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  تحلیل استنادي مقاالت
  )30ـ  1هاي  فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی (شماره

  ***/ ابراهیم افشار **/ راضیه سلیمانی *بهروز همایی
 چكيده

 معرفـت فلسـفي  هـاي فصـلنامة    هدف از پژوهش حاضر بررسي وضعيت استنادهاي مقاله
ها از  ستنادي است و براي تجزيه و تحليل دادهاست. روش تحقيق در اين پژوهش تحليل ا

مقالـه   ۳ليفي و أمقاله ت ۱۷۴مقالة بررسي شده  ۱۷۷نرم افزار اكسل استفاده شده است. از 
مقاله با سه مؤلف  ۱مقاله با دو مؤلف و  ۴۱مقاله به صورت فردي،  ۱۳۵اي بوده و  ترجمه

استناد و ميانگين آن بـراي هـر    ۳۸۴۶شمارة اين نشريه  ۳۰است. مجموع استنادهاي   بوده
هـا بـا    هاي پژوهش، در بين منابع اطالعـاتي، كتـاب   استناد بوده است. طبق يافته ۲۱مقاله 
و منابع با زبان عربي با      ) استناد بيش از ساير منابع مورد استناد قرار گرفته۲۳/۸۹٪( ۳۴۳۲
است. در بين نويسـندگان، بـه     ) استناد باالتر از منابع فارسي و التين بوده۵۰/۴۷٪( ۱۸۲۷
ـ ئامه طباطبا، علّاهللا مصباح آيت  سينا، اصدرا، ابنآثار ملّ ري بيشـترين اسـتناد   ي و شهيد مطه

، مطهـري  الشفاء، اسـفار، مجموعـه آثـار شـهيد    هاي  صورت گرفته است. همچنين كتاب
هـاي   ن كتابها در ميا پراستنادترين مجموعه مصنفات شيخ اشراقو  االشارات و التنبيهات

  مورد استفاده بوده است.
  تحليل استنادي، معرفت فلسفي، استناد.: ها كليدواژه
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  مقدمه
شـناختی   سو و انتشار مستمر ابزارهـاي کتـاب   با پیدایش روش علمی تحلیل استنادي از یک

همانند نمایۀ استنادي علوم و نمایۀ استنادي علوم اجتماعی از سوي دیگر که کار شناسـایی  
وري مقاالت و منابع را راحت کرده ، مسیر کشف و تشخیص رفتارهـاي اسـتفاده از   و گردآ

گونـه   شده در این هاي پذیرفته منابع هموار شده است و امروز تحلیل استنادي یکی از روش
  1آید. ها به شمار می بررسی

هاي مرتبط پیشین اسـت، بـه عبـارت دیگـر      هر فعالیت علمی نیازمند آگاهی از فعالیت
هاي پویا و ارتباط آنها با قلمـرو فکـري خـود بـه      در آثار دیگران و استفاده از اندیشه تعمق
تر تحلیل کنـیم و از ایـن طریـق بـه میـراث       هاي مختلف آن را بهتر و دقیق اي که جنبه گونه

تر بیندیشیم، از جمله وظایفی است که هـر محققـی بایـد بـر آن      تر و عمیق فکري خود غنی
شـود و   ین اساس است که کارهاي آینده بر پایۀ کارهاي پیشـینیان بنـا مـی   اهتمام ورزد. بر ا

شود. به عبـارت دیگـر،    کم پاالیش می کارهاي گذشته به مدد کارهاي جدید، کامل یا دست
  هاي گذشته جاي گرفته است. هاي نظري هر پژوهش تازه در سرزمین پژوهش ریشه

هاي گنجانده  ة منابع و خاستگاه اندیشهدهند مراجع مورد استناد در انتشارات علمی نشان
شده در آنها هستند؛ بدین معنا که توزیع مقاالت مورد ارجاع برحسب مجراي انتشار، حوزة 

هاي گونـاگون عالیـق و منـابع آن     ها و جنبه  موضوعی و تاریخی تألیف مقاله، بازتاب شکل
فکري و ادعاهـاي ذهنـی   کنندة اظهارات  ، مراجع، منعکسکسلراجتماع علمی است. به باور 

  اند. هستند که در یک انتشار علمی تولید و خلق شده
گیـرد، تعقیـب    هایی که با استفاده از تحلیل استنادي صورت می بنابراین، یکی از فعالیت

یک اندیشه از طریق روگیري استنادها براي رسیدن به نخستین طرح فکر، یا بداعت در یک 
  2استفاده در تدوین تاریخ علوم است.حوزة علمی و به قولی به منظور 

هـا مـورد توجـه اسـت،      در مطالعۀ استنادي که امروزه در بررسی روابط مفهومی نوشـته 
شود و اگر روابط و قواعدي  رابطه میان مدرك استناددهنده و مدرك مورد استناد بررسی می

. تحلیـل  ایـم  را که بر این رابطه حاکم است، کشـف کنـیم، دسـت بـه تحلیـل اسـتنادي زده      
هاي کمـی اسـت کـه بـه ارزیـابی متـون علمـی براسـاس شـمارش           استنادي یکی از روش

  3پردازد. استنادهاي تعلق گرفته به آن متون می
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اي است که نویسنده آن را پدید آورده و خوانندگانش  در واقع، استناد ترسیم نقشۀ جاده
ساند. دانشمندان با قدم نهـادن و  منزل مقصود برو به سر دارد تا آن مسیر را بپیماید می را وا

رونـد. طبیعـت ایـن     نهنـد و بـاال مـی    تکیه بر سکوي پیشینیان، پلکان دانش بشري را بنا می
توان مشاهده کـرد. نمـودار شـدن یـک      ها و استنادات می دقت نظر و تحلیل پانویس حرکت را با

نویسنده بـین اثـر وي و   مقاله در سیاهۀ مراجع یک سند، بازگوکنندة این مطلب است که در ذهن 
و تحلیلی کـه   اي که به آن در فهرست ماخذ استناد کرده است ارتباطی وجود دارد و تجزیه مقاله

  4آورد. اي به نام تحلیل استنادي را پدید می گیرد، مقوله دربارة این ارتباط صورت می
احل تحقیـق  ) تسهیل مر1979( گارفیلدتحلیل استنادي کاربردهاي فراوانی دارد. به باور 

گویـد بـا    و افزایش نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل استنادي میسر اسـت. او همچنـین مـی   
که رابطـۀ فکـري و    توان تاریخ علم را مطالعه کرد؛ چنان استفاده از روش تحلیل استنادي می
  5توان از طریق تحلیل استنادي توصیف کرد. علمی در میان تحقیقات قبلی را می

