وارد يالديم 1970 دهه اواسط از ،يتخصص مفهوم يك عنوان به "سالمت ارتباطات" اصطالح

  .)Rogers, 1996(شد ارتباطات اتيادب
 مطالعه يبرا يمختلف يعلم يردهايكرو وها  دگاهيد ارتباطات محققان نون،كتا زمان آن از
 وها  يزيبرنامه ر در و اند برده اركب سالمت حوزه در ارتباطاتيت هاي ظرفاربرد و استفاده ازك
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و  يريارگكب از يموفقهاي  تجربه ا و اروپايكآمر در خصوص به سالمت، و بهداشتهاي  نيمپك
 سوء ليقب از سالمتهاي  چالش حل و مقابله منظور به يارتباطهاي  تيظرف استفاده از
 ,Paisley (اند آورده بدست ... و غذا از نامناسب مراقبت و يازس رهيذخ ، آبله ل،كال استعمال

2001(.   
 گذشته سال 30 در سالمت ارتباطات حوزه در قيتحق مختلف صورت گرفته، مطالعات براساس

 از گريد ياريبس در هكبل ا،يكآمر در تنها نه رشد نيا.  است داشته رشد يتوجه قابل طور به
 لند،يوزين ا،ياسترال ،يناوياندكاس يشورهاك ،يياروپا يشورهاك جمله از جهان يشورهاك
   . است مشاهده قابل زين ييقاي آفريو حت ايآس يشورهاك

 هينشر حاظر حال در اروپا سالمت مراقبت و ارتباطات هياتحاد ليقب از يهائ فراتر از آن، سازمان
 نفرانسك نيمچنه و ندك  مينه ارتباطات سالمت چاپيدر زم را "ماريب مشاوره و آموزش"

 حضور آن در جهان مختلف نقاط از را سالمت ارتباطاتاي  رشته نيب محققان هكاي  دوساالنه
ا، ژاپن و يا، استراليكدر آمرهايي  تين فعالي مشابه چن.دهد  ميقرار يمال تيحما مورد را ابندي مي
به طور  ي جنوبيقايوان و آفري، تايره جنوبكهمچون اي   در حال توسعهيشورهاك يحت

  .ش استي رو به افزايمحسوس
 و كيپزشهاي   توسط محققان حوزه"ارتباطات سالمت"نه ي در زميدانين مطالعات مياول

 باعث امر نيا هك مختلف صورت گرفت يمراقبتهاي   نظامي بر رو1960 دراواخر دهه يبهداشت
ن ي از مهمترييك. شد شورهاكر يآنها در سا اركو تداوم  يريگيپ جهت نيمحقق ريسا قيتشو

 ونگرت چيورسك اثر "ماريب–كپزش ارتباطات" باعنواناي  قات، مقالهين تحقياهاي  يخروج
اي  هيپا  ازيكيعنوان  به همچنان شد و منتشر " نيكآمر يكنتفيسا" مجله در هكبود ) 1972(
 آثار از ياريبس). Korsch & Negrete, 1972 (شود  ميشناخته رشته نيقات دراين تحقيتر
 يبرمبنا است، شده انجام ي و بهداشتكيپزشهاي  حوزه محققان متعاقبا توسط هك يگريد

  . ر آن بوده انديو تحت تاث "ماريب–كپزش ارتباطات" مطالعة
 و ي علوم اجتماعيحوزهها در يعلم نهيشيپ با محققان از يگروه 1972 سال متعاقب آن در

 هك دادند لكيتش را ارتباطات يالملل نيب انجمن به وابسته "يدرمان ارتباطات" گروه ،يارتباط
 ,Thopson, et.al (افتي رييتغ "سالمت ارتباطات" بخش به 1975 سال در گروه نيا نام

2005(. 

ن ينخست يبرگزار انك، ام"ارتباطات سالمت" يبا عنوان اختصاص بخش نيا يريگ لكش
. ردك فراهم را "المتس ارتباطات" قاتيتحق ارائه منظور  بهي تخصصينارهايو سمها  نشست
 آغاز را  ارتباطات سال تابك در انهيسال يبازنگر انتشار ارتباطات، يالملل نيب انجمن هك يهنگام
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 رشته نيابعاد مختلف ا فيتعر و يرا معرف "سالمت ارتباطات" ياديم بني از مفاهياريبس رد،ك
    (Kevin B. Wright, Lisa Sparks, H. Dan O'Hair, 2012) .ردندك آغاز را

 يمل هياتحاد به بعدها هك(ارتباطات انجمن به وابسته سالمت ارتباطات ونيسيمكمتعاقب آن، 
 "سالمت ارتباطات" رشته اقدام نيا با و گرفت لكش 1985 سال در) داد نام رييتغ ارتباطات

