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  مقدما -1

 دری علمـ  داتیـ تول .هسـتند  کشـورها  شـرفت یپ عوامـل  ازی کـ ی ،یعلم داتیتول امروزه

یمـ  داتیـ تول نیـ ای سـاز هیـ نما بهی استنادی ها گاهیپا و ندینمایم ظهور مختلف یهاقالب

 وی منصــور) .اســت یاســتناد یهــاگــاهیپا نیمعتبرتــر از ،نسیآوســا وب گــاهیپا و پردازنــد

 ( 190: 1388 ،عصاره

ی ابیـ ارز نیـ ا جینتـا . اسـت ی علم داتیتولی ابیارزی پ در ،یکمّ یهاروش بای سنجعلم

 انیـ نما.... و برتر مؤسسات نییتع برتر، سندگانینو نییتع کشورها، سهیمقا صورتبه تواندیم

 ییهـا ازشـاخص  اسـتفاده  بـا  ،یسـنج علـم  یهـا روش ازی کی عنوانبه ،یاستناد لیتحل .شود

ی علمـ  داتیـ تولی ابیـ ارز بـه  ،...و هرمدرک به استناد نیانگیم و استناد زانیم هرش، همچون

 ( 24: 1388 ،وعصاره زادهی پشوتن). پردازدیم

 لحـاظ بـه  کشورها نیا. هستندی اسالم کنفرانس سازمان عضو کشور 57 ،حاضر حال در

 کشـورها  نیـ ا ،مثال طوربه ند؛دار ایدن دری حساس و کیاستراتژ گاهیجا ،بالقوه یاستعدادها

 اختصـاص  خـود  بـه  را ایـ دنی اتیـ ح یهـا یانـرژ  منـابع  درصـد  70وی انسانی روین درصد 25

 حضـور  ،یسـطح  صـورت بـه  هم آن ،کشور چند جز به عمل ةعرص در ،سفانهأمت اما اندداده

 (1388عصاره وی منصور) .اندنداشتهی استهیشا

 اهمی  تحقیقضرورت و  -1-1

ی بررسـ  و اسـالم  جهـان  برتـر  پژوهشـگر چهـل   نیـی تع ،حاضـر ی فیتوص پژوهش  هدف

 بـه  ،برتـر  پژوهشگران نییتع ناًیق. یاستی سنجعلمی کمّ یهاشاخص لحاظ به ،هانآ تیوضع

ــمندان ــلمان دانش ــک مس ــز کم ــره دری ادی ــگبه ــژوهش ازی ری ــای پ ــاه ــگران نی  پژوهش

 بـا  ،خـود ی آتـ  یهـا پـژوهش  در تواننـد یمـ  مسـلمان  دانشـمندان ، مثـال  طور به؛ خواهدنمود

 بـه  توانـد یمـ  برتـر  پژوهشگران تیوضعی بررس ،نیهمچن. ندینمای همکار برتر پژوهشگران

 .دینما کمک شیخوی علم داتیتول تیوضع بهبود جهت در هاآن
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 پژوهش اهداف -1-2

 تعــداد لحـاظ  بـه ، 2011-2000ی زمـان  ةبـاز  در اسـالم  جهـان  برتـر  پژوهشـگر  40 نیـی تع -1

 ؛شده دیتول مدارک

 لحـاظ  بـه ، 2011-2000ی زمـان  ةبـاز  در اسالم جهان برتر پژوهشگر40  تیوضعی بررس -2

 ؛استنادها کل تعداد

 لحـاظ  بـه ، 2011-2000ی زمـان  ةبـاز  در اسالم جهان برتر پژوهشگر 40 تیوضعی بررس -3

 ؛(هایخوداستناد بدون)خالصی افتیدر یاستنادها تعداد

 لحـاظ  بـه ، 2011-2000ی زمـان  ةبـاز  در اسالم جهان برتر پژوهشگر 40 تیوضعی بررس -4

