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چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی وضعیت مقاالت فصلنامه «مطالعات راهبردی» استت روش
پژوهش تحلیل استنادی و برای تجزیه و تحلیتل داد هتا ا آمتار تصیتی ی (فراوانتی،
درید و میانگین) و نرمافزار اكسل  1252است اد شد بررسیها نشان داد در سالهای
مصرد بررسی ( 51شمار ) ،در مجمصع  513مقاله منتشر شد كه كل مقالهها تألی ی و به
بان فارسی بصد است  33عنصان مقاله به یصرت گروهی و متابقی بته شتفل فتردی
ارائه شد است مجمصع كل استنادات  4213و میانگین استناد بترای هتر مقالته و هتر
شمار  ،به ترتیب  31/12و  134/44استناد است كتابها بتا  1522استتناد و مقتاالت
نشریات با  5114استناد باالتر ا سایر منابع قرار گرفتند
کلیدواژهها :تحلیل استنادی و محتصایی ،فصلنامه مطالعات راهبردی
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مقدمه
مطالعه استنادی یا تحلیل استنادی یفی ا متداولترین فنصن كتابسنجی است كه در آن قصاعتد
حاكم بر رابطه میان مدرك استناددهند (متن) و متدرك متصرد استتناد (ستند) ،ستتو تص و
مطالعه میشصد (حری )5335 ،بدین لحاظ ،تحلیل استنادی یفی ا روشهای علمسنجی است
كه به ار یابی متصن علمی بر اساس شمارش استتنادهای تعلتقگرفتته بته آن متتصن متیپتردا د
(عصار  ،)5311 ،چراكه نمصدارشدن هر مقاله در سیاهه مرا ع یك سند ،با گصكنند این مطلب
است كه در ذهن نصیسند بین اثر وی و مقالهای كه به آن در فهرست مأخذ استناد كرد استت،
ارتباطی و صد دارد و تجزیه و تحلیلی كه دربار این ارتباط یصرت میگیرد ،مقصلتهای بته نتام
تحلیل استنادی را پدید میآورد (فرو انی )5331 ،تحلیل استنادی كاربردهای فراوانی دارد بته
باور گارفیلد ) ،(1972تسهیل مراحل تحقیق و افزایش نتایج تحقیق با است اد ا تحلیل استنادی
میسر است به بیان وی ،با است اد ا روش تحلیل استنادی میتصان تاریخ علم را مطالعته كترد
چنانفه رابطه ففری و علمی در میان تحقیقتات قبلتی را متیتتصان ا طریتق تحلیتل استتنادی
تصییف كرد (عصار  )5311 ،همچنین ،تحلیتل استتنادی بترای ار یتابی عملفترد و مصفقیتت
پژوهش نیز مصرد است اد قرار گرفته است ایتن امتر مینتهستا بررستی رتبتهبنتدی مجتالت،
گرو های آمص شی ،دانشگا ها ،مراكز پژوهشتی و دانشتمندان و محققتان شتد استت در ایتن
رویفرد ،ایل بر این است كه استنادها ،حتی استتنادهای من تی كته اثتر استنادشتصند را رد یتا
تصحیح میكنند ،مقیاسی ا تأثیر و ن صذ در علماند بنابراین ،هرچه یك مقاله بیشتر مصرد استناد
قرار گیرد ،به همان نسبت بیشتر در امعه علمی شناخته میشتصد در حقیقتت ،امعته علمتی
مجمصعه بزرگی ا همفاران است كه ار ش مقاله را بته متدد استتنادها تشتمی

