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چکیده
هـدف از پـژوهش توصـیفی حاضــر ،تعیـین چهـل پژوهشـگر برتــر جهـان اسـالم و بررســی
وضعیت آنها در بازة زمانی  ،2011-2000به لحـاظ مـدارک تولیدشـده در پایگـاه وب «آو
ساینس» است .در این پژوهش ،با اسـتفاده از تحلیـل اسـتنادی میـزان مـدارک تولیـد شـده،
میزان استناد به مدارک ،میانگی ناستناد به هر مدرک ،شاخص هرش ،نوع و زبـان مـدارک
تعیین شدهاست .نتایج نشان میدهد که بهلحاظ کمّی ،فان هک از مالزی با  1887مدرک و
بهلحاظ کیفیت منابع تولیدشده ،گنجعلی از ایران با  9554استناد ،برترین پژوهشگران جهـان
اسالم هستند .فرمت بیشتر مدارک مقاله و زبان آنها انگلیسی معلوم شد .در چند سال اخیـر،
ایران از نظر تولید علم رشد بسیار خـوبی داشـتهاسـت .ایـران توانسـتهاسـت میـزان تولیـدات
علمی خود را در چهار سال گذشته ،بیش از دو برابر نماید .از نتایج جانبی این پژوهش مـی
توان به مشخصشدن ضعف شاخص هرش در نادیدهگرفتن خوداستنادیها اشاره کرد.
واژهها

کلید  :تولیدات علمی چهان اسالم ،شاخص هـرش ،پایگـاه وب آو سـاینس،

تحلیل استنادی ،علم سنجی 40 ،پزوهشگر برتر جهان اسالم.
 -1دانشیار علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمانmsalajgh@gmail.com :
 -2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان:
sajjad.mohamadian@gmail.com
تاریخ پذیرش1392/8/28 :
تاریخ دریافت مقاله1391/7/24 :
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 -1مقدما
امروزه تولیدات علمی ،یکـی از عوامـل پیشـرفت کشـورها هسـتند .تولیـدات علمـی در
قالبهای مختلف ظهور مینمایند و پایگاه های استنادی به نمایـهسـازی ایـن تولیـدات مـی
پردازنــد و پایگــاه وب آوســاینس ،از معتبرتــرین پایگــاههــای اســتنادی اســت( .منصــوری و
عصاره)190 :1388 ،
علمسنجی با روشهای کمّی ،در پی ارزیابی تولیدات علمی اسـت .نتـایج ایـن ارزیـابی
میتواند بهصورت مقایسه کشورها ،تعیین نویسندگان برتر ،تعیین مؤسسات برتر و ....نمایـان
شود .تحلیل استنادی ،بهعنوان یکی از روشهـای علـمسـنجی ،بـا اسـتفاده ازشـاخصهـایی
همچون هرش ،میزان استناد و میانگین استناد به هرمدرک و ،...بـه ارزیـابی تولیـدات علمـی
میپردازد( .پشوتنی زاده وعصاره)24 :1388 ،
در حال حاضر 57 ،کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی هستند .این کشورها بـهلحـاظ
استعدادهای بالقوه ،جایگاه استراتژیک و حساسی در دنیا دارند؛ بهطور مثال ،ایـن کشـورها
 25درصد نیروی انسانی و 70درصـد منـابع انـرژیهـای حیـاتی دنیـا را بـه خـود اختصـاص
دادهاند اما متأسفانه ،در عرصة عمل به جز چند کشور ،آن هم بـهصـورت سـطحی ،حضـور
شایستهای نداشتهاند( .منصوری و عصاره)1388
 -1-1ضرورت و اهمی

