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  مآخذ انتشار سال سنجی طیف: سالمت یابی اطالع رفتار حوزه تاریخی های خاستگاه

 3پور صبحی ، عبداهلل2محمدی پارسایی ، پرستو 1باجی فاطمه

 
 

  چكيده
 تاریخی هایاهخاستگ توانمی استنادی نظر از رسدمی نظر به، است انتشارات در روزافزون افزایش شاهد یابیاطالع رفتار از ایشاخه به عنوان سالمت یابیاطالع رفتار حوزه :مقدمه

 های¬خاستگاه نتعیی به حاضر پژوهش؛ دهد نشان عینی و علمی صورت به را حوزه این تاریخی نوسانات که پژوهشی نبود دلیل به. کرد بررسی متفاوت ایحوزه عنوان به را حوزه این

 .پرداخت 2221 سال پایان تا ابتدا از( Scopus) اسکوپوس اطالعاتی پایگاه در مآخذ انتشار سال سنجیطیف رویکرد از استفاده با سالمت یابیاطالع رفتار حوزه تاریخی

 رفتار زمینه در شده ثبت مدارک کلیه را پژوهش آماری جامعه. شد انجام( RPYS) مآخذ انتشار سال سنجیطیف رویکرد از استفاده با  و بوده توصیفی حاضر پژوهش :یبررس روش

 1111 تعداد مناسب جستجوی راهبرد از استفاده با و شد انجام سرشماری روش به گیرینمونه. داد تشکیل 2221 سال پایان تا ابتدا از اسکوپوس اطالعاتی پایگاه در سالمت یابیاطالع

 .  شد انجام، CRExplorer افزارینرم برنامه از استفاده با هاداده تحلیل. شد بارگذاری سالمت یابیاطالع رفتار زمینه در مدرک

 یابیاطالع رفتار حوزه تاریخی خاستگاه گیریشکل در مقاالت تأثیرگذاری دهنده نشان امر این بود مقاله، عنوان 21 و کتاب عنوان 7 استنادی هم بیشترین دارای منابع کل از :هاافتهی

 روانشناسی وزهح موضوعات از بیشتر حوزه این هایافته اساس بر. بود متأثر شناسیروان و ارتباطات حوزه هایکتاب از کامل طور به نخست هایسال در حوزه این چند هر، است سالمت

 دهه در گفت توانیم که ایگونه به؛ شد مشاهده استناد مورد منابع در نیز تحقیق روش و، سالمت سواد، رسانیاطالع و کتابداری حوزه به مربوط آثار از هایینشانه کمکم اما. بود متأثر

 .بود نیز بهداشت و سالمت موضوعات، آن کنار در و بوده رسانیاطالع و کتابداری حوزه در شده استناد هم آثار اغلب میالدی 2212

 و گرفت خواهد آن به بوطمر هاینظریه و سالمت حوزه از بیشتری تأثیرات، انتشارات افزایش با آتی هایسال در، سالمت یابیاطالع رفتار حوزه کرد بینیپیش توانمی :یریگجهینت

 .آورد خواهد دست به پیش از بیش یابیاطالع رفتار حوزه از مستقل و نوظهور ایحوزه عنوان به را خود جایگاه بدینگونه

 کتابسنجی ؛یابیاطالع رفتار؛ کاربر سالمت اطالعات :کلیدی هایواژه
 

 هایکتاب در ریشه گیریشکل ابتدایی هایسال در، اطالعاتی رفتار حوزه زیرمجموعه تحقیقاتی هایحوزه از یکی عنوان به سالمت یابیاطالع رفتار حوزه خاستگاه پیام کلیدی:

 .گرفت قرار تحقیق روش و سالمت سواد، رسانیاطالع و کتابداری حوزه به مربوط آثار تأثیر تحت مرور به اما. دارد ارتباطات و روانشناسی حوزه

 15/5/1121: انتشارتاریخ  12/5/1121پذیرش مقاله: 11/1/1121مقاله: دریافت

 

العات مدیریت اط .مآخذ انتشار سال سنجیطیف: سالمت یابیاطالع رفتار حوزه تاریخی هایخاستگاه .عبداهلل پور صبحی، رستوپ محمدی پارسایی، فاطمه باجی ارجاع:

 122-129 (:3) 19؛1401سالمت
 

 مقدمه
(. 3-1) تاس گرفته تأثیر یابیاطالع رفتار حوزة از سالمت یابیرفتاراطالع حوزه

 به و است اجتماعی و فردی سالمت ملزومات ترینمهم از یکی سالمت یابیاطالع

 در علم جهان(. 5-4) است شده متمایز یابیاطالع رفتار از مرور به رسدمی نظر

، نبنابرای. است بوده ایرشتهمیان علوم توجه قابل شکوفایی شاهد اخیر هایدهه

 لمیع متون بافت در، آن هایخاستگاه و علوم اشتراکی ماهیت داشت انتظار توانمی

 با استنادی هایشبکه تحلیل رواج دالیل از یکی تواندمی امر این. گردد متجلی

 اطالعـات اسـتنادی هـایداده، منظـر ایـن از. باشد مختلف رویکردهای از استفاده

 بر آنها رتأثی و پیشین هایپژوهش اهمیت و علم تاریخی بافـت دربـارة توجهی قابل

 از که معتقدند  Wray & Bornmann رابطه این در . کنندمی ارائه بعد هایپژوهش

 یعال سطوح در توانمی استناد به مربوط هایداده ویژه به کتابشناختی هایداده

 جوامع ساختار و اهمیت از را ما درک هاداده نوع این و گرفت بهره علم شناسیجامعه

 تحلیل که است آن از حاکی متون بررسی (.6) کنندمی ترغنی علمی پژوهشی

. (9-7) است بوده خارجی و داخلی محققان توجه مورد رفتاراطالعاتی حوزه استنادی

 رفتارهای زمینه در تحقیق داد نشان( 10) عراقیفدائی و رشید تحقیق نتایج

 ویژهبه و میالدی1990 دهه از تدریج به و شده آغاز میالدی 1970سال از یابیاطالع

 . گرفت قرار توجه مورد اخیر هایسال
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 و کتابداری حوزه دو وامدار، توسعه و گسترش در را یابیاطالع رفتار حوزه آنها

 اصهخ و شعبانی، سهیلی. دانندمی اطالعاتی هاینظام و رایانه علوم و، رسانیاطالع

 خوشه یازده شامل را اطالعاتی رفتار هایپژوهش در دانش فکری ساختار( 11)

 و ،سالمت اطالعات رفتار، کاربران مطالعات آنها مهمترین که دانستند واژگانیهم

 عاتیاطال رفتار هایپژوهش که گرفتند نتیجه آنان. است بوده اجتماعی هایشبکه

 نیز Xia (8)  وDeng .دارند سالمت و پزشکی حوزه هایپژوهش با تنگاتنگی ارتباط

 حوزه و شوندمی متحول زمان طول در مختلف هایحوزه میان ارتباطات دارند عقیده

، ناسیروانش، مهندسی، کامپیوتر علوم مانند اشپیرامونی هایحوزه با رفتاراطالعاتی

 و  Liو Kim (12) تحقیقات. دارد را ارتباط بیشترین اجتماعی علوم و، سالمت

 که ادد نشان نیز اطالعاتی رفتار تحقیقات روند شناسایی با رابطه در( 9) همکاران

 هایحوزه در اما دارد ریشه رسانیاطالع و کتابداری حوزه در اینکه با حوزه این

 زدیکین ارتباط سالمت و پزشکی حوزه با خاص طور به و است دوانده ریشه مختلفی

 90 دهه در سالمت یابیرفتار اطالع حوزه در تحقیقات اغلب ایران در. است کرده پیدا

 (.13) هاستپژوهش این نخستین از همکاران و زاریانالله پژوهش و شده آغاز شمسی

 روشی( 14)  همکاران و Marx استنادی و علمـی نگـاری تـاریخ حـوزة در

  Referenced Publication Years مآخذ انتشار سال سنجیطیف نام به کمّی

Spectroscopy (RPYS)   کـردنـد معرفی علمی حوزة یك تاریخی بررسی برای را 

 اشتنگ را پژوهشی هایحوزه تاریخی هایریشه تـوانمـی روش ایـن از اسـتفاده بـا.

(. 15) ردک بررسی علمی رویکردی با را کنونی هایپژوهش بر هاخاستگاه این تأثیر و

-16, 7) است امکانپذیر پژوهشی هـایحـوزه از بسـیاری در روش این از اسـتفاده

 و شفک برای قبولی قابل کارایی از روش این که دهدمی نشان هاپیشینه مرور(. 20

 روش این در. است برخوردار پژوهشی هایحوزه تاریخی هایریشه شناسایی

 این جاو نقاط کهطوری به؛ داد نشان دارنوسان منحنی ایجاد با توانمی را هاخاستگاه

 ،نقاط این درواقع. است استنادیهم بیشترین دارای آثار دهنده نشان منحنی

 رد مهمی نقش هاجهش این شناسایی. کشندمی تصویر به را استنادی هایجهش

 کمك آن در پژوهش گسترش به و داشته مربوطه حوزه گیریشکل نحوه شناسایی

 از ایشاخه عنوان به سالمت یابیرفتاراطالع حوزه که آنجا از، راستا این در. کندمی

 رنظ به، است انتشارات در روزافزون افزایش و توجه شاهد امروزه یابیاطالع رفتار

 ردهک بررسی متفاوت ایحوزه عنوان به را حوزه این توانمی استنادی نظر از رسدمی

 هایخاستگاه حاضر پژوهش بنابراین. کرد شناسایی را آن تاریخی هایخاستگاه و

 تشاران سال سنجیطیف روش اساس بر را سالمت یابیاطالع رفتـار حـوزة تاریخی

، ـاربرانک سالمت یابی اطالع رفتار ریشه و ماهیت بررسی، واقع در. کرد بررسی مآخذ

 نهمچنی و، دارند قرار فناوری تغییـرات معـرض در دائـم طـور بـه که آن دلیل به

 امری، حوزه این در اطالعـاتی منـابع و انتشـارات دامنـة پیوسـتة افزایش دلیل به

 وهشیپژ کمبود، شده گرفته نادیده میـان ایـن در کـه اینکتـه امـا. است ضـروری

 علمی بینش و کرده بررسی را حوزه این تاریخی نوسانات، علمی ایگونه به که است

 یینتع حاضر پژوهش هدف، دلیـل همین به. دهد نشان حوزه این از مناسبی عینی و

 ردرویک از استفاده با سالمت یابیاطالع رفتـار حـوزة در تـاریخی آثـار ترینمهم

 تا ابتدا از (Scopus) اسکوپوس اطالعاتی پایگاه در مآخذ انتشار سال سنجیطیف

 .بود 2021 سال پایان

  بررسی روش
 به که است سنجیعلم هایپژوهش زمره در و بوده توصیفی حاضر پژوهش

 اضرح پژوهش در شده انجام استنادی تحلیل. شوندمی انجام استنادی تحلیل روش

 کلیه را آماری جامعه و بود سرشماری گیرینمونه روش. شد انجام RPYS روش به

 از پوساسکو اطالعاتی پایگاه در سالمت یابیرفتاراطالع زمینه در شده ثبت مدارک

  یلدف در که زیر جستجوی راهبرد از استفاده با. داد تشکیل 2021 سال پایان تا ابتدا

Title, keyword, abstract  سالمت یابیرفتاراطالع با مرتبط مدارک، شد انجام 

 :شدند استخراج

 TITLE-ABS-KEY ("health information behavior*") OR TITLE-

ABS-KEY ("health information skill*need*" )  OR  TITLE-ABS-KEY 

("health information seek*")  OR  TITLE-ABS-KEY ("medical 

information seek*") OR TITLE-ABS-KEY ("health search 

behavior*") OR  TITLE-ABS-KEY ("health search behavior*")  OR  

TITLE-ABS-KEY ("health information behavior*" ) ) 