متیدهنتد و

تصمیمات این مجمصعه داوران در مصرد درست یا نادرستبتصدن تصمیماتشتان را متیتتصان بتا
است اد ا نمایههای استنادی بررسی كرد (كریمی و سلیمانی)5331 ،
به عقید ساندیسصن 5،استنادها تنها مجمصعهای ا اطالعتات كتتابشتناختی مص تصد در پایتان
مقاله یا به یصرت پانصشت یا داد های بهدستآمد ا نمایههای استنادی نیستند ،بلفه استناد بیانگر
تصمیم نصیسند است كه قصد دارد رابطه بین مدركی را كه در دست تهیه دارد با متصن دیگر ،نشان
1. Sundison
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دهد (چاوشی و شعبانی )5333 ،بنابراین ،استناد ،یفی ا عنایر شاخ

در نگارش علمتی استت

و نقش بار ی در تصلید و نشر اطالعات دارد استناد ا ایصل اساسی تألیف علمی است و اثتری در
امعه علمی با اقبال روبهرو میشصد كه در رعایت این ایل ،دقت و تتالش ال م در آن اثتر شتد
باشد و مطالب استنادشد استصار ،گصیا و یریح باشتند (حقیقتی )5335 ،لنفستتر ( )1991اظهتار
میدارد كه تص ه تحلیل استنادی به این نبههاست كه چه تعداد ا نصیسندگان بیشترین استتنادها
را به خصد اختصاص داد اند ،بیشترین استنادها به چه مجالتتی تعلتق گرفتته استت ،ارتبتاط بتین
استنادها چگصنه است (یعنی چه كسی به چه كسی استناد كرد و چه مجلهای به چته مجلتهای) و
در متصن آن رشته علمی چته مصضتصعی بیشتتر متصرد استت اد واقتع شتد استت (نقتلشتد در
تیمصرخانی )5335 ،ا سصی دیگر ،مقالههای منتشرشد در مجالت علمی بته دلیتل ویژگتیهتای
خاص خصد ،بیشتر ا سایر منابع اطالعاتی مصرد تص ه محققان و پژوهشگران واقع میشصند ایتن
مقاالت به دلیل تا گی ،كصتا بصدن مطالب ،سرعت انتقال ،ار انتربصدن ،دسترسی آسانتتر ،معرفتی
آخرین پژوهشها ،انتقادها و بررسی اهل فن و تنصع مطالتب و شتفل ارائته و گتا بتان و بیتان
سهلتر ،به طصر معمصل برای پژوهشگران ذابیت بیشتری داشته و ا نظر پژوهش نیز نسبت بته
كتابهای علمی كاربرد بیشتری دارند (سلطانی )5311 ،بنابراین ،بتا تص ته بته كاربردهتای مهتم
مجالت تمصصی در پژوهشها این مطالعه با تجزیه و تحلیل استتنادی مآختذ مقتاالت ،میتزان و
چگصنگی است اد ا منابع و به عبارتی ،در ه اهمیت آنها را مشم

مینماید

الف .طرح پژوهش
پ ژوهشفد مطالعات راهبردی به منظصر تصستعه و انباشتت سترمایه پژوهشتی در خصتصص
مسائل بنیادین ایران اسالمی و با هدف ارتقتاء ایگتا و تعمیتق مطالعتات بتصمی در حتص
بررسی های راهبردی و امنیت ملی ،ا بهار  5311اقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبتردی
نمصد تا محملی برای پیصند میان حص علمی و نظام تصمیمگیری و ا رایی كشصر باشد و به
ارتقاء سطح دانش مدیران نظام مهصری اسالمی و پژوهشگران كشتصر كمتك نمایتد ایتن
فصلنامه ا آغا تا كنصن ،به طصر منظم انتشار یافته و ا شمار  ( 44مستان  ،)5333مصفق به
اخذ در ه علمی -پژوهشی شد است ا این تعداد 13 ،شمار به یصرت ویژ نامه به چاپ
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رسید كه ا مهمترین آنها میتصان به ویژ نامه هتای « هتانیشتدن»« ،ایمتان و ایمنتی»55« ،
سپتامبر»« ،روش و نظریه در مطالعات استراتژیك»« ،امنیت نترم»« ،امنیتت انستانی در غترب
آسیا» و«پلیس ،امنیت و چشماندا  »5424اشار نمصد ا طرفی ،چنانفه اشتار شتد ،تحلیتل
استنادی مقاالت ا روش های علمی و معتبر برای ار شیابی مقاالت هتر نشتریه متیباشتد و
نتایج و یافتههای آن میتصاند دست انتدركاران نشتریات را بترای ارتقتای محتتصای نشتریه و
تدوین شیص نامههای استاندارد هت تدوین مقاالت یاری كند ا این رو ،پتژوهش حاضتر،
تحلیل استنادی مقاالت منتشرشد ا شمار ( 44شمار ای كه امتیا علمتی -پژوهشتی بتدان
تعلق گرفته است) تا شمار  41فصلنامه مطالعتات راهبتردی را متصرد تحلیتل قترار داد تتا
بدین وسیله الگصی رفتار علمی نصیسندگان مقاالت ،روابط مص صد میان متن مقاالت و مآختذ،
و گرایش نصیسندگان در است اد ا منابع اطالعاتی را مصرد بررسی قرار دهد

