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Status of the Scientific Output of Researchers in the Field of 
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Aims Altmetrics is a new indicator for evaluation of academic research, which evaluates the 
findings of research published in social networks. The aim of this study was to investigate the 
status of the outputs of researchers in the field of “Quran and Health” in ResearchGate.
Instruments & Methods This is a cross-sectional descriptive study conducted using citation 
analysis and scientometrics methodology. The population consisted of 230 papers retrieved 
from Scopus by 2018. The data were analyzed by Excel 2016 and SPSS 21 software.
Findings With 67 articles, Iran had the highest number of articles in the field of Quran and 
Health. The United States of America, Saudi Arabia, Malaysia, and Pakistan won the next places. 
The articles’ presence rate on the ResearchGate was 86.1%. There was a statistically significant 
correlation between Scopus citation rate and ResearchGate indicators (readings and citation 
rates; p<0.01).
Conclusion By sharing research findings in social networks, researchers in the field of “Quran 
and Health” can contribute in increasing the citation rate to the papers, and, to increase the 
scientific communication with other researchers, as well.
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پژوهشگران حوزه "قرآن و  یعلم داتیتول گاهیجا
  تیگ سرچیر یعلم یسالمت" در شبکه اجتماع

  
  MSc یپاکپور لنگرود یفاطمه رمضان
 یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیو پ ییماما ،یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار

  رانیرشت، ا الن،یگ
  PhD یاخوت میمر

 یدانشگاه علوم پزشک ،یپژوهشکده نوروفارماکولوژ ،یولوژیزیف قاتیمرکز تحق
  رانیکرمان، کرمان، ا
  PhD یبندبن پور لیمحمد اسماع
 یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیو پ ییماما ،یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار

  رانیرشت، ا الن،یگ
  PhD *یابوذر رمضان

 یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده مجاز ،یپزشک یرسان و اطالع یگروه کتابدار
  رانیتهران، ا

  
  چکيده

 قاتیتحق یابیارز نینو یها ها از شاخص دگرسنجه ای کسیآلتمتر :فاهدا
را مورد  یاجتماع یها در شبکه یپژوهش یها افتهیاست که انتشار  یدانشگاه
حضور مقاالت  تیوضع ی. هدف از مطالعه حاضر، بررسدهد یقرار م یبررس

  بود. تیگ سرچیر یپژوهشگران حوزه "قرآن و سالمت" در شبکه اجتماع
است که با استفاده از  یمقطع - یفیپژوهش از نوع توص نیا :ها و روش ابزار

 ۲۳۰پژوهش شامل  یانجام شد. جامعه آمار یسنج و علم یاستناد لیروش تحل
ها  شدند. داده یابیاسکوپوس باز یاستناد گاهیدر پا ۲۰۱۸مقاله بود که تا سال 

 ارقر لیو تحل  هیمورد تجز SPSS 21و  Excel 2016 یافزارها نرم لهیوس به
  گرفتند.
تعداد مقاله حوزه "قرآن و سالمت" را به خود  نیشتریمقاله ب ۶۷با  رانیا :ها یافته

و  یمالز ،یمتحده، عربستان سعود االتیا یاختصاص داده است. کشورها
حضور مقاالت در شبکه  زانیرا کسب نمودند. م یبعد یها پاکستان رتبه

 زانیم نیب یدار یمعن یآمار ی% بود. همبستگ۱/۸۶ تیگ سرچیر یاجتماع
(تعداد خواندن و تعداد  تیگ سرچیشبکه ر یها اسکوپوس و شاخص استناد

  ).>۰۱/۰pاستناد) وجود داشت (
 یها افتهی یگذار اشتراک پژوهشگران حوزه "قرآن و سالمت" با به :گیری نتیجه
 داتیتول یریاستنادپذ شیدر افزا توانند یم یاجتماع یها در شبکه یقاتیتحق
  باشند. میپژوهشگران سه ریبا سا یارتباطات علم شیو بالطبع افزا یعلم

