
 

 

فصلنامه  مقاالت و محتوایی استنادی تحلیل

 (46-64 های)شماره راهبردی مطالعات

 1/4/5331 تاریخ پذیرش:  51/3/5331 تاریخ دریافت:

 1*عیسی زارعی

 2**نیره خداداد شهری

 چکیده

استت  روش  « راهبردیمطالعات »فصلنامه  بررسی وضعیت مقاالت این تحقیق،هدف 

)فراوانتی،   آمتار تصیتی ی  هتا ا   تجزیه و تحلیتل داد   برایپژوهش تحلیل استنادی و 

های ها نشان داد در سالبررسیاست اد  شد   1252افزار اكسل نرمدرید و میانگین( و 

ها تألی ی و به كل مقاله كه  مقاله منتشر شد 513در مجمصع ، (شمار  51مصرد بررسی )

گروهی و متابقی بته شتفل فتردی     عنصان مقاله به یصرت  33  است بصد  فارسی بان 

بترای هتر مقالته و هتر     میانگین استناد و  4213مجمصع كل استنادات  ارائه شد  است 

مقتاالت  استتناد و   1522ها بتا  كتاب  استناد است 44/134و  12/31شمار ، به ترتیب 

 استناد باالتر ا  سایر منابع قرار گرفتند   5114با  نشریات
 

 راهبردی، فصلنامه مطالعات و محتصایی استنادی: تحلیل هایدواژهکل

                                                                                                   
 eazarei@gmail.comشناسی، دانشگا  آ اد اسالمی واحد همدان، دانشجصی دكتری علم اطالعات و دانش* 

 مطالعات آرشیصی، دانشگا  الزهراء  ارشد یكارشناسدانشجصی ** 
 

 43شمار  مسلسل   5333 بهار  اولشمار    ه دهمسال  فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه
است كه در آن قصاعتد   یسنجكتاب ترین فنصنمطالعه استنادی یا تحلیل استنادی یفی ا  متداول

و تص و  حاكم بر رابطه میان مدرك استناددهند  )متن( و متدرك متصرد استتناد )ستند(،  ستت     

سنجی است های علماستنادی یفی ا  روش حلیلت بدین لحاظ،  (5335)حری،  شصدمطالعه می

 پتردا د گرفتته بته آن متتصن متی    می بر اساس شمارش استتنادهای تعلتق  كه به ار یابی متصن عل

این مطلب  با گصكنند مرا ع یك سند،  یاههسمقاله در  شدن هرنمصدار چراكه ،(5311)عصار ، 

 ،استناد كرد  استت  مأخذای كه به آن در فهرست ذهن نصیسند  بین اثر وی و مقاله است كه در

ای بته نتام   گیرد، مقصلته این ارتباط یصرت می دربار ارتباطی و صد دارد و تجزیه و تحلیلی كه 

تحلیل استنادی كاربردهای فراوانی دارد  بته   ( 5331آورد )فرو انی، تحلیل استنادی را پدید می

تسهیل مراحل تحقیق و افزایش نتایج تحقیق با است اد  ا  تحلیل استنادی  ،(1972) گارفیلد باور

ن تاریخ علم را مطالعته كترد    تصابا است اد  ا  روش تحلیل استنادی می به بیان وی،میسر است  

تتصان ا  طریتق تحلیتل استتنادی     ففری و علمی در میان تحقیقتات قبلتی را متی    رابطهفه چنان

  همچنین، تحلیتل استتنادی بترای ار یتابی عملفترد و مصفقیتت       (5311تصییف كرد )عصار ، 

مجتالت،  بنتدی  ستا  بررستی رتبته     قرار گرفته است  ایتن امتر  مینته   پژوهش نیز مصرد است اد

ها، مراكز پژوهشتی و دانشتمندان و محققتان شتد  استت  در ایتن       های آمص شی، دانشگا گرو 

استتنادهای من تی كته اثتر استنادشتصند  را رد یتا       این است كه استنادها، حتی بر رویفرد، ایل 

اند  بنابراین، هرچه یك مقاله بیشتر مصرد استناد ، مقیاسی ا  تأثیر و ن صذ در علمكنندتصحیح می

علمتی    امعته شتصد  در حقیقتت،   علمی شناخته می  امعهت بیشتر در قرار گیرد، به همان نسب

دهنتد و  را بته متدد استتنادها تشتمی  متی      بزرگی ا  همفاران است كه ار ش مقاله مجمصعه

تتصان بتا   را متی  یماتشتان تصمبتصدن  تصمیمات این مجمصعه داوران در مصرد درست یا نادرست

 (   5331 های استنادی بررسی كرد )كریمی و سلیمانی،است اد  ا  نمایه

پایتان  در  مص تصد  شتناختی كتتاب  اطالعتات  ا  ایهمجمصع استنادها تنها 5،ساندیسصن ید عق به

 بیانگر استنادبلفه نیستند،  استنادی هایا  نمایه آمد دستبه هایداد  یا پانصشت یصرت به یا مقاله

 نشان دیگر، متصن با تهیه دارد دست در كه را مدركی بین رابطه دارد قصد كه نصیسند  است تصمیم

                                                                                                   
1. Sundison  
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استت   علمتی  نگارش در شاخ  عنایر ا  یفی استناد،ین، ابنابر(  5333دهد )چاوشی و شعبانی، 

 در اثتری  و است علمی تألیف اساسی ا  ایصل استناد  دارد اطالعات نشر و تصلید در بار ی نقش و

 شتد   اثتر  آن در تتالش ال م  و دقت ایل، این رعایت در كه شصدیم روهروب با اقبال  امعه علمی

اظهتار   (1991) لنفستتر (  5335استصار، گصیا و یریح باشتند )حقیقتی،    شد اداستن مطالب و باشد

استتنادها   هاست كه چه تعداد ا  نصیسندگان بیشتریندارد كه تص ه تحلیل استنادی به این  نبهمی

اند، بیشترین استنادها به چه مجالتتی تعلتق گرفتته استت، ارتبتاط بتین       را به خصد اختصاص داد 

ای( و ای به چته مجلته  ه كسی استناد كرد  و چه مجلهاستنادها چگصنه است )یعنی چه كسی به چ