 .1اهمیت پژوهش
اینفه تعداد مقاالت منتشرشد در حص كتابسنجی در بیست سال گذشته 52 ،برابر شتد استت
(نصردن ،)5331 ،نشان ا اهمیتت رو بته رشتد ایتن حتص ل مطالعتاتی در میتان یتاحبنظتران و
پژوهشگران دارد چنانچه ار اع و استناد به آثار دیگران را احترامی بدانیم كته یتك متدرك بته
مدركی دیگر قائل میشصد و به عبارت دیگر ،استنادها را نصعی پیصند میتان آرا و م تاهیم پراكنتد
پژوهشی محسصب نماییم ،آنگا تحلیل استنادی یفی ا روشهای تحقیق خصاهد بصد كه سعی در
آشفاركردن این پیصندها دارد ).(Baker, 1990

ا سصی دیگر ،تحلیل استتنادی و محتتصایی ،یفتی ا پتژوهشهتایی استت كته در مجتالت بته
خصصص مجالت دارای در ه علمی پژوهشی معمصالً انجام میگیرد اخیراً مصاردی ا ایتن گصنته
تحقیقات ،در بسیاری ا مجالت علمتی -پژوهشتی داختل كشتصر انجتام گرفتته استت تعیتین
پركارترین افراد و پراستنادترین نشریات ،محاسبه میزان استناد به انصاع محمتلهتای اطالعتاتی،
تعیین وضعیت بانی استنادها ،وضعیت مقاالت پژوهشی و نظری و تعیتین میتزان مشتاركت و
همفاری محققان در انجام تحقیقات گروهی ،ا

مله فصاید این پژوهش میباشد
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 .2اهداف پژوهش
هدف ایلی این پژوهش ،تعیین وضتعیت استت اد ا منتابع در مقتاالت منتشرشتد در نشتریه
مطالعات راهبردی و تعیین الگصی رفتاری نصیسندگان مقاله های آن است در كنتار آن ،اهتدافی
یر را میتصاند دنبال نماید:
 5معرفی پركارترین نصیسندگان و پر استنادترین نشتریات بترای تعیتین نشتریات ایتلی ایتن
حص
 1تعیین میزان مشاركت و همفاری محققان در انجام تحقیقات گروهی
 3تعیین تعداد مقالههای تألی ی و تر مهای
 4تعیین میزان استناد به انصاع محملهای اطالعاتی
 1تعیین وضعیت بانی استنادها
 4تعیین نیمه عمر منابع مصرد استناد