  یسالمت، شبکه اجتماع ،یاجتماع یها پژوهش، رسانه ها: کلیدواژه
  

  ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  ramezani-a@razi.tums.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
قرآن کریم در آیات بسیاری مساله بهداشت و درمان جسم و روح را 

اما هدایت مردم زمانی میسر است که مردم سالم مطرح کرده است، 
ای راکد است، از طرفی هم  جامعه بیمار، جامعه تندرست باشند. و

عبارتی، سالمت در  دین اسالم دین حرکت و رشد و بالندگی است. به
توان آن را  متن دین نهفته است که از برخی از آیات و احادیث می

قرآنی در ارتباط با سالمت،  های رو پژوهش از این  .[1]اثبات کرد
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  بهداشت و پزشکی در قرآن

 دارد. ضرورت آنها به دادن جهت و ها پژوهش رصدکردن بنابراین
های پژوهشی  های علمی حاصل از فعالیت ارزشیابی کمی یافته

 ریزان نظام بهداشت و سالمت را سالمت، مسئوالن و برنامه و قرآن
گزاری این حوزه  ریزی و سیاست سازی کیفیت برنامه جهت بهینه در

سالمت،  و رو، بررسی تولیدات علمی قرآن رساند. از این  یاری می
ریزی صحیح و شناخت  گزاری و برنامه ابزار مناسبی برای سیاست

های  دارکردن حرکت وضعیت گذشته فراهم آورده و موجب هدف

آن منجر به  وهشی و در کنارهای پژ علمی و تعیین اولویت
شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطالعات علمی 

  .[2]شود این حوزه می
های  های ارزیابی فعالیت ترین روش سنجی یکی از متداول علم

بررسی  شود که به جهان محسوب می علمی و مدیریت پژوهش در
های علمی  شبکهتولیدات علمی، ارتباط علمی پژوهشگران در 

این روش  .[3]مختلف و ترسیم نقشه علمی و غیره پرداخته است
داد علمی و بالطبع  های بررسی برون یکی از کارآمدترین شیوه

شده در  وضعیت کلی پژوهش از طریق بررسی مقاالت نمایه
گیری کمی تولیدات  بنابراین اندازه های اطالعاتی معتبر است؛ پایگاه

 های هر حدودی مشخص کند که فراوانی پژوهشتواند تا  علمی می
کشور، هر نهاد، هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است. 

 ،های استنادی یگاهپاسنجی از طریق  عالوه بر این، مطالعات علم
استنادهایی براساس را  ها موضوعمیزان ارتباط یک موضوع با سایر 

پذیرد ردیابی  یمبه یکدیگر صورت  ها حوزهکه میان آثار آن 
 امکان که است پراهمیت منظر این از عبارتی استناد . به[4]کند یم
 حتی و سازد می فراهم را ها موضوع میان ارتباط درآوردن نمایش به
به مقاالت  استناداز طرفی . پردازد می نیز ارتباط این نقشه ترسیم به

یر تاثراه برای بررسی  تحت تاثیر عوامل مختلفی است. یک 
تعداد استناد، میانگین (ی سنتی ها شاخصاز  استفاده ها پژوهش

، اما اند بودهدر طول زمان  ها سنجهین تر متداولاستناد) است که 
بر  زمانعلمی  برای بررسی سریع تولیدات ها شاخصاستفاده از این 

توانند در  یمین دلیل راهکارهایی وجود دارد که به هم. [7-5]هستند
نادات به مقاله و همچنین افزایش افزایش تعداد است

باشند. یکی  موثریری و اشتراک علمی میان پژوهشگران پذ مشاهده
ی ها شبکهی اشتراک علمی بین پژوهشگران، ها روشاز این 

  اجتماعی علمی است.
 پژوهشگران علمی ارتباطات های اجتماعی، نحوه شبکه ظهور انواع

کرده است و  فراوانی تغییرات دستخوش اخیر های سال در را
 توسعههمچنین عوامل موثر بر میزان استناد به مقاالت علمی نیز 