 ؛دشدهیتول هرمدرکی برا استناد نیانگیم

 لحـاظ  بـه ، 2011 -2000ی زمان ةباز در اسالم جهان برتر پژوهشگر 40  تیوضعی بررس -5

 ؛ h-indexهرش شاخص

 ؛دشدهیتولی رکوردها زبان و نوع نییتع -6

 .پژوهشگران توسط شده دیتول مدارک موضوعات -7

 پژوهش ها پرسش -1-3

 هستند؟ی کسان چه ،دشدهیتول مدارک تعداد لحاظ به اسالم جهان برتر پژوهشگر 40 -1

 است؟ چگونه استناد مجموع لحاظ به پژوهشگران نیا تیوضع -2

 است؟ چگونهی خوداستناد بدون ،استنادها مجموع لحاظ به پژوهشگران نیا تیوضع -3

 ؟ است چگونه ،مدرک هر به استناد نیانگیم لحاظ به پژوهشگران نیا تیوضع -4

 ؟ است چگونه هرش شاخص لحاظ به پژوهشگران نیا تیوضع -5

 اند؟کدم پژوهشگران نیا توسط کارشده موضوعات  -6

 اند؟کدم پژوهشگران نیا توسط دشدهیتول مدارک یهاقالب انواع -7

  اند؟افتهی انتشار ییهازبان چه به ،پژوهشگران نیا توسط شدهدیتول مدارک -8

ــیم چــه -9 ــا توســط ،اســالم جهــاندر  دشــدهیتول مــدارک ازی زان ــتول پژوهشــگران نی         دی

 است؟شده
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 پژوهش ةنیشیپ -1-4

ی متعـدد ی علمـ ی هـا حـوزه  و گرفتـه  صورت یسنجعلم ةحوز دری اریبس یهاشپژوه

 .شودمی اشاره مرتبط پژوهش چند به ادامه در .استقرارگرفته مطالعه مورد

 گـاه یپا دری میشـ  ةرشـت  در رانیـ ای علمـ  داتیـ تول رشد نرخ، (2008) نیکمک و عصاره -

ی علمـ  داتیـ تول رشد نرخ که دهدمی نشان هاآن پژوهش جینتا .نداهنمودی بررس را الوگید

 ،یعلمـ  سـاختار  میترس با هاآن نیهمچن. استبوده سال در درصد 26 ،یمیش ة حوز در رانیا

 .کنندیم کار مختلف ةخوش هفت در ،یمیش ةحوز دری رانیا پژوهشگران که دادند نشان

 نیبرتـر  عنـوان بـه را  مصـر  و هیـ ترک و رانیـ ای اسـالم  کشـور  سـه  ،(1386ی)گزنـ  و مهراد -

-2003ی زمان ةباز در  ،«یآ اسی آ» ةسسؤم علم دارانهیطال گاهیپا در ،یاسالمی کشورها

 ،یعلمــ ةرشــت 22 در کــه دهــدمــی نشــان هــانآ پــژوهش. نــداهقــرارداد یموردبررســ 2007

 .اندنموده دیتول را جهانی علم داتیتول درصد کی یاسالمی کشورها

ی کشـاورز  ةحـوز  در دشـده یتول رکورد 22617 یبررس با ،(1388) عصاره و زادهیپشوتن -

 ةســاالن رشــد نــرخ کــه افتنــدیدر ،2008-2000یزمــان ةبــاز در ،نسیســا آو وب گــاهیپا در

 15 در مـدارک  کـه  افتنـد یدر نیهمچنـ . اسـت بوده درصد هفت ،2008 سالی برا انتشارات

     یهـا خوشـه  زیـ ون انـد شـده  دیـ تول کشـور 173ی همکـار  بـا و  ایـ دن ةزنـد  زبـان  25 به و قالب

 .استبوده خوشه 5 شامل ،ینگاشتخیتار ةنقش در گرفتهشکل

 وب گـاه یپا دری اسـالم ی کشورهای علم داتیتولی بررس به ،(1388) عصاره وی منصور -

 در فعـال  یاسـالم  کشور 16 هاآن جامعه. نداهپرداخت 2008-1994ی زمان ةباز در ،نسیسا آو

 جهـان ی علم داتیتول کهدهد می نشان هانآ پژوهش جینتا .استدهبو نسیسا آو وب گاهیپا

     کشـورها  نیـ ا شـتاز یپ رانیـ ا و بـوده  برخـوردار ی صـعود  رشـد  از ،نیانگیـ م طـور  بـه  ،اسالم

 سـندگان ینو کهدهد می نشان برتر ةسندینو دهی نگاشتخیتار ةنقشی بررس نیهمچن .استبوده

ی اســالمی کشــورها ســندگانینو از را اســتناد نیشــتریب ،یمیشــی موضــوع ةحــوز در رانیــا

