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  شماره از فصلنامه 30تحليل استنادي مقاالت 

  1387تا  1368هاي  سال منتشره بين "پژوهشهاي فلسفي كالمي  "

  

3جعفر عباداله عموقينو  2رضا كريميو  1امير متقي دادگر

  

  چكيده

تبيـين   و "پژوهشهاي فلسفي كالمي  "فصلنامه  هاي مقالههدف از اين تحقيق بررسي وضعيت 
روش تحقيق مورد استفاده در اين پـژوهش تحليـل   . باشد مي الگوي رفتاري محققان اين حوزه

ها نشان  فته يا. استفاده شد SPSSها از نرم افزار آماري تجزيه و تحليل داده جهت استاستنادي 
 6 به چـاپ رسـيده كـه ميـانگين     اي ترجمهمقاله تاليفي و  180شماره اين مجله،  30در داد كه 

 نفـر نويسـنده   154، نفر نويسنده مقاالت تـاليفي  164 از .آيد مقاله براي هر شماره به دست مي
عنوان مقاله حاصل كار گروهي بوده و مـا بقـي داراي    7فقط . نفر نويسنده زن بودند 10مرد و 

مقـاالت ايـن فصـلنامه عضـو هيـات       ها نشان داد اكثر نويسندگانيافته. اي واحد بودندنويسنده
بـه   ،نشان داد كه در بـين كتابهـا  ها  يافته .غيرعضو هيات علمي بودند نفر 27علمي بوده و فقط 

نهـج البالغـه و در بـين    ، بحـار االنـوار   ،اسـفار اربعـه  ، الميزان، اشارات و تنبيهات، ترتيب قرآن
و عالمـه مجلسـي   ) ره(امـام خمينـي   ، محمد حسين طباطبائي، ابن سينا، نويسندگان مال صدرا

هـاي  محمـل  در بـين ، پـژوهش هـاي   طبـق يافتـه   .ترين استناد را به خود اختصاص داده اندبيش
هـا   همچنـين يافتـه  . كتابها بيشتر از ساير منابع اطالعاتي مورد استناد قرارگرفته است، اطالعاتي

تفسير و فقـه بـوده   ، حديث، بيشترين موضوعات مورد استناد نشان داد عالوه بر موضوع فلسفه
  .بان فارسي و انگليسي قرار گرفتاستناد، باالتر از ز 1359ع زبان عربي با مناب  است

  تحليل استنادي، پژوهشهاي فلسفي كالمي، دانشگاه قم، استناد: كليد واژگان 

                                                            
 دانشـگاه  علوم كتابداري و اطالع رسـاني  دانشجوي كارشناسي ارشدكارشناس كتابداري دانشگاه قم و . 1

 .تربيت مدرس تهران

 .گروه كتابداري و اطالع رساني ، عضو هيات علمي دانشگاه قم .2

   .، گروه كتابداري و اطالع رسانيعلمي دانشگاه قم عضو هيات .3
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  مقدمه

امروزه پژوهشگران براي اينكه نتايج پژوهش خود را سريع و به روز در اختيـار ديگـران قـرار    
نشريات در پاسخگويي  ن دليل،يبه هم. كننده در نشريات چاپ ميدهند، آنها را به صورت مقال

هـم در زمـان انتشـار و هـم پـس از       ارزش مجالت،. به نيازهاي محققان جايگاه خاصي دارند
ترين اخبـار و اطالعـات، قبـل از اينكـه در كتابهـا منتشـر       تازه. زمان، انكارناپذير است گذشت

بسـياري از  . شـوند هـا عرضـه مـي   نقدها و آگهـي ، ها شوند، در نشريات ادواري از طريق مقاله
هاي پژوهشـي محسـوب   مجالت پيشرو، در حقيقت مجراهاي طبيعي كسب اطالعات در زمينه

  .)8 :1386محمدي و دادگر، ( كنندشوند و اكثراً تازه ترين اطالعات را ارائه ميمي
ه فعاليتهاي مرتبط پيشين نه تنها شديدا نيازمند آگاهي نسبت ب ،در انجام هر فعاليت علمي

توان در مسير تحقيق پيشرفت هاي گذشته نميهستيم، بلكه بدون كسب آگاهي نسبت به تالش
هاي ديگـران در آن حـوزه بـه    اي نو بدون تكيه بر تجربيات و يافتهدر واقع، طرح انديشه. كرد

يابي بـه دانـش   جهـت دسـت  . انجامد كه حائز ارزش علمي چنداني نيسـت اي ميايجاد اندامواره
. هاي علمي از اهميت خاصي برخوردار استپيشينيان، بررسي منابع و مĤخذ مورد استناد نوشته

توان يافت كه منابع را به عنوان مĤخذ كار خود در پايان صفحات امروزه كمتر اثر معتبري را مي
 .يا فصول يا انتهاي متن نياورده باشد

آورده و را بــه وجــود  اســت كــه نويســنده آناي اســتناد ترســيم نقشــه جــاده ،در واقــع
دانشمندان . كند تا آن مسير را دنبال كرده و به سر منزل مقصود برسندخوانندگانش را وادار مي

دانش بشري را بنا نهاده و به صعود خـود ادامـه    ،با قدم نهادن و تكيه بر سكوي پيشينيان پلكان
ها و استنادات قابـل مشـاهده   تحليل پانويسوسيله دقت نظر و ه طبيعت اين حركت ب. دهندمي

بازگو كننده اين مطلـب اسـت كـه در     ،نمودار شدن يك مقاله در سياهه مراجع يك سند. است
اي كه به آن در فهرسـت مĤخـذ اسـتناد كـرده اسـت      ذهن نويسنده ارتباطي بين اثر وي و مقاله

اي بـه نـام تحليـل    يرد، مقولـه گتجزيه و تحليلي كه پيرامون اين ارتباط صورت مي. وجود دارد
 ).105: 1382فروزاني، (آورد استنادي را پديد مي

با پيدايش روش علمي تحليل استنادي از يك سو و انتشار مستمر ابزارهـاي كتابشـناختي   
همانند نمايه استنادي علوم و نمايه استنادي علوم اجتماعي از سوي ديگر كـه كـار شناسـايي و    



 اول  شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

289 

ها را راحت كرده، مسير كشف و تشـخيص رفتارهـاي اسـتفاده از     آن گردآوري مقاالت و منابع
گونـه   شـده درايـن  هـاي پذيرفتـه  منابع هموار شده است و امروزه تحليل استنادي يكي از روش

  ).3: 1381 ،حري و نشاط(آيد ميشمار  ها بهبررسي
كنـد،  شر مـي اي منتآور مشهوري مقالهكند كه هرگاه دانشمند يا فنسنت علمي ايجاب مي

. شوند، ارجاع دهـد  بايد خوانندگان خود را به مقاالت قبلي كه به موضوع كاري وي مربوط مي
ها ، روشمفاهيمبر اين است كه اين ارجاعات نشان دهنده آن دسته از محققاني است كه  تصور

چنـين  . انـد اش بـوده اند الهام بخش نويسنده اخير در پديدآوردن مقالهيا وسايلي كه به كار برده
هايي رويدادهاي پيشين يـك فعاليـت را نشـان داده و اطالعـات كتابشـناختي الزم را در      ارجاع

اي كه مايل است درباره جنبه خاصي از موضوع، اطالعـات بيشـتري بـه دسـت     اختيار خواننده
  ).136 :1376گارفيلد، (دهند آورد، قرار مي

گيرد و مسـيري  لمي چگونه صورت ميتحوالت ع "كه توان دريافتبا تحليل استنادي مي
واقعـي كسـب اطالعـات و يـا پخـش       الگـوي  "و  "كند چيسـت؟  رشته علمي طي مي كه هر
آيـد كـه شـامل     مـي  از اين دو مورد، اطالعاتي به دست "هاي علمي و فني چگونه است؟ يافته

  : موارد زير است
كنـد و آنهـا را قـادر    نا مـي پژوهان را با جامعه شناسي مبادله اطالعات علمي آشاوالً دانش

  .سازد از دانش مكتوب، حداكثر بهره برداري را به عمل آورندمي
داران را با مجموعه جامعه شناختي مبادله اطالعات علمي آشنا كرده، آنها را قـادر  بكتا ثانيا

اي را براي كتابخانه خود فـراهم سـازند كـه در تحـوالت علمـي و فرهنگـي       سازد مجموعهمي
  . )59: 1379دياني، ( ثر با ارزشي داشته باشدجامعه، ا

اسـتفاده قـرار   همچنين تحليل استنادي براي ارزيابي عملكرد و موفقيت پژوهش نيز مورد 
هـا، مراكـز   هاي آموزشي، دانشـگاه بندي مجالت، گروهاين امر موجب بررسي رتبه. گرفته است

اصل اين است كه استنادها، حتي  در اين رويكرد،. پژوهشي، و دانشمندان و محققان شده است
كنند، مقياسي از تـأثير و نفـوذ در علـم    شونده را رد يا تصحيح مياستنادهاي منفي كه اثر استناد