انتشار آثار به  مناسب برای عبارتی یکی از ابزارهای به است، افتهی 
های اجتماعی علمی هدف افزایش دریافت استناد بیشتر، شبکه

گذاری دانش،  اشتراک های اجتماعی علمی در به شبکه .[8]است
ارتباطات علمی بین محققان تاثیرگذارند،  ی در تحقیق وهمکار
 اهداف با اجتماعی های شبکه این اتفاق به  قریب اکثر گرچه

 حال در اما گیرند، می قرار مورد استفاده و اند آمده وجود به متعددی
 پررنگ بسیار ها شبکه این کارکردهای از خاصی های جنبه حاضر
 و یافته اختصاصی جنبه ها شبکه از برخی میان این در اند.  شده
 نظیر اند، ایجاد شده) غیره و تفریحی علمی،( معینی اهداف برای

 های همکاری و گذاری اشتراک به منظور به که آکادمیا گیت وریسرچ
 همچنین و حضور ها، شبکه این. گذاشتند حضور عرصه به پا علمی
 همکاری دامنه و اند ساخته متحول را دانشمندان بین تعامل
 گسترده استفاده با همزمان اند. نموده تر گسترده بسیار را المللی بین

 بررسی برای نیز جدیدی های شاخص ها، شبکه از پژوهشگران
 آمده وجود به ها شبکه این در پژوهشی های فعالیت اثرگذاری
 که هستند هایی شاخص اجتماعی، شبکه های شاخص. است
 بر مبتنی که سنجی علم بر زمان و سنتی مفاهیم کنار در توانند می

 در علمی تولیدات اثرگذاری بررسی برای هستند، استنادی تحلیل
رو، توجه به ابزارهایی  ین ا از گیرند. قرار مورد استفاده وب محیط

های پژوهشی، محققان را یاری رسانند  که بتوانند در انجام فعالیت
های ارزشیابی یافته که  یطور به. [9]از اهمیت زیادی برخوردار است
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، ی نوینها شاخصبا  پژوهشی هایفعالیت از علمی حاصل
 كمتر،هزینه  با بتوانند تانماید  یم یاریرا  ریزانبرنامه و مسئوالن
 در آن از و بردهانسانی  و الیماز منابع  را استفاده بیشترین
  .[10]یندجو  کشورها بهرهاجتماعی  و ساختار اقتصادی سازی بهینه
ارتباط با بررسی تولیدات پژوهشی پژوهشگران حوزه علوم  در

پزشکی تاکنون مطالعاتی صورت گرفته است. برخی از این 
مطالعات به بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی خاص از جمله 

 [14]و جراحی [13]، طب سنتی [12]های بنیادی ، سلول[11]ایدز
های  ران دانشگاهاند. برخی مطالعات نیز تولیدات پژوهشگ پرداخته

 [16]، گیالن[15]علوم پزشکی همچون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اند. در اکثر این مطالعات،  را مورد بررسی قرار داده [17]و ایران

مورد بررسی قرار گرفته  [24-21]یا هر دو پایگاه ،[20 ,19]،اسکوپوسISI [14, 18]شده در پایگاه استنادی  تولیدات علمی نمایه
در مورد  های اخیر سال های متعددی در از طرفی هم پژوهش است.
شد. برخی از این مطالعات به  های اجتماعی علمی انجام شبکه

های اجتماعی علمی در حوزه  در شبکه بررسی حضور مقاالت
 [29]و جراحی [28-26]، پزشکی[25]از جمله شیمی موضوعی خاص

االت در اند. برخی مطالعات نیز وضعیت حضور مق پرداخته
ها را در یک یا چند شبکه اجتماعی علمی مورد بررسی قرار  دانشگاه

