
  

 

 
 
 
 
 

حکمت و  ۀرفتار استنادی نويسندگان مقاالت فصلنامتحليل 

 (5938-5939)ی )ره( ئفلسفه دانشگاه عالمه طباطبا

 مهدی بهنيافر
 )نويسندۀ مسوول(

 اميرحسين رجب زاده عصارها

 زهره عباسيان

 چکيدهچکيده
اکمت و  ۀمنتشرشده در فصلنام مقاالتبررسي وضعيت استنادی  هپژوهش ااضر ب

. ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش     پـردازد  مـي  1787تا  1748سازۀ   رۀ دهدو درفلسفه 
هـای آمـاری    قابليـت ها با اسـتفاده از   انجام شده و دادهو بررسي کيفي تحليل استنادی 

هـايي بـه تحليـل آمـاری      در اين تحليل، بخش. اند شدهافزار اکسل تجزيه و تحليل  نرم
ان استناد به انواع اقالم علمي، وضعيت زبـاني  مآخذ مقاالت، متوسط تعداد استنادها، ميز

 های موضوعي مقاالت اختصاص يافته است. مآخذ، ميزان خوداستنادی و اوزه
هـايي   گيری اين پژوهش هم ده فقره تحليل کيفي در اوزه در قسمت بحث و نتيجه

سنجي و اخالح پژوهش عرضه شده است. گرايش کم اين توزيـدات   مانند: نوآوری، علم
در اين مقـاالت  « نوآوری»و ساير منابع، مسولۀ  ها کتابي به مقاالت در مقايسه با فلسف

و نسبت آن بـا نـوآوری، سـهم نـاچيز     « يسندگيچند نو»و رابطۀ آن با کميت استنادها، 
توزيدات بومي در توزيدات جهاني اين اوزه، گرايش زباني مآخـذ مقـاالت و نيـز نسـبت     

کـار  »های قابل استخراج دربارۀ  ی مجله و نيز دالزتخوداستنادی نويسنده و خوداستناد
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هـا   محورهايي هستند که مدزول آن ازجملهي، علوم انسانتر  های نظری در اوزه« جمعي
عنوان يکـي   در اين پژوهش و در ارتباط با تحليل استنادی انجام شده در اوزۀ فلسفه به

 اند. گرفتههای اصلي علوم انساني در ايران مورد توجه قرار  از اوزه

رفتار استنادی، تحليل اسـتنادی، فلسـفه، خوداسـتنادی، نـوآوری،      :واژگان کليدی
 .سنجي، اخالح پژوهش علم

 

 مقدمه

های علمي هر اوزه، سهم های علمي هر اوزه، سهم   روزترين مقاالت و آخرين يافتهروزترين مقاالت و آخرين يافته  های اخير، نشريات علمي، با انتشار بههای اخير، نشريات علمي، با انتشار به  در دههدر دهه
اند. با افزايش کمي و کيفي مجالت علمي در اند. با افزايش کمي و کيفي مجالت علمي در   داشتهداشتههای مختلف علمي های مختلف علمي   سزايي در پيشبرد دانش در رشتهسزايي در پيشبرد دانش در رشته  بهبه

يکـي از  يکـي از    11تحليـل اسـتنادی  تحليـل اسـتنادی    ..ضرورت يافته استضرورت يافته استداخل کشور، بحث ارزيابي اين نشريات نيز بيش از پيش داخل کشور، بحث ارزيابي اين نشريات نيز بيش از پيش 
گيـرد و  گيـرد و    ست که برای ارزيابي زوايايي از عملکرد نشريات مورد استفاده قـرار مـي  ست که برای ارزيابي زوايايي از عملکرد نشريات مورد استفاده قـرار مـي  11های تحليل محتواهای تحليل محتوا  روشروش

هـا کمـك شـايان    هـا کمـك شـايان      و اصالح عملکرد آنو اصالح عملکرد آنها ها آنآنبه ارتقای سط، علمي به ارتقای سط، علمي ه ه اطالعاتي به دست دهد کاطالعاتي به دست دهد کتواند تواند   ميمي
 ..توجهي کندتوجهي کند

هايي هايي   که متون علمي در اوزهکه متون علمي در اوزه  ينيناا. با توجه به . با توجه به روش تحليل استنادی بر مبنای مفهوم استناد استوار استروش تحليل استنادی بر مبنای مفهوم استناد استوار است
ار ار تر از خود را مورد استفاده قـر تر از خود را مورد استفاده قـر   ي متون پيشي متون پيشنوعنوع  بهبهمانند فلسفه و ازهيات، افزون بر آراء شخصي فيلسوف، مانند فلسفه و ازهيات، افزون بر آراء شخصي فيلسوف، 

تواند اـاوی مضـامين و معـاني مفيـدی باشـد.      تواند اـاوی مضـامين و معـاني مفيـدی باشـد.        های بعدی ميهای بعدی مي  ها در پژوهشها در پژوهش  دهند، نحوۀ استفاده از آندهند، نحوۀ استفاده از آن  ميمي
هستند هستند     های مختلف و در نتيجه داليل استناد متنوعهای مختلف و در نتيجه داليل استناد متنوع  هرچند در هنگام نگارش علمي داليل استفاده از متنهرچند در هنگام نگارش علمي داليل استفاده از متن

  قابلقابل، اما باز هم نوع رابطۀ ميان استنادکننده و استناد شونده در متون علمي، ، اما باز هم نوع رابطۀ ميان استنادکننده و استناد شونده در متون علمي، ((77-11: : 17411741)اری و نشاط، )اری و نشاط، 
 ااوی اطالعاتي سودمند است. ااوی اطالعاتي سودمند است. و و   مطازعهمطازعه  

. ارزيابي کمي و کيفي دانشمندان، انتشارات و مؤسسات 1اند از:  سه کاربرد مهم تحليل استنادی عبارت
. جستجو و ارزيابي اطالعات. تحليل استنادی به فهـم  7. مطازعۀ توسعۀ تاريخي علم و فناوری و 1علمي، 

کند و هم بـه دانشـمندان در آشـنايي بـا      مك ميچگونگي تحوالت علم و کشف مسير هر رشتۀ علمي ک
. تحليـل  ((7474: : 17331733)عصـاره،  )عصـاره،  کند های سودمندی ارائه مـي  شناسي مبادزۀ اطالعات علمي راهنمايي جامعه

هايي است که  روشيکي از انواع  ،سنجي برای سنجش توزيدات علمي عنوان يکي از فنون علم بهاستنادی 
مآخذ مورد استناد . اين نوع تحليل، سازد را ميسر ميمنشورات علمي بندی  امکان ارزيابي، مقايسه و سط،

ها و رفتارهای پژوهشگران را در استفاده از مآخذ ديگر در  ها، گرايش عادتطور  ينهمو  و روابط بين مآخذ
 هـا ارائـه   سـازی کتابخانـه   مفيدی برای مجموعـه  های بيني و پيشکند  را بررسي ميهنگام نگارش مقازه 

. اين رفتارها باشدهای مختلف علمي  ساز درک ازگوهای استفاده از مآخذ در رشته زمينهتواند  دهد. و مي مي
چگونگي استفاده از منابع، نوع تأکيد بر مادۀ »رفتار استنادی شامل  اند. نام گرفته 7اصطالاا  رفتار استنادی
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تکرار کاربرد برخي منابع و گرايش به متوني با يك زبان خاص و مـواردی از ايـن نـوع    اطالعاتي خاص، 
توان به ازگوهايي کلي از استناددهي دست يافت که بـر   ترتيب، مي ينا به. ((11: : 17411741)اری و نشاط،)اری و نشاط،«است
 های مختلف علمي ااکم هستند. اوزه

 بيان مسئله

ه فلسفه ه فلسفه مجلۀ علمي گرومجلۀ علمي گرو« )« )فصلنامۀ اکمت و فلسفهفصلنامۀ اکمت و فلسفه»»توان عملکرد ده سازۀ توان عملکرد ده سازۀ   با توجه به مقدمۀ اخير، ميبا توجه به مقدمۀ اخير، مي
اال، بر پايـۀ ايـن تحليـل،    اال، بر پايـۀ ايـن تحليـل،      ينيندرعدرعرا با روش تحليل استنادی بررسي کرد و را با روش تحليل استنادی بررسي کرد و   ،،(()ره()ره(دانشگاه عالمه طباطباييدانشگاه عالمه طباطبايي

 های مرتبط با توزيد علم در اين اوزه ترتيب داد.های مرتبط با توزيد علم در اين اوزه ترتيب داد.  ای با نتايج پژوهشای با نتايج پژوهش  مقايسهمقايسه
ل ل سـا سـا   88شروع به کار کرد و بعـد از  شروع به کار کرد و بعـد از    ««تخصصيتخصصي-علميعلمي»»يك مجلۀ يك مجلۀ   عنوانعنوان  بهبه  17481748در سال در سال   اين نشريه،اين نشريه،

ازمللـي  ازمللـي    های مختلفي مانند نمايه بـين های مختلفي مانند نمايه بـين   پايگاهپايگاه  شد. اين فصلنامه درشد. اين فصلنامه در« « پژوهشيپژوهشي-علميعلمي»»موفق به کسب درجۀ موفق به کسب درجۀ 
Philosophers’ Index   پايگاه استنادی علوم جهـان اسـالم   ، پايگاه استنادی علوم جهـان اسـالم ،ISC ، ،   ،پايگـاه مجـالت   پايگـاه مجـالت   گوگـل اسـکازر،   گوگـل اسـکازر

ي ي ئئطباطبـا طباطبـا   نورمگز، مگيران، مرکز اطالعات و مدارک جهاد دانشگاهي و سامانه نشريات دانشـگاه عالمـه  نورمگز، مگيران، مرکز اطالعات و مدارک جهاد دانشگاهي و سامانه نشريات دانشـگاه عالمـه  
مـتن بـر روی سـامانه نشـريات     مـتن بـر روی سـامانه نشـريات       تمـام تمـام   صـورت صـورت   و بهو به  ((تاتا  بيبي  ،،17811781)فصلنامه اکمت و فلسفه، )فصلنامه اکمت و فلسفه،   شودشود  نمايه مينمايه مي

آخـذ مقـاالت ايـن فصـلنامه     آخـذ مقـاالت ايـن فصـلنامه     در پـژوهش ااضـر، بـه بررسـي م    در پـژوهش ااضـر، بـه بررسـي م      دانشگاه قابل مشاهده و دريافـت اسـت.  دانشگاه قابل مشاهده و دريافـت اسـت.  
و برخـي  و برخـي  نويسـندگان ايـن مقـاالت در اسـتفاده از آثـار ديگـران       نويسـندگان ايـن مقـاالت در اسـتفاده از آثـار ديگـران       استنادی استنادی ها و رفتار ها و رفتار   تا گرايشتا گرايشايم ايم   پرداختهپرداخته
 مشخص شود.مشخص شود.سنجي سنجي   های اين رفتار در اوزۀ علمهای اين رفتار در اوزۀ علم  دالزتدالزت

 پژوهش هدف

اکمـت و فلسـفه طـي دورۀ    اکمـت و فلسـفه طـي دورۀ      ۀۀبا هدف کشف رفتار استنادی نويسندگان مقاالت فصـلنام با هدف کشف رفتار استنادی نويسندگان مقاالت فصـلنام   ،،اين پژوهشاين پژوهش
هـای زيـر،   هـای زيـر،     و کوشش شده تا ضمن دستيابي به پاسخ پرسـش و کوشش شده تا ضمن دستيابي به پاسخ پرسـش   ريزی شده استريزی شده است  طرحطرح  17871787-17481748سازۀ سازۀ   دهده
سـنجي بـه   سـنجي بـه     هايي که در اوزۀ علمهايي که در اوزۀ علم  اهداف فرعي اين پژوهش، نتايج پژوهش ااضر در کنار دالزتاهداف فرعي اين پژوهش، نتايج پژوهش ااضر در کنار دالزت  عنوانعنوان  بهبه

 همراه دارند، تبيين شوند.همراه دارند، تبيين شوند.