گیـرد و مسـیر    توان دریافت که تحوالت علمی چگونه صورت می نادي میبا تحلیل است
هاي علمی و فنـی   هر رشتۀ علمی کدام است و الگوي واقعی کسب اطالعات یا پخش یافته

  آید که شامل موارد زیر است: چگونه است. از این دو مورد، اطالعاتی به دست می
کند و آنهـا را قـادر    العات علمی آشنا میشناسی مبادلۀ اط پژوهان را با جامعه دانش، اوالً

  را ببرند.  ه سازد از دانش مکتوب، حداکثر بهر می
شناختی مبادلۀ اطالعات علمـی آشـنا کـرده، آنهـا را      کتابداران را با مجموعۀ جامعه، ثانیاً
اي را براي کتابخانـۀ خـود فـراهم آورنـد کـه در تحـوالت علمـی و         سازد مجموعه قادر می

  6، اثر باارزشی داشته باشد.فرهنگی جامعه
همچنین، تحلیل استنادي براي ارزیابی عملکرد و موفقیت پـژوهش نیـز مـورد اسـتفاده     

هـاي آموزشـی،    بنـدي مجـالت، گـروه    هبـ سـاز بررسـی رت   قرار گرفته است. این امـر زمینـه  
ها، مراکز پژوهشی، و دانشمندان و محققان شده است. در این رویکـرد، اصـل ایـن     دانشگاه

 -کننـد   شونده را رد یا تصـحیح مـی   که اثر استنادـ   ت که استنادها، حتی استنادهاي منفیاس
اند. بنابراین، هرچه یک مقاله بیشتر مورد استناد قرار گیرد، به  مقیاسی از تأثیر و نفوذ در علم

شود. در حقیقـت، جامعـۀ علمـی مجموعـۀ      همان نسبت بیشتر در جامعۀ علمی شناخته می
دهنـد و   کاران است که ارزش یک مقالـه را بـه مـدد اسـتنادها تشـخیص مـی      بزرگی از هم

توان با  تصمیمات این مجموعه داوران در مورد درست یا نادرست بودن تصمیماتشان را می
  .7هاي استنادي بررسی کرد استفاده از نمایه
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  بيان مسئله  
نشـریه بـه شـمار     هاي علمی و معتبر براي ارزشیابی مقـاالت یـک   تحلیل استنادي، از روش

را از  معرفـت فلسـفی  رود. پژوهش حاضر سعی دارد تا با این روش، مقـاالت فصـلنامۀ    می
نخستین شماره ارزیابی کند تا الگوي رفتار علمی نویسندگان و وضـعیت مقـاالت و میـزان    
مشارکت علمی محققان را در تدوین مقاالت به شیوة علمی تحلیـل نمایـد. پدیدآورنـدگان    

، توان از لحاظ محمـل  کنند و این منابع را می هاي مختلف به منابع استناد می گونهمقاالت به 
معرفـت فلسـفی   زبان، زمان و ... بررسی کرد. در این پژوهش، استنادهاي مقاالت فصـلنامۀ  

اند تا به این وسیله الگوي رفتار علمی پژوهشگران و محققـان، روابـط موجـود     بررسی شده
آنها، و گرایش موضوعی نویسندگان در استفاده از منابع اطالعاتی  میان متن مقاالت و مآخذ

  معین شود.

  اهميت پژوهش 
کننـد.   ها و تفکرات علمی را نمایان مـی  اند که مسیر اکتشاف استنادها به ردپاهاي ثابتی شبیه

ایسـتد. ایـن امـر در     اي بدون استناد به دانش پیشین خود، به تنهایی روي پا نمـی  هیچ مقاله
شود. دانشمندان با قدم نهادن و تکیه بر سکوي دانش پیشینیان،  تاریخ همواره دیده می طول

روند. طبیعت این حرکت با دقت نظـر و تحلیـل    نهند و باال می پلکان دانش بشري را بنا می
ها و استنادها قابل مشاهده است. نمودار شدن یک مقاله در سیاهۀ مراجع یک سند،  پانویس

اي کـه بـه آن در    مطلب است که در ذهـن نویسـنده، بـین اثـر وي و مقالـه      بازگوکنندة این
هایی کـه دربـارة ایـن     فهرست ماخذ استناد کرده است، ارتباطی وجود دارد. تجزیه و تحلیل

آورد. بـا اسـتفاده از    پدید می »تحلیل استنادي«اي را به نام  گیرد، مقوله ارتباطات صورت می
توان انبوه متـون و منـابع منتشرشـده را براسـاس      ف آن میهاي مختل و روش »سنجی ب کتا«

بندي نمود، مجالت هسته (پراستفاده) را معرفی کرد و نویسندگان کلیدي  میزان استفاده رتبه
سـازان و جامعـۀ    هـاي ارزشـمندي بـه مجموعـه     (پرتولید) را شناساند و بدین وسیله، کمک

تی ارائه کرد؛ زیرا با شـناخت و تهیـۀ مجـالت    ها و مراکز اطالعا کنندگان از کتابخانه استفاده
سازان قادر خواهند بود با اشتراك تعداد کمتـري از مجـالت کـه     اصلی این حوزه، مجموعه

جویی کنند و در عـین حـال، بـا     کاربرد و مخاطبان بیشتري دارند، در بودجۀ کتابخانه صرفه
کننـدگان نیـز بـا     نمایند. استفادهتهیه منابع کمتر، فضاي فیزیکی کمتري از کتابخانه را اشغال 

توانند مطالعات خـود را هدفمنـدتر    هاي علمی خویش می شناخت نویسندگان کلیدي حوزه
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اي و نامربوط، با صرف وقت و انـرژي و هزینـۀ    دنبال کنند و فارغ از مطالعۀ مطالب حاشیه
با اسـتفاده   توان هاي علمی دست یابند. همچنین، می کمتر، به مطالب ارزشمندتري در حوزه

تصـویري از   -سـنجی اسـت    هاي مهـم کتـاب   که یکی از روش -از روش تحلیل استنادي 
هاي ساختار علـم را مطالعـه و ظهـور     ساختار علم ترسیم کرد و بدین ترتیب، فراز و نشیب

  8موضوعات علمی جدید را ردیابی کرد.