 وها  نفرانسك از ياديز  شماريهمزمان شد با برگزارها  شرفتيپ نيا. شد تيتقو شيپ از شيب
 معتبر يقاتيز تحقكو مراها  ه در دانشگاهك "سالمت ارتباطات"نه يدر زم يتخصص ينارهايمس

  . شد  ميبرگزار
-يه علمينشر دو آمدن وجود به منجر سالمت ارتباطات به گسترده اقياشت نيت ايدر نها

 ارتباطات" هينشر يك شماره نسخه. شد "سالمت ارتباطات" قاتيتحق در مهم يدانشگاه
ه ينشر" زين 1996 سال در ه،ينشر نيا از پس. شد منتشر 1989 سال لياوا در "1سالمت

 در و سالمت ارتباطات قاتيتحق انتشار قيطر از اتينشر نيا. شد منتشر "2سالمت ارتباطات
 يمهم نقش ، ارتباطات حوزه از خارج و داخل در يعيوس مخاطبان يبرا آنها دادن قرار ارياخت
 Kevin B. Wright, Lisa Sparks, H. Dan (اند داشته سالمت ارتباطات رشد به كمك در

O'Hair, 2012(.  
 دروس جهان، مختلفهاي  دانشگاه در بود، انجام حال درها  شرفتيپ نگونهيا هك حال همان در

 حاضر حال درها  دانشگاه از ياريبس. بودند يريچشمگ رشد شاهد زين سالمت ارتباطات رشته
 ردهك تيتقو و داده توسعه را رشته نيا طيشرا و رنديپذ  ميدانشجو سالمت ارتباطات رشته در
هاي  پست شورها بهك از ياريدر بس اند توانسته زيهمزمان ن سالمت ارتباطات محققان. اند

  . ابندي  دستي و دانشگاهيقاتي، تحقيز علمكن مرايمهمتر در مهم ياستگذاريس و ياجرائ
 عملگرا و محور -هيا، نظريپو رشته يك عنوان بهاي  گسترده طور به نونكا سالمت ارتباطات
 قاتيتحق. ندك  ميفايا يديلك نقش يمل سالمتهاي  استيس يريگ لكش در و شود  ميشناخته
 به پرداختن از و بوده زكمتمر مهم التكمش و يواقع جهان بر همواره سالمت ارتباطات

 به دارد، وجود همچنانها  رشته يبرخ در هك روزمره يزندگ يعملهاي  دغدغه از جدا  قاتيتحق
  ).Kreps, 2003b(است مانده دور

  قيحقروش ت
 از يكي، به عنوان يسنج علم نوع از ليفراتحل قين تحقيا روش پژوهش، ياصل هدف به توجه با
 يسنج علم نوع از ليتحل فرا در.  باشد  مي ،يعلمهاي  تي فعاليابيارزشهاي  ن روشيج تريرا

                                                            
1 Health Communication 
2 Journal of Health Communication 
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-يحوزه علم يك به مربوط قاتيتحق در يجار و يسار رهيكپ و ابعاد ها، يژگيو بر زكتمر
 درها  شيگرا و روندها هك دهد  مينشان و است ياضير و يآمارهاي  روش قيطر از يقاتيتحق

  .است بوده صورت چه به حوزه آن يقاتيتحق و يعلم توسعه
 در اجتماعات ننده پژوهشكف يتوصهاي  از شاخصهايي   بنانهادن نظامي علم سنجيلكهدف 

اهداف ). 1386، يخالق(است ... شورها وك، يعلمهاي  نهيموسسات مختلف، زم (يمختلف علم
 بهتر از روندها و يابيز مورد توجه بوده است، ارزيق نين تحقيه در اك ي تر علم سنجيجزئ
قات يو تحقها   از پژوهشيحي صحي و رتبه بنديابي، ارزين حوزه پژوهشي شده در ايرها طيمس

ن حوزه ي در اي و پژوهشي علمياست گذاري به سكمكز ي و نين حوزه پژوهشيانجام شده در ا
  .  نده استيشور در آكژه به داخل يبا نگاه و

سند "ه به صورت كبوده اند هايي  قات و پژوهشيه تحقيلكحاضر  قيتحق يآمار تيجمع
ق، ين تحقي در ا  .نده شده اينما)Scopus(وپوس ك اسيگاه استنادي منتشر و در پا1"يعلم

ه در دو مرحله ك بوده "ارتباطات سالمت"، يگاه استنادين پاي جستجو در اي برايديلكمفهوم 
شود،   مي حوزه27ه شامل ك "2 حوزه هايتمام"در مرحله اول، جستجو در . انجام شده است

جستجو  3"يعلوم اجتماع"، در حوزه يز به صورت انحصاريدر مرحله دوم ن. صورت گرفته است
 و ي، روانشناسي، جامعه شناسيارتباطات، مردم شناسهاي  ه شامل حوزهكصورت گرفته است 

  .شده است  مي...
 معتبر در يه علمي نشر22618ش از يه بك ل انتخاب شدهين دليوپوس به اك اسيگاه استناديپا 

