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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 The present study aims to investigate the effectiveness of published 

articles of scholars in the field of “Quran & Health” in Scopus and Web of 

Science during 2009-2018. This research was an applied descriptive-

analytical study that was conducted as a scientometric study. The 

population included all the Iranian scholars’ papers in the field of “Quran 

& Health” during 2009-2018 in Scopus and Web of Science databases. 

Data were processed by altmetrics bookmarklet and analyzed with Excel. 

Based on the findings of all scholarly articles in the fields of Qur'an and 

health in the period under study, 331 records indexed in Scopus and Web 

of Science that some of the articles contain a digital object identifier 

(DOI). Among them, the low percentage had an altmetrics score. 

Mendeley and twitter had a greatest proportion in mentioning Iranian 

scholars’ papers. The highest number of sharing these articles belonged to 

United States and England. Medicine and Dentistry had a highest number 

of Mendeley’s references.The findings indicated that the low percentage of 

the Iranian articles had the digital object identifier. Therefore, it can be 

suggested that Iranian scholars in the field of “Quran & Health” have to 

pay m 
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 چکیده

اثربخشی مقاالت منتشرشده پژوهشگران در هدف مطالعه  پژوهش حاضر با
آو وب»و « اسکوپوس»های  ی مرتبط با قرآن و سالمت كه در پایگاهها حوزه

 .گرفته استانجام  میالدی منتشر شده 2381-2333های  طی سال« ساینس
ی سنج روش علماست كه با  تحلیلی-از نوع توصیفی و كاربردیدر دسته  پژوهش

 شامل پژوهش آماری است. جامعهانجام شده  )با استفاده از شاخص آلتمتریکس(
های مرتبط با قرآن و سالمت در بازه  در حوزه گران ایرانیپژوهش تمقاالتمام 

بوده « آو ساینسوب»و « اسکوپوس»های  پایگاهمیالدی در  2381-2333زمانی 
های  استخراج و با روش بوكماركلت آلتمتریکس ابزار ها با استفاده از . دادهاست

از مجموع ها  بر اساس یافته ند.ا هتحلیل شد اكسلافزار  آمار توصیفی در نرم
در بازه زمانی مورد های قرآن و سالمت  مقاالت علمی پژوهشگران حوزه

ركورد در اسکوپوس و وب آو ساینس نمایه شده كه درصد كمی از  338مطالعه 
مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال و از این تعداد نیز درصد محدودی از مقاالت 

های  های اجتماعی كه به مقاله اند. در بررسی شبکه دارای نمره آلتمتریکس بوده
ی و توییتر بیش پژوهشگران ایرانی اشاره كرده، سهم ابزار مدیریت مرجع مندل

گذاری این مقاالت مربوط به كاربرانی  بیشترین تعداد اشتراکاز سایر ابزارها و 
حوزه پزشکی و دندانپزشکی بیشترین از آمریکا و انگلیس بوده است. همچنین 

 دهنده نشاناند. نتایج پژوهش نیز  میزان ارجاعات مندلی را به خود اختصاص داده
های قرآن و سالمت بوده  نیمی از مقاالت حوزه وجود نشانگر شی دیجیتال در

شود  بنابراین، پیشنهاد می اند. كه از این تعداد درصد كمی نمره آلتمتریکس داشته
های  در رسانه مقاالتشانكه پژوهشگران این حوزه، در جهت افزایش توجه به 

  ند.اجتماعی، در انتخاب مجالت معتبر برای انتشار مقاله دقت بیشتری داشته باش
 آوساینس،  دگرسنجه مندلی، توییتر، اسکوپوس، وب  واژگان كلیدی:

 83/7/8331 تاریخ دریافت:
 6/88/8331: تاریخ پذیرش

 Tanin64@gmail.com  نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
ای سترگ از معارف گوناگون كه از  مجموعه عنوان بهقرآن كریم 

جانب پروردگار بر آخرین رسول خویش نازل شده دارای 
ها و خصایصی است كه در طول تاریخ همواره مورد توجه  ویژگی

های مختلف علمی قرار  و مطالعه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه
ها، سالمت و بهداشت  گرفته است. بدون شك یکی از این حوزه

. سالمت جسم و سالمت روان دو مفهوم مهمی است كه در است
. طبیعی است كه [8]اند آیات قرآنی به دفعات مورد توجه واقع شده

در گذر زمان اهتمام پژوهشگران نسبت به دو مفهوم یادشده، 
گیری بروندادهای متنوع علمی در حوزه سالمت و  سبب شکل

های  انند در قالبتو بهداشت شده باشد. این بروندادهای علمی می
و غیره انتشار  نامه گوناگونی از قبیل مقاله، كتاب، گزارش، پایان

تر  و انتشار سریع ها به دلیل روزآمدی، تنوع یابند. در این میان مقاله
ای نزد  های اطالعاتی از جایگاه ویژه نسبت به سایر قالب

 پژوهشگران برخوردارند. 
حوریت قرآن در های حوزه سالمت و بهداشت با م پژوهش

، سالمت روان، [2]های گوناگونی چون پیشگیری و درمان زمینه
های سالمت  و دیگر جنبه سالمت جسم،  تغذیه صحیح و اصولی

ها برای آنکه قابلیت اجرایی بیابند و  پژوهش گونه نیایابند.  نمود می
مورد استفاده مخاطبان قرار گیرند نیازمند كسب سطح باالیی از 

 رو نیازااعتماد هستند كه رسیدن به آن بسیار پرهزینه است. 
ها با انجام  گذاران نیازمند ارزیابی اثربخشی این نوع پژوهش سرمایه
د تا اطمینان حاصل كنند كه فایده هستن-های مبتنی بر هزینه تحلیل
از چنین منظری كیفیت  .[3]ی صرف شده استدرست به شان هیسرما