  هدف كلي پژوهش
از  معرفت فلسفیر شده در فصلنامۀ تحلیل استنادي مقاالت منتش  هدف کلی پژوهش حاضر،

  است. 30تا  1شمارة 

  اهداف فرعي پژوهش
  اي؛ هاي تألیفی و ترجمه . تعیین تعداد کل مقاالت منتشرشده و تعیین مقاله1
  . تعیین تعداد کل استنادها و میانگین استنادها در هر مقاله؛2
 . تعیین وضعیت زبانی استنادها؛3
  االت؛. تعیین جنسیت نویسندگان مق4
  هاي اطالعات؛ ها و سایر محمل نامه . تعیین میزان استناد به کتاب، نشریات ادواري، پایان5
  و مترجمان در اجراي تحقیقات گروهی؛ . تعیین میزان مشارکت نویسندگان6
  . تعیین پراستنادترین منابع مورداستناد نویسندگان مقاالت؛7
  ان مقاالت. . تعیین پرکارترین نویسنده در میان نویسندگ8

  هاي اصلي  پرسش
 اي و میانگین تعداد استنادهاي مقاالت چقدر است؟ هاي تألیفی و ترجمه . میزان مقاله1
  . توزیع مؤلفان براساس جنسیت چگونه است؟2
  . توزیع مقاالت براساس مؤلف فردي و گروهی چگونه است؟3
  . میزان استفاده از انواع منابع اطالعاتی چگونه است؟4
  زان استنادهاي مقاالت مورد بررسی از نظر زبان چگونه است؟. می5
  اند؟ . پراستنادترین نویسندگان منابع کدام6
 . پراستنادترین منابع کدام است؟7
  اند؟ . پرکارترین نویسندگان مقاالت کدام8
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  روش و جامعة پژوهش
تمـام   تنادي،این پژوهش از نوع پیمایشی است. در این پژوهش بـا اسـتفاده از روش تحلیـل اسـ    

اند و  شدهتجزیه و تحلیل  معرفت فلسفیدر فصلنامۀ  30تا  1هاي مننتشرشده از شماره  مقاله
هاي  تمام استنادهاي مقاالت در کانون بررسی قرار گرفته و با توجه به پرسش  براي این کار،

  اند.   هاي موجود با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل گردیده مطرح شده، داده

  تعاريف  
سنجی است که به ارزیـابی متـون علمـی براسـاس      هاي کتاب یکی از روش تحلیل استنادي:

  9پردازد. شمارش استنادهاي تعلق گرفته به آن متون می
منظور مآخذي هستند که نویسندگان در فهرست منابع و مآخذ آنها را منبع تألیف اثر  استناد:

  اند. معرفی کرده

  معرفي نشريه
آموزشـی   هپژوهشی درحوزة علوم فلسفی است که مؤسسـ ـ ، فصلنامۀ علمی  فلسفی معرفت

و  1382رسـاند. نخسـتین شـماره آن در سـال      آن را به چاپ مـی  و پژوهشی امام خمینی
شماره از این نشریه منتشر شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل  30تاکنون 

  اند. تجزیه و تحلیل شده 30تا  1از شماره  هاي منتشرشده تمام مقاله  استنادي،

  هاي پژوهش محدوديت
  شناختی در بسیاري از موارد؛ کامل نبودن اطالعات کتابـ 
  هاي مختلف؛ وارد شدن اسامی مؤلفان به صورتـ 
  هاي مختلف؛ وارد شدن عناوین منابع به گونهـ 
  ها و اشاره نکردن به اصل کتاب. هایی از کتاب استناد به بخشـ 

  پيشينه پژوهش
اي انجـام شـده    داخل و خارج از ایران تحقیقات بسیار گسـترده  در زمینۀ تحلیل استنادي در

است که در این قسمت تنها به چند نمونه از این تحقیقات در تحلیل اسـتنادي یـک نشـریۀ    
  شده است.  اشاره خاص،
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  پيشينة پژوهش در خارج
عنـوان از   629بـه تحلیـل اسـتنادي     ) در تحقیقی2003( 12وایسو  11کسی 10،کاشکوفسکی

هـاي   بـین سـال   13و دکتري ارائه شده به دانشگاه ایالـت لـوا  کارشناسی ارشد هاي  پایان نامه
هـاي مـورد بررسـی در پـنج      نامـه  بندي پایان میالدي پرداختند. محققان با طبقه1992-1993

تماعی به تحلیـل  علوم زیستی، مهندسی، علوم ورزشی و علوم اج دستۀ هنر و علوم انسانی، 
 ٪6/63ها بـا   نگاشت ها نشان داد که مجالت و تک استناد به کار رفته پرداختند. یافته 46742

هاي  از منابع مورد استناد در کتابخانه ٪85در صدر منابع مورد استناد قرار داشتند؛  ٪7/23و 
گونه منابع  هیچهاي این پژوهش آن بود که  دانشگاه موجود بودند. از نقاط جالب توجه یافته

  الکترونیکی به کار گرفته نشده بود.
یـه در پژوهشـی اسـتنادهاي صـد     ک) تر2004( 16در دانشگاه هاسـتپ  15اوموتو  14تونتا

هـاي   رسانی ارائه شده در فاصلۀ سـال  تابداري و اطالعکتري کارشناسی ارشد و دکنامۀ  پایان
برابـر   5/2تـري  کهاي د نامه پایانه کمیالدي، را بررسی کردند. نتایج نشان داد 2002تا  1974
اسـتنادها   ٪50ها بـیش از   نگاشت کاند. ت ردهکارشناسی ارشد به منابع استناد کهاي  نامه پایان

نویسنده بودند  کثر استنادها تکها هستند. ا استناد ٪42هستند و بعد از آن، نشریات ادواري 
توان فهرستی از مجالت هستۀ این  یهاي این پژوهش م و به اعتقاد محقق، با استفاده از یافته

  رد.کتابخانه معرفی کرشته را براي استفاده در 

  پيشينة پژوهش در داخل
تعیـین نـوع منـابع مورداسـتناد و     «) به منظور تحقـق چهـار هـدف    1381( 17نشاطو  حري

اسـتفاده مقـاالت، کشـف رفتـار      چگونگی توزیع آنها، تشخیص زبان غالب در مأخذ مـورد 
دانشگاه تهران از آغاز تا پایـان   شناسی و علوم تربیتی روانندگان مقاالت مجلۀ استنادي نویس

 2462مقالـۀ تـألیفی و    179در تحقیقی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل اسـتنادي،     » 1379سال 
بـوده و   7/13استناد آنها را مورد ارزیابی قرار داده، دریافتند کـه متوسـط اسـتناد هـر مقالـه      

 ٪55هـا   هاي آنها نشان داد که کتـاب  یفی در مجله درج شده است. یافتهمقالۀ تأل 5/8ساالنه 
ها  مدار بوده و یافته از استنادها هستند. لذا نویسندگان مقاالت بیشتر، کتاب ٪8/37و مقاالت 

هـا   نامـه  سال را بـراي پایـان   3/6سال براي مقاالت و  12ها،  سال نیم عمر براي کتاب 6/12
  نشان دادند.
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شـمارة   30هـاي منتشرشـده در    تحلیـل اسـتنادي مقالـه   «) بـا  1386( 18دگرداو  محمدي
مقالـه   219دریافتنـد کـه   » 1384 – 1376هـاي   بـین سـال   رسانی کتابداري و اطالعفصلنامۀ 

هاي مـورد مطالعـه بـه چـاپ رسـیده       در طول سال) اي مقاله ترجمه 54مقاله تألیفی و 165(
هـاي   گزارش شـده اسـت. از میـان مقالـه     3/7ره ها براي هر شما است. میانگین تعداد مقاله

مـورد   3اي و  نویسنده مورد دو 29اي،  مورد یک نویسنده 165منتشرشده در این مجله تعداد 
مقالـه   63مقالـه، کارشناسـی ارشـد و     74. مقطع تحصـیلی نویسـندگان   بودنداي  نویسنده 3

براي هـر مقالـه    9/11که میانگین ها به کار رفته بود  استناد در این مقاله 1748دکتري بودند. 
ها قرار گرفـت و   نامه ها و پایان ها قبل از کتاب هاي اطالعاتی، مقاله تعیین شد. در بین محمل

محورنـد. منـابع زبـان انگلیسـی در اسـتنادها بـا        نشان داد که محققان این حوزه بیشتر مقاله
هـا نشـان داد کـه     عمـر داده  اندکی اختالف، باالتر از زبان فارسی قـرار گرفـت. تعیـین نـیم    

تـرین   ماه بیشـترین و کـم   5سال و  4ماه و منابع اینترنتی با  2سال و  14هاي التین با  کتاب
و  عبـاس حـري  هـا و   در بـین کتـاب   دانشنامۀ کتابداري و اطالع رسانیعمر را دارند. به  نیم

در  عصـاره   وهـا   در بخش مقالـه  فتاحیو  دیانیدر بین پدیدآورندگان،  محمدحسین دیانی
 با فصـلنامه  رسانی کتابداري و اطالعه ها بیش از همه استناد شده بود. فصلنام نامه بخش پایان

  مجلۀ دیگر به عنوان مجالت هستۀ این رشته در فارسی انتخاب شدند.  3در کنار  کتاب
دریافتنـد  » تحلیل استنادي مقاالت فصلنامۀ علوم حـدیث «با  )1387( سلیمانیو  کریمی

بودنـد و از   اي مقالـه ترجمـه   9مقاله تألیفی و  181این نشریه بررسی شده  ۀمقال 190ز اکه 
میـانگین اسـتنادها بـراي     .استناد استخراج و تحلیل شد 12367 مجموعه مقاالت این نشریه

 و بـوده درصد)  92ها (به میزان  تابکبه مربوط استناد و باالترین میزان استناد،  5/9هر مقاله 
از استنادها به زبان عربی بوده است. همچنین، علـم حـدیث بیشـترین ارتبـاط     درصد  7/82

نامـه، علـم الرجـال، تفاسـیر و علـوم       به ترتیب، با موضوعات فقه، سرگذشـت  را موضوعی
ها،  نندهک استنادترین عناوین، نویسندگان، محققان، تلخیصرآنی دارد. مواردي دیگر مانند پرق

میـزان مشـارکت نویسـندگان و     .ان بررسـی شـده اسـت   مترجمان در دو بخش زنان و مرد
  .است در کانون بررسی قرار گرفتهترین نویسندگان و مترجمان نیز  مترجمان، و فعال

 ۀشـماره از فصـلنام   30تحلیل استنادي مقـاالت  «) با 1388( 19عباداهللاو  کریمیو  دادگر
 30 یافتنـد کـه در  در 1387تـا   1368هـاي   منتشره بـین سـال  » کالمی ـ  هاي فلسفی پژوهش

 مقالـه  6 میـانگین  هکـ  است رسیده چاپ به اي ترجمه و فییلأت مقاله 180 مجله، نیا ةشمار

و  مـرد  نویسـنده  نفـر  154 لیفی،أت مقاالت نویسنده نفر 164 از. آمد دست به شماره هر براي
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 داراي مـابقی  و بـود  گروهـی  ارکـ  حاصـل  مقالـه  عنـوان  7 فقط د.بودن زن نویسنده نفر 10

 عضـو  فصـلنامه  ایـن  مقـاالت  نویسندگان ثرکا هک داد ها نشان یافته د.بودن واحد اي یسندهنو

 در هکـ  داد ها نشـان  یافتهد. همچنین بودن علمی تئهی عضو غیر نفر 27 فقط و میلع تئهی

 البالغه نهج ،بحاراالنوار ،اربعه اسفار ،المیزان ،تنبیهات و اشارات ،قرآن ترتیب به ها، تابک بین

 بیشـترین  مجلسـی  امهعلّ و، یخمین امام ،یئطباطبا ،سینا ابن ،اصدراملّ نویسندگان بین در و

 از بیشـتر  هـا  تـاب کبه  ،اطالعاتی هاي محمل بین در هاي پژوهش یافته طبقد. ندار را استناد

 ،فلسـفه  موضـوع  بر عالوه داد نشان ها یافته مچنینت. هاس هشد استناد اطالعاتی منابع سایر
 1359 با عربی زبان منابع .است بوده فقه و تفسیر حدیث، استناد، مورد وضوعاتم بیشترین

 ت.گرف قرار انگلیسی و فارسی زبان از باالتر استناد،

  ها  تجزيه و تحليل داده
عالوه بر مقاالت موجود در هـر شـماره،    معرفت فلسفی ۀنشری 30 تا 1هاي  با بررسی شماره

 این نشـریه  و میزگردهاي مقاالت مجموعو  شده منتشر با عنوان میزگرد مباحث دیگري نیز
در جـدول   کیـ کتف بـه  هر شـماره  است. فراوانی مباحث مورد بوده 188، 30تا  1ة شمار از

  شده است. نمایش داده 1شماره 
  

 تعداد مقاالت و میزگردهاي هر شمارة نشریه: 1ل جدو

 میزگرد مقاالت   شماره   میزگرد  مقاالت  شماره

 - 7 17شماره  2 8  2 - 1شماره 

 - 7 18شماره  1 5 3شماره 

 - 7  19شماره  1 5 4شماره 

 - 7 20شماره  1 4 5شماره 

 - 7 21شماره  1 6 6شماره 

 - 7 22شماره  - 5 7شماره 

 - 7 23شماره  1 5 8شماره 

 - 7 24شماره  1 5 9شماره 

 - 7 25شماره  - 4 10شماره 

 - 7 26شماره  1 4 11شماره 

 - 7 27شماره  - 5 12شماره 

 - 7 28شماره  - 4 13شماره 

 - 7 29شماره  1 6  14شماره 

 - 7 30شماره  1 6 15شماره 

    - 7 16شماره 
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اي و میـانگین   هاي تـالیفی و ترجمـه   تعداد مقاله«در پاسخ به سؤال اول پژوهش دربارة 
مقالـه   177شمارة این فصلنامه  30که در ) نشان داد 1ها (نمودار شمارة  داده» تعداد استنادها

، 13و  11، 10،  5هاي  مقاله بیشترین و شماره 8با انتشار  2- 1منتشر شده است. که شمارة 
  اند.  مقاله کمترین تعداد مقاله را داشته 4با 

مقاله است و با توجه  6شمارة این مجله  30به طور کلی میانگین مقاالت منتشرشده در 
رسد این میانگین پایین بـوده   هاي متنوع پژوهشی به نظر می ار طالب و حوزهبه افزایش شم

مــورد  3درصــد) تــألیفی و  3/98مــورد ( 174مقالــۀ ایــن نشــریه  177اســت. از مجمــوع 
اي بوده است؛ که با توجه به گرایش موضوعی نشریه این میزان مناسب  درصد) ترجمه7/1(

اي اسـت کـه    اي، نکتـه  برابـر مقـاالت ترجمـه   است. توجه و گرایش به مقـاالت تـألیفی در   
اند؛ زیرا برخـی از متخصصـان معتقدنـد رفـتن بـه       گردانندگان این مجله به آن توجه داشته

کاهـد و ایـن مسـئله خـود بـه خـود،        گذاري مـی  سوي ترجمه از اعتبار مجله هنگام ارزش
  دهد. مجالت را به سوي مطالب تالیفی سوق می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  اوانی تعداد استنادهاي هر شماره: فر1 نمودار

باشد که میانگین اسـتناد   مورد می 3846، معرفت فلسفیشمارة نشریۀ  30مجموع استنادهاي 
 9مورد بیشترین تعداد استناد و شـمارة   298با  20مورد است؛ شماره  72/21براي هر مقاله 

  د.بودنمورد کمترین تعداد استناد را دارا  41با 
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 مقاله تألیف مردان و 172مقاله، 177وم در زمینۀ جنسیت مؤلفان، از در پاسخ به سؤال د
  ت زنان تألیف شده است.کمقاله با مشار 5

 135مقالـه،   177در پاسخ به پرسش سوم در زمینۀ تعداد مقـاالت فـردي و گروهـی، از    
 ک) مقاله داراي دو نویسـنده و تنهـا یـ   ٪72/23( 42نویسنده و  کمقاله داراي ی) 27/76٪(

رسد نویسندگان این مجله هم مانند مجـالت   به نظر می اله داراي سه نویسنده بوده است؛مق
  تی ندارند.کدیگر، تمایل چندانی براي کارهاي گروهی و مشار

چهارم و پنجم دربارة میزان اسـتفاده از انـواع منـابع اطالعـاتی و نـوع زبـان        هاي سؤال
  نمایش داده شده است. 2ه در جدولکآنهاست 

  

 : فراوانی انواع منابع و تعداد استناد به آنها1 جدول

  زبان
  نوع منبع

  جمع کل  هاي دیگر زبان  عربی  فارسی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 23/89  3432 72/7  297 51/46  1789 99/34  1346  کتاب

 88/4  188 50/1  58 0  - 38/3  130  نشریه

 49/0  19 02/0  1 0  - 46/0  18  نامه ن پایا

و  کیترونیکمنابع ال
 83/0  32 28/0  11 33/0  13 2/0  8  اینترنت

 28/2  88 87/1  72 02/0  1 39/0  15  مجموعه مقاالت

 26/2  87 22/1  47 62/0  24 41/0  16  منابع مرجع 

 100  3846 63/12  486 50/47  1827 85/39  1533  جمع 
  

از  ٪23/89هـا در بـین سـایر منـابع اطالعـاتی       ب ، کتـا 2ل شـمارة  هاي جـدو  براساس داده
محـور بـودن    استنادها و در رتبۀ اول قرار گرفته است؛ ایـن میـزان درصـد حـاکی از کتـاب     

استنادها  ٪88/4ها نشریات با  است. بعد از کتاب معرفت فلسفینویسندگان مقاالت فصلنامه 
الکترونیکـی و اینترنـت، مجموعـه مقـاالت و منـابع       ها، منـابع  نامه رتبۀ دوم را دارند و پایان

  مرجع کمترین درصد استناد را دارند.  
مـورد   1533استناد بـه کـار رفتـه،     3846، از مجموع 2هاي جدول شمارة  مطابق با داده

) بـه  ٪63/12مورد ( 486) به زبان عربی و ٪50/47مورد ( 1827) به زبان فارسی، 85/39٪(
دهندة مراجعۀ بیشتر به منابع فارسی و عربی در مقاالت این  د که نشانباش  هاي دیگر می زبان

  فصلنامه است. 
، نویسندگان پراستناد مشخص شده است که 3، با استفاده از جدول 6در پاسخ به سؤال 

استناد بـوده   306با  صدرالدین شیرازيهاي این جدول پراستنادترین نویسنده  براساس یافته
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 یئامـه طباطبـا  علّ  )،245( سـینا  ابـن اند از:  تناد دیگر به ترتیب عبارتاست. نویسندگان پراس
  استناد) و...  93(مطهري شهیداستناد)،  100(اهللا مصباح  آیتاستناد)  100(

 تابیِ مقاالت مورد بررسیکپراستنادترین پدیدآوران در منابع : 2 جدول

  تعداد استنادها  پدیدآور  ردیف
  306 صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم  1
 245 سینا، حسین بن عبداهللا ابن  2

 100 محمدحسینسیدی، ئطباطبا  3

 100 مصباح، محمد تقی   4

 93 ي، مرتضیمطهرّ  5

 78 الدین شهابسهروردي،   6

 71 نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد  7

 53 حلی، حسن بن یوسف  8

 53 ملّا هاديسبزواري،   9

 51 حسین زاده، محمد  10

 49 فخررازي، محمد بن عمر  11

 43 فارابی، محمد بن محمد  12

 42 جوادي آملی، عبداهللا  13

 28 غزالی، محمد بن محمد  14

 27 الدین شیرازي، محمود بن مسعود قطب  15

 26 الدین رازي، محمد بن محمد قطب  16

 25 حسن زاده آملی، حسن  17

 21 بهمنیار بن مرزبان  18

 20 عبودیت، عبدالرسول  19

 19 مجلسی، محمدباقر  20

مورد استناد به عنـوان پراسـتنادترین    45با  ارسطوهمچنین در میان نویسندگان منابع التین، 
  نمایش داده شده است. 4که در جدول  نویسنده در صدر قرار گرفته