 2021 سال پایان تا الزم غربالگری انجام از پس مرتبط رکورد 1414 تعداد

 ذخیره RIS فایل فرمت با پایگاه از آمده دست به هایداده. شد استخراج میالدی

 این. شدند تحلیل،  CRExplorer افزارینرم برنامه دوم نسخه از استفاده با و شده

 هاینوشته منابع فهرست تحلیل و تجزیه برای( 20) و همکاران  Thor توسط افزارنرم

 در مدرک هر استناد مورد منابع تعداد افزار نرم این. شد طراحی 2018 سال در علمی

 برنامه کاربر. دهدمی نشان جهش صورت به و کرده مصور را( RPY) سال هر

، آن کنار در و کند مشاهده نمودار قالب در مصور صورت به را ها RPYتوانمی

 کاربر، بنابراین. شوندمی ارائه جدول در نیز استناد بیشترین دارای منابع فهرست

 ایجاد سایرین به نسبت بیشتری استنادی تأثیر هاRPY  ورای که انتشاراتی تواندمی

  .کند شناسایی را کنندمی

 هایافته 
 در تسالم یابیرفتار اطالع حوزه در شده منتشر آثار رشد روند و تاریخی سیر

 1982 سال از حوزه این در آثار انتشار  که داد نشان اسکوپوس اطالعاتی پایگاه

 از اما، بود کند حوزه این انتشارات روند میالدی 2003 سال تا و شده آغاز میالدی

 منجر هاتحلیل. بود انتشارات در صعودی روند شاهد حوزه این میالدی 2004 سال

 به 1نمودار در که شد 2021 حوزه این استنادیهم هایجهش مهمترین شناسایی به

 . درآمدند نمایش

. است داده رخ 1949 سال در استنادها در جهش نخستین 1 نمودار اساس بر

 ،1980 ،1977 ،1974 ،1967 ،1958 ،1953 هایسال در ترتیب به بعدی هایجهش

 در. دادند رخ 2020 و ،2013 ،2011 ،2006 ،2004 ،1995 ،1993 ،1986 ،1984

 مورد ارآث میان در منابع استنادترینهم اساس بر حوزه این آثار تأثیرگذارترین ادامه

 . شوندمی معرفی جداگانه، زمانی بازه دو در حوزه این استناد
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 2221یابی سالمت در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس از ابتدا تا پایان سال های مهم در حوزه رفتار اطالع: جهش1نمودار

 

 0991-0991 زمانی بازه استنادیهم هایجهش

 را 1990 تا 1940 هایسال هایجهش در مهم آثار مشخصات 1 جدول

 9 شاهد 1990 تا 1940 هایسال در 1 جدول هایداده اساس بر. دهدمی ارائه

 عنوان با Zipf کتاب به مربوط 1949 سال در جهش اولین که هستیم جهش

 به مربوط 1953 سال در دوم جهش. بود «تالش کمترین اصل و انسانی رفتار»

 جهش. است عقیده تغییر روانشناسی موضوع با Hovland, Janis, Kelleyکتاب

  ..بود فردی روابط روانشناسی موضوع با Heider کتاب به مربوط 1958 سال

 نظریه کشف» عنوان با Glaser, Strauss کتاب به مربوط چهارم جهش

 .است«ایزمینه

 Rosenstock مقاله دو آن در که بود 1974 سال به مربوط جهش پنجمین 

 از استفاده»عنوان با Blumler, Katz مقاله و سالمت باورهای مدل زمینه در

 .داشتند را استنادیهم بیشترین «جمعی ارتباطات

 با Bandura مقاله به مربوط که داد رخ 1977 سال در جهش ششمین 

 هم میزان باالترین مقاله سه 1980 سال جهش در. بود خودکارآمدی موضوع

 . بود اطالعات مندنظام پردازش مقاالت موضوع. داشتند را استنادی

 در سالمت باورهای مدل موضوع در Janz, Becker مقاله با هشتم جهش

 موضوعات با اثر سه معرفی با 1986 سال در نیز نهم جهش. داد رخ 1984 سال

 .بود رفتار و دانش ثبات و، ارتباطات، اطالعاتی نیازهای

 0991-0100 زمانی بازه استنادیهم هایجهش

 یزمان فاصله در استنادی هم باالترین دارای آثار مشخصات 2 جدول

 . دهدمی ارائه را 2021 تا 1990 هایسال

 سال در اول جهش. داد رخ جهش هفت، 2021 تا 1990 هایسال در

، انسرط با مرتبط اطالعات جستجوی جامع مدل: موضوعات با سه معرفی با 1993

 سالمت سواد سریع محاسبه و، اطالعات جستجوی برای قطعیت عدم اصل

 موضوع با مقاله به مربوط بعدی جهش. گرفت شکل( REALM) بزرگساالن

 در سوم جهش. بود 1995 سال در سرطان با سازگاری بر مؤثر نظارت هایسبك

 اطالعات جویندگان هایویژگی موضوع با مقاله عنوان دو معرفی با 2004 سال

با  2006جهش چهارم در سال  ..داد رخ سالمت اطالعات اولیه منابع و سالمت

 سالمت اطالعات با موضوع جستجوی Riceمعرفی دو مقاله رخ داد. مقاله اول از 

ش یابی بیماران سرطانی پرداخت. سه جهاینترنتی و مقاله دوم نیز به بررسی اطالع

رخ دادند. جهش پنجم دو عنوان  2020و  2013،  2011های مهم آخر نیز در سال

 هایانگیزه و هابهداشتی، و ویژگی اطالعات مقاله را با موضوعات: جستجوی

را معرفی کرد. در جهش ششم که در سال  آنالین سالمت اطالعات جویندگان

 Hayesاستنادی را داشتند. اثر اول کتابی از ر باالترین میزان همرخ داد دو اث 2013

رخ داد دو  2020بود. در جهش آخر که در سال  Fox, Dugganاثر دوم مقاله  و

 ند.استنادی را داشتبیشترین میزان هم سالمت اطالعات مقاله با موضوع نیازهای
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 1442-1492های استنادی سالهای همدر جهش: آثار مهم 1جدول 

سال جهش 

RPY 

تعداد  مشخصات اثر

 استنادات

تعداد کل 

استنادها در 

 سال جهش

درصد از 

کل 

 استنادات

 نوع اثر

0999 
Zipf,G.K.,(1949) Human Behavior and the Principle of Least 

Effort: An Introduction to Human Ecology,Cambridge, MA: 

Addison-Wesley 

 کتاب 09/9 11 1

0991 
Hovland,C.I.,Janis, I.L.,Kelley, J.J., (1953) Communication and 

persuasion:Psychological studies of opinion change,New 

Haven,CT: Yale University Press 

 کتاب 09/9 22 2

0991 Heider,F.,(1958)The psychology of interpersonal relations, 

New York: Wiley 
 کتاب 76/11 17 2

0991 Glaser, B.G.,Strauss, A.L.,(1967)The discovery of grounded 

theory: Strategies for qualitative research, , Chicago, IL: Aldine 
 کتاب 08/5 59 3

0919 

Rosenstock, I.M., Historical origins of the health belief model 

(1974) Health Education Monographs, 2(4), pp.328-335. 3 
 
99 

 مقاله 03/3

Blumler,J.G., Katz,E.,(1974)The uses of mass communications: 

Current perspectives on gratifications research, , Beverly Hills, 

CA: Sage 

 کتاب 03/3 3

0911 
Bandura,A.,Self-efficacy:Toward a unifying theory of 

behavioral change (1977)Psychological Review,84,pp.191-215. 4 10 40 مقاله 

 

0911 

 

 

Chaiken,S., Heuristic versus systematic information processing 

and the use of source versus message cues in persuasion (1980) 

Journal of Personality and Social Psychology,39, pp.752-766. 
4 

160 

 مقاله 5/2

Folkman,S., Lazarus, R.S., An analysis of coping in a middle-

aged community sample (1980) Journal of Health and Social 

Behavior,21(3),pp.219-239. 
 مقاله 88/1 3

Cummings,K.M.,Becker,M.H.,Maile,M.C.,Bringing the models 

together: An empirical approach to combining variables used to 

explain health actions (1980)Journal of Behavioral Medicine, 3, 

pp.123-145. 

