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Abstract 

 

Background and Purpose: The qualitative and quantitative study of 

scientific productions in different fields, as well as the review of the papers 

indexed in reliable citation indexes, has become a modern approach defined 

as scientometrics. The current research aimed to assess the position of 

scientific productions of researchers in the field of Quran and health in the 

Scopus database in terms of quantity and quality using scientometric 

techniques. 

Materials and Methods: This research was an applied descriptive study 

carried out as citation analysis. The research population includes scientific 

productions in the field of Quran and health in the Scopus database within 

1989-2018. The data obtained from the study of production, prominence, 

and citation indices were analyzed in Excel software. 

Results: As evidenced by the obtained results, the scientific 

productions indexed in Scopus database in the field of Quran and health 

within1989-2018 had an average annual growth of 11.4%. The highest 

percentage of scientific production prominence within 2016-2018 and the 

correlation coefficient between the production index and index of scientific 

productions prominence in the field of Quran and health was obtained at 

0.54. Scientific productions in the medical category account for 51% of the 

total scientific productions in the field of Quran and health. In terms of 

citation index, each document received an average of 5.89% citations. 

Conclusion: Based on the results of the present study, researchers in 

this field have strived to study the undiscovered aspects. Nevertheless, 

different researchers are required to take more effective steps to identify the 

potential of this valuable resource in the field “Quran and Health”. 
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 ی پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت در پایگاه اسکوپوسجایگاه تولیدات علم

 

 91      1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره 

 

 

  
 لیدات علمی پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت بررسی کمّی و کیفی جایگاه تو

 

 *4سیدحسینی شهره ،3عموری الهام ،2بصیریان جهرمی رضا ،1خسروی عبدالرسول
 

 

 
 

 

 چكیده

های موضوعی رصد کمّی و کیفی تولیدات علمی در حوزه سابقه و هدف:

های معتبر به شاخه مهمی از نامهشده آن حوزه در نمایهگوناگون و بررسی مقاالت نمایه

شهرت یافته است. در این راستا پژوهش « سنجیعلم»های مطالعاتی تبدیل شده که به حوزه

سنجی، جایگاه تولیدات علمی پژوهشگران حوزه های علمی از تکنیکریگبهرهحاضر با 

 کند.قرآن و سالمت را در پایگاه اسکوپوس ازنظر کمّی و کیفی بررسی می

است و با روش تحلیل استنادی  کاربردی-پژوهش حاضر توصیفی ها:مواد و روش

و سالمت در پایگاه  انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تولیدات علمی حوزه قرآن

از بررسی  آمدهدستبههای ی است. دادهالدیم 8199تا  9191های اسکوپوس بین سال

 شد. لیوتحلهیتجزاکسل  افزارنرمهای تولید، برجستگی و استنادی با استفاده از شاخص

شده در پایگاه اسکوپوس در حوزه قرآن نتایج نشان داد تولیدات علمی نمایه ها:یافته

داشته است. بیشترین  درصد 4/99رشد متوسط ساالنه  8199تا  9191های المت بین سالو س

و ضریب همبستگی بین شاخص  8199تا  8192های درصد برجستگی تولیدات علمی در سال

آمد. تولیدات  دستبه 44/1تولید و شاخص برجستگی تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت 

قرآن و سالمت را به خود  کل تولیدات علمی حوزهدرصد از  49علمی در رده پزشکی 

درصد استناد  91/4میانگین  طوربهشاخص استناد نیز هر مدرک  ازنظراختصاص داده است. 

 دریافت کرده است.

نتایج پژوهش حاضر از تالش رو به رشد پژوهشگران این حوزه  هرچند استنتاج:

ضرورت دارد پژوهشگران  حالنیباا، ای حکایت داردنشدههای کشفجنبه نسبت به بررسی

های های مؤثرتری در راستای شناساندن ظرفیتی هدفمند، گامهایگذاراستیسمختلف با 

 های بهداشت و سالمت بردارند.بالقوه این منبع ارزشمند در حوزه

 

 سنجی، قرآنپایگاه اسکوپوس، تولید علمی، سالمت، علم :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 کتابداری و دانشیار، گروه -1

رسانی پزشکی، دانشکده اطالع

پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

 بوشهر، بوشهر، ایران

 استادیار، گروه کتابداری و -2

رسانی پزشکی، دانشکده اطالع

پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

 بوشهر، بوشهر، ایران

کارشناس ارشد مدیریت و  -3

 ریزی آموزشی، گروهبرنامه

یزی آموزشی، مدیریت و برنامه ر

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه 

 علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

استادیار، گروه کتابداری و  -4

رسانی پزشکی، دانشکده اطالع

دانشگاه علوم پزشکی  پیراپزشکی،

 بوشهر، بوشهر، ایران
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 4۳۱8 مرداد 41دریافت: 