 .اندکرده افتیدر
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 در آنی هـا شـاخه  و یسـنج کتـاب  ةحـوز  دری علم داتیتول ،(1387) گرانید وی دیحم -

 هــانآ .نــداهقـرارداد ی بررســ مـورد  را 2005 -1990ی زمــان ةبـاز  در ،نسیســا آو وب گـاه یپا

ی کشـورها اند و کمک کرده علم دیتول به ،یموضوع ةحوز نیا در کشور 53 که نداهافتیدر

 .اندداشته را دیتول نیشتریب ،بیترت به ،آلمان و سیانگل کا،یآمر

 تــا ابتــدا از یشناســیمنــیا ةحــوز در رانیــای علمــ داتیــتول، (1391) گــرانید وی وســفی -

 در کـه  دهدمی نشان جینتا .نداهقراردادی بررس مورد نسیسا آو وب گاهیپا در را 2010سال

 کیـ هر بـه  اسـتناد  نیانگیم و استشده گاهیپا وارد رانیا سندگانینو از مقاله 1775 ،مجموع

 نیپرکـارتر  ،تهـران ی پزشـک  علـوم  دانشـگاه  و اسـتناد  6/26 ،یرانیا سندگانینو یهامقاله از

 .استبوده دانشگاه

 از اسـتفاده  با هاآن.نداهنمود میترس رای شهر تیریمد علم ةنقش، (1390) گرانید وی عابد -

 نیـی تب رای شـهر  تیریمـد  رشـته ی موضـوع ی هـا رحوزهیز ،نسیسا آو وب گاهیپا یهاداده

ی موضـوع  ةحـوز ریز 36 شامل ،یشهر تیریمد علم ةنقش کهدهد می نشان جینتا و اندکرده

 .است هیناح 18  و

 دررا  اس امی مـار یبی موضـوع  ةحـوز ی علمـ ی دادهـا برون، (1390)عصاره و پوریحمد -

 17737 از کـه  دهـد مـی  نشـان  هـا افتـه ی .نـد اهقـرارداد ی بررس مورد 2008-1999ی زمان ةباز

 بیضـر  نیهمچنـ  .اسـت  2008ل سـا  به متعلق هاآن نیشتریب ،حوزه نیا در دشدهیتول مدرک

 ،مدارک کل درصد 36 دیتول با کایامر و است 76/0 ،سال نیا در سندگانینو نیبی همکار

 .قراردارد نخست گاهیجا در

ی زمــان ةبــاز در رای پزشــک اخــالق ةحــوزی علمــ داتیــتول، (1390) عصــاره و زادهیمکــ -

 رفتـه همیرو کهاست  نیا گرانیباین پژوهش،  جینتا .نداهقراردادی بررس مورد 1990-2008

 دیـ تول سـنده ینو 10326 وتوسـط  سسـه ؤم 3443ی سـو  از ،قالب 15 در مدرک عنوان 5690

 .استشده

 ةینما در رای اهستهی پزشک ةحوز داتیتولی نگارعلم ةنقش میترس ،(1387)زارع وی نجف -

 پـژوهش  جینتا. نداهقرارداد خود پژوهش موضوع ،2009-2000ی هاسال در ،علومی استناد
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 نیشـتر یب هـا ییکـا یآمرو  اندشدهنوشتهی سیانگل زبان به ،مدارک درصد 93دهد کهمی نشان

یی تنهـا بـه  مجلـه  50 و هقرارگرفتـ  امسـی  گاهیجا در زین رانیا کشور .اندداشته رای علم دیتول

 .اندنموده منتشررا  مدرک 2608

 بحث -2

 پـژوهش  یهـا داده. استشدهانجام یسنجعلم وی کم روش با ،حاضری فیتوص پژوهش

 کـل  ،ابتـدا  کـه  اسـت  صـورت  نایـ  بـه  کـار  ةویش ه وشد استخراج نسیسا آو وب گاهیپا از

مـورد   ،2011-2000 یهـا سـال ی زمان ةباز در ،یاسالمی کشورها توسط دشدهیتول مدارک

 جهـان  برتـر  پژوهشـگر  40 به مربوط ةشدیابیباز یرکوردها ،سپس. استهقرارگرفتی ابیباز