 مقاله 88/1 3

0919 

 
Janz,N.K.,Becker, M.H.,The health belief model: A decade later 

(1984) Health Education Quarterly,11,pp.1-47. 
 مقاله 05/2 195 4

0919 

Dervin,B., Nilan, M.,Information needs and uses (1986) Annual 

Review of Information Science and Technology, 21, pp. 3-33 
4 

 
227 

 مقاله 76/1

Petty,R.E.,Cacioppo,J.T.,(1986)Communication and 

persuasion: Central and peripheral routes to attitude change, 

New York, NY:Springer-Verlag 

 کتاب 32/1 3

Chaffee,S.H.,Roser,C.,Involvement and the consistency of 

knowledge, attitudes, and behaviors(1986)Communication 

Research,13, pp.373-399 

 مقاله 32/1 3
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 آوری زنجیره تأمین گردشگری سالمت: عوامل کلیدی موفقیت تاب2جدول 

سال جهش 
RPY 

تعداد  مشخصات اثر

 استنادات

تعداد کل 

استنادهای 

 سال جهش

درصد از کل 

 استنادات

 نوع اثر

0991 

Johnson,J.D.,Meischke,H.,A comprehensive model of cancer-

related information seeking applied to magazines (1993) 

Human Communication Research, 19, pp.343-367 
30 

489 

 مقاله 13/6

Kuhlthau,C.C.,A principle of uncertainty for information 

seeking (1993)Journal of Documentation,49(4),pp.339-355. 
 مقاله 82/0 4

Murphy, P.W., Davis, T.C., Long, S.W., Jackson, R.H., 

Decker, B.C., Rapid estimate of adult literacy in medicine 

(REALM):A quick reading test for patients (1993) Journal of 

Reading, 37(2), pp.124-130. 

 مقاله 82/0 4

0999 
Miller, S.M., Monitoring versus blunting styles of coping with 

cancer influence the information patients want and need about 

their disease (1995) Cancer, 76(2), pp.67-177. 

 مقاله 76/0 528 4

0119 

Cotten, S.R.,Gupta, S.S.,Characteristics of online and offline 

health information seekers and factors that discriminate 

between them (2004) Social Science & Medicine, 9, pp.1795-

1806. 

43 

2402 

 مقاله 79/1

Dutta-Bergman,M.J.,Primary sources of health information: 

Comparisons in the domain of health attitudes, health 

cognitions, and health behaviors(2004)Health 

Communication,16, pp.273-288. 

 مقاله 5/0 12

Afifi, W.A., Weiner, J.L., Toward a theory of motivated 

information management(2004) Communication Theory, 

14,pp.167-190. 

 مقاله 5/0 12

0119 

Rice,R.E.,Influences, usage, and outcomes of Internet health 

information searching: Multivariate results from the Pew 

surveys (2006)International Journal of Medical Informatics, 

5(1), pp.8-28. 

19 

2943 

 مقاله 65/0

Shim, M.,Kelly, B.,Hornik, R.,Cancer information scanning 

and seeking behavior is associated with knowledge, lifestyle 

choices, and screening(2006)Journal of Health 

Communication, 11, pp.157-172. 

 مقاله 54/0 16

0100 

Anker,A.E.,Reinhart,A.M.,Feeley,T.H.,Health information 

seeking: A review of measures and methods (2011) Patient 

Education and Counseling, 82(3), pp.346-354. 
22 

3346 

 مقاله 66/0

Powell,J.,Inglis,N., Ronnie, J., Large, S., The characteristics 

and motivations of online health information seekers: Cross-

sectional survey and qualitative interview study (2011) Journal 

of Medical Internet Research, 13(1),p.e20. 

 مقاله 27/0 9

0101 

Hayes, A.F.,(2013) Introduction to mediation, moderation, and 

conditional process analysis: A regression-based approach, 

New York, NY:Guilford Press. 
5 

3271 
 کتاب 15/0

Fox,S.,Duggan,M., Health online 2013 (2013)Health, 2013, 

pp.1-55. 
 مقاله 15/0 5

0101 

Pian, W., Song, S., Zhang, Y., Consumer health information 

needs: a systematic review of measures (2020) Information 

Processing and Management, 57(2), p.102077. 

7 

1436 

 مقاله 49/0

Yoon,H,Jang,Y,Vaughan, PW,Garcia, M.,Older adults' 

internet use for health information: digital divide by 

race/ethnicity and socioeconomic status(2020)J Appl 

Gerontol,39(1), pp.105-110. 