 4۳۱8 آذر 9۱اصالحات: 

 4۳۱8 دی 41پذیرش: 

 یمرورمقاله 
 .88-88صفحه:  1911، سال 1، شماره 8دوره 

 دين و سالمت 

 کمّی و کیفی جایگاه تولیدات علمی پژوهشگران  بررسی. شهره، سیدحسینی ؛الهام عموری، ؛رضا بصیریان جهرمی، ؛عبدالرسول، خسروی :استناد

(.فارسی) 88-88 (:9)8؛9311 بهار و تابستانو سالمت،  . دینحوزه قرآن و سالمت
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 رانو همکا خسروی عبدالرسول

 

 1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره   88

 

 همقدم

است و  ترین معجزه پیامبر اسالمقرآن مهم

 هاآنهای برجسته فراوانی دارد که اهتمام به ویژگی

تر این کالم نورانی شود. تواند متضمّن شناخت عمیقیم

یکی از وجوه شاخص این کتاب، توجه به موضوعاتی با 

چه از منظر فردی و چه از –محوریت سالمت و بهداشت 

 333در قرآن بیش از  کهیطوربهاست؛  -منظر اجتماعی

(. اهمیتی 1آیه به موضوع بهداشت و سالمت اشاره دارد )

سالمت و بهداشت قائل شده تا بدان حد  که قرآن برای

ال »  فرماید:است که پیامبر اسالم در کالمی ارزشمند می

ی در زندگی نیست، ری)خ «خَیر فی الحَیاه اِلّا مع الصِّحه

(. از همین منظر، بسیاری از 2مگر با سالمتی( )

اند به فراخور کوشیده رمسلمانیغپژوهشگران مسلمان و 

ای خود، به زاویه یا سپهر اندیشه های حاکم بردیدگاه

زوایایی از موضوع سالمت و بهداشت در آیات قرآن 

 بپردازند.

شده در عرصه قرآن و سالمت های انجامپژوهش

تواند این بشارت را برای انسان معاصر به همراه داشته می

های گرفتن از آموزهتوان با الهامباشد که هنوز هم می

ای را در پیشگیری از های تازهقرآن و کالم وحی، افق

و  3گشود )ها ها و حتی درمان برخی از ناخوشیبیماری

(؛ مفاهیمی که تجلی آن در آیات قرآنی و در پیوند با 4

مباحثی چون سالمت روان، سالمت جسم، سالمت 

یابد. بیشتر پیروان دین اجتماعی و نظایر آن نمود می

های کاملی رالعملاسالم بر این باورند که در قرآن دستو

شدن برای سالمتی جسم و درباره چگونگی اهمیت قائل

ی ااندازهبه(. اهمیت این موضوع 5روح ارائه شده است )

مرکز »است که از حدود یک دهه پیش در کشور ما 

های علوم در دانشگاه« تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب

پزشکی تهران و شیراز با هدف استخراج مفاهیم طبی 

یات قرآن و روایات آغاز به کار کرده است. این در حالی آ

است که سایر کشورهای مسلمان نیز از این موضوع غافل 

های اند و پژوهشگران خود را نسبت به انجام پژوهشنبوده

اند. این کار بنیادی و کاربردی در این زمینه ترغیب کرده

للی المدادهای علمی در عرصه ملی و بینسبب تولید برون

 شده است.

دادهای علمی حوزه قرآن و سالمت مانند هر برون

های تا زمانی که نتواند راهی به شبکه حوزه دیگری از علم

های اطالعاتی بیابد، امکان در معرض دید علمی و پایگاه

قرارگرفتن و نقد مخاطبان را نخواهد یافت. بدیهی است 

خود را با های هر پژوهشگری نیز تمایل دارد نتایج یافته

سایر اندیشمندان و حتی عموم مردم به اشتراک بگذارد و 

از بازخوردهای آنان در زمینه محتوای اثر خود آگاهی 

سال از نزول  1433با گذشت بیش از  کهییازآنجایابد. 

ای از رموز آیات این نخستین آیات قرآن، بخش عمده

مباحث مرتبط با بهداشت و  ازجملهکتاب آسمانی 

نشده نظران این عرصه کشفحتی نزد صاحب سالمت،

هایی باقی مانده است، ضرورت دارد در این رابطه پژوهش

های چنین صورت پذیرد. نتایج و یافته جانبههمه

تر و تواند اثربخشی گستردههایی زمانی میپژوهش

الملل مجال ظهور تری بیابد که در عرصه بینشمولجهان

 و بروز بیابد.

دادهای علمی انتشاریافته در یک حوزه آثار و برون

الملل به لحاظ کمّی و موضوعی خاص و در عرصه بین

دهد یک جامعه کیفی شاخص مهمی است که نشان می

گیری از آخرین دستاوردهای علمی چگونه علمی در بهره

های قرآنی با محوریت (. طبیعتاً پژوهش6کند )عمل می

نیستند؛  مستثنابهداشت و سالمت نیز از این قاعده 

هایی با های اخیر انجام پژوهشکه طی سالیاگونهبه

محوریت اعتقادات و باورهای اسالمی و قرآنی در پیوند با 

(. 7های بهداشتی و درمانی افزایش یافته است )مراقبت

های موضوعی رصد کمّی و کیفی تولیدات علمی در حوزه

در  شده آن حوزهگوناگون و بررسی مقاالت نمایه

های معتبر در چند دهه گذشته به شاخه مهمی نامهنمایه

« سنجیعلم»های مطالعاتی تبدیل شده که به از حوزه

های اطالعاتی (. در میان انواع پایگاه4شهرت یافته است )

سنجی و رصد برای علم هاآنتوان از المللی که میبین

ز ( اScopusتولیدات علمی بهره برد، پایگاه اسکوپوس )

هاست ( یکی از بهترینElsevierمجموعه انتشارات الزویر )
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 ی پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت در پایگاه اسکوپوسجایگاه تولیدات علم

 

 81      1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره 

 

پایگاه استنادی و  نیتربزرگ(. پایگاه اسکوپوس 8)

کننده مطالعات دارای داوری در شناختی نمایهکتاب

هزار عنوان  24دنیاست. این پایگاه در حال حاضر بالغ بر 

سازی های موضوعی مختلف نمایهمجله را در حوزه

شده در آن به سال پوشش مدارک نمایهکند که می

میالدی و پوشش استنادهای مدارک آن به سال  1788

 (.8گردد )بازمی 1773

رود بخش با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می

شده توسط پژوهشگران ای از مطالعات قرآنی انجامعمده

المللی نیز با محوریت بهداشت و سالمت در پایگاه بین

شدن چنین شده باشد. ضرورت نمایه اسکوپوس نمایه

است که در  روازآنمقاالتی در پایگاه اسکوپوس 

های علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد مقاالت 

شاخصی برای ارزیابی،  مثابهبهشده در این پایگاه نمایه

رو شود. ازاینفاده میارتقا و امتیازدهی به پژوهشگران است

انجام پژوهشی که از ابعاد مختلف تولیدات علمی حوزه 

المللی قرآن و سالمت را در این پایگاه اطالعاتی مهم بین

یابد. پژوهش حاضر بر آن است بررسی کند، ضرورت می

شده در پایگاه ضمن بررسی کمّی تولیدات علمی نمایه

قرآن و سالمت، های گوناگون در حوزه اسکوپوس از جنبه

را نیز طی بازه زمانی  هاآنهای کیفی برخی ویژگی

 ساله مطالعه کند.سی
 

 اهداف پژوهش

تعیین وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در  -1

منظور از پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص تولید )

شاخص تولید، تعداد مقاالت منتشرشده در پایگاه 

ه در حوزه قرآن و شدهای مطالعهاسکوپوس طی سال

 ؛(سالمت است.

تعیین وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در  -2

 پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص برجستگی؛

تعیین وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در  -3

 پایگاه اسکوپوس به تفکیک کشورهای مختلف؛

های حوزه قرآن تعیین وضعیت روند موضوعی پژوهش -4

 گاه اسکوپوس؛و سالمت در پای

تعیین وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در  -5

 پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص استناد.

 

 ها مواد و روش

کاربردی با هدف -توصیفی صورتبهپژوهش حاضر 

شناسایی وضعیت کمّی و کیفی تولیدات علمی 

پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت در پایگاه اسکوپوس طی 

( به روش تحلیل استنادی 2318تا  1778سه دهه اخیر )

ی اجرا شده است. منظور از شناسایی وضعیت سنجعلمو 

و  هاآنکمّی تولیدات علمی، محاسبه شاخص تولید 

منظور از شناسایی وضعیت کیفی تولیدات علمی، محاسبه 

و  7ست )هاآنشاخص برجستگی و شاخص استنادی 

آن و (. همچنین منظور از تولیدات علمی حوزه قر13

سالمت، تمامی مقاالتی است که در حوزه موضوعی قرآن 

تا  1778های و سالمت در پایگاه اسکوپوس طی سال

بنابراین، جامعه پژوهش ؛ اندمیالدی نمایه شده 2318

حاضر و معیار ورود را تمامی تولیدات علمی در جهان در 

گیرد که تا پایان حوزه موضوعی قرآن و سالمت دربر می

منظور اند. بهدر پایگاه اسکوپوس نمایه شده 2318سال 

ها از پایگاه اسکوپوس استفاده شد. برای گردآوری داده

)به « قرآن»های مختلف نوشتاری واژه این کار صورت

و کلیدواژه  انگلیسی( در فیلدهای عنوان، چکیده

قرآن »بازیابی مقاالت با موضوع  منظوربهوجو شد. جست

 qoran OR quran»وجوی جست، از راهبرد «و سالمت

OR koran OR kuran OR qor’an OR qur’an OR 

kor’an OR kur’an » .نتایج حاصل  ازآنپساستفاده شد

ی، پرستاری، داروسازی، پزشکدندانهای پزشکی، به حوزه

ی، شناسیمنیاشناسی، بیوشیمی، ژنتیک، بیولوژی، روان

ای یهای پزشکی و حرفهشناختعصبی، شناسیباکتر

سالمت  ی حوزه بهداشت وهارمجموعهیزمحدود شد که 

شده در رکورد )مقاالت نمایه 512هستند. بر همین اساس

پس از ورود  آمدهدستبههای اسکوپوس( بازیابی شد. داده

منظور محاسبه شدند. به لیوتحلهیتجزاکسل،  افزارنرمبه 

 نرخ رشد تولیدات علمی از آزمون رگرسیون نمایی

(Exponential regression)  و برای بررسی همبستگی

شاخص تولید و شاخص برجستگی )با توجه به توزیع 
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 ها( از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.نرمال داده

 

 هایافته

وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

 پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص تولید

مت در وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سال

های پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص تولید طی سال

ساله در  3دوره زمانی  13میالدی در  2318تا  1787

 ارائه شده است. 1جدول 

شده از پایگاه اسکوپوس طی بر اساس مدارک بازیابی

تولیدات  3861میالدی، از میان  2318تا  1787های سال

های حوزه رکورد در 512علمی مستخرج در حوزه قرآن، 

ی، پزشکدندانموضوعی مرتبط با سالمت )پزشکی، 

شناسی، بیوشیمی، ژنتیک، پرستاری، داروسازی، روان

ی و شناختعصبی، شناسیباکتری، شناسیمنیابیولوژی، 

درصد از  26/13بنابراین، ؛ های پزشکی( قرار داشتحرفه

میالدی  2318تا  1787های های حوزه قرآنی سالپژوهش

های مرتبط با سالمت قرار دارد که درصد جموعهدر زیرم

 مطلوبی نیست.

بررسی جایگاه پژوهشگران حوزه سالمت و قرآن 

دهد طی دوره کشور ایران در تولیدات جهانی نشان می

درصد از کل  48/21 درمجموعشده، زمانی بررسی

تولیدات جهانی از سوی پژوهشگران ایرانی منتشر شده 

و هشگران ایرانی با موضوع قرآن است. تولیدات علمی پژو

میالدی به بعد  2334سالمت و بهداشت از سال  تیمحور

در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. همچنین بیشترین 

درصد تولیدات علمی قرآن و سالمت کشور به دوره زمانی 

 55/13 باًیتقرمیالدی تعلق دارد که  2315تا  2313

نیمی از  باًیتقرت )درصد از انتشارات حوزه قرآن و سالم

تولیدات علمی ایران در حوزه قرآن و سالمت( را به خود 

 (.1جدول است )اختصاص داده 

 

وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

 پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص برجستگی

وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص برجستگی طی 

 3دوره زمانی  13میالدی در  2318تا  1787های سال

ارائه شده است. شاخص برجستگی،  2ساله در جدول 

شود و درصدی است که شاخصی کیفی محسوب می

درصد از تولیدات علمی  73پایگاه اسکوپوس برای بیش از 

گرفته است که ترکیبی از  در نظرشده در این پایگاه نمایه

عداد مشاهده مدرک در سه سنجه تعداد استنادات، ت

 پایگاه اسکوپوس و میانگین امتیاز استناد آن مدرک است.

درصد برجستگی تولیدات علمی پژوهشگران حوزه 

قرآن و سالمت با گذشت زمان افزایش یافته است. 

های بیشترین درصد برجستگی به تولیدات علمی سال

، 2اختصاص دارد. با توجه به جدول  2318تا  2316

تگی بین شاخص تولید و شاخص برجستگی ضریب همبس

درصد و  54/3تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت 

 (.2آمد )جدول  دستبه داریمعن

 

 : عملکرد پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت بر اساس شاخص تولید4جدول 
 سالهمی ایران در دوره سیدرصد کل تولیدات عل سالهدرصد کل تولیدات علمی در دوره سی تعداد تولیدات علمی دوره زمانی

4۱8۱-4۱۱4 8 56/1 3 

4۱۱1-4۱۱1 16 13/3 3 

4۱۱1-4۱۱1 13 75/1 3 

4۱۱8-1999 13 75/1 3 

1994-199۳ 35 84/6 3 

1991-1992 21 13/4 17/3 

1991-199۱ 37 62/7 57/3 

1949-1941 138 37/21 27/4 

194۳-1941 138 75/26 55/13 

1942-1948 127 81/24 86/5 

 48/21 133 512 مجموع
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 عملکرد پژوهشگران قرآن و سالمت بر اساس شاخص برجستگی :1جدول 
 همبستگی شاخص تولید و شاخص برجستگی تولیدات علمی میانگین درصد برجستگی مقاالت تعداد تولیدات علمی دوره زمانی

4۱8۱-4۱۱4 8 3 

54/3 

4۱۱1-4۱۱1 16 3 

4۱۱1-4۱۱1 13 43/53 

4۱۱8-1999 13 44/53 

1994-199۳ 35 67/67 

1991-1992 21 33/58 

1991-199۱ 37 32/67 

1949-1941 138 71/63 

194۳-1941 138 41/67 

1942-1948 127 73/71 

 

وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

 پایگاه اسکوپوس به تفکیک کشورهای مختلف

رهای مختلف در تولیدات جایگاه پژوهشگران کشو

 ارائه شده است. 3علمی حوزه قرآن و سالمت در جدول 

بررسی جایگاه پژوهشگران کشورهای مختلف در 

دهد از بین تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت نشان می

آمریکا  متحده االتیا(، 113) رانیاکشور، به ترتیب  63

س ( و انگلی42(، عربستان سعودی )52(، مالزی )83)

(، بیشترین مقاالت را در حوزه قرآن و سالمت 25)

درصدی در  48/21بنابراین، ایران با داشتن سهم ؛ اندداشته

در حوزه  تولیدات علمی، رتبه اول انتشار تولیدات علمی را

 (.3قرآن و سالمت به خود اختصاص داده است )جدول 

 

تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت به تفکیک  :۳ جدول

 ای مختلفکشوره

 تولیدات علمی دکنندهیتولکشورهای 
درصد کل تولیدات علمی 

 سالهدر دوره سی

 48/21 113 ایران

 21/16 83 آمریکا متحده االتیا

 16/13 52 مالزی

 23/8 42 عربستان صعودی

 88/4 25 انگلیس

 33/4 22 کره جنوبی

 71/3 17 فرانسه

 71/3 17 ترکیه

 12/3 16 پاکستان

 73/2 14 مصر

 73/2 14 اسرائیل

 54/2 13 کانادا

 15/2 11 ایاسترال

 56/1 8 هلند

 37/1 7 هند

های قرآن و سالمت وضعیت روند موضوعی پژوهش

 در پایگاه اسکوپوس

 1 های قرآن و سالمت در نمودارروند موضوعی پژوهش

 ارائه شده است.

رده  7تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

ی شده است. عملکرد بنددستهموضوعی مختلف 

دهد های موضوعی مختلف نشان میپژوهشگران در رده

تولیدات علمی در رده پزشکی بیشترین فراوانی را داشته 

قرآن و سالمت را  درصد از کل تولیدات علمی حوزه 51و 

 (.1به خود اختصاص داده است )نمودار 

تعیین نرخ رشد تولیدات علمی قرآن و  منظوربه

های موضوعی مختلف طی دوره زمانی ت در ردهسالم

شده، از آزمون رگرسیون نمایی استفاده شده است. بررسی

شده، دهد طی دوره بررسینتایج این آزمون نشان می

 27/13تولیدات علمی رده موضوعی پرستاری با نرخ رشد 

درصد بیشترین میزان رشد و تولیدات علمی رده 

ی با نرخ رشد شناسکروبیمی و شناسیمنیاموضوعی 

اند. همچنین درصد کمترین میزان رشد را داشته -13/12

ی طورکلبهنرخ رشد تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت 

 (.2درصد بوده است )نمودار  4/11ساالنه 

 

وضعیت تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در 

 پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص استناد

ن و سالمت بر اساس پژوهشگران حوزه قرآ عملکرد

 ارائه شده است. 4شاخص استناد در جدول 

 سه  درمجموعتولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت 
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50.65%

15.31%

15.15%

9.77%

3.42%

2.12%
1.95% 1.30%

0.33%

تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت
پزشکی

روانشناسی و روانپزشکی

بیوشیمی، ژنتیک، بیولوژی

پرستاری

داروسازی

ایمنی شناسی و باکتری شناسی

عصب شناختی

حرفه های پزشکی

دندان پزشکی

  
 های قرآن و سالمت در پایگاه اسکوپوس: روند موضوعی پژوهش4نمودار 

 

 
 های موضوعی مختلف این حوزهرده : معادله رشد ساالنه تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در1نمودار 

 

 شاخص استناد ازنظر: عملکرد پژوهشگران حوزه قرآن و سالمت 1جدول 

 استنادهای دریافتی تعداد تولیدات علمی دوره زمانی
استنادهای دریافتی بدون 

 خوداستنادی

میانگین استناد دریافتی هر مقاله 

 )اثرگذاری استنادی(

4۱۱4-4۱8۱ 8 3 3 3 

4۱۱1-4۱۱1 16 1 1 36/3 

4۱۱1-4۱۱1 13 13 7 3/1 

1999-4۱۱8 13 23 16 3/2 

199۳-1994 35 65 57 86/1 

1992-1991 21 75 84 52/4 

199۱-1991 37 211 172 41/5 

1941-1949 138 417 372 88/3 

1941-194۳ 138 875 775 48/6 

1948-1942 127 1276 1122 23/13 

 87/5 2648 3318 512 مجموع

 

 373استناد دریافت کرده که از این تعداد،  3318 دهه،

 ( از استنادهای دریافتی خوداستنادیدرصد 26/12استناد )

، تولیدات علمی این حوزه طی گریدعبارتبهبوده است. 

استناد  87/5میانگین  طوربه شده،های بررسیسال
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 723/3دریافت کرده و میانگین خوداستنادی نیز 

هر مدرک بوده است. بیشترین خوداستنادی به ازای 

 2318تا  2316های میزان اثرگذاری استنادی به سال

میانگین  طوربهها میالدی تعلق دارد که تولیدات این سال

 (.4)جدول  اندشدهبار استناد  23/13

 

 بحث

های تولید و پژوهش حاضر به بررسی شاخص

برجستگی تولیدات علمی پژوهشگران قرآن و سالمت، 

در پایگاه  هاآناستنادات  ی این تولیدات واثرگذار

های اسکوپوس طی دوره زمانی سی ساله، یعنی سال

 پرداخته است. 2318تا  1787

دهد طی دوره زمانی های پژوهش نشان مییافته

های حوزه قرآنی در درصد از پژوهش 26/13ساله، سی

ی توجهقابلهای مرتبط با سالمت قرار دارد که آمار حوزه

، تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت به حالنیباات. نیس

درصد رشد داشته  4/11لحاظ میانگین نرخ رشد، ساالنه 

است. این نرخ رشد با توجه به نرخ رشد تولیدات علمی 

دهد که در های علوم قرآنی آمار بهتری را نشان میحوزه

( و زنیگیشه، سهیلی 1388های منصوری، عصاره )پژوهش

(. این 12و  11( بررسی شده است )1374و احمدی )

های توان به تالش مضاعف پژوهشگران حوزهموضوع را می

شدن به مرتبط با سالمت، برای تولید علم و نزدیک

توان این امر را های پرتولید نسبت داد. همچنین میحوزه

ی کالن متولیان در راستای هایگذاراستیسناشی از 

طالعاتی در حوزه قرآن و ترغیب پژوهشگران به انجام م

 سالمت دانست. 

 Senelهای نتایج این بخش از پژوهش با یافته

( مبنی بر رشد نسبی مطالعات مرتبط با حوزه 2318)

و  ابراهیمی )مسیحیت، اسالم گانهسهسالمت در ادیان 

در پایگاه  2317تا  1775های یهودیت( طی سال

نرخ  جودونیباا(. 13دارد )آوساینس نیز مطابقت وب

( در 4/11رشد تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت )

برابر نرخ رشد تولیدات حوزه سالمت در سطح پایینی 

قرار دارد که با توجه به قرارداشتن کشورهای اسالمی 

های ایران در مرکز توجه برای انجام پژوهش ژهیوبه

های بیشتر در این گذاری در پژوهشقرآنی، لزوم سرمایه

 شود.یه میحوزه توص

همچنین بررسی جایگاه پژوهشگران حوزه سالمت و 

دهد طی قرآن ایران در تولیدات علمی جهانی نشان می

درصد از کل تولیدات  48/21شده، دوره زمانی بررسی

از سوی  و سالمتعلمی جهان در حوزه قرآن 

پژوهشگران کشورمان منتشر شده است که ایران را 

رتولید به لحاظ انتشار یکی از کشورهای پ عنوانبه

مقاالت علمی در حوزه قرآن و سالمت در پایگاه 

توان به اسکوپوس قرار داده است. این امر را نیز می

های مرتبط با تالش مضاعف پژوهشگران ایرانی حوزه

های شدن به حوزهسالمت برای تولید علم و نزدیک

توان دارای تولیدات علمی زیاد نسبت داد. همچنین می

های حوزه گذاراناستیسهای گذارینقش سرمایه به

بخشیدن به این قبیل پژوهشی در راستای اهمیت

  ها نیز اشاره کرد.پژوهش

اسفنجانی و  زادهحسن(، 2337حیاتی و ابراهیمی )

(، عبدخدا، قاضی میرسعید و نوروزی 1387همکاران )

صیامیان  و فروغی( و 1373(، عباسی و بیگلو )1387)

رشد های خود بر روند روبهنیز در پژوهش (2316)

های پزشکی و سالمت مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزه

(. با وجود نتایج این 16-14و  13-7داشتند ) دیتأک

رشد مقاالت ها و پژوهش حاضر بر روند روبهپژوهش

حوزه قرآن و سالمت در ایران، برخی پژوهشگران نیز در 

های حوزه د پژوهشای نرخ رشهای جداگانهپژوهش

( و بر 17،18اند )قرآن و سالمت در کشور را کم دانسته

گیری از قرآن در بهره قبولرقابلیغمیزان کم و 

های علوم پزشکی کشور های علمی دانشگاهدادبرون

( نیز 2318) Senel(.  مطالعه 1،17اند )داشته دیتأک

خاستگاه ادیان ابراهیمی از منطقه  هرچندنشان داد 

شده در زمینه مطالعات انجاماورمیانه بوده است، عمده خ

آوساینس، در رابطه میان مذاهب و سالمت در پایگاه وب

، کانادا و متحدهاالتیاای چون یافتهتوسعه کشورهای

 (.13بریتانیا صورت گرفته است )
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بیشترین درصد تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت 

میالدی  2315تا  2313های در سطح جهان به سال

از کل انتشارات علمی  چهارمکتعلق داشته که بیش از ی

طی این دوره  درصد( 75/26در حوزه قرآن و سالمت )

همچنین بیشترین درصد تولیدات  ساله بوده است.سی

علمی قرآن و سالمت کشور ایران نیز به دوره زمانی 

نیمی از  باًیتقرمیالدی تعلق دارد که  2315تا  2313

 55/13تولیدات علمی ایران در حوزه قرآن و سالمت )

درصد( را به خود اختصاص داده است. این موضوع 

دهنده آن است که رشد تولیدات علمی حوزه قرآن و نشان

 سالمت در ایران با نرخ رشد تولیدات علمی جهانی

توان به این موضوع نیز اشاره مطابقت دارد. همچنین می

ای از رشد تولیدات علمی حوزه قرآن عمدهکرد که بخش 

های پژوهشگران و سالمت در سطح جهانی مرهون تالش

 ایرانی در این عرصه است.

مطالعه تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت بر اساس 

شاخص برجستگی نشان داد میانگین درصد برجستگی 

درصد  73/53میالدی،  2318این مدارک تا پایان سال 

شدن بر چنین با افزایش دوره زمانی و اضافهبوده است. هم

تولیدات علمی این حوزه، شاخص برجستگی تولیدات 

همبستگی مثبت  دهندهنشانعلمی نیز افزایش یافته که 

های کمّی و کیفی )شاخص تولید و بین شاخص

توان گفت که در ی میطورکلبهست. هاآنبرجستگی( 

ش تعداد تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت، افزای

های کیفی )شاخص تولیدات علمی سبب افزایش شاخص

های استناد و برجستگی( شده است که با نتایج پژوهش

Tsay  وMa (2333( حیاتی و ابراهیم ،)2337)  و عباسی

 (.23و  13-7( همخوانی دارد )1373و بیگلو )

تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در سطح جهانی، 

پزشکی، پرستاری، ، دندانرده موضوعی پزشکی 7در 

شناسی، بیوشیمی، ژنتیک، بیولوژی، داروسازی، روان

های ی و حرفهشناختعصبی، شناسیباکتری، شناسیمنیا

ی شده است. عملکرد پژوهشگران در بنددستهپزشکی 

دهد رده موضوعی های موضوعی مختلف نشان میرده

 پزشکی بیشترین تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت را

تر در پژوهش نوری و داشته است که این موضوع پیش

قرار گرفته بود  دییتأ( نیز مورد 2312زارع فراشبندی )

(. پس از رده موضوعی پزشکی، بیشترین تولیدات 18)

های موضوعی علمی حوزه قرآن و سالمت در رده

شناسی، بیولوژی، ژنتیک و پرستاری قرار دارند. در روان

خ رشد مربوط به رده موضوعی این میان بیشترین نر

پرستاری و کمترین نرخ رشد مربوط به رده موضوعی 

 ی است.شناسکروبیمی و شناسیمنیا

مطالعه تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت بر اساس 

 2318شاخص استناد نشان داد این مدارک تا پایان سال 

اند بار مورد استناد قرار گرفته 3318 درمجموعمیالدی 

؛ بوده است 87/5میانگین  طوربههر مدرک که سهم 

شدن بر تولیدات بنابراین، با افزایش دوره زمانی و اضافه

علمی این حوزه، تعداد استنادهای دریافتی نیز افزایش 

. این هاستآنهمبستگی مثبت بین  دهندهنشانیافته که 

این واقعیت است که هرچه بر کمیت  دکنندهییتأموضوع 

آن  موازاتبه، شده افزودهاین حوزه تولیدات علمی در 

تعداد استنادات دریافتی این مقاالت نیز افزایش یافته 

 Maو  Tsayهای تر در پژوهشاست. این همبستگی پیش

و عباسی و بیگلو  (2337(، حیاتی و ابراهیم )2333)

(. 23و  13-7قرار گرفته بود ) دییتأ( نیز مورد 1373)

( در پژوهشی میانگین 2312نوری و زارع فراشبندی )

استنادات تولیدات علمی پژوهشگران مسلمان حوزه قرآن 

های و علوم پزشکی را در پایگاه اسکوپوس طی سال

استناد درصد  33/2میالدی میانگین  2311تا  1763

توان (. با توجه به مطالعات مذکور می18اند )کرده گزارش

سالمت نتیجه گرفت که اثرگذاری تولیدات علمی قرآن و 

بر اساس شاخص برجستگی مستخرج از پایگاه اسکوپوس 

در سطح جهانی بیشتر از اثرگذاری تولیدات علمی قرآن و 

سالمت در سطح کشورهای اسالمی بوده است. همچنین 

درصد  26/12درصد خوداستنادی پژوهشگران این حوزه 

 آمد. دستبه

بررسی جایگاه پژوهشگران کشورهای مختلف در 

 63دهد می حوزه قرآن و سالمت نشان میتولیدات عل

کشور در تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت نقش 
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 متحده االتیاداشتند که در این بین به ترتیب ایران، 

آمریکا، مالزی، عربستان سعودی و انگلیس، بیشترین 

تولیدات علمی را در حوزه قرآن و سالمت داشتند. از بین 

درصدی در تولیدات  48/21این کشورها، ایران با سهم 

علمی رتبه اول انتشار تولیدات علمی در حوزه قرآن و 

تر منصوری و عصاره آورد. پیش دستبهسالمت را 

( نیز در پژوهشی به پیشتازی ایران در انتشار 1388)

تولیدات علمی در بین کشورهای اسالمی اشاره کرده 

 (. برخالف نتیجه پژوهش حاضر، در11بودند )

های قرآنی صورت گرفته، یی که در سایر حوزههابررسی

سهم ایران در تولیدات علمی چندان مطلوب گزارش 

و حجازی  نژادیاحمدنشده است؛ برای مثال، کسا، 

( در پژوهش خود سهم ایران را در تولیدات علمی 2312)

آوساینس در حوزه قرآنی جهانی در پایگاه اطالعاتی وب

یار کم گزارش کردند بس 2311تا  1773های بین سال

رشد تالش پژوهشگران  دهندهنشان(. این موضوع 21)

دادهای علمی در ایرانی حوزه سالمت برای ارائه برون

 حوزه قرآن است.

 

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر در راستای بررسی ابعاد کمّی و کیفی 

تولیدات علمی حوزه قرآن و سالمت در یکی از معتبرترین 

)پایگاه اسکوپوس( انجام شد. های استنادی پایگاه

توان نتیجه گرفت های این پژوهش میی از یافتهطورکلبه

های قرآن و سالمت در سطح که تولیدات علمی در حوزه

در کشور ایران، چه از منظر کمّی و چه از  ژهیوبهجهانی و 

منظور ادامه این منظر کیفی، در حال افزایش است. به

به این  مندعالقهگران شود پژوهشروند پیشنهاد می

با  های علمی به تعامل و همکاریها با ایجاد گروهحوزه

در سطح جهان مبادرت ورزند.  مندعالقهسایر پژوهشگران 

سنجی نتایج حاصل از مطالعات علم کهییازآنجاهمچنین 

اری کالن کشور و مجامع گذریزی و سیاستدر برنامه

های کنیم پژوهششود، پیشنهاد میعلمی استفاده می

بیشتری در زمینه کیفیت و کمیت تولید علم در 

های مختلف های مختلف قرآنی با استفاده از شاخصحوزه

ی انجام گیرد. بدیهی است استفاده از نتایج سنجعلم

تواند در افزایش اقتدار علمی، هایی میچنین پژوهش

 واقع شود. مؤثراقتصادی و سیاسی کشور 

 

 پیشنهادات

شود مطالعات بیشتری در این حوزه د میپیشنها

موضوعی روی تولیدات علمی پژوهشگران در پایگاه 

شود اوساینس صورت بگیرد. همچنین پیشنهاد میوب

های مقاالت حوزه قرآن و سالمت که در پایگاه

( و PubMedمد )(، پابWeb of Scienceاوساینس )وب

کس و اند به لحاظ شاخص آلتمتریاسکوپوس نمایه شده

 های اجتماعی بررسی شوند.شدن در شبکهدیده

 

 حمایت مالی

 گونه حمایت مالی نداشته است.پژوهش حاضر هیچ

 

 مالحظات اخالقی

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت نیازی به مالحظات 

 اخالقی نداشته است.

 

 منافع عارضت

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهچیهدر این پژوهش 

 

 تشکر و قدردانی

یسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از تمامی نو

ی در مراحل گوناگون نگارش مقاله نوعبهافرادی که 

 دارد.اند، اعالم میفکری کردههم
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