 کشـورها،  ، زبـان  ، رکـورد  نوع به مربوطی هاداده ازی لیتحل گزارش وه شد انتخاب ،اسالم

ــ سســاتؤم ــتیدر نسیســا آو وب گــاهیپا از ،موضــوعات و ثرؤم ــهیرا در و اف ی شخصــ ان

 شـده  «اس اسی پ اس» و «اکسل»ی افزارهانرم وارد هاداده نیا ،سپس. استهشدی بارگذار

 تعداد آوردندستهبی برا. استهقرارگرفت لیتحل مورد هاداده، یفیتوص آمار از استفاده با و

 وشـده   افـت یدر اکسـل  قالـب  در ،پژوهشـگران  تـک  تـک ی اسـتناد  گزارش ،استنادها کل

 سـت دهبـ  رکوردهـا  کـل  تعـداد  به استنادها کل میتقس قیطر از زین استنادها نیانگیم نیهمچن

 .استهآمد
    B/C=A  

A :مدرک هر به استناد نیانگیم   
B: استنادها کل تعداد   

 :Cمدارک کل تعداد  
 وب گـاه یپای اسـتناد  گـزارش  از زیـ نی( خوداستناد بدون) خالصی استنادها نییتعی برا

 کیـ  ةدهنـد شـان کـه ن  H-indexهرش شاخص نییتعی برا است وهشد استفاده نسیسا آو

ی مـدرک  ،انـد هشد مرتب استناد زانیم بیترت به ،مدارک ،است مدارک ستیل دری افق خط

 هـرش  خـط  عنـوان بـه  ،دباشـ داشته استناد ،شدهیبررس مدارک کل تعداد با برابر ای شتریب که

 مـدارک  آنی بـرا  هـرش  شـاخص  زانیـ م گرانیـ ب ،آنی بـاال  مدارک تعداد و شودیم نییتع

 از شیب او ةمقال 10 فقط و باشدداشته شدهچاپ ةمقال 20 ی پژوهشگر اگر ،مثالی برا؛ است
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 .خواهـدبود 10 نظـر  مـورد  پژوهشـگر  هـرش  شـاخص  ،باشـد قرارگرفتـه  استناد مورد بار 20

Hirsch,2005).) 

   هاافتاي -2-1

 دشـده، یتول مـدارک  تعـداد  لحاظبه ،برتر پژوهشگران مورد در اول پرسشی برا هاافتهی

 نـک » او وطـن هم مدرک، 1887 با، یمالز کشور از «هک فان» ،بیترت به کهدهد می نشان

 تـا  اول یهـا رتبه در مدرک،1012  با ،هیترک از «لمازی» و مدرک 1805 با(،  NG SW) «سو

 در ،مـدرک  526 بـا  «یگنجعلـ  درضـا محمّ» زیـ نی رانـ یا پژوهشگران انیم از. قراردارند سوم

ــرار ســوموبیســت گــاهیجا ــهی. داردق ــاافت ــا یه ــه( 1) جــدول در پرســش نی ــل طــورب           کام

 :استشدهآورده

 اسالم مهان برتر پژوهشگر 40. 1مدول

 نام

 

 تعـــداد
 مـــــدارک

 دشدهیتول

 مجموع

 استناد

ــوع  مجمـــ

 بـدون  استنادها

 یخوداستناد

ــم  نیانگیـــ

  هـر  بـه  استناد

 مدرک

 هرش

FUN HK 1887 7532 4992 3.99 32 

NG SW 24 2.85 4283 5148 1805 

YILMAZ M 36 6.74 5822 6817 1012 

KHAN MA 27 4.29 3404 422 984 

YILMAZ S 24 4.31 3229 3485 808 

HABERAL M 19 3.28 2202 2411 736 

AHMAD M 24 5.23 3548 3934 743 

AHMAD S 25 5 2551 3438 688 

ALI S 22 4.12 2059 2772 673 

BUYUKGUNGOR 17 4.07 1612 2733 672 

KHAN A 23 5.74 3311 3550 618 

KAYA M 28 6.77 3890 4481 585 
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YILMAZ O 24 5.53 3009 3209 580 

