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 <<بدون مطالعه و پژوهش تصمیم گیری نکنید <<

 :عریف پژوهشت

ر درست های نو و تفسیکشف واقعیت ای جامع با هدفعام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربهپژوهش، به معنای 
ها، گیریهای کشف شده و به کارگیری عملی نتیجهها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیتها، نظریهگیریها، تجدید نظر در نتیجهاین واقعیت

قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و  هایین جدید است. در معنایی دیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه حلها و قواننظریه

 .منداستریزی شده و نظامای برنامهها به گونهتفسیرداده

 کار کرد پژوهش :

 می شودها و تضادهای جامعه پژوهش موجب حل مسأله- 

 .  باشد تواند منبع درآمدپژوهش می -

8931کتابخانه عسلیخبرنامه دی ماه   

سال دوم  81شماره   

 راه ارتباطی شما با ما



 . شود یك منبع مالی استای برای انجام آن در نظر گرفته میپژوهشی که سرمایه-

 .های آموزشی، مکمل یکدیگرندانجامد، چرا که دانش نو و برنامهپژوهش به آموزش بهتر می- 

 .یابددهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست پژوهش به بشر این توانایی را می-

 .شودپژوهش موجب پیشرفت جامعه می-

 

  منطق پژوهش: 
پژوهش، فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است. به دلیل نظم و ترتیب حاکم بر پدیدارها و رویدادها، 

امکان تنظیم قوانین، اصول و نظریهها در رشتههای گوناگون فراهم شده است و این قوانین و اصول و نظریهها، به نوبة خود گویای نظم و 

 همسانی موجود در پدیدههاست .

 

. 

 منتشر شد ۹۱۰۲پژوهشگران پر استناد دنیا در سال  لیست نهایی

 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا ۰۹

پژوهشگر پراستناد  ۰۹۱۱پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در لیست  ۰۹تعداد  ۹۱۰۲جمهوری اسالمی ایران در سال  از

  .برتر دنیا قرار گرفته اند

 ۹۱۰۲ پژوهشگران دنیا پراستنادترینپژوهشگران ایرانی) با وابستگی ایران( حاضر در لیست 

 

 پژوهشگران برتر جهان اسالم

پژوهشگران  ۳%شود که سهم کشورهای اسالمی تقریبا کشور اسالمی مشاهده می  ۰۱در لیست پژوهشگران برتر دنیا نام 

نفر بیشترین تعداد پژوهشگران  ۰۹نفر و ایران با  ۰۱  نفر، ترکیه با ۹۰نفر، مالزی با  ۰۱۹برتر دنیا است. کشور عربستان با 

ارائه شده است و  پراستناد دنیا در میان کشورهای اسالمی را دارند. آمار کل تعداد پژوهشگران برتر جهان اسالم در جدول

این افراد به ترتیب حروف الفبا از کشورهای امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، برونئی، بنگالدش، پاکستان، ترکیه، 

عربستان سعودی، عمان، قطر، لبنان، مالزی، مصر و نیجریه می باشند. برای هر پژوهشگر یک یا دو و حتی سه وابستگی 

ن پراستناد دنیا ذکر شده است و برخی از پژوهشگران نیز فقط یک وابستگی سازمانی دارند. سازمانی در نتایج پژوهشگرا

وابستگی برخی دیگر به بیش از یک کشور است. اگر وابستگی اول سازمانی پژوهشگران در نظر گرفته شود برخی از 

نفر  ۱۹پژوهشگر برتر به  ۰۱۹از  کشورهای اسالمی حذف و آمار برخی دیگر تغییر می کند. مثالً آمار عربستان سعودی

 پژوهشگر تقلیل می یابد ۷ه تا ب ۰۱کاهش می یابد یا آمار کشور ترکیه براساس وابستگی اول سازمانی از 

پژوهشگر سه سازمانی  ۰۱۰آکادمی علوم چین با   پژوهشگر و %۰۱پژوهشگر، دانشگاه استنفورد با  %۹۱دانشگاه هاروارد با 

 د پژوهشگران برتر دنیا را در اختیار دارند.هستند که بیشترین تعدا



کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، استرالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئیس و اسپانیا بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد 

در  پژوهشگر برتر را ۰۰۰و  ۰۶۶، ۰۶۰، ۰۰۱، %۰۱، ۹۷۰، ۹۷%، ۶۰۰، ۰%۰، ۷%۹۷دنیا را دارند. آنها به ترتیب 

نفر از برندگان جوایز نوبل در این فهرست  %۹درصد پژوهشگران برتر دنیا می باشد.  ۹تا  ۱۱اختیار دارند که چیزی بین 

 قرار دارند که سه تای آنها مربوط به برندگان نوبل سال جاری می باشد. 

به  و لذا در حوزه موضوعی تخصصی خودپژوهشگران پراستناد کیفی ترین و پراستنادترین مقاالت علمی دنیا را انتشار داده 

عنوان پژوهشگر موثر در سطح بین المللی شناخته و معرفی شده اند. اما باید در نظر داشت که امروزه مؤثر بودن فقط در 

اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی، فنآورانه و نوآورانه از سایر  تعداد استنادها خالصه نمی شود، بلکه رفع مشکالت جامعه و 

 ادی هستند که می بایست مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.ابع

  



 


