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چکيده
هــدف ایــن پژوهــش ،مطالعــه علمســنجی تولیــدات علمــی در حــوزه قــرآن کریــم اســت .ایــن
پژوهــش از نــوع کاربــردی و بــا روش علمســنجی انجــام شــده و جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل
 356تولیــد علمــی نمایهشــده در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک از ســال  2018-1985میباشــد.
ابــزار گــردآوری اطالعــات چکلیســت بــوده و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــه وســیله نرمافزارهــای
ُوسویــوور( ،)VosViewerهیسســایت( )HistCiteو اکســل( )Excelســامان یافتــه اســت .یافتههــا نشــان
میدهــد کــه رونــد انتشــار مــدارک ،علیرغــم نوســانات زیــاد در ســالهای مختلــف ،صعــودی بــوده
و فراوانــی موضوعهــا در زمینــه سیســتمهای اطالعاتــی و مذهــب در حــوزه قــرآن کریــم اســت.از نــگاه
جغرافیــای دانــش نیــز کشــورهای عربســتان ،پاکســتان ،آمریــکا ،مالــزی و ایــران بــه وســیله دانشــگاههای
طیبــه ،ماالیــا ،پادشــاه عربســتان ،کبانگســان مالــزی و دانشــگاه آزاد اســامی ایــران؛ مجالتــی همچــون
مجلههــای کنفرانــس بینالمللــی دانشــگاه طیبــه و حقــوق تطبیقــی آمریــکا؛ و الگیناهــی ،هارویتــز و
خــان بیشــترین انتشــار و اســتناد را در میــان کشــورها ،ســازمانها ،مجلههــا و نویســندگان داشــتهاندو
کلیدواژههــای قــرآن و اســام بیشــترین همرخــدادی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه میــزان اســتنادهای محلــی و همکاریهــای علمــی در زمینــه تولیــدات علمــی حــوزه
قــرآن کریــم بســیار کــم اســت و شــبکه ه ـ م رخــدادی کلیدواژههــا نیــز پراکندگــی بیشــتری دارد.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،علمسنجی ،تولیدات علمی ،استناد
.1نویسنده مسئولa.sharafi96@ut.ac.ir :
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مقدمه
قــرآن کریــم کتابــی کــه رســتگاری انســان را در دو جهــان تضمیــن میکنــد ،همچــون مشــعلی
فــروزان ،انســان را از تاریکیهــای جهــل و نادانــی رهایــی میبخشــد و در ســرای دیگــر ،او را محبــوب
حضــرت پــروردگار مینمایــد (رســتمیزاده بهرامــی .)1386 ،قــرآن بزرگتریــن و کاملتریــن کتــاب
هدایــت و روشــنگر انســان در مســیر حــق و باطــل اســت و هــر لحظــه انســان را بــه ســوی خوشــبختی و
ســعادت ســوق میدهــد و او را از ظلمـ ِ
ـات جهــل بــه نــور و روشــنایی هدایــت میکنــد .درک مفاهیــم
عظیــم قــرآن و رســیدن بــه ســعادت و کمــال جــز در پرتــو علــم و علمآمــوزی میســر نمیشــود .در قــرآن
کریــم در آیــه  56ســوره روم علــم و ایمــان در کنــار هــم آمدهانــد و پیامبــر مکــرم اســام صلــی اهلل علیــه
وآلــه و ســلم نیــز ســفارشهای مکــرری بــه دانشافزایــی مســلمانان داشــته اســت کــه گاهــی موجــب
تعجــب عمــوم پژوهشــگران شــده اســت (اکبــری،1391 ،ص)20 .؛ روایاتــی ماننــد «خداونــد نیکبختــی
هــر کســی را بخواهــد ،او را دانــای در دیــن گردانــد (بخــاری ،ج 1981 ،1م:صــص28 .؛ نقــل در :اکبــری و
رضائــی)1394 ،؛ فرشــتگان بالهــای خــود را زیــر پــای جوینــدگا ِن دانــش میگســترانند» (کلینــی ،ج ،1
بــی تــا34 :؛ نقــل در :اکبــری و رضائــی)1394 ،؛ «دانشــمندان وارثــان پیامبراننــد»؛ «نزدیکتریــن مــردم بــه
درجــات نبــوت ،اهــل علــم و جهــاد هســتند» (فیــض کاشــانی،1361 ،صــص13-14 .؛ نقــل در :اکبــری و
رضائــی )1394 ،و «خــوب پرســیدن نیمــی از دانــش اســت» (حرانــی،1387 ،ص )95 .بیانگــر اهمیــت علــم
در اســام و نــزد پیامبــر اســت.
شــاید در تاریــخ ،هیــچ دینــی بــه انــدازه دیــن اســام بــه تشــویق و حمایــت از علــم و دانــش و عالمان و
دانشــمندان نپرداختــه باشــد (حلبــی ،۱۳۶۵ ،ص .)۲۵ .از نظــر اســام ،علــم اسـ ِ
ـاس همـهی ارزشهــا و جهل
ریش ـهی همــه معایــب و مفاســد فــردی و اجتماعــی اســت (شــابدین )1376 ،و هیــچ عــزت و افتخــاری
باالتــر از علــم نیســت (شــابدین1376 ،ع؛ بــه نقــل از :آمــدی ،1380 ،ص .)840 .بنابرایــن مســلمانان بــرای
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رســیدن بــه عــزت علمــی بایــد بــه فکــر رشــد و توســعه علمــی خــود در تمامــی زمینههــای علمــی باشــند.
رشــد و توســعه علمــی نیــز بــدون تولیــد علــم امکانپذیــر نخواهــد بــود .باتوجــه بــه جایــگاه واالی علــم و
تولیــد علــم در اســام ،مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل ،تولیــد علــم را بــه معنــای شکســتن خــط مــرز دانش
و فتــح کــردن آفــاق جدیــد ،اضافــه کــردن بــر فنآوریهــای موجــود دنیــا و اختــراع صــد در صــد ایرانــی
دانســته و فرمودهانــد« :تولیــد علــم فقــط بــه معنــای یادگیــری علــم نیســت و مــا بایــد بــه فنآوریهــای
جهشــى دســت پیــدا کــرده و بتوانیــم بــر فنآوریهــای موجــود دنیــا بیافزاییــم و اختراعــات صددرصــد
ایرانــى را در بازارهــاى دنیــا مطــرح کنیــم ( ».ســخنرانی در دیــدار جمعــی از مهندســان.)۱۳۸۳/۱۲/۰۵ ،
در اندیشــه تمدنگرایــان ،تولیــد علــم یکــی از بایســتههای رفــع عقبماندگیهــای جهــان اســام