در  شتد  نقتل ) در متصن آن رشته علمی چته مصضتصعی بیشتتر متصرد استت اد  واقتع شتد  استت        

هتای  مجالت علمی بته دلیتل ویژگتی   های منتشرشد  در مقالها  سصی دیگر،   (5335تیمصرخانی، 

شصند  ایتن  میگران واقع خاص خصد، بیشتر ا  سایر منابع اطالعاتی مصرد تص ه محققان و پژوهش

تتر، معرفتی   دسترسی آسان تربصدن،بصدن مطالب، سرعت انتقال، ار انمقاالت به دلیل تا گی، كصتا 

انتقادها و بررسی اهل فن و تنصع مطالتب و شتفل ارائته و گتا   بتان و بیتان        ها،آخرین پژوهش

هش نیز نسبت بته  گران  ذابیت بیشتری داشته و ا  نظر پژوتر، به طصر معمصل برای پژوهشسهل

بتا تص ته بته كاربردهتای مهتم       ،(  بنابراین5311های علمی كاربرد بیشتری دارند )سلطانی، كتاب

و ختذ مقتاالت، میتزان    آها این مطالعه با تجزیه و تحلیل استتنادی م مجالت تمصصی در پژوهش

 نماید   یدر ه اهمیت آنها را مشم  م ،به عبارتیو  منابعاست اد  ا  چگصنگی 

 

 الف. طرح پژوهش
در خصتصص   یپژوهشت  یهبه منظصر تصستعه و انباشتت سترما    یژوهشفد  مطالعات راهبردپ

در حتص     یمطالعتات بتصم   یتق و تعم یگتا  و با هدف ارتقتاء  ا  یاسالم یرانا یادینبن مسائل

 یاقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبترد  5311ا  بهار  ی،مل یتو امن یراهبرد هاییبررس

كشصر باشد و به  ییو ا را گیرییمو نظام تصم یحص   علم یانصند میپ یبرا یتا محملنمصد 

ایتن    یتد گران كشتصر كمتك نما  و پژوهش یاسالم ینظام  مهصر یرانارتقاء سطح دانش مد

(، مصفق به 5333) مستان  44و ا  شمار   یافتها  آغا  تا كنصن، به طصر منظم انتشار  فصلنامه

نامه به چاپ یژ شمار  به یصرت و 13تعداد،  ینشد  است  ا  ا یپژوهش -یاخذ در ه علم
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 55»، «یمنتی و ا یمتان ا» ،«شتدن ی هتان » یهتا نامهیژ تصان به ویم اآنه ینكه ا  مهمتر ید رس

در غترب   یانستان  یتت امن» ،«نترم  امنیت»، «یكدر مطالعات استراتژ یهروش و نظر» ،«سپتامبر

چنانفه اشتار  شتد، تحلیتل     ،ا  طرفی  نمصداشار   «5424 اندا چشمو  یتامن یس،پل»و «یاآس

باشتد و  نشتریه متی   هتر های علمی و معتبر برای ار شیابی مقاالت استنادی مقاالت ا  روش

انتدركاران نشتریات را بترای ارتقتای محتتصای نشتریه و       تصاند دستهای آن مینتایج و یافته

پتژوهش حاضتر،    ا  این رو، مقاالت یاری كند دارد  هت تدوین های استاننامهتدوین شیص 

پژوهشتی بتدان    -ای كه امتیا  علمتی شمار ) 44تحلیل استنادی مقاالت منتشرشد  ا  شمار  

را متصرد تحلیتل قترار داد  تتا      راهبتردی فصلنامه مطالعتات   41( تا شمار  تعلق گرفته است

ختذ،  میان متن مقاالت و مآ روابط مص صدالگصی رفتار علمی نصیسندگان مقاالت،  وسیلهینبد

 و گرایش نصیسندگان در است اد  ا  منابع اطالعاتی را مصرد بررسی قرار دهد 

 

 اهمیت پژوهش. 1

برابر شتد  استت    52سنجی در بیست سال گذشته، اینفه تعداد مقاالت منتشرشد  در حص   كتاب

نظتران و  میتان یتاحب  (، نشان ا  اهمیتت رو بته رشتد ایتن حتص ل مطالعتاتی در       5331)نصردن، 

 بته یتك متدرك    كته بدانیم احترامی و استناد به آثار دیگران را  ار اع چنانچه   گران داردپژوهش

نصعی پیصند میتان آرا و م تاهیم پراكنتد      را استنادها ،به عبارت دیگر و شصدمدركی دیگر قائل می

خصاهد بصد كه سعی در های تحقیق تحلیل استنادی یفی ا  روش محسصب نماییم، آنگا پژوهشی 

 (Baker, 1990).ها دارد آشفاركردن این پیصند

هتایی استت كته در مجتالت بته      یفتی ا  پتژوهش   و محتتصایی،  تحلیل استتنادی سصی دیگر،  ا  

گصنته   گیرد  اخیراً مصاردی ا  ایتن خصصص مجالت دارای در ه علمی پژوهشی معمصالً انجام می

تعیتین  انجتام گرفتته استت     پژوهشتی داختل كشتصر     -حقیقات، در بسیاری ا  مجالت علمتی ت

، هتای اطالعتاتی  میزان استناد به انصاع محمتل  محاسبه، پركارترین افراد و پراستنادترین نشریات

 و وضعیت مقاالت پژوهشی و نظری و تعیتین میتزان مشتاركت   ، تعیین وضعیت  بانی استنادها

  باشد ا   مله فصاید این پژوهش می ،گروهی تحقیقات انجام در محققان همفاری
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 اهداف پژوهش. 2

در نشتریه  هدف ایلی این پژوهش، تعیین وضتعیت استت اد  ا  منتابع در مقتاالت منتشرشتد       

 یهتداف ا ،است  در كنتار آن  آن هایمقاله نصیسندگان رفتاری الگصی تعیین و راهبردیمطالعات 

 تصاند دنبال نماید: یر را می

ایتن   و پر استنادترین نشتریات بترای تعیتین نشتریات ایتلی      نصیسندگانپركارترین  معرفی  5

  حص  

 گروهی تحقیقات انجام در محققان همفاری و تعیین میزان مشاركت  1

 ایهای تألی ی و تر مهتعیین تعداد مقاله  3

 های اطالعاتیتعیین میزان استناد به انصاع محمل  4

 تعیین وضعیت  بانی استنادها  1

 عمر منابع مصرد استناد  هتعیین نیم  4

 