ن يده و ا شيه سازي نمايگاه استنادين پايشور جهان در اك 220 از يپژوهش-ي علم4 حوزه27
-ي حوزه علم22 ژورنال در 11549ه ك) ISI (يا.اس.ي آيگاه استناديسه با پايگاه در مقايپا

.  برخوردار استيشتري بيريند، از اعتبار و فراگك  مييه سازيشور را نماك 81 از يپژوهش
 ي، تنها در برخ"ارتباطات سالمت"نه ي در زمير تحوالت علميش بهتر مسيل نمايهرچند به دل

ه به كم نمودارها استفاده شده است ي ترسي برايآ.اس.ي آيگاه استناديپاهاي  از دادهها  زهحو
  .ر شده استكل هر نمودار، منبع آن ذي در ذكيكتف

ق ين تحقي ايز براي مورد نيه جداول و نمودارهايو تهها  ل و استخراج دادهي تحلين برايهمچن
ز با ين لي تحليبه لحاظ بازه زمان.  شده استاستفاده) SciVal(وال ياكشگر اسيس نماياز سرو

                                                            
  .مي شود... اسناد علمي شامل مقاله، مقاله كنفرانس، فصلي از يك كتاب، يادداشت علمي و - 1

2 All Subjects 
3 Social Sciences Subjects 
4 Subjects 
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 تا 1996 يوپوس، بازه زمانك اسيگاه استنادي به اطالعات در پايت دسترسيتوجه به محدود
  .انتخاب شده است)  نوامبر17 (2017اواخر 

 قي تحقياه افتهي

 هياار ليذ شرح به قسمت دو در قيتحق نيا جينتا سالمت، ارتباطات موضوع تياهم به توجه با
 يتمام در سالمت ارتباطات مقاالت وزن سنجش ها، شيگرا فيتوص و ليتحل: الف: است شده
 علوم حوزه در سالمت ارتباطات مقاالت وزن سنجش وها  شيگرا فيتوص و ليتحل: ب وها  حوزه

  .ياجتماع

 يتمام در سالمت ارتباطات مقاالت وزن و سنجشها  شيف گرايو توص ليتحل: الف
  ها رشته
، در 2017 تا اواخر 1996وپوس، از سال ك اسيگاه استناديج بدست آمده از پايس نتابراسا

 يقاتيتحق-يعلمهاي   حوزه27 ي در تمام"ارتباطات سالمت"نه ي مقاله در زم6645مجموع 
علوم " يقاتيتحق-يعلمهاي   مقاله، مرتبط با حوزه1959ان، ين ميه از اك. منتشر شده است

اي  "ن رشتهيب" يعلوم اجتماعهاي   از حوزهيكيه با كن معنا يابه .  بوده است"ياجتماع
  .اند بوده

  سالمت ارتباطات نهيزم در شده منتشر مقاالت يفراوان-1 شماره جدول
1996  سال

 1997
  1998
  1999
 2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
 2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
 2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  

 64   رشته هايتمام

72 

69 

94 

87 

79 

97 

117 

162 

247 

313 

396 

263 

278 

395 

411 

463 

525 

603 

627 

694592 

 از يكيمرتبط با 
حوزه علوم 

  ياجتماع

22 

22 

24 

29 

22 

19 

24 

32 

45 

57 

74 

77 

71 

87 

120 

118 

143 

141 

201 

214 

219
 

199 

  
 ي در تمام"ارتباطات سالمت"قات و مطالعات مربوط به ير تحقيه سكنيت ايموضوع حائز اهم

ن ي ب"يعلوم اجتماع"هاي  ه  با رشتهكهايي  ، از جمله در حوزهيقاتيتحق-يعلمهاي  حوزه
 .ر نشان داده شده استير نمودار زه دك داشته است يباشند؛ روند صعود مياي  رشته
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نمودار شماره 1- رشد مقاالت مرتبط با ارتباطات سالمت
تمامی رشته ها

حوزه علوم اجتماعی

64 72 69 94 87 79 97 117162
247

313
396

263278
395411

463
525

603627
691

592

22 22 24 29 22 19 24 32 45 57 74 77 71 87 120118143141
201214218199

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

  
 يژگيوپوس، وك اسيگاه استناديپاهاي  ه دادهيق برپاين تحقيج اين نتايگر از مهمتري ديكي
ش به آن يرد و گرايكجاد تنوع در رويه باعث اك است "ارتباطات سالمت"اي  ن رشتهيقا بيعم

  .شده است
 منتشر شده در ير در مقاالت علمي درگيقاتيتحق-ي علمهاي  اد حوزه، تعد2نمودار شماره 

 ق را نشانين تحقي اي در بازه زمان"ارتباطات سالمت"وپوس مرتبط با ك اسيگاه استناديپا
  .دهد مي