تـر در   استناد قرار بگيرد، بـه همـان نسـبت بـيش     تر مورد بنابراين هرچه يك مقاله بيش. هستند
بزرگي از همكاران اسـت كـه    در حقيقت جامعه علمي مجموعه. شودجامعه علمي شناخته مي

دهنـد و تصـميمات ايـن مجموعـه     شده را به وسيله استنادها تشخيص مي ارزش يك مقاله تهيه
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هـاي  تـوان بـا اسـتفاده از نمايـه     داوران در مورد درست يا نادرست بودن تصميماتشـان را مـي  
  )2003، 1كامپاناريو(استنادي بررسي كرد 

  بيان مساله

 پژوهشي كشـور در موضـوع فلسـفه    �از مجالت علمي ، ميمجله پژوهشهاي فلسفي كال
در زمينـه هـاي    پژوهشـي شـده و   –به بعد داراي درجـه علمـي    16اين مجله از شماره . است

-كالم جديد، كالم اسالمي، عرفان و اخالق مقالـه مـي   موضوعي فلسفه غرب، فلسفه اسالمي،

هاي انجام شـده  له، ارزيابي فعاليتاينك با گذشت نزديك به يك دهه از فعاليت اين مج. پذيرد
پژوهشـي   –هاي مناسب براي حفظ درجه علمي ها و تدوين برنامهبراي برطرف نمودن كاستي

هاي علمي و معتبر بـراي ارزشـيابي مقـاالت    تحليل استنادي، از روش .رسدضروري به نظر مي
ش، مقـاالت منتشـر   محققان برآن شدند بـا ايـن رو   به همين جهت. روديك نشريه به شمار مي

شده در اين نشريه را ارزيابي كنند تا الگوي رفتار علمي نويسندگان و وضعيت مقاالت و ميزان 
پديدآورنـدگان  . مشاركت علمي محققان را در تدوين مقاالت بـه شـيوه علمـي تحليـل نماينـد     

ظ نـوع محمـل،   تواند از لحاكنند و اين منابع ميهاي مختلف به منابع استناد ميمقاالت به گونه
  . شوند يزبان، زمان و جز آن بررس

  اهميت پژوهش

-ها و تفكرات علمي را نمايان مياستنادها به ردپاهاي ثابتي شبيه هستند كه مسير اكتشاف

ايـن امـر   . ايستدهيچ مقاله علمي بدون استناد به دانش پيشين خود، به تنهايي روي پا نمي. كنند
دانشمندان با قـدم نهـادن و تكيـه بـر سـكوي دانـش       . ست در طول تاريخ همواره ديده شده ا

طبيعت اين حركت بـا  . دهنددانش بشري را بنا نهاده و به صعود خود ادامه مي پيشينيان، پلكان
نمودار شدن يك مقالـه در سـياهه   . و استنادها قابل مشاهده استها  دقت نظر و تحليل پانويس

اي كـه  بين اثر وي و مقالـه   كه در ذهن نويسده،مراجع يك سند، بازگو كننده اين مطلب است 
هايي كه دربـاره   تجزيه و تحليل. وجود دارد به آن در فهرست مĤخذ استناد كرده است، ارتباطي

                                                            
1. Campanario 
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با اسـتفاده  . آوردپديد مي 1 "تحليل استنادي "اي را به نام گيرد، مقولهاين ارتباطات صورت مي
توان انبوه متون و منابع منتشـر شـده را براسـاس    يهاي مختلف آن مو روش 2 "كتابسنجي "از 

را معرفـي كـرد و نويسـندگان    ) پراسـتفاده ( 3مجـالت هسـته    ،بنـدي نمـود  ميزان استفاده رتبـه 
را در حوزه علوم فلسفي شناسـاند و بـدين وسـيله كمكهـاي ارزشـمندي بـه       ) پرتوليد(كليدي

كز اطالعاتي ارائه كرد، زيرا با شـناخت  ها و مراكنندگان كتابخانهمجوعه سازان و جامعه استفاده
و تهيه مجالت اصلي اين حوزه، مجموعه سازان قادر خواهند بود با اشتراك تعـداد كمتـري از   

كننـد و در عـين    جـويي مجالت كه كاربرد و مخاطبان بيشتري دارند، در بودجه كتابخانه صرفه
كنندگان نيز استفاده. اشغال نمايند را از كتابخانه حال، با تهيه منابع كمتر، فضاي فيزيكي كمتري

توانند مطالعـات خـود را هدفمنـدتر    هاي علمي خويش ميبا شناخت نويسندگان كليدي حوزه
اي و نامربوط، با صرف وقت، انرژي و هزينه كمتـر،  دنبال كنند و فارغ از مطالعه مطالب حاشيه

تـوان بـا اسـتفاده از روش    ميهمچنين . هاي علمي دست يابندبه مطالب ارزشمندتري در حوزه
هاي مهم كتابسنجي است تصويري از ساختار علم ترسيم كرد تحليل استنادي كه يكي از روش

هاي ساختار علم را مطالعه و ظهور موضـوعات علمـي جديـد را    و بدين ترتيب، فراز و نشيب
  ).64: 1376عصاره، (رديابي نمود 

  اهداف پژوهش

تنادي مقاالت منتشر شـده در فصـلنامه پژوهشـهاي    اس لهدف كلي پژوهش حاضر، تحلي
  .فلسفي كالمي دانشگاه قم از اولين سال انتشار تا كنون است

 شـمار  عنوان اهداف فرعـي ايـن پـژوهش بـه     گانه زير به همچنين اهداف ده :اهداف فرعي
  .روند مي

هاي مقاله هاي مورد بررسي و تعيينتعيين تعداد كل مقاالت منتشر شده در سال .1
 اياليفي و ترجمهت

                                                            
1. Citation analysis 
2.  Bibliometrics 

3.  Core Journals 



 اول شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

292 

 تعيين تعداد كل استنادها و ميانگين استنادها در هر مقاله .2

 تعيين وضعيت زباني استنادها .3

سطح تحصيلي و مرتبـه علمـي   ، مقاالت تعيين جنسيت نويسندگان و مترجمان .4
  آنها

هـاي  هـا وسـاير محمـل   نامهتعيين ميزان استناد به كتاب، نشريات ادواري، پايان .5
 اطالعاتي

 نويسندگان و مترجمان در انجام تحقيقات گروهي يزان مشاركتتعيين م .6

 تعيين پركارترين افراد در ميان نويسندگان و مترجمان مقاالت مورد بررسي .7

 مورد استناد نويسندگان مقاالت تعيين پراستنادترين منابع .8

ترين نويسـنده در ميـان نويسـندگان و مترجمـان مقـاالت مـورد       تعيين پراستناد .9
 بررسي

 .موضوعاتي كه با فلسفه بيشترين ارتباط را دارند تعيين .10

  پرسشهاي اساسي پژوهش 

  اين مقاله بر اساس اهداف اصلي و فرعي داراي پرسشهاي اساسي زير است 
هـا چقـدر   اي و ميانگين تعداد استنادهاي مقالـه هاي تاليفي و ترجمهمقاله ميزان .1

 است؟

 توزيع مولفان بر اساس جنسيت چگونه است ؟ .2

 مقاالت براساس مولف فردي و گروهي چگونه است؟ توزيع .3

 به چه صورت است؟ و مرتبه علمي آنها مقطع تحصيلي نويسندگان مقاالت .4

 هاي اطالعاتي چگونه است؟ميزان استفاده از انواع محمل .5

 استنادهاي مقاالت مورد بررسي از نظر زبان چگونه است؟ توزيع .6

 و منابع هسته رشته فلسفه كدامند؟ مجالت .7

 استنادترين كتابها كدامند؟پر .8

 پراستناد ترين نويسندگان كدامند؟ .9

 پركارترين نويسندگان كدامند؟ .10
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 پراستنادترين ترجمان و مصححان كدامند؟ .11

 به چه موضوعاتي بيشتر استناد شده است؟ .12

  روش و جامعه پژوهش

در اين پژوهش بـا اسـتفاده از روش تحليـل اسـتنادي،     . استاز نوع پيمايشي  تحقيقاين 
 .انـد تجزيـه و تحليـل شـده    منتشر شده در فصلنامه پژوهشهاي فلسـفي كالمـي   هايمام مقالهت

اي بخش اول، شامل سال انتشار، تاليفي يـا ترجمـه   :ها در دوبخش صورت گرفتبررسي مقاله
بودن، انفرادي يا گروهي بودن و موضوع مقاله بود كه تمامي مقاالت منتشر شده در اين قسمت 

تمامي اسـتنادهاي   اين كار، براي انجام .ها بودخش دوم، شامل استنادهاي مقالهشدند؛ ب يبررس
سـواالت مطـرح   بـه   ا توجـه بهاي مربوطه وارده شده و سپس روي فيش يمقاالت مورد بررس

 .تجزيه و تحليل گرديد: "SPSS "هاي موجود با استفاده از نرم افزار شده، داده

  هاي پژوهشمحدوديت

  طالعات كتابشناختي در بسياري از مواردكامل نبودن ا -1
بـا ابزارهـاي    وارد شدن اسامي مولفين به صورتهاي مختلف و عدم مستند سازي آنها -2 

