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سـالمت در   ةبررسی وضعیت انتشار علم در حوز
  حج و زیارت

ـ عبـاس ح  ،۱نواب شمس پور   يياحمـد موسـا   ،۲درزادهي
   ۴ناصر چرخساز، ۳سنجري

كارشناس ارشد بيوشيمي، مركز تحقيقات سالمت در حـج   -١
 .و زيارت، تهران، ايران

زيـارت، تهـران،    حج و يپزشکي داروسازي، مركز ادكتر -۲
 .ايران

احمـر، تهـران،    س روابط عمومي، جمعيـت هـالل  كارشنا  -٣
 .ايران

يت ردكتراي پزشكي، مركز تحقيقات مـدي : نويسندة مسئول -٤
 .سالمت در حج و زيارت، تهران، ايران

Email: charkhsaz@hmc.ir 

  ۲/۴/۹۰: پذيرش مقاله                      ۱۶/۳/۹۰: وصول مقاله

  چکیده
 يژوهشـ پ - يچاپ مقاالت در مجالت علمـ  :مقدمه

آنها قبل از چاپ  يو داور يقاتيتحق يکه حاصل کارها
انتشار  .است يدات علمين توليتر از مهم يکيباشد،  يم

پـژوهش در   ةکننـد  فيکه توص يسنج علم يها شاخص
ـ تواند عنصر مف ياست م ياجتماعات مختلف علم  د وي

و  يگـذار  اسـت يس ق ويـ ت تحقيريمـد  يبرا يکارآمد
   .کانات در علوم باشدص بودجه و اميتخص يچگونگ

  

  

  

  

  

  

  

هدف از اين مطالعه بررسـي وضـعيت انتشـار علـم در     
  . سالمت در حج و زيارت است ةحوز

 به سنجي مطالعات علم ةدر حوز پژوهش اين :ها روش
را  پـژوهش  مـورد   ةجامعـ  .شـد  انجـام  پيمايشي روش

سـالمت در حـج و    ةتمامي مقـاالت مربـوط بـه حـوز    
تمـامي  . دهـد  تشكيل مـي    pubmedزيارت در پايگاه

مقاالت بر اساس تعـداد توليـدات علمـي نويسـندگان،     
ها، كشورها، نشريات و بر اساس سهم كشورها  سازمان

  . در توليد علم استخراج گرديد

مقاله در اين حوزه منتشر شده است كه  ۳۹۱ :ها  یافته
كارآزمـايي بـاليني وجـود     ۳ فقـط مقاله مـروري و   ۲۸

سـهم ايـران    .اصيل پژوهشي بود مقاالت ةداشت و بقي
  . اصيل بود ةمقال ۸ فقط

فعاليت كـم   ةدهند نتايج اين تحقيق نشان :گیري نتیجه
سـالمت   ةپژوهشگران داخلي و حتي خارجي در حوز

با توجه به اينكـه مشـكالت و   . استدر حج و زيارت 
هاي سالمت در حـج و زيـارت مخـتص جهـان      چالش

نـه اسـت،  فرصـت    خاورميا ةاسالم و بيشـتر در منطقـ  
مناسبي براي توليد علم و پيشـرو شـدن كشـورمان در    

  . خاص است ةاوري در اين حوزتوليد علم و فنّ

سنجي،  زيارت، علم سالمت در حج و :کلمات کلیدي
  .جهان اسالم، ايران، توليد علم

mailto:charkhsaz@hmc.ir
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  مقدمه
 -يعلمـ  مجـالت  در شـده  چـاپ  تعـداد مقـاالت  

 تيوضـع  يابيارز مهم يها شاخص جمله از يپژوهش
ـ ا تعداد شيافزا ).۱( باشد يم کشور ياورفنّ و علم  ني

ـ تول رشد نشانگر مقاالت ـ ا در علـم   دي  يارتقـا  و راني
ـ  و علـم  گـاه يجا ـ   در کشـور  ياورفنّ  و يسـطح داخل

 چاپ مقاالت آمار از اطالع ).۲(بود  خواهد يالملل نيب

ـ توز يچگـونگ  و معتبـر  اتينشـر  در شـده   در آن عي

ـ  يعلمـ  مختلف يها گروه و ها رشته  کمـک  توانـد  يم

 در يعلم يها از گروه کي هر سهم يابيارز در يمؤثر

  ).۳( باشد علم ديتول

توليدات علمي يكـي از ابزارهـاي ارتقـاي سيسـتم     
تعـداد مقـاالت    .بهداشتي و سالمت هـر کشـور اسـت   

سـالمت هـر کشـور شاخصـي از      ةمنتشر شده در حوز
و  مـي شـود  ارتقاي سيستم سالمت آن کشور محسوب 

بنـدي   رها بر اسـاس توانـايي توليـد دانـش طبقـه     کشو
 ديگر افزايش تعـداد  انتشـارات  سوي از ). ۴( شوند مي

 ةهـاي حـوز   علمي با مطرح کردن مشـکالت و چـالش  
هـايي در ايـن زمينـه را در پـي      سالمت ارائـه راه حـل  

انتشار تحقيقـات پزشـکي بـا کـاربردي     . خواهد داشت
رتقـاي کيفـي   در ا سالمت مستقيماً ةکردن علم در حوز

پژوهشــگران، شــاغالن در بخــش بهداشــت و تصــميم 
ــوز  ــازان ح ــ  ةس ــالمت م ــتؤس ــار  ).۵( ثر اس انتش

پـژوهش در   ةف کننديکه توص يسنج علم يها شاخص
ـ تواند عنصر مف ياست م ياجتماعات مختلف علم  د وي

و  يگـذار  اسـت يس ق ويـ ت تحقيريمـد  يبرا يکارآمد
 اشـد ص بودجه و امکانـات در علـوم ب  يتخص يچگونگ

هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت انتشـار علـم    .)۶(
سالمت در حج و زيارت و بررسـي جايگـاه    ةدر حوز

  . كشورمان ايران است

  ها روش
سـنجي در   اين پژوهش به صورت يک بررسي علم

قـاالت  منظور بررسي م به. انجام شده است ۲۰۱۱  سال
ايـن سـايت يکـي از    . ن اسـتفاده شـد  ياز سايت مـدال 

علوم پزشکي  ةي جستجو و بازيابي منابع حوزها محيط
مرکـز ملـي اطالعـات بيوتکنولـوژي     وسيلة  بهاست که 

)(NCBI=National Center for 

Biotechnology Information  واقع در کتابخانـة 
اين سايت امکـان  . ملي پزشکي آمريکا تهيه شده است

 ۴۵۰۰ميليـون مقالــه از   ۱۶جسـتجو در ميـان بــيش از   
تمـامي  . اسـت  كـرده پزشـکي را فـراهم    علـوم  ةنشري

 اطالعات مربوط به مقاالت از مركـز اطالعـات علمـي   
pubmed ــد ــراي . اســتخراج گردي ــدي ب كلمــات كلي

ــتجو  ، hajj ،pilgrism(hadj,haq)جســـــــــــــ
pilgrimage ،karbala ،madineh ،mecca ،

islam اهدافي كه اين پژوهش مد نظـر داشـت   . بودند
االتي را براي ؤها و س ينهاين بود كه پژوهشگران چه زم

االتي ؤهـا و سـ   گزينند و چه زمينـه  پژوهش خود بر مي
چـه كسـاني و چـه    و  مورد غفلـت واقـع شـده اسـت    

 .دهند ها را انجام  مي كشورهايي و در كجا پژوهش

  ها  یافته
   ۲۰۰۰مطالعات قبل از سال  -الف

 :قرن نوزدهم ميالديمطالعات  - ۱

ج و زيـارت  سالمت در ح ةاولين مطالعات در حوز
در مجمـوع سـه مطالعـه در    . گردد ميبر  ۱۸۹۴به سال 

پس  ها خورد كه به بررسي بيماري به چشم مي ۱۹قرن 
ن كشور مصـر  امحققوسيلة  بهحج  ازن ااز بازگشت زائر
  . انجام شده است