و تحقــق تمــدن نویــن اســامی اســت( .علوانــی  )1380،خیــزش علمــی و تولیــد علــم و معرفــت و تجربــه
را بــرای برپایــی تمــدن ایمانــی ضــروری اســت( .علوانــی ،1377 ،ص97 .؛ نقــل از :غفــاری هشــجین و
ناصرخاکــی .)1395 ،مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل الزمـهی پیشــرفت علمــی تمدنســاز را جهــاد علمــی
و ایجــاد یــک نهضــت نرمافـ ِ
ـزاری تولیــد علــم میداننــد( .خامن ـهای ،1389 ،صــص 23 ،15 .و .)167
تولیــد علــم یکــی از مهمتریــن وظیفههــای دولتهــای مســلمان بــرای رشــد و توســعه معــارف دینــی و
قرآنــی اســت .بنابرایــن کشــورهای مســلمان بــه ویــژه جمهــوری اســامی ایــران بــرای گســترش معـ ِ
ـارف
عظیــم قرآنــی بایــد بــه فکــر گســترش تولیــدات علمــی خــود در تمامــی عرصههــای قرآنــی باشــند.
ِ
گســترش تولیــدات علمــی در حــوزه قــرآن کریــم نیــز جــز از رهگــذ ِر سیاســتگذاری علمــی درســت در
ایــن زمینــه میســر نخواهــد شــد .مطالعــات علمســنجی بــه عنــوان یکــی از بهترین روشهــای سیاســتگذاری
علمــی بــرای تحقــق اهــداف تولیــد علــم بــه شــمار میروند.تحقیقــات آقایــان کرامتفــر ،نــوروزی،
چاکلــی و اســپراین نشــان مــی دهــد کــه کميــت توليــد علــم كشــور و ســرعت آن قابــل توجــه اســت،
امــا ايــن مقاديــر بــا توجــه بــه جمعيــت ،چنــدان مطلــوب نيســت .چنــان چــه در حــوزه تولیــد علــم بــه
ویــژه علــوم و دانــش هــای مرتبــط بــا قــرآن کریــم آقایــان نــوری و زارعفراشــبندی بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتنــد کــه تولیــدات علمــی ایــن بخــش ،علیرغــم رشــد بــاالی خــود از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار
نیســت بنابرایــن بــرای ارتقــای جایــگاه تولیــد علمــی در بخــش علــوم قــرآن کریــم ،بــه مطالعــات بیشــتر
جهــت شناســایی شــکافهای موجــود نیــاز اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــا اســتفاده از مطالعـ ِ
ـات
علمســنجی ،میتــوان ضمــن شناســایی و شــناخت کاســتی هــای پژوهشــی ایــن حــوزه در کشــورهای
مســلمان و غیرمســلمان ،بــا سیاســتگذاری دقیــق زمینههــای تولیــد علــم در بخــش علــم قــرآن کریــم در
ســطح بینالمللــی را فراهــم کــرد .افــزون بــر آن از طریـ ِ
ـق شناســایی بهتــر دولتهــا ،ســازمانها ،مجلههــا،
پژوهشــگران برتــر و پیشــرو ،ارزیابــی و ســنجش منابــع علمــی ،همکاریهــای علمــی و میــزان اســتناد
بــه منابــع علمــی ایــن حــوزه را بررســی کــرد وکشــورها و ســازمانهای فعــال در حــوزه قــرآن کریــم را
شناســایی نمــود و بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ داد؛
رونــد انتشــار و اســتنادهای محلــی و جهانــی تولیـ ِ
ـدات علمــی در حــوزه قــرآن کریــم از ســال -1985
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ِ
ـتنادی کلریویــت آنالیتیــک 1چگونــه اســت؟
 2018در پایــگاه اسـ
وضعیت استنادهای محلی و جهانی به منابع گوناگون چگونه است؟
بیشــترین حوزههــای موضوعــی ؛ کشــورها ،ســازمانها ،زبانهــا ،منابــع ،نویســندگان و کلیدواژههــای
مهــم تولیــدات علمــی حــوزه قــرآن کریــم در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک کــدام هســتند؟
پیشینه پژوهش
بررســي وضعيــت توليــدات علمــي در حــوزه قرآنــي بيــن ســالهاي 1990ـ 2011در پایــگاه اطالعاتــی
اعتبارســنجی مقــاالت علمــی 2نشــان مــی دهد کــه دانشــگاه ميشــيگان ،دانشــگاه َملِک َســعود  3و دانشــکده
مطالعــات شــرقی و آفریقایــی 4لنــدن بــه ترتيــب در رتبههــاي اول تــا ســوم قــرار دارنــد .همچنیــن رونــد
توليــدات علمــي نيــز از ســال  2005بــه بعــد ســیر صعــودی داشــته و ســهم ايــران از توليــدات علمــي جهــان
در حــوزه قرآنــي ،تنهــا  15مــدرك بــوده اســت كــه معــادل  5/14درصــد از كل توليــدات علمــي ايــن
حــوزه ميباشــد و مقالــه « »Islamic perspective on human cloning and stem cell researchبــا
دريافــت  9اســتناد پراســتنادترين و بــه عبارتــي تاثيرگذارتريــن مقالــه ايــران در حــوزه قرآنــي بــه شــمار
مـيرود .در در پژوهــش دیگــری تــاش پژوهشــگرا ِن مســلمان در نشــر مقــاالت مرتبــط بــا قــرآن كريم در
حــوزه پزشــكي در پايــگاه اطالعاتــي اســكوپوس 5از نظــر كميــت و ميــزان اســتناد بــه آنهــا بررســی شــده
و در نتیجــه گیــری آمــده اســت؛ تعــداد مقــاالت و میــزان اســتناد بــه مقالههــای ایــن حــوزه کــم اســت و
بيشــترين تعــداد مقــاالت ايــن حــوزه در مجلــه« ، »Journal of Semitic Studiesبــا  13مقالــه و پــس از آن
در مجلــه« »Medicine and Lawبــا  3مقالــه ،بــوده اســت و نتیجــه گرفتهانــد؛ پژوهشــگران مســلمان آن
چنــان كــه شایســته اســت در تحقيقــات خــود از قــرآن کریــم بهــره نجســته انــد يــا پژوهشهــای قرآنــی
خــود را در عرصــه بينالملــل منتشــر نكردهانــد .در پژوهشــی دیگــر بــه ميــزان مقــاالت توليــدي بــا عنــوان
«شــیعه»؛ در پايــگاه وبآفســاينس 6طــي ســالهاي  2014 - 1974پرداختــه اســت کــه نشــان مــی دهــد
پژوهشهــای کمتــری در ایــن زمینــه در ســطح بینالمللــی انجــام شــده و ســهم کشــورهای اســامی و
کارشناســان دینــی در تولیــد مقالــه کمتــر اســت .عــاوه بــر ایــن در پژوهشــی دیگــر بــا ترســیم ســاختار