پژوهشـگران را مجبـور بـه     كـه در بسـياري از مـوارد   ) مثل مستند مشاهير و مولفان(استاندارد 
  . كردابزارها و منابع مختلف مي مراجعه به

 سال نشر و محل نشر در برخي از استنادها, خيص نوع زبانبروز اشكال در تش -3

  تعاريف مفهومي و عملياتي

هـا بـه آن   در مطالعه استنادي كه امروزه در بررسي روابط مفهومي نوشـته : تحليل استنادي
گـردد، اگـر   دهنده و مدرك مورد اسـتناد، بررسـي مـي    شود، رابطه ميان مدرك استنادتوجه مي

ايـم  بر اين رابطه حاكم است كشف كنيم، به تحليل اسـتنادي دسـت زده  بكوشيم قواعدي راكه 
  )292: 1372؛ حري 36: 1381؛ تيمورخاني، 1371:196امير حسيني، (

هستند كه نويسندگان در فهرست منابع و مĤخذ به عنوان  منظور از استناد، مĤخذي: استناد
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  .اندمنبع تاليف اثر معرفي كرده
دهي را دارند، تعداد مقاالت منتشر شـده  تند كه باالترين بهرهنشرياتي هس :1نشريات هسته

  ).111: 1386احمدزاده، (در آنها بيشتر و در نتيجه، استفاده از اين نشريات نيز بيشتر است
  .اندنويسندگاني كه بيشترين مقاالت را تهيه و تدوين كرده: نويسندگان هسته

  پيشينه پژوهش

  در خارج از ايران) الف
 Natural rubberتحليل استنادي مجله  "پژوهشي در مالزي با عنوان ) 2004( 2ار تيو وك 

research ،1997-1998 خـذ     4181در اين پژوهش . انجام دادندĤاستناد موجـود در فهرسـت م
ها نشـان داد  يافته. گزارش كوتاه در مجله فوق مورد بررسي قرار گرفت 18مقاله تحقيقي و  25

د پربسامدترين منبع اطالعاتي به كار گرفته شـده توسـط نويسـندگان    درص 4/72كه مجالت با 
درصد مقاالت اين مجله توسط چندين نويسنده تهيه شـده و ايـن    56/61همچنين . مجله است

دانش نويسندگان مجله كـامالً بـه روز و   . دهدامر تمايل به سوي تحقيقات گروهي را نشان مي
انجـام   1997- 1978درصد آنها بـين سـالهاي    97/55كه استنادها اكثراً جديد هستند به طوري 

درصد موضوعاتي هسـتند   6/6د كه شيمي و فناوري با دااين مطالعه همچنين نشان . شده است
 .كه باالترين استنادها را به خود اختصاص داده اند

 Journal ofمقاله چاپ شده در نشـريه   61بررسي مĤخذ  در) 2004( 3شوكن و كوشيك 

plant physiology همچنـين  . تعلـق دارد درصد از استنادها به نشريات ادواري  81كه  دريافتند
  .ها نشان داد كه قدمت بيشتر استنادها كمتر از بيست سال استيافته

  پيشينه پژوهش در ايران 

تـر بـوده و پـا بـه پـاي      خوشبختانه تحقيقات تحليل استنادي در ايـران، بسـيار گسـترده    

                                                            
در اين تحقيق به دليل كم بودن تعداد مجالت مورد استناد، از تعيين مجـالت هسـته صـرف نظـر شـده        .1

 .است

2. Tiew & Kaur 
3. Shokeen & Kaushik 
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دهد كه تحليل استنادي سير مطالعاتي اين تحقيقات نشان مي. رفته استتحقيقات خارجي پيش 
بي توجهي  اينعلت . مجالت، بخصوص مجالت علمي و پژوهشي كمتر موردتوجه بوده است

ها و مراكز پژوهشـي و عـدم توجـه    گونه مجالت به دانشگاهتوان محدود بودن انتشار اينرا مي
بي نظمي اين نشـريات از  . تشاراتي تعيين شده، بيان كردرعايت فاصله زماني ان اين نشريات به

نظر فاصله انتشاراتي و يا انتشار يك يا دوشماره از آن در طول سال، خود به خود اين نشريات 
و  هـاي اخيـر، توجـه   هاي پژوهشي جديـد در سـال  آغاز سياست. از كانون توجه خارج كرد را

و انتشـار مقـاالت در مجـالت علمـي معتبـر و      تشويق محققان به انجـام فعاليتهـاي تحقيقـاتي    
كانون توجه قـرار داده و   پرداخت پاداش در قبال مقاالت چاپ شده، مجدداً اين نشريات را در

هـا  تري به رعايت فاصله انتشاراتي معين شده و افـزايش كيفيـت مجلـه   مسووالن اهتمام جدي
گونـه  هـاي ايـن  روي مقالـه تحقيقـات اسـتنادي بـر   ) . 16، ص 1386، محمدي و دادگر(دارند 

-مـي  را به طور كلي، مطالعات تحليل استنادي در ايـران . مجالت نيز مدتي است كه آغاز شده

  :توان به به سه دسته زير تقسيم كرد
نامـه هـاي كارشناسـي ارشـد و يـا دكتـري       تحقيقاتي كـه بـه تحليـل اسـتنادي پايـان      -1
تـوان  هاي بارز آنها ميشده است كه از نمونه در اين زمينه تحقيقات متعددي انجام. اند پرداخته

، خسـروي تـاج   )1375(، پورشـعرباف،  )1373(، فخـاري،  )1373(جاهـد  ، )1379(به شـفيعي  
كريمـي  ، )1381(، قزلـي )1381(مرادي ) 1379(سيفي ، )1379(، هراتي، )1378(آژيده )1377(
.... و  )1385(نمـا   تصـويري قمصـري و جهـان   ، )1383(، آذرانفر )1383(، لوك زاده )1382(

  كنيم با توجه به گستردگي تحقيقات اين حوزه، از ذكر جزئيات خودداري مي. اشاره كرد
هاي از نمونه. اندتحقيقاتي كه مقاالت نشريات ادواري مختلف را تحليل استنادي كرده -2

ي نيـا  رياح، )1374(، بني هاشمي )1376(محمدزاده ، )1365(به عصاره  تواناين تحقيقات مي
... و )1386(كريميـان مزيـدي و اشـرافي   ، )1386(كيـانمهر  ، )1384(مقصودي دريـه  ، ،)1372(

با توجه به عمومي و گسترده بودن اين تحقيقات و ارتبـاط كمتـر آنهـا بـه موضـوع      . اشاره كرد
تر درباره آنها خودداري كرديم و فقط به يـك مـورد كـه بـا     از ارائه توضيحات مبسوط، تحقيق

  . كنيمورد نظر ارتباط موضوعي دارد اشاره ميتحقيق م
 1377-1370به تحليل استنادي مقاالت فلسفي فارسي در فاصـله زمـاني   ) 1380(اشتري 
بوده است و  )38/93(نتايج حاكي از آن است كه بيشترين تعداد استناد به كتاب . پرداخته است
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توزيع زباني استنادها . گرفته است در مرتبه دوم اهميت قرار%) 9/5(بعد از آن نشريات ادواري 
%)  03/31(است و زبان فارسـي   )% 44/34(زبان عربي ، كه بيشترين زبان استناد شده دادنشان 

منابع تاليفي . به ترتيب در مرتبه هاي دوم و سوم اهميت قرار دارند%)  18/36(و زبان انگليسي 
ادها داللت نتوزيع جغرافيايي است. اندرفتهمورد استناد قرار گ ايبيش از منابع ترجمه%  52/72با 

و منابع منتشر شده در انگلستان و آمريكا بـه   داشتهبر استفاده زياد از منابع منتشر شده در ايران 
  .اندبوده ترتيب در مربته دوم و سوم

با . انددرج در يك نشريه خاص را تحليل استنادي كردهنتحقيقاتي كه مقاالت م -3
  .پردازيممستقيم اين تحقيقات به نوشته حاضر، به چند نمونه از آنها مي توجه به ارتباط

منـابع مـورد اسـتناد و     تعيـين نـوع   "به منظور تحقق چهار هدف ) 1381(و نشاط  حري
كشف فاصـله   "، "مقاالتتشخيص زبان غالب در مĤخذ مورد استفاده  " "چگونگي توزيع آنها

كشـف رفتـار اسـتنادي نويسـندگان      " و "ر مقـاالت زماني ميان تاريخ نشر مĤخذ و تـاريخ نشـ  
در  "1379شناسي و علوم تربيتـي دانشـگاه تهـران از آغـاز تـا پايـان سـال        مقاالت مجله روان

اسـتناد آنهـا را مـورد     2462مقالـه تـاليفي و    179تحقيقي با استفاده از روش تحليل اسـتنادي،  
مقالـه تـاليفي در    5/8بوده و ساالنه  7/13اله ارزيابي قرار داده، دريافتند كه متوسط استناد هر مق