 های اساسی پژوهش پرسش. 6
 باشد:های ذیل میپژوهش حاضر بر اساس هدف كلی خصد دارای پرسش

 تص یع انصاع منابع اطالعاتی منتشر  و پركارترین نصیسند  چگصنه است؟  5

 تعداد كل استنادات مقاالت و میانگین استنادات به ا ای هر مقاله و شمار  چگصنه است؟    1

 میزان است اد  ا  منابع اطالعاتی و تص یع  بانی آنها چگصنه است؟  3

 ی یتتأل گروهتی و تر مته/    میزان مقاالت استنادشد  به كتب و مجالت بتر استاس فتردی/     4

 چگصنه است؟

 میزان خصداستنادی نصیسندگان چگصنه است؟  1

 اند؟پراستنادترین نصیسندگان و متر مان كدام  4

 اند؟ها كدامپراستنادترین كتاب  1

 اند؟پراستنادترین مجالت كدام  3

 عمر منابع مصرد استناد چقدر است؟ هنیم  3
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 روش و جامعه پژوهش. 4
منبعی بترای تشتمی     به مثابه تصاندالگصی استنادی به كار رفته در متصن می ،چنانفه اشار  شد

ستنجی و  الگصی رفتار علمی پژوهشگران و محققان به كار رود  در این پژوهش ا  روش كتاب

شتمار    51فن تحلیل استنادی است اد  شد  است   امعه پژوهش، كتل مقتاالت منتشرشتد  در    

استنادات شد ، االت مطرحؤباشد كه با تص ه به اهداف و سمی راهبردی اخیر فصلنامه مطالعات

 تجزیه و تحلیل گردید    1252 5افزار اكسلمص صد با است اد  ا  نرم

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی. 5

)تعریف م هصمی(: ار اع به اثری كه ا  آن عبارتی نقل شد  است یا ار اع به اثری در یك استناد 

(  تعریتف  54: 5335منظصر اثبات یحت یك مطلتب و نظتر )ستلطانی و راستتین،      منبع مصثق به

 آورد  شد  است  مأخذهایی است كه در انتهای مقاله تحت عنصان منابع و عملیاتی: منظصر مدخل

سنجی استت كته در آن قصاعتد    های كتاب)تعریف م هصمی(: یفی ا  روش تحلیل استنادی

استناددهند  )متن( و مدرك مصرد استناد )ستند(  ستتجص و مطالعته    حاكم بر رابطه میان مدرك 

(  تعریف عملیاتی: منظصر ا  تحلیتل استتنادی در پتژوهش حاضتر     454: 5335شصد )حری، می

 بته  مأخذشمارش و تحلیل مآخذی است كه نصیسندگان در پایان هر مقاله تحت عنصان منابع و 

 اند لیف اثر معرفی كرد أعنصان منبع ت

 

 پژوهش هایمحدودیت .1
های ممت  خصد را تنظیم نمتصد  و  نامهدر خصصص نگارش مقاالت، شیص  نشریاتبسیاری ا  

ها كامل نیستند و نامهیا این آیین ،اینو صد دهند، با در اختیار نصیسندگان و ویراستاران قرار می

شتصند  بتدین لحتاظ،    به طصر كامل رعایتت نمتی  دهند و یا همه ابعاد استناددهی را پصشش نمی

 شتدن دوار در منتابع اینترنتتی(    ویژ مصارد )به  ا  بسیاری در شناختیكتاب اطالعات نبصدنلكام

                                                                                                   
1. Microsoft Office Excel  
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 مستتند  استاندارد )مثتل  ابزارهای با آنها مستندسا ی عدم و فهای ممتلشفل به مؤل ین اسامی

 های پژوهش حاضر بصد  است ا   مله محدودیت ،و( مشاهیر

 

 پیشینه پژوهش. 7
با تص ه به درك اهمیتت و  ایگتا  تحلیتل استتنادی در مجتالت، مطالعتات بستیاری در ایتن         

 یمتقت های اخیر چه در داخل و چه در خارج ا  ایران یصرت پذیرفته است  خصصص در سال

 اللهتی و نگتل، امتا  (  علتی 5333) علتصی  و پاكدامن  (5333)، كریمی و عباداله عمصقین دادگر

  ستامصئل و  (5332) نتژاد نصابی و نیاریاحیو  (5332همایی، سلیمانی و افشار )(  5332فرشاد )

 3تصنتتتا و اومتتصت  ( 1223) 1و وایتتس پارستتصنزكاشفصفستتفی، (  1221) 5اشتتتاین بتتارت 

برخی ا   دیدترین به در ادامه  هت آشنایی بیشتر، ها هستند  ای ا  این پژوهشنمصنه (1224)

 گردد:به اختصار اشار  می هااین پژوهش

)شتمار    یمقاالت فصلنامه مطالعات انقالب استالم ( با تحلیل استنادی 5331 ارعی و یدیقی )

و میانگین استتنادات بترای    4545مجمصع كل استنادات  مجله، این شمار  11 در دریافتند كه (53-34

استتناد، و منتابع    4451هتا بتا   استت  كتتاب  بتصد    53/113و  31/32 یببه ترتهر مقاله و هر شمار  

 ،استناد باالتر ا  سایر منابع قرار گرفتند  همچنتین در بتین مجتالت استنادشتد      5544با   بانیسیانگل

 یفارست  لمنتابع استنادشتد   یندریتد گروهتی بصدنتد  در بت     31/51درید به شفل فتردی و   24/31

( 115) %11/33در متصرد مجتالت نیتز     طتصر ینهمت بصد   ر مهت %44/15تألی ی و  ،ا  كتب 33/13%

تر مته بتصد  استت  پراستتنادترین نصیستند  و       %11/55تتألی ی و   ی،مصرد ا  مقاالت مجالت فارست 

 استناد است    11با  یو محسن ثالث 133)ر ( با  ینیترتیب امام خم متر م به

یاسی مقاالت پژوهشنامه علصم س یو استناد ی یتصی یلتحل( با 5331) دوستدارو  مقصصدی

دریافتند میان مشاركت مردان نسبت به  نان در این نشریه ت اوت معناداری و تصد دارد  بترای   