دانــش در پژوهشهــای علــوم قــرآن و حدیــث در ایــران ،بــا اســتفاده از تحلیــل همواژگانــی در پایــگاه
اســتنادی جهــان اســام ،نتیجــه گیــری شــد کــه کلیدواژههــای قــرآن ،نهجالبالغــه و امــام علــی (ع)
پرتکرارتریــن کلیدواژههــا بودهانــد و کلیدواژههــای نهجالبالغــه و امــام علــی(ع) نیــز پرتکرارتریــن زوج
همواژگانــی در پژوهشهــای ایــن حــوزه بــوده اســت امــا مفاهیــم کلیــدی قرآنــی ماننــد اخــاق اســامی،
Clarivate Analytics .1
ISI. Institute for Scientific Information .2
King Saud .3
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فلســفه و مکاتــب فلســفه اســامی ،ســیرهی نبــوی و ســیرِتاریخی نظــرات عالمــان و اندیشــمندان اســامی
کمتــر مــورد بررســی و پژوهــش قــرار گرفتهانــد.
در پژوهشــی بــا عنــوان اســتنادهاي كالمــي امامرضــا (عليهالســام) بــه آيــات در حــوزه امامــت نشــان
داده شــده کــه عصمــت امــام ،جريــان امامــت در ذريــه ابراهيــم (عليهالســام) ،علــم لدنــي امــام ،ديــدن و
نشــناختن امــام ،پذيــرش واليتعهــدي و تفــاوت معنــي آل و امــت ،مهمتريــن مباحــث كالمــي حضــرت
در اســتناد بــه قصــص قــرآن اســت .در تحقیقــی دیگــر بــا عنــوان معناشناســي ايزوتســو در قــرآن بــا روش
تحليلــي و بــا هــدف بررســي معناشناســي ايزوتســو ،در كنــار نقــاط قــوت ايــن روش و تاثيراتــي كــه در
روشمندســازي مطالعــات قرآنــي دارد بــه مــواردی از قبیــل؛ نبــود ضابطــه و معيــار خــاص در انتخــاب
كلمــات كليــدي ،ريشهشناســي كلمــات ،رســيدن بــه ميدانهــاي معنايــي و كاربردشناســي و  ...بــه عنــوان
نقــاط ضعــف ايــن رويكــرد پرداختــه شــده اســت.
مطالعــه پیشــینههای پژوهــش نشــان میدهــد؛ پژوهشهــای بســیار کمــی در حــوزه قــرآن کریــم بــا
رویکــرد علمســنجی انجــام شــده و غالــب پژوهشهــای صــورت گرفتــه بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا،
متــون منتشــر شــده در ایــن حــوزه را بررســی و تحلیــل نمــوده انــد .شــواهد نشــان مــی دهــد تولیــدات
علمــی و همچنیــن همــکاری هــای علمــی در حــوزه قــرآن در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک بــا
وجــود رونــد صعــودی خــود ،از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت .در ادامــه ایــن پژوهــش آمده اســت؛
پژوهشــگران حــوزه قــرآن کریــم بــه موضوعاتــی ماننــد اخالق اســامی ،فلســفه و مکاتب فلســفه اســامی،
ســیره نبــوی و ســیر تاریخــی نظــرات عالمــان و اندیشــمندان اســامی کمتــر پرداختهانــد .بــا توضیحاتــی
کــه گذشــت ،هــدف ایــن پژوهــش عبــارت اســت از؛ مطالعــه علمســنجی تولیــدات علمــی قــرآن کریــم
در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک تــا بتوانــد بــه سیاســتگذاریهای علمــی درســت و بــه بهبــود
وضعیــت تولیــدات علمــی در ایــن حــوزه کمککنــد.
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی بــا رویکــرد علمســنجی انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهش
تولیــدات علمــی حــوزه قــرآن کریــم ( 356عنــوان) نمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیک از
ســال  1985تــا  2018اســت کــه در تاریــخ  12مــاه فوریــه  2019از ایــن پایــگاه گرفتــه شــده اســت.
بــرای گــردآوری اطالعــات از بخــش جســتجوی پیشــرفته پایــگاه اســتنادی کلریویــت
آنالیتیک(وبآفســاینس 1ســابق) اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن توضیــح کــه؛ از قســمت جســتجوی
پیشــرفته پایــگاه اطالعاتــی کلریویــت آنالیتیــک و محــدود کــردن جســتجو بــه عنــوان ( )Ti=Quranتعداد
 356مــدرک بازیابــی شــد کــه اطالعــات آنهــا از طریــق بخــش  Analyze Resultsو Save to other file
 formatبــه صــورت  Full Record and Cited Referencesو  Plain Textخروجــی گرفتــه شــد تــا بــرای
تحلیــل در نرمافزارهــای علمســنجی امکانپذیــر شــود.
Web of Science .1
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بعــد از جســتجوی اطالعــات در پایــگا ه اطالعاتــی کلریویــت آنالیتیــک بــه جهــت گــردآوری اطالعــات
بــه وســیله یادداشــتبرداری عنــوان ،موضــوع ،چکیــده ،کلیدواژههــای مقالههــا ،اطالعــات مربوطــه
گــردآوری و ذخیــره شــد .همچنیــن بــرای بدســت آوردن اســتنادهای محلی(1تعــداد کل اســتنادهای
دریافتــی مقالههــا از منابــع کتابشــناختی اســتناد شــده در متــن مقالههــا) و جهانی(2تعــداد کل اســتنادهای
دریافتــی مقالههــا از مجموعــه وبآفســاینس) براســاس ســال ،نویســنده ،کشــور ،مجلــه ،نــوع مــدرک،
زبــان و کلیدواژههــا از نرمافــزار  HisCiteو بــرای ترســیم نقشــههای هماســتنادی ،همرخــدادی واژگان
و همنویســندگی از نرمافــزار  VOSviewerاســتفاده شــد .بــرای جلوگیــری از حجیــم شــدن مقالــه فقــط
بــه  20ســازمان ،نویســنده ،مجلــه و موضــوع کــه بیشــترین تولیــد علمــی و بیشــترین اســتناد را دریافــت
کــرده بودنــد جــدول و نمــودار بوســیله نرمافــزار اکســل طراحــی شــد.
یافتههای پژوهش
 .4-1روند انتشار و استنادهای محلی و جهانی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم

نمودار  .1روند انتشار و استنادهای محلی و جهانی تولیدات علمی در زمینه قرآن کریم از سال -1985
2018

یافتههــای نمــودار  1نشــان میدهــد کــه بیشــترین تولیــدات علمــی در زمینــه قــرآن مربــوط بــه ســال
 2013بــا  63عنــوان اســت و ایــن تولیــدات علمــی بــا  3عنــوان از ســال  1985شــروع شــده کــه بعــد از آن،
انتشــار مــدارک بــا اندکــی نوســان یعنــی بیــن  5-1مــدرک تــا ســال  2007در نوســان بــوده و از ســال 2008
بــه بعــد ،انتشــار مــدارک بــا رونــد صعــودی همــراه بــوده و از ســال  2013بــه بعــد نســبت بــه در مقایســه
بــا ســالهای پیــش از خــود ،انتشــار مــدارک بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش داشــته اســت .همچنیــن
یافتههــا نشــان میدهنــد کــه رونــد اســتنادهای محلــی نســبت بــه رونــد اســتنادهای جهانــی بســیار پاییــن
بــوده و بیشــترین اســتنا ِد محلــی بــا  35عنــوان مربــوط بــه ســال  2013اســت ولــی رونــد اســتنادهای جهانــی
Total Local Citation Score.1
Total Global Citation Score.2
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نســبت بــه اســتنا ِد محلــی ،رونــد صعــودی داشــته و بیشــترین اســتناد جهانــی بــا  68اســتناد مربــوط بــه ســال
 1994اســت .درمجمــوع ،یافتههــا نشــان میدهنــد کــه رونــد انتشــار و اســتناد بــه تولیــدات علمــی در
پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک از ســال  2018-1985نوســانات زیــادی داشــته اســت.
 .4-2استنادهای محلی و جهانی به انواع تولیدات علمی در زمینه قرآن کریم