از استنادها را بـه  % 8/37و مقاالت % 55هاي آنها نشان داد كه كتابها يافته. مجله درج شده است
سال نـيم   6/12ها  لذا نويسندگان مقاالت بيشتر، كتاب مدار بوده و يافته. اندخود اختصاص داده

  .ها نشان دادندسال را براي پايان نامه 3/6و سال براي مقاالت  12عمر براي كتابها، 
شـماره   30شـر شـده در   تتحليل اسـتنادي مقالـه هـاي من   : " با) 1386(محمدي و دادگر 

 165(مقاله  219دريافتند كه  " 1384-1376بين سالهاي  "كتابداري و اطالع رساني "فصلنامه 
. طالعـه بـه چـاپ رسـيده اسـت     هـاي مـورد م  در طول سال) ايمقاله ترجمه 54مقاله تاليفي و 

منتشر شـده در  هاي ميان مقاله از. گزارش شده است 3/7ها براي هر شماره ميانگين تعداد مقاله
 اينويسـنده  3مـورد   3ي و امورد دو نويسـنده  29اي، مورد يك نويسنده 165مجله تعداد  اين

ـ  63مقاله، كارشناسي ارشـد و   74مقطع تحصيلي نويسندگان . بودند  1748. ه دكتـري بـود  مقال
در بـين  . بـراي هـر مقالـه تعيـين شـد      9/11ها به كار رفته بود كه ميـانگين  استناد در اين مقاله

قرار گرفت و نشـان داد كـه محققـان    ها  نامهها قبل از كتابها و پايان مقاله هاي اطالعاتي،محمل
با اندكي اختالف، باالتر از  منابع زبان انگليسي در استنادها. مقاله محور هستند اين حوزه بيشتر
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مـاه و   2سال و  14ها نشان دادكه كتابهاي التين با تعيين نيم عمر داده. زبان فارسي قرار گرفت
 "به. ترين نيم عمر را به خود اختصاص داده بودندماه بيشترين و كم 5سال و 4منابع اينترنتي با 

در بــين  "محمدحســين ديــاني "و  "عبــاس حــري "در بــين كتابهــا و  "دانشــنامه كتابــداري
در بخـش پايـان    "عصـاره "ها و پايان نامـه  در بخش مقاله "فتاحي"و  "دياني"، پديدآورندگان

 "فصلنامه كتـاب  "هاي كتابداري و اطالع رساني با فصلنامه. بيش از همه استناد شده بودها  نامه
  .تخاب شدندان يمجله ديگر به عنوان مجالت هسته اين رشته در فارس 3در كنار 

دربـاره   دهد كه در ايرانمطالعاتي كه در پيشينه پژوهش مورد اشاره قرار گرفتند، نشان مي
نادي مقاالت مربوط بـه  تهاي فراواني انجام گرفته است، اما تحقيقات استحقيقي، تحليل استناد

يت، پيشتاز نكته حايز اهم. سابقه كمتري دارد، در مقايسه با تحليلهاي استنادي ديگر، يك مجله
محمـدي و دادگـر،   (هاي كتابداري در مقايسه با ساير نشريات است بودن تحليل استنادي مجله

  ).20، ص 1386

  هاتجزيه و تحليل داده

اي و ميـانگين  هـاي تـاليفي و ترجمـه   مقالـه  ميزان "در پاسخ به سوال اول تحقيق درباره 
 .مقالـه منتشـر شـده اسـت    180 فصلنامه اينشماره  30نشان داد كه در ها  داده "تعداد استنادها 

 مقالـه بيشـترين و سـال    32با انتشار  1385و  1379، سالهاي 1هاي جدول شماره براساس داده
فصـلنامه  . كمترين تعداد مقاله منتشـر شـده را داشـتند    مقاله، 18با  1382و  1380، 1378هاي 

بـه صـورت   )1383الي بهـار   1379پاييز ( 23الي شماره  4 پژوهشهاي فلسفي كالمي از شماره
انتشار كمتر مقـاالت در طـول    تواند از داليلدوشماره اي به چاپ رسيده است، كه اين امر مي

  . به شمار روداين سالها 
  توزيع فراواني مقاالت تاليفي و ترجمه اي بر حسب سال نشر:1جدول 

 مقاالت تاليفي  هاي ترجمه اي مقاله جمع

 نوع مقاله

  

 سال انتشار

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد

5/10 19 9/5 1 4/11 18 

137

8 

2/17 31 7/11 5 5/16 26 

137

9 
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4/9 17 4/29 6 7 11 

138

0 

6/11 21 5/23 6 5/9 15 

138

1 

4/9 17 7/11 2 5/9 15 

138

2 

2/12 22 6/17 3 1/12 19 

138

3 

6/11 21 

 

0 3/13 21 

138

4 

7/17 32 

 

0 3/20 32 

138

5 

 جمع كل 157 100 23 100 180 100

  

بـا توجـه    .اسـت  مقاله 6اين مجله  شماره 30به طور كلي ميانگين مقاالت منتشر شده در 
رشته فلسفه و قدمت بيشتر اين رشته در كشور و محدوديت  به افزايش تعداد دانش آموختگان

رسد اين ميانگين پايين بوده و افزايش تعداد مقـاالت ضـروري   به نظر ميهاي تخصصي، مجله
 87( 157مقالـه منتشـر شـده در     180اي از در مورد تناسـب مقـاالت تـاليفي و ترجمـه     .است

در زمينه نسبت كـم مقـاالت    .اي بوده استترجمه )درصد13(مورد  23مورد تاليفي و ) درصد
, اشـتري ( همخـواني دارد  هـاي اشـتري  اين تحقيق با يافتـه  هاياي نسبت به تاليفي يافتهترجمه
 اياستنباط كرد تعداد مقاالت ترجمـه  توان مي  1همانطور كه از جدول شماره ). 12ص , 1380

بـه عبـارت   . به صفر رسيده اسـت ) 1385و  1384(به مرور زمان كمتر شده و در دو سال آخر 
توجه  .اي در اين مجله به چاپ نرسيده استهيچ مقاله ترجمه 1385و  1384ديگر در سالهاي 

اي، اصلي است كه گردانندگان اين مجله از آغاز به آن به مقاالت تاليفي در برابر مقاالت ترجمه
ترجمـه از اعتبـار مجلـه هنگـام      توجه داشتند، زيرا برخي از متخصصان معتقدند رفتن به سوي

الت را به سوي مطالـب تـاليفي سـوق    مج، خود به خود كند و اين مسئلهارزش گذاري كم مي
  ).17: 1384حري، ( دهدمي

، مترجمان و ميزان مشـاركت  تعيين جنسيت نويسندگان "تحقيق  3و  2در پاسخ به سوال 
  .فراهم شده است3و 2جدول  "آنها

ها براساس جنسيت و ميزان مشاركت آنها در تاليف فراواني نويسندگان مقاله2جدول 
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  هاي گروهيمقاله
 آورپديد

  سال

 ايدونويسنده اييك نويسنده

 زن مرد تعدادمقاله زن مرد تعداد مقاله

1378 18 18 0    

1379 25 21 4 1 2  

1380 11 10 1    

1381 15 13 2    

1382 14 13 1 1 2 1 

1383 18 17 1 1 2  

1384 18 17 1 2 4  

1385 29 29  3 6  

 1 16 8 10 138 149 جمع كل

  

داراي يـك  %) 95( مـورد  149، مقاله تاليفي در فصلنامه پژوهشهاي فلسفي كالمي 157از 
 رسـد نويسـندگان  به نظر مي. داراي دو نويسنده بوده است %)05(مقاله  8  نويسنده بوده و تنها

  . دارندتمايل چنداني براي كارهاي گروهي ن، اين مجله هم به مانند مجالت ديگر
منتشـر   1381-1379اي در سـالهاي  شد بيشتر مقاالت ترجمهمشخص  هابا توجه به يافته

به مرور . باشدمي 1382و  1378اي مربوط به سالهاي و كمترين تعداد مقاالت ترجمه. شده اند
 1385و  1384اي كاسته شده و در سالهاي هاي ترجمهو با گذشت زمان هر ساله از تعداد مقاله

تـوان اينگونـه اسـتدالل كـرد كـه      مـي . رسيده استناي در اين مجله به چاپ يچ مقاله ترجمهه
اي سياست مسوولين اين فصلنامه، تاكيد بر چاپ مقاالت تاليفي و عدم چـاپ مقـاالت ترجمـه   

 22، ايعنوان مقاله ترجمـه  23از تعداد  دهد،نشان مي هاي جدولهمانطوري كه يافته. باشدمي
. اي حاصل كار گروهي دونفره بـوده اسـت  مقاله ترجمه 1ي يك مترجم بوده و تنها، عنوان دارا

اي بـيش از مقـاالت   به عبارت ديگر، عدم مشاركت در كارهاي گروهـي، در مقـاالت ترجمـه    
تـوان اينگونـه اسـتنتاج كـرد كـه       مـي   .نشان داده شده است 3شماره  تاليفي است كه در جدول