 ن در مقاالت مورد بررسی: پراستنادترین نویسندگان منابع التی3 جدول

  تعداد استناد  پدیدآور  ردیف
 45 ارسطو  1

 36 انت، ایمانوئلک  2

 35 کاپلستون، فردریک  3

 21 ارلکپوپر،   4

 15 افالطون  5

 14 راسل، برتراند  6

 11 ارت، رنهکد  7

 11 رالز، جان  8

 11 هایدگر، مارتین  9

 10 استیس، والترترنس  10
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میـان   ه در ایـن کـ دهد  مترجمان را در مقاالت مورد بررسی نشان میپر استنادترین  5جدول 
  مورد استناد در رتبۀ اول قرار گرفته است. 21به عنوان پراستنادترین مترجم با  محمدحسن لطفی

 در مقاالت مورد بررسی : پراستنادترین مترجمان5 جدول

  تعداد استناد  پدیدآور  ردیف
 21 لطفی، محمدحسن  1
 20 ر جالل الدینمجتبوي، امی  2
 17 آرام، احمد  3
 15 حدادعادل، غالمعلی  4
 13 بزرگمهر، منوچهر  5
 13 خرمشاهی، بهاء الدین  6
 13 فوالدوند، عزت اهللا  7
 13 یحیی  مهدوي،  8
 11 سعادت، اسماعیل  9
 9 منوچهر  صانعی دره بیدي،  10

نشان داده شـده اسـت،    6جدول  که در دربارة پراستنادترین منابع، چنان 7در پاسخ به سؤال 
هـاي   مورد استناد، پراستنادترین کتاب در مقاالت مـورد بررسـی اسـت. کتـاب     95با الشفاء 

اسـتناد)،   60(مجموعه آثـار شـهید مطهـري    اسـتناد)،   90(اسفار  اند از پراستناد دیگر عبارت
) و... کـه نشـان   استناد 53( مجموعه مصنفات شیخ اشراق استناد)، 58(هات تنبیاالشارات و ال

  باشد.  فلسفی براي نگارش مقاالت می مرجعدهنده مراجعه نویسندگان مقاالت به کتب 
 : پراستنادترین کتب فارسی و عربی در مقاالت مورد بررسی6 جدول

 تعداد استناد   عنوان کتاب  ردیف
 95 الشفاء  1
 90 ۀاالربع ۀیلالعق فی االسفار ۀالمتعالی ۀمکالح  2
 60 مطهري شهید رمجموعه آثا  3
 58 مع الشرحالتنبیهات االشارات و   4
 53 مجموعه مصنفات شیخ اشراق  5
 52 مهکالح ۀینها  6
 41 شرح المنظومه  7
 40 آموزش فلسفه  8
 39 الشواهد الربوبیه  9
 33 تاریخ فلسفه  10
 32 مه االشراقکشرح ح  11
 29 المبدأ و المعاد  12
 26 اساس االقتباس  13
 26 مهکالح ۀیعلی نها ۀیقتعل  14
 22 التعلیقات   15
 21 التحصیل  16
 21 المباحث المشرقیه  17
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 21  ةالنجا  18
 19 المنطقیات  19
 17 المیزان   20
 17 بحاراالنوار  21
 17  مفاتیح الغیب  22

» Routledge Encyclopedia of Philosophy« ، بـه کتـاب  7بین کتب التین نیز براسـاس جـدول    در
عداد کـمِ اسـتناد بـه منـابع التـین عللـی دارد؛ از       ها رجوع شده است. ت ر از دیگر کتاببیشت

هاي التین، و مرتبط نبودن محتـواي کتـب التـین بـا      جمله ناآشنایی با زبان انگلیسی و زبان
هاي  هاي التین براي پژوهش علوم اسالمی. با این حال، نیاز به مراجعه بیشتر به منابع با زبان

  شود.  تر احساس می و غنی روزآمدتر
 موردبررسی مقاالت درالتین  کتب پراستنادترین: 7 جدول

  تعداد استناد  عنوان کتاب  ردیف
1  Routledge Encyclopedia of Philosophy  24 

2  Critique of pure reason 10 

3  The Encyclopedia of Philosophy 9 

4  Political Theory: An Introduction 8 

5  Rights 7 

6  Encyclopedia of Ethics 6 

استناد، بیشترین استناد را  40با  معرفت فلسفیدر بین نشریات فارسی مقاالت مورد بررسی، 
ذهـن   اسـتناد)،  9(معرفت استناد)،  12( ارغنوندر بین نشریات دیگر داشته است و نشریات 

بنـدي نشـریات در    انـد. رتبـه   استناد) جزء نشـریات پراسـتناد بـوده    7(قبسات استناد)، و  8(
به تفصیل نمایش داده شده است که بیـانگر مراجعـۀ انـدك نویسـندگان مقـاالت       8جدول 
باشـد. بـا توجـه بـه آمـار ارائـه شـده،         به سایر نشریات و مقاالت میمعرفت فلسفی نشریۀ 

  رد.کنشریۀ هسته در حوزة فلسفه معرفی  کرا یمعرفت فلسفی توان  می
 بررسی مورد مقاالت در نشریات فارسی ترینپراستناد: 8 جدول

  تعداد استناد  نشریه عنوان  ردیف
 40 معرفت فلسفی  1

 12 ارغنون  2

 9 ماهنامه معرفت  3

 8 ذهن  4

 7 قبسات  5

 4 ها مقاالت و بررسی  6

 3 خردنامه صدرا  7
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 3 متکنامه ح  8

  2  آینه معرفت  9
 2 هاي اصولی پژوهش  10

 2 یهان اندیشهک  11

 2 ها مطالعات و پژوهش  12

استناد بیشترین استناد را در بین نشـریات   4با  Nousهمچنین در بین نشریات التین نشریه 
پراسـتنادترین نشـریات التـین مـورد      9دیگر در مقاالت مورد بررسی داشته است. جـدول  

  دهد. استناد را نمایش می
 یبررس مورد مقاالت در نشریات التین پراستنادترین: 9جدول

  تعداد استناد  نشریه عنوان  ردیف
1  Nous 4  
2  American economic review 3  
3  Mind 3  
4  Philosophical Review 3 

5  Analysis 2  

، معرفـت فلسـفی  ارترین نویسندگان مقـاالت فصـلنامۀ   کدر پاسخ به پرسش هشتم دربارة پر
مقاله، بیشـترین   15با  زاده محمد حسیننمایش داده شده است،  10ه در جدول کطور  همان

رحـیم  و  ري سـلیمانی امیـري  کعسـ تعداد مقاله را در بین نویسندگان مقـاالت داراسـت و   
  هاي بعدي قرار دارند. له در رتبهمقا 9نیز با  قربانی