 به مقوله يادي زيمطالعاتهاي  و حوزهها  شود، به مرور زمان، رشته  ميه مالحظهكهمانطور 
 به 1996 حوزه در سال 7زان از ين ميه اك يرده اند به طوركدا يپ ورود "ارتباطات سالمت"

نه يه البته واضح است عمده مقاالت منتشر شده در زمك. ده استي رس2017 حوزه در سال 17
  . و بهداشت داشته اندكيپزشهاي  شه در رشتهي ر"ارتباطات سالمت"
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 ي پيقاتيتحق-ي حوزه علميكت يتوان به ارزش و درجه اهم  ميه براساس آنك يگريمقوله د

 ه در آن حوزه خاص برگزارك است يقاتيتحق-يعلمهاي  نفرانسكنارها و يبرد، تعداد سم
شتر باشد، يشود ب  ميه برگزاركهايي  نفرانسكنارها و ي، هرچه تعداد سميعيبه طور طب. شود مي

  . ت بشتر آن حوزه داردينشان از اهم
 نه ارتباطات سالمت را نشاني در زميعلمهاي  نفرانسك و نارهاي، تعداد سم-3نمودار شماره 

با موضوع هايي  نفرانسكنارهاو ي، همه ساله سم2000 سال يبه طور مشخص، از ابتدا. دهد مي
ه، كنيح ايتوض. نفرانس بوده استك 7 تا 2ن يه متوسط آن بكارتباطات سالمت برگزار شده 

 برخوردار بوده و در يي بااليه از اعتبار علمكلحاظ شده اند هايي  نفرانسكنارها و يفقط سم
  . ه شده انديوپوس نماك اسيگاه استناديپا
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نمودار شماره 3- تعداد سمينارها و کنفرانس های برگزار شده در زمينه ارتباطات سالمت
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هاي  تيزان فعاليشورها براساس مك ي و رتبه بندييق، شناساين تحقي از اهداف ا گري ديكي
 شده يه سازيس نماوپوك اسيگاه استناديه در پاكاست "ارتباطات سالمت"نه ي در زم يعلم
نار و ي سمي تا انتشار مقاله، برگزاريقات دانشگاهي از انجام تحقيفيتواند ط  ميها تين فعاليا.اند
  .را شامل شود...  و ينفرانس علمك

نه ارتباطات ي مقاالت منتشر شده در زميياي جغرافيندگكش پراي؛ نما4نمودار شماره 
  سالمت

  
 هم در "ارتباطات سالمت"براساس تعداد مقاالت مرتبط با شورها ك، رتبه 2در جدول شماره 

ن تعداد يهمچن. ش داده شده استي نمايو هم در حوزه مرتبط با علوم اجتماعها   حوزهيتمام
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 در دو ستون مجزا نشان داده 1F.W.C.Iز وزن آنها بر اساس نمره ين مقاالت و نيارجاعات به ا
  .ش داده شده استيران نمايز رتبه اير اول و نشوك 18ن جدول، فقط رتبه يدر ا. شده است

انادا كا، يس، استراليا، انگليك آمريشورهاكدر هر دو جدول، به لحاظ تعداد مقاالت منتشر شده، 
 مقاله در 16ز در مجموع يران نيشور اكاز .اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اندهاي  رتبه
 مقاله آن يكه تنها ك شده است ييوپوس شناساك اسيگاه استنادينه ارتباطات سالمت در پايزم

  . بوده استيمرتبط با حوزه علوم اجتماع
شورها براساس تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه ارتباطات ك رتبه -2جدول شماره 

 سالمت 

شورها براساس تعداد مقاالت مربوط به كرتبه 
  )يهمه حوزه ها(حوزه ارتباطات سالمت 

اساس مقاالت مربوط با ارتباطات شورها بركرتبه   
 علوم ي از حوزهايكيبا اي  ن رشتهيب(سالمت 
  )ياجتماع