چنتد مقصلته در نظتر گرفتته شتد  استت         ،تعیین و پراكندگی مصضصعی مقاالت پس ا  بررسی

                                                                                                   
1. Samuel and Steinbart  
2. Kushkowski, Parsons and Wiese 
3. Tonta and Umut 
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یشه سیاسی استت   دهد بیشترین فراوانی مربصط به حص   مصضصعی اندها نشان میبررسی مقصله

هتا  بررستی  ،انتد  همچنتین  های مصضصعی فاقد مقاله در این نشریه بصد ضمن آنفه برخی حص  

نصیستند  بته نگتارش در آمتد  استت        3  تصستط  درید ا  مجمصع مقتاالت  1/13نشان داد كه 

درید بته یتصرت    13ن ر  و درید ا  مقاالت به یصرت تك 41مشم  گردید كه   همچنین

  ن ر نصیسند  به نگارش در آمد  است  1درید با بیش ا   3دون ر  و 

را  تحلیل استنادی و محتصایی مجله پزشفی هرمزگان  ،(5331كار و عالیشان كرمی ) راعت

مقاله منتشر  در  155در این مطالعه تصیی ی، استنادها و محتصای انجام دادند   5331 -5333ا  

مقاله منتشر   155استناد در  4543تحلیل قرار گرفت  ا  مجله پزشفی هرمزگان مصرد تجزیه و 

(، ا  نظر شفل منبع به منابع %11/13در مجله پزشفی هرمزگان، بیشترین استنادات به مجالت )

( بصد  است  میانگین استناد بترای هتر   %1/33( و ا  نظر  بان به منابع انگلیسی )%11/33چاپی )

 بصد  است    (%43/5) ل انؤی ماستناد و میزان خصداستناد 1/3مقاله 

 یدانشتفد  دندانپزشتف   ید  سال تصلیدات علمت  یتحلیل استناد ،(5333)ی و دیگران اخصت

ت علمتی و  ئت عنصان ا  تصلیدات علمتی اعاتای هی   114 ،را انجام دادند  در این پژوهش كرمان

و در  33-32عنصان مقاله كه در دور   متانی  31و  نامهیانپا 145دانشجصیان دندانپزشفی شامل 

نتایج نشتان   با است اد  ا  تحلیل استنادی ار یابی شدند  ،پایگا  استنادی علصم منتشر شد  بصدند

بصد  بیشترین استتنادات   14/44و در هر مقاله برابر با  11/33نامه میانگین استناد در هر پایان داد

دریتد استتنادات را بته     31كه قریتب بته    طصریه ب ،ها بصدبمربصط به مجالت انگلیسی و كتا

هتای  مدی مربصط بته منتابع انگلیستی و متعلتق بته ستال      آاند  بیشترین رو خصد اختصاص داد 

  بصد  است 1252-1224و  1225-1221

 را هتای نشتریه مهندستی فرهنگتی    وضعیت استتنادی مقالته   ،(5333) بصیرنیا و آقامحمدی

مقالته منتشرشتد  كته میتانگین تعتداد       143در مجمصع  ،های پژوهشیافته  طبق نمصدند بررسی

و میتانگین استتناد بترای هتر شتمار ،       4251، میزان كل استنادها 11/4مقاالت برای هر شمار ، 

)اعم ا  فارسی، التتین و عربتی( بتا بتیش ا       منبع است  در بین منابع اطالعاتی، كتاب 31/512

دریتد بیشتترین فراوانتی را بته      14/14درید و ا  نظر وضعیت  بانی، منابع فارسی با  44/41
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دریتد( و   43/34) مقاله 441اند  بیشترین تعداد مقاالت مربصط به مردان با خصد اختصاص داد 

 ت   درید( بصد  اس31/51) مقاله 32مابقی مربصط به  نان با 

را متصرد   1252تا  5334ا  سال  4مقاالت مجله سندآرایی (2011) 3و كائصر 1، شارما5سینگ

بیشتترین  مقاله انتشار یافته كه  431نتایج نشان داد در این با ل  مانی، تعداد بررسی قرار دادند  

و بیشتترین   51131  مجمتصع كتل استتنادات،    استبصد   1221عنصان( در سال  44تعداد مقاله )

مشتم  گردیتد    ،همچنتین   استت  رخ داد  1223ستال   هبهای مربصط میزان استناد در شمار 

ای بصد  كه تصسط نصیسندگان متصرد استت اد  قترار    پراستنادترین مجله ،همین مجله )سندآرایی(

ار اعتات را بته ختصد     %43مجلته هستته كته     52گرفته است  عالو  بر آن، در ایتن پتژوهش   

 شناسایی گردیدند اختصاص داد  بصدند، 

شناستی  های حص    بتان تحلیل استنادی پژوهش»در پژوهشی با عنصان ( 2013) 1كرافصرد

متصرد   1224تتا   5334هتای  را طی سال 4شناسان آمریفامجله انجمن  بان محتصای« كالسیك

 استتنادها بته   ها نشان داد نصع منابع مصرد است اد  محققتان، بتا گترایش   بررسی قرار داد  یافته

مصا ه بصد  است  این در حتالی استت كته     (1224در سال  %12)تا  هانگاشتها و تككتاب

های مصرد بررسی در سال (چهارمیكبه  نصف )ا است اد  ا  منابع  بان خار ی روند نزولی 

  داشته است 

و  3شناستی تحلیتل استتنادی مقتاالت منتشتر  در دو مجلته  بتان       ،(2014) 3و آسصگصا 1اِ ما

مقالته   334را انجام دادنتد  نتتایج بررستی     1252تا  1225های بین سال 52شناسی كاربردی بان

در   استت بتصد    1/51و میانگین استناد برای هر مقالته   51133مجمصع كل استنادات نشان داد، 

درید بته مقتاالت    3/31ها و نگاشتها و تكدرید استناد به كتاب 3/13بین منابع اطالعاتی، 

                                                                                                   
1. Singh 
2. Sharma 
3. Kaur 
4. Journal of Documentation 
5. Crawford 
6. Transactions of the American Philological Association (TAPA) 
7. Ezema 
8. Asogwa 
9. Journal of Linguistics 
10. Applied Linguistics 
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 ،نصیستند  و بقیتآ آثتار   درید ا  منابع مصرد استناد، تك 1/43 ،د شد  بصد  همچنینمجالت استنا