 :مطالعات قرن بيستم ميالدي - ۲

 ۱۹۹۹تا  ۱۹۵۵هاي  مطالعه بين سال ۳۲در مجموع 
سالمت  ةدر حوز  pubmedدر در مجالت نمايه شده 
معابـد   ةمطالعـه نيـز در حـوز    ۳و در حج موجود بـود  

  .و مسائل مربوط به تجمعات انبوه بود ها هندي

درصد فراواني كشورهاي فعـال در   ۱ ةنمودار شمار
. دهد ميرا نشان  ۲۰۰۰توليد علم در قبل از سال  ةحوز

درصد بيشترين ميزان توليدات علمي را  ۵۹عربستان با 
  ).۱ ةنمودار شمار(داشت  ۲۰۰۰در قبل از سال 



 بررسي وضعيت انتشار علم در حوزة سالمت در حج و زيارت
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درصد بيشترين فراواني را در  ۳۵هاي عفوني با  بيماري 
 بين موضوعات پژوهشي به خـود اختصـاص داده بـود   

  ).۲ ةنمودار شمار(
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

درصد فراواني توليد علم به تفكيك  -۱ ةنمودار شمار
كشورها قبل   ۲۰۰۰از سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

درصد فراواني توليد علم به تفكيك   -۲ ةنمودار شمار
  ۲۰۰۰موضوع پژوهشي قبل از سال 

 
  ميالدي  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰ -ب

مـورد   ۸ شـد كـه  مطالعه بررسـي   ۲۶۳در مجموع 
مطالعه مروري و بقيه مطالعات اصيل ۱۳مطالعه موردي، 

ــد ــي  ۳ة نمــودار شــمار. پژوهشــي بودن درصــد فراوان
بعـد از سـال   توليـد علـم در    ةكشورهاي فعال در حوز

درصد بيشـترين   ۵۴عربستان با . دهد ميرا نشان  ۲۰۰۰
داشـت   ۲۰۰۰ميزان توليدات علمي را در بعد از سـال  

  ).۳ ةنمودار شمار(

درصد بيشترين فراوانـي   ۴۲ي عفوني با ها بيماري 
را در بين موضوعات پژوهشي به خود اختصـاص داده  

ال هرچند نسبت بـه قبـل از سـ    ).۴ ةشمار نمودار( بود
ي تنفسي موضوعات پژوهشي بيشتري ها بيماري ۲۰۰۰

  . را به خود اختصاص داده بود
  

  

  

  

 

  

درصد فراواني توليد علم به تفكيك  -۳ ةنمودار شمار
  ۲۰۰۰كشورها بعد  از سال 

  
  
  
  
  
  
  
  

درصد فراواني توليد علم به تفكيك   -۴ ةنمودار شمار
  ۲۰۰۰ موضوع پژوهشي بعد  از سال

  بحث
زيـارت از   سـالمت در حـج و   ةت در حـوز مطالعا

قدمت بسيار، ولي از كثـرت كمـي برخـوردار اسـت و     
  pubmed مقاله در ايـن حـوزه در پايگـاه     ۳۹۱ فقط

 ۳ فقـط مقاله مـروري و   ۲۸نمايه شده است كه شامل  
و  بقيه مقـاالت اصـيل پژوهشـي     بود كارآزمايي باليني

  . بودند
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بيشـتر بـر   جهـاني   ةدر حالي كه مطالعات در حـوز 
مطالعات عفوني مانند بيماري مننژيت و وبا است كه در 

ي جدي، كمتر به عنـوان  ها با پيشگيري ،هاي اخير سال
گذاران سالمت در حج و زيارت كشور  دغدغه سياست

ي هـا  بوده اسـت و مشـكالتي همچـون بـروز بيمـاري     
 حاصلعضالني، تروماهاي  تنفسي، گوارشي، اسكلتي و

ن ااي در زائر ي زمينهها االي بيماريشيوع ب از سوانح  و
ــترين   ــارتي بيش ــتي كشــورهاي زي و مشــكالت بهداش

همچنين هيچ  ).۷( دغدغه كارگزاران سالمت بوده است
عتبـات عاليـات وجـود     سالمت در ةاي در حوز مطالعه
ـ    .نداشت سـالمت در   ةدر حالي كـه مطالعـات در زمين

 ابيشـترين كـاربرد ر  ) عتبات عاليـات (سفرهاي زيارتي 
  . براي زائرين كشور ما دارد

به بررسي مشـاركت  ) ۱۳۸۵(بوري و پورساسان ص
ـ   ۲۰۰۵ايران در توليد علم جهاني سال   ةبراسـاس نماي

ــي   ــات علم ــوم در مؤسســه اطالع ــتنادي عل ) ISI(اس
ايـران   ةهاي نمايه شد در اين سال تعداد مقاله. پرداختند

، )درصد مقدار جهاني% ۴۲(عنوان  ۵۴۲۳در علوم پايه 
درصــد مقــدار % ۱۳(عنــوان  ۲۲۵در علــوم اجتمــاعي 

 ۰۸/۰(عنــوان  ۱۱و در علـوم انســاني و هنـر   ) جهـاني 
 ۳۶/۰(عنوان  ۵۶۵۹و در مجموع ) درصد مقدار جهاني
 ،صرف نظر از كشـور تركيـه  . بود) مقدار درصد جهاني

، چنداني در توليد علم نداشت ةحاضر رتب ةكه در مطالع
نخست  ةان و همسايه رتبايران در بين كشورهاي مسلم

در حـالي كـه در    .)۸( توليد علـم جهـاني را داراسـت   
سـالمت در حـج و زيـارت     ةمطالعات مربوط به حـوز 

  . هنوز كشورمان به جايگاه واقعي خود نرسيده است

به بررسي كمـي مطالعـات    فقطحاضر  ةته مطالعبال
پرداخته و به دليل كمبود مطالعـات بـه مباحـث كيفـي     

 يي استنادي بـه مقـاالت نپرداختـه   ها صمقاالت و شاخ
 در. شـود  مـي است كه از نقاط ضعف مطالعه محسوب 

 حاضر تحقيق ةمشاب تحقيقيكه  شود پيشنهاد مي نهايت
 علمـي  توليدات كيفي و وضعيت كمي از آگاهي براي 

 يهـا  فعاليـت  از عينـي  تصويري تا شود كشورها انجام

  .گردد هئارا علمي

   يگیر نتیجه
ــن ت  ــايج اي ــان نت ــق نش ــد حقي ــم   ةدهن ــت ك فعالي

سـالمت   ةپژوهشگران داخلي و حتي خارجي در حوز
با توجه به اينكـه مشـكالت و   . استدر حج و زيارت 

هاي سالمت در حـج و زيـارت مخـتص جهـان      چالش
خاورميانـه اسـت،  فرصـت     ةاسالم و بيشـتر در منطقـ  

مناسبي براي توليد علم و پيشـرو شـدن كشـورمان در    
 . خاص است ةاوري در اين حوزتوليد علم و فنّ
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Abstract 
Introduction: One of the most important scientific products is to publish the articles in 

scientific research journals that are the result of research works and to judge them 

before printing. Scientometric indicators publication that describes the research in 

different scientific communities is a useful element for research management and 

allocation of funds and facilities in sciences. The purpose of this research is to study the 

field of health science publishing in Hajj and pilgrimage. 

Methods: The survey is conducted in the field of scientometric studies. All articles 

related to the health in Hajj and pilgrimage are studied in the pubmed database. All 

articles are extracted based on the number of scientific products, organizations, 

publications and also countries contributions in science publishing. 

Findings: 391 papers were published in the health field including 28 review articles, 3 

clinical trials, and the rest were as the original research papers. Iran had only 8 

original articles. 

Conclusion: According to the results, the local and even foreign researchers had low 

activity in the field of health in Hajj and pilgrimage. Regarding the health problems and 

challenges in Hajj which is allocated to the Islam world and the Middle East region, it 

is an opportunity for Iran to be a pioneer of technology and science production in this 

field. 

Keywords: health in Hajj & pilgrimage, scientometric, the Islam world, scientific 

production. 
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