YILMAZ A 21 4.47 2374 2479 555 

CHOUDHARY MI 24 6.26 2773 3452 551 

ASHRAF M 27 7.64 3408 4179 547 

OZTURK S 23 5.6 2803 3063 547 

ALI A 20 4.96 2502 2666 538 

YILDIZ A 22 5.33 2532 2836 532 

AYDIN A 21 4.82 2241 2561 531 

YILMAZ E 23 5.78 2977 3119 531 

AHMED S 23 5.64 2760 2983 529 

GANJALI MR 52 18.16 3842 9554 526 

KAYA A 26 5.39 2548 2722 505 

DOGAN M 31 7.88 3328 3903 495 

SAHIN M 19 4.29 1963 2095 488 

SAHIN S 25 6.34 2884 3089 487 

AYDIN S 24 6.24 2814 3026 485 

AHMAD I 15 2.83 1146 1353 478 

CHANTRAPROM

MA 
20 4.65 1440 2211 475 

HERAVI MM 31 9.86 2796 4597 466 

CETIN M 19 4.57 1974 2089 457 

KHAN S 19 4.65 1898 2087 446 

OZTURK A 18 3.81 1638 1697 445 

HAYAT T 40 14.9 3763 6256 444 

AHMED M 22 4.47 1772 1978 443 

KILIC A 17 4.47 1508 1893 437 
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OZCAN M 28 4.33 1508 1893 437 

SHAMSIPUR 43 6.84 2860 2991 437 

AHMAD A 24 2.85 4283 5148 180 

 از برتـر  پژوهشـگر  درخصوص دوم پرسشی برا ،فوق جدول در آمدهدستهب یهاافتهی

 9554 مجمـوع  بـا  ،کشـورمان  از یگنجعلـ  درضـا محمّ کـه  دهـد یمـ  نشان ،استناد تعداد نظر

 7532 مجمـوع  بـا  ،یمـالز  کشـور  از «هـک  فـان » و اسـت قرارگرفتـه  نخست ةرتب در ،استناد

استناد،  7326 مجموع با ،پوریشمسی مجتب ،نیهمچن .استقرارگرفته دوم گاهیجا در ،استناد

یمـ  نشان پژوهشگران ریسا یبرا را پرسش نیا یهاافتهی ،(1) جدول دارد.قرار سوم ةرتب در

 . دهد

 تعداد لحاظبه ،برتر پژوهشگران با رابطه در سوم، پرسشی برا 1 شماره جدول یهاافتهی

 بـا ، رانیـ ا از پـور یشمسی مجتب که دهدیم نشان ،( هایخوداستناد بدون) خالص یاستنادها

 بـه  ،اسـتناد  4992 بـا  ،یمـالز  از هـک  فـان  و اسـتناد  5078 بـا  ،هیـ ترک از لمازی استناد، 6247

ی بـرا  خـالص ی استنادها تعداد( 1) جدول در .دارندقرار سوم تا اول یهاگاهیجا در ،بیترت

 . استشدهآورده پژوهشگران ریسا

 کـه دهـد  مـی  نشان زین هرش شاخص لحاظ به ،چهارم پرسشی برا باال جدول یهاافتهی

یحـ » و 43 هـرش  شـاخص  با ،پوریشمسی مجتب ،52 هرش شاخص با ،یگنجعل درضامحمّ

 .قراردارنـد  سـوم  تـا  اول یهـا گـاه یجا در ،بیـ ترت بـه ، 40شهـر  شاخص با ،پاکستان از «ات

 .دهدیم نشان را پرسش نیا کامل یهاافتهی ،(1) جدول

 هـر  بـه  اسـتناد  نیانگیم لحاظبه دهد کهمی نشان ،پنجم پرسشی برا باال جدول یهاافتهی

 از پـس و  قـراردارد  نخسـت  گاهیجا در ،مدرک هری برا استناد 18 /16 بای گنجعل ،مدرک

 در ،بیترتبه ،مدرک هری برا استناد 9/14 با پاکستان از اتیح و 67/16 با پوریشمس ،یو

ــاهیجا ــاگ ــوم و دوم یه ــد س ــهی . قراردارن ــاافت ــل یه ــا کام ــش نی ــدول در ،پرس           (1) ج

 .استشدهآورده
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 موضـوعات  درصـد  96/17 با ،یبلورشناسی موضوع مبحث که دهدیم نشان (2) جدول