رت
 به

نام 
 شورك

 تعداد
 مقاله

تعداد 
 ارجاعات

F.W
.C.I 

رت 
 به

 نام
 شورك

 تعداد
 مقاله

تعداد 
  ارجاعات

F.W.
C.I  

 1.24 2352 697 ايكآمر 1  1.61 13622 1990 ايكآمر 1

 0.95 211 66 ايسترالا 2  2.1 2620 285 سيانگل 2

 0.84 187 59 اناداك 3  1.43 1808 258 اياسترال 3

 1.03 128 55 سيانگل 4  1.15 1524 247 اناداك 4

 1.3 91 27 هلند 5  1.55 766 108 هلند 5

 1.15 77 26 سنگاپور 6  2.02 507 88 آلمان 6

 0.38 16 22 ليبرز 7  0.77 162 84 ليبرز 7

 يقايآفر 8  2.17 1027 80 سيسوئ 8
 يجنوب

22 28 1.72 

 0.3 19 22 اياسپان 9  0.8 179 77 اياسپان 9

 0.43 14 19 ايتاليا 10  2.37 322 67 ايتاليا 10

 رهك 11  1.81 529 66 نيچ 11
 يجنوب

19 67 1.62 

ره ك 12
 يجنوب

 2.92 66 17 آلمان 12  1.14 257 60

 يقايآفر 13
 يجنوب

 0.83 62 16 نيچ 13  2.13 245 51

 1.06 40 14 سيسوئ 14  0.9 257 49 هند 14

 0.62 36 13 كدانمار 15  1.52 310 47 سنگاپور 15

                                                            
1 Field-Weighted Citation Impact 
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 هنگ 16  2.62 515 46 سوئد 16
 نگك

11 20 0.75 

 1.1 51 11 لياسرائ 17  2.01 320 42 فرانسه 17

دانمار 18
 ك

 0.85 47 10 سوئد 18  1.2 220 39

 0,76 1 1 رانيا 54    0,3  23  16  رانيا 28

  شورك 68از مجموع     شورك 101از مجموع 
ش ينما(ن مقاالت يدر ارتباط با مقاالت منتشر شده، تعداد ارجاعات به ا  گريت ديته حائز اهمكن

  .  باشديم)F.W.C.Iق نمره يش از طرينما( آنها يزان اثرگذاريو وزن و م) يق فراوانياز طر
ز تعداد ارجاعات يشور و نكت منتشر شده توسط هر ن تعداد مقااليبراساس جدول فوق، اگرچه ب

ا وزن ي و ي اثرگذارين لزوما به معناي برقرار است، اما ايو استنادات به آن مقاالت تناسب نسب
  .ستي ن"ارتباطات سالمت" مرتبط با حوزه يقاتي و تحقي علميشتر آن مقاالت در فضايب

ارتباطات "است، در جدول مقاالت مرتبط با  قابل مشاهده 1F.W.C.Iه براساس نمره كهمانطور 
شور سوئد با ك مقاالت منتشر شده توسط محققان يزان اثرگذاري حوزه ها، مي در تمام"سالمت

 و ي جنوبيقاي، آفر2,3ا با نمره يتاليپس از آن ا. شورها بوده استكر يش از ساي، ب2,62نمره 
 يزان اثرگذاري نشان دهنده ميك عدد(  قرار دارنديبعدهاي   در رده2,1س با نمره يسوئ

  ) . باشد  مين رشتهي در هميمتوسط در سطح جهان
زان ين ميشتري ب2,9 با يز، مقاالت منتشر شده توسط محققان آلماني نيدر حوزه علوم اجتماع

 1,6ن يانگي با ميره جنوبك و 1,7 با ي جنوبيقاي آفريشورهاك را داشته اند و مقاالت ياثرگذار
  . قرار دارنديبعدهاي  در رده

 ي، سنجش وزن مقاالت مرتبط با حوزه علوم اجتماعها  شيل گرايتحل: ب

 را "ارتباطات سالمت"نه يت مقاالت منتشر شده در زمي از وضعيلك ي، نما3جدول شماره 
  .  بوده استيعلوم اجتماعهاي   از حوزهيكيه مرتبط با كدهد   مينشان

                                                            
 F.W.C.I نمره. باشد ميدر سطح جهاني و در همان رشته خاص  1 عدد F.W.C.I نمره ميانگين اينكه وضيحت 1

 ارجاع و استناد مورد انتظار حد از بيشتر درصد مقياس در ميزان همان به مقاله آن كه معناست اين به 1 از بيشتر
 استناد مورد انتظار حد از بيشتر درصد 40 مقاله اين كه معناست اين به 1,4 نمره مثال عنوان به. است گرفته قرار

    .است گرفته قرار ارجاع و
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نه ارتباطات سالمت در يتشر شده در زم مقاالت منيلكت يوضع-3جدول شماره 
  يحوزه علوم اجتماع

  يفراوان  عنوان
  1959  ل مقاالت منتشر شدهكتعداد 
  24528  ل ارجاعات و استنادكتعداد 

  1.25   مقاالتيزان اثرگذارين وزن و ميانگيم
  225  ين الملليتعداد مقاالت ب

نه ارتباطات سالمت در يده در زمل مقاالت منتشر شكداست، تعداد ي جدول پ ه ازكهمانطور 
 دفعه مورد ارجاع و استناد قرار 24528ه در مجموع ك مقاله بوده 1959، يحوزه علوم اجتماع

زان ين ميه اكباشد   مي1,25 مقاالت منتشر شده ين وزن و اثرگذاريانگين ميهمچن. گرفته اند
 حوزه يتمام" در "ات سالمتارتباط" مقاالت مربوط به ين وزن و اثرگذاريانگيسه با ميدر مقا

  . متر استك 0,8 "ها
توسط  (ين الملليه به صورت بك است ين خصوص، تعداد مقاالتيت در ايته حائز اهمكن

 از 225ق يج تحقيه براساس نتاكزان ين ميا. منتشر شده اند)شورك يكش از ي از بيسندگانينو
ن ييل پاي از داليكيد يو شا. شود  نمي محسوبيباشد، در مجموع عدد مطلوب  مي مقاله1959

ه براساس تعداد ارجاعات و كنه ين زمين وزن مقاالت منتشر شده در ايانگي ميبودن نسب
  . ردكل ين مبنا بتوان تحليشود، را بر هم  ميدهياستنادات به هر مقاله سنج

 مرتبط با علوم "ارتباطات سالمت" حوزهيقات علميم بر تحقك حاي گفتمانيبه لحاظ فضا
 نمودار جداگانه 4ه در قالب كر،ين تصويدر ا. ا استي گوي به خوب5، در نمودار شماره يماعاجت

ارتباطات "ق دريتحقهاي  دواژهيلكم و ين محورها، مفاهيش درآمده است، مهمتريبه نما
  . ش درآمده استي به نما"سالمت

تباطات قات مربوط به اريدر تحقها  دواژهيلكم و ين مفاهيمهمتر-5مودار شماره ن
  سالمت
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 و يعلم يفضا در يتصاعد صورت به هك هستند يميمفاه قرمز، ميمفاه: 5-1 نمودار
 يمفاهم رنگ، يآب ميمفاه. هستند گسترش به رو "سالمت ارتباطات"يقاتيتحق

 ميمفاه. باشند  ميحوزه نيا يقاتيتحق و يعلم يفضا از حذف حال در هك هستند
  .دارند ينينابيب حالت رنگ، يستركخا
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 ارتباطات قاتيتحق حوزه ميمفاه وها  دواژهيلك نيمهمتر نمودار، نيا در: 5-2 نمودار
. است شده كيكتف گريديك از متفاوت رنگ با هامختلف يبند دسته در سالمت

  )يآ.اس.يآ گاهيپا از برگرفته(
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 كيكتف به "سالمت ارتباطات" حوزههاي  دواژهيلك و ميمفاه نيمهمتر:5-3نمودار
 در رنگ سبز ميمفاه ،2008يسالها فاصله در رنگ يآب ميمفاه. ظهور و افول نزما
 از برگرفته. (اند افتهي ظهور رياخهاي  سال در رنگ قرمز ميمفاه و 2012هاي  سال
 )يآ.اس.يآ گاهيپا

 يسالها در هك سالمت ارتباطات حوزههايي  واژه ديلك و ميمفاه نيمهمتر:5-4 نمودار
  )يآ.اس.يآ گاهيپا از برگرفته. (است گرفتن اوج حال در و ظهور رياخ
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ارتباطات سالمت در حوزه علوم هاي   پژوهشيزان اثرگذاري وزن و ميحيش تدراهك
  ياجتماع

نه ي مقاالت منتشر شده در زميزان اثرگذارين وزن و ميانگيق، مين تحقيج ايبراساس نتا
ه ك بوده است 1,25، به طور متوسط يتماعمرتبط با علوم اجهاي  ارتباطات سالمت در حوزه

 مقاالت منتشر شده در يه تمامكن معناست ين بديا. ن استيانگيشتر از مي ب0,25زان، ين ميا
  .ش از حد انتظار مورد استناد و ارجاع قرار گرفته استي درصد ب25ن حوزه، يا

 داشته ياهشك روند 2017تا  1996 ي و وزن آنها در بازه زمانيزان اثرگذاريسه مينحال، مقايبا ا
 و يزان اثرگذارير، مي قابل مشاهده است، در دو سال اخ6ه در نمودار شماره كهمانطور . است

  . ده استيرس) 1 عدد يعني(ن يانگيمتر از حد مكوزن مقاالت منتشر شده به 
  

نمودار شماره 6- ميانگين وزن مقاالت مرتبط با حوزه ارتباطات سالمت

1.13
0.57

1.57
1.24

2.06

3.14

0.88

1.981.931.841.78
1.281.45 1 1.31.231.451.011.04

1.38
0.970.81

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

  
قات مربوط به ي از تحقيگرداني روت وياهش اهمك ي لزوما به معناياهشكن روند يالبته ا

ن يانگيه در مقابل، مكنيست، به خصوص اي نيعلوم اجتماعهاي   در حوزه"ارتباطات سالمت"
 يپژوهش-يعلمهاي  ر حوزهي در سا"ارتباطات سالمت"هاي   پژوهشيزان اثرگذاريوزن و م

  .  داشته استيهمواره روند صعود
قات در حوزه ين تحقي ايزان اثرگذاري وزن و ميجياهش تدرك يين چرايي تبيل براي تحليك

ن حوزه يدر ا) تي مليكش از ي از بي محققانيدارا (ين الملليقات بياهش تحقك، يعلوم اجتماع
ن يشتريشود، ب  مي مشاهده6ه در نمودار شماره كهمانطور . ر بوده استياخهاي  در سال