 ارترین نویسندگان مقاالت مورد بررسیک: پر10 جدول

  تعداد مقاالت  پدیدآور  ردیف
  15 حسین زاده، محمد  1
 9 ريک، عسیريسلیمانی ام  2
  9 قربانی، رحیم  3
  7 عبدي، حسن  4
  7 نبویان، سیدمحمود  5
  5 جمعه خان  افضلی،  6
  5 رضایی، رحمت اهللا  7
  5 رضا  صادقی،  8
  5 ، عبدالرسول عبودیت  9
  5 وري، محمدکفنایی اش  10
  4 رضایی، مرتضی  11
  4 عشاقی، حسین  12
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  گيري نتيجه
 177شـمارة ایـن مجلـه از     30ه در کـ دهد  نشان میسفی معرفت فلبررسی مقاالت فصلنامۀ 

اي بوده اسـت. بـا توجـه بـه مبحـث مهـم و ضـروري         ترجمه ٪7/1تألیفی و  ٪3/98مقاله 
هـاي علمـی، آمارهـا     زدگی در بسیاري از حـوزه  سازي علوم انسانی و از طرفی ترجمه بومی

هـاي تـألیفی و نـه     شه در حوزة فلسفی درصد بسیار قابل توجهی به پـژوه کدهد  نشان می
  اند. صرف ترجمه پرداخته

ت کمقالـه بـا مشـار    5مقاله تـألیف مـردان و    172مقاله،  177دربارة جنسیت مؤلفان، از 
  زنان تالیف شده است.

نامه در زمینۀ تعداد فردي و گروهـی بـودن پـژوهش نشـان داد از      بررسی مقاالت فصل
مقالـه داراي دو   ٪72/23نویسـنده و   کمقالـه داراي یـ   ٪27/76هاي نشـریه،   مجموع مقاله

مقاله داراي سه نویسنده بوده است. امروزه نتایج تحقیقات علمی نشـان   کنویسنده و تنها ی
نگري و سرعت بیشتري برخوردار است،  هاي گروهی، از دقت، جامع ه پژوهشکداده است 

قاالت این مجله ه نویسندگان مکاما آمارهاي به دست آمده از نشریه بیانگر این مطلب است 
  تی ندارند.کهم مانند بسیاري از مجالت دیگر، تمایل چندانی براي کارهاي گروهی و مشار

ه کـ دهد  بررسی میزان استفاده و استناد به انواع منابع اطالعاتی و نوع زبان آن، نشان می
را دارد و از اسـتنادها   ٪23/89نامه و...)  کتاب، در بین سایر منابع اطالعاتی (نشریات، پایان

محـور بـودن    تاب، حاکی از کتابکدر رتبۀ اول قرار گرفته است. این میزان درصد استناد به 
استنادها  ٪88/4ها نشریات با  است. بعد از کتاب معرفت فلسفیفصلنامۀ  نویسندگان مقاالت

ها، منـابع الکترونیکـی و اینترنـت، مجموعـه مقـاالت و منـابع مرجـع         نامه رتبۀ دوم و پایان
تـاب منبعـی در دسـترس    کمترین درصد استفاده و استناد را دارند. گفتنی اسـت بـا آنکـه    ک

هاي امـروزي، نبایـد از منـابعی چـون نشـریات و       الوصول است، در پژوهش همگان و سهل
ه در روزآمـدي  کـ گونـه منـابع بـه دلیـل سـرعت بیشـتري        ی غافل ماند. اینکترونیکمنابع ال

هـا   توانند منبعی مفید و اصـلی بـراي اسـتناد پـژوهش     می اطالعات در چرخۀ انتشار دارند،
  باشند.

مـورد از   ٪85/39استناد به کـار رفتـه،    3846با بررسی استنادها از بعد زبان، از مجموع 
مورد از اسـتناد   ٪63/12مورد از استنادها به زبان عربی و  ٪50/47استنادها به زبان فارسی، 
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بیشـتر بـه منـابع عربـی و فارسـی در مقـاالت ایـن         دهد هاي دیگر است و نشان می به زبان
  فصلنامه رجوع شده است. 

صدرالدین دهد،  ها نشان می طور که یافته همچنین دربارة پراستنادترین نویسندگان، همان
در فهرست نویسـندگان   مطهري شهید، و مصباحاهللا  آیت، یئامه طباطباعلّ  سینا، ، ابنشیرازي

پراسـتنادترین نویسـنده    ارسـطو در بین نویسندگان منابع التـین نیـز    اند. پراستناد قرار گرفته
  داشته است.  بیشترین استناد را در بین مترجمان محمدحسن لطفیشناخته شد. همچنین 

هـاي   آیـد کتـاب   هـا برمـی   دربارة پراستنادترین منابع، از کـه یافتـه   7در پاسخ به پرسش 
مجموعه مصنفات شیخ اشـراق   و، ت و التنبیهاتاالشارا، مجموعه شهید مطهري، اسفار، ءالشفا

ــاب  ــتنادترین کتـ ــزء پراسـ ــوده جـ ــا بـ ــاب   هـ ــز کتـ ــین نیـ ــب التـ ــین کتـ ــد و در بـ   انـ
Routledge Encyclopedia of Philosophy      بیشترین استناد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛

با زبان انگلیسی  تواند عللی داشته باشد؛ از جمله ناآشنایی تعداد کمِ استناد به منابع التین می
هاي التین، و مرتبط نبودن محتواي کتب التین با علوم اسالمی. اما با این حال نیاز به  و زبان

  شود. تر احساس می هاي روزآمد و غنی مراجعه بیشتر به منابع زبانهاي التین براي پژوهش
جـزو نشـریات   قبسـات  و ذهـن  ، معرفـت ، ارغنـون ، معرفت فلسفیدر بین نشریات نیز 

توانند به عنوان مجـالت هسـته در حـوزة فلسـفه معرفـی       اند. این نشریات می راستناد بودهپ
  بیشترین استناد را دارد. Nous شوند. در بین نشریات التین نیز نشریه

مقالـه،   15بـا   زاده محمـد حسـین  ، معرفت فلسـفی نامۀ  در بین نویسندگان مقاالت فصل
مقالـه در   9نیز با  رحیم قربانیو  سلیمانی امیريري کعسبیشترین تعداد مقاله را داراست و 

  هاي بعدي قرار دارند.  رتبه

  پيشنهادها
شـود   شناختی در بخش منابع اکثر مقاالت، پیشـنهاد مـی   به دلیل ناقص بودن اطالعات کتاب

که نویسندگان مقاالت اهتمام بیشتري به رعایـت اسـتانداردها و قـوانین موجـود در زمینـۀ      
اختی منابع و ماخذ داشته باشـند؛ همچنـین ویراسـتاران نشـریه بـا دقـت       شن اطالعات کتاب

توان بـا یـک ویراسـتار مـاهر      متنی را ویرایش کنند. در این زمینه می بیشتري استنادات برون
 استنادي نیز همکاري نمود.
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ها بوده است (حـدود   با توجه به اینکه بیشتر منابع مورداستناد نویسندگان مقاالت، کتاب
شـود عنایـت    د) و توجه کمتري به سایر منابع اطالعاتی گردیده است پیشـنهاد مـی  درص90

ه کـ  ها گـردد؛ چـرا   نامه خصوص نشریات و پایانتفاده از سایر منابع اطالعاتی ببیشتري به اس
 باشند.  گونه منابع از بعد اطالعاتی به روزتر می این

هـاي مختلـف علمـی و اسـتفادة      هبا توجه به رواج منابع الکترونیکی و اینترنتی در حوز
هـاي سـواد اطالعـاتی بـراي      شـود دوره  اندك نویسندگان مقاالت از این منابع، پیشنهاد مـی 

ارتقاي سطح آشنایی طالب و پژوهشگران با این نوع منابع برگزار گردد و نویسـندگان نیـز   
 در نگارش مقاالت توجه بیشتري به این نوع منابع داشته باشند. 