 در ،کارشـده  موضـوعات  درصـد  2/16 بـا  ،یمیش آن از پس و نخست گاهیجا در ،کارشده

 .قراردارد سوم گاهیجا در ،درصد 42/5 با ،یجراحی موضوع مبحث و دوم گاهیجا

 کارشده موضوعات. 2 مدول
 درصد موضوع

 17.96 یشناس بلور

 16.29 یمیش

 5.4 یجراح

 5.2 یمهندس

 5 یداروشناس

 5 کیزیف

 3.2 مواد علم

 3 یعمومی پزشک

 38 موضوعات ریسا

 ،نظـر  مـورد  پژوهشـگران  کـه  دهـد می نشان آمدهبدست یهاافتهی زین هفتم پرسشی برا

 قالـب  درصـد،  88 بـا  مقالـه  قالـب  و رسـانند یم چاپ به قالب 12 در را خودی علم داتیتول

 خـود  بـه  را درصـدها  نیشـتر یب ،درصـد  9/2 بـا  یدرسـ  منابع قالب و درصد 2/7 با هاخالصه

 .اندداده اختصاص

 5/98 بـا  ،یسـ یانگل زبـان  که دهدمی نشان ،هشتم پرسش خصوص در پژوهش یهاافتهی

 یهـا زبـان  ،بیـ ترت بـه  ،آن از پس و قراردارد نخست گاهیجا در ،شده دیتول مدارک درصد

 در ،خـود  به دشدهیتول مدارک درصد0 /06 درصد 3/1 دادن اختصاص با ییایمالز وی ترک

 . قراردارند سوم و دوم یهاگاهیجا

 مـدرک  16331913 از کـه  دهـد مـی  نشـان  ،نهم پرسش خصوص در پژوهش یهاافتهی

 بـه  متعلـق  ،(مـدرک  592700) مـدارک  درصـد  6/3 ،2011-200ی زمـان  ةباز در دشدهیتول

 ،دشـده یتول مدرک 211774 با هیترک ،یاسالمی کشورها نیب در و استی اسالمی کشورها

 بـا  مصـر  و درصـد  18 حـدود  ،دشـده یتول مـدرک  هزار 110666 با رانیا درصد، 35 حدود

 انـد داده اختصـاص  خود به را دشدهیتول مدارک درصد 8 حدود ،دشدهیتول مدرک 50000
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 بـاً یتقر  کـه  اندکرده دیتول را مدرک 23155 مجموع، در اسالم جهان برتر پژوهشگر  40 و

 . اندداده اختصاص خود بهرا  اسالم جهان داتیتول کل درصد 5 حدود

 زانیم نیشتریب ،بیت تر به ،سو کن و گه فان کهدهدمی نشان حاضر پژوهش یهاافتهی

ی زمـان  ةبـاز  در ،(1388) عصـاره  وی منصـور  پـژوهش اند. آوردهوجودبه رای علم داتیتول

 کـه  انـد کـرده  دیتول را مدرک نیشتریب سو نگ و هک فان داده که نشان زین ،1994-2008

 سـال  چنـد  در ،افـراد  نیـ ا ةدشـد یتول مـدارک  تعـداد  .کندیم دییتأ را حاضر پژوهش ةجینت

ی زمـان  ةبـاز  در هـک  فـان ی علمـ  داتیـ تول کـه یطـور به داشته، یریگچشم شیافزا گذشته

ــوده مــدرک 1243 ،1994-2008 ــاز در کــه ب ــان ةب ــه ،20011-2000ی زم  مــدرک 1887 ب

 کـه  بـوده مدرک  1072، 2008-1994ی زمان ةباز در سو نگی علم داتیتول و استدهیرس

 .استدهیرس مدرک 1805 به ،2011-2000ی زمان ةباز در

ــم از  ــگران انی ــیا پژوهش ــداد ،یگنجعلــ ،یران ــود مــدارک تع       526  بــه 300 از را خ

 پژوهشـگران  مـورد  درتوجـه   جالـب  نکته .باشدی خوب رشد رسدیم نظر به که استرسانده

 در نکـه یباا متأسـفانه  ،کشـورمان  بـاارزش  دانشـمند  ،گـل ی زلفـ ی آقـا  کـه  است نیا ،یرانیا