 یشناست  بتان  یقاتدر تحق یهمفار بصدن میزانها ا  پاییننصیسندگان ممتلف داشته است  یافته

دریتد ا   31/2تنها در مقاالت مصرد بررسی،  مشترك یقاتیتحق یهاپروژ  چراكهحفایت دارد، 

به عنصان پراستنادترین مجله « شناسی كاربردی بان»آن، مجله  را شامل گردید  عالو  بر مقاالت

 ، پراستنادترین نصیسند  مشم  گردید «نصآم چامسفی»و 

 

 های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنهایافتهب. 
 شصد   مبادرت میآنها پاسخ و االت پژوهش ئصدر این بمش به ترتیب به تجزیه و تحلیل س

 

 شده و پرکارترین نویسنده چگونه است؟ئوال اول: توزیع مطالب منتشرس

 51مقالته در   513مشم  شتد تعتداد    راهبردیمطالعات نشریه  41-44های با بررسی شمار 

( 33) %11بتصد  استت   ها تألی ی و به  بان فارسی كل مقاله  شمار  اخیر مجله انتشار یافته است

ن تر( ا  نصیستندگان مترد و     523) %1/33( فردی ارائه شد  استت   32) %13ها گروهی و مقاله

 عبداهلل قنبرلتص شد ، آقای مقاله ارائه 513ن ر( ا  نصیسندگان  ن بصدند  همچنین در  51) 1/52%

  مقاله پركارترین نصیسند  شناخته شد  1با 

 

مقاله ال دوم: تعداد کل استنادهای مقاالت و میانگین استنادها به ازای هر ئوس

 و شماره چگونه است؟

 4213مشم  شد تعتداد كتل استتنادات    « راهبردیمطالعات »شمار  ا  نشریه  51با بررسی 

و  12/31میانگین استناد برای هر مقاله  ،التین( است  همچنین و ، عربیمصرد )اعم ا  فارسی

میانگین تعداد استناد بترای هتر مقالته بته ت فیتك       5استناد است  نمصدار  44/134هر شمار  

ال م به ذكر استت، بته دلیتل فراوانتی شتمارگان متصرد       هد  دهای مجالت را نشان میشمار 
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نشتان   5كه نمتصدار   طصرهمانها در این نمصدار ذكر شد  است  ای ا  شمار بررسی، برگزید 

استناد دارای بیشتترین و   33/33و  54/44، به ترتیب با میانگین 14و  13 هایشمار  ،دهدمی

، دارای كمتترین تعتداد استتناد    14و  31/51 به ترتیب با میانگین استناد 44و  43 هایشمار 

 برای هر مقاله شناخته شدند 

 

 

 میانگین استنادها به ازای هر مقاله (:1) نمودار

 

سوم: میزان استفاده از منابع اطالعـاتی و توزیـع زبـانی آنهـا چگونـه       سئوال

 است؟

 %53/11بتا  و مجمصعته مقتاالت   هتا  ، در بین منابع اطالعتاتی، كتتاب  1ها و نمصدار بر اساس یافته

( استناد، 5114) %41/32با  نشریات( باالترین میزان استناد را به خصد اختصاص داد  است  1522)

هتا و  های اینترنتتی(، گتزارش  های اطالعاتی )سایتپایگا  ،قرار گرفته است  همچنیندر رتبه دوم 

(، 44) %54/5(، 142) %35/53به ترتیب بتا   هانامهپایانو ها ها و سمنرانی، پیامها زوات، مصاحبه

 های بعدی قرار گرفتند استناد در رتبه (53)/ % 44و  (31 % )/13(، 42) %/ 33
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 توزیع منابع اطالعاتی (:2) نمودار

 

( استتناد بته  بتان    1543) %45/13استتناد،   4213ها نشتان داد، ا  مجمتصع   همچنین بررسی

دهند  مرا عه بیشتتر  باشد كه نشانمی و عربی فارسی( استناد به  بان 5314) %13/44، انگلیسی

 در مقاالت این فصلنامه است    انگلیسیبه منابع 

 

  مقــاالت استنادشــده کتــب و مجــالت بــر اســا ال چهــارم: میــزان ئوســ

 چگونه است؟ یفیتألفردی/گروهی و ترجمه/ 
( 5421) %34/35، م  شد در بتین كتتب استنادشتد    با تجزیه و تحلیل مقاالت استنادشد  مش

( 342) %34/11( گروهی است  همچنین در بین مجالت استنادشد  نیتز  314) %21/53فردی و 

مصرد(  543تعدادی ا  این منابع )ال م به یادآوری است ی است  ( گروه111) %43/11فردی و 

  عتالو  بتر   شناختی، فردی یا گروهی آنها مشم  نگردیتد بصدن اطالعات كتاببه دلیل ناق 

ی ی و تتأل  ،( ا  كتتب 113) %13/14در بتین منتابع استنادشتدل فارستی      ها نشتان داد آن، بررسی

( متصرد ا  مقتاالت مربتصط بته     331) %31/31( تر مه بصد  در مصرد مجالت نیز 413) 14/41%

   ( تر مه بصد  است 14) %44/51لی ی و أمنابع فارسی، ت
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 ال پنجم: میزان خوداستنادی نویسندگان چگونه است؟سئو
بتا   15استنادی مشاهد  شد  شمار  مصرد خصد 13شمار  این مجله در مجمصع تعداد  51در بین 

 متصرد( و  4) 11، مصرد( 1) 14، مصرد( 3) 14های مصرد بیشترین میزان خصداستنادی و شمار  3

میتزان   ،همچنین  قد خصداستنادی بصدفا 44شمار    های بعدی قرار گرفتنددر رد مصرد(  4) 41

 است بصد   13/2خصداستنادی به ا ای هر مقاله 

 

 اند؟کدامال ششم: پراستنادترین نویسندگان و مترجمان ئوس
استتناد،   43با  باری بص انپراستنادترین نصیسند ،  1ال ششم، با تص ه به  دول ئصدر پاسخ به س

بته   1استناد است  متابقی افتراد در  تدول شتمار       41با  طیب ضاعلیر ،و پراستنادترین متر م

 ترتیب ارائه شد  است:

 

 : پراستنادترین نویسندگان و مترجمان منابع فارسی(2) جدول

 تعداد مترجمان تعداد پدیدآور ردیف

 41 طیب، علیرضا 43 یار، بص انب 5

 51 ع راقب امام د فشدان یشژوهپ تاونعم 34 افتماری، ایغر 1

 54  الل یدس، یرو آبادیف یدهقان 31 اهللخمینی، روح 3

 55 یراحم یر اد ،مش 12 ای، سید علیخامنه 4

 52 بشیریه، حسین 12  الل یدس، یرو آبادیف یدهقان 1

 3 ثالثی، محسن 12 میرمحمدی، مهدی 4

 3 پژوهشفد  مطالعات راهبردی 51 نصری، قدیر 1

 

استتناد استت     54بتا   Barry Buzan پراستنادترین نصیسند  در میتان منتابع التتین    ،همچنین

 ارائه شد  است: 3نصیسندگان دیگر در  دول 
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 پراستنادترین نویسندگان منابع التین (:6) جدول

 ردیف پدیدآور تعداد استناد

54 Buzan, Barry 5 
53 Nye, Joseph S 1 
55 Wendt, Alexander 3 
52 Mearsheimer, John 4 
52 Katzman, Kenneth 1 
3 Walt, Stephen M 4 
3 Waltz, Kenneth N 1 

 

 اند؟وال هفتم: پراستنادترین منابع کدامئس
د  استت، در بتین   نشتان داد  شت   4طصر كه در  تدول  پراستنادترین منابع در استنادات مص صد، همان

 ،استتناد  51بتا   «یتحی ه امتام خمینتی   »های رهبر كبیر انقالب اسالمی در منابع فارسی، بیانات و پیام

 ست:آمد  ا 4  سایر منابع نیز در  دول بیش ا  همه مصرد تص ه و است اد  قرار گرفته است

 فارسی پراستنادترین کتب (:4) جدول

 اند استناد دریافت كرد  4سه عنصان كتاب ذیل، هر یك ، 1اساس  دول  ب التین نیز بردر بین كت

 تعداد عنوان کتاب ردیف

 51 امام خمینی )ر ( نصر/ یحی ه 5

 54 / باری بص انمردم، دولت و هراس 1

 54 یت/ باری بص ان و دیگرانامن یلتحل یتا   برا یچارچصب 3

 55 رابرت مندل /یمل یتامن یرچهر  متغ 4

 3 یهانش یفلما الملل/امنیت بین 1

 4 / مانصئل كاستلزعصر اطالعات: اقتصاد،  امعه و فرهنگ 4

 4 یگرانو د یتر یف،تر /یننص یتیمطالعات امن 1
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 التین کتب پراستنادترین (:5) جدول

 ردیف عنصان تعداد

4 Dutch Intelligence: Toward a Qualitative Framework for Analysis\ 

De Valk, Giliam 
5 

4 People, State and Fear: An Agenda for International Security 

Studies\ Buzan, Barry 
1 

4 Theory of International Politics\ Waltz, Kenneth 3 

 

 اند؟کداموال هشتم: پراستنادترین مجالت ئس
استناد، بیشترین مرا عته نصیستندگان    12با « راهبردیمطالعات »در بین نشریات فارسی، نشریه 

بتا  ) راهبردمجله  اقتصادی و -اطالعات سیاسی د اختصاص داد  است  همچنین نشریهرا به خص

اد  بته ت صتیل نمتایش د    4در  دول  اند  مابقی نشریات زو نشریات پراستناد بصد  (استناد 15

 شد  است 

 بررسی مورد مقاالت در نشریات پراستنادترین (:1) جدول

 تعداد عنصان نشریه ردیف

 12 راهبردیمطالعات  5

 15 اقتصادی -اطالعات سیاسی 1

 15 راهبرد 3

 54 علصم سیاسی 4

 54 سیاست 1

 54 سیاست خار ی 4

 

استناد بیشترین استناد را در بتین   14با  "Foreign Affairs"بین نشریات التین نیز مجله  در

 نمایش داد  شد  است   1نشریات التین داشته است  سایر نشریات به ت صیل در  دول 
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 بررسی مورد مقاالت در نشریات التین پراستنادترین (:7) جدول

 ردیف عنصان نشریه تعداد

14 Foreign Affairs 5 

11 Congressional Research Service, CRS 1 

15 Foreign Policy 3 

12 International Intelligence and Counter intelligence 4 

53 washington Quarterly 1 

51 Congressional research service 4 

54 Intelligence and  National Security 1 

 

 وال نهم: نیمه عمر منابع اطالعاتی چقدر است؟ئس

گرفته به یك منبع میزان  مانی است كه تعداد استنادهای یصرتمنظصر ا  نیمه عمر، محاسبه 

نشتان ا    ،عمر منتابع اطالعتاتی بتاالتر باشتد     هچه نیم، هرنصف برسد  بنابراین اطالعاتی به

بته منظتصر محاستبه    ثیرگذاری بیشتر این منبع در حص   مصضصعی خصد استت   أماندگاری و ت

تمتام   ، صیی شد  بتدین منظتصر  الگصی كصمار بهر  نیمه عمر منابع اطالعاتی، ا  تاریخ نشر و

های نشر منابع اطالعاتی را اعم ا  قمری و میالدی بته شمستی تبتدیل و مرتتب كترد ،      سال

مبتادرت  منابع مصرد استتناد  سپس به تعیین میانگین نیمه عمر منابع اطالعاتی به ت فیك  بان 

 3متصرد استتناد در ایتن مجلته      عربی و شد  نتایج نشان داد نیمه عمر منابع اطالعاتی فارسی

 3نیمه عمر منابع اطالعاتی التین مصرد استناد در این مجله نیز  ،همچنینما  است   52سال و 

 ما  است  55سال و 
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 گیرینتیجه
هتای منتشرشتد  در   پژوهش حاضر بر آن بصد كه با است اد  ا  روش تحلیل استتنادی، مقالته  

مطالعات راهبردی را مصرد بررسی قرار دهد  نتایج نشان داد در فصلنامه  41تا  44های شمار 

میانگین استتناد  منبع است اد  شد  كه  4213های فصق، ا  شد  شمار مقاله چاپ 513مجمصع 

 54/44با میتانگین   13)شمار   استناد است 44/134، و برای هر شمار  12/31برای هر مقاله 

استناد كمترین( كه میانگین متصسط بته پتایین    31/51گین با میان 43استناد، بیشترین و شمار  

بایست در خصصص استناددهی بته منتابع معتبتر    دهد نصیسندگان مقاالت میو نشان می است

هتای متدون علمتی تتدوین     اهتمام بیشتری داشته باشند و مقاالت خصد را با تص ه به پیشتینه 

های ممتلتف انجتام   در حص   ی كه قبالًهاینمایند  گرچه میانگین استناد در برخی ا  پژوهش

   ارعتی و یتدیقی،   5331كار و عالیشان كرمی،  راعتشد  بصد، كمتر ا  مقدار فصق است )

 در میتان دهتد  نتایج نشان متی  (  1254اِ ما و آسصگصا،   5333 آقامحمدی و بصیرنیا،   5331

مقاالت  سصمیككمتر ا   چراكهكمرنگ بصد  است، كار گروهی ، تمایل به مقاالت نصیسندگان

مقتاالت منتشرشتد (، امتا ا  لحتاظ      %11به یصرت گروهی تتدوین و انتشتار یافتته استت )    

دهنتد  بتدین لحتاظ مشتاركت كمتتر      نصیسندگان مقاالت را مرد تشفیل می %1/33 نسیت، 

 های بیشتر دارد لیف مقاالت نیا  به بررسیأنصیسندگان  ن در ت

در بین منابع اطالعتاتی  و مجمصعه مقاالت ها دهد كتابن میهای اطالعاتی نشابررسی محمل

در رد   %41/32انتد  پتس ا  آن مجتالت بتا     ستناد را به خصد اختصاص داد باالترین ا ،%53/11با 

تترین مقتاالت علمتی و    رفت با تص ه به اینفته مجتالت حتاوی تتا      انتظار می دوم قرار گرفتند،

(، میتانگین  14: 5331گران دارنتد )محستنی،   تحقیقی هستند و اهمیت بسیار  یادی برای پژوهش

كنتد  بته نظتر    را ثابتت نمتی   مستئله ها باشد كه نتایج تحقیق ایتن  استناد به مجالت بیشتر ا  كتاب

صد یسندگان مقاالت به مجالت رو آمد و رایگان، عدم آگاهی آنان ا  و رسد عدم دسترسی نصمی

تمصصتی )و نته    لی ی و نتاتصانی آنتان در  ستتجصی مقتاالت    های مرتبط به مصضصعات تأنشریه

 لی ا  این قبیل باعث گرایش بیشتر محققان بته كتتاب  ا  طریق اینترنت و مسائ (یتاهمكممحتصای 

ار اعتات بته منتابع     %13/44و  انگلیستی استتنادات بته منتابع     %45/13ا  لحاظ  بان،  است بصد  
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گتران ا  منتابع التتین    فارسی و عربی بصد  است  نتیجه تحقیق حاكی ا  است اد  مطلتصب پتژوهش  

های خبتری )و  های اینترنتی و پایگا است اد  ا  سایت (%43/53) است، اما با تص ه به درید باالی

ا  مهتارت  های تمصصی با شركت در كارگا بایست علمی(، محققان میهای اطالعاتی و نه پایگا 

   های علمی معتبر برخصردار شصند شناسایی مقاالت علمی و پایگا  مندروش

ا  ( 44هتای مجلته )بته غیتر ا  شتمار       اغلتب شتمار   دهنتد  های پژوهش نشان مییافته

هتتای ممتلتتف مجلتته بیتتانگر ایتتن استتت كتته  خصداستتتنادی برخصردارنتتد و بررستتی شتتمار 

های ممتلف مجله ا  روند مت اوتی برخصردار استت، بته طتصری كته     خصداستنادی در شمار 

 41مصرد( و  4) 11مصرد(،  1) 14مصرد(،  3) 14های شمار  مصرد، بیشترین و 3با  15شمار  

خصداستنادی ار اع به یفتی ا  آثتار قبلتی در یتك     قرار گرفتند  های بعدی مصرد( در رد  4)

مدرك  دید است، یعنی اینفه نصیسند  در  دیدترین اثرش به اثتر یتا آثتار قبلتی ختصیش      

 ( 5333استناد كند )كصشا و طباطبایی، 

آثتار و  دهتد  می های پژوهش در رابطه با پراستنادترین نصیسندگان و متر مان نشانیافته

بیش ا  همه مصرد تص ه و است اد  نصیسندگان مقاله بتصد  و بتاالترین   ، باری بص انای هنصشته

را بته ختصد اختصتاص داد     هم در میان منابع التین و هم در میان منابع فارسی میزان استناد 

علیرضتا   ،در بتین متتر مین  استناد در منابع التین( و  54استناد در منابع فارسی و  43است )

استنادشتد ،   در بتین بیشتترین منتابع فارستی     استت   تناد، در یدر قرار گرفته اس 41با  طیب

امام خمینی )ر ( كه در كتاب یحی ه نصر گتردآوری شتد  استت،    ها و رهنمصدهای سمنرانی

در بحث پراستنادترین مجله، مصرد(   51ا  همه مصرد استناد و است اد  قرار گرفته است ) شیب

استتناد( و   15) «اطالعتات سیاستی و اقتصتادی   »استتناد،   12با  «راهبردیمطالعات »فصلنامه 

در میان مجتالت متصرد    اولاند  كسب رتبه  زو نشریات پراستناد بصد  استناد( 15) «راهبرد»

به خصبی این نشریه دهد، نشان می راهبردیفصلنامه مطالعات  و استناد باال به مقاالت است اد 

تصانسته است  ایگا  خصبی در راستای هدف نهایی خصد كه گسترش مطالعات در خصتصص  

است، در میان اهل علم و پژوهش پیتدا نمتصد  و بته نحتص مطلتصبی تص ته        راهبردیمباحث 

  گران را به خصد  لب نماید اساتید و پژوهش
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رو آمدی و عمر منابع مصرد استناد حاكی ا  آن است كه  ههای پژوهش در رابطه با نیمیافته

  دریافتت منتابع رو آمتد    صد  استت ت اوت، تقریباً به یك اندا   ب سال یكا فارسی بمنابع قصام 