به این منظور از دهه های عالمانه است؛  ها نیازمند ارزیابی پژوهش
بررسی سودمندی مقاالت مجالت  منظور بههای استنادی  نمایه 8363

 از سوی موسسه اطالعات علمی عرضه شدند و تغییرات مهمی در
. های استنادی ایجاد كردند های پژوهشی بر مبنای تحلیل ارزیابی

های استنادی با  تردیدی وجود ندارد كه استفاده از تحلیل حال نیباا
بر  ها هم بسیار زمان هایی روبرو است زیرا تحلیل داده محدودیت

های  عالوه بر این، تحلیل. [3]پذیرد ی صورت میكند  بهاست و هم 
نشریات از منظر نویسنده محدود  ریتأثگیری  استنادی به اندازه

های  سنجه توان چنین ادعا نمود كه به بیان دیگر می. [6-4]شوند می
استنادی بیشتر مناسب ارزیابی انتشارات نظری پژوهشگران هستند تا 

 حل راه . در این میان غالب محققان[4]ها آنهای كاربردی  پژوهش
عنوان كردند كه  (altmetrics) ها مسئله فوق را كاربرد دگرسنجه

 راتیتأثهایی كه  هایی مبتنی بر وب اجتماعی هستند؛ شاخص شاخص
توان گفت یك راه  . در واقع می[3]كنند مقاالت علمی را منعکس می

های حوزه پزشکی این  علمی پژوهش ریتأثبینی  معمول برای پیش
ی صورت گرفته به مقاالت استفاده شود ها قول نقلاست كه از تعداد 
با قضاوت همکاران  ها قول نقل گونه نیارسد كه  زیرا به نظر می

(peer judgments)  بسیاری از بنابراین ؛ [1و  3]مرتبط است
ی پژوهشبررسی ارزش مقاالت  منظور بهعلمی  مؤسساتها و  دانشگاه

 ریتأثهای سنتی موجود مانند شاخص اچ، ضرب  به دنبال ارتقا روش
های مبتنی بر وب كه برخی به دگرسنجی،  مجله و پیدایش سنجه

 (webometrics)سنجی  و وب (cybermetrics)مجاز سنجی 
 ورزند. معروف هستند اهتمام می

-غیرقابل مشاهده  راتیتأثها با هدف گردآوری  جنبش دگرسنجه
شده  سپاری های توده انتشارات علمی بر اساس داده -قبلی و جدید

(crowdsourcing) ها،  های اجتماعی چون بالگ ها در شبکه داده
و ابزار مدیریت مرجع  ی اجتماعیگذار نشانهها، ابزار  میکروبالگ

های موفق جدیدی را  ها شاخص دگرسنجه .[6]شکل گرفته است
. [3و  1]دهند كه مکمل اقدامات مبتنی بر استناد سنتی است ارائه می

ها در چرخه انتشارات علمی  مثال از آنجایی كه دگرسنجه طور به
نخواهند افتاد برای مقاالت تازه منتشر شده نیز قابل  ریتأخبه 

های  کرد از سنجهبا این حال تغییر روی. [3]دسترس خواهند بود
ها باید با احتیاط صورت بگیرد؛ زیرا بسیاری  سنتی به دگرسنجه

انتشارات علمی تجاری و یا دروغین نیز ممکن است نمرات باالیی 
 .[1]در دگرسنجی كسب كنند

mailto:Tanin64@gmail.com
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س کیآلتمتراز جمله ابزار مورد استفاده در دگرسنجی، بوكماركلت 
 وگیرد  جای می آلتمتریکسابزارهای  نیدتریجد در زمره است كه

 2٫3 وب طیمح در یپژوهش آثار یابیارزش در ینینو یپژوهش نهیزم
 یها شبکه طیمح در دیجد یشاخص ارائه هدف با یاجتماع وب ای

ی ها بارگیریبا استفاده از این ابزار شود.  محسوب می یعلم یاجتماع
ها  آن ذكر، تمقاال میزان توجه به، انجام شده از مقاالت مورد بررسی

كلی در  طور بهها و  ، وبالگهای خبری رسانه، های اجتماعی رسانه در
گیرد. چندی است  مورد سنجش قرار می 2.3ر وب خدمات مبتنی ب

یکی از ابزارهای  عنوان بهكه كاربرد بوكماركلت آلتمتریکس 
سنجش  منظور بههای گوناگون علوم پزشکی  دگرسنجی در حوزه

های اجتماعی نیز  در رسانه ها آنو ذكر  های مقاالت میزان بارگیری
در این میان یکی  مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.

های كمتر مورد توجه قرار گرفته، حوزه مرتبط با مطالعات  از حوزه
سالمت و بهداشت با محوریت قرآن بوده است. از همین رو پژوهش 

به مطالعه های دگرسنجه  از منظر شاخصحاضر بر آن است تا 
های مرتبط با قرآن  مقاالت منتشرشده پژوهشگران در حوزهوضعیت 

طی « وب آو ساینس»و « اسکوپوس»های  در پایگاه و سالمت كه
 اند بپردازد. میالدی نمایه شده 2381-2333های  سال

 
 ها مواد و روش

است كه به روش تحلیلی -كاربردی از نوع توصیفی پژوهش حاضر
است.  گیری از شاخص آلتمتریکس صورت گرفته ی و با بهرهسنج علم
ی مرتبط با قرآن و ها بررسی اثربخشی مقاالت حوزه منظور به

 Altmetrics) کسیآلتمترسالمت از ابزار بوكماركلت 

Bookmarklet)  به دلیل اعتبار و اهمیت این ابزار استفاده شد؛ شاید
های پیشین در حوزه  ای از پژوهش بتوان استفاده حجم گسترده