 .6پرسشهای اساسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف كلی خصد دارای پرسشهای ذیل میباشد:
 5تص یع انصاع منابع اطالعاتی منتشر و پركارترین نصیسند چگصنه است؟
 1تعداد كل استنادات مقاالت و میانگین استنادات به ا ای هر مقاله و شمار چگصنه است؟
 3میزان است اد ا منابع اطالعاتی و تص یع بانی آنها چگصنه است؟
 4میزان مقاالت استنادشد به كتب و مجالت بتر استاس فتردی /گروهتی و تر مته /تتألی ی
چگصنه است؟
 1میزان خصداستنادی نصیسندگان چگصنه است؟
 4پراستنادترین نصیسندگان و متر مان كداماند؟
 1پراستنادترین كتابها كداماند؟
 3پراستنادترین مجالت كداماند؟
 3نیمه عمر منابع مصرد استناد چقدر است؟
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 .4روش و جامعه پژوهش
چنانفه اشار شد ،الگصی استنادی به كار رفته در متصن میتصاند به مثابه منبعی بترای تشتمی
الگصی رفتار علمی پژوهشگران و محققان به كار رود در این پژوهش ا روش كتابستنجی و
فن تحلیل استنادی است اد شد است امعه پژوهش ،كتل مقتاالت منتشرشتد در  51شتمار
اخیر فصلنامه مطالعات راهبردی میباشد كه با تص ه به اهداف و سؤاالت مطرحشد  ،استنادات
مص صد با است اد ا نرمافزار اكسل 1252 5تجزیه و تحلیل گردید

 .5تعاریف مفهومی و عملیاتی
استناد (تعریف م هصمی) :ار اع به اثری كه ا آن عبارتی نقل شد است یا ار اع به اثری در یك
منبع مصثق به منظصر اثبات یحت یك مطلتب و نظتر (ستلطانی و راستتین )54 :5335 ،تعریتف
عملیاتی :منظصر مدخلهایی است كه در انتهای مقاله تحت عنصان منابع و مأخذ آورد شد است
تحلیل استنادی (تعریف م هصمی) :یفی ا روشهای كتابسنجی استت كته در آن قصاعتد
حاكم بر رابطه میان مدرك استناددهند (متن) و مدرك مصرد استناد (ستند) ستتجص و مطالعته
میشصد (حری )454 :5335 ،تعریف عملیاتی :منظصر ا تحلیتل استتنادی در پتژوهش حاضتر
شمارش و تحلیل مآخذی است كه نصیسندگان در پایان هر مقاله تحت عنصان منابع و مأخذ بته
عنصان منبع تألیف اثر معرفی كرد اند

 .1محدودیتهای پژوهش
بسیاری ا نشریات در خصصص نگارش مقاالت ،شیص نامههای ممت

خصد را تنظیم نمتصد و

در اختیار نصیسندگان و ویراستاران قرار میدهند ،با و صد این ،یا این آییننامهها كامل نیستند و
همه ابعاد استناددهی را پصشش نمیدهند و یا به طصر كامل رعایتت نمتیشتصند بتدین لحتاظ،
كاملنبصدن اطالعات كتابشناختی در بسیاری ا مصارد (به ویژ در منتابع اینترنتتی) واردشتدن

1. Microsoft Office Excel
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اسامی مؤل ین به شفلهای ممتلف و عدم مستندسا ی آنها با ابزارهای استاندارد (مثتل مستتند
مشاهیر و) ،ا

مله محدودیتهای پژوهش حاضر بصد است

 .7پیشینه پژوهش
با تص ه به درك اهمیتت و ایگتا تحلیتل استتنادی در مجتالت ،مطالعتات بستیاری در ایتن
خصصص در سالهای اخیر چه در داخل و چه در خارج ا ایران یصرت پذیرفته است متقتی
دادگر ،كریمی و عباداله عمصقین ( )5333پاكدامن و علتصی ( )5333علتیگتل ،امتاناللهتی و
فرشاد ( )5332همایی ،سلیمانی و افشار ( )5332و ریاحینیا و نصابینتژاد ( )5332ستامصئل و
اشتتتاین بتتارت )1221( 5كاشفصفستتفی ،پارستتصنز و وایتتس )1223( 1تصنتتتا و
( )1224نمصنهای ا این پژوهشها هستند هت آشنایی بیشتر ،در ادامه به برخی ا