شود با توجه به اهمیت و مزایاي تحلیل استنادي نشـریات مختلـف، نشـریۀ     پیشنهاد می
در راسـتاي اهـداف مـوردنظر خـود، پیشـنهادهایی را بـه نشـریات مختلـف          معرفت فلسفی

دهـد و    هاي گوناگون آن نشریات ارائه ها و مراکز اسالمی براي تحلیل استنادي شماره حوزه
  د.متولی این امر شو
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
علوم کشاورزي واحد علوم و   تحلیل استنادي مقاالت سه نشریه«محمدعلی کریمیان مزیدي و محمد اشرافی،  1

، ص 69، ش فصلنامه کتاب ،»تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، دانش کشاورزي دانشگاه تبریز و تحقیقات کشاورزي
52.  
 .13ص  ، 20، ش نشر دانش ،»تحلیل استنادي و شباهتهاي آن با علم الحدیث« ،عباس حري 2
 .10، ص 35، ش فصلنامه کتاب ،»تحلیل استنادي«فریده عصاره،  3
هاي کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنـی دانشـگاه    نامه تحلیل استنادي پایان« ،نوشین فروزانی  4

 .107، ص 40ش  ،کتابداري، »1379 – 1370تهران از سال 

 .11ص ، 35، ش فصلنامه کتاب ،»ناديتحلیل است«، عصاره فریده 5
 رسانی ایران: ده مقاله. در: مجموعه مباحث بنیانی در کتابداري و اطالع» کتابسنجی«محمدحسین دیانی،  رك: 6
  .410، ص50- 49، ش  علوم حدیث». تحلیل استنادي فصلنامه علوم حدیث «رضا کریمی و راضیه سلیمانی،  7
 .66، ص 15، ش شناسی دانشگاه شهید چمران ن م تربیتی و رواعلو ،»کتابسنجی«فریده عصاره،  8
  .دانشنامه کتابداري و اطالع رسانیرك: پوري سلطانی و فروردین راستین،  9

10. Kushkowski. 
11. Kathy. 
12. Wiese. 
13. lowa state university. 
14. yasar tonta. 
15. Umut. 
16. Hacettepe university. 

شناسی و علوم  هاي مندرج در مجله روان بررسی رفتار استنادي نویسندگان مقاله«ط، عباس حري و نرگس نشا 17
 .2-1، ص65، ش شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران روان  ،»1379تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 

نامه کتابـداري و  شـماره فصـل   30تحلیل استنادي مقـاالت منتشرشـده در   «مهدي محمدي و امیر متقی دادگر،  18
  .7، ص38. شرسانی کتابداري و اطالع، »1384 – 1376هاي  رسانی بین سال اطالع

شـماره از فصـلنامه    30تحلیـل اسـتنادي مقـاالت    «امیر متقی دادگر و رضا کریمی و جعفر عباداهللا عمـوقین،   19
  .287، ص41، ش المیک هاي فلسفی پژوهش، »1387تا  1368هاي  هاي فلسفی کالمی منتشره بین سال پژوهش



۱۹۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

  بعمنا
، 1362، بهمـن و اسـفند   20، ش نشـر دانـش  ، »هاي آن با علم الحـدیث  تحلیل استنادي و شباهت« ،حري، عباس

 .17–11ص

شناسی و علـوم   هاي مندرج در مجله روان بررسی رفتار استنادي نویسندگان مقاله«حري، عباس و نرگس نشاط، 
،  65، ش شناسی و علوم تربیتـی دانشـگاه تهـران    انمجله رو  ،»1379تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 

 .33-1، ص1381پاییز و زمستان 

رسانی ایران: ده مقالـه، مشـهد،    ، در: مجموعه مباحث بنیانی در کتابداري و اطالعکتابسنجیدیانی، محمدحسین،  
 .1379اي،  کتابخانه رایانه 

  .1381، تهران، فرهنگ معاصر، ع رسانیدانشنامه کتابداري و اطالسلطانی، پوري و فروردین راستین، 
، 1376پاییز و زمستان  ، 15ش ، شناسی دانشگاه شهید چمران ن مجله علوم تربیتی و روا، »کتابسنجی« ،عصاره، فریده

 .74–63ص 

 .34– 8، ص 1377، پاییز و زمستان 35، ش کتاب فصلنامه ،»تحلیل استنادي«، ـــــ 

هاي کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران  نامه ایانتحلیل استنادي پ« ،فروزانی، نوشین
 .122–103، ص 1382، بهار 40، ش کتابداري ،»1379 – 1370از سال 

، 1387، زمستان 50- 49، ش علوم حدیث، »تحلیل استنادي فصلنامه علوم حدیث«کریمی، رضا و راضیه سلیمانی، 
 . 423–400ص 

علوم کشاورزي واحـد علـوم و     تحلیل استنادي مقاالت سه نشریه«علی و محمد اشرافی،  مدکریمیان مزیدي، مح
  ، فصـلنامه کتـاب   ،»تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، دانش کشاورزي دانشگاه تبریـز و تحقیقـات کشـاورزي   

 . 68–51، ص 1386، بهار 69ش 

شـماره از فصـلنامه    30اسـتنادي مقـاالت    تحلیـل «عمـوقین،   عبـاداهللا  کریمـی، و جعفـر  رضا متقی دادگر، امیر، 
، پـاییز  41، ش کالمـی  هاي فلسـفی  پژوهش »1387تا  1368هاي  هاي فلسفی کالمی منتشره بین سال پژوهش

 .314–287، ص 1388

شـماره فصـلنامه کتابـداري و     30تحلیـل اسـتنادي مقـاالت منتشرشـده در     « ،محمدي، مهدي و امیر متقی دادگر
  . 36–7، ص 1386، تابستان 38. رسانی کتابداري و اطالع ،»1384 – 1376اي  رسانی بین ساله اطالع
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