 های پژوهش پرسش

ت فصلنامۀ اکمت و فلسفه در هـر شـماره و در   ت فصلنامۀ اکمت و فلسفه در هـر شـماره و در   پژوهش ااضر، ضمن بررسي تعداد و پراکندگي مقاالپژوهش ااضر، ضمن بررسي تعداد و پراکندگي مقاال
 های زير پاسخ خواهد داد:های زير پاسخ خواهد داد:  بازۀ زماني ده سازۀ مورد بررسي، به پرسشبازۀ زماني ده سازۀ مورد بررسي، به پرسش

 چقدر است؟نرخ متوسط استناد و شمار متوسط مآخذ مورد استناد در مقاالت اين فصلنامه  .1

 ها به چه صورت است؟ طور جنسيت آن تعدد نويسندگان مقاالت اين فصلنامه و همين .1

 هايي هستند؟ مآخذ مورد استناد  اين مقاالت به چه زبان .7

 انواع مختلف مواد اطالعاتي چگونه است؟ استفاده ازميزان  .8
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 ميزان پراکندگي مقاالت اين مجله در موضوعات مختلف به چه صورت است؟ .6

 ميزان خوداستنادی پژوهشگران و خوداستنادی مجله به چه اندازه است؟ .5

طور برخي مالاظات پيرامون اخالح پژوهش قابل استخراج از اقالم  همين شناسانه و های علم دالزت .3
 اطالعاتي فوح چيست؟

 پژوهش ۀروش و جامع

  يسييسيتمام مقاالتِ فارسي و انگلتمام مقاالتِ فارسي و انگل  مآخذمآخذ  به روش تحليل استنادی است.به روش تحليل استنادی است.  وو  پيمايشيپيمايشياز نوع از نوع پژوهش ااضر، پژوهش ااضر، 
يـق  يـق  از طراز طر، ، سـازه اسـت  سـازه اسـت    دورۀ دهدورۀ ده  که يكکه يك  17871787اکمت و فلسفه از ابتدا تا پايان سال اکمت و فلسفه از ابتدا تا پايان سال   ۀۀفصلنامفصلنام  ازاز  شمارهشماره  8888

کـه در هنگـام انجـام ايـن     کـه در هنگـام انجـام ايـن       1111و و   1818پايگاه مجالت تخصصي نور )نورمگز( دريافت شد و مجلـۀ شـمارۀ   پايگاه مجالت تخصصي نور )نورمگز( دريافت شد و مجلـۀ شـمارۀ   
تهيه شد؛ ازبته در هنگام انتشار ايـن مقازـه تمـامي    تهيه شد؛ ازبته در هنگام انتشار ايـن مقازـه تمـامي    پژوهش در اين پايگاه موجود نبود، به صورت فيزيکي پژوهش در اين پايگاه موجود نبود، به صورت فيزيکي 

مقاالت مذکور مـورد  مقاالت مذکور مـورد    قرار گرفته است. سپس مآخذقرار گرفته است. سپس مآخذها بر روی پايگاه رسمي مجله و پايگاه ياد شده ها بر روی پايگاه رسمي مجله و پايگاه ياد شده   شمارهشماره
داشتند و از اازـت مقـاالت علمـي خـارج     داشتند و از اازـت مقـاالت علمـي خـارج     يا معرفي کتاب يا معرفي کتاب مقاالتي که شکل سرمقازه مقاالتي که شکل سرمقازه بررسي قرار گرفت. بررسي قرار گرفت. 

متنـي ايـن   متنـي ايـن     تمـام اسـتنادهای درون  تمـام اسـتنادهای درون    پس از دريافت فايل مقاالت،پس از دريافت فايل مقاالت،اين پژوهش خارج شدند. اين پژوهش خارج شدند.   دامنۀدامنۀبودند، از بودند، از 
افـزار  افـزار    افـزار اکسـل، از ايـن نـرم    افـزار اکسـل، از ايـن نـرم      ها و ورود اطالعات بـه نـرم  ها و ورود اطالعات بـه نـرم    ج دادهج دادهنيز بررسي شد. پس از استخرانيز بررسي شد. پس از استخرا  مقاالتمقاالت

مجموعـه  مجموعـه  های اين تحليل، آمارگيری اسـتفاده از  های اين تحليل، آمارگيری اسـتفاده از    ويژگيويژگي  ازجملهازجملهها استفاده شد. ها استفاده شد.   عنوان ابزار پردازش دادهعنوان ابزار پردازش داده  بهبه
مستقل و بررسي ميزان خوداستنادی نويسـنده و  مستقل و بررسي ميزان خوداستنادی نويسـنده و    صورتصورت  بهبهعنوان يك منبع اطالعاتي، عنوان يك منبع اطالعاتي،   همايشي بههمايشي به  مقاالتمقاالت

 دی مجالت است.دی مجالت است.خوداستناخوداستنا

 مفاهيم کليدی

هـا و  هـا و    ای که بر اساس توزيدات و انتشـارات علمـي کشـورها، دانشـگاه    ای که بر اساس توزيدات و انتشـارات علمـي کشـورها، دانشـگاه      رشتهرشته  ای ميانای ميان  اوزهاوزه  ::سنجیسنجی  علمعلم

 ..((8686: : 17481748)عصاره، )عصاره، پردازدپردازد  ها ميها مي  دانشمندان، به ارزيابي و مقايسۀ آندانشمندان، به ارزيابي و مقايسۀ آن
ـ     های کتابهای کتاب  يکي از روشيکي از روش  تحليل استنادی:تحليل استنادی: ـ   سنجي که بـه ارزيـابي مت ون علمـي بـر اسـاس شـمارش     ون علمـي بـر اسـاس شـمارش     سنجي که بـه ارزيـابي مت

 ..((7878: : 17331733)عصاره، )عصاره، پردازدپردازد  گرفته به آن متون ميگرفته به آن متون مي  استنادهای تعلقاستنادهای تعلق
اصطالاي که به مجموعۀ رفتارهای نويسـندگان در هنگـام اسـتفاده از منـابع بـرای      اصطالاي که به مجموعۀ رفتارهای نويسـندگان در هنگـام اسـتفاده از منـابع بـرای        رفتار استنادی:رفتار استنادی:

ها شامل چگونگي استفاده از منابع، نوع تأکيد بـر مـواد خـاص،    ها شامل چگونگي استفاده از منابع، نوع تأکيد بـر مـواد خـاص،    شود. اين رفتارشود. اين رفتار  نگارش اثر جديد، گفته مينگارش اثر جديد، گفته مي
دسـت  دسـت    يـن يـن ازاازاشـده بـه زبـاني خـاص و مـواردی      شـده بـه زبـاني خـاص و مـواردی        تکرار کاربرد شماری از منابع و گرايش به متونِ نگاشـته تکرار کاربرد شماری از منابع و گرايش به متونِ نگاشـته 

 ..((11: : 17411741)اری و نشاط، )اری و نشاط، شودشود  ميمي
شـونده  شـونده    افتد که منبع اسـتنادکننده و منبـع اسـتناد   افتد که منبع اسـتنادکننده و منبـع اسـتناد     اين پديده زماني اتفاح مياين پديده زماني اتفاح مي  خوداستنادی نويسنده:خوداستنادی نويسنده:

کوشـا و  کوشـا و  نقـل در  نقـل در    18881888و گامي و همکـاران  و گامي و همکـاران    18871887اکسنز اکسنز   ))اشند اشند دست کم يك نويسندۀ مشترک داشته بدست کم يك نويسندۀ مشترک داشته ب
گذاری کيفيت گذاری کيفيت   که ارزشکه ارزش  ينينااسنجي و ارزيابي انتشارات، با توجه به سنجي و ارزيابي انتشارات، با توجه به   های علمهای علم  . در نظام. در نظام((1515: : 11744744طباطبايي، طباطبايي، 
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ها ديد مثبتي وجود ندارد؛ هرچند که شمار ها ديد مثبتي وجود ندارد؛ هرچند که شمار   مقاالت، وابستگي زيادی به تعداد استنادها دارد، به خوداستنادیمقاالت، وابستگي زيادی به تعداد استنادها دارد، به خوداستنادی
ال بـودن ميـزان   ال بـودن ميـزان   هـای مختلـف گريزناپذيرنـد و گـاهي بـا     هـای مختلـف گريزناپذيرنـد و گـاهي بـا       قابل توجهي از اسـتنادها در علـوم و تخصـص   قابل توجهي از اسـتنادها در علـوم و تخصـص   

 های يك اوزه يا نشاني از بسيار تخصصي بودن آن اوزه باشد.های يك اوزه يا نشاني از بسيار تخصصي بودن آن اوزه باشد.  تواند از ويژگيتواند از ويژگي  خوداستنادی ميخوداستنادی مي
ای کـه در همـان   ای کـه در همـان     ای در يك مجله به مقازهای در يك مجله به مقازه  دهد که مقازهدهد که مقازه  اين پديده زماني رخ مياين پديده زماني رخ مي  خوداستنادی مجله:خوداستنادی مجله:

طور کـه دربـارۀ   طور کـه دربـارۀ     (. همان(. همان1515: : 17441744نقل در کوشا و طباطبايي نقل در کوشا و طباطبايي   18411841، استناد کند. )الواني ، استناد کند. )الواني منتشرشدهمنتشرشدهمجله مجله 
های ارزيابي به تعداد استناد، خود استنادی مجله نيـز  های ارزيابي به تعداد استناد، خود استنادی مجله نيـز    خوداستنادی نويسنده بيان شد، با توجه به تکيۀ نظامخوداستنادی نويسنده بيان شد، با توجه به تکيۀ نظام

 محل بحث است.محل بحث است.