نمودار  .2استنادهای محلی و جهانی به انواع تولیدات علمی

یافتههـای نمـودار 2نشـان میدهـد کـه مقالههـای علمـی پژوهشـی با  132عنـوان و  22اسـتناد محلی و
 216اسـتناد جهانـی و مقالههـای کنفرانسـی بـا  166عنـوان و  51اسـتناد محلی و  132اسـتناد جهانی نسـبت
بـه دیگـر انـواع مدارک منتشـر شـده در پایگاه اسـتنادی کلریویـت آنالیتیک ،اسـتنادهای محلـی و جهانی
بیشـتری داشـتهاند و اسـتنادهای محلی مدارک نسـبت به اسـتنادهای جهانی بسـیار پایین اسـت.
 .4-3بیشــترین حوزههــای موضوعــی ،کشــورها ،ســازمانها ،زبانهــا ،منابــع،
نویســندگان و کلیدواژههــای مهــم تولیــدات علمــی حــوزه قــرآن کریــم
 .4-3-1حوزههای موضوعی تولیدات علمی در زمینه قرآن کریم

نمودار  .3حوزههای موضوعی تولیدات علمی در زمینه قرآن کریم

70

یافتههـای نمـودار  3نشـان میدهـد کـه بیشـترین حوزههـای موضوعی تولیـدات علمی بـا موضوع قـرآن کریم به
ترتیـب مربـوط بـه زمینههـای علـوم کامپیوتـر ،مذهب ،مهندسـی ،پژوهـش ،آمـوزش و پـرورش ،مطالعـات حوزه،
موضوعـات دیگـر علـم و فنـاوری ،مطالعات دیگر هنر و علوم انسـانی و زبانشناسـی و علوم اجتماعی اسـت .به طور
کلـی پوشـش موضوعـی و حوزههـای موضوعـی نشـان میدهنـد که تولیـدات علمـی در زمینـه قرآن کریم بیشـتر
در حوزههـای سیسـتمی و کامپیوتـری بـوده کـه شـاید دالیـل آن را در اشـاعه و ترویـج سیسـتمهای کامپیوتـری و
نرمافزارهـای قرآنـی در دنیـای مجـازی امـروزی جهت مطرح شـدن در عرصـه جهانی و محلی و هـم به خاطر جنبه
تبلیغاتـی دینـی و هـم جنبه مالی زیـادی که فروش این نرمافزارها برای کشـورها در حوزه قرآن کریم دارد ،دانسـت.
 .4-3-2کشــورهای فعــال در حــوزه قــرآن کریــم و میــزان اســتنادهای محلــی و
جهانــی آنهــا و نقشــه همنویســندگی آنهــا

نمودار  .4کشورهای منتشرکننده تولیدات علمی و استنادهای محلی و جهانی آنها

یافتههــای نمــودار  4نشــان میدهــد کــه کشــورهای مالــزی ،عربســتان و ایــران بیشــترین تعــداد مــدرک
را منتشــر کردهانــد و کشــورهای عربســتان ،پاکســتان و مالــزی بــه ترتیــب بــا  10 ،32و  8اســتناد ،بیشــترین
اســتنادهای محلی داشــته و کشــورهای عربســتان ،پاکســتان و آمریکا به ترتیب با  50 ،87و  49اســتناد بیشــترین
اســتنادهای جهانــی را دریافــت کردهانــد .همچنیــن یافتههــا نشــان میدهنــد ،براســاس خروجــی نرمافــزار
هیسســایت 31 ،مــدرک توســط نویســندگان و ســازمانهایی کــه کشــور آنهــا ناشــناخته بوده اســت منتشــر
شــده کــه میــزان اســتنادهای محلــی و جهانــی و کل آنهــا بــه ترتیــب  78 ،2و  80اســتناد مــی باشــد .از لحــاظ
جایــگاه ،رتبــه کشــورها بــه لحــاظ تعــداد مــدرک و اســتناد بســیار متفــاوت اســت و بــرای مثــال کشــور ایــران
بــا  44مــدرک و  3اســتناد محلــی و  14اســتناد جهانــی و درمجمــوع بــا  17اســتناد نســبت بــه کشــور مکزیــک
بــا  2عنــوان مــدرک و  13اســتناد ،اســتنادهای بســیار کمــی دریافــت کــرده اســت کــه شــاید دالیــل آن را
در اعتبــار نویســندگان ،ســازمانها و کشــورهای منتشــرکننده مــدارک علمــی و کیفیــت و محتــوای غنــی
مــدارک علمــی آنهــا در مقایســه بــا یکدیگــر جســتجو کــرد .به طورکلــی براســاس یافتههــای نقشــه  1روابط
همنویســندگی کشــورها از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت.