اومتتصت3

دیدترین

این پژوهشها به اختصار اشار میگردد:
ارعی و یدیقی ( )5331با تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه مطالعات انقالب استالمی (شتمار
 )34-53دریافتند كه در  11شمار این مجله ،مجمصع كل استنادات  4545و میانگین استتنادات بترای
هر مقاله و هر شمار به ترتیب  32/31و  113/53بتصد استت كتتابهتا بتا  4451استتناد ،و منتابع
انگلیسی بان با  5544استناد باالتر ا سایر منابع قرار گرفتند همچنتین در بتین مجتالت استنادشتد ،
 31/24درید به شفل فتردی و  51/31دریتد گروهتی بصدنتد در بتین منتابع استنادشتدل فارستی
 %13/33ا كتب ،تألی ی و  %15/44تر مه بصد همتینطتصر در متصرد مجتالت نیتز )115( %33/11
مصرد ا مقاالت مجالت فارستی ،تتألی ی و  %55/11تر مته بتصد استت پراستتنادترین نصیستند و
متر م به ترتیب امام خمینی (ر ) با  133و محسن ثالثی با  11استناد است
مقصصدی و دوستدار ( )5331با تحلیل تصیی ی و استنادی مقاالت پژوهشنامه علصم سیاسی
دریافتند میان مشاركت مردان نسبت به نان در این نشریه ت اوت معناداری و تصد دارد بترای
تعیین و پراكندگی مصضصعی مقاالت پس ا بررسی ،چنتد مقصلته در نظتر گرفتته شتد استت

1. Samuel and Steinbart
2. Kushkowski, Parsons and Wiese
3. Tonta and Umut
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بررسی مقصلهها نشان میدهد بیشترین فراوانی مربصط به حص مصضصعی اندیشه سیاسی استت
ضمن آنفه برخی حص های مصضصعی فاقد مقاله در این نشریه بصد انتد همچنتین ،بررستیهتا
نشان داد كه  13/1درید ا مجمصع مقتاالت تصستط  3نصیستند بته نگتارش در آمتد استت
همچنین مشم