 های پژوهش محدوديت

 شناختي مآخذ از جمله ناشر، تاريخ و محل نشر؛شناختي مآخذ از جمله ناشر، تاريخ و محل نشر؛. انواع نقص در اطالعات کتاب. انواع نقص در اطالعات کتاب11
 انگي درج نام مؤزفان و مآخذ؛انگي درج نام مؤزفان و مآخذ؛. يکدست نبودن استنادها و چندگ. يکدست نبودن استنادها و چندگ11
دقت از سوی نويسندگان درونِ مـتن کـه بررسـي رفتـار اسـتنادی      دقت از سوی نويسندگان درونِ مـتن کـه بررسـي رفتـار اسـتنادی        . استنادهای نادرست، ناقص و کم. استنادهای نادرست، ناقص و کم77

 سازد.سازد.  پژوهشگر را با اختالل مواجه ميپژوهشگر را با اختالل مواجه مي

 پژوهش ۀپيشين

های پرشماری با استفاده از روش تحليل استنادی و با عنوان رفتـار اسـتنادی صـورت گرفتـه     های پرشماری با استفاده از روش تحليل استنادی و با عنوان رفتـار اسـتنادی صـورت گرفتـه       پژوهشپژوهش
تر با اوزۀ علمـي فلسـفه اسـت. شـناخت پيشـينۀ      تر با اوزۀ علمـي فلسـفه اسـت. شـناخت پيشـينۀ        های مرتبطهای مرتبط  در اينجا تأکيد نخست بر پژوهشدر اينجا تأکيد نخست بر پژوهش  است. امااست. اما
ها باز ها باز   های انجام شده در اين زمينه، راه را برای مطازعۀ تطبيقي نتايج اين پژوهش و ديگر پژوهشهای انجام شده در اين زمينه، راه را برای مطازعۀ تطبيقي نتايج اين پژوهش و ديگر پژوهش  پژوهشپژوهش

راه را بـرای  راه را بـرای  يژه در باب نشريات اکمي و فلسـفي،  يژه در باب نشريات اکمي و فلسـفي،  وو  بهبههای داخلي و خارجي های داخلي و خارجي   کند. مرور پيشينه پژوهشکند. مرور پيشينه پژوهش  ميمي
 گشايد.گشايد.  های ااکم بر نشريۀ مورد بحث ما ميهای ااکم بر نشريۀ مورد بحث ما مي  با شاخصبا شاخص  هاها  آنآنهای های   تطبيق شاخصتطبيق شاخص

 پيشينۀ پژوهش در ايران

ای بـه  ای بـه    ، در مقازـه ، در مقازـه ((17441744))عمـوقين  عمـوقين      دادگر،کريمي و عبادازهدادگر،کريمي و عبادازه    متقيمتقيشده، شده،   های يافتهای يافت  ترين پيشينهترين پيشينه  در مرتبطدر مرتبط
هـای  هـای    منتشـر بـين سـال   منتشـر بـين سـال   « « های فلسفي کالمـي های فلسفي کالمـي   پژوهشپژوهش»»شماره از فصلنامه شماره از فصلنامه   7878تحليل استنادی مقاالت تحليل استنادی مقاالت »»

نويسندگان مقـاالت، مـرد بودنـد و    نويسندگان مقـاالت، مـرد بودنـد و      درصددرصد  8888پرداختند. بر اساس اين پژوهش، بيش از پرداختند. بر اساس اين پژوهش، بيش از « « 17431743تا تا   17541754
ترتيب قرآن، اشارات و تنبيهات، ترتيب قرآن، اشارات و تنبيهات،   ها بهها به  ين کتابين کتابپر استنادترپر استنادتراالت، يك نويسنده داشتند. االت، يك نويسنده داشتند. مقمق  درصددرصد  8686بيش از بيش از 

سـينا، عالمـه طباطبـايي و امـام     سـينا، عالمـه طباطبـايي و امـام       تفسير ازميزان، اسفار اربعه و پر استنادترين نويسندگان هم مالصدرا، ابنتفسير ازميزان، اسفار اربعه و پر استنادترين نويسندگان هم مالصدرا، ابن
به منابع عربي بـيش  به منابع عربي بـيش    ها بيش از ساير منابع اطالعاتي استفاده شده بودند و استنادها بيش از ساير منابع اطالعاتي استفاده شده بودند و استناد  خميني )ره( بودند. کتابخميني )ره( بودند. کتاب

 از منابع فارسي و انگليسي بود.از منابع فارسي و انگليسي بود.
شـماره از مقـاالت   شـماره از مقـاالت     7878به تحليـل اسـتنادی   به تحليـل اسـتنادی     ((17881788))همايي، سليماني و افشار همايي، سليماني و افشار در پژوهش مرتبط ديگر، در پژوهش مرتبط ديگر، 

درصـد  درصـد    8484مقازه؛ يعني بـيش از  مقازه؛ يعني بـيش از    173173مقازه از مقازه از   176176د. د. پرداختنپرداختن« « معرفت فلسفيمعرفت فلسفي»»پژوهشي پژوهشي -فصلنامۀ علميفصلنامۀ علمي
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استناد گزارش شـده بـود. بـاز هـم بـه      استناد گزارش شـده بـود. بـاز هـم بـه        1111مقاالت، يك نويسنده داشت و ميانگين تعداد استناد هر مقازه، مقاالت، يك نويسنده داشت و ميانگين تعداد استناد هر مقازه، 
استنادها به منابع عربي استنادها به منابع عربي   درصددرصد  8484درصد بيشتر از ساير منابع، استناد شده بود و ادود درصد بيشتر از ساير منابع، استناد شده بود و ادود   8888ها با ادود ها با ادود   کتابکتاب

ين ين پـر اسـتنادتر  پـر اسـتنادتر  اهلل مصـباح يـزدی، عالمـه طباطبـايي و شـهيد مطهـری       اهلل مصـباح يـزدی، عالمـه طباطبـايي و شـهيد مطهـری         سينا، آيتسينا، آيت  بودند. مالصدرا، ابنبودند. مالصدرا، ابن
ين منابع ين منابع پر استنادترپر استنادترهای شفاء، اسفار، مجموعه آثار شهيد مطهری و اشارات و تنبيهات های شفاء، اسفار، مجموعه آثار شهيد مطهری و اشارات و تنبيهات   نويسندگان و کتابنويسندگان و کتاب

 بودند.بودند.
پرداخـت  پرداخـت  « « 17331733-17381738های های   تحليل استنادی مقاالت فلسفي فارسي طي سالتحليل استنادی مقاالت فلسفي فارسي طي سال»»نيز به نيز به   ((17481748))اشتری اشتری 

اسـتنادها بـه   اسـتنادها بـه     درصددرصد  8787استناد گزارش کرده است. بيش از استناد گزارش کرده است. بيش از   1616و ميانگين استناد را برای اين نوع مقاالت، و ميانگين استناد را برای اين نوع مقاالت، 
شد. بيشترين اسـتنادها از  شد. بيشترين اسـتنادها از  ين زبان منابع شناخته ين زبان منابع شناخته پر استنادترپر استنادتر، ، درصددرصد  7878کتاب صورت گرفته بود و عربي با کتاب صورت گرفته بود و عربي با 

مجـالت هسـته   مجـالت هسـته     عنـوان عنـوان   بـه بـه بُعد جغرافيايي به منابع ايراني صورت گرفته بود. خردنامۀ صدرا و نامـۀ مفيـد   بُعد جغرافيايي به منابع ايراني صورت گرفته بود. خردنامۀ صدرا و نامـۀ مفيـد   
 ترين مجالت( اين اوزه معرفي شدند.ترين مجالت( اين اوزه معرفي شدند.  )پراستفاده)پراستفاده

با تحليـل  با تحليـل    ((17431743  ))کريمي و سليمانيکريمي و سليمانيدر پژوهشي که از جهاتي به قلمرو پژوهش کنوني نزديك است، در پژوهشي که از جهاتي به قلمرو پژوهش کنوني نزديك است، 
اسـتناد و  اسـتناد و    8،68،6استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اديث، گزارش کردند که ميانگين استنادها برای هر مقازـه  استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اديث، گزارش کردند که ميانگين استنادها برای هر مقازـه  

درصـد( بيشـترين   درصـد( بيشـترين     4747روند. باز هم زبان عربي )ادود روند. باز هم زبان عربي )ادود   درصد( به شمار ميدرصد( به شمار مي8181ين منابع )ين منابع )پر استنادترپر استنادترها ها   ابابکتکت
ها به خود اختصاص داد و بيشترين ارتباط موضوعي بين علم اديث با موضوعات ها به خود اختصاص داد و بيشترين ارتباط موضوعي بين علم اديث با موضوعات   استنادها را در بين زباناستنادها را در بين زبان
 رجال، تفاسير و علوم قرآني گزارش شد. رجال، تفاسير و علوم قرآني گزارش شد.   فقه، سرگذشتنامه، علم فقه، سرگذشتنامه، علم 

( رفتار ( رفتار 17411741شناسي، شبيه به پژوهش ااضر است، اری و نشاط )شناسي، شبيه به پژوهش ااضر است، اری و نشاط )  گر که از زحاظ روشگر که از زحاظ روشدر پژوهشي ديدر پژوهشي دي
انـد.  انـد.    سـازه بررسـي کـرده   سـازه بررسـي کـرده     1111ای ای   شناسي و علوم تربيتي را در دورهشناسي و علوم تربيتي را در دوره  استنادی نويسندگان مقاالت مجلۀ رواناستنادی نويسندگان مقاالت مجلۀ روان

گـزارش شـده و ازبتـه اکثـر مآخـذ هـم       گـزارش شـده و ازبتـه اکثـر مآخـذ هـم       « « مدارمدار  کتابکتاب»»رفتار استنادی نويسندگان مقاالت در اين اوزه هم رفتار استنادی نويسندگان مقاالت در اين اوزه هم 
 زبان هستند.زبان هستند.  نگليسي نگليسي اا

مجلۀ مطازعات ادبيات تطبيقي را با روش تحليل استنادی بررسي و گـزارش  مجلۀ مطازعات ادبيات تطبيقي را با روش تحليل استنادی بررسي و گـزارش    ((17871787))  چمازکتيچمازکتي    نژادنژاد  عليعلي
منابع اطالعـاتي را  منابع اطالعـاتي را    درصددرصد  8888ها ادود ها ادود   ای بوده و کتابای بوده و کتاب  نويسندهنويسنده  درصد مقاالت به صورت تكدرصد مقاالت به صورت تك  6161کرده که کرده که 

 مآخذ اين مقاالت هم فارسي بود.مآخذ اين مقاالت هم فارسي بود.  درصددرصد  3131دهند. زبان ادود دهند. زبان ادود   تشکيل ميتشکيل مي
پس از تحليل استنادی مقـاالت اـوزۀ مـديريت، تعـداد متوسـط      پس از تحليل استنادی مقـاالت اـوزۀ مـديريت، تعـداد متوسـط        ((17481748))  معمارمعمار  نبي و مختارینبي و مختاری  مختاریمختاری

و انگليسـي بـا   و انگليسـي بـا   « « هـا هـا   کتـاب کتـاب »»استنادها به استنادها به   درصددرصد  5858استناد گزارش کردند. بيش از استناد گزارش کردند. بيش از   14،314،3استناد هر مقازه را استناد هر مقازه را 
 ين زبان است.ين زبان است.پر استنادترپر استنادترهم هم   درصددرصد  3636بيش از بيش از 

(، (، 4141تـا  تـا    6161سال )سال )  7878رساني در طي رساني در طي   با تحليل استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اطالعبا تحليل استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اطالع  ((17461746))  شهرياریشهرياری
ـ   5858گزارش کرد که بيش از گزارش کرد که بيش از  انگين اسـتنادها  انگين اسـتنادها  درصد استنادها به منابع انگليسي زبان صورت گرفته بود. ميـ درصد استنادها به منابع انگليسي زبان صورت گرفته بود. مي

نويسندگان، مـرد بودنـد. در   نويسندگان، مـرد بودنـد. در     درصددرصد  3838درصد از مقاالت دارای يك نويسنده و درصد از مقاالت دارای يك نويسنده و   4545استناد، بيش از استناد، بيش از   44ادود ادود 
ين منـابع مشـخص شـدند.    ين منـابع مشـخص شـدند.    پـر اسـتنادتر  پـر اسـتنادتر  درصد درصد   7777درصد و سپس نشريات با درصد و سپس نشريات با   8181ها با ها با   اين پژوهش کتاباين پژوهش کتاب

اسـتناد  اسـتناد    1313نيز با تحليل استنادی مقاالت نشريۀ هنرهای زيبا تعداد متوسط اسـتنادها را  نيز با تحليل استنادی مقاالت نشريۀ هنرهای زيبا تعداد متوسط اسـتنادها را    ((17451745))    زادهزاده  اامداامد
در در   ((17481748))  پاکـدامن و علـوی  پاکـدامن و علـوی  ( هسـتيم.  ( هسـتيم.  درصـد درصـد   4848هـا ) هـا )   گزارش کرده و باز هم شاهد پر اسـتنادی کتـاب  گزارش کرده و باز هم شاهد پر اسـتنادی کتـاب  

  81،681،6مورد استناد را مجالت )مورد استناد را مجالت )گزارش خود از تحليل استنادی مقاالت مهندسي و علوم نفت بيشترين منبع گزارش خود از تحليل استنادی مقاالت مهندسي و علوم نفت بيشترين منبع 
در گزارش در گزارش   ((17461746))  نمانما  قمصری و جهانقمصری و جهان    تصويریتصويری( معرفي کردند. ( معرفي کردند. درصددرصد  13،613،6ها )ها )  درصد( و بعد از آن کتابدرصد( و بعد از آن کتاب
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های پژوهشکدۀ مهندسـي جهـاد کشـاورزی، تعـداد متوسـط اسـتناد هـر        های پژوهشکدۀ مهندسـي جهـاد کشـاورزی، تعـداد متوسـط اسـتناد هـر          نامهنامه  حليل استنادی پايانحليل استنادی پاياننتايج تنتايج ت
درصد( به نشـريات  درصد( به نشـريات    68،368،3گزارش کردند. در اين گزارش آمده بيشترين ميزان استنادها )گزارش کردند. در اين گزارش آمده بيشترين ميزان استنادها )  81،881،8نامه را نامه را   پايانپايان

 استنادها به زبان انگليسي است.استنادها به زبان انگليسي است.  درصددرصد  8888صورت گرفته و بيش از صورت گرفته و بيش از 

 ايران پيشينۀ پژوهش در خارج از

سازی و بـرای شناسـايي   سازی و بـرای شناسـايي     شده در اين اوزه، عمدتاً با رويکرد مجموعهشده در اين اوزه، عمدتاً با رويکرد مجموعه    زبان يافتزبان يافت  های انگليسيهای انگليسي  پژوهشپژوهش
هـای متفـاوتي   هـای متفـاوتي     اند و از زحاظ روش و مراال طي شده، به پرسـش اند و از زحاظ روش و مراال طي شده، به پرسـش   ترين منابع و مجالت طرااي شدهترين منابع و مجالت طرااي شده  مهممهم

تـرين  تـرين    وجـود ايـن، مـرتبط   وجـود ايـن، مـرتبط   های اسـتنادی در ايـران فاصـله داشـتند. بـا      های اسـتنادی در ايـران فاصـله داشـتند. بـا        اند زذا از جهاتي با تحليلاند زذا از جهاتي با تحليل  پرداختهپرداخته
 ايم.ايم.  ها را بررسي کردهها را بررسي کرده  پژوهشپژوهش

بـا بررسـي   بـا بررسـي     (2005)  88هـای اسـتنادی اـوزۀ علـوم انسـاني، نيوِزـو کيلسـي       هـای اسـتنادی اـوزۀ علـوم انسـاني، نيوِزـو کيلسـي         در يکي از بهترين تحليلدر يکي از بهترين تحليل
شناسـي، ادبيـات،   شناسـي، ادبيـات،     های هنر، متون کهن، تاريخ، زبـان های هنر، متون کهن، تاريخ، زبـان   رشتۀ مختلف علوم انساني؛ يعني رشتهرشتۀ مختلف علوم انساني؛ يعني رشته  44استنادهای استنادهای 

ها با هم متفاوتند. در اين پژوهش کـه  ها با هم متفاوتند. در اين پژوهش کـه    موسيقي، فلسفه و دين دريافتند که ازگوهای استنادی در اين رشتهموسيقي، فلسفه و دين دريافتند که ازگوهای استنادی در اين رشته
هـا  هـا    درصد، بيش از ديگر اـوزه درصد، بيش از ديگر اـوزه   8888ز ز زبان صورت گرفته، مقاالت فلسفي با بيش ازبان صورت گرفته، مقاالت فلسفي با بيش ا  بر روی مجالت انگليسيبر روی مجالت انگليسي

ها از کتاب بـيش از سـاير منـابع    ها از کتاب بـيش از سـاير منـابع      اال که همۀ اين رشتهاال که همۀ اين رشته  ينيندرعدرعاند. اند.   زبان استناد کردهزبان استناد کرده  به خود منابع انگليسيبه خود منابع انگليسي
ها متکي بوده است. ها متکي بوده است.   ها به کتابها به کتاب  ای، فلسفه کمتر از بقيۀ رشتهای، فلسفه کمتر از بقيۀ رشته  طور غيرمنتظرهطور غيرمنتظره  اند، بهاند، به  اطالعاتي استفاده کردهاطالعاتي استفاده کرده

ها ها   ها به کتابها به کتاب  درصد بوده اما متوسط استناد مقاالت همۀ رشتهدرصد بوده اما متوسط استناد مقاالت همۀ رشته  6161ها ها   به کتاببه کتابميزان استناد مقاالت فلسفي ميزان استناد مقاالت فلسفي 
استناد بوده و شـمار اسـتنادهای مقـاالت    استناد بوده و شـمار اسـتنادهای مقـاالت      71،171،1ها ها   بوده است. ميانگين استناد مقاالت اين اوزهبوده است. ميانگين استناد مقاالت اين اوزه  درصددرصد  3838

 رشته کمتر است.رشته کمتر است.  44استناد از متوسط استنادهای استناد از متوسط استنادهای   14،714،7فلسفه با ميانگين فلسفه با ميانگين 
گاه کلورادو بوزدر، گزارش کـرده  گاه کلورادو بوزدر، گزارش کـرده  در مطازعۀ رفتار استنادی دانشجويان رشتۀ فلسفه دانشدر مطازعۀ رفتار استنادی دانشجويان رشتۀ فلسفه دانش  (2013)  66نيولنيول

انـد. دانشـجويان   انـد. دانشـجويان     زبان استناد کردهزبان استناد کرده  ها و عموماً به منابع انگليسيها و عموماً به منابع انگليسي  است که دانشجويان فلسفه بيشتر به کتاباست که دانشجويان فلسفه بيشتر به کتاب
کـه خـود   کـه خـود     آنجـا آنجـا انـد و از  انـد و از    کارشناسي ارشد نسبت به دانشجويان دکتری از منابع جديـدتری اسـتفاده کـرده   کارشناسي ارشد نسبت به دانشجويان دکتری از منابع جديـدتری اسـتفاده کـرده   

اند، تفسيری که نيول ارائـه  اند، تفسيری که نيول ارائـه    خود به منابع جديدتری استناد دادهخود به منابع جديدتری استناد داده  دانشجويان دکتری نيز در مقايسه با اساتيددانشجويان دکتری نيز در مقايسه با اساتيد
ی استفادۀ بيشتر از منابع جديدتر و مقـاالت  ی استفادۀ بيشتر از منابع جديدتر و مقـاالت  سوسو  بهبه  کمکم  کمکمها ها   داده اين است که فلسفه هم مانند ديگر رشتهداده اين است که فلسفه هم مانند ديگر رشته

 کند.کند.  نشريات ارکت مينشريات ارکت مي
يکـايي در  يکـايي در  آمرآمردر تحليل استنادی مقاالت يـك نشـريۀ   در تحليل استنادی مقاالت يـك نشـريۀ     (2013)  55(، کرافورد(، کرافورد18171817برخالف نظر نيول )برخالف نظر نيول )

، به اين نتيجه رسيد که استفاده از و استناد به منابع ، به اين نتيجه رسيد که استفاده از و استناد به منابع ««33های انجمن فلسفۀ امريکاهای انجمن فلسفۀ امريکا  يافتهيافته»»اوزۀ فلسفه با نام اوزۀ فلسفه با نام 
بـه  بـه    18631863در سـال  در سـال    درصـد درصـد   6868ها در طي زمان رو به افزايش بوده است )از اـدود  ها در طي زمان رو به افزايش بوده است )از اـدود    غير ادواری مانند کتابغير ادواری مانند کتاب

(. اين نتيجه اتي برای خود کرافورد نيز غافلگيرکننده و غير طبيعي اسـت  (. اين نتيجه اتي برای خود کرافورد نيز غافلگيرکننده و غير طبيعي اسـت  18851885  در سالدر سال  درصددرصد  3838ادود ادود 
 ها رو به فزوني رفته است.ها رو به فزوني رفته است.  که با وجود اجم روزافزون مجالت و مقاالت استناد به کتابکه با وجود اجم روزافزون مجالت و مقاالت استناد به کتاب

های اوزۀ فلسفه بـه نماينـدگي از اـوزۀ عـام     های اوزۀ فلسفه بـه نماينـدگي از اـوزۀ عـام       نامهنامه  (، به بررسي تطبيقي پايان(، به بررسي تطبيقي پايان18871887))  44بوکانان و هروبلبوکانان و هروبل
های اسـتفاده از  های اسـتفاده از    تر علوم اجتماعي پرداختند تا تفاوتتر علوم اجتماعي پرداختند تا تفاوت  علوم سياسي به نمايندگي از زمينۀ عامعلوم سياسي به نمايندگي از زمينۀ عام  علوم انساني باعلوم انساني با

های علوم انساني بيشتر تمايل دارند که های علوم انساني بيشتر تمايل دارند که   نامهنامه  منابع در اين دو اوزه مشخص شود. نتايج نشان داد که پايانمنابع در اين دو اوزه مشخص شود. نتايج نشان داد که پايان
ها دارند تا به ها دارند تا به   ( مانند کتاب( مانند کتابنگاشتنگاشت  تر استناد کنند و اتکای بيشتری به منابع غيرادواری )تكتر استناد کنند و اتکای بيشتری به منابع غيرادواری )تك  به منابع قديميبه منابع قديمي



 مهدی بهنيافر، اميرحسين رجب زاده عصارها، زهره عباسيان 1313
(Mahdi Behniafar/ Amirhossein Rajab Zadeh Assarha/ Zohreh Abbasian) 

 

 ها صورت نگرفته است.ها صورت نگرفته است.  نامهنامه  ها و مجالت. در هر دو اوزه هم استناد چنداني به پايانها و مجالت. در هر دو اوزه هم استناد چنداني به پايان  ادواریادواری
از مقـاالت اـوزۀ   از مقـاالت اـوزۀ     (2005)  88اما در چند زمينۀ علمي متفاوت، تحليـل اسـتنادی گورگـاس و کـوالرس    اما در چند زمينۀ علمي متفاوت، تحليـل اسـتنادی گورگـاس و کـوالرس    

در يکـي از  در يکـي از    1111بر مقاالت نشـريۀ نچـرال رابـر ريسـرچ    بر مقاالت نشـريۀ نچـرال رابـر ريسـرچ      ((2000))  1818شناسي، تحليل استنادی تيو و کارشناسي، تحليل استنادی تيو و کار  زبانزبان
تـا  تـا    18831883هـای سـال   هـای سـال     نامـه نامـه   بر پايـان بر پايـان   ((2012))  1111های علوم طبيعي و نيز تحليل کومار و راگوندا ردیهای علوم طبيعي و نيز تحليل کومار و راگوندا ردی  اوزهاوزه

ونتاسکارای هند، هر سه، گزارش دادند کـه بيشـترين   ونتاسکارای هند، هر سه، گزارش دادند کـه بيشـترين     رساني دانشگاه سریرساني دانشگاه سری  گروه کتابداری و اطالعگروه کتابداری و اطالع  18831883
درصد مقاالت پژوهش تيـو و کـار   درصد مقاالت پژوهش تيـو و کـار     5858استناد به مقاالت مجالت صورت گرفته است. جازب آنکه بيش از استناد به مقاالت مجالت صورت گرفته است. جازب آنکه بيش از 

 (، با بيش از يك نويسنده، محصول کار گروهي بودند.(، با بيش از يك نويسنده، محصول کار گروهي بودند.18881888))

 های پژوهش يافته

 های گذشته تعداد مقاالت منتشرشده در سال

منتشـر شـده اسـت. بعـد از     منتشـر شـده اسـت. بعـد از       اکمت و فلسفهاکمت و فلسفه  ۀۀشماره از فصلنامشماره از فصلنام  8888عاً عاً سازۀ مورد مطازعه، جمسازۀ مورد مطازعه، جم  در دورۀ دهدر دورۀ ده
ها برای انجام تحليـل اسـتنادی   ها برای انجام تحليـل اسـتنادی     مقازۀ تأزيفي از اين شمارهمقازۀ تأزيفي از اين شماره  138138کتاب، کتاب،   ای و معرفيای و معرفي  اذف مقاالت سرمقازهاذف مقاالت سرمقازه

بينـيم،  بينـيم،    طور که ميطور که مي  آمده است. همانآمده است. همان  11استخراج شد. پراکندگي فراواني مقاالت به تفکيك سال در جدول استخراج شد. پراکندگي فراواني مقاالت به تفکيك سال در جدول 
مقازه فارسـي و  مقازه فارسـي و    1111مقازه در سال رسيده است که از اين تعداد مقازه در سال رسيده است که از اين تعداد   1414به تعداد ثابت به تعداد ثابت   4444تعداد مقاالت از سال تعداد مقاالت از سال 

سال سال   88رسد اين نشريه، در اين روند به ثبات رسيده اما اين روند تنها رسد اين نشريه، در اين روند به ثبات رسيده اما اين روند تنها   ازه انگليسي هستند. به نظر ميازه انگليسي هستند. به نظر ميمقمق  33
زبان منتشر نشـده اسـت   زبان منتشر نشـده اسـت     ديگر مقازۀ انگليسيديگر مقازۀ انگليسي  8787و و   8181های های   ادامه دارد و در سالادامه دارد و در سال  17811781يعني تا پايان سال يعني تا پايان سال 

 ت انگليسي زبان است.ت انگليسي زبان است.اما در هنگام انتشار اين مقازه، اين نشريه در اال پذيرش و ارزيابي مقاالاما در هنگام انتشار اين مقازه، اين نشريه در اال پذيرش و ارزيابي مقاال

 : تعداد مقاالت به تفکيك سال انتشار1جدول 

 مجموع مقاالت مقاالت انگليسي مقاالت فارسي سال

1748 11 13 14 

1746 17 15 18 

1745 15 3 17 

1743 18 5 15 

1744 11 3 14 

1748 11 3 14 

1788 11 3 14 

1781 11 3 14 

1781 14 8 14 

1787 14 8 14 

 138 38 188 مجموع
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استنادهای کل استنادهای کل   جمعجمع  ..مقازه به زبان فارسي بودندمقازه به زبان فارسي بودند  188188مقازه به زبان انگليسي و مقازه به زبان انگليسي و   3838، ، مقازهمقازه  138138از تعداد از تعداد 
. زـذا ميـانگين تعـداد    . زـذا ميـانگين تعـداد    مأخـذ صـورت گرفتـه بـود    مأخـذ صـورت گرفتـه بـود      66816681است که بـه تعـداد   است که بـه تعـداد   استناد استناد   1786817868تعداد تعداد مقاالت مقاالت 

مأخـذ  مأخـذ    18،818،8ستفاده در هر مقازـه هـم   ستفاده در هر مقازـه هـم   استناد و نيز ميانگين تعداد مآخذ مورد ااستناد و نيز ميانگين تعداد مآخذ مورد ا  88،1188،11استنادهای هر مقازه استنادهای هر مقازه 
تعـداد مآخـذ و ميـانگين تعـداد مآخـذ و      تعـداد مآخـذ و ميـانگين تعـداد مآخـذ و        ،،دهنـدۀ تعـداد مقـاالت، تعـداد اسـتنادها     دهنـدۀ تعـداد مقـاالت، تعـداد اسـتنادها       نشـان نشـان   11جـدول  جـدول  است. است. 

بار به بار به   1،81،8طور متوسط طور متوسط   يابيم که نويسندگان مقاالت بهيابيم که نويسندگان مقاالت به  ها درميها درمي  همچنين با توجه به اين دادههمچنين با توجه به اين دادهاستنادهاست. استنادهاست. 
 اند.اند.  هر منبع استناد کردههر منبع استناد کرده

 مآخذ و استنادهاو ميزان متوسط  : فراواني1جدول 

 هر مقازههر مقازه  دردرمتوسط تعداد استناد متوسط تعداد استناد  متوسط تعداد مآخذ هر مقازهمتوسط تعداد مآخذ هر مقازه تعداد استنادهاتعداد استنادها تعداد مآخذتعداد مآخذ تعداد مقاالتتعداد مقاالت

138138 66816681 1786817868 88،،1818 1111،،8888 

 ها يت و جنسيت آنتعداد نويسندگان مقاالت، مل 

بدون در نظر گرفتن  ،ن تعداد نويسندهاند. اي داشته نقشمقازه  138نويسنده در نگارش  738مجموع  در
که نويسندگان تکراری را اذف کنيم، مجموع  يدرصورت. نويسندگان تکراری گزارش شده است
است. نويسندگان دارای بيشترين اثر در بازۀ زماني  نفر 136نويسندگان تعامل کننده با اين نشريه 

مقازه؛ قاسم پوراسن،  5مقازه؛ رضا اکبريان،  4 اند از: اسين کلباسي اشتری، ترتيب عبارت شده، به يبررس
 8مقازه؛ اامدعلي ايدری،  8مقازه؛ سيد محمد علي اجتي،  8مقازه؛ علي پايا،  6اهلل نبوی،  مقازه؛ زطف 6

 8زاده اصفهاني،  مقازه؛ علي کرباسي 8مقازه؛ محمد علي عباسيان چازشتری،  8مقازه؛ غالمرضا ذکياني، 
 مقازه.

دو  ۀمقاز 47و اند  دارای يك نويسنده مقازه 138از مجموع درصد  53ني ادود ؛ يعمقازه 148
 77ادود با اين اساب، ای ثبت شد.  نويسندهچهار مقازه  1ای و تنها  نويسنده مقازۀ سه 6، ای نويسنده

 .اند تأزيف شدهمشترک  صورت بهاز مقاالت  درصد
کمتر از نويسندۀ زن، تنها  63و اند  مرد بوده (درصد 48 بيش ازنويسنده ) 738نويسنده از مجموع  713

 اند. کل  نويسندگان مقاالت اين فصلنامه را تشکيل داده درصد از 15
 ها آنبرخي از اند، در نگارش  مقاالت به زبان انگليسي منتشر شدهکه برخي از  ينبا توجه به ا

 738نويسنده از  785ندگان )يسنو درصد 81اند. بيش از  نويسندگاني از ديگر کشورها شرکت داشته
از مقاالت اين  درصد 87 .اند غيرايراني نفر( 14)درصد نويسندگان  4ايراني هستند و کمتر از  نويسنده(

 اند. ای بوده يسندهنو 1مقازه  1ای و  نويسنده مقازه( تك 14مقازه از  15نويسندگان غيرايراني )
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 زبان مقاالت و مآخذ

درصد( به زبان  14)مقازه  38به زبان فارسي و  ،درصد( 31قازه )ادود م 188تعداد مقازه،  138از 
 7 طور که در جدول نآ؛ اما مآخذ اين مقاالت، بيشتر به زبان انگليسي بودند. اند نگارش شدهانگليسي 

( هم مأخذ 1486درصد مآخذ ) 78و ادود انگليسي (، مأخذ 1488مآخذ )کل  درصد 61ادود  بينيد مي
مانند ها  منابع ديگر زبان. اند بودهعربي کل مآخذ هم  درصد 11معادل  مأخذ 388و  دان بوده فارسي

را  کل مآخذدرصد از  7مجموعا  کمتر از  نيز« های ديگر زبان»فرانسوی، آزماني، التين و غيره در دستۀ 
 اند. به خود اختصاص داده

 مآخذ به تفکيك زبان: فراواني و درصد استفاده از انواع 7جدول 

 
 جمع کل های ديگر زبان عربي انگليسي فارسي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 45 8348 1،7 178 11 533 81 1718 18 1568 کتاب

مقاالت 
 مجالت

131 7 774 5 1 8 4 8،18 614 8 

 مجموعه

مقاالت  
 ها همايش

11 8،18 76 8،51 8 8 8 8 85 8،4 

 8 178 8،18 5 8،78 11 1،4 163 8،85 68 رساي

 188 6681 7 113 11 388 61 1488 78 1486 مجموع

 نوع مآخذ

مآخذ استفاده شده برای نگارش مقاالت مورد بررسي، به شکل بيشتر آمده،  7 جدولدر طور که  همان
ای هم با  جله. مقاالت ممآخذ استدرصد کل  45معادل ادود  8348ها  کتاب هستند. تعداد کل کتاب

اختالف بسيار زيادی  بينيم که مياند.  را به خود اختصاص داده مآخذدرصد از کل  8، معادل 614تعداد 
های اطالعاتي از  ها با ساير محمل اکمت و فلسفه از کتاب فصلنامۀبين استفاده نويسندگان مقاالت 

ها در  ارش ميزان استفاده از آندستۀ ديگری از مآخذ که برای شم. ای وجود دارد جمله مقاالت مجله
يد، بين مي 1 طور که در جدول نآها بود.  مقاالت همايش ای باز شد، مجموعه پژوهش ااضر، اساب ويژه

 نابع برخاسته ازمنويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه در دورۀ بررسي شده، از تعداد بسيار ناچيزی از 
 تعداد مآخذدرصد  کل   اتي به يكاند که  اده کردهمجموعه مقازۀ همايشي( استف 85)های فلسفي  همايش
. اين دسته شامل مقاالت محاسبه شد« ساير»ساير منابع اطالعاتي نيز در دستۀ فراواني رسد.  هم نمي

معادل جمعا  است که منابع اطالعاتي  ديگرها و  نامه های اينترنتي، پايان پايگاهها،  نامه و واژه ازمعارفي يرۀدا
 .( را به خود اختصاص دادمأخذ 178آخذ )کل م درصد 8
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 تقسيمات موضوعی

 يفراوان چهارجداگانه قرار گرفتند. جدول شماره  ۀدر شش دست ي،از زحاظ موضوعي شده مقاالت بررس
مقاالت  يشترينب کنيد يطور که مشاهده م . هماندهد ينشان م يك موضوعاتو درصد مقاالت را به تفک

 ۀمقاالت در دست يناز کل( و کمتر درصد 81مقازه )ادود  111 يا فراوانفلسفه غرب ب يموضوع ۀدر دست
 .اند نگارش شدهدرصد(  7مقازه )ادود  8 يهنر با فراوان ۀفلسف يموضوع

 : فراواني و درصد پراکندگي موضوعي مقاالت8جدول 

دسته 
 موضوعي

فلسفۀ 
 اسالمي

 فلسفۀ
 تطبيقي

 فلسفۀ
 دين

 فلسفۀ
 غرب

فلسفۀ 
 هنر

منطق، فلسفۀ 
تحليلي و فلسفۀ 

 علم
 مجموع

 138 81 8 11 71 15 68 فراواني

 188 16 7 81 11 18 18 درصد

 

 
 های موضوعي فرعي : پراکندگي مقاالت در اوزه1شکل 

 ها خوداستنادی

گذاری کيفيت مقاالت، وابستگي  که ارزش يناسنجي و ارزيابي انتشارات، با توجه به  های علم در نظام
 شود؛ هرچند  ها به ديدۀ ترديد نگريسته مي تنادها دارد، عموما  به اعتبار خوداستنادیزيادی به تعداد اس

 های مختلف گريزناپذيرند و گاهي باال  ها در علوم و تخصص ي از خوداستنادیتوجه قابلکه شمار 

 های يك اوزه يا نشاني از بسيار تخصصي بودن آن اوزه تواند از ويژگي بودن ميزان خوداستنادی مي
 باشد.
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استنادهايي معنای   خوداستنادی نويسنده به .1: شده استبررسي  اين پژوهشدو نوع خوداستنادی در 
اعم از آنکه در خود نشريۀ اکمت و فلسفه يا ديگر نشريات و منابع  که نويسنده به آثار پيشين خود داده
يعني استنادهايي که  ؛خوداستنادی مجله .1مورد ديده شد.  151اطالعاتي منتشر شده باشند که 

 18که فقط  اند اکمت و فلسفه( داده ۀدر همين مجله )فصلنامانتشار يافته مقاالت ديگر نويسندگان به 
 در بخش بعدی تحليلي از اين موارد ارائه خواهيم داد.. مورد وجود داشت

 گيری بحث و نتيجه

های مختلف، توجه  انه در رشتهعنوان محل انتشار مقاالت جديد و نوآور مجالت علمي و پژوهشي، به
اند و مبنای  ازمللي را به خود جلب کرده سازان ملي و بين ها و تصميم بسياری از پژوهشگران، کتابخانه

ازمللي قرار  های علمي در سطوح ملي و اتي بين های نهادها و شخصيت ارزيابي توزيدات، پيشرفت
ها، اطالعات علمي روزآمدتری را به مخاطب  بخصوص اينکه مجالت در مقايسه با کتا اند؛ به گرفته

. (113: 1741)عصاره و فارسي،کنند و زذا يکي از مباني اصلي سنجش نرخ توزيد علم هستند  عرضه مي
 همين امر، ارزيابي مجالت علمي را بيش از پيش اهميت بخشيده است.

ره( با استفاده ) ييطباطباپژوهشي اکمت و فلسفۀ دانشگاه عالمه -در پژوهش ااضر، فصلنامۀ علمي
از تأسيس اين فصلنامه،  سال 18از روش تحليل استنادی مورد بررسي قرار گرفت. با گذشت بيش از 

افزايش شمار مقاالت و تثبيت فرايند انتشار اين فصلنامه، اکنون زمان مناسبي برای اين ارزيابي است. به 
ای متوقف  توزيدات انگليسي در دورهای از تثبيت فرايند انتشار اين فصلنامه شاهد هستيم که  عنوان نشانه

في فارسي و از سويي بيانگر مشکالت ااتمازي در جذب و شد که از سويي بيانگر افزايش توزيدات فلس
زبان به منظور انتشار از سر  زبان است؛ هرچند که پذيرش مقاالت انگليسي انتشار توزيدات فلسفي انگليسي

 گرفته شده است.
ها با  های استنادی با يکديگر، تفاوت روش اين پژوهش ترين مالاظات در مقايسۀ تحليل يکي از مهم

های استنادی، بنا به نياز و اختيار پژوهشگران، تمرکز پژوهش به موارد مختلفي  است و در تحليل يکديگر
شود، زذا  ها معطوف مي عمر استنادها و نظير اين از جمله نوع مواد اطالعاتي، جنسيت نويسندگان، نيم

درستي تذکر  ه( هم ب1817طور کامل با هم قابل مقايسه نيست. نيول ) های مختلف به نتايج پژوهش
های  های مختلف در اوزۀ تحليل استنادی به دزيل ناسازگاری روش دهد که مقايسۀ نتايج پژوهش مي

های روشي،  های مختلف، کار دشواری است اما با اغماض در مورد برخي تفاوت شمارش در پژوهش
 نکاتي آموخت. ها آنها ارائه کرد و از  ای بين نتايج پژوهش توان مقايسه مي

ها بوده اسـت. نتـايج پـژوهش ااضـر نشـان داد کـه توزيـد        ها بوده اسـت. نتـايج پـژوهش ااضـر نشـان داد کـه توزيـد          توزيدات فلسفي همواره متکي به کتابتوزيدات فلسفي همواره متکي به کتاب  ..11
هاسـت. کليـت ايـن نتيجـه، همسـو بـا نتـايج        هاسـت. کليـت ايـن نتيجـه، همسـو بـا نتـايج          درصد( متکي بـه کتـاب  درصد( متکي بـه کتـاب    4545مقاالت فلسفي تا اد زيادی )مقاالت فلسفي تا اد زيادی )

و و   (، همايي، سـليماني (، همايي، سـليماني 17441744(، دادگر، کريمي و عبادازه )(، دادگر، کريمي و عبادازه )18861886(، نيول و کيلسي )(، نيول و کيلسي )18171817های نيول )های نيول )  پژوهشپژوهش
انـد. در  انـد. در    هـای اسـتنادی در اـوزۀ فلسـفه پرداختـه     هـای اسـتنادی در اـوزۀ فلسـفه پرداختـه       ( است کـه بـه تحليـل   ( است کـه بـه تحليـل   17481748( و اشتری )( و اشتری )17811781افشار )افشار )
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؛ ؛ 17411741؛ اری و نشـاط،  ؛ اری و نشـاط،  17431743های استنادی ديگری از علوم اسالمي و انساني )کريمي و سليماني، های استنادی ديگری از علوم اسالمي و انساني )کريمي و سليماني،   تحليلتحليل
درصد گـزارش  درصد گـزارش    5858از از ها بيش از ساير منابع اطالعاتي و بيش ها بيش از ساير منابع اطالعاتي و بيش   ( هم ميزان استفاده از کتاب( هم ميزان استفاده از کتاب17871787نژاد، نژاد،   عليعلي

محور است و بعد از کتب، بـا فاصـلۀ   محور است و بعد از کتب، بـا فاصـلۀ     های علوم انساني و اسالمي، عموماً کتابهای علوم انساني و اسالمي، عموماً کتاب  شد. زذا توزيد علم در اوزهشد. زذا توزيد علم در اوزه
زيادی، اين مقاالت مجالت هستند که بيشترين استفاده را هنگام نگارش آثار جديد دارند. ايـن در اـازي   زيادی، اين مقاالت مجالت هستند که بيشترين استفاده را هنگام نگارش آثار جديد دارند. ايـن در اـازي   

( و هـم  ( و هـم  18861886زبانشناسي، گورگاس و کـوالرس ) زبانشناسي، گورگاس و کـوالرس )   تر مانندتر مانند  های نسبتاً نزديكهای نسبتاً نزديك  است که هم در مقاالت اوزهاست که هم در مقاالت اوزه
( و پاکـدامن  ( و پاکـدامن  17461746نما )نما )  های قمصری و جهانهای قمصری و جهان  در مقاالت علوم طبيعي، علوم پايه و مهندسي طبق پژوهشدر مقاالت علوم طبيعي، علوم پايه و مهندسي طبق پژوهش

 هاست.هاست.  ( استناد به مقاالت رتبۀ نخست را دارد و باالتر از کتاب( استناد به مقاالت رتبۀ نخست را دارد و باالتر از کتاب18881888( و تيو و کار )( و تيو و کار )17481748و علوی )و علوی )
ه مقاالت ندارند. معنای اين سخن اين نيست که ززوما  بايد . توزيدات فلسفي داخلي، اتکای کافي ب1

ها پيشي بگيرد. به اين تحليل توجه کنيد: ديديم که استناد مؤزفان  استناد به مقاالت از استناد به کتاب
و به  درصد 18ها( زير  درصد، به مقاالت )مجالت و همايش 45ها ادود  نشريۀ اکمت و فلسفه به کتاب

که همين اعداد در بخش فلسفي پژوهش نيول و کيلسي  بود در اازي درصد 8عاتي ادود ساير اقالم اطال
 45يعني ميزان استناد ؛ درصد بود 84درصد و برای مقاالت ادود  61ها ادود  ( برای کتاب1886)

درصدی نويسندگان  61درصد بيش از استناد  76ها،  درصدی نويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه به کتاب
 هاست که اختالف چشمگيری است. ( به کتاب1886) يلسيکمورد پژوهش نيول و فلسفي 

های اوزۀ  های نظری مشابه نسبت به کتاب های منتشر شده در اوزۀ فلسفه و زمينه مسلما  اجم کتاب
ها و آراء فلسفي از اين  ای از ايده علوم طبيعي، پايه، طب و مهندسي بسيار زياد است و طبعا  بخش عمده

شوند. اما در اينجا بيش از موضوع اجم استنادهای نويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه  عرضه مي طريق
به منابع کتابي در مقايسه با جوامع پژوهشي فلسفي ديگر، عدم استفاده و استناد کافي به مقاالت فلسفي 

العاتي نوپديد ها( و اقالم اط ها، مقاالت همايش ازمعارف طور ساير اقالم اطالعاتي )دايره و همين
( هم ديديم که مقاالت 1886ها و توزيدات برخط( مورد تأکيد است. در پژوهش نيول و کيلسي ) )دانشنامه

هايي مانند متون  شناسي، موسيقي و اتي نسبت به مقاالت رشته فلسفي نسبت به مقاالت هنر، زبان
 ند.ا کهن، تاريخ، ادبيات و دين هم استناد کمتری به منابع کتابي داده

ها، اامل جديدترين  روست که مقاالت، جدای از اجم کمتر نسبت به کتاب اهميت اين موضوع از آن
های علمي هستند. به عبارت ديگر، يك مقازۀ پژوهشي، نو که توزيد علم است و  دستاوردها و نوآوری

ها وجه   شتهشود، ااصل ثبات و استقرار علم است و در غازب ر ها نگاشته مي کتاب که در مرور سال
پردازانۀ کمتری نسبت به مقاالت دارد. اگر نتوان چنين نقشي را به مقاالت پژوهشي نسبت داد و  نظريه

های بعدی نقش ايفا کنند، ااتماال  نقش  اگر قرار نباشد که مقاالت توزيد شده خوانده شوند و در پژوهش
 ماند. علمي باقي نميای برای تأکيد بر افزايش توزيد مقاالت  معرفتي و علمي ويژه

نامۀ اکثر قريب  . نوآوری در مقاالت فلسفي و چند ااتمال. انتشار مقازه به منززۀ نوآوری است و آيين7
ای چندوجهي مواجهيم.  ها، به اين موضوع تصري، دارد. در اينجا با مسوله به اتفاح نشريات و اتي همايش

شوند که  پژوهشي زيادی توزيد مي-مقاالت علمياز سويي در اوزۀ فلسفه و در قلمرو پژوهش کنوني، 
های نويسندگان را عرضه بدارند و از سوی ديگر، استناد اين نويسندگان به مقاالت يا  قرار است نوآوری
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گيرد.  های انتشار يافتۀ پيشين، بسيار ناچيز است و عمدۀ استنادها به منابع کتابي صورت مي همان نوآوری
 برخي از ااتماالت زير:اين رخداد يعني تمام يا 

های جديد  مقاالت قبال  منتشرشدۀ فارسي و انگليسي، نوآورانه و زذا قابل استفاده برای نوآوری -ازف
 اند. نيستند. در اين صورت، ااتماال  نشريات در دعوی خود مبني بر انتشار مقاالت نوآورانه توفيقي نداشته

نوآورانه هستند اما نوآوری مقاالت به تازگي منتشر مقاالت قبال  منتشرشدۀ فارسي و انگليسي،  -ب
های مقاالت جديد، غير  دهد و زذا نوآوری های قبلي رخ مي هايي متمايز از نوآوری شده، در سطوح و اوزه

عرضي و غيرطوزي دانش فلسفي؛  مستلزم فربهيهای مقاالت پيشين است. وقوع اين ااتمال،  از نوآوری
 سابقه در مقاالت فلسفي است. زی و متعدد و کمهای موا يعني وقوع نوآوری

عمال  مغفول است و مقاالت، دچار بازگويي و بازنويسي « نوآوری»در ميان مقاالت منتشرشده،  -ج
های مستقر و جاافتادۀ پيشينيان در منابع کتابي يا اتي مقاالت پيشين هستند و اين موضوع در  يافته

 شده است.هنگام داوری اين مقاالت جديد، نقد ن

 17نويسي يهسا ترجمه يادارند و عمال   ینوآور يفارس يزبان ۀفقط در اوز مقاالت فلسفي فارسي، -د
 ها هستند؛ منابع کتابي يا اتي مقاالت ديگر زباندر  يافتهشده و استقرار  های پذيرفته يافته

ابع غيرفارسي که در : درصد کل استنادها به من1-آيند: د چند عدد در اثبات ادس اخير، به کار مي
های  : درصد کل استنادها به کتاب1-درصد به منابع انگليسي و عربي است؛ د 57پژوهش ما جمعا  
درصد است؛  81ها نو باشد و در پژوهش کنوني ما  زبان تواند برای فارسي مي ها آنهای  انگليسي که يافته

درصد مقاالت  5داخلي که در پژوهش ما : نسبت استنادها به مقاالت خارجي در مقايسه با مقاالت 7-د
مقاالت  درصد 8,18درصد مقاالت همايشي انگليسي به  8,51مقاالت فارسي و  درصد 7انگليسي به 

 همايشي فارسي است.
گيری مقاالت  توانند ادس اخير را باطل کنند؛ از جمله اينکه روند شکل اما مالاظاتي هم مي

لسفۀ تحليلي و فلسفۀ زبان عمدتا  متکي به منابع انگليسي و روند هايي مانند فلسفۀ غرب، منطق، ف اوزه
هايي مانند فلسفۀ اسالمي و در مواردی هم فلسفۀ تطبيقي عمدتا  متکي به منابع  گيری مقاالت اوزه شکل

 عربي است.
گفتني است که اصر ااتماالت فوح، يك اصر استقرايي است و ززوما  تماميت ندارد. زذا پژوهشگران 

 بکاهند اما يك نکته را  ها آندی ممکن است به نحوی بر اين ااتماالت بيفزايند يا از جدي

های داخلي مبتني بر  که عمال  پژوهش اين هم آندر نظر گرفت و  ها آنمخرج مشترک  عنوان بهتوان  مي
توسعۀ  گيرند و يا به عبارتي، مقاالت توزيد شده، نقش چنداني در يکديگر و در طول يکديگر شکل نمي

تر  ها به مراتب پررنگ های آتي، در مورد مقاالت همايش توزيدات بعدی ندارند. اين عدم نفوذ در پژوهش
 است.

کند اين است که  پذير برخي از شقوح ااتمازي فوح را عمال  دشوار مي آنچه رهگيری دقيق و شمارش
ها و  به منظور مرور يافته« مرور پيشينه»بسياری از مقاالت مورد مطازعه، بخش مجزايي به نام 

بيني دقيقي  توان پيش دستاوردهای جديد در باب پرسش اصلي مقازۀ در اال نگارش خود، ندارند زذا نمي
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دربارۀ ميزان اعتنای مقاالت جديد به مقاالت پيشين، ارائه داد. خوب است که اهتمام بيشتری به تدوين 
 اين بخش در نگارش مقاالت فلسفي صورت گيرد.

ها هم کمتر از  مقاالت همايش  مجموعه همانطور که مشاهده شد،ها.  تکای کم به مقاالت همايش. ا8
تواند معلول  دهند. اين موضوع ازف( مي مآخذ مورد استفادۀ نويسندگان مقاالت ما را تشکيل مي درصد 1

ي توزيدات رسان اطالعها در مقايسه با مقاالت مجالت در نظام  پذيری محدود مقاالت همايش دسترس
ای به  علمي فارسي باشد؛ ب( ممکن است ناشي از اين نکته باشد که اساتيد اوزۀ فلسفه هنوز باور جدی

 اند؛ ج( ااتماال  برآمده از سط، علمي  ها در توزيدات علمي نيافته برداری از مقاالت همايش بهره
ل همراه با عوامل ااتمازي ديگر ها باشد؛ د( شايد هم معلول تلفيقي از اين عوام پايين مقاالت همايش

 باشد.
توان  تری دارند و نيز مي پذيری گسترده زبان نوعا  دسترس های انگليسي که مقاالت کنفرانس آنجااز 

در نگارش مقاالت فارسي مورد  ها آنزبان با قوت علمي را يافت که نتايج  های انگليسي برخي کنفرانس
 (، عربي درصد 8,18ها فارسي ) يری از مجموعه مقاالت همايشگ استفاده قرار گيرد، آمار پايين بهره

دهد که در اين ميان، عامل  مآخذ نگارش مقاالت، گواهي مي عنوان به( درصد 8,51( و انگليسي )درصد 8)
تر از ساير  های علمي، قوی ها و کنفرانس برداری از نتايج همايش ب يعني باور نداشتن به امکان بهره

 تری هستند. رد ازف و ج، ااتماالت ضعيفعوامل است و موا
های مقاالت مروری نسبت به مقاالت پژوهشي، اجم  . نوآوری و تعداد استنادها. يکي از شاخصه6

. ديديم که (63: 1744زاده،  چاکلي و اسن )عطاپور، نوروزی هاست آنبيشتر استنادها و گاهي هم مآخذ 
استناد آن هم با اجم  14،7( به طور متوسط تعداد 1886مقاالت فلسفي مورد پژوهش نيو ل و کيلسي )

اند اما مقاالت عمدتا  فارسي در پژوهش ااضر، به طور متوسط، تعداد  باالتری از استناد به مقاالت داشته
نيو ل و  در پژوهشعمدۀ آن هم به منابع کتابي است. يعني هر مقازۀ فلسفي اند که  شتهاستناد دا 88،11

طور ميانگين  منبع کتابي و هر مقازۀ فلسفي در پژوهش ما به 18طور ميانگين به ادود  ( به1886کيلسي )
 استناد داده است. 18منبع کتابي 81به ادود 

ای از مراعات اخالح پژوهش است اما هر دو نشانۀ  مسلما  استناددهي به خودی خود مطلوب و نشانه
در مقاالت مورد پژوهش ما نسبت به جامعۀ پژوهشي نظير و نيز  تعداد استنادفوح؛ يعني رقم نسبتا  باالی 

مواردی هستند که ممکن است  ازجمله بازهمها  به مقاالت در عين استناد بيشتر به کتاب استناد کمتر
ين مقاالت باشند. معنای اين سخن اين نيست که در اپردازانه  وآورانه و نظريهای از خأل پژوهش ن نشانه

نشريات علمي پژوهشي بايد به صورت دستوری و ساختگي، کاهش استناد را در دستور کار قرار بدهند 
طور طبيعي با افزايش اجم نوآوری و عرضۀ سخن نو در يك اوزۀ علمي  بلکه اين روندی است که به

عمدتا  به منابع  هم آنشد. به بيان ديگر، ااتماال  ارائۀ سخن نوآورانه با اين اجم استناد  ااصل خواهد
 شود. ي جمع ميسخت بهکتابي، 

و در پژوهش دادگر و  درصد 1( ادود 1781. مقاالت با چند نويسنده. در پژوهش همايي و همکاران )5
ااصل فعازيت دو يا چند نويسنده بودند  از مقاالت فلسفي نگارش شده، درصد 6( ادود 1744همکاران )
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هايي که هنوز تحليل  بود و در بسياری از مجموعه درصد 77و اين عدد در پژوهش کنوني ما ادود 
 اند چنين وضعيتي وجود دارد. استنادی دقيقي نشده

 های آن در قازب يك مقازه، غازبا  گيری کار پژوهشي جمعي و سپس انتشار جمعي يافته معموال  شکل
شناسي رخ  شناسي و روان های ميداني مانند: جامعه ها و پيمايش در علوم تجربي، فني، پايه و پژوهش

( در يکي 1888های محض و نظری مانند فلسفه؛ کما اينکه پژوهش تيو و کار ) دهد و کمتر در اوزه مي
کلي يك کار  طور بهگيری مقازۀ پژوهشي و  دهد. شکل های علوم طبيعي همين مدعا را نشان مي از اوزه

های  عنوان يك اوزۀ محض و نظری، به خاطر مرز باريك ميان افق پژوهشي  جمعي در اوزۀ فلسفه به
، دير به «تفاهم اداکثری»ها،  فکری مختلف، کار نظری  دشوار و پرچازشي است چون در اين قبيل اوزه

ست. به همين دزيل، در يك هم مطلوب اصحاب دانشمندان نظری ني« تفاهم اداقلي»آيد و  دست مي
مقازۀ منتشر شدۀ فلسفي با دو يا چند نويسنده، چند ااتمال پيش  روی ماست. يا همۀ نويسندگان مقازه، 

اند؛  اين فرايند دشوار و پرچازش دستيابي به تفاهم فلسفي و سپس بيان آن در يك مقازۀ فلسفي را پيموده
برخي از مواضع طرح شده در مقازه، تسام،/تمکين نموده و  که يکي از نويسندگان در برابر تمام يا يا آن

واقعا  تمام مواضع فلسفي مندرج در مقازه را نپذيرفته يا آنکه اساسا  بر برخي از آن مواضع اااطه نيافته 
تواند غيرواقعي باشد. بديهي است هر يك  ها در مقازه، مي صورت، درج نام برخي نويسنده است؛ در غيراين

 تماالت، نسبت خاصي با هنجارهای رايج در اخالح پژوهش دارند.از اين اا
( 1886در پژوهش نيو ل و کيلسي ) توجه قابل. سهم ناچيز توزيدات بومي در توزيدات جهاني. نکتۀ 4

اين است که به هر دزيل، سهم منابع غيرانگليسي ازجمله فارسي و عربي، در توزيد مقاالت انگليسي بسيار 
شناسانه و  وجه دين ها آنزبان وجه مستشرقانه، برخي از  که برخي از مقاالت انگليسي ازيناچيز است؛ در ا

اضور داشته باشد که به  ها آنتوانست در مآخذ  برخي هم وجه هنری دارند و منابع عربي و فارسي مي
د اين شدۀ پژوهشي در توزي ها و استانداردهای شناخته داليل متعدد از جمله رعايت نکردن دقيق روش

 گردد. يبازممتون 
از مآخذ مقاالت، غيرفارسي  درصد 57. گرايش زباني مآخذ مقاالت. در پژوهش ااضر ادود 8

های مشابه قبلي )همايي و  که پژوهش درصد آن انگليسي است در اازي 61)انگليسي و عربي( بودند که 
زبان عربي را در آثار فلسفي (، سهم استناد به 1748؛ اشتری 1744؛ دادگر و همکاران 1781همکاران 

تواند در اينجا نقش داشته باشد: نخست، غلبۀ سهم  ها عنوان کرده بودند. دو عامل مي بيش از ديگر زبان
های علمي  ها که در پژوهش ااضر، با توجه به تعدد اوزه مقاالت فلسفۀ اسالمي در قلمرو آن پژوهش

زبان فارسي   های پيشين، تمامي مقاالت، به وهشکه در پژ است. دوم هم اين درصد 18مقاالت، ادود 
بودند و در پژوهش ااضر، مقاالت انگليسي هم در بين مقاالت مورد مطازعه وجود دارند و ااتماال  همين 
تفاوت زبان نگارش است که تا اد بسيار زيادی بر روی زبان منابع مورد استناد تأثيرگذار بوده است. اما از 

های نوآورانه نيز  تواند ااکي از فقر منابع داخلي برای پشتيباني از پژوهش ، ميسوی ديگر، اين موضوع
 باشد؛ منابعي که يا نيستند يا هستند و توان پشتيباني ندارند.

شايد همين موضوع؛ يعني تفاوت يا شباهت زبان منابع مورد استفاده در اوزۀ فلسفه با زبان نگارش 
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های بعدی در اوزۀ تحليل استنادی مقاالت و توزيدات علمي فلسفي  شهای پژوه آثار بتواند يکي از زمينه
 باشد و نتايجي را در اوزۀ اصازت توزيدات علمي به دست دهد.

درصد  8,81مورد خوداستنادی نويسنده )معادل  151. خوداستنادی نويسنده و خوداستنادی مجله. 18
ای  مشاهده، عالقۀ قابل شده قاالت بررسيدهد که در اازت کلي نويسندگان م کل  استنادها( نشان مي

طور که قبال   . هماناند نشان نداده« استناد به ديگر منابع»نسبت به « استناد به آثار پيشين خود»به هم 
ها نگاه چندان مثبتي وجود ندارد چون گاهي  سنجي به خوداستنادی های علم اشاره کرديم اصوال  در نظام

يك مقازه يا يك نشريه است. اما از جهتي ديگر، رقم نزديك به  16ثيرموجب افزايش ساختگي ضريب تأ
ای از تفرح و  تواند نشانه تری مانند فلسفه مي های نظری صفر برای خوداستنادی يك نويسنده، در اوزه

زند؛ چون در صورت وجود ارتباط  ها قلم مي هايي باشد که نويسنده در آن اوزه پراکندگي موضوعي اوزه
کارهای انجام شده « مرور پيشينۀ»يان منشورات مختلف يك نويسنده، دست کم در نگارش موضوعي م

شود، يادکرد نويسنده از اثر  های يك مقازۀ استاندارد محسوب مي در آن اوزۀ علمي که يکي از بخش
تواند نشانۀ  پيشين خود، محتمل و قابل تصور است. خوداستنادی معتدل و غيرساختگي، در مواردی مي

های پيشين  های جديد بر پژوهش های پژوهشي يك نويسنده و بنا کردن پژوهش يگيری و تداوم دغدغهپ
او باشد. گرچه در اين موارد مهم است که نويسنده به کدام بخش از مقاالت و آثار پيشين خود استناد 

 ؟ها های مياني آن های قبلي خود يا بدنه و بخش های پژوهش دهد: به نتايج و يافته مي
 18فقط در خوداستنادی مجله؛ يعني استناد نويسندگان به مقاالت قبلي نشريۀ اکمت و فلسفه هم 

رقم  (استناد 17868مورد خوداستنادی مجله در استنادها مشاهده شد که با توجه به تعداد کل استنادها )
مثبت بر عدم بسيار ناچيزی است. اين رقم ناچيز هم دو دالزت ااتمازي از پي خود دارد: دالزت 

های ساختگي برای افزايش مصنوعي ضريب نفوذ نشريه و دالزت منفي دال بر  گيری خوداستنادی شکل
 ها و مقاالت اين نشريه به عنوان متک ای توزيدات جديد فلسفي. عدم اضور يافته

شريۀ در پايان، گفتني است که برخي وجوه انتقادی اين بررسي، به معنای نفي دستاوردهای ارزشمند ن
هايي مبتني بر تحليل استنادی صورت  ها فعازيت آن نيست بلکه دالزت اکمت و فلسفه در طول سال

گرفته در قلمرو اين پژوهش به ميان آمده است و هدفي جز توسعۀ علمي در اوزۀ توزيدات بومي فلسفي 
 کند. های نگارش و تدوين مقاالت را دنبال نمي و بهبود روش

 ها نوشت پی

1. Citation Analysis 
2. Content Analysis 
3. Citation Behavior 
4. Knievel and Kellsey 
5. Knievel 
6. Crawford 
7. Transactions of American Philosophical Association 
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8. Buchanan & Herubel 
9. Georgas & Cullars 
10. Tiew & Kaur 
11. Natural Rubber Research 
12. Kumar & Raghunadha Reddy 
13. Paraphrasing 

. دو عدد اخير ااصل تقسيم ميانگين تعداد استنادهای هر پژوهش به ميانگين تعداد مآخذ کتابي 18
 است.

15. Impact Factor 

 فهرست منابع

«. 1748 - 1738تحليل استنادی مقاالت هنری فارسي طي سازهای (. » 1745زاده، سعادت. ) اامد
 از 1786تير  11. بازيابي118–188(. 14)1. طازعات ملي کتابداری و سازماندهي اطالعاتم

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/397576 

مطازعات «. 1733-1738های  تحليل استنادی مقاالت فلسفي فارسي طي سال(. »1748زقا. ) اشتری، مه

 از 1786تير  18. بازيابي 11–4(. 11)1 .ملي کتابداری و سازماندهي اطالعات

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/87450 

تحليل استنادی مقاالت فصلنامه تحقيق در علوم و مهندسي (. »1748پاکدامن، نشانه؛ علوی، فهيمه. )
 از 1786تير  1. بازيابي 58–88(. 1)1. دانش شناسي(«. 45 - 48های  نفت )سال

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/480883 

های پژوهشگران  نامه تحليل استنادی پايان(. »1746نما، محمدرضا. ) قمصری، فاطمه؛ جهان تصويری
. 44–36(. 13)1 .مطازعات ملي کتابداری و سازماندهي اطالعات«. پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزی

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159545از 1786تير  18بازيابي 

های مندرج در مجله  بررسي رفتار استنادی نويسندگان مقازه(. »1741اری، عباس؛ نشاط، نرگس. )
. روانشناسي و علوم تربيتي )دانشگاه تهران(«. شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از آغاز تاکنون روان

 از 1786تير  16. بازيابي 78–1(. 71)1

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/90791 

(«. 1741 - 1741رساني ) تحليل استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اطالع(. »1746شهرياری، پرويز. )
 از 1786تير  16. بازيابي 181–48(. 13)1. مطازعات ملي کتابداری و سازماندهي اطالعات

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159546 

. 84–78(. 8)7. مطازعات ملي کتابداری و سازماندهي اطالعات«. تحليل استنادی(. »1733عصاره، فريده. )
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/87131از  1786تير  16بازيابي 

ير ت 11. بازيابي 188–88. 16. رهيافت«. سنجي روشها و کاربردهای اطالع(. »1748عصاره، فريده. )
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/407863از  1786
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 .رهيافت«. ( ساختار و کابردهاS. C. Iنمايه استنادی علوم )(. »1741علي. ) عصاره، فريده؛ فارسي، قربان
 از 1786تير  11. بازيابي 176–115. 13

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/408290 

بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر (. »1744زاده، محمد. ) چاکلي، عباس؛ اسن م؛ نوروزیعطاپور، هاش
. سياست علم و فناوری«. ضريب تأثير نشريات اوزه اقتصاد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 از 1786تير  11. بازيابي 58–67(، 1)1

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852441 

مطازعات «. تحليل استنادی مقاالت مجله )مطازعات ادبيات تطبيقي((. »1787چمازکتي، فاطمه. ) نژاد ليع

 از 1786تير  17. بازيابي 187–118. 4. ادبيات تطبيقي

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063631 

معرفي و -مۀ اکمت و فلسفهفصلنا-گروه آموزشي فلسفه-ها (. گروه1781فصلنامه اکمت و فلسفه. )
، 1786تير  11توضيحات دانشکدۀ ازهيات و معارف اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي. دانشگاهي. بازيابي 

 http://tisd.atu.ac.ir/fa/contents/afrad/falsafeh/faslname/moarrefi/htmlاز

عالمه طباطبايي. دانشگاهي. اطالعات نشريه. دانشگاه  -تا(. صفحه اصلي فصلنامۀ اکمت و فلسفه. )بي
 http://wph.atu.ac.ir/journal/indexing، از 1786تير  13بازيابي 

. رهيافت«. سنجي خوداستنادی و کاربرد آن در مطازعات علم(. »1744کوشا، کيوان؛ طباطبايي، يوسف. )

 از 1786تير  11. بازيابي 18–16. 88

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/422510 

 .علوم اديث«. تحليل استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اديث(. »1743کريمي، رضا؛ سليماني، راضيه. )
 از 1786تير  18. بازيابي 811–888(. 17)1

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/359717 

شماره از  78تنادی مقاالت تحليل اس(. »1744عموقين، جعفر. ) دادگر، امير؛ کريمي، رضا؛ عبادازه متقي
 -های فلسفي  پژوهش«. 1743تا  1754های  منتشره بين سال "های فلسفي کالمي پژوهش"فصلنامه 

 از 1786تير  11. بازيابي 716–143(. 11)1. کالمي

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/733157 

تحليل استنادی مقاالت تأزيفي مديريت در (. »1748معمار، اسين. ) نبي، ابراهيم؛ مختاری مختاری
روانشناسي و علوم «. 1748-1736های  نشريات مورد تأييد کميسيون بررسي نشريات علمي کشور در سال

 از  1786تير  16. بازيابي 164–173(. 76)1. تربيتي )دانشگاه تهران(

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/82440 

عيار پژوهش در علوم «. تحليل استنادی مقاالت(. »1788يماني، راضيه؛ افشار، ابراهيم. )همايي، بهروز؛ سل

 از  1786تير  11. بازيابي 188–136(. 7)1 .انساني

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/960711 
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