 مقاله 21/0 3
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 بحث
 1941 سال در سالمت یابیرفتاراطالع حوزه در استناد مورد منبع نخستین

 شده تناداس هم آثار بررسی. بود پزشکی شناسیروان بریتانیایی مجله از ایمقاله
 امر این. بودند کتاب آنها اغلب که داد نشان1980 تا 1941 هایسال فاصله در

 به ایزمینه دانش که دارد ریشه کتاب در حوزه این اولیه خاستگاه دهدمی نشان

 المتس یابیاطالع رفتار حوزه که داد نشان بیشتر بررسی همچنین. رودمی شمار
 باورهای مدل، شناسیروان، ارتباطات موضوعات در ریشه موضوعی نظر از

 Behavioral changeرفتاری تغییر نظریه و،  Health beliefs modelسالمت

theory میان این در. اندروانشناسی حوزه زیرمجموعه نوعی به همگی که دارد 
 یرگذارتأث آثار از یکی عنوان به تالش کمترین اصل و تحقیق روش حوزه از آثاری

  .خوردمی چشم به نیز کتابداری حوزه در
 مقاالت، شده استنادهم منابع اغلب 1990 تا 1980 هایسال فاصله در
 موضوعات به شناسیروان از منابع این موضوعات، این بر عالوه. اندبوده مجالت
 میالدی 2000تا 1990 دهه در. کردند تغییر اطالعاتی نیاز و، اطالعات پردازش
، سرطان یابیرفتاراطالع موضوع با Johnson, Meischke اثر به مربوط جهش

 آثار داد نشان هابررسی که نحوی به؛ بود دهه این هایجهش اثرگذارترین از یکی

Johnson  اندشده استنادهم سالمت یابیرفتاراطالع حوزه در بار 227 تنهایی به .
 ,Kuhlthau آثار همچون دیگری پراستناد آثار شاهد 1993 سال، این بر عالوه

Murphy, Miller  سالمت سواد و، یابیاطالع حوزه در آنها همگی که بود نیز 
 یزن سالمت و کتابداری حوزه به مربوط آثار که دهدمی نشان امر این. دارند قرار
 سال آثار رد بیشتر تعمق با. اندکرده ثبت استنادهم منابع میان در را خود اثر کمکم

 اولیه منابع زمینه در اثر این. کرد اشاره Dutta-Bergman مقاله به توانمی 2004
 هماستناد بار 244 و بوده سالمت رفتارهای و شناخت، نگرش مقایسه و سالمت

 نگاهی .است سالمت یابیرفتاراطالع مقاالت بر آن ژرف تأثیر دهندهنشان که شد
 شده نوشته آثار که دهدمی نشان 2021 تا 2000 سال از شده استنادهم آثار به

 حوزه هب مربوط آثار توانستند خوبی به اطالعاتی رفتار حوزه متخصصان توسط
  کنند. متحول را سالمت یابیاطالع رفتار

 عنوان 21 و کتاب عنوان 7 شده معرفی استنادپر منابع کل از، مجموع در
 تگاهخاس گیریشکل در مقاالت تأثیرگذاری دهدمی نشان امر این که است مقاله

 حوزه نای چند هر، است بوده کتاب از بیش، سالمت یابیاطالع رفتار حوزه تاریخی
 رمتأث شناسیروان و ارتباطات حوزه هایکتاب از کامل طوربه نخست هایسال در

 ارهایرفت موضوعات از بیشتر سالمت یابیاطالع رفتار حوزه گفت توانمی. بود
 کممک اما. است بوده متأثر، دارند جای شناسیروان حوزه در که ارتباطی و انسانی
 وشر و، سالمت سواد، رسانیاطالع و کتابداری حوزه به مربوط آثار از هایینشانه

 میالدی 2010 دهه در که ایگونه به؛ شد مشاهده استناد مورد منابع در نیز تحقیق

، آن کنار در و بوده رسانیاطالع و کتابداری حوزه در شده استنادهم آثار اغلب
 استهبرخ آثار که دهدمی نشان امر این. گیرندمی قرار بهداشت و سالمت موضوعات