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم زمستان و پاییز 1399

نقشه  .1همنویسندگی کشورهای منتشرکننده تولیدات علمی با موضوع قرآن کریم

رنــگ هــای نقشــه گویــای ایــن واقعیــت اســت که کشــورها بــا رنگهــای مختلــف در خوشـههای متفاوتی
قــرار گرفتهانــد کــه نشــاندهنده همــکاری علمــی آنهــا در حوزههــای موضوعــی مختلــف اســت بنابرایــن
یافتههــای نقشــه  1نشــان میدهــد کــه کشــور عربســتان ،هســته اصلــی همنویســندگی کشــورها بــا یکدیگــر
اســت و بیشــترین رابطــه همنویســندگی را بــا کشــورهای دیگــر دارد و کشــورهای مالــزی ،پاکســتان و الجزایر
بعــد از کشــور عربســتان دارای ارتبــاط علمــی قویتــری باکشــورهای دیگــر هســتند.
 .4-3-3ســازمانهای فعــال در حــوزه قــرآن کریــم و میــزان اســتنادهای محلــی و
جهانــی آنهــا و نقشــه همنویســندگی آنهــا
جدول  .1استنادهای محلی و جهانی سازمانهای منتشرکننده تولیدات علمی
سازمانها

تعداد مدرک تعداد استنادهای محلی

سازمانها

King Saud Univ
Univ Kebangsaan Malaysia

Taibah Univ
King Saud Univ
Al Imam Muhammad Ibn Saud
Islam Univ
Fatima Jinnah Women Univ

24
12

15
10

1

6

Taibah Univ

1

5

Int Islam Univ

1

5

Univ Leeds
CINVESTAV IPN
IQRA Univ
Univ Engn & Technol
King Abdulaziz Univ
NED Univ Engn & Technol
Univ Malaya
Univ Putra Malaysia
Zahedan Univ Med Sci
Cairo Univ
Islamic Univ Madinah
PointStar Pte Ltd
Univ Sharjah
Univ Tabuk
Unknown

6
1
1
1
7
2
24
4
1
4
2
1
2
1
23

5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

DUKE UNIV
& King Abdulaaziz City Sci
Technol KACST
Princess Norah Univ
Fatima Jinnah Women Univ
Int Islam Univ
Delhi Policy Grp
Univ Leeds
Unknown
USTHB Univ
Lahore Sch Econ
Univ Management & Technol
Univ Michigan
CINVESTAV IPN
IQRA Univ
Univ Engn & Technol
Univ So Calif
Univ Utara Malaysia

تعداد مدرک تعداد استنادهای جهانی
12
11

46
40

24

35

1

30

1

21

1
1
1
1
6
23
3
1
1
2
1
1
1
1
5

21
18
18
15
15
15
15
12
12
10
9
9
9
8
8

72

یافتههــای جــدول  1نشــان میدهــد کــه دانشــگاههای طیبــه ،ماالیــا ،دانشــگاه بینالمللــی مالــزی،
دانشــگاه َملِــک َســعود عربســتان ،کبانگســان مالــزی ،دانشــگاه آزاد اســامی و دانشــگاه تکنــول مــارا و
ســازمانهای دیگــر بــه ترتیــب بیشــترین انتشــار مــدرک را در زمینــه قــرآن کریــم داشــتهاند .همچنیــن
دانشــگاههای طیبــه ،پادشــاه عربســتان و دانشــگاه اســامی امــام محمدبــن ســعود بــه ترتیــب بــا  10 ،15و 6
اســتناد بیشــترین اســتنادهای محلــی را دریافــت کردهانــد و دانشــگاههای َملِــک َســعود  ،کبانگســان مالــزی
و طیبــه بــه ترتیــب بــا  40 ،46و  35اســتناد بیشــترین اســتناد بیشــترین اســتناد جهانــی را دریافــت کردهانــد.
عــاوه بــر ایــن یافتههــا نشــان میدهنــد  23مــدرک توســط نویســندگانی منتشــر شــده کــه وابســتگی
ســازمانی خــود را ننوشــتهاند و تعــداد اســتنادهای محلــی بــه مــدارک منتشــر شــده نســبت بــه اســتنادهای
جهانــی بســیار پاییــن اســت و جایــگاه ســازمانها بــه لحــاظ تعــداد مــدرک و دریافـ ِ
ـت اســتناد متغیــر و
متفــاوت اســت کــه در ادامــه بــه ترســیم نقشــه همنویســندگی آنهــا پرداختــه شــده اســت.

نقشه  .2همنویسندگی سازمانهای منتشرکننده تولیدات علمی

یافتههــای نقشــه  2نشــان میدهــد کــه دانشــگاههای طیبــه ،پادشــاه عربســتان ،دانشــگاه مالــزی و
تکنولــوژی بیشــترین همنویســندگی را بــا ســازمانهای دیگــر داشــتهاند و نقشــه همنویســندگی
ســازمانها دارای پراکندگــی زیــادی اســت کــه نشــاندهنده همــکاری علمــی ضعیــف ســازمانهای
منتشــرکننده مــدارک بــا یکدیگــر اســت.
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 زبانهای تولیدات علمی و میزان استنادهای محلی و جهانی آنها.4-3-4

 تعداد استنادهای محلی و جهانی تولیدات علمی براساس زبان.5نمودار

 نشـان میدهد که بیشـترین زبان نگارش مدارک علمی حوزه قرآن کریم در پایگاه اسـتنادی5 یافتههای نمودار
. زبان انگلیسـی اسـت و تعداد بیشـترین اسـتنادهای محلی و جهانی نیز متعلق به این زبان است،کلریویت آنالیتیک
 منابع منتشرکننده تولیدات علمی و میزان استنادهای محلی و جهانی آنها.4-3-5
 میزان استنادهای محلی و جهانی تولیدات علمی براساس مجلهها.2 جدول
تعداد مدرک تعداد استنادهای جهانی

مجلهها

تعداد استنادهای محلی

تعداد مدرک

2

AMERICAN JOURNAL OF
COMPARATIVE LAW

26

45

2013TAIBAH UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ADVANCES IN INFORMATION TECHNOLOGY FOR
THE HOLY QURAN AND ITS
SCIENCES

35

45

2013TAIBAH UNIVERSITY
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES
IN INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE HOLY
QURAN AND ITS SCIENCES

6

1

TURKISH ONLINE JOURNAL
OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

29

4

ARABIAN JOURNAL FOR
SCIENCE AND ENGINEERING

5

1

ICET: 2009 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON EMERGING
TECHNOLOGIES, PROCEEDINGS

18

1

ICET: 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
EMERGING TECHNOLOGIES, PROCEEDINGS

5

8

JOURNAL OF RELIGION &
HEALTH

18

8

JOURNAL OF RELIGION &
HEALTH

4

2

2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMETRICS
AND SECURITY TECHNOLOGIES (ISBAST)

68

مجلهها

74

تعداد مدرک تعداد استنادهای جهانی

مجلهها

تعداد استنادهای محلی

تعداد مدرک

مجلهها

15

1

STUDIES IN CONFLICT &
TERRORISM

4

2

LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION

14

1

LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING

4

1

LREC 2012 - EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LANGUAGE RESOURCES
AND EVALUATION

14

1

LREC 2012 - EIGHTH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE
RESOURCES AND EVALUATION

3

1

2013 5TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CSIT)

12

1

NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY

3

1

2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMETRICS
AND SECURITY TECHNOLOGIES (ISBAST)

10

1

NEW PERSPECTIVES ON
ISLAM IN SENEGAL: CONVERSION, MIGRATION,
WEALTH, POWER, AND
FEMININITY

2

6

INTERNATIONAL JOURNAL
OF ADVANCED COMPUTER
SCIENCE AND APPLICATIONS

9

2

LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU
UNIVERSITY OVERSEAS
EDITION

2

1

LITERARY AND LINGUISTIC
COMPUTING

8

1

BULLETIN OF THE
SCHOOL OF ORIENTAL
AND AFRICAN STUDIES-UNIVERSITY OF
LONDON

1

1

2010 5TH CAIRO INTERNATIONAL BIOMEDICAL
ENGINEERING CONFERENCE
(CIBEC 2010)

8

3

MIDDLE EASTERN
STUDIES

1

1

2012 15TH INTERNATIONAL
MULTITOPIC CONFERENCE
(INMIC)

7

2

2014 INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON BIOMETRICS AND SECURITY
TECHNOLOGIES (ISBAST)

1

2

2014 IEEE/ACS 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COMPUTER SYSTEMS AND
APPLICATIONS (AICCSA)

7

1

PSYCHOLOGICAL
REPORTS

1

1

2016 CONFERENCE OF BASIC
SCIENCES AND ENGINEERING STUDIES (SCGAC)

7

1

SCIENTIFIC WORLD
JOURNAL

1

4

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING

7

1

SEMANTIC WEB

1

1

EUROPEAN JOURNAL OF
WOMENS STUDIES

7

1

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL
TECHNOLOGY

1

1

INFORMATICS ENGINEERING AND INFORMATION
SCIENCE, PT IV

6

1

2013 INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON BIOMETRICS AND SECURITY
TECHNOLOGIES (ISBAST)

1

1

SEMANTIC WEB

5

1

COMPUTING & INFORMATICS, 4TH INTERNATIONAL
CONFERENCE, 2013

1

1

THEORY AND PRACTICE OF
NATURAL COMPUTING
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یافتههــای جــدول  2نشــان میدهــد کــه مجلههــای کنفرانــس بینالمللــی دانشــگاه طیبــه ،مجلــه مــدرن
روشهــای آمــوزش زبــان و نامههــای علــوم پیشــرفته بیشــترین تعــداد مــدرک را در زمینــه قــرآن کریــم
در پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالیتیــک منتشــر کردهانــد .همچنیــن مجلــه کنفرانــس بینالمللــی دانشــگاه
طیبــه بــا  45اســتناد محلــی بیشــترین اســتنادهای محلــی و مجل ـ ه حقــوق تطبیقــی آمریــکا بــا  68اســتناد
جهانــی بیشــترین اســتنادهای جهانــی را در بیــن مجلههــا دریافــت کردهانــد .عــاوه بــر ایــن یافتههــا
نشــان میدهنــد کــه میــزان اســتنادهای محلــی مجلههــا نســبت بــه اســتنادهای جهانــی بســیار پاییــن بــوده و
جایــگاه مجلههــا بــه لحــاظ تعــداد مــدرک و تعــداد اســتناد متفــاوت اســت.
 .4-3-6نویسندگان فعال در حوزه قرآن کریم و میزان استنادهای محلی و جهانی آنها
جدول  .3تعداد استنادهای محلی و جهانی نویسندگان
تعداد استنادهای جهانی
68
26
23
21
21
21
21
21
20
20
18
18
18
18
18
15
15
14
14
12

تعداد مدرک
2
11
6
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

نویسندگان

HOROWITZ DL
Alginahi YM
Khan MK
Al-Helwah N
Al-Khalifa H
Al-Odah I
Al-Yahya M
Bahanshal A
Khalil MS
Kurniawan F
Khiyal MSH
Saeed MI
Shoaib M
Ullah KH
Yasin MN
Sayoud H
Venkatraman A
Atwell ES
Sharaf ABM
Ahmed S

تعداد استنادهای محلی
12
9
9
9
7
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

تعداد مدرک
11
4
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

نویسندگان

Alginahi YM
Khalil MS
Khan MK
Kurniawan F
Elhadj YOM
Khiyal MSH
Saeed MI
Shoaib M
Ullah KH
Yasin MN
Atwell ES
Martinez-Enriquez AM
Muhammad A
Sharaf ABM
Syed AZ
Tanveer S
ul Qayyum Z
Waqar MM
Azman A
Azrifah M

یافتههـای جـدول  3نشـان میدهـد کـه از میـان  20نویسـنده فعال ،الگیناهی از کشـور عربسـتان با انتشـار 11
مقاله و خان از کشـور پاکسـتان با  6عنوان مقاله بیشـترین تولید مقاله را در زمینه قرآن کریم در پایگاه اسـتنادی
کلریویـت آنالیتیـک داشـتهاند .همچنین الگیناهی بـا  12و خلیل ،خـان و کورنیاوان هرکدام با  9اسـتناد محلی
بیشـترین اسـتنادهای محلـی را دریافـت کردهانـد و هارویتز از آمریکا ،الگیناهـی و خـان از آمریکا به ترتیب با
 26 ،68و  23اسـتناد بیشـترین اسـتنادهای جهانـی را دریافـت کردهانـد .همچنین جایگاه نویسـندگان براسـاس
تعـداد مـدرک و تعـداد اسـتناد بسـیار متفـاوت بـوده و تعـداد اسـتنادهای محلی مدارک نسـبت به اسـتنادهای
جهانـی آنهـا بسـیار پایین اسـت کـه در ادامه به طراحی نقشـه همنویسـندگی آنها پرداخته شـده اسـت.
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نقشه  .3همنویسندگی نویسندگان

یافتههــای نقشــه  3نشــان میدهــد کــه الگیناهــی ،خــان ،خلیــل ،عمرانــی ،احمــد و اربعــو تعــداد
همنویســندگی بیشــتری نســبت بــه نویســندگان دیگــر داشــتهاند و درکل همنویســندگان ،بــه دلیــل
پراکندگــی بیشــتر در خوش ـههای مختلــف پاییــن بــوده و نویســندگان در خوش ـههای مختلــف پراکنــده
شــدهاند کــه نشــاندهنده همنویســندگی آنهــا در خوشــههای خودشــان اســت.
 .4-3-7نقشه همرخدادی کلیدواژههای تولیدات علمی در حوزه قرآنکریم

نقشه  .4همرخدادی کلیدواژههای تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم زمستان و پاییز 1399

یافتههــای نقشــه  4نشــان میدهــد کــه کلیدواژههــای قــرآن ،اســام و مقــدس همرخــدادی بیشــتری
نســبت بــه کلمــات دیگــر دارنــد و هســته اصلــی ارتبــاط بیــن کلیدواژههــای دیگــر هســتند و نقشــه
همرخــدادی کلیدواژههــا باتوجــه بــه قرارگیــری آنهــا درخوش ـههای مختلــف بــه رنگهــای مختلــف
نشــاندهنده پراکندگــی همرخــدادی کلیدواژههــا در حــوزه قــرآن کریــم اســت.
نتیجهگیری
تحلیــل تولیــدات علمــی در زمینــه قــرآن کریــم بــه عنــوان منبــع و مخــزن علــم الهــی و راهنمــای انســان
در مســیر بندگــی خداونــد باریتعالــی نیازمنــد سیاســتگذاریهای درســت علمــی در ایــن حــوزه اســت.
ی درســت و جامــع علمــی از طریــق
ل و ارزیاب ـ 
بــرای سیاســتگذاری درســت علمــی نیــز ،بایــد بــه تحلی ـ 
رویکردهــای علمســنجی در ایــن زمینــه پرداخــت؛ چراکــه بــا اســتفاده از روشهــای علمســنجی میتــوان
بــه شناســایی و رتبهبنــدی نویســندگان ،پژوهشــگران ،متخصصــان ،ســازمانها ،کشــورها ،زبانهــا،
مجــات ،شــکافها و روندهــای موضوعــی جــاری و آینــده و تحلیــل آنهــا و منابــع علمــی مختلــف
آن پرداخــت.
تحلیــل علمســنجانهی تولیــدات علمــی در زمینــه قــرآن کریــم نشــان مــی دهــد کــه رونــد انتشــار
مــدارک علمــی منتشرشــده توســط پژوهشــگران در پایــگا ه اســتنادی کلَریوِیــت آنالیتیکــس ،علیرغــم
نوســانات زیــاد در ســالهای مختلــف ،هماننــد نتایــج پژوهشهــای خاصــه و نــوری و زارعفراشــبندی
( )1391کــه در پایگاههــای اســتنادی وبآفســاینس و اســکوپوس 1بــه تحلیــل وضعیــت تولیــدات
علمــی ایــن حــوزه پرداختــه بودنــد ،ســیر صعــودی داشــته اســت و بیشــترین موضوعهــای آنهــا در زمینــه
سیســتمهای کامپیوتــری قرآنــی ،اطالعاتــی و مذهــب مــی باشــد .شــاید ریشــه و علــت رونــد صعــودی
انتشــار مــدارک علمــی را بتــوان در ســرمایهگذاری کشــورها بــه ویــژه کشــورهای مســلمان در زمینــه
تولیــدات علمــی حــوزه قــرآن کریــم یافــت و یــا ناشــی از توجــه پژوهشــگران آ ن کشــورها بــه ایــن حــوزه
در ســالهای مربوطــه دانســت.
افــزون بــر آن مــی تــوان برخــی عوامــل کــه موجــب افزایــش گرایــش موضوعــی تولیــدات علمــی در
حــوزه قــرآن کریــم بــه ســمت سیســتمهای کامپیوتــری قرآنــی و نــرم افزارهــای هوشــمند قرآنــی شــده
اســت را برشــمرد ماننــد:
افزایــش چشــمگیر گرایــش جامعــه جهانــی بــه اســتفاده از دنیای مجــازی و دیجیتالی ،توســعه شــبکههای
اجتماعــی ،دسترســی آســان و ســرعت قابــل توجــه نرمافزارهــا در ارائــه مطالــب در قالبهــای متنــی و
رســانه هــای صوتــی و تصویــری ،دســتیابی ســریع وآســان بــه حجــم وســیعی از اطالعــات ،بهــره منــدی از
قابلیــت جســتجو در نرمافزارهــا ،برقــراری ارتبــاط ســریع بــا جامعــه مخاطــب ،یادگیــری آســان مطالــب و
در آخــر ،ســود حاصــل از تولیــد و فــروش نرمافزارهــای قرآنــی بــرای شــرکتهای نرمافــزاری
Scopus .1
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تحلیــل وضعیــت تولیــدات علمــی بــه ترتیــب براســاس کشــور ،ســازمان ،مجلــه ،زبــان ،نویســنده
و همرخــدادی واژگان نشــان مــی دهــد؛ کشــورهای عربســتان ،پاکســتان ،آمریــکا ،مالــزی و ایــران؛
دانشــگاههای طیبــه ،ماالیــا ،پادشــاه عربســتان ،کبانگســان مالــزی و دانشــگاه آزاد اســامی ایــران و
مجلههــای کنفرانــس بینالمللــی دانشــگاه طیبــه و حقــوق تطبیقــی آمریــکا بیشــترین انتشــار مــدارک
علمــی را بــه زبــان انگلیســی منتشــر کردهانــد و بیشــترین اســتناد محلــی و جهانــی را نیــز بــه غیــر از دانشــگاه
آزاد اســامی ایــران بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
یافتههــای دیگــر نشــان مــی دهــد؛ پژوهشــگرانی ماننــد الگیناهــی ،هاروتــز و خــان بیشــترین انتشــار و
اســتناد را در میــان نویســندگان داشــتهاند و کلیدواژههــای قــرآن و اســام بیشــترین همرخــدادی را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد کــه ایــن نتایــج بــا نتایــج پژوهــش قاض ـیزاده ،ســهیلی و خاصــه ( )1397کــه
بــا هــدف تحلیــل واژگانــی و ترســیم نقشــه دانــش علــوم قــرآن و حدیــث در پایــگاه اســتنادی جهــان
اســام انجــام شــده بــود بــا اندکــی تفــاوت همســو اســت .چراکــه در نتایــج پژوهــش آنهــا واژههــای
قــرآن ،نهجالبالغــه و امــام علــی (ع) و در ایــن پژوهــش واژههــای قــرآن و اســام بیشــترین همرخــدادی
را در میــان کلیدواژههــا داشــتهاند کــه شــاید علــت آن را در فراگیــر بــودن پایــگاه اســتنادی کلَریوِیــت
آنالیتیکــس در جهــان نســبت بــه پایــگاه اســتنادی جهــان اســام یــا توجــه بــه اســام در جهــان و یــا داخلــی
بــودن پایــگاه اســتنادی جهــان اســام بــرای نویســندگان کشــورهای مســلمان بــه ویــژه کشــورهای شــیعی
کــه در آنهــا ارادت و محبــت بــه حضــرت علــی (ع) و توجــه بــه کتــاب نهجالبالغه بیشــتر اســت دانســت.
ِ
پژوهــش حاضــر ،نتایــج پژوهــش پژوهشــگرانی ماننــد خاصــه ،نــوری و زارع
عــاوه بــر نتایــج
و فراشــبندی ( )1391و اصنافــی ( )1393نشــان مــی دهــد کــه تولیــدات علمــی و همــکاری علمــی
نویســندگان ،ســازمانها و کشــورهای مســلمان در زمینــه قــرآن کریــم بســیار انــدک اســت.
برخی دالئل این عدم استقبال از مشارکت کار جمعی عبارتند از :
بیتوجهــی جوامــع علمــی آن کشــورها بــه موضوعــات قرآنــی در پژوهشهــای خــود ،عــدم پشــتیبانی
پایــگاه اســتنادی کلریویــت آنالییتــک از زبانهــای دیگــر ماننــد فارســی ،ترکــی و عربــی ،عــدم همــکاری
و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر ،مســائل ملیتــی ،فرهنگــی ،قومــی ،قبیلـهای ،مذهبــی و جنســیتی ،نبــود انگیــزه
بــرای تحقیــق و پژوهــش ،عــدم ســرمایهگذاری در حــوزه پژوهشهــای قرآنــی ،روابــط سیاســی و
بینالمللــی کشــورها بــا یکدیگــر ،مدیریــت ضعیــف پژوهشــی ،خودمحـ ِ
ـوری نویســندگان و ســازمانها
و کشــورها در حــوزه پژوهشــی ،ناتوانــی نویســندگان بــرای پرداختهزینههــای داوری مقالههــا ،عــدم
پشــتیبانی از نویســندگان و ســازمانهای فعــال در حــوزه قرآنپژوهــی ،ناتوانــی نویســندگان در ترجمــه و
انتشــار آثــار خــود بــه زبانهــای دیگــر ،عــدم برگــزاری همایشهــای بینالمللــی بــرای ایجــاد انگیــزه
در نویســندگان کشــورهای مختلــف جهــت تعامــل بــا یکدیگــر ،ناتوانــی مالــی نویســندگان در ســفر بــه
کشــورهای دیگــر یــا فرصتهــا مطالعاتــی ،نبــود زیرســاختهای الزم بــرای همــکاری نویســندگان،
ســازمانها و کشــورها و سیاســتگذاریهای نادرســت علمــی آنهــا
بــه طــور کلــی بــرای سیاســتگذاریهای صحیــح و منطقــی در زمینــه افزایــش تولیــدات علمــی و
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همچنیــن توســعه همکاریهــای علمــی در حــوزه قــرآن کریــم پیشــنهاد میشــود :کشــورهای مســلمان
بــه ویــژه جمهــوری اســامی ایــران بــرای افزایــش تولیــدات علمــی خــود ،بــه شناســایی نویســندگان،
ســازمانها و کشــورهای فعــال در ایــن حــوزه پرداختــه و از آنهــا حمایــت کننــد؛ بــا اســتفاده از
رویکردهــای علمســنجی ماننــد تحلیــل اســتنادی ،هماســتنادی ،همرخــدادی ،بــه شناســایی آثــار و
پژوهشــگران برتــر ایــن حــوزه پرداختــه و از آنهــا الگوبــرداری کننــد؛ بــه شناســایی حوزههــای فعــال
پژوهشــی ،حوزههــای کــم کار شــده و کاســتی هــا و چالــش هــای پژوهشــی پرداختــه و اقدامــات
اساســی ویــژهای جهــت کاســتن یــا ازبیــن بــردن آنهــا انجــام دهنــد؛ اقــدام بــه برگــزاری همایشهــای
ملــی و بینالمللــی در راســتای توســعه و تعمیــق همکاریهــای علمــی در ایــن حــوزه نماینــد؛ انجمنهــای
علمــی در ســطح ملــی و بینالمللــی در ایــن حــوزه ایجــاد و از آنهــا حمایــت کننــد؛ سیاســتگذاریها و
ســرمایهگذاریهای الزم بــرای افزایــش همنویســندگی نویســندگان ،ســازمانها ،کشــورها و مجلههــا در
ســطوح مختلــف ملــی و بینالمللــی انجــام شــود؛ از پژوهشهــای کاربــردی در حــوزه افزایــش ارتباطــات
علمــی و همکاریهــای علمــی حمایــت شــود؛ بــرای افزایــش کیفیــت و اثرگــذاری تولیــدات علمــی
ی کمــی و کیفــی منابــع علمــی جهــت مدیریــت و سیاســتگذاری
در ایــن حــوزه تــاش کننــد؛ بــه ارزیابـ 
صحیــح پژوهشــی بــرای ترویــج و گســترش تولیــدات علمــی ایــن حــوزه بپردازنــد؛ از نــگارش مقــاالت
پژوهشــي بــه زبــان انگليســي ،اســتقبال کننــد؛ و بــه ارتقــای كيفيــت و كميــت مجــات خودشــان پرداختــه
و آنهــا را در پايگاههــاي معتبــر بينالمللــي نمايــه کننــد.
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