تحقیق

هدف پژوهش توصیفی حاضـر ،تعیـین چهـل پژوهشـگر برتـر جهـان اسـالم و بررسـی
وضعیت آنها ،به لحاظ شاخصهای کمّی علمسنجی است .یقیناً تعیین پژوهشگران برتـر ،بـه
دانشــمندان مســلمان کمــک زیــادی در بهــرهگیــری از پــژوهشهــای ایــن پژوهشــگران
خواهدنمود؛ به طور مثـال ،دانشـمندان مسـلمان مـیتواننـد در پـژوهشهـای آتـی خـود ،بـا
پژوهشگران برتر همکاری نمایند .همچنین ،بررسی وضعیت پژوهشگران برتـر مـیتوانـد بـه
آنها در جهت بهبود وضعیت تولیدات علمی خویش کمک نماید.
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 -2-1اهداف پژوهش
 -1تعیـین  40پژوهشـگر برتـر جهـان اسـالم در بـازة زمـانی  ،2011-2000بـه لحـاظ تعــداد
مدارک تولید شده؛
 -2بررسی وضعیت 40پژوهشگر برتر جهان اسالم در بـازة زمـانی  ،2011-2000بـه لحـاظ
تعداد کل استنادها؛
 -3بررسی وضعیت  40پژوهشگر برتر جهان اسالم در بـازة زمـانی  ،2011-2000بـه لحـاظ
تعداد استنادهای دریافتی خالص(بدون خوداستنادیها)؛
 -4بررسی وضعیت  40پژوهشگر برتر جهان اسالم در بـازة زمـانی  ،2011-2000بـه لحـاظ
میانگین استناد برای هرمدرک تولیدشده؛
 -5بررسی وضعیت  40پژوهشگر برتر جهان اسالم در بازة زمانی  ،2011 -2000بـه لحـاظ
شاخص هرش h-index؛
 -6تعیین نوع و زبان رکوردهای تولیدشده؛
 -7موضوعات مدارک تولید شده توسط پژوهشگران.
 -3-1پرسشها

پژوهش

 40 -1پژوهشگر برتر جهان اسالم به لحاظ تعداد مدارک تولیدشده ،چه کسانی هستند؟
 -2وضعیت این پژوهشگران به لحاظ مجموع استناد چگونه است؟
 -3وضعیت این پژوهشگران به لحاظ مجموع استنادها ،بدون خوداستنادی چگونه است؟
 -4وضعیت این پژوهشگران به لحاظ میانگین استناد به هر مدرک ،چگونه است ؟
 -5وضعیت این پژوهشگران به لحاظ شاخص هرش چگونه است ؟
 -6موضوعات کارشده توسط این پژوهشگران کدماند؟
 -7انواع قالبهای مدارک تولیدشده توسط این پژوهشگران کدماند؟
 -8مدارک تولیدشده توسط این پژوهشگران ،به چه زبانهایی انتشار یافتهاند؟
 -9چــه میزان ـی از مــدارک تولیدشــده در جهــان اســالم ،توســط ای ـن پژوهشــگران تولی ـد
شدهاست؟
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 -4-1پیشینة پژوهش
پژوهشهای بسیاری در حوزة علمسنجی صورت گرفتـه و حـوزههـای علمـی متعـددی
مورد مطالعه قرارگرفتهاست .در ادامه به چند پژوهش مرتبط اشاره میشود.
 عصاره و مککین ( ،)2008نرخ رشد تولیـدات علمـی ایـران در رشـتة شـیمی در پایگـاهدیالوگ را بررسی نمودهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که نرخ رشد تولیـدات علمـی
ایران در حوزة شیمی 26 ،درصد در سال بودهاست .همچنین آنها با ترسیم سـاختار علمـی،
نشان دادند که پژوهشگران ایرانی در حوزة شیمی ،در هفت خوشة مختلف کار میکنند.
 مهراد و گزنـی( ،)1386سـه کشـور اسـالمی ایـران و ترکیـه و مصـر را بـهعنـوان برتـرینکشورهای اسالمی ،در پایگاه طالیهداران علم مؤسسة «آی اس آی» ،در بازة زمانی -2003
 2007موردبررس ـی قــراردادهانــد .پــژوهش آنهــا نشــان مــیدهــد کــه در  22رشــتة علم ـی،
کشورهای اسالمی یک درصد تولیدات علمی جهان را تولید نمودهاند.
 پشوتنیزاده و عصاره ( ،)1388با بررسی  22617رکورد تولیدشـده در حـوزة کشـاورزیدر پایگــاه وب آو ســاینس ،در بــازة زمــانی ،2008-2000دریافتنــد کــه نــرخ رشــد ســاالنة
انتشارات برای سال  ،2008هفت درصد بودهاسـت .همچنـین دریافتنـد کـه مـدارک در 15
قالب و به  25زبـان زنـدة دنیـا و بـا همکـاری 173کشـور تولیـد شـدهانـد ونیـز خوشـههـای
شکلگرفته در نقشة تاریخنگاشتی ،شامل  5خوشه بودهاست.
 منصوری و عصاره ( ،)1388به بررسی تولیدات علمی کشورهای اسـالمی در پایگـاه وبآو ساینس ،در بازة زمانی  2008-1994پرداختهاند .جامعه آنها  16کشور اسـالمی فعـال در
پایگاه وب آو ساینس بودهاست .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که تولیدات علمی جهـان
اسالم ،بـه طـور میـانگین ،از رشـد صـعودی برخـوردار بـوده و ایـران پیشـتاز ایـن کشـورها
بودهاست .همچنین بررسی نقشة تاریخنگاشتی ده نویسندة برتر نشان میدهد که نویسـندگان
ای ـران در حــوزة موضــوعی ش ـیمی ،بیشــترین اســتناد را از نویســندگان کشــورهای اســالمی
دریافت کردهاند.
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 حمیدی و دیگران ( ،)1387تولیدات علمی در حـوزة کتـابسـنجی و شـاخههـای آن درپایگـاه وب آو ســاینس ،در بـازة زمــانی  2005 -1990را مـورد بررسـی قـراردادهانــد .آنهــا
دریافتهاند که  53کشور در این حوزة موضوعی ،به تولید علم کمک کردهاند و کشـورهای
آمریکا ،انگلیس و آلمان ،به ترتیب ،بیشترین تولید را داشتهاند.
 یوســفی و دیگــران ( ،)1391تولی ـدات علم ـی ای ـران در حــوزة ایمن ـیشناس ـی از ابتــدا تــاسال 2010را در پایگاه وب آو ساینس مورد بررسی قراردادهاند .نتایج نشان میدهد کـه در
مجموع 1775 ،مقاله از نویسندگان ایران وارد پایگاه شدهاست و میانگین اسـتناد بـه هریـک
از مقالههای نویسندگان ایرانی 26/6 ،اسـتناد و دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران ،پرکـارترین
دانشگاه بودهاست.
 عابدی و دیگران ( ،)1390نقشة علم مدیریت شهری را ترسیم نمودهاند.آنها با اسـتفاده ازدادههای پایگاه وب آو ساینس ،زیرحوزههـای موضـوعی رشـته مـدیریت شـهری را تبیـین
کردهاند و نتایج نشان میدهد که نقشة علم مدیریت شهری ،شامل  36زیرحـوزة موضـوعی
و  18ناحیه است.
 حمدیپور و عصاره( ،)1390بروندادهـای علمـی حـوزة موضـوعی بیمـاری ام اس را دربازة زمانی  2008-1999مورد بررسی قـراردادهانـد .یافتـههـا نشـان مـیدهـد کـه از 17737
مدرک تولیدشده در این حوزه ،بیشترین آنها متعلق به سـال  2008اسـت .همچنـین ضـریب
همکاری بین نویسندگان در این سال 0/76 ،است و امریکا با تولید  36درصد کل مدارک،
در جایگاه نخست قراردارد.
 مکـیزاده و عصــاره ( ،)1390تولیـدات علمـی حــوزة اخــالق پزشــکی را در بــازة زمــانی 2008-1990مورد بررسی قراردادهاند .نتایج این پژوهش ،بیانگر این است که رویهمرفتـه
 5690عنوان مدرک در  15قالب ،از سـوی  3443مؤسسـه وتوسـط  10326نویسـنده تولیـد
شدهاست.
 نجفی و زارع( ،)1387ترسیم نقشة علمنگاری تولیدات حوزة پزشکی هستهای را در نمایةاستنادی علوم ،در سالهای  ،2009-2000موضوع پژوهش خود قراردادهاند .نتایج پـژوهش
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نشان میدهد که 93درصد مدارک ،به زبان انگلیسی نوشتهشدهاند و آمریکـاییهـا بیشـترین
تولید علمی را داشتهاند .کشور ایران نیز در جایگاه سـیام قرارگرفتـه و  50مجلـه بـهتنهـایی
 2608مدرک را منتشر نمودهاند.
 -2بحث
پژوهش توصیفی حاضر ،با روش کمی و علمسنجی انجامشدهاست .دادههـای پـژوهش
از پایگاه وب آو ساینس استخراج شده و شیوة کـار بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتـدا ،کـل
مدارک تولیدشده توسط کشورهای اسالمی ،در بازة زمانی سـالهـای  ،2011-2000مـورد
بازیابی قرارگرفتهاست .سپس ،رکوردهای بازیابیشدة مربوط به  40پژوهشـگر برتـر جهـان
اسالم ،انتخاب شده و گزارش تحلیلی از دادههای مربوط به نوع رکـورد  ،زبـان  ،کشـورها،
مؤسســات م ـؤثر و موضــوعات ،از پایگــاه وب آو ســاینس دریافــت و در رایانــه شخصــی
بارگذاری شدهاست .سپس ،این دادهها وارد نرمافزارهای «اکسل» و «اس پی اس اس» شـده
و با استفاده از آمار توصیفی ،دادهها مورد تحلیل قرارگرفتهاست .برای بهدستآوردن تعداد
کل استنادها ،گزارش اسـتنادی تـک تـک پژوهشـگران ،در قالـب اکسـل دریافـت شـده و
همچنین میانگین استنادها نیز از طریق تقسیم کل استنادها به تعـداد کـل رکوردهـا بـهدسـت
آمدهاست.
A=B/C
 :Aمیانگین استناد به هر مدرک
 :Bتعداد کل استنادها
 :Cتعداد کل مدارک
برای تعیین استنادهای خالص (بدون خوداستنادی) نیـز از گـزارش اسـتنادی پایگـاه وب
آو ساینس استفاده شدهاست و برای تعیین شاخص هرش H-indexکـه نشـاندهنـدة یـک
خط افقی در لیست مدارک است ،مدارک ،به ترتیب میزان استناد مرتب شدهانـد ،مـدرکی
که بیشتر یا برابر با تعداد کل مدارک بررسیشده ،استناد داشتهباشـد ،بـهعنـوان خـط هـرش
تعیین میشود و تعداد مدارک بـاالی آن ،بیـانگر میـزان شـاخص هـرش بـرای آن مـدارک
است؛ برای مثال ،اگر پژوهشگری  20مقالة چاپشده داشتهباشد و فقط  10مقالة او بیش از
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 20بار مورد استناد قرارگرفتـهباشـد ،شـاخص هـرش پژوهشـگر مـورد نظـر 10خواهـدبود.
).)Hirsch,2005
 -1-2يافتاها
یافتهها برای پرسش اول در مورد پژوهشگران برتر ،بهلحاظ تعـداد مـدارک تولیدشـده،
نشان میدهد که به ترتیب« ،فان هک» از کشور مالزی ،با  1887مدرک ،هموطـن او «نـک
سو» ( ،) NG SWبا  1805مدرک و «یلماز» از ترکیه ،با 1012مدرک ،در رتبههـای اول تـا
سوم قراردارند .از میان پژوهشگران ایرانـی نیـز «محمّدرضـا گنجعلـی» بـا  526مـدرک ،در
جایگــاه بیســتوســوم قــراردارد .یافتــههــای ایــن پرســش در جــدول ( )1بــهطــور کامــل
آوردهشدهاست:
مدول 40 .1پژوهشگر برتر مهان اسالم
هرش میـــ ـانگین مجمـــــوع مجموع تعـــداد
مـــــدارک
استناد بـه هـر استنادها بـدون استناد
تولیدشده
خوداستنادی
مدرک

نام

32

3.99

4992

7532

1887

FUN HK

1805

5148

4283

2.85

24

NG SW

1012

6817

5822

6.74

36

YILMAZ M

984

422

3404

4.29

27

KHAN MA

808

3485

3229

4.31

24

YILMAZ S

736

2411

2202

3.28

19

HABERAL M

743

3934

3548

5.23

24

AHMAD M

688

3438

2551

5

25

AHMAD S

673

2772

2059

4.12

22

ALI S

672

2733

1612

4.07

17

BUYUKGUNGOR

618

3550

3311

5.74

23

KHAN A

585

4481

3890

6.77

28

KAYA M
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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

20

4.65

1440

2211

475

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

CHANTRAPROM
MA
HERAVI MM
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437

1893

1508

4.33

28

OZCAN M

437

2991

2860

6.84

43

SHAMSIPUR

180

5148

4283

2.85

24

AHMAD A

یافتههای بهدستآمده در جدول فوق ،برای پرسش دوم درخصوص پژوهشـگر برتـر از
نظر تعداد استناد ،نشان مـیدهـد کـه محمّدرضـا گنجعلـی از کشـورمان ،بـا مجمـوع 9554
استناد ،در رتبة نخست قرارگرفتـهاسـت و «فـان هـک» از کشـور مـالزی ،بـا مجمـوع 7532
استناد ،در جایگاه دوم قرارگرفتهاست .همچنین ،مجتبی شمسیپور ،با مجموع  7326استناد،
در رتبة سوم قراردارد .جدول ( ،)1یافتههای این پرسش را برای سایر پژوهشگران نشان مـی
دهد.
یافتههای جدول شماره  1برای پرسش سوم ،در رابطه با پژوهشگران برتر ،بهلحاظ تعداد
استنادهای خالص (بدون خوداستنادیها ) ،نشان میدهد که مجتبی شمسیپـور از ایـران ،بـا
 6247استناد ،یلماز از ترکیـه ،بـا  5078اسـتناد و فـان هـک از مـالزی ،بـا  4992اسـتناد ،بـه
ترتیب ،در جایگاههای اول تا سوم قراردارند .در جدول ( )1تعداد استنادهای خـالص بـرای
سایر پژوهشگران آوردهشدهاست.
یافتههای جدول باال برای پرسش چهارم ،به لحاظ شاخص هرش نیز نشان مـیدهـد کـه
محمّدرضا گنجعلی ،با شاخص هرش  ،52مجتبی شمسیپور ،با شـاخص هـرش  43و «حـی
ات» از پاکستان ،با شاخص هـرش ،40بـه ترتیـب ،در جایگـاههـای اول تـا سـوم قراردارنـد.
جدول ( ،)1یافتههای کامل این پرسش را نشان میدهد.
یافتههای جدول باال برای پرسش پنجم ،نشان میدهد که بهلحاظ میانگین اسـتناد بـه هـر
مدرک ،گنجعلی با  18 /16استناد برای هر مدرک ،در جایگاه نخسـت قـراردارد و پـس از
وی ،شمسیپور با  16/67و حیات از پاکستان با  14/9استناد برای هر مدرک ،بهترتیب ،در
جایگــاههــای دوم و ســوم قراردارنــد .یافتــههــای کامــل ایــن پرســش ،در جــدول ()1
آوردهشدهاست.