اهمیت و اعتبار این  دهنده نشانهای آلتمتریکس را  آلتمتریکس از داده
ی انجام شده ها بارگیریآورد. با استفاده از این ابزار  حساب بهابزار 

 ها در آن ، ذكرتمقاال میزان توجه به، از مقاالت مورد بررسی
كلی در  طور بهها و  ، وبالگهای خبری رسانه، های اجتماعی رسانه

مورد سنجش قرار گرفت. بوكماركلت  2خدمات مبتنی بر وب 
های مربوط به مقاالت مجالت از  آلتمتریکس به گردآوری داده

 های مربوط به مقاالت ها و پست ها، توییت های وبالگ اخبار، پست
پردازد و بر اساس اطالعات ارائه شده از هر یك از  پژوهشی می

كند. نظر به این موضوع،  منابع داده بررسی شده، یك امتیاز ارائه می
های   ها به مقاالت حوزه با استفاده از ابزار بوكماركلت تمامی اشاره

ای مربوط  و یا انتشار ویدیو، متن یا نوشته مرتبط با قرآن و سالمت
ها و منابعی  های مرتبط در هر یك از سایت گذاری و نشانهها  آنبه 

تر ذكر شد، طی بازه زمانی ده ساله مورد مطالعه و بررسی  كه پیش
قرار گرفت و امتیازهای متفاوت این مقاالت به دست آمد. مجموع 

 دهنده نشانیك نمره آلتمتریکس كلی كه  صورت بهاین امتیازها 
های  اده از این مقاالت در رسانهو استف میزان اشتراک، توجه

اجتماعی بود، مد نظر قرار گرفت. در واقع نمره آلتمتریکس 
توجهی است كه  و كیفیت تیكم دهنده نشاناختصاص داده شده، 

الزم به های اجتماعی دریافت كرده است.  یك مدرک در رسانه
 Digital)ذكر است تنها مقاالتی كه دارای نشانگر شی دیجیتال 

Object Identifier (DOI))مد، یا سایر  ، نشانگر مدرک پاب
نشانگرهای استاندارد بودند توسط بوكماركلت آلتمتریکس قابلیت 
بررسی داشتند. جامعه پژوهش حاضر را مقاالت علمی حوزه 

میالدی  2381تا  2333موضوعی قرآن و سالمت كه طی بازه زمانی 
اند، در بر  مایه شدهن« وب آو ساینس»و « اسکوپوس»های   پایگاهدر 

وب »و « اسکوپوس»های   پایگاهها از  گیرد. جهت گردآوری داده می
های  نزد پژوهشگران حوزه به دلیل اهمیت این دو پایگاه « آو ساینس

های مختلف نوشتاری واژه  مختلف، استفاده شد؛ به این منظور صورت
   ایگاهپو كلیدواژه در  قرآن )به انگلیسی( در فیلد عنوان، چکیده

جستجو شد. « وب آو ساینس»و فیلد موضوع در پایگاه « اسکوپوس»
بازیابی مقاالت حوزه قرآن و سالمت راهبرد جستجوی  منظور به

(qoran OR quran OR koran OR kuran OR qor’an OR 

qur’an OR kor’an OR kur’an)  .مورد استفاده قرار گرفت
های پزشکی،  به حوزه« پوساسکو»  پس از آن نتایج حاصل از پایگاه

ی، پرستاری، داروسازی، روانشناسی، بیوشیمی، ژنتیك، پزشک دندان
های  ی و حرفهشناخت عصبی، شناس یباكتری، شناس یمنیابیولوژی، 

های  به حوزه« وب آو ساینس»  پزشکی و نتایج حاصل از پایگاه
شناسی، میکروبیولوژی، ی و روانپزشک روانپزشکی، بیولوژی، 

های تجربی  ی، داروسازی، پژوهششناس سرطانپرستاری، طب اطفال، 
ی بالینی، شناس عصبی، شیمی دارویی، بخش توانی، شناس عصبپزشکی، 

، زیر درونایمونولوژی، اخالق پزشکی، جراحی، متابولیسم غدد 
های  شناسی، بیماری های سالمت، خون خدمات مرتبط با مراقبت

سالمت   های حوزه بهداشت و كه زیر مجموعه زنان زایمان عفونی،
حذف مقاالت تکراری در این دو  منظور بههستند محدود شد. 

اندنوت  افزار نرمپایگاه، خروجی جستجو در هر پایگاه به 
(EndNote) ( وارد و بخش حذف موارد تکراری فعالDiscard 

duplicate) و « اسکوپوس»ه مقاله از پایگا 214اساس  شد. بر همین
بازیابی شد كه پس از حذف  «وب آو ساینس»مقاله از پایگاه  886

آمد. پس از آن،  به دستمقاله  338مورد(  63مقاالت تکراری )
های مرتبط با قرآن و سالمت كه در  مقاله پژوهشگران حوزه 338

نمایه شده بودند در « وب آو ساینس»و « اسکوپوس» های پایگاه
شماره نشانگر شی  دییتأچك شد و پس از « doi.org»سایت 

 Altmetric»دیجیتال مقاله و بازیابی مقاله از این سایت روی گزینه 

it » به بخش  قبالًكه«Bookmarks » مرورگر اضافه شده بود
كلیك شد؛ چنانچه مقاله مذكور واجد نمره آلتمتریکس بود، نمایش 

نیز قابلیت مشاهده  شد و با كلیك روی این نمره جزئیات آن داده می
 افزار نرمپس از ورود به  آمده دست بههای  كرد. در آخر داده پیدا می

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اكسل
 

 ها یافته
كه  و سالمتهای قرآن  های پژوهشگران حوزه نتیجه بررسی مقاله

نمایه شده در « وب آو ساینس»و « اسکوپوس»های  پایگاه در
 شده است.ترسیم  8نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های  های دارای نمره آلتمتریکس در تعداد كل مقاله . سهم مقاله8 نمودار
 سالمتهای مرتبط با قرآن و  حوزه

0.46 

0.34 

[VALUE] 

 مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال 
 اشاره نشده تالیجید ینشانگر ش یمقاالت دارا 
یاجتماع یهااشاره شده در شبکه تالیجید ینشانگر ش یمقاالت دارا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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مقاله پژوهشگران  338دهد، از مجموع  نشان می 8چنانچه نمودار 
درصد( فاقد نشانگر شی  46مقاله ) 878های قرآن و سالمت،  حوزه

با استفاده از ابزار  ها آندیجیتال بوده و در نتیجه امکان بررسی 
های دارای  بوكماركلت آلتمتریکس وجود نداشت. در بین مقاله

در  ها آندرصد( از  28مقاله ) 63، تنها به نشانگر شی دیجیتال
مقاله  888های اجتماعی اشاره شده، این در حالی است كه  شبکه

های اجتماعی مورد اشاره قرار  از شبکه كی چیهدرصد( در  34)
 است.  نگرفته

 
های مرتبط با قرآن و سالمت  حوزه : مقاالت دارای نمره آلتمتریکس در 8 جدول

 زمانیبه تفکیك دوره 
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8 2333 1 8 2 2 
2 2383 23 4 87 17/3  
3 2388 83 6 44 33/1  
4 2382 44 3 61 77/1  
7 2383 47 3 73 77/6  
6 2384 41 83 33 68/1  
1 2387 27 7 43 63/1  
1 2386 48 88 63 47/7  
3 2381 31 6 34 61/7  
83 2381 47 7 23 63/4  

88 
2333-
2381 

338 63 441 41/6  

 
های پژوهشگران  ، بررسی میزان حضور مقاله8بر اساس جدول 

های اجتماعی طی  های مرتبط با قرآن و سالمت در شبکه حوزه
مقاالت دهد كه تعداد  میالدی نشان می 2381تا  2333های  سال

به  مورد 8مورد بوده كه از این میان  63دارای نمره آلتمتریکس 
مورد  3، 2388مورد به سال  6، 2383مورد به سال  4، 2333سال 

 7، 2384مورد به سال  83، 2383مورد به سال  3، 2382به سال 
مورد به سال  6، 2386مورد به سال  88، 2387مورد به سال 

میالدی اختصاص دارد.  2381ه سال مورد ب 7و در نهایت  2381
های  ، میزان حضور مقاله8طبق آمارهای ارائه شده در جدول 

های  های مرتبط با قرآن و سالمت طی سال پژوهشگران حوزه
های اجتماعی افزایش یافته و در  میالدی در شبکه 2387تا  2333

میالدی با نوساناتی همراه بوده است.  2381تا  2386های  سال
 .آمد به دست 41/6ن میانگین نمره آلتمتریکس در هر سال همچنی

 
های  مقاالت پژوهشگران حوزه منتشركنندههای اجتماعی  شبکه

 قرآن و سالمت
پژوهشگران  مقاالت منتشركنندههای اجتماعی  نتیجه بررسی شبکه

وب »و « اسکوپوس»های  پایگاه دركه  و سالمتهای قرآن  حوزه
 ترسیم شده است. 2مودار نمایه شده در ن« آو ساینس

 
 
 

 
های دارای نمره  های اجتماعی به اشتراک گذارنده مقاله . توزیع شبکه2 نمودار

 های مرتبط با قرآن و سالمت آلتمتریکس در حوزه
 

های اجتماعی كه  ، در بررسی شبکه2همچنین با توجه به نمودار 
های مرتبط با قرآن و سالمت  های پژوهشگران حوزه به مقاله

اشاره كرده، سهم ابزار مدیریت مرجع مندلی از همه بیشتر بود؛ 
های مرتبط با قرآن و سالمت  مقاله پژوهشگران حوزه 61

شاره قرار گرفته بودند. بار در مندلی مورد ا 2634درصد(  83/31)
های  مقاله حوزه 71پس از مندلی، شبکه اجتماعی توییتر بود كه 

بار به اشتراک گذاشته  233درصد(  36/14مرتبط با قرآن و سالمت )
كاربر با  237توییت از  331درمجموع شده بود؛ ضمن اینکه 

 شد. پس از توییتر به را شامل می (Flowers) كننده دنبال 8،364،313
بار اشتراک،  143مقاله و  71 (Dimensions) ترتیب دایمنشنز

بار  33و درصد(  33/81مقاله ) 82با  (Facebook) بوک فیس
بار  82درصد( و  34/83مقاله ) 3 با (Blogs) ها اشتراک، وبالگ

 83درصد( و  84/83مقاله ) 1با  (News outlet) اشتراک، نیوز آتلِت
 و سایت یوالیك (Wikipedia) پدیا بار اشتراک، ویکی

(CiteULike هر كدام با )و  بار اشتراک 4درصد( و  13/7مقاله ) 4
بار  3و درصد(  13/2مقاله ) 2با  (Policy source) پالیسی سورس

هر  (Redditor) ( و ردیتGoogle plus) اشتراک، گوگل پالس
 47/8مقاله ) 8( با Patent) درصد( و پتنت 13/2مقاله ) 2كدام با 

های اجتماعی مهمی بوده كه به مقاالت  درصد( دیگر شبکه
 های مرتبط با قرآن و سالمت اشاره كردند. پژوهشگران حوزه

 
های قرآن و سالمت  توزیع توییت مقاالت پژوهشگران حوزه

های  ها و نقش توییت كننده ارسالهای  برحسب كشور
 در جامعه كنندگان ارسال

ها با استفاده از بوكماركلت آلتمتریکس در  توزیع جغرافیایی توییت
پایگاه آلتمتریکس اكسپلورر و بر اساس اطالعات موجود در 

ها در  و همچنین برچسب جغرافیایی توییت كنندگان ارسالپروفایل 
 آمده است. 2جدول 

های قرآن و سالمت بر  های علمی حوزه . توزیع جغرافیایی توییت مقاله2 جدول
 كننده ارسالحسب كشورهای 
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https://www.altmetric.com/details/3819261/news
https://www.altmetric.com/details/3077758/policy-documents
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 تركیه 13/1 83 عربستان 3
 كنیا

 فنالند
 نپال

 مالزی
 دانمارک

 سوئد
 كویت
 نیوزلند
 اكوادور

ونزوئال/ 
 بولیوی

فلسطین 
 اشغالی
 گینه نو

 كوراسائو

 11/2 1 كانادا 4
 37/2 7 ایران 7

6 

 لهستان
 هلند
 ژاپن

 اندونزی

3 23/8 

1 

  آفریقای
 جنوبی
 سوئیس
 بلژیك
 اسپانیا
 ایرلند
 آلمان
 فرانسه
 روسیه
 لبنان

 استرلیا

2 12/3 

 14/73 848 نامشخص 
 

درصد از كل  31/87 درمجموعدهد  ، نشان می2های جدول  یافته
های مرتبط با قرآن و  های پژوهشگران حوزه توییت كنندگان مقاله

سالمت مربوط به آمریکا است؛ بنابراین كشور آمریکا بیشترین 
درصد توییت مقاالت این حوزه را به خود اختصاص داده است. 

درصد،  13/88پس از آمریکا به ترتیب كشورهای انگلیس با 
های بعدی  درصد در رتبه 11/2و كانادا با  رصدد 13/1عربستان با 

از جنبه میزان توییت مقاالت حوزه قرآن و سالمت قرار دارند. 
درصد در رتبه پنجم قرار دارد كه باید به این نکته  37/2ایران با 

 ریپذ امکانتوجه كرد كه دسترسی به توییتر به دلیل فیلتر بودن 
 14/73است. همچنین در  لترشکنیفنیست و استفاده از آن مستلزم 

 كنندگان ارسالها به دلیل اطالعات ناقص پروفایل  درصد از توییت
 ها وجود نداشت. امکان تشخیص محل جغرافیایی ارسال توییت

 
 های قرآن و سالمت بر حسب  های علمی حوزه . توزیع توییت مقاله3 جدول

 در جامعه كنندگان ارسالهای  نقش

درصد توییت  تعداد توییت كنندگان ردیف
 كنندگان

 28/16 228 افراد عادی 8
 12/88 34 دانشمندان 2
 73/1 22 های پزشکی شاغالن حرفه 3

، نگار روزنامهپیوند دهندگان علم ) 4
 41/4 83 و ویراستار( وبالگ نویس

درصد از كل  28/16دهد در مجموع  ، نشان می3های جدول  یافته
های مرتبط با قرآن و  پژوهشگران حوزههای  توییت كنندگان مقاله

بنابراین افراد عادی بیشترین سهم را در ؛ سالمت افراد عادی هستند
ها دارند. پس از آن به  های پژوهشگران این حوزه توییت مقاله

های پزشکی با  درصد، شاغالن حرفه 13/88ترتیب دانشمندان با 
و  بالگ نویس، ونگار روزنامهو پیوند دهندگان علم ) درصد 73/1

های بعدی از جنبه میزان توییت  درصد در رتبه 41/4ویراستار( با 
 مقاالت حوزه قرآن و سالمت قرار دارند.

 

های قرآن و سالمت در  توزیع ارجاعات مقاالت پژوهشگران حوزه
 كنندگان ارجاعهای  و نقش كننده های ارجاع مندلی برحسب كشور

 در جامعه
ده از بوكماركلت آلتمتریکس در پایگاه توزیع جغرافیایی با استفا

آلتمتریکس اكسپلورر و بر اساس اطالعات موجود در پروفایل 
ها در جدول  و همچنین برچسب جغرافیایی توییت كنندگان ارسال

 آمده است. 4
های قرآن و سالمت  های علمی حوزه . توزیع جغرافیایی ارجاعات مقاله4 جدول

 كننده ارسالدر مندلی بر حسب كشورهای 
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 33/3 24 آمریکا 8

3 

 هلند
 شیلی

 اوكراین
 ایتالیا

 قزاقستان
 ژاپن
كره 
 جنوبی
 فیلیپین
 اسلونی
 كامرون
 یونان

 زیمباوه
 پرتغال

 مجارستان
 سوئیس
 اروگوئه
 اندونزی
 اوگاندا

8 34/3 

 47/3 82 انگلیس 2
 31/3 83 مالزی 3

 كانادا 4
 34/3 3 اسپانیا

 23/3 6 برزیل 7
 87/3 4 آلمان 6

1 

 ایران
 عربستان

آفریقای 
 جنوبی 

3 88/3 

1 

 تركیه
 هند

 استرلیا
 فرانسه

2 31/3 

 33/31 2717 نامشخص 
 

درصد از كل  3/3دهد در مجموع  ، نشان می4های جدول  یافته
های مرتبط با قرآن و  های پژوهشگران حوزه مقاله كنندگان ارجاع

سالمت مربوط به آمریکا است؛ بنابراین كشور آمریکا بیشترین 
درصد ارجاع مقاالت این حوزه را در مندلی به خود اختصاص داده 

درصد،  47/3ورهای انگلیس با است. پس از آمریکا به ترتیب كش
های  درصد در رتبه 34/3و كانادا و اسپانیا با  درصد 31/3مالزی با 