 یهـا سـال  در است،قرارگرفته اسالم جهان برتر پژوهشگران نیب عصاره وی منصور پژوهش

 یریکـارگ بـه بـه دلیـل    تواندیماین امر  که دده شیافزا را خود مدارک تعداد نتوانسته ریاخ

  .باشد(  همدان نایسی بوعل دانشگاه یسرپرست) یدادنانجام یهاگاهیپا در شانیا

 جهـان  برتـر  پژوهشگر سه انیم در پوریشمس وی گنجعل یهانام بهی رانیا دو قرارگرفتن

ی بـاال ی علمـ  ارزش روشنگر تواندیم و استارزشمند  اریبس ،استنادها زانیم لحاظبه ،اسالم

 نیبرتـر در صـدر   پـور یشمسـ  قرارگـرفتن  نیهمچنـ . باشـد  هـا نآ توسـط  دشـده یتول مدارک

 توانـد یم ،(هایخوداستناد بدون) خالصی استنادها زانیم لحاظبه ،اسالم جهان انپژوهشگر

 لحـاظ بـه ی گنجعلـ  نکـه یا. باشـد  شانیا توسط دشدهیتول مدارکی باال اریبس تیفیک نشانگر

 بـدون ) خـالص ی اسـتنادها  زانیـ م لحـاظ بـه ی ولـ  هقرارگرفتـ  نخسـت  رتبـه  در اسـتنادها  کل

 مــدارکی بــاالی خوداســتناد دهنــدةنشــاندارد، قــرار پــنجم گــاهیجا در( هــایخوداســتناد

ی اسـتنادها  تعـداد  لحـاظ بـه  ،پـور یوشمسـ ی گنجعلـ اسـت و اینکـه    شـان یا توسط دشدهیتول
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ی علمـ  توان از نشان تواندیم ،اندقرارگرفته دوم و اول گاهیجا در ،مدرک هری برای افتیدر

 .باشد هانآی علم داتیتول نداشتنیهمپوشان و روزآمدبودن باال، ارزش ها،آنی باال

        ،اسـالم  جهـان  برتـر  پژوهشـگر  دو ،سـو  نـک  و هـک  فـان  کـه  اسـت  نیا ،نغز ةدیبرگز 

 یهـا رتبه در ،بیترت به ،یافتیدری استنادها نیانگیم نظر از دشدهیتول مدارک زانیم لحاظبه

 دشـده یتول مـدارک  کـم ی اسـتنادها  تعـداد  از نشـان  که اندقرارگرفته ونهمیس و وششمیس

 نبـودن روزآمـد  ن،ییپـا  ارزش و هـا نآ نییپـا ی علمـ  تـوان  ازی ناش تواندیم وست هاآن توسط

 ،پـور یوشمسـ ی گنجعل ،هرش شاخص لحاظبه .باشد هاآنی علم داتیتول داشتنیوهمپوشان

 ،یگنجعلـ ی خوداسـتناد ی بـاال  زانیـ م بـه  باتوجـه ی ولـ  اندقرارگرفته سوم و اولی هادررتبه

 شـاخص  ضعف تواندیم . علت این امراست زیبرانگسؤال ،نخست ةرتب در شانیا قرارگرفتن

 . دهدیقرارنم لحاظ مورد رای خوداستناد زانیم ،شاخص نیا که چرا ،باشد هرش

 از دور ،هـا آن بـودن یکـاربرد  وی گسـتردگ  بـه  توجه با ،یمیش وی بلورشناس موضوعات

 بـه  مدارک درصد 88 گرفتنتعلق نیهمچن. رندیقرارگ هامقاله اکثر موضوع که ستین انتظار

 .باشـد ی علمـ  یهـا پژوهش لحاظبه مدرک نوع نیا اریبس کاربرد نشانگر تواندیم مقاله نوع

 ةسـلط  نشـانگر  توانـد یمـ و این  استی سیانگل زبان به ،دشدهیتول مدارک درصد 98 از شیب

 درصـد  93 کـه دهد می نشان ،(1387) زارع وی نجف جینتا .باشد علم جهان بری سیانگل زبان

 .است پژوهش نیا ةجینت دیؤم که اندشده نوشتهی سیانگل زبان به ،مدارک

 ،ایـ دنی علمـ  دیـ تول درصـد  45/2 کـه  بودنـد افتهیدر خود پژوهش در عصاره وی منصور