گردید كه  41درید ا مقاالت به یصرت تكن ر و  13درید بته یتصرت

دون ر و  3درید با بیش ا  1ن ر نصیسند به نگارش در آمد است
راعتكار و عالیشان كرمی ( ،)5331تحلیل استنادی و محتصایی مجله پزشفی هرمزگان را
ا  5331 -5333انجام دادند در این مطالعه تصیی ی ،استنادها و محتصای  155مقاله منتشر در
مجله پزشفی هرمزگان مصرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ا  4543استناد در  155مقاله منتشر
در مجله پزشفی هرمزگان ،بیشترین استنادات به مجالت ( ،)%13/11ا نظر شفل منبع به منابع
چاپی ( )%33/11و ا نظر بان به منابع انگلیسی ( )%33/1بصد است میانگین استناد بترای هتر
مقاله  3/1استناد و میزان خصداستنادی مؤل ان ( )%5/43بصد است
اخصتی و دیگران ( ،)5333تحلیل استنادی د سال تصلیدات علمتی دانشتفد دندانپزشتفی
كرمان را انجام دادند در این پژوهش 114 ،عنصان ا تصلیدات علمتی اعاتای هیئتت علمتی و
دانشجصیان دندانپزشفی شامل  145پایاننامه و  31عنصان مقاله كه در دور متانی 33-32و در
پایگا استنادی علصم منتشر شد بصدند ،با است اد ا تحلیل استنادی ار یابی شدند نتایج نشتان
داد میانگین استناد در هر پایاننامه  33/11و در هر مقاله برابر با  44/14بصد بیشترین استتنادات
مربصط به مجالت انگلیسی و كتابها بصد ،به طصری كه قریتب بته  31دریتد استتنادات را بته
خصد اختصاص داد اند بیشترین رو آمدی مربصط بته منتابع انگلیستی و متعلتق بته ستالهتای
 1221-1225و  1252-1224بصد است
آقامحمدی و بصیرنیا ( ،)5333وضعیت استتنادی مقالتههتای نشتریه مهندستی فرهنگتی را
بررسی نمصدند طبق یافتههای پژوهش ،در مجمصع  143مقالته منتشرشتد كته میتانگین تعتداد
مقاالت برای هر شمار  ،4/11 ،میزان كل استنادها  4251و میتانگین استتناد بترای هتر شتمار ،
 512/31منبع است در بین منابع اطالعاتی ،كتاب (اعم ا فارسی ،التتین و عربتی) بتا بتیش ا
 41/44درید و ا نظر وضعیت بانی ،منابع فارسی با  14/14دریتد بیشتترین فراوانتی را بته
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خصد اختصاص داد اند بیشترین تعداد مقاالت مربصط به مردان با  441مقاله ( 34/43دریتد) و
مابقی مربصط به نان با  32مقاله (51/31درید) بصد است
سینگ ،5شارما 1و كائصر )2011( 3مقاالت مجله سندآرایی 4ا سال  5334تا  1252را متصرد
بررسی قرار دادند نتایج نشان داد در این با ل مانی ،تعداد  431مقاله انتشار یافته كه بیشتترین
تعداد مقاله ( 44عنصان) در سال  1221بصد است مجمتصع كتل استتنادات 51131 ،و بیشتترین
میزان استناد در شمار های مربصط به ستال  1223رخ داد استت همچنتین ،مشتم

گردیتد

همین مجله (سندآرایی) ،پراستنادترین مجلهای بصد كه تصسط نصیسندگان متصرد استت اد قترار
گرفته است عالو بر آن ،در ایتن پتژوهش  52مجلته هستته كته  %43ار اعتات را بته ختصد
اختصاص داد بصدند ،شناسایی گردیدند
كرافصرد )2013( 1در پژوهشی با عنصان « تحلیل استنادی پژوهشهای حص

بتانشناستی

كالسیك» محتصای مجله انجمن بانشناسان آمریفا 4را طی سالهتای  5334تتا  1224متصرد
بررسی قرار داد یافته ها نشان داد نصع منابع مصرد است اد محققتان ،بتا گترایش استتنادها بته
كتابها و تكنگاشتها (تا  %12در سال  )1224مصا ه بصد است این در حتالی استت كته
است اد ا منابع بان خار ی روند نزولی (ا نصف به یك چهارم) در سالهای مصرد بررسی
داشته است
اِ ما 1و آسصگصا ،)2014( 3تحلیتل استتنادی مقتاالت منتشتر در دو مجلته بتانشناستی 3و
بانشناسی كاربردی 52بین سالهای  1225تا  1252را انجام دادنتد نتتایج بررستی  334مقالته
نشان داد ،مجمصع كل استنادات  51133و میانگین استناد برای هر مقالته  51/1بتصد استت در
بین منابع اطالعاتی 13/3 ،درید استناد به كتابها و تكنگاشتها و  31/3درید بته مقتاالت
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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مجالت استناد شد بصد همچنین 43/1 ،درید ا منابع مصرد استناد ،تكنصیستند و بقیتآ آثتار،
نصیسندگان ممتلف داشته است یافتهها ا پایینبصدن میزان همفاری در تحقیقات بتانشناستی
حفایت دارد ،چراكه پروژ های تحقیقاتی مشترك در مقاالت مصرد بررسی ،تنها 2/31دریتد ا
مقاالت را شامل گردید عالو بر آن ،مجله « بانشناسی كاربردی» به عنصان پراستنادترین مجله
و «نصآم چامسفی» ،پراستنادترین نصیسند مشم