 بوده  20161 تا 1998 ي بازه زمان در"ارتباطات سالمت" مقاالت مرتبط با ين اثرگذاريانگيم
  .نه صورت گرفته استين زمي در اين الملليقات بين تحقيشترين بازه، بيه در اكاست 

                                                            
 هاي داده شده، گردآوري 2017 نوامبر 17 درها  داده و نرسيده پايان به هنوز ميالدي سال اينكه به توجه  با- 1

  .گيرد قرار مالك تواند نمي خيلي 2017 يعني سال آخرين به مربوط
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   نو ظهور در عرصه ارتباطات سالمتيشورهاك
عتا محل يه طبك "ارتباطات سالمت" مقوله ياو اروپا به عنوان خاستگاه اصليكصرف نظر از آمر
قات مربوط به ارتباطات سالمت بوده است، در سالها يو تحقها  تي از فعاليرايانجام و توسعه بس

ف ي همسطح و همرد"يتوسعه ا"ه به خصوص به لحاظ ك نوظهور يشورهاك از ير، برخياخ
نه ارتباطات سالمت داشته ي در زميادي زيقاتي و تحقيعلمهاي  تيباشند، فعال  ميرانيشور اك

  . اند
  "ارتباطات سالمت"قات ينه تحقي نوظهور در زميشورهاك-7نمودار شماره 

 سنگاپور

 

 هندوستان
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 يمالز

 
 ي جنوبيقايآفر

 
 يره جنوبك

 
  
 "ارتباطات سالمت"نه يق در زمي نوظهور، توسعه و تحقيشورهاكن يه اكنيت ايته حائز اهمكن

ه در كن شبيب اكيه ترك رده اندك آغاز ين الملليدر سطح ب از محققاناي  هكجاد شبيرا با ا
  .ش داده شده استي فوق به خوب نماي از نمودارهايكهر
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 در سطح "نه ارتباطات سالمتي فعال در زميقاتيز تحقكمر/ دانشگاه80 ي؛ اسام4جدول شماره 
  .دهد  ميرده اند را نشانكنه منتشر ين زميه در اك يز تعداد مقاالتيجهان و ن

  
  نه ارتباطات سالمتي فعال در زميقاتيز تحقكمر/ دانشگاه80رتبه :4جدول شماره 

تعداد 
  مقاله

تعداد   رتبه  يقاتيز تحقكمر/ دانشگاهياسام
  مقاله

  رتبه  يقاتيز تحقكمر/ دانشگاهياسام

8 University of Lugano 41 32 University of Texas at Austin 1  
8 University of Memphis 42 26 National Institutes of Health 2  
8 University of Minnesota 43 25 University of North Carolina 3  
8 University of Missouri 44 24 Michigan State University 4  
8 University of Sydney 45 22 Johns Hopkins University 5  
8 University of Washington 46 21 Harvard University 6  
7 Drexel University 47 19 George Mason University 7  
7 Duke University 48 19 Ohio University 8  
7 Indiana University 

Bloomington 
49 19 Pennsylvania State University 9  

7 Monash University 50 18 Purdue University 10  
7 North Carolina State 

University 
51 18 University of Pennsylvania 11  

7 Northeastern University 52 17 The Ohio State University 12  
7 San Diego State 

University 
53 15 University of Illinois at 

Urbana-Champaign 
13  

7 Texas Tech University 54 15 University of Kentucky 14  
7 University of California 

at Berkeley 
55 14 Columbia University 15  

7 University of California 
at Los Angeles 

56 14 National University of 
Singapore 

16  
7 University of California 

at San Francisco 
57 14 University of South Carolina 17  

7 University of California 
at Santa Barbara 

58 13 University of Southern 
California 

18  
7 University of Groningen 59 11 George Washington University 19  
7 University of Haifa 60 11 Nanyang Technological 

University 
20  

7 University of Illinois at 
Chicago 

61 11 University of Georgia 21  
7 University of Ottawa 62 

  

11 University of Queensland 22  
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7 University of South 
Florida 

63 10 Cornell University 23  
7 Washington University 

St. Louis 
64 10 University of Arizona 24  

6 Dana-Farber Cancer 
Institute 

65 10 University of Oklahoma 25  
6 Fundacao Oswaldo Cruz 66 10 University of Utah 26  
6 King's College London 67 9 Emory University 27  
6 SUNY Albany 68 9 University of Amsterdam 28  
6 University of Cincinnati 69 9 University of British Columbia 29  
6 University of Kansas 70 9 University of Florida 30  
6 University of Manitoba 71 9 University of Maryland 31  
6 University of Melbourne 72 9 University of Michigan 32  
6 University of Nottingham 73 9 University of Wisconsin 33  
6 University of San 

Francisco 
74 8 Centers for Disease Control 

and Prevention 
34  

6 University of Tennessee, 
Knoxville 

75 8 Indiana University-Purdue 35  
6 University of Waterloo 76 8 Research Triangle Institute 