به خوبي جا نيفتاده اسـت   فصلنامه كار گروهي هنوز مقاالت اين دربين نويسندگان و مترجمان
  .مرزهاي مطلوب فاصله زيادي دارد و تا رسيدن به
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مشخص  "ندگان مقاالتسمقطع تحصيلي نوي "تحقيق درباره  4سوال  در تجزيه و تحليل
يسـنده  نو 18انـد،  اي كه در نوشتن مقاالت تاليفي اين مجله همكاري داشتهنويسنده 164شد از 

، دانشجوي دوره دكتري، )درصد7/6(نويسنده 11داراي مدرك كارشناسي ارشد، ) درصد8/10(
دو نفـر از  )درصـد 44( 72مقطـع تحصـيلي    داراي مدرك دكتـري و  نويسنده) درصد4/38( 63

بهتر است مسوولين مجله در هنگام دريافت مقاله، اطالعات  .نويسندگان مقاالت نامشخص بود
ي كه احتماالً در آينده روي در كارهاي مشابه تا مترجمان را دريافت نمايند، نويسندگان و كامل

  .، به محققان كمك كنداين مقاالت صورت خواهد گرفت
  علمي مولفان مقاالت تاليفي توزيع فراواني مرتبه :3جدول

  

 137مشخص شد كـه   " علمي مولفان مقاالت تاليفي مرتبه " 4در تجزيه و تحليل سوال 
هاي مختلف بودنـد و تنهـا   از نويسندگان مقاالت، عضو هيات علمي دانشگاه) درصد 5/83(نفر
و تحليل داده هـاي جـدول   با تجزيه  .انداز نويسندگان عضو هيات علمي نبوده) 5/16(نفر  27

ــن صــورت نشــان داده شــد  5شــماره  ــه اي ــاالت ب ــه علمــي نويســندگان مق ــي، : ، مرتب  8مرب
/). 05(نفـر  1و اسـتاد  )درصـد  5/41(ر فـ ن 68، ، استاديار)درصد8( 13 ، دانشيار،)درصد9/4(نفر

تجزيـه و تحليـل    و نيـز . مقاالت نـا مشـخص بـود    نويسندگان نفر از 74همچنين مرتبه علمي 

  مدرك

  

  سال

 مرتبه علمي نوع استخدام

ع
جم

  

ي
لم

 ع
ت

يا
ه

ي  
لم

 ع
ت

يا
ره

غي
  

جم
ع

ي  
رب

م
 

ار
دي

تا
س

ا
 

ش
دان

ار
ي

 

اد
ست

ا
ص 

خ
ش

ام
ن

 

1378 17 1 18 3 10 1 1 3 18 

1379 24 3 27 5 15 1  6 27 

1380 10 1 11   5  6 11 

1381 12 3 15  1   14 15 

1382 13 3 16  1   15 16 

1383 13 7 20  7   13 20 

1384 20 2 22  12 3  7 22 

1385 28 7 35  22 3  10 35 

 74 1 13 68 8 164 27 137 جمع كل

164 
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نويسندگان مقاالت اين مجله عضو هيات علمي دانشـگاه   درصد50از  نشان داد كه بيشها  فتهيا
و اين بيانگر اين مطلب است كه اعضاء هيات علمي دانشگاه قـم در انتشـار مقالـه در    .قم بودند

  .اين مجله عملكرد خوبي داشته اند
ها بـه ايـن    بان آنها يافتههاي اطالعاتي و ز ميزان استفاده از محمل: 6و5در پاسخ به سوال 

 .  باشد صورت مي

و  از استنادها را بـه خـود اختصـاص داده    %8/96هاي اطالعاتي كتابها در بين ساير محمل
فلسـفي فصـلنامه    يهااند كه حاكي ازكتاب محور بودن نويسندگان مقالهدر رتبه اول قرارگرفته

استنادها رتبه دوم را بـه  درصد  5/2با  مجالت ،كتابهااز  بعد. باشدپژوهشهاي فلسفي كالمي مي
د را بـه خـود   تنااينترنـت كمتـرين درصـد اسـ     و هـا روزنامه ها،نامهخود اختصاص داده و پايان

محمل هـاي اطالعـاتي بـا     اد به انواعتنهاي اين تحقيق در خصوص اسيافته. انداختصاص داده
ه بود كه بيشترين تعداد استنادها بـه  اشتري به اين نتيجه رسيد. همخواني دارد هاي اشتري،يافته

, 1380اشــتري، (در رتبــه دوم قــرار دارد %) 9/5(و بعــد از آن نشــريات بــا %) 38/93(كتــاب 
  .)15ص

بـه زبـان عربـي    %) 7/45(استناد  1354استناد به كار رفته،  2957ها، از مجموع برابر يافته
ــان عربــي( ــان فارســي%)9/29(اســتناد  884و ) كتابهــاي زب ــه زب  623و  )كتابهــاي فارســي( ب

شود بـه ديگـر منـابع    ياد آور مي .استناد كرده اند ) هاي التينكتاب(به زبان التين  %)21(استناد
بـا وجـود   . اسـتناد شـده اسـت   % 5كمتـر از  ) نامه، روزنامه، نسخ خطي و اينترنـت مجله، پايان(

قـاالت تمايـل كمتـري بـه     اهميت منابع اينترنتي و جامعيت اين فناوري متاسفانه نويسـندگان م 
اند كه البته اين امر ناشي از كتاب محـور بـودن    استفاده از اينترنت و پايگاههاي اطالعاتي داشته

 6استناد مورد بررسـي فقـط    2957ها نشان داد كه از  همچنين يافته.باشد مولفان اين مقاالت مي
تحصـيالت تكميلـي فلسـفه    ها اختصاص دارد و با توچه به وجود دورهـاي   مورد به پايان نامه

و با توجه به اينكه اغلب نويسندگان مقـاالت اعضـاء هيـات علمـي     ) كارشناسي ارشد و دكترا(
هـا در تـاليف مقـاالت چنـدان مرسـوم       رسد استفاده از پايان نامه اند به نظر مي دانشگاه قم بوده

هـاي  تحقيـق و يافتـه   هـاي ايـن  در مورد باال بودن ميزان استناد به زبان عربي بين يافتـه . نيست
و زبـان   %44/34تحقيق اشتري همخواني وجود دارد زيرا در تحقيـق وي نيـز زبـان عربـي بـا      

  ).1380اشتري، . (در مقايسه با زبان التين در رتبه نخست قرار داشت% 03/31/فارسي با 
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ـ %) 5/2( استناد 74استناد فقط  2957دهد از بين نشان مي هاهمانطوري كه داده ه مربوط ب
  . شودمجالت فارسي و التين مي

  .باشد ها به اين صورت مي داده "مجالت و منابع هسته "اين تحقيق  7در پاسخ به سوال 

از آزمايش برادفورد جهت تعيين مجالت هسته مـورد اسـتفاده، بـه دليـل      ،در اين بررسي
آن هـا،   بـه  اندك بودن تعداد استنادها صرف نظر شده و تنها مجالت بر اسـاس ميـزان اسـتناد   

 اسـتناد،  7 بـا  مجلـه كيـان   ،ها يافتهبر اساس . مرتب شده و مجالت پر استناد مشخص شده اند
بيشترين ميزان اسـتناد را بـه خـود     استناد 2معارف، فصلنامه ذهن و فصلنامه ارغنون هركدام با 

ف نشـريه مختلـ   20مجموع به مقـاالت   نويسندگان مقاالت مورد بررسي در .ندا اختصاص داده
هاي مندرج در تاليف مقـاالت تـاليفي فصـلنامه    ميزان استناد به مجالت و مقاله .اند استناد كرده

به همين دليل مجالت مندرج در جدول . پژوهشهاي فلسفي كالمي خيلي كم و درحد صفر بود
هاي اين قسـمت از پـژوهش بـا    يافته .شوندفوق به عنوان مجالت هسته اين رشته معرفي نمي

كيهان ، نامه مفيد، ي اشتري همخواني ندارد زيرا در تحقيق ايشان مجالت خردنامه صدراهايافته
 ).1380اشتري، ( .به عنوان مجالت هسته معرفي شده بودند، كيهان فرهنگي، انديشه

ـ  با توجه  ويژه علـوم اسـالمي كتـاب محـور هسـتند و در      به اينكه منابع علوم انسـاني و ب
 علوم  وعات و محتواي آْنها قديمي تر و به منابع اصلياينگونه علوم هر چه قدمت موض

كه بـر   تاريخ چاپ آن منبع ،با اهميت تر است نزديك تر باشد محتواي مورد نظر اسالمي
كريمـي و سـليماني   ( شود از ارزش چنـداني برخـوردار نيسـت    مي اساس آن نيم عمر محاسبه

ورپنـاه در مقالـه خـود بـا عنـوان      نتايج پژوهش داهاي  و به همين جهت است كه يافته) 1387
نشـان داد كـه    "علـوم هاي  سنجي درحوزه علوم انساني درمقايسه با ساير حوزه چالشهاي علم"

سنجي مانند عامل تاثير وشاخص فوريت با توجـه بـه اينكـه نـيم عمـر       شاخصهاي اساسي علم
 1386داورپنـاه، (داست از كارايي چنداني برخوردار نيستن استنادي درحوزه علوم انساني طوالني

  ) 143ص
  .باشد ها به اين صورت مي ، دادهپراستناد ترين كتابها "اين تحقيق  8در پاسخ به سوا ل 

؛ مبدا و معاد 24البالغه  ؛ نهج27؛ بحاراالنوار مجلسي 27؛ اسفار اربعه 28؛ الميزان 44قرآن 
؛ وسائل 16مفردات راغب  ؛18؛ حكمه متعاليه 19؛ مجمع البيان 21؛ شواهد الربوبيه 23سينا  ابن

؛ شـرح منظومـه   12؛ نهايـه الحكمـه   14؛ مثنوي معنـوي  14؛ تاريخ فلسفه كاپلستون 16الشيعه 



 اول  شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

303 

؛ اصول فلسفه و روش 11؛ كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد 11؛ اصول كافي 11سبزواري 
ابي الحديد  البالغه ابن ؛ شرح نهج8؛ شفا 8؛ فصوص الحكم 8؛ ملل و نحل 8؛ مشاعر 8رئاليسم 

  .8؛ شرح حكمه االشراق سهروردي 8

در بين كتابهاي فارسي و عربي بيشترين اسـتنادها بـه ايـن شـرح      8هاي جدول يافته بقط
مـورد   27اسفار اربعه  مورد، 28الميزان  مورد؛ 30مورد؛ االشارات و التنبيهات  44ن، آقر: بودند

در . اشتري همخـواني دارد هاي  ي با يافتههاي اين قسمت پژوهش نيز به طور تقريبيافته.  …و 
 127الحكمـه المتعاليـه   : به اين صـورت بـوده اسـت    تحقيق ايشان كتابهاي پر استناد به ترتيب

 ،57نهايـه الحكمـه   ، 63، شـرح المنظومـه   65شـفا   ،77مجموعه مصنفات شيخ اشـراق  ، استناد
زش فلسفه از مصـباح يـزدي   آمو ،43قرآن  ،44شرح مبسوط منظومه  ،51االشارات و التنبيهات 

) اسـتناد  77(مصنفات شيخ اشـراق  ، )استناد 127(نيز حكمت متعاليه  تحقيق اشتريدر   …و 43
  ).1380اشتري، ( .به عنوان پركاربردترين استنادها معرفي شده اند) استناد 65( شفا 

رت هـا بـه ايـن صـو     يافتـه  "پراستناد ترين نويسـندگان  "اين تحقيق  9در پاسخ به سوال 
  .باشد مي

؛ 108سينا حسـين بـن عبـداهللا     ؛ ابن123) مالصدرا(صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم 
؛ 33؛ مطهري، مرتضي 34؛ مجلسي، محمدباقر 36؛ خميني، روح اهللا 58طباطبائي، محمدحسين 

؛ علـي  25الدين  ؛ سهروردي، شهاب27الدين  ؛ آشتياني، جالل32عالمه حلي، حسن بن يوسف 
؛ كلينـي،  23؛ نصيرالدين طوسي، محمدبن محمـد  24؛ طوسي، محمد بن حسن 25لب بن ابيطا

؛ سـبزواري،  22؛ فخر رازي، محمد بن عمـر  23؛ طبرسي، فضل بن حسن 23محمدبن يعقوب 
؛ 17؛ فارابي، ابونصـر  19عربي، محمد بن علي  ؛ ابن20؛ كاپلستون، فردريك چارلز 20مالهادي 

؛ طبـري،  16؛ غزالي، ابوحامـد محمـد   16آملي، عبداهللا  ؛ جوادي17حر عاملي، محمدبن حسن 
؛ 14الـدين   ؛ مولـوي، جـالل  14؛ مصـباح يـزدي، محمـد تقـي     14، ارسـطو  14محمدبن حرير 

؛ الهيجـي،  11؛ جـامي، عبـدالرحمن   13؛ ميرداماد، محمـدبن حسـن   13زاده آملي، حسن  حسن
  .10؛ مظفر، محمدرضا 11؛ خوئي، ابوالقاسم 11مالعبدالرزاق 

، محمد حسين طباطبايي، ابن سينا، دهد صدرالدين شيرازي مي نشانها  نطوري كه دادههما
  .اند  و عالمه مجلسي به عنوان نويسندگان پراستناد اين حوزه معرفي شده، امام خميني

  منابع التين دربين منابع كتابي پراستنادترين نويسندگان 4جدول شماره
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نشان دهنده پراكندگي و توزيع فراوانـي نويسـندگان پراسـتناد در بـين      10 شماره جدول

بـه   همانطوري كه از داده هاي اين جدول مشخص است در بين نويسـندگان . منابع التين است
ــب ــا  Alvin, plantinga، ترتي ــتناد و 32ب ــا  Chittic, William thesafipاس ــتناد،  11ب اس

Wittgenstein, ludwig  وHume, David  استناد رتبـه هـاي بـاالتر را بـه خـود       10هر كدام با
 تكرار بيشتر بوده اند،  اين عناوين داراي) كتاب(در بين منابع التين .اختصاص داده اند

The encyclopedia of religion                        5 
The structure of empirical knowledge / bonjour          4 
Theory of knowledge / Chisholm, Roderic              4 
The philosophy of science .                          3 
Warrantand proper freper fundien . from Alvin plantinga   3 
Contemporary theorics of knowledge/ Pollock, john       3 
Philosophical investigations, Wittgenstein, l              3 

مورد اسـتناد شـده    40در بين منابع التين به مجالت التين كه است اين نكته الزم كه  ذكر
كه همه استنادها به مجالت تك استنادي بود و به هيچ مجله اي بيش از يكبار استناد نشده . بود
تـوان  مي. شوداي نميهيچ اشارهبه همين دليل به عناوين مجالت التين به دليل عدم تكرار . بود

كالمي در زبان التين هـم   اينگونه نتيجه گرفت كه نويسندگان مقاالت مجله پژوهشهاي فلسفي
بـه  هـا   به مانند منابع فارسي كتاب محور بوده و نيازهاي اطالعاتي خود را بيشتر از طريق كتاب
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هـا بـه ايـن     داده "ندگانپركـارترين نويسـ  "ايـن تحقيـق    10درپاسخ به سوال  .آورنددست مي
  . باشد صورت مي
؛ 3؛ خزائي، زهرا 3؛ ذبيحي، محمد 3؛ عابدي، احمد 4؛ فوالدي، محمد 4بداشتي  اله

پور،  ؛ حشمت3؛ شاكر، محمدكاظم 3؛ شانظري، جعفر 3؛ محامد، علي 3زاده، مرتضي  فتحي
  .2؛ مودب، رضا 3محمد 

بداشتي نويسندگان مقاالت تاليفي، آقاي اله شود از بين مي  استنباط هاهمانطوري كه از داده
محمد فوالدي با چهار مقاله، و آقاي محمدكاظم شاكر، جعفر شانظري، مرتضـي فتحـي زاده،    و

سـه   هركدام با پورحشمت محمدحسين زهرا حزائي، علي محامد، احمدعابدي، محمدذبيحي و
  .هاي برتر قرار گرفتندمقاله در رتبه

ها به ايـن   يافته " مترجمان و مصححان پراستناد ترين "اين تحقيق  11در پاسخ به سوال 
  .باشد صورت مي

؛ 6؛ خواجـوي، محمـد   6اكبـر   ؛ غفـاري، علـي  18الدين  ؛ آشتياني، جالل18كربن، هانري 
؛ مايـل هـروي،   4؛ بـدوي، عبـدالرحمن   4؛ محقـق، مهـدي   5؛ نيكلسون 5الزمان  فرزوانفر، بديع

؛ موسـوي، حسـين؛   3؛ آهني، غالمحسين 3ولي محالتي، هاشم ؛ رس3؛ مينوي، مجتبي 3نجيب 
زاده  تفضلي، تقي؛ قاضي، عبدالكريم؛ ذبيحي، محمد؛ شانظري، جعفـر؛ كالنتـر، محمـد؛ حسـن    

  .استناد جزء پراستنادترين مصححين بودند 2آملي؛ حسن هركدام با 
ده و از آوردن انـد آورده شـ  در اين قسمت نيز فقط افرادي كه داراي بيشترين تكرار بـوده 

  .خودداري شده است كليه اسامي به دليل حجم زياد
 10الـدين مجتبـوي بـا    مورد و جالل 13بهاءالدين خرمشاهي با ، ن مختلفااز بين مترجم

  .مورد بيشترين استناد را به خود اختصاص داده بودند
مهـاجر   ابوالقاسـم طـاهري و مهـران   ، مـورد  4ن دوم ابراهيم سلطاني، با ادر بين مترجم. 

محمد نبوي تنها مترجم سومي اسـت كـه دو بـار     .م بودندوهركدام با دو مورد استناد در رتبه د
   مورد استناد قرار گرفته بود

فـراهم   14جـدول شـماره    "پراستناد ترين موضوعات "اين تحقيق 12در پاسخ به سوال 
 شده است

 مهپراكندگي موضوعي كتابهاي مورد استناد در اين فصلنا 14جدول 
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  فراواني موضوع فراواني موضوع

  12 منطق 383 فلسفه

  11 اخالق 137 كالم

  10 تاريخ اسالم 76 تفسير شيعه

  10 رجال شيعي 72 حديث شيعه

  9 رجال 66 حديث شيعه

  8  علوم قرآن شيعه 44 فقه شيعه

  7 كليات 22 تصوف

  7 حقوق 18 ادبيات فارسي

  6  علوم قرآن سني 18 حديث سني

  4 فقه سني 16 عربادبيات

  2  انقالب اسالمي 15 فرقه ها

  2 لغات قران 15 فقه تطبيقي

     13 اصول فقه شيعه

توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه بيشترين موضوعاتي كـه   مي 14جدول هاي  بر طبق يافته
، اداسـتن  137كـالم بـا   ، استناد 138حديث با شامل كار رفته است ه در پيوند با موضوع فلسفه ب

 22تصـوف  اسـتناد،   36 ادبياتاستناد،  57 فقهاستناد،  66استناد، حديث شيعه  76تفسير شيعه 
توان پيشنهاد كرد كه مجموعه سازان كتابخانـه   مي بر طبق اين جدول .استناد 19رجال استناد و 

توانند عالوه بر موضوعات فلسفي نسبت بـه   مي هايي كه با موضوعات فلسفي سر و كار دارند
فقـط شـامل مـواردي     14جدول شـماره   كنيمياد آوري مي .ريد اينگونه كتابها نيز اقدام كنند خ

و از احتساب و آوردن استنادهاي . است كه در استنادهاي كتابي بيش از دوبار تكرار شده بودند
  .كتابي كه يكبار تكرار شده بودند، به دليل حجم زياد خودداري شده است

  بحث و نتيجه گيري

شـماره   30در  نشان داده شده است 1در جدول شمار كه  رتباط با سوال اول پژوهشدر ا
اي مقالـه ترجمـه   23مقاله تاليفي و  157مقاله منتشر شده است كه از اين تعداد  180 اين مجله

مشـخص شـد كـه متوسـط       ايمقاله تاليفي و ترجمه 180استناد در  2957از بررسي . باشدمي
  .باشداستناد مي 6 هاستنادها در هر مقال

و سوم پژوهش درباره توزيع مولفان مقاالت براسـاس جنسـيت و    در پاسخ به سوال دوم
 164دهـد از  نشـان مـي   2همانطوري كـه جـدول شـماره    , ميزان مشاركت در كارهاي گروهي
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, نويسـنده زن در تـاليف مقـاالت ايـن فصـلنامه      10نويسـنده مـرد و تنهـا     154نويسنده تعداد 
. مقاله حاصل كار گروهي دو نفري بـوده اسـت   8مقاله تاليفي فقط  157از  .اند اشتههمكاري د

كه نشان دهنده گـرايش   ،به بعد در اين فصلنامه به چاپ رسيده 1381گروهي از سال  كارهاي
  .استمولفان به كارهاي گروهي 

سندگان نوي پژوهش درباره تعيين مقطع تحصيلي و مرتبه علميم چهار ارتباط با سوال در
نفـر از نويسـندگان    63دهنـد مقطـع تحصـيلي    نشان مـي ها  همانطوري كه اين جدول, مقاالت

با مقاله ذكر  هنفر از نويسندگان نامشخص بوده و همرا 72دكتري بوده و مقطع تحصيلي حدود 
نفـر   8و نفر دانشـيار  13, نفر استاديار 68نويسند گان مقاالت هم  درباره مرتبه علمي. نشده بود

نويسنده عضو هيـات   137در كل . نويسنده از لحاظ استخدام مشخص نبود 74وضعيت , ربيم
  .نويسنده عضو هيات علمي نبودند 27علمي دانشگاههاي مختلف بودند و فقط 

تجزيه و تحليل استنادها از لحاظ نوع منبع اطالعـاتي  , پژوهش  6و  5در ارتباط با سوال 
تي در عصـر  كه كتاب به عنـوان بنيـادي تـرين منـابع اطالعـا      دهدنشان مي ها داده و زبان منابع

در حالي كه نشريات ادواري در رتبه دوم قرار , نشيندچنان در صدر ميهاي اطالعاتي همرسانه
استناد بـه زبـان فارسـي و     931استناد به منابع عربي زبان و  1359استناد  2957از  .گرفته است

  .دتعلق دار استناد به زبان التين 667
دهد به دليـل  نشان مي ها داده جهت تعيين منابع هسته همانطوري كه 7در ارتباط با سوال 

ولـي در  . مجالت هسته رشته فلسفه را شناسـايي كـرد    استناد كم به نشريات ادواري نمي توان
نشان دهنده وضعيت استناد يـه ايـن محمـل     8خصوص تعيين كتابهاي پر استناد جدول شماره 

  .باشداطالعاتي مي
هـا   يافتـه همانطوري كـه ايـن   جهت تعيين پراستناد ترين نويسندگان  8در ارتباط با سول 

اسـفار   مورد، 28الميزان  مورد؛ 30مورد؛ االشارات و التنبيهات  44ن، آقركتابهاي  دهدنشان مي
  .جزء پراستنادترين كتابها بوده اند مورد 27اربعه 

 هـا  يافتـه  همانطوري كه ايـن  يسندگان پراستنادخصوص تعيين نودر  9ارتباط با سوال  در
مرتضي مطهري , عالمه حلي, و امام خميني, ابن سينا، عالمه طباطبايي, مالصدرا, دهدنشان مي

 Alvinمنـابع التـين    در بـين نويسـندگان  . انـد گرفته نويسندگان پر استناد قراردر ليست  …و 

plantinga  وChittic, William  وwitgenstom, ludwing در صدر قرار دارند.  
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تنظـيم شـده    11در خصوص پركارترين نويسندگان جدول شماره  10در ارتباط با سوال 
محمد فوالدي با چهار مقالـه،   بداشتي واله انآقاي دهدول نشان مياهمانطوري كه اين جد است
ي زهـرا حزائـي، علـ   خـانم    محمدكاظم شاكر، جعفر شـانظري، مرتضـي فتحـي زاده،    انو آقاي

هاي هركدام باسه مقاله در رتبه محمد حسين حشمت پور محامد، احمدعابدي، محمدذبيحي و
  .برتر قرار گرفتند

الـدين  هـاجالل طبـق يافتـه   پراسـتنادترين مترجمـان و مصـححان،    11در ارتباط با سوال 
-يافتـه  طبقدر بين مترجمان بر . اوليه قرار دارندهاي  مورد در رتبه 18آشتياني و هنري كربن با 

اول هاي  الدين مجتبوي و محمد خوجوي داراي رتبهخرمشاهي و جالل 13جدول شماره  هاي
  .تا سوم بودند

نشـان دهنـده بيشـترين     14جدول شماره پراستنادترين موضوعات  12در ارتباط با سوال 
كار رفته است به ترتيـب شـامل مـوارد زيـر     ه كه در پيوند با موضوع فلسفه باست موضوعاتي 

تصوف  36ادبيات  57استناد فقه  137كالم با ، استناد 138استناد، حديث با  142ت تفسير با اس
  .باشد استناد مي 19رجال  22

  هاپيشنهاد

داشـتن   رغـم بـه روز بـودن و    نشريات علـي  نتايج به دست آمده نشان داده است كه -1
شايسته اسـت كـه علـل    . ستها كمتر مورد استفاده قرار گرفته اجايگاه ويژه در بين ساير رشته

  .و ساير منابع اطالعاتي مورد بررسي قرار گيردها  عدم استفاده از نشريات ادواري، پايان نامه
هايشـان توجـه و دقـت كـافي مبـذول      بهتر است محققان به ذكر منابع و مĤخذ نوشته -2

اختي را مـورد  اطالعـات كتابشـن   شود اسـتنانداردها و قـوانين ذكـر   لذا پيشنهاد مي. داشته باشند
  .دهند مطالعه قرار

هايي در فهرست منابع بخصوص اسامي نويسندگان مشاهده مشكالت و نقص به دليل -3
شود فصلنامه پژوهشهاي فلسفي كالمي بـا يـك ويراسـتار مـاهر     منابع مورد استناد، پيشنهاد مي
  .استنادي همكاري داشته باشد

رشـته فلسـفه دانشـگاه صـورت     هـاي   نامهشود كاري مشابه بر روي پايان پيشنهاد مي -4
رشـته   آنها منابع هسـته هاي  گرفته و نتايج آن با پژوهش حاضر مقايسه شده و از ماحصل يافته
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  .فلسفه مشخص شود
شـوند   مـي  با توجه به اينكه امروزه اكثر منابع به صورت ديجيتال و الكترونيكـي منتشـر   5

 و ديجيتال كـه حـاوي بـه روز تـرين اطالعـات      بهتر است نويسندگان مقاالت از منابع اينترنتي
  باشند استفاده كنند مي