 ،ایـ دنی علمـ  دیـ تول درصـد  6/3 کهدهد می نشان ،پژوهش نیا و است اسالم جهان به متعلق

 هـا افتـه ی. اسـت  نهیزم نیا در مالحظه قابل رشد از نشان که شودیم دیتول اسالم جهان توسط

. دارنـد  رای علمـ  دیـ تول نیبـاالتر  ،ومصـر  رانیـ ا ه،یترکی اسالم یکشورها کهدهد می نشان

 رانیـ ا مـدرک،  15320 با هیترک که استهداد نشان زین (1388) عصاره وی منصور یهاافتهی

    سـوم  تـا  نخسـت ی هـا ه گـا یجا در ،دشـده یتول مـدرک  43662 بـا  مصر و مدرک 50848 با

 اریبسـ  رشـد توجـه،   جالـب  ةنکت .ندکیم دییتأ را حاضر پژوهش یهاافتهی که  اندقرارگرفته

 بــه ،رانیــا مــدارک تعــداد کــهیطــوربــه اســت، ریــاخ ســال چهــار در کشــورمان ریچشــمگ
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 بـه  دولـت  توجـه  تواندیمعلت این امر  که استدهیرس 2011 سال انیپا در مدرک110666

 . باشد رانیا ها در دانشگاه رشد نیهمچن و پژوهش

  ریگجاینت -3

 ،یمـالز ی کشورهاجز دهد که بهمی نشان اسالم جهان برتر پژوهشگران تیوضعی بررس

ی مناسـب  گـاه یجا دری علمـ  دیـ تول نظر از کشورها ریسا پژوهشگران ،وپاکستان رانیا ه،یترک

ی خـوب  اریبسـ علمـی   رشـد  رانیـ ا ،ریـ اخ سال چند درمشخص است که  نیهمچن. قرارندارند

 برابـر  دو از شیبـ  ،گذشته سال سه در را خودی علم داتیتول زانیم توانسته رانیا .استداشته

ی اسـالم  یکشـورها  ریسـا  بـا  سـه یمقا قابـل  کـه ( مدرک 10666به مدرک 50848 از) دینما

 50000 به 43662 از را خود داتیتول مصر کشور ،یزمان ةباز نیهم در ،مثال طور به ؛ستین

ی هـا درسالی علم داتیتول رشد ةادام درصورت شود کهیمی نیبشیپ. استرسانده مدرک

پـژوهش   .هدشـد اخو جـاد یای اسـالم ی کشـورها  ریوسا رانیا نیبی ادیز اریبس فاصله ،ندهیآ

ـ  رشد بر عالوهدهد که حاضر نشان می  توسـط   دشـده یتول مـدارک ، کشـور  داتیـ تولی کمّ

 زانیـ می)کمّ لحـاظ  بـه  تـوان یمـ  .ی برخوردار اسـت یباال تیفیکاز ی رانیا برتر پژوهشگران

 نظـر  از و دانسـت  اسـالم  جهـان  پژوهشـگر  نیبرتر را یمالز از هک فان( دشدهیتول مدارک

. کـرد ی معرفـ  اسالم جهان پژوهشگر نیبرتر را رانیا ازی گنجعل ،دشدهیتول مدارک تیفیک

 گـرفتن دهیناد در هرش شاخص ضعف شدنمشخص به توانیم پژوهش نیای جانب جینتا از

 . کرد اشاره هایاستناد خود

 :شودیم شنهادیپ  آمدهدستهب جینتا به توجه با

 .گردندی معرف ویی شناسا اسالم جهان پژوهشگران نیبرتر زینی موضوع صورتبه -1

 ربـط یذ مسئوالن ،یرانیا پژوهشگران توسط دشدهیتول مدارکی باال تیفیک به توجه با -2

 نیـ ای علمـ  داتیـ تولی کمـ  رشـد  ةنـ یزم ،پژوهشـگران  نیا ازی ماد وی معنو یهاتیحما با

 .آورند فراهم را دانشمندان

     در برتـر  پژوهشـگران ی ریکـارگ بـه ی جـا بـه کـه   شـود یمـ  شـنهاد یپیـی  اجرا نیمسـئول  به -3

 .ندینما استفادهی پژوهش وی علم  ةمشاور یهاپست در هانآ از ،ییاجرای هاپست
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