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  چكيده
ای آن ضروری به نظر بودن و روابط میان حوزه ایایجاد تصویری از وضعیت ساختار مفهومی تحقیقات صورت گرفته در زمینه سواد سالمت و همچنین، بررسی میان رشته مقدمه:

 .بود  2017تا  1993های طی سال Web of Scienceواژگانی در پایگاه اطالعاتی . هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سالمت بر اساس تحلیل همرسدمی

های مربوط به واژگانی، تحلیل شبکه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه تحقیق را کلیه پیشینهسنجی انجام شد و برای انجام تحلیل همعلم این مطالعه به روش :بررسيروش 

های پیوستگی ها از شاخصداده تشکیل داد. برای تحلیل 2017تا  1993های طی سال Web of Scienceمدرک، در پایگاه  7239دادهای علمی حوزه سواد سالمت به تعداد برون

 .های مرکزیت استفاده گردیدشبکه و شاخص

های های مراقبتحوزه شد.خوشه موضوعی تشکیل  8از  واژگانی این حوزه باال بود. همچنین، ساختار فکری این حوزه( هم58/0) ( و تراکم شبکه01/7بندی )ضریب خوشه ها:يافته

این حوزه به خود  شناسی، بهداشت عمومی، علوم اجتماعی، ارتباطات، خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت، باالترین میزان مرکزیت را در کل شبکهپزشکی و روانبهداشتی، روان

 . اختصاص داد

ت که ماهیت و قوام اصلی این حوزه را نشان آن اس دهنده ساختار فکری حوزه سواد سالمت، یک ساختار پیوسته با ارتباط مناسب میان مفاهیم و موضوعات تشکیل گيري:نتيجه

های علوم اجتماعی و انسانی برقرار کند. در نهایت، نتایج به دست آمد به پژوهشگران ای از علوم پزشکی توانسته است ارتباطات منسجم و پایداری با حوزهو به عنوان شاخه دهدمی

 .ذار شناسایی شده، به تبیین روند مطالعات آینده این حوزه بپردازندهای تأثیرگکند تا بر اساس حوزهحوزه سواد سالمت کمک می

 سنجیپایگاه داده؛ علمهای اجتماعی؛ ؛ شبکهسواد سالمت هاي کليدي:واژه

 
 15/5/1397: انتشارتاریخ  13/5/1397 پذیرش مقاله: 22/1/1397 مقاله: دریافت

های واژگانی در وبگاه علم طی سالحوزه سواد سالمت بر اساس تحلیل همترسیم ساختار فکری  .پرستو، پرماه شوکتباجی فاطمه، آزاده فریدون، پارسائی محمدی  ارجاع:

 139-145(:3) 15؛ 1397مدیریت اطالعات سالمت . 2017تا  1993

 

 مقدمه
در متون علمی مربوط به آموزش  1974اصطالح سواد سالمت، اولین بار در سال 

بسیاری از متخصصان، سواد سالمت را توانایی تعامل با  .(1)بهداشت مطرح شد 
و  Berkmanبه عقیده دانند، اما ها و ارقام موجود در یک متن پزشکی میواژه

های چندگانه است و به توانایی و ای از مهارتهمکاران، سواد سالمت مجموعه
. در این زمینه، (2)ظرفیت افراد در مواجهه با اطالعات پزشکی اشاره دارد 

Sorensen های سواد سالمت، به این نتیجه و همکاران با مروری بر پژوهش
 رسیدند که بیشترین تعاریف مورد استناد برای سواد سالمت، تعاریف سازمان

( و انجمن پزشکی World Health Organization) WHOبهداشت جهانی 
سواد  WHO. (3)(هستند American Medical Association) AMAآمریکا 

کند که انگیزش و توانایی سالمت را نوعی مهارت اجتماعی و شناختی قلمداد می
افراد برای دستیابی، درک و استفاده از اطالعات در جهت بهبود سالمتشان را در 

نیز سواد سالمت را تحت عنوان توانایی بیمار در دستیابی،  AMA. (4)گیرد برمی
 .(5)پردازش و درک اطالعات بهداشتی پایه تعریف نموده است 

به و پیدا کرده حیاتی در آموزش بهداشت  یمت نقشالاد س، سودر دهه اخیر
ای به آن شده زایندهف ، توجهمتالدر س هاکاهش نابرابری عنوان ابزاری جهت

های ، در حوزهایاین، به دلیل داشتن ماهیت میان رشته. عالوه بر (6)است 
سواد سالمت  ،Banksonمختلف به سواد سالمت توجه شده است. به عقیده 

های علوم اجتماعی، آموزش، سواد بزرگساالن، دربرگیرنده تحقیقاتی از حوزه
سواد سالمت به عنوان  ،Speros . مطابق با نظر(5) باشدکتابداری و پرستاری می

یک مفهوم جدید در دهه اخیر در متون پزشکی و بهداشت عمومی ظاهر شده 
( و 8و همکاران ) Zarcadoolas. پژوهشگران دیگری از جمله (7)است 

Mancuso (9نیز به ریشه مطالعات سواد سالمت در حوزه ) ،های آموزش
و همکاران  Duاند. بهداشت، علم اطالعات، سالمت روان و پرستاری اشاره کرده

نیز در تحقیق خود نتیجه گرفتند که سواد سالمت روان و سواد سالمت 
 و روندی دو زمینه پژوهشی جداگانه در حوزه سواد سالمت به شمار میعملکرد
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های پژوهشی در ترین حوزهخوشه دیدگاه بهداشت عمومی یکی از فعال
و همکاران گزارش  Massey. در مطالعه دیگری، (10) باشدهای اخیر میسال

های پزشکی در استنادات خود تعامالتی با حوزه کردند که پژوهشگران این حوزه
اند. آنان بیان نمودند که برای شناسی و آموزش داشتهبالینی، بهداشت، روان

های های پیچیده و نوظهور حوزه سواد سالمت، الزم است تیمبررسی چالش
. در واقع، (11)ای در این حوزه به گسترش خود ادامه دهند علمی میان رشته

های دیگر از این جهت دارای اهمیت حوزه سواد سالمت با حوزهبررسی روابط 
است که امکان ارایه تصویر روشن و شفاف از روند مطالعات این حوزه را در 

ها و مبانی نظری این حوزه را دهد تا بتوانند افقاختیار پژوهشگران قرار می
تری بدهند. به عقیده های علمی مشخصتقویت کنند و به آن جهت

Leydesdorff  وRafolsهای موضوعی، ای حوزه، آگاهی از ماهیت میان رشته
های علمی، فرصتی عالوه بر آشکار ساختن دامنه و مرزهای همکاری میان رشته

های مختلف های پژوهشی مشارکتی بیشتری از رشتهآورد تا تیمرا فراهم می
 . (12) شکل گیرد

دادهای علمی برونای، مطالعه های بررسی روابط میان رشتهیکی از راه
های تواند یکی از دالیل رواج تحلیل شبکهها است. این امر میانتشار یافته آن

واژگانی برای سنجی باشد. تحلیل همواژگانی در مطالعات علمنویسندگی و همهم
های انسانی در تحقیق و دنبال کردن جریان کشف روابط میان مفاهیم و ایده

سنجان فرانسوی اژگانی برای نخستین بار توسط کتابوشود. همعلم استفاده می
های علمی به استنادی و رسم نقشهبه عنوان روش جایگزینی برای تحلیل هم

. این تکنیک، روش مطمئنی برای کشف روابط و آشکارسازی (13)کار رفت 
و همکاران  Chen. در این زمینه، (14)های علمی مختلف است پیوندهای حوزه

واژگانی یعنی مصورسازی ساختار فکری یک رشته علمی، ویژگی تحلیل همبر 
 . (15) تأکید نمودند

با توجه به موارد ذکر شده، ایجاد تصویری از وضعیت ساختار مفهومی و 
. بنابراین، رسدای حوزه سواد سالمت، ضروری به نظر میروابط میان رشته

واژگانی، ساختار فکری و پژوهش حاضر درصدد بود که از طریق تحلیل هم
در پایگاه اطالعاتی  2017تا  1993های ای این حوزه را در سالروابط میان رشته

Web of Science تعیین توان به بررسی کند. از جمله اهداف اصلی مطالعه می
ای علمی حوزه سواد سالمت و دادههای مختلف در تولید برونسهم حوزه

های شبکه ساختار فکری و موضوعی این حوزه شناسایی و مصورسازی خوشه
تواند به پژوهشگران این حوزه کمک کند تا اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر می

تصویر جامعی از مفهوم سواد سالمت به دست آوردند و به بازتعریف آن بر اساس 
ها بپردازند. همچنین، این امکان را ایر رشتهروابط موضوعی مختلف آن با س

آورد تا برای همکاری با نظران این حوزه فراهم میبرای متخصصان و صاحب
 .ریزی نمایندهای مرتبط با سواد سالمت، برنامهمتخصصان رشته

 

 روش بررسی
واژگانی صورت گرفت و برای سنجی و تحلیل همعلم روشپژوهش به این 

یل شبکه اجتماعی استفاده گردید. تحلیل شبکه اجتماعی یکی از انجام آن از تحل
های داده. (15) باشدواژگانی میهای شناخته شده برای انجام تحلیل همروش

جامعه پژوهش را کلیه  .شد استخراج Web of Scienceاز پایگاه  مورد نیاز
مدرک(، در  7239دادهای علمی حوزه سواد سالمت )های مربوط به برونپیشینه

انجام تشکیل داد. برای  2017تا  1993های طی سال Web of Scienceپایگاه 
ها ، ابتدا مدارک حوزه سواد سالمت شامل انواع مقاالت، چکیده همایشپژوهش

، Health literacy ،Health education»های و کتاب با استفاده از کلید واژه
Health information Literacy  وHealth competence  »(5 ،3 در پایگاه )

Web of Science  تایی، در قالب 500صورت  و بهجستجو شدPlain text  
مدرک بازیابی شده، با  7239ها حاوی شده دادهذخیره شد. سپس فایل یکپارچه 

هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل ISI.exeافزار استفاده از نرم
های مربوط به نویسندگان مقاالت، مجالت، دهد، فایلافزار انجام میاین نرم

های بندیسندگان(، عناوین مقاالت و مقولههای نویتوصیفگرها )کلید واژه
به دست  DBF( با پسوند Web of Scienceهای پایگاه موضوعی )کلید واژه

های آیند. در پژوهش حاضر فایل مربوط به توصیفگرهای مقاالت )کلید واژهمی
با استفاده از  ،در ادامههای اصلی، استفاده گردید. نویسندگان( برای انجام تحلیل

پس از حذف  ،2010نسخه  Excelافزار در نرم (16) گلچین -شکافروش 
به ها و اصطالحات خاص ها و عبارتواژه لیدکد، یحروف اضافه و واژگان زا

بار  30در این مرحله، واژگانی برای تحلیل انتخاب شد که حداقل  .دست آمد
 واژه به دست آمد. 16383ترتیب،  اینبسامد تکرار داشته باشند. به 

افزار آمده در محیط نرمدست  سازی واژگان بهمرحله چهارم شامل یکدست

Excel .پرهیز از پراکندگی و مشکالت واژگان کنترل نشده، ازسپس برای  بود 

Medical Subject Headings (MeSH) .هر کلید واژه در  استفاده شدMeSH 

ترتیب این جستجو و اصطالح )توصیفگر( مناسب آن جایگزین گردید. به 

تری جای گرفتند. به عنوان مثال، های موضوعی عامبسیاری از واژگان در حوزه

 Neoplasmsها، در دسته موضوعی های مربوط به انواع سرطانید واژهکلیه کل

های موضوعی عام که هدف اصلی جای گرفتند. این کار رسیدن به حوزه

توصیفگر  57سازی، در نهایت، پس از مرتبپژوهش حاضر بود را تسهیل کرد. 

 اصلی استخراج گردید. 

شده نوشته  Macrosز واژگانی، ادر مرحله بعد، برای ترسیم ماتریس هم

آمده نیز در دست  استفاده شد. ماتریس به Excelافزار توسط پژوهشگران در نرم

های قرار گرفت و سنجه مورد تجزیه و تحلیل 6نسخه  UCINETافزار نرم

ها در های پیوستگی شبکه استخراج شد. مصورسازی دادهمرکزیت و شاخص

بندی ساختار فکری حوزه خوشه. (17)انجام شد  6نسخه  NetDrawافزار نرم

افزار در نرم سازی نیروی پیوستگینرمال سواد سالمت بر اساس روش

VOSviewer 1.6.8 .انجام گرفت 

 مطالعه به شناسی کهجامعه از ایشاخه عنوان به اجتماعیه تحلیل شبک

 مرکزی بازیگران یا هاگره تعیین برایرا مختلفی  هایشاخصد؛ پردازمی هاشبکه

بدین منظور از دو مجموعه شاخص شامل  .(18)کند می پیشنهاد شبکه در
های مرکزیت برای تحلیل شبکه پژوهش های پیوستگی شبکه و شاخصشاخص

ای است که تعداد خطوط یا پیوندهای آن حاضر استفاده شد. شبکه پیوسته شبکه
عنوان میانگین ضریب  ی تحتبند. ضریب خوشه(19)بیشتر از تعداد رئوس باشد 

 های مرکزیت. شاخص(20) شودها در شبکه تعریف میبندی کل عاملخوشه

توان به های خاص در داخل شبکه دارد و از انواع آن میاشاره به موقعیت گره
بردار ویژه اشاره  بینابینی، مرکزیت درجه و مرکزیت ت نزدیکی، مرکزیتمرکزی
توسط  1970شده از مرکزیت در اواخر  ترین تعریف پذیرفته. گسترده(21)کرد 

Freeman شود که مرز ای خیلی متمرکز گفته میارایه شد. مرکزیت به شبکه
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خیلی متمرکز،  واضحی بین مرکز و پیرامون آن وجود داشته باشد. در شبکه
 .(22)یابد آسانی جریان میاطالعات به

 

 هایافته
درصد(  39/75ها، بیشترین تولیدات علمی حوزه سواد سالمت )بر اساس یافته

دادهای علمی رخ داده بود. میانگین نرخ رشد برون 2017تا  2011های طی سال
نشان دهنده سیر صعودی آن درصد بود که  31پژوهشگران این حوزه نیز 

 1های پیوستگی شبکه، در جدول های مربوط به شاخص. گزارش یافتهباشدمی
 ارایه شده است.

 

واژگانی های پیوستگی شبکه همهای مربوط به شاخص: یافته1جدول 

 Web of Scienceحوزه سواد سالمت در پایگاه 

 هاي پيوستگي شبکهشاخص

تعداد 

 پيوندها

ضريب 

بندي خوشه

 شبکه

متوسط فاصله ميان 

 هاگره

تراکم 

)چگالي( 

 شبکه

اجزاي 

 شبکه

5118 01/7 42/1 58/0 1 

 متوسط درجه شبکه قطر شبکه ارتباط

1 3 52/32 

 

ها )توصیفگرها( ، تعداد پیوندها بیشتر از تعداد گره1های جدول مطابق داده
 . تراکم بهباشدپیوستگی برخوردار میتوان گفت این شبکه از بود. بنابراین، می

درصد تمام  58حوزه سواد سالمت به این معناست که  آمده برای شبکهدست 
بندی هر عامل اند. ضریب خوشهارتباطات ممکن در این شبکه به نمایش درآمده
توان گفت در شبکه . می(20)در شبکه، چگالی مجاورت آشکار آن است 

 واژه در اطراف هر عامل متراکم شده 7سواد سالمت، حدود  واژگانی حوزههم

های شبکه، بیانگر فاصله به نسبت است. همچنین، متوسط فاصله میان گره
بندی باالی شبکه، نشان . تراکم و ضریب خوشهباشدها مینزدیک میان گره

تبادل اطالعات در پیوستگی زیاد آن قطر شبکه نیز بیانگر مطلوب بودن  دهنده
 . باشدمی شبکه

  گاهیپاهای مربوط به ساختار فکری حوزه سواد سالمت در یافته

Web of Science آمده است. بر  2های مرکزیت در جدول بر اساس سنجه

بیشترین  های بهداشت دارای، حوزه کیفیت مراقبت2های جدول اساس داده

مرکزیت درجه و بیشترین مرکزیت نزدیکی بود. بنابراین، این حوزه کمترین 

 های موجود در شبکه داشت.فاصله را از سایر عامل

آمده، حوزه آموزش بهداشت با داشتن بیشترین دست های به بر اساس داده

تری در شبکه برخوردار بود و مرکزیت بینابینی، از موقعیت مطلوب و محکم

ها نشان داد بیشترین تأثیر را بر ساختار فکری حوزه سواد سالمت داشت. یافته

با  یشناسو روان یپزشکروانو  بهداشت یهامراقبت تیفیکهای که حوزه

باالترین میزان مرکزیت بردار ویژه، از مفاهیم مهم در ساختار فکری حوزه سواد 

سواد سالمت بر اساس  باشند. گراف مربوط به ساختار فکری حوزهسالمت می

آمد دست خوشه به  8بر این اساس،  آمده است. 1سنجه مرکزیت درجه در شکل 

ارایه شده است. در این شکل، هر یک از  2ها در شکل که تصویر کلی آن

ها بیانگر بزرگی میزان ارتباط هر یک خوشه و اندازه گوی دهنده ها نشانرنگ

هایی که دارای رنگ یکسان هستند، به یک واژه با دیگر واژگان است. دایره

 خوشه تعلق دارند.

ترین خوشه در حوزه اصطالح تشکیل شده است و بزرگ 11خوشه اول از 
ترین رؤیت است. مهمبا رنگ قرمز قابل  2که در شکل  باشدسواد سالمت می

های ترین گرهباشد. مهمهای این خوشه، خدمات بهداشتی و آموزش میگره
محسوب  های تحقیقاتیو روش بهداشت یهامراقبت تیفیکوم، خوشه د

های این خوشه ترین گرهواژه است. از مهم 9سوم متشکل از  . خوشهشوندمی
 آموزش بهداشت و بهداشت عمومی اشاره کرد.  توان بهمی

 

 های مرکزیتبر اساس سنجه Web of Science گاهیپاهای مربوط به ساختار فکری حوزه سواد سالمت در : یافته2جدول 

 سنجه مرکزيت نزديکي سنجه مرکزيت درجه

 میزان حوزه موضوعی میزان حوزه موضوعی

 59 بهداشت یهامراقبت تیفیک 53 بهداشت یهامراقبت تیفیک

 60 سالمتسواد  52 سواد سالمت
 61 و بهداشت عمومی یشناسو روان یپزشکروان 51 و بهداشت عمومی یشناسو روان یپزشکروان

 62 علوم اجتماعی و خدمات بهداشتی 50 علوم اجتماعی و خدمات بهداشتی

 63 های تحقیقاتیروش 49 های تحقیقاتیروش

 مرکزیت بردار ویژه مرکزیت بینابینی

 میزان حوزه موضوعی میزان حوزه موضوعی

 181/0 ، سواد سالمتبهداشت یهامراقبت تیفیک 08/49 آموزش بهداشت

 180/0 یشناسو روان یپزشکروان 04/41 سواد سالمت

 179/0 بهداشت عمومی 7/39 علوم اجتماعی
 176/0 های تحقیقاتی، علوم اجتماعیخدمات بهداشتی، روش 08/38 بهداشت عمومی

 172/0 علوم انسانی 8/35 ارتباطات
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 بر اساس شاخص سنجه مرکزیت درجه Web of Science گاهیپا: شبکه ساختار فکری حوزه سواد سالمت در 1شکل 

 

 
 Web of Science گاهیپاواژگانی حوزه سواد سالمت در هم : نقشه2شکل 

 
شناسی، عولم اجتماعی روان پزشکی وهای خوشه چهارم روانترین گرهمهم
ها ترین آنگره مشاهده شد که مهم 7د. در خوشه پنجم باشنمی هاو سرطان

گره تشکیل شده است که ارتباطات،  7ششم نیز از  فیزیولوژی است. خوشه
های آن بود. در خوشه هفتم ترین گرهداروها و مواد شیمیایی و علوم انسانی مهم

دهد. در نهایت، ترین گره را فارماکولوژی تشکیل میگره است، مهم 7که شامل 
ترین خوشه در حوزه سواد سالمت هشتم با یک گره )پاتولوژی(، کوچک خوشه

 .رودبه شمار می
 

 بحث
توان گفت که پیوستگی به نسبت باالی شبکه ساختار براساس نتایج پژوهش، می

شبکه به آسانی  دهد که اطالعات در اینفکری حوزه سواد سالمت، نشان می
های جریان یافته است؛ به این معنی که حوزه سواد سالمت و سایر حوزه

اند که به موضوعی به دست آمده، شبکه منسجمی را از این نظر تشکیل داده
ای بودن آن را نوعی ساختار فکری و معنوی این حوزه را تقویت و میان رشته

ای حوزه سواد سالمت، ن حوزهکند. برای درک دامنه ارتباطات میاتأیید می
های های مرکزیت بهره برد. بر اساس سنجهتوان از نتایج تحلیل سنجهمی

ترین مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی، این حوزه بیشترین پیوندها و نزدیک
پزشکی و های بهداشت، روانهای کیفیت مراقبتها را با حوزهفاصله
اجتماعی، خدمات بهداشتی و آمار داشته شناسی، بهداشت عمومی، علوم روان

های مهم ارتباطی سواد سالمت ها، حوزهتوان گفت که این حوزهاست. می
در  Banksonاند. این یافته با نتایج مطالعه و پیرامون آن قرار گرفته باشندمی

های علوم خصوص سواد سالمت که آن را در برگیرنده تحقیقاتی از حوزه
، همخوانی (5)واد بزرگساالن، کتابداری و پرستاری دانست اجتماعی، آموزش، س

و  Zarcadoolas، (11)و همکاران  Massey هایهای پژوهشداشت. یافته
ای سواد سالمت با نیز به ارتباطات میان رشته Mancuso (9)و  (8)همکاران 

 اند. روان اشاره کرده های آموزش، بهداشت، علم اطالعات و سالمتحوزه
و بردار  عالوه بر این، در مطالعه حاضر به مدد دو سنجه مرکزیت بینابینی

ای حوزه سواد سالمت فراهم گردید. تر روابط بین رشتهویژه، امکان بررسی دقیق
های آموزش بهداشت، علوم اجتماعی، بر اساس نتایج به دست آمده، حوزه

ترین پیوندها با حوزه سواد سالمت بهداشت عمومی و ارتباطات دارای قوی
ها دانست و ا بینابین این حوزهتوان حوزه سواد سالمت رد. در واقع، میباشنمی

ای این حوزه با ها به عنوان پلی برای ارتباطات فرارشتهاستنباط کرد که این حوزه
های پژوهشی عمل کرده است. همچنین، نتایج مربوط به تحلیل سایر حوزه

های های کیفیت مراقبتمرکزیت بردار ویژه نیز حاکی از آن بود که حوزه
پزشکی، بهداشت عمومی، خدمات بهداشتی، آمار، و روان شناسیبهداشتی، روان

علوم اجتماعی و علوم انسانی دارای تأثیرگذارترین پیوندها با حوزه سواد سالمت 
روند. آنچه در میان تر ساختار فکری آن به شمار میبودند و عوامل مرکزی
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های های موضوعی حاصل شده حایز اهمیت است، ارتباط قوی شاخهحوزه
لف علوم بهداشتی مانند بهداشت عمومی، خدمات بهداشتی و کیفیت مخت

های به که در گراف و خوشه باشدهای بهداشتی با حوزه سواد سالمت میمراقبت
و همکاران در تحقیق خود، خوشه بهداشت  Duدست آمده نیز مشاهده گردید. 

ای اخیر ههای پژوهشی سواد سالمت در سالترین حوزهعمومی را یکی از فعال
به شناخت یا تعیین جایگاه حوزه سواد سالمت به عنوان . این یافته (10)دانستند 

 .نمایدای از علوم وابسته به پزشکی کمک میشاخه
 

 گیرینتیجه
واژگانی حوزه سواد توان گفت که ساختار شبکه همگیری کلی میدر نتیجه

 سالمت یک ساختار پیوسته با ارتباط مناسب میان مفاهیم و موضوعات تشکیل
ها و ای را با رشتهترین ارتباطات بین رشتهو این حوزه نزدیکآن است  دهنده

شناسی و علوم اجتماعی دارد. پزشکی و روانهای حوزه بهداشت، روانزیرشاخه
های آموزش پزشکی، ارتباطات، علوم اجتماعی، علوم انسانی عالوه بر این، حوزه

های ده، گرههای بینابین شبکه به دست آمو بهداشت عمومی به عنوان حوزه
گیری ارتباطات و جریان اطالعات بین حوزه سواد و شکل باشندبسیار مهمی می

. این امر نشان دهنده ماهیت و قوام نمایدها را تسهیل میسالمت و سایر حوزه
ای از علوم پزشکی توانسته است اصلی این حوزه است که به عنوان شاخه

لوم اجتماعی و انسانی برقرار کند. به های عارتباطات منسجم و پایداری با حوزه
ها و ها، تعریف مفاهیم، ارایه مدلریزیرسد این امر باید در برنامهنظر می

پردازی برای حوزه سواد سالمت مورد توجه متخصصان و پژوهشگران قرار نظریه
گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر به محققان حوزه سواد سالمت کمک 

های تأثیرگذار شناسایی شده، به تبیین روند مطالعات س حوزهکند تا بر اسامی

 آینده این حوزه بپردازند. 
بندی کلی واژگان به دست محدودیت اصلی مطالعه حاضر، ادغام و دسته

های نوظهور در نامه بود که باعث نادیده گرفتن حوزهآمده با استفاده از اصطالح

دلیل فراوانی و پراکندگی بیش از های سواد سالمت شد. این امر به پژوهش

انتظار واژگان به دست آمده و برای جلوگیری از دور شدن از هدف اصلی تحقیق 

های موضوعی کلی دارای ارتباط با سواد سالمت است، رخ که شناسایی حوزه

های نوظهور در حوزه سواد سالمت با استفاده از داد. بنابراین، شناسایی حوزه

 .شوداضر، به پژوهش دیگری موکول میهای مطالعه حداده

 

 پیشنهادها
انداز منظور حصول چشمای به شود روند و چگونگی روابط میان رشتهپیشنهاد می

ریزی یافتگی تحقیقات حوزه سواد سالمت، در برنامهروشنی از میزان توسعه 

 .پژوهش مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گیرد

 

 تشکر و قدردانی
گردد. بدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سپاسگزاری می

ها آوری دادهاز سرکار خانم شوکت پرماه به جهت مشارکت در جمع همچنین،

 . آیدتشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 
Introduction: Creating an image of the conceptual structure of health literacy area, as well as the study of interdisciplinary and 

the relationship between its domains seems necessary. The present study examined the intellectual structure of health literacy area 

in Web of Science database using co-word analysis. 

Methods: This was a scientometrics research and bibliometric study, carried out using co-word analysis method. Social network 

analysis was used for this purpose. The research community compiled all the relevant scientific literature on the field of health 

literacy in Web of Science during the years 1993-2017. For data analysis, network integrity and centrality indices were used. 

Results: Clustering co-efficient (7.17) and network density (0.58) were high in the resulted network. Moreover, the intellectual 

structure of this domain consisted of eight subject clusters. Health care, psychiatry and psychology, public health, social sciences, 

communications, health services, and medical education had the highest levels of centrality throughout the entire network. 

Conclusion: The results show that the intellectual structure of the health literacy domain in general has an integrate structure with a 

proper relationship between its concepts and subjects. This shows the essence of this area, which is able to establish a consistent and 

sustained relationship with the social sciences and humanities as a branch of medical science. Finally, the results of this study will 

help health literacy researchers to understand the research trend of this area in future studies based on the identified areas of influence. 
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