بعدی از جنبه میزان ارجاع مقاالت حوزه قرآن و سالمت در 
درصد در رتبه هفتم قرار دارد.  88/3مندلی قرار دارند. ایران با 

های پژوهشگران  درصد از ارجاعات مقاله 33/31همچنین در 
های مرتبط با قرآن و سالمت به دلیل اطالعات ناقص پروفایل  حوزه
مندلی  كنندگان ارجاعامکان تشخیص محل جغرافیایی  كنندگان ارجاع

 وجود نداشت.
های قرآن و سالمت در مندلی  های علمی حوزه . توزیع ارجاعات مقاله7 جدول

 در جامعه كنندگان ارجاعهای  بر حسب نقش

 تعداد ارجاع كنندگان رتبه
درصد ارجاع 

 كنندگان
 21/81 413 دانشجوی كارشناسی ارشد 8
 PHD 316 63/84دانشجوی  2
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 تعداد ارجاع كنندگان رتبه
درصد ارجاع 

 كنندگان
 72/82 338 دانشجوی كارشناسی 3
 32/1 282 پژوهشگر 4
 13/6 811 دانشجوی دكترای تخصصی 7
 71/2 61 فارغ التحصیل كارشناسی ارشد 6
 83/2 71 مربی 1
 81/8 38 دانشیار 1
 43/3 83 استاد 3
 23/3 7 مربی ارشد 83
 34/3 8 كتابدار 88
 22/33 111 نامشخص 82

 
درصد از كل  21/81دهد در مجموع  ، نشان می7های جدول  یافته

های مرتبط با قرآن و  های پژوهشگران حوزه مقاله كنندگان ارجاع
بنابراین ؛ سالمت در مندلی، دانشجوی كارشناسی ارشد هستند

های  دانشجویان كارشناسی ارشد بیشترین سهم را در ارجاع مقاله
ها در مندلی دارند. پس از آن به ترتیب  پژوهشگران این حوزه

 72/82درصد، دانشجویان كارشناسی با  63/84با  PHDدانشجوی 
های بعدی از جنبه  درصد در رتبه 32/1درصد، پژوهشگران با 

قرآن و سالمت در مندلی، قرار دارند. میزان ارجاع مقاالت حوزه 
درصد از ارجاعات مندلی به دلیل اطالعات  14/73همچنین در 

 كنندگان ارجاعامکان تشخیص نقش  كنندگان ارسالناقص پروفایل 
 وجود نداشت.

 
های قرآن و سالمت در  توزیع ارجاعات مقاالت پژوهشگران حوزه

 مندلی به تفکیك موضوعات
های قرآن و سالمت در مندلی  های علمی حوزه عات مقاله. توزیع ارجا6 جدول

 به تفکیك موضوع

 تعداد موضوعات رتبه
درصد ارجاع 

 كنندگان
 73/83 783 پزشکی و داندانپزشکی 8
 81/81 471 روانشناسی 2
 11/83 363 علوم اجتماعی 3

4 
های  پرستاری و حرفه

 سالمت
817 71/6 

7 
علوم زیست شناسی و 

 كشاورزی
843 31/7 

 13/8 46 هنر و علوم انسانی 6
 23/8 32 علوم اعصاب 1
 83/8 33 علوم كامپیوتر 1

3 
مدیریت، بازرگانی و 

 حسابداری
26 31/3 

 34/3 27 شیمی 83
 73/3 84 علوم زیست محیطی 88
 48/3 88 فلسفه 82
 31/3 83 بیوشیمی و بیولوژی 83
 31/3 83 زبانشناسی 84
 33/3 1 داروسازی 87

 تعداد موضوعات رتبه
درصد ارجاع 

 كنندگان
 26/3 1 اقتصاد و سرمایه 86
 22/3 6 ورزش و تفریحات 81
 88/3 3 علم مواد 81

83 
ایمونولوژی و 
 میکروبیولوژی

2 31/3 

23 
 مهندسی

 دامپزشکی و دامپروری
 علم نجوم و زمین شناسی

8 34/3 

 12/21 161 نامشخص 28
 

درصد از كل  73/83دهد در مجموع  ، نشان می6های جدول  یافته
های  های پژوهشگران حوزه مقاله كننده ارجاعحوزه موضوعی 

مرتبط با قرآن و سالمت در مندلی، مربوط به حوزه موضوعی 
بنابراین پژوهشگران و افراد شاغل ؛ باشد پزشکی و دندانپزشکی می

های  در این حوزه موضوعی بیشترین سهم را در ارجاع مقاله
ها در مندلی دارند. پس از آن به ترتیب  پژوهشگران این حوزه

درصد، علوم اجتماعی با  81/81های موضوعی روانشناسی با  حوزه
درصد در  71/6های سالمت با  درصد، پرستاری و حرفه 11/83

های بعدی از جنبه میزان ارجاع مقاالت حوزه قرآن و  رتبه
درصد از  12/21سالمت در مندلی، قرار دارند. همچنین در 

 كنندگان ارسالارجاعات مندلی به دلیل اطالعات ناقص پروفایل 
 وجود نداشت. كنندگان ارجاعهای موضوعی  امکان تشخیص حوزه

 
 گیری بحث و نتیجه

 های پژوهشگران آلتمتریکس، بررسی مقالهبراساس اطالعات موسسه 
میالدی كه  2381تا  2333های  های قرآن و سالمت طی سال حوزه

دهد  های اسکوپوس و وب آو ساینس منتشر شده نشان می در پایگاه
درصد( فاقد نشانگر شی دیجیتال  46مقاله ) 878مقاله،  338از بین 