 را سالمت یابیاطالع رفتار حوزه اندتوانسته خوبی به یابیرفتاراطالع حوزه از
 یابیاطالع رفتار حوزه که گرفت نتیجه چنین توانمی بنابراین. کنند متحول
 ریشه ارتباطات و شناسیروان مقاالت و هاکتاب در نخست هایسال در سالمت
 است شده متمایل اطالعاتی رفتار حوزه سمت به آخر هایسال در سپس، دوانده

 تدس به حوزه این مطالعات در، مستقل ایحوزه عنوانبه را خود جایگاه بتواند تا
 فدائی و رشید و( 11) خاصه و شبان ،سهیلی پژوهش نتایج رابطه این در. آورد

 هایحوزه در یابیاطالع رفتار که داد نشان مشابهی صورت به( 10) عراقی
 که تفاوت این با. دارد ریشه اطالعاتی هاینظام و ریاضی علوم، کتابداری

 سالمت و ارتباطات هایحوزه از پردازی نظریه زمینه در سالمت یابیرفتاراطالع
 و رتباطاتا حوزه پرداز نظریه آثار که ایگونه به؛ است گرفته توجهی قابل تأثیرات

 بیشترین Cotten و، Fox ،Johnson ،Dutta-Bergman نظیر سالمت اطالعات
 .داشتند سالمت یابیرفتاراطالع حوزه پردازینظریه در را تأثیر

 گیرینتیجه
 و شناسیروان حوزه دل از که گونههمان، سالمت یابیاطالع رفتار حوزه
 روش، سالمت یابیاطالع رفتار حوزه آثار میان از را خود راه، برخاسته ارتباطات

، انتشارات افزایش با آتی هایسال در و، دهدمی ادامه سالمت سواد و تحقیق
 و گرفت خواهد آن به مربوط هاینظریه و سالمت حوزه از بیشتری تأثیرات

 از یشب یابیرفتاراطالع حوزه از مستقل ایحوزه عنوان به را خود جایگاه بدینگونه
 . آورد خواهد دست به پیش

 پیشنهادها
 را اطالعاتی پایگاه یك در موجود مدارک فقط که آنجا از حاضر مطالعه

 ابییاطالع رفتار حوزه مدارک کل به نتایج تعمیم در محدودیت با کرد بررسی
 سایر در مشابهی هایپژوهش شودمی روپیشنهاد این از. است رو روبه سالمت

 .شود مقایسه حاضر پژوهش نتایج با و شده انجام اطالعاتی هایپایگاه

 تشکر و قدردانی.
 هحوز تاریخی هایخاستگاه بررسی» عنوان با نامهپایان حاصل مقاله این

 «مآخذ شارانت سال سنجی طیف نوین رویکرد از استفاده با سالمت یابیرفتاراطالع
 سال رد اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه مصوب ارشد کارشناسی مقطع در

  .است IR.AJUMS.REC.1400.658 شماره به اخالق کد با 1400

 تضاد منافع
 نداشتند. یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Historical Roots of Health Information Seeking Behavior: Reference Publication Year Spectroscopy 

(RPYS) 

Fatima Baji1 , Parastoo Parsaei Mohammadi2 , Abdullah Sobhipour3 

 

Abstract 
Introduction: This study endeavored to investigate the historical roots of health information seeking behavior using the new 

approach of reference publication year’s spectroscopy in the Scopus database from the beginning to the end of year 2021. 

Methods: This study was conducted through citation analysis and the spectroscopic approach of publication year of sources (RPYS). 

The sampling method in this study was census and 1414 documents were extracted from Scopus database in health information 

seeking behavior. Data analysis was done through CRExplorer software program 

Results: Seven book titles and 21 articles were the most co-cited, which shows the influence of articles in the formation of the 

historical roots of health information seeking behavior. This area was influenced by books in the fields of communication and 

psychology. However, signs of works related to library and information science, health literacy, and research methodology were 

also gradually observed in co-cited references. 

Conclusion: It can be predicted that the field of health information seeking behavior will have more influence from the field of 

health and its related theories in the coming years with the increase of publications; accordingly, establishing its position as an 

emerging field and regardless of the field of information-seeking behavior, it will gain higher status than before. 
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