International 
36  

6 University of 
Wollongong 

77 8 Texas A and M University 37  
6 VA Medical Center 78 8 University of Central Florida 38  
5 Aarhus University 79 8 University of Connecticut 39  
5 Arizona State University 80 8 University of Iowa 40  

نه ارتباطات سالمت ي را در زميت علمين فعاليشتريه بك يقاتيز تحقكمرا/همانند دانشگاه ها
قات مربوط به ارتباطات يه مقاالت و تحقكز ي نيات علميشرن نين و مهمتريشتريداشته اند، ب

در جدول . باشند  ميايك اروپا و آمري غربيشورهاكافته اند، مربوط به يسالمت در آنها انتشار 
رده اند، كنه را چاپ ين زمين تعداد مقاله در ايشتريه بك يات علمين نشري ؛ مهمتر5شماره 

 .ش داده شده استينما

ه مقاالت حوزه ارتباطات و سالمت را ك يات علمين نشريمهمتر-5جدول شماره 
  رده اندكمنتشر 

 تعداد مقاله يه علمينامه نشر
Health Communication 138 
Journal of Health Communication 123 
Journal of Communication in Healthcare 45 



200 1397پاييز / 52 شماره/ اردهمهچ سال / ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه  

Social Science and Medicine 27 
Obregon/The Handbook of Global Health Communication 15 
Journal of Applied Communication Research 14 
Research Methods in Health Communication: Principles and 
Application

12 

Communication Teacher 11 
Journal of Community Health 11 
SAGE Open 11 
Communication Quarterly 10 
Science Communication 10 

نه ي در زمي مقاالت2017 تا 1996 ي در بازه زمانيه علمي نشر100ش از يدر مجموع در حدود ب
 . رده اندك منتشر ي مرتبط با حوزه علوم اجتماع"ارتباطات سالمت"

  يريجه گي و نتيجمع بند
 "ارتباطات سالمت"نه ي در زمقاتير و روند رو به رشد تحقيه از مسك يريبا توجه به آمار و تصو

 به رشد و متنوع شدن خود ادامهبا سرعت حوزه ن يه اكجه گرفت يتوان نت  ميه شد،يارا
  . دهد مي

ق آن با حوزه يسو و ارتباط وثيك از "ارتباطات سالمت"اي  ن رشتهيمقا بيبا توجه به خصلت ع
 يادي زي و مطالعاتياتقيقتحهاي  فرصته كتوان انتظار داشت   مي جامعه،"ت و سالمتيامن"

و ها   از حوزهياريبس.  وجود خواهد داشتيقاتين حوزه تحقي ايبسته به نوع جوامع همچنان برا
ش يگرفتند، امروز به خاطر ورود ب  نميش مورد لحاظ قراري سال پ20ه تا ك يقاتيموضوعات تحق

  .  گرفته اند مورد توجه خاص قرار "ارتباطات سالمت" حوزه و رشته به مقوله 17از 
 و علم ي نظري، بالتبع به غنا"ارتباطات سالمت"قات مربوط به ي تحقيشتر و فزونيش بيگرا

ه ك يد  به نحويافزا  ميزي آن ن"ين رشته ايب"د بر همان خصلت كين حوزه با تاي ايپژوه
 آنها منشا رند،يگ  ميقرار استفاده مورد سالمت ارتباطات در ه امروزهك يهائ هينظر از ياريبس
هاي  ه، رشتهيعلوم پاهاي  ، رشتهي و علوم اجتماعيمختلف علوم انسانهاي   از رشتهيعيف وسيط

 به را "سالمت ارتباطات" نها،يا همه. شود  مي را شامليت.ي و آيفنهاي  ز رشتهي و نكيپزش
  .ندك  ميليتبد جان تريپره حوزه يك

 در انجام يدرخشان و ينسبتا طوالنقه ساب يو پژوهشگران ارتباطمحققان ران، يدر خارج از ا
، در يا و اروپايك آمريشورهاكصرف نظر از .  داشته اند"ارتباطات سالمت"مربوط به ق يتحق

 و هند يره جنوبك، ي جنوبيقاي، آفري همچون مالزييشورهاكز ي درحال توسعه نيشورهاكن يب
قات يشرفته تحقي پيرهاشوك با يقاتيتحق-يه علمكجاد شبيق اير از طري اخيز در سالهاين

  .باشند  ميه در نوع خود قابل توجهكنه به سرانجام رسانده اند ين زمي در ايخوب
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ژه يشورها، به وكر يران، استفاده از تجربه سايد بودن مقوله ارتباطات سالمت در ايبا توجه به جد
قات يو تحقن حوزه و روند توسعه ي اي به سمت و سوياني شاكمكتواند   مي همسطح،يشورهاك

 .دينده بنمايمرتبط با آن در آ
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