از ابزار بوكماركت  با استفاده ها آنبوده و در نتیجه امکان بررسی 
در بعضی از مجالت  معموالًها  آلتمتریکس وجود نداشت. این مقاله

و غیره منتشر شده كه در  ایرانی، پاكستانی، هندی، تركی، تایلندی
آن یا نشانگری به مقاالت اختصاص داده نشده و یا نشانگر 
اختصاص داده شده صحیح نبود. در این بین، درصد كمی از 

های  درصد( در شبکه 28رای نشانگر شی دیجیتال )های دا مقاله
( این امر 8337منش ) اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. عرفان

محدود پژوهشگران ایرانی از  نسبتاًگیری  را نشانگر بهره
توان  . می[83]های اجتماعی توصیف كرده است های شبکه قابلیت

این مقاالت به  دالیل این امر را، به عدم توجه كافی نویسندگان
آن باال رفتن  تبع بههای اجتماعی و  ایجاد پروفایل علمی در شبکه

مرتبط دانست. دلیل دیگر در عدم  ها آنهای  میزان توجه به مقاله
درک صحیح این پژوهشگران از موضوع ترجمان دانش )بیان علم 

های  عموم( در قالب شبکه فهم قابلتخصصی به زبان ساده و 
جستجو است. عالوه بر دالیل یادشده، عدم اهتمام اجتماعی قابل 

، نسبت به توسعه درحالدر كشورهای  ژهیو بهالزم مجالت هدف، 
های منتشرشده و  دریافت و تخصیص نشانگر شی دیجیتال به مقاله

توان از جمله دالیلی دانست كه این مقاالت  درک اهمیت آن را می
های مبتنی بر  پژوهشی برای بررس قابلرا از چرخه مقاالت 

طور كه  سازد. از سوی دیگر همان های دگرسنجه خارج می شاخص
 (Costas, Zahedi, & Wouter)و ووترز  كاستاس، زاهدی
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( بیان كردند ابزارهای مختلف آلتمتریکس از جمله ابزار 2387)
استفاده شده در پژوهش حاضر )سایت مؤسسه آلتمتریکس( تنها 

را زیر پوشش قرار داده و به ارزیابی بخش مشخصی از گستره وب 
منش  تر توسط عرفان ؛ این امر پیش[88]پردازد همان بخش می

توان از عوامل یادشده  بنابراین می؛ است دشدهییتأ( نیز 8337)
دالیل توجه محدود به مقاالت پژوهشگران ایرانی در  عنوان به

بته ؛ ال[83]های اجتماعی در حوزه قرآن و سالمت یاد كرد شبکه
اظهار نظر قطعی در این رابطه نیازمند مطالعات  طبیعی است كه

 باشد. بیشتری می
های اجتماعی حاكی از این است كه  بررسی انواع مختلف شبکه

ها،  ، وبالگبوک سیفهایی چون مندلی، توییتر، دیمنشنز،  شبکه
 پدیا، یوالیك، ردیت، گوگل پالس، پالیسی سورس نیوزآتلتز، ویکی

های پژوهشگران در  های به اشتراک گذارنده مقاله زاراب و پتنت
های موضوعی مرتبط با قرآن و سالمت هستند كه در این بین  حوزه

توییتر و مندلی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و نسبت به 
های اجتماعی از اقبال بیشتری برخوردارند. این موضوع  سایر رسانه

های پیشین نیز مورد  در پژوهش)اهمیت این دو شبکه اجتماعی( 
توان  . دلیل چنین موضوعی را می[81-83]اشاره قرار گرفته است

زیاد با شهرت بیشتر و مقبولیت باالتر این دو شبکه  احتمال به
اجتماعی نزد مخاطبان مرتبط دانست. همچنین بررسی تعداد 

های مرتبط با قرآن و  های دارای شاخص آلتمتریکس حوزه مقاله
سالمت به تفکیك سال انتشار بیانگر بهبود وضعیت آشنایی و 

 2387 های اجتماعی توسط پژوهشگران تا سال كاربرد شبکه
میالدی تعداد مقاالت  2387تا  2333باشد؛ زیرا از سال  میالدی می

های اجتماعی در این حوزه  مورد توجه قرار گرفته در شبکه
(، 2387و ووترز ) افزایش یافته است. در پژوهش كاستاس، زاهدی

. پس از آن در سال [88]شد دییتأاین امر در سایر تولیدات علمی 
اد مقاالت دارای نمره آلتمتریکس میالدی تعد 2386-2381
توان دلیل این امر را به فاصله زمانی اندک از  كه می افتهی كاهش

 انتشار مقاله مرتبط دانست.
های مرتبط با قرآن و  های علمی حوزه های مقاله با بررسی توییت

، مند عالقهها توسط سایر پژوهشگران  سالمت، ارسال توییت
عالوه بر خود نویسندگان  آموزشی مؤسساتمجالت علمی و 

. مطالعه توزیع جغرافیایی [23-83]شد دییتأبروندادهای پژوهشی( 
های مرتبط با قرآن و سالمت نشان  های علمی حوزه توییت مقاله

های علمی این حوزه به  درصد از كل توییت مقاله 31/87داد 
درصد به عربستان تعلق  13/1و  درصد به انگلیس 13/88آمریکا، 

( نیز پیشتر بر 8331و حبیبی ) منش، حسینی است. عرفان داشته
های علمی  سهم بیشتر دو كشور آمریکا و انگلیس در توییت مقاله

ها نشان داد ایران در رتبه  . همچنین یافته[28]اذعان كرده بودند
های علمی این حوزه قرار دارد؛ مهمترین دلیل این  پنجم توییت مقاله

حدود پژوهشگران ایرانی به توییتر به توان دسترسی م امر را می
( و 2384دلیل فیلتر بودن این شبکه اجتماعی ذكر كرد. ملکی )

های  ( نیز در پژوهش8331و حبیبی ) منش، حسینی عرفان
ای به محدودیت استفاده از توییتر برای اشاعه مقاالت  جداگانه

نشان ها  . همچنین یافته[22و  28]اند پژوهشگران ایرانی اشاره كرده
درصد( بیشترین سهم را در توییت  28/16داد افراد عادی )

ها بر عهده دارند. شاید بتوان دلیل  های پژوهشگران این حوزه مقاله
چنین سهم باالیی را از یك سو به حضور پررنگ كاربرانی مرتبط 

شان در توییتر، با هر سطح  دانست كه در پروفایل كاربری
اند و از سویی  عادی معرفی نموده تحصیالت، خود را جزء كاربران

های مرتبط  دیگر به عالقه افراد عادی نسبت به پیگیری پژوهش
 با حوزه قرآن و سالمت منتسب نمود.

های مرتبط با قرآن و  های علمی حوزه با بررسی ارجاعات مقاله
های علمی  درصد از كل ارجاعات مقاله 33/3سالمت در مندلی، 

درصد به  31/3و  درصد به انگلیس 47/3این حوزه به آمریکا، 
ها نشان داد ایران در رتبه  مالزی تعلق داشته است. همچنین یافته

های علمی این حوزه در مندلی قرار دارد؛  هفتم ارجاع مقاله
 21/81ها نشان داد دانشجویان كارشناسی ارشد ) همچنین یافته

اسی و دانشجویان كارشن درصد( 63/84) دكتریدرصد( دانشجویان 
های پژوهشگران  درصد( بیشترین سهم را در ارجاع مقاله 72/82)

ها در مندلی دارند. این نتیجه را شاید بتوان حاكی از  این حوزه
ی مقاالت علمی گذار اشتراکعالقه دانشجویان در مطالعه و به 

 های مرتبط با قرآن و سالمت دانست. حوزه
ن و سالمت با های مرتبط با قرآ بررسی موضوعی مقاالت حوزه

های موضوعی  بیشترین میزان ارجاع از سوی مندلی نشان داد حوزه
پزشکی و دندانپزشکی بیشترین ارجاع بروندادهای پژوهشی را در 

های جداگانه خود،  اند. پیشتر پژوهشگرانی در پژوهش مندلی داشته
یکی از  عنوان بهحوزه علوم پزشکی )پزشکی و پیراپزشکی( را 

های اجتماعی معرفی  یشترین میزان حضور در رسانههای با ب حوزه
( 8331و حبیبی ) منش، حسینی . عرفان[24-23و  28و  83، 88]اند كرده

كوتاه مقاالت این حوزه  عمر مهینمعتقد هستند كه این امر با 
گفت با توجه به اینکه  توان یمبنابراین ؛ [28]مرتبط است

مداوم به  طور بههای پزشکی و دندانپزشکی  پژوهشگران حوزه
های درمانی جدید هستند، عالقه بیشتری  روش ها و راهدنبال یافتن 

های اجتماعی دارند.  های خود از طریق رسانه به انتشار پژوهش
های این حوزه به اطالع عموم مردم  همچنین از این طریق پژوهش

 خواهد رسید.
 

 گیری  نتیجه
اد كه آلتمتریکس در مجموع باید این موضوع را مد نظر قرار د

های اجتماعی  روشی جدید به سنجش متون علمی در رسانه عنوان به
شاخص بررسی  عنوان بههای مطرح در آن  پردازد و شاخص می

ها  اند. این شاخص ها طرفدار پیدا كرده كیفیت انواع پژوهش
كاربرده شود بنابراین  سنتی به های  مکمل شاخص عنوان بهتواند  می

های  تالش هستند تا آثار خود را در شبکهپژوهشگران در 
های التمتریکس در  همچنین شاخص اجتماعی به اشتراک گذارند.

های  شوند. عمده پژوهش منجر به نتیجه می مدت كوتاهبازه زمانی 
باشد و  مربوط به آلتمتریکس متعلق به چند سال اخیر می

به ها در مراحل آغازین كار خود قرار دارند و نیاز  دگرسنجه
شود. به طور كلی بررسی  پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می
های مرتبط با قرآن و  تعداد مقاالت علمی پژوهشگران حوزه

سالمت هر چند نوساناتی در میزان تولید مقاالت و گزارش 
های پژوهشی متخصصان در پایگاه اسکوپوس و وب آو  یافته

ورد، با این حال این خ های مورد مطالعه به چشم می ساینس طی سال
كلی از رشدی طبیعی و قابل قبول برخوردار  طور بهتولیدات نیز 

های دارای شاخص آلتمتریکس به  بوده است. همچنین تعداد مقاله
تفکیك سال انتشار بیانگر بهبود وضعیت آشنایی و كاربرد 

های مرتبط با قرآن  های اجتماعی توسط پژوهشگران حوزه رسانه
ها رابطه دو سویه بین  بنابراین در این حوزه؛ شدبا و سالمت می

عرضه و تقاضای اطالعات سالمت رو به بهبود بوده كه این امر در 
باشد. پژوهشگران  می مؤثرسویی عرضه و تقاضای اطالعات  هم
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ی مرتبط با قرآن و سالمت بهتر است با دقت در انتخاب ها حوزه
در  -انتخاب مجالت دارای نشانگر شی دیجیتال –مجالت معتبر 

های اجتماعی، میزان  در رسانه مقاالتشانجهت افزایش توجه به 
ها و  دقت بیشتری داشته باشند چرا كه افراد عادی بیشتر از شبکه

كسب  منظور بههای علمی  های اجتماعی به نسبت پایگاه رسانه
 كنند. اطالعات مختلف خود استفاده می
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