 باشند پيشنهاد مي حاوي اطالعات دست اول و مفيدها  با توجه به اينكه اكثر پايان نامه -6
هـا نيـز    نامـه  شود نويسندگان محترم در انجام تحقيقات خود از اطالعـات منـدرج در پايـان    مي

  استفاده نمايند

 منابع 

هاي تحصيالت تكميلي رشته علوم نامهي پاياناتحليل محتو). 1383(، جوانه آذرانفر .1
التحصيالن داخل كشور و خارج از كشور موجود در رساني فارغكتابداري و اطالع

. 1373-1382پايگاههاي اطالعاتي مركز اطالعات و مدارك علمي ايران بين سالهاي 
رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد طالعنامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اپايان

 تهران شمال

نامه هاي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي تحليل ماخذ پايان). 1378(آژيده، باهر .2
پايان نامه كارشناسي ارشد علوم ). 1370-1376(دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 

 كتابداري و اطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران 

-1377تحليل استنادي مقاالت هنري فارسي طي سالهاي )1386(احمدزاده، سعادت  .3
 .124-109: 1386زمستان 4فصلنامه كتاب، .1384

. 1377-1370استنادي مقاالت فلسفي فارسي طي سالهاي تحليل ) 1380(لقا اشتري، مه .4
 22-8 :تابستان 2، 12، فصلنامه كتاب

، بهار و 3- 1، 3فصلنامه كتاب، . و اطالع سنجيكتابسنجي ). 1371(امير حسيني، مازيار .5
 209-183:زمستان

تجزيه و تحليل استنادهاي مقاالت در برخي نشريات ) . 1374(ميترا ، بني هاشمي .6
پايان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني، . ادواري پزشكي فارسي 

 .دانشكده مديريت و طالع رساني پزشكي
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تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيالن ). 1375(پورشعرباف، الهه  .7
پايان نامه . 1374-1367دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي 

 .دانشگاه تربيت مدرس ، كارشناسي ارشد كتابداري، دانشكده علوم انساني

يان نامه تحليل استنادي پا). 1386(محمدرضا  ،جهان نما تصويري قمصري، فاطمه و .8
: ، پاييز7، 17فصلنامه كتاب، . هاي پژوهشگران پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

75-89 

تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي ) . 1373(جاهد، حسن  .9
در  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني،  پايان نامه. 1368-1372سال هاي 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي

رساني، تحليل استنادي در مجموعه مروري بر اطالعات و اطالع). 1372(حري، عباس .10
 .هاي عمومي كشوردبيرخانه هيئت امناي كتابخانه: تهران

هاي بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله). 1381(نشاط، نرگس حري، عباس و  .11
. 1379مندرج در مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از آغاز تا پايان سال 

 33-1: 2، 32مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 

التحصيالن هاي فارغنامهتحليل استنادي مĤخذ پايان). 1377(خسروي تاج، حميدرضا  .12
كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان در سالهاي 

رساني دانشگاه آزاد نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالعپايان.  1374-1376
 اسالمي واحد تهران شمال

چالش هاي علم سنجي در حوزه علوم انساني در  ) .1386(داورپناه، محمد رضا  .13
 .146-125:2،8.مطالعات تربيتي و روانشناسي .حوزه هاي علممقايسه با ساير 

در مجموعه مباحث بنياني در كتابداري و . كتابسنجي ). 1379( ياني، محمدحسيند .14
 ايكتابخانه رايانه: مشهد، ده مقاله: انراطالع رساني اي

هاي نامهبررسي ميزان كاربرد نشريات ادواري التين در پايان). 1372(نيا، نصرت رياحي .15
. كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، علوم پزشكي ايران و شيراز

 رساني، دانشگاه تربيت مدرسنامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالعپايان
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تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيالن رشته "). 1379(سيفي، ميترا  .16
 "1377 -1367الملل دانشگاه تهران در فاصله سالهاي الملل و روابط بين  حقوق بين

 پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه تهران

تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيالن رشته ). 1379(شفيعي، فريال  .17
پايان نامه . 1370-1377زبان وادبيات عرب دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در سالهاي 

كارشناسي ارشد علوم كتابداري واطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 
 دانشگاه تهران

مجالت : بررسي وضع استناد در مجالت پزشكي فارسي) . 1365(عصاره، فريده  .18
- 1356دانشكده هاي پزشكي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي 

كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي پايان نامه . 1354
 .و روانشناسي دانشگاه تهران

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد . كتابسنجي). 1376(عصاره، فريده  .19
 74-63: 3،4چمران اهواز، 

ن دانشده بررسي استنادهاي پايان نامه هاي فارغ التحصيال). 1373(اهللا فخاري، حبيب .20
، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم 1358-1370بهداشت دانشگاه تهران در سالهاي 

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم، كتابداري و اطالع رساني
 پزشكي ايران

تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته "). 1382(فروزاني، نوشين  .21
: 40، كتابداري،"1379 – 1370ه فني دانشگاه تهران از سال مهندسي معدن دانشكد

103-122. 

تحليل استنادي طرحهاي پژوهشي دانشگاههاي فردوسي مشهد  "). 1381(قزلي، الدن  .22
رساني، كتابداري و اطالع. اجتماعي و علوم پايه كشاورزي/ در دو حوزه علوم انساني 

 .49-35: ، زمستان4، 5

يل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مرتبط با تحل). 1382(كريمي، رضا  .23
. موجود در موسسه تنظيم ونشر آثار حضرت امام خميني) س(حضرت امام خميني 
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پايان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري وا طالع رساني، دانشكده علوم تربيتي و 
 .رواشناسي دانشگاه تهران

مجله . "يل استنادي مجله علوم حديثتحل") 1387.(راضيه ، سليماني، رضا، كريمي .24
 .423-400:زمستان50، 49 .علوم حديث ش

تحليل استنادي مقاالت سه ). 1386(محمد  ،اشرافي كريميان مزيدي، محمدعلي و .25
نشريه علوم كشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، دانش كشاورزي 

 68-51: ، بهار1، 18ب، فصلنامه كتا. دانشگاه تبريز، و تحقيقات كشاورزي

تحليل استنادي مقاالت منتشر شده در مجالت كتابداري ). 1386(كيانمهر، احترام  .26
 123-101: ، تابستان2، 18فصلنامه كتاب ). 1375-1382(

مجله . ترجمه عبدالحسين فرج پهلو. چگونه استاد كنيم؟ ). 1376(گارفيلد، يوجين  .27
- 127: 2-1، شماره هاي 4، 3مران اهواز، علوم تربيتي و روانشاسي دانشگاه شهيد چ

141 

هاي دانشگاه امام صادق نامهتحليل استنادي منابع و مĤخذ پايان). 1383(زاده، علي لوك .28
دانشگاه  رسانياطالعنامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و پايان.  1372-1368) ع(

 آزاد اسالمي واحد تهران شمال

- ي وضع استناد در مجالت فارسي كتابداري و اطالعبررس). 1376(فاطمه  محمدزاده، .29

پايان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و . 1374رساني جاري از آغاز نشر تا پايان 
 .اطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران

 30 تحليل استنادي مقاالت منتشر شده در). 1386(محمدي، مهدي و متقي دادگر، امير  .30
كتابداري و ا . 1384-1376بين سالهاي  "كتابداري و اطالع رساني "فصلنامه  شماره
 36-7: 1386، تابستان 10، 2رساني، طالع

تحليل استنادي پايان نامه . متقي دادگر ،امير مهري و، ايزدي يگانه، محمدي، مهدي .31
سياسي  هاي كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا، فقه و مباني حقوق اسالمي و علوم

، طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي. موجود در كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
1387 
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هاي كارشناسي ارشد رشته نامهبررسي استنادي مĤخذ پايان). 1381(مرادي، بهزاد  .32
 .1379-1371هاي اصفهان و شيراز بين سالهاي آموزش زبان انگليسي در دانشگاه

 رساني دانشگاه شيرازارشد علوم كتابداري و اطالعنامه كارشناسي پايان

 تحليل استنادي). 1384(مظفري غربا، رستم و فدايي عراقي غالمرضا و حري عباس  .33
- 1383(هاي دكتري شيمي دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرستطبيقي پايان نامه

 .43-15: 39كتابداري، ). 1376

. قاالت در مجالت علوم اطالع رسانيبررسي استنادي م). 1384(مقصودي دريه،  .34
، كتابداري، 1379 – 1378كتابداري در سال  فصلنامه پيام كتابخانه، فصلنامه كتاب و

39 ،23-39 

تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه ). 1381(محمدعلي  ،كريميان مزيدي مهراد، جعفر و .35
شيراز و فردوسي هاي كارشناسي ارشد آبياري دانشگاههاي شهيد چمران اهواز، تهران، 

: ، زمستان1، 19مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، ). 1367-1377(مشهد 
1-13 

تحليل استنادي مĤخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيالن رشته ). 1379(هراتي، طلعت  .36
پايان نامه .  1376 – 1374مديريت دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سالهاي 

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي . وم كتابداري و اطالع رسانيكارشناسي ارشد عل
 .دانشگاه تهران
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