هتای اطالعتاتی   های  ستجص و آشتنایی بتا پایگتا    ، برخصرداری ا  مهارتنیا مند یرف هزینه

هتای  د در این  مینه اقتدام بته تهیته و خریتد ا  بانتك     مسئصلین امر بای بنابراین،  باشدمرتبط می

   گران بتصانند با رو آمدترین مباحث و مسائل حصتا محققان و پژوهش كننداطالعاتی رو آمد 

 بهر  كافی را ا  آنها ببرند  مربصطه آشنایی داشته باشند و



 

 

 

 منابع
 

تحلیتل استتنادی د  ستال    » ( 5333) افشتار  پتصر ملتك  رضتا ن و بذرافشتا ملیحه سادات  و بذرافشاناعظم  و ممری ،اخصتی

  51-5، ی  5، سال هشتم، ش پیاورد سالمت، «تصلیدات علمی دانشفد  دندانپزشفی كرمان

 یهتا ستال بتین   منتشرشد تحلیل استنادی مقاالت نشریه مهندسی فرهنگی »  (5333) یرنیابصغالمرضا  و صاد  ی،آقامحمد

  45 – 41  ، ی13سال نهم، ش  ،مهندسی فرهنگی، «5331تا  5331

تحلیتل استتنادی مقتاالت فصتلنامه تحقیتق در علتصم و مهندستی ن تت         »(  5333) ستید  فهیمته علتصی   و  نشانه ،پاكدامن

 -43  ، یت 3شتمار    ، (رسانی و فناوری اطالعـات شناسی )علوم کتابداری و اطالعدانش ،(«34 -32 یهاسال)

42    

  41 –31  ، ی15ش ، فصلنامه کتاب ،«فصلنامه كتاب ی یتألحلیل استنادی مقاالت ت» ( 5335) ، افسانهتیمصرخانی

 حتص    در استتنادی  تحلیتل  كاركردهتای  و تعتاریف  م تاهیم،  بررسی»(  5333و احمد شعبانی ) آبادی،  هرانجف چاوشی

  14 – 51  ، ی4، سال دوم، ش شناسیدانش«  سنجیعلم

كتابمانته ملتی  مهتصری     ،تهران،  لد اول، رسانیکتابداری و اطالع المعارفدائره(  5335)سرویراستار( ) عباس، حری

  اسالمی ایران

    131 –151  ، ی41، ش روانشناسی و علوم تربیتی«  علمی هاینگارش در استناد كاربرد»(  5335) محمصد ،حقیقی

تحقیقـات  ، «تحلیل محتصایی و استنادی مقتاالت فصتلنامه تحقیقتات  نتان    »(  5332) نژادشفص  نصابیو  نصرت ،نیاریاحی

  555-33  ، ی(5) 1 ش (،)مجله مطالعات زنان زنان

 (53 -34)شتمار    یمقاالت فصتلنامه مطالعتات انقتالب استالم     یاستناد یلتحل»(  5331 ارعی، عیسی و  ینب یدیقی )

  152-533، ی  31ش ، سال دهم ،یمطالعات انقالب اسالم ،«5331تا  5331های بین سال منتشرشد 

جلـه  م ،«5331-5333تحلیل استنادی و محتصایی مجله پزشفی هرمزگتان  »  (5331) نادر عالیشان كرمی و كیمیا ، راعتفار

  42-13ی   ،5ش   ،51دور    ،پزشکی هرمزگان

 چ دوم  تهران: فرهنگ معایر،، رسانیاطالعدانشنامه کتابداری و (  5335و فروردین راستین ) سلطانی، پصری
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  31-41  ، ی33ش  ،فصلنامه کتاب«  آشنایی با مجالت كتابداری ایران»(  5311سلطانی، شی ته )

  43-34  ، ی(4و3) 3ش ، فصلنامه کتاب ،«یتحلیل استناد» ( 5311)عصار ، فرید  

 -علمتی  فصتلنامه  مقتاالت  كمتی  و استتنادی  تحلیتل » ( 5332)فرشتاد   ایتغر علتی  اللهی وناما علیرضا گل، مهدی وعلی

  53- 1  ، ی15 ش ،ایران کار سالمت ،«تهران پزشفی علصم دانشگا  ایران، كار سالمت پژوهشی

رشتته مهندستی معتدن دانشتفد  فنتی دانشتگا         ارشد یكارشناسهای نامهتحلیل استنادی پایان»(  5331فرو انی، نصشین )

 511- 523  ، ی42، ش کتابداری ،«5313 – 5312تهران ا  سال 

علـوم  ، («44تتا شتمار     11ا  شتمار   ) تحلیل استنادی فصتلنامه علتصم حتدیث   »(  5331كریمی، رضا و راضیه سلیمانی )

  411-422 ، ی12و  43ش  ،حدیث

  ، یت 44ش ، رهیافـت ، «ستنجی خصداستنادی و كاربرد آن در مطالعات علتم »(  5333یصسف طباطبایی ) كصشا، كیصان و

11 – 13  

 یهتا پتژوهش شمار  ا  فصتلنامه   32تحلیل استنادی مقاالت »(  5333عمصقین ) عباداله  ع ر كریمی و رضا ، امیر ودادگر یمتق

  351 – 131  ، ی45 ش ،کالمی -فلسفی یهاپژوهش، «5331تا  5343 یهاسالفلس ی كالمی منتشر  بین 

  5331تهران: كتابدار،  یش دوم،ویرا، مدیریت مجالت(  5331) محسنی، حمید

، «شناسی علتصم انستانی  تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه روش»(  5332مهربانی ) ، مرتای و داود ایغرپصریاستان یمحمد

  532 –543  ، ی43 ، ش(دانشگاه و حوزه) انسانی علوم شناسیروش

پژوهشـنامه  ، «یاستی مقتاالت پژوهشتنامه علتصم س    یو استناد ی یتصی یلتحل»  (5331) دوستدار رضا و مجتبی ،مقصصدی

  42-33 ی ، 5، ش 3دور  ، یاسیعلوم س
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پژوهشتی معرفتت    -علمتی  فصتلنامه تحلیل استتنادی مقتاالت   »(  5332همایی، بهرو  و راضیه سلیمانی و ابراهیم افشار )
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