گردید

ب .یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
در این بمش به ترتیب به تجزیه و تحلیل سئصاالت پژوهش و پاسخ آنها مبادرت میشصد

سئوال اول :توزیع مطالب منتشرشده و پرکارترین نویسنده چگونه است؟
با بررسی شمار های  41-44نشریه مطالعات راهبردی مشم

شتد تعتداد  513مقالته در 51

شمار اخیر مجله انتشار یافته است كل مقالهها تألی ی و به بان فارسی بتصد استت )33( %11
مقالهها گروهی و  )32( %13فردی ارائه شد استت  523( %33/1ن تر) ا نصیستندگان مترد و
 51( %52/1ن ر) ا نصیسندگان ن بصدند همچنین در  513مقاله ارائهشد  ،آقای عبداهلل قنبرلتص
با  1مقاله پركارترین نصیسند شناخته شد

سئوال دوم :تعداد کل استنادهای مقاالت و میانگین استنادها به ازای هر مقاله
و شماره چگونه است؟
با بررسی  51شمار ا نشریه «مطالعات راهبردی» مشم

شد تعتداد كتل استتنادات 4213

مصرد (اعم ا فارسی ،عربی و التین) است همچنین ،میانگین استناد برای هر مقاله  31/12و
هر شمار  134/44استناد است نمصدار  5میانگین تعداد استناد بترای هتر مقالته بته ت فیتك
شمار های مجالت را نشان میدهد ال م به ذكر استت ،بته دلیتل فراوانتی شتمارگان متصرد
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بررسی ،برگزید ای ا شمار ها در این نمصدار ذكر شد است همانطصر كه نمتصدار  5نشتان
می دهد ،شمار های  13و  ، 14به ترتیب با میانگین  44/54و  33/33استناد دارای بیشتترین و
شمار های  43و  44به ترتیب با میانگین استناد  51/31و  ، 14دارای كمتترین تعتداد استتناد
برای هر مقاله شناخته شدند

نمودار ( :)1میانگین استنادها به ازای هر مقاله

سئوال سوم :میزان استفاده از منابع اطالعـاتی و توزیـع زبـانی آنهـا چگونـه
است؟
بر اساس یافتهها و نمصدار  ،1در بین منابع اطالعتاتی ،كتتابهتا و مجمصعته مقتاالت بتا %11/53
( )1522باالترین میزان استناد را به خصد اختصاص داد است نشریات با  )5114( %32/41استناد،
در رتبه دوم قرار گرفته است همچنین ،پایگا های اطالعاتی (سایتهای اینترنتتی) ،گتزارشهتا و
زوات ،مصاحبهها ،پیامها و سمنرانیها و پایاننامهها به ترتیب بتا ،)44( %5/54 ،)142( %53/35
 )31( % /13 ،)42( % /33و  )53( % /44استناد در رتبههای بعدی قرار گرفتند
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نمودار ( :)2توزیع منابع اطالعاتی
همچنین بررسیها نشتان داد ،ا مجمتصع  4213استتناد )1543( %13/45 ،استتناد بته بتان
انگلیسی )5314( %44/13 ،استناد به بان فارسی و عربی میباشد كه نشاندهند مرا عه بیشتتر
به منابع انگلیسی در مقاالت این فصلنامه است

س ـئوال چهــارم :میــزان مقــاالت استنادشــده کتــب و مجــالت بــر اســا
فردی/گروهی و ترجمه /تألیفی چگونه است؟
با تجزیه و تحلیل مقاالت استنادشد مشم

شد در بتین كتتب استنادشتد )5421( %35/34 ،

فردی و  )314( %53/21گروهی است همچنین در بین مجالت استنادشد نیتز )342( %11/34
فردی و  )111( %11/43گروهی است ال م به یادآوری است تعدادی ا این منابع ( 543مصرد)
به دلیل ناق