196

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

جدول ( )2نشان میدهد که مبحث موضوعی بلورشناسی ،با  17/96درصـد موضـوعات
کارشده ،در جایگاه نخست و پس از آن شیمی ،بـا  16/2درصـد موضـوعات کارشـده ،در
جایگاه دوم و مبحث موضوعی جراحی ،با  5/42درصد ،در جایگاه سوم قراردارد.
مدول  .2موضوعات کارشده
موضوع
بلور شناسی
شیمی
جراحی
مهندسی
داروشناسی
فیزیک
علم مواد
پزشکی عمومی
سایر موضوعات

درصد
17.96
16.29
5.4
5.2
5
5
3.2
3
38

برای پرسش هفتم نیز یافتههای بدستآمده نشان میدهـد کـه پژوهشـگران مـورد نظـر،
تولیدات علمی خود را در  12قالب به چاپ میرسـانند و قالـب مقالـه بـا  88درصـد ،قالـب
خالصهها با  7/2درصد و قالب منابع درسـی بـا  2/9درصـد ،بیشـترین درصـدها را بـه خـود
اختصاص دادهاند.
یافتههای پژوهش در خصوص پرسش هشتم ،نشان میدهد که زبـان انگلیسـی ،بـا 98/5
درصد مدارک تولید شده ،در جایگاه نخست قراردارد و پس از آن ،بـه ترتیـب ،زبـانهـای
ترکی و مالزیایی با اختصاص دادن  1/3درصد 0 /06درصد مدارک تولیدشده به خـود ،در
جایگاههای دوم و سوم قراردارند .
یافتههای پژوهش در خصوص پرسش نهم ،نشـان مـیدهـد کـه از  16331913مـدرک
تولیدشده در بازة زمـانی  3/6 ،2011-200درصـد مـدارک ( 592700مـدرک) ،متعلـق بـه
کشورهای اسالمی است و در بین کشورهای اسالمی ،ترکیه با  211774مدرک تولیدشـده،
حدود  35درصد ،ایران با  110666هزار مـدرک تولیدشـده ،حـدود  18درصـد و مصـر بـا
 50000مدرک تولیدشده ،حدود  8درصد مدارک تولیدشده را به خود اختصـاص دادهانـد
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و  40پژوهشگر برتر جهان اسالم ،در مجموع  23155مدرک را تولید کردهاند کـه تقریبـاً
حدود  5درصد کل تولیدات جهان اسالم را به خود اختصاص دادهاند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهدکه فان هگ و نک سو ،به تر تیب ،بیشترین میزان
تولیدات علمی را بهوجودآوردهاند .پـژوهش منصـوری و عصـاره ( ،)1388در بـازة زمـانی
 ،2008-1994نیز نشان داده که فان هک و نگ سو بیشترین مدرک را تولید کـردهانـد کـه
نتیجة پژوهش حاضر را تأیید میکند .تعـداد مـدارک تولیدشـدة ایـن افـراد ،در چنـد سـال
گذشته افزایش چشمگیری داشته ،بهطـوریکـه تولیـدات علمـی فـان هـک در بـازة زمـانی
 1243 ،2008-1994مــدرک بــوده کــه در بــازة زمــانی  ،20011-2000بــه  1887مــدرک
رسیدهاست و تولیدات علمی نگ سو در بازة زمانی  1072 ،2008-1994مدرک بـوده کـه
در بازة زمانی  ،2011-2000به  1805مدرک رسیدهاست.
از میــان پژوهشــگران ایرانــی ،گنجعلــی ،تعــداد مــدارک خــود را از  300بــه 526
رساندهاست که به نظر میرسد رشد خوبی باشد .نکته جالـب توجـه در مـورد پژوهشـگران
ایرانی ،این است کـه آقـای زلفـی گـل ،دانشـمند بـاارزش کشـورمان ،متأسـفانه بااینکـه در
پژوهش منصوری و عصاره بین پژوهشگران برتر جهان اسالم قرارگرفتهاست ،در سـالهـای
اخیر نتوانسته تعداد مدارک خود را افزایش دهد که این امر میتواند بـه دلیـل بـهکـارگیری
ایشان در پایگاههای انجامدادنی (سرپرستی دانشگاه بوعلی سینا همدان ) باشد.
قرارگرفتن دو ایرانی به نامهای گنجعلی و شمسیپور در میان سه پژوهشگر برتـر جهـان
اسالم ،بهلحاظ میزان استنادها ،بسیار ارزشمند است و میتواند روشنگر ارزش علمـی بـاالی
مدارک تولیدشـده توسـط آنهـا باشـد .همچنـین قرارگـرفتن شمسـیپـور در صـدر برتـرین
پژوهشگران جهان اسالم ،بهلحاظ میزان استنادهای خالص (بدون خوداستنادیها) ،میتوانـد
نشانگر کیفیت بسیار باالی مدارک تولیدشده توسط ایشان باشـد .اینکـه گنجعلـی بـهلحـاظ
کل اسـتنادها در رتبـه نخسـت قرارگرفتـه ولـی بـهلحـاظ میـزان اسـتنادهای خـالص (بـدون
خوداســتنادیهــا) در جایگــاه پــنجم قــراردارد ،نشــاندهنــدة خوداســتنادی بــاالی مــدارک
تولیدشده توسط ایشـان اسـت و اینکـه گنجعلـی وشمسـیپـور ،بـهلحـاظ تعـداد اسـتنادهای
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دریافتی برای هر مدرک ،در جایگاه اول و دوم قرارگرفتهاند ،میتواند نشان از توان علمـی
باالی آنها ،ارزش باال ،روزآمدبودن و همپوشانینداشتن تولیدات علمی آنها باشد.
برگزیدة نغز ،این اسـت کـه فـان هـک و نـک سـو ،دو پژوهشـگر برتـر جهـان اسـالم،
بهلحاظ میزان مدارک تولیدشده از نظر میانگین استنادهای دریافتی ،به ترتیب ،در رتبههـای
سیوششم و سیونهم قرارگرفتهاند که نشـان از تعـداد اسـتنادهای کـم مـدارک تولیدشـده
توسط آنهاست و میتواند ناشی از تـوان علمـی پـایین آنهـا و ارزش پـایین ،روزآمـدنبـودن
وهمپوشانیداشتن تولیدات علمی آنها باشد .بهلحاظ شاخص هرش ،گنجعلی وشمسـیپـور،
دررتبههای اول و سوم قرارگرفتهاند ولـی باتوجـه بـه میـزان بـاالی خوداسـتنادی گنجعلـی،
قرارگرفتن ایشان در رتبة نخست ،سؤالبرانگیز است .علت این امر میتواند ضعف شـاخص
هرش باشد ،چرا که این شاخص ،میزان خوداستنادی را مورد لحاظ قرارنمیدهد .
موضوعات بلورشناسی و شیمی ،با توجه بـه گسـتردگی و کـاربردیبـودن آنهـا ،دور از
انتظار نیست که موضوع اکثر مقالهها قرارگیرند .همچنین تعلقگرفتن  88درصد مدارک بـه
نوع مقاله میتواند نشانگر کاربرد بسیار این نوع مدرک بهلحاظ پژوهشهـای علمـی باشـد.
بیش از  98درصد مدارک تولیدشده ،به زبان انگلیسی است و این مـیتوانـد نشـانگر سـلطة
زبان انگلیسی بر جهان علم باشد .نتایج نجفی و زارع ( ،)1387نشان میدهد کـه  93درصـد
مدارک ،به زبان انگلیسی نوشته شدهاند که مؤید نتیجة این پژوهش است.
منصوری و عصاره در پژوهش خود دریافتهبودنـد کـه  2/45درصـد تولیـد علمـی دنیـا،
متعلق به جهان اسالم است و این پژوهش ،نشان میدهد که  3/6درصـد تولیـد علمـی دنیـا،
توسط جهان اسالم تولید میشود که نشان از رشد قابل مالحظه در این زمینه اسـت .یافتـههـا
نشان میدهد که کشورهای اسالمی ترکیه ،ایـران ومصـر ،بـاالترین تولیـد علمـی را دارنـد.
یافتههای منصوری و عصاره ( )1388نیز نشان دادهاست که ترکیه با  15320مـدرک ،ایـران
با  50848مدرک و مصر بـا  43662مـدرک تولیدشـده ،در جایگـاه هـای نخسـت تـا سـوم
قرارگرفتهاند که یافتههای پژوهش حاضر را تأیید میکند .نکتة جالـب توجـه ،رشـد بسـیار
چشــمگیر کشــورمان در چهــار ســال اخیـر اســت ،بــهطــوریکــه تعــداد مــدارک ایـران ،بــه
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110666مدرک در پایان سال  2011رسیدهاست که علت این امر میتواند توجـه دولـت بـه
پژوهش و همچنین رشد دانشگاهها در ایران باشد.
 -3نتیجاگیر
بررسی وضعیت پژوهشگران برتر جهان اسالم نشان میدهد که بهجز کشورهای مـالزی،
ترکیه ،ایران وپاکستان ،پژوهشگران سایر کشورها از نظر تولیـد علمـی در جایگـاه مناسـبی
قرارندارند .همچنین مشخص است که در چند سال اخیـر ،ایـران رشـد علمـی بسـیار خـوبی
داشتهاست .ایران توانسته میزان تولیدات علمی خود را در سه سال گذشته ،بـیش از دو برابـر
نماید (از  50848مدرک به 10666مدرک) کـه قابـل مقایسـه بـا سـایر کشـورهای اسـالمی
نیست؛ به طور مثال ،در همین بازة زمانی ،کشور مصر تولیدات خود را از  43662به 50000
مدرک رساندهاست .پیشبینی میشود که درصورت ادامة رشد تولیدات علمی درسالهـای
آینده ،فاصله بسیار زیادی بین ایران وسایر کشـورهای اسـالمی ایجـاد خواهدشـد .پـژوهش
حاضر نشان میدهد که عالوه بر رشد کمّـی تولیـدات کشـور ،مـدارک تولیدشـده توسـط
پژوهشگران برتر ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار اسـت .مـیتـوان بـه لحـاظ کمّی(میـزان
مدارک تولیدشده) فان هک از مالزی را برترین پژوهشـگر جهـان اسـالم دانسـت و از نظـر
کیفیت مدارک تولیدشده ،گنجعلی از ایران را برترین پژوهشگر جهان اسالم معرفـی کـرد.
از نتایج جانبی این پژوهش میتوان به مشخصشدن ضعف شاخص هرش در نادیدهگـرفتن
خود استنادیها اشاره کرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود:
 -1بهصورت موضوعی نیز برترین پژوهشگران جهان اسالم شناسایی و معرفی گردند.
 -2با توجه به کیفیت باالی مدارک تولیدشده توسط پژوهشگران ایرانی ،مسئوالن ذیربـط
با حمایتهای معنوی و مادی از این پژوهشـگران ،زمینـة رشـد کمـی تولیـدات علمـی ایـن
دانشمندان را فراهم آورند.
 -3به مسـئولین اجرایـی پیشـنهاد مـیشـود کـه بـهجـای بـهکـارگیری پژوهشـگران برتـر در
پستهای اجرایی ،از آنها در پستهای مشاورة علمی و پژوهشی استفاده نمایند.
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