، دانشگاه علوم [30]های علوم پزشکی ایران دادند. از جمله دانشگاه
، دانشگاه علوم پزشکی [32]، دانشگاه تهران[31]پزشکی گیالن

  .[35]های شهر اهواز و دانشگاه [34]دانشگاه پیام نور ،[33]کاشان
طور  تاکنون وضعیت حضور مقاالت حوزه "قرآن و سالمت" به

ی اجتماعی علمی بررسی ها شبکههای استنادی و  یگاهپاهمزمان در 
های  بنابراین بررسی وضعیت حضور مقاالت در شبکه؛ نشده است

تواند سرآغازی باشد برای معرفی هر چه بیشتر  یماجتماعی علمی 
 بالطبعپذیری آثار و  یتروکه به یری تاثو  ها شبکههای این  قابلیت

بودن مبحث نوظهوربا توجه به  افزایش استناد خواهد داشت.
های این مطالعه  یافته ی اجتماعی در جوامع علمی،ها شبکه
های گسترده  یتقابل آوردن اطالعاتی درباره نقش و تواند با فراهم می
رتباطی رسانه ا ابزار اطالعاتی و عنوان بهی اجتماعی علمی ها شبکه

ید واقع مفنوپا برای حمایت از پژوهش، در میان محققان قرآنی 
ی پیشین در این حوزه باشد. لذا ها پژوهششود و مکمل نتایج 

پژوهشگران  هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت حضور مقاالت
  گیت بود. حوزه "قرآن و سالمت" در شبکه اجتماعی ریسرچ

  
  ها ابزار و روش

 روش از استفاده با که است مقطعی - توصیفی نوع از پژوهش این
 آماری پژوهش جامعه. شد سنجی انجام علم و استنادی تحلیل
پژوهشگران حوزه "قرآن و سالمت" بود  کلیه تولیدات علمی شامل

نمایه  (Scopus)استنادی اسکوپوس  پایگاه در ۲۰۱۸ که تا سال
به پایگاه اند. برای دستیابی به این مقاالت، با مراجعه  شده

و بار دیگر با انتخاب فیلد  (Quran or Qur’an or Koran) بار با انتخاب فیلد عنوان و واردنمودن کلمه قرآن اسکوپوس یک
وجو به  کلیدواژه و واردنمودن این کلمه و محدودکردن جست

وجوی  وجو انجام گرفت. جست مقاالت حوزه علوم بهداشتی، جست
مقاله  ۲۳۰ چکیده و کلیدواژه کلمه قرآن در فیلدهای عنوان،

شده از نظر سال انتشار، نام کشور،  همراه داشت. مدارک بازیابی به
وسیله  و تعداد استنادات به نویسندگان، نام مجله نویسنده یا تعداد
ها  داده در نهایت، و تحلیل شدند.  تجزیه Excel 2016افزار  نرم
 .گرفتند قرار و تحلیل  مورد تجزیه SPSS 21افزار  درنرم

 ابتدا ها برای گردآوری داده: استنادی های استخراج داده - گام اول
مقاالت نمایش داده شد، براساس  که وجو جست نتایج قسمت در

سال انتشار، نام  اطالعاتی شامل عنوان مقاله، تعداد نویسندگان،
  مجله و تعداد استنادات در فایل اکسل ذخیره شد.

برای گیت:  اجتماعی ریسرچ  از شبکه ها استخراج داده - گام دوم
  در شبکه مقاالت وجوی جست از پس ها، تسهیل تحلیل داده

اجتماعی   شبکه این در مقاالت این چنانچه گیت، ریسرچ اجتماعی
آن شبکه موجود بودند در  های حضور داشتند و براساس شاخص

شده در اکسل در کنار مقاله مورد نظر وارد شدند  جدول طراحی
  ). ۱ (جدول

برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش نیز از آزمون 
  همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

  
  گیت های شبکه اجتماعی ریسرچ شاخص )۱جدول 

  تعریف  ها شاخص
URL Citation  

  (حضور در شبکه)
 شبکه در مقاله مورد نظر که از ای صفحه

  گیت وجود دارد. ریسرچ اجتماعی

Reads 
  مقاالت) شدن خوانده دفعات (تعداد

 کامل متن شدن مشاهده دفعات تعداد مجموع
 دانلود یا گیت ریسرچ در آن از ای خالصه یا

  وجو جست موتورهای از مستقیم
Citations  

  شبکه) در (استناد
 محقق هر مقاالت به که دفعاتی تعداد مجموع

  شود. می استناد
  

  ها یافته
مقاله در حوزه قرآن و  ۳۲۰تعداد  مقاله در حوزه قرآن و ۳۰۶۴تعداد 

سالمت در پایگاه استنادی اسکوپوس وجود داشت. روند انتشار 
روند رشد  ۲۰۰۰تحقیقات در حوزه قرآن رشد منظمی داشت و از سال 

اما در حوزه قرآن و سالمت وضعیت انتشار تحقیقات  صعودی بود،
  های مختلف رشد نامنظمی داشت. در سال

بیشترین تولیدات علمی بر حسب کشور:  وضعیت تولیدات علمی
ایاالت متحده، مالزی، انگلستان،  در زمینه قرآن مربوط به کشورهای
عبارتی ایران رتبه چهارم را در این  ایران و عربستان سعودی بود. به

مدرک)  ۶۷حوزه داشت، اما در زمینه "قرآن و سالمت"، ایران (با 
مدرک)، عربستان  ۲۷رتبه اول و کشورهای ایاالت متحده (با 

 ۱۲با ( مدرک) و پاکستان ۱۵مدرک)، مالزی (با  ۲۴سعودی (با 
  های بعدی را کسب نمودند. رتبه) مدرک

های  دانشگاهوضعیت تولیدات علمی بر حسب وابستگی سازمانی: 
رتبه اول  علوم پزشکی بابل، مشهد و شهیدبهشتی از ایران به ترتیب

را در حوزه قرآن و سالمت در بر بیشترین فراوانی مقاالت  تا سوم
دانشگاه در عربستان سعودی و  سعود داشتند. دانشگاه ملک

های بعدی تولیدات علمی  ی به ترتیب رتبهمالز یاسالم یالملل ینب
های علوم پزشکی مازندران و تهران  دانشگاه این حوزه را داشتند.

  ).۲ های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند (جدول رتبه
مجله دانشگاه علوم وضعیت تولیدات علمی بر حسب مجالت: 

مقاله بیشترین تعداد مقاله را به خود اختصاص  ۱۵با  پزشکی بابل
 یالملل مجله بينمقاله رتبه دوم و  ۱۲داد. مجله دین و سالمت با 

، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مجله دانشگاه كودكان
درمانی زنجان رتبه سوم را کسب علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  ).۳نمودند (جدول 
مقاالت وضعیت تولیدات علمی بر حسب قالب و زبان مدرک: 

% کمترین نوع تولیدات این ۴/۰با  (Note)و یادداشت  (Short Survey)% بیشترین تولیدات، و مقاالت کوتاه ۴/۷۲ پژوهشی با



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران پاکپور لنگرود یفاطمه رمضان ۱۸۶

   ۱۳۹۷، پاییز ۴، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                                     طب و قرآن پژوهشی- علمی نامه فصل

 ولیدات را در% ت۲/۱۶ ها مقاالت مروری حوزه بودند. براساس یافته
  ).۴بر داشت (جدول 

مدرک بیشترین تعداد  ۱۸۴تعداد مقاالت به زبان انگلیسی با 
 ۳۴( مقاالت این حوزه را شامل شدند و مقاالت به زبان فارسی

های  مدرک) در جایگاه ۲( مدرک) و عربی ۴مدرک) و فرانسه (
  بعدی قرار گرفتند.

  
 برحسب سالمت" و قرآن"  حوزه تولیدات علمی فراوانی توزیع )۲ جدول

  وابستگی سازمانی
  تعداد مقاالت  کننده مشارکتوابستگی سازمان  برحسبنام دانشگاه 

 ١٣  بابل یدانشگاه علوم پزشک
 ١٠  مشهد یدانشگاه علوم پزشک

 ٩  سعود ملک دانشگاه
 ٩  یبهشتیدشه یدانشگاه علوم پزشک

 ٨  یمالز یاسالم المللی ینبدانشگاه 
 ٨  مازندران یدانشگاه علوم پزشک

 ٧  تهران یعلوم پزشکدانشگاه 
  

  سالمت" بر حسب مجله و قرآن"  حوزه توزیع فراوانی تولیدات علمی )٣جدول 
  تعداد مقاله  عنوان مجله

 ١٥  بابل یدانشگاه علوم پزشکمجله 
 ١٢  مجله دین و سالمت

 ٧  كودكان یالملل مجله بين
 ٧  مازندران یدانشگاه علوم پزشکمجله 

 ٧ زنجان یدرمان یو خدمات بهداشت یمجله دانشگاه علوم پزشک
  

 نوع بر حسب سالمت" و قرآن" حوزه تولیدات علمی فراوانی نسبی )٤جدول 
  مقاله

  درصد  نوع مقاله
  ٤/٧٢  مقاله پژوهشی
  ٢/١٦  مقاله مروری

  ١/٣ کتاب یکاز  یفصل
  ٢/٢  مقاله کنفرانسی
  ٨/١  نامه به سردبیر

  ٣/١  سردبیر (سرمقاله)سخن 
  ٣/١  مقاله زیر چاپ (منتشرنشده)

  ٩/٠  کتاب
  ٤/٠  یادداشت
  ٤/٠  مقاله کوتاه

  
گیت:  تولیدات علمی در شبکه اجتماعی ریسرچ وضعیت حضور

حضور مقاالت حوزه "قرآن و سالمت" در شبکه اجتماعی 
مدرک  ۳۲عبارتی  %) بود. به۱/۸۶مدرک ( ۱۹۸گیت به تعداد  ریسرچ

  %) در این شبکه اجتماعی علمی حضور نداشتند.۹/۱۳(
 و اسکوپوس در استناد میزان بین داری معنی آماری همبستگی
 تعداد خواندن و تعداد( گیت ریسرچ اجتماعی شبکه های شاخص
 متغیرهای بین قوی نسبتاً  و مثبت رابطه. داشت وجود) استناد
 میزان ) باr=۹۱۳/۰( استناد تعداد ) وr=۳۲۸/۰خواندن ( تعداد
 توان می بنابراین ).>۰۱/۰pشد ( اسکوپوس مشاهده در استناد
مقاله در این  شدن دفعات خوانده تعداد چه هر که گرفت نتیجه

 اجتماعی شبکه این در هم طرفی از و باشد شبکه اجتماعی بیشتر
 در استناد دفعات تعداد باشند، کرده دریافت بیشتری استناد

  است. بوده باالتر نیز اسکوپوس مقاالت
  

  بحث 
مقاله در حوزه موضوعی "قرآن و طب" در  ۲۳۰ها نشان داد  یافته

پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است. در حوزه قرآن و 

های مختلف رشد نامنظمی داشتیم،  سالمت در اسکوپوس در سال
اما نتایج سایر مطالعات حاکی از سیر صعودی تولیدات علمی 

  .[14 ,11]های اخیر است علوم پزشکی در سال پژوهشگران حوزه
مقاله بیشترین تعداد مقاله این حوزه را به خود  ۶۷ایران با 

اختصاص داده است. سهم انتشارات ایران در مقابل انتشارات سایر 
  جلو برخوردار بوده است. کشورهای جهان از حرکتی رو به 

دانشگاه علوم پزشکی بابل، شهیدبهشتی و مشهد بیشترین 
های مذکور  مشارکت را در تهیه تولیدات این حوزه داشتند که یافته

ها نشان داد که  . یافته[36]همسو است بتولیهای پژوهش  با یافته
 مقاله تعداد بیشترین مقاله ۱۵ با بابل یدانشگاه علوم پزشک مجله

  است. داده صاختصا خود به این حوزه را
% تولیدات مورد بررسی در حوزه "قرآن و سالمت "، مقاالت ۴/۷۲

 نوع کمترین %۴/۰ و یادداشت با پژوهشی بودند و مقاالت کوتاه
تولیدات علمی دانشگاه علوم  بود. نتایج بررسی حوزه این تولیدات

% مقاالت مورد بررسی از نوع ۲/۶۳پزشکی ایران نیز نشان داد 
هستند. چکیده نشست و نامه به ترتیب در رتبه مقاالت پژوهشی 

% سهم تولیدات علمی دانشگاه ۶/۷۴ .[17]دوم و سوم قرار داشتند
. از [37]مربوط به مقاالت پژوهشی است ISIعلوم پزشکی شهرکرد در 

تولیدات علمی پژوهشگران در پایگاه استنادی  %۳/۸۶طرفی هم 
توان  ترتیب می. بدین [36]اسکوپوس مقاالت پژوهشی هستند

مشاهده کرد که بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم پزشکی 
  های اصیل گرایش دارند. سوی پژوهش بیشتر به
 مدرک ۱۸۴ با انگلیسی زبان به مقاالت تعداد ها یافته مطابق

 زبان به مقاالت و شدند شامل را حوزه این مقاالت تعداد بیشترین
 توجه با. گرفتند قرار بعدی های جایگاه در عربی و فرانسه و فارسی
 انگلیسی زبان به کشورها انتشارات اکثریت غالب زبان این که به

 که دهد می نشان المللی بین و ملی های پژوهش همچنین و است
 زبان به ها رشته و ها زمینه تمامی در جهان، علمی تولیدات بیشتر

است. نتایج این شوند، این مساله قابل توجیه  می منتشر انگلیسی
. [40-38]شده همخوانی دارد های انجام پژوهش با اغلب پژوهش

همسو  کرمیو  علیجانیهمچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 
% مدارک به زبان انگلیسی ۱۰۰است، چرا که در مطالعه آنها نیز 

عنوان زبان  ها زبان انگلیسی به . در تمامی حوزه[14]اند شده  نوشته
شده است و نتایج آنها همسو با پژوهش حاضر   غالب شناخته

  است.
 و قرآن" حوزه مقاالت حضور حاضر، پژوهش های براساس یافته

 مدرک ۱۹۸ تعداد به گیت ریسرچ اجتماعی شبکه در" سالمت
 ترین محبوب از گیت ریسرچ اجتماعی شبکه. بود) ۱/۸۶%(

 بین ارتباطی پل عنوان به و است دانشگاهی اجتماعی های شبکه
 پذیری مشاهده جهت در علمی انتشارات و اجتماعی های رسانه

 به دسترسی افزایش همچنین و وب در محققان علمی تولیدات
 انجام برای محققان بین در را استفاده بیشترین علمی، انتشارات
 .[34 ,26]است داشته دانشگاهی های فعالیت
 [26]همکاران و پاکپور رمضانی و [34]همکاران و اصنافی های یافته
 اجتماعی های شبکه در دانشگاهی پژوهشگران حضور مورد در

 های یافته. است همسو حاضر پژوهش های یافته علمی با
 گیت ریسرچ اجتماعی  شبکه است داده نشان مذکور های پژوهش
 های فعالیت انجام برای محققان بین در را استفاده بیشترین
 همکاران و هوستین پژوهش که در حالی  است، داشته دانشگاهی

 توسط اجتماعی های رسانه از استفاده میزان بررسی به که
 کمی کاربران داد نشان است پرداخته سنجی علم حوزه پژوهشگران

 از کاربران %۲۱ که طوری  داشتند، به حضور گیت ریسرچ شبکه در
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 با تعامل و علمی های یافته گذاری اشتراک به برای گیت ریسرچ
  .[41]کردند می استفاده دیگر پژوهشگران

 شبکه های شاخص و اسکوپوس استناد میزان بین حاضر مطالعه در
 همبستگی) استناد تعداد خواندن و تعداد( گیت ریسرچ اجتماعی
 و مثبت همبستگی عبارتی شد. به مشاهده داری معنی آماری
 میزان با استناد تعداد خواندن و تعداد متغیرهای بین قوی نسبتاً 
 راستای در نتایج این که) p>۰۱/۰( داشت وجود اسکوپوس استناد
  .[42]بود منش عرفانمطالعه  نتایج

، [26]و همکاران پاکپور رمضانیاز طرفی، نتایج مطالعات 
 نشان [7]همکاران و ابراهیمی و [31]و همکاران پوربندبنی  اسماعیل

در  و علمی اجتماعی های شبکه در دانشمندان علمی آثار حضور داد
 مرتبط استناد دریافت و علمی تولیدات افزایش با وب در نتیجه
  است.

در شود  پیشنهاد میت خاصی نبود. محدودیدارای این مطالعه 
 یرحضور مقاالت حوزه "قرآن و طب" در سا یتوضعمطالعات آتی، 

 پژوهش حاضر یجبا نتانتایج آن و بررسی شده  یاجتماع یها شبکه
ها و  محققان دانشگاه یانم یهمکار یزانمشود. همچنین  یسهمقا

ی علم یاجتماع یها حوزه "قرآن و طب"  در شبکه یقاتیمراکز تحق
  مورد بررسی قرار گیرد.

  
  گیری نتیجه

ترسیم وضعیت تولیدات علمی قرآن و سالمت، خألهای پژوهشی 
کند و از طرف دیگر استفاده پژوهشگر از این حوزه را مشخص می
و استناد به آثار همکاران اهمیت دارد.  تولیدات علمی قبلی

های اجتماعی علمی در مورد نقش شبکه پیشین های پژوهش
توانند آلتمتریکس یا دگرسنجه می های شاخص که است آن مبین
 مورد استفاده سنجی علم های شاخص سایر کنار در مکملی عنوان به
 قرآنی و پژوهشگران عملکرد علمی، تولیدات گیرند تا اثرگذاری قرار
 توانند مورد بررسی قرار گیرد و نیز می آثار آنها نیز پذیری رویت
 آینده در مقاالت است ممکن که باشند استنادهایی کننده بینی پیش
 علمی نشانگر های شبکه محققان در حضور عبارتی، به. کنند دریافت
 به منجر که های پژوهشی استیافته گذاری اشتراک به فرهنگ
 اندک حضور مقابل، در. شود دانش می تولید در همکاری

 فرصت دادن ازدست معنی به علمی، های شبکه در پژوهشگران
 .است نتایج علمی تاثیر افزایش برای ها شبکه این از استفاده

توانند شرایطی برای  های علوم پزشکی می همچنین دانشگاه
های پژوهشی در حوزه "قرآن و سالمت" فراهم  افزایش فعالیت

ها انتشار مقاالت این حوزه در مجالت  سازند. از جمله این فعالیت
های آموزشی توسط متخصصان  المللی، برگزاری کارگاهمعتبر بین

ها، تمتریکس یا دگرسنجههای آلدر خصوص شاخص علم اطالعات
های ترویج ارتباط بین علمای دینی و پژوهشگران در شبکه

عنوان  به یاجتماع یها در شبکه محققانحضور اجتماعی علمی و 
   است. آنان یعلم های یتفعال یابیارز یبرا یمالک

  
 گزارش نشده است. یسندگاننو یاز سو یمورد قدردانی: و تشکر
 گزارش نشده است. یسندگاننو یاز سو یمورد اخالقی: تاییدیه
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