بصدن اطالعات كتابشناختی ،فردی یا گروهی آنها مشم

نگردیتد عتالو بتر

آن ،بررسیها نشتان داد در بتین منتابع استنادشتدل فارستی  )113( %14/13ا كتتب ،تتألی ی و
 )413( %41/14تر مه بصد در مصرد مجالت نیز  )331( %31/31متصرد ا مقتاالت مربتصط بته
منابع فارسی ،تألی ی و  )14( %51/44تر مه بصد است
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سئوال پنجم :میزان خوداستنادی نویسندگان چگونه است؟
در بین  51شمار این مجله در مجمصع تعداد  13مصرد خصداستنادی مشاهد شد شمار  15بتا
 3مصرد بیشترین میزان خصداستنادی و شمار های  3( 14مصرد) 1( 14 ،مصرد) 4( 11 ،متصرد) و
 4( 41مصرد) در رد های بعدی قرار گرفتند شمار  44فاقد خصداستنادی بصد همچنین ،میتزان
خصداستنادی به ا ای هر مقاله  2/13بصد است

سئوال ششم :پراستنادترین نویسندگان و مترجمان کداماند؟
در پاسخ به سئصال ششم ،با تص ه به دول  1پراستنادترین نصیسند  ،باری بص ان با  43استتناد،
و پراستنادترین متر م ،علیرضا طیب با  41استناد است متابقی افتراد در تدول شتمار  1بته
ترتیب ارائه شد است:
جدول ( :)2پراستنادترین نویسندگان و مترجمان منابع فارسی
ردیف

پدیدآور

تعداد

مترجمان

تعداد

5

بص ان ،باری

43

طیب ،علیرضا

41

1

افتماری ،ایغر

34

معاونت پژوهشی دانشفد امام باقر ع

51

3

خمینی ،روحاهلل

31

دهقانی فیرو آبادی ،سید الل

54

4

خامنهای ،سید علی

12

مشیر اد  ،حمیرا

55

1

دهقانی فیرو آبادی ،سید الل

12

بشیریه ،حسین

52

4

میرمحمدی ،مهدی

12

ثالثی ،محسن

3

1

نصری ،قدیر

51

پژوهشفد مطالعات راهبردی

3

همچنین ،پراستنادترین نصیسند در میتان منتابع التتین  Barry Buzanبتا  54استتناد استت
نصیسندگان دیگر در دول  3ارائه شد است:
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جدول ( :)6پراستنادترین نویسندگان منابع التین
تعداد استناد

پدیدآور

ردیف

54
53
55
52
52
3
3

Buzan, Barry

5
1
3
4
1
4
1

Nye, Joseph S
Wendt, Alexander
Mearsheimer, John
Katzman, Kenneth
Walt, Stephen M
Waltz, Kenneth N

سئوال هفتم :پراستنادترین منابع کداماند؟
پراستنادترین منابع در استنادات مص صد ،همانطصر كه در تدول  4نشتان داد شتد استت ،در بتین
منابع فارسی ،بیانات و پیامهای رهبر كبیر انقالب اسالمی در «یتحی ه امتام خمینتی» بتا  51استتناد،
بیش ا همه مصرد تص ه و است اد قرار گرفته است سایر منابع نیز در دول  4آمد است:
جدول ( :)4پراستنادترین کتب فارسی
ردیف

عنوان کتاب

تعداد

5

یحی ه نصر /امام خمینی (ر )

51

1

مردم ،دولت و هراس /باری بص ان

54

3

چارچصبی تا برای تحلیل امنیت /باری بص ان و دیگران

54

4

چهر متغیر امنیت ملی /رابرت مندل

55

1

امنیت بینالملل /مایفل شیهان

3

4

عصر اطالعات :اقتصاد ،امعه و فرهنگ /مانصئل كاستلز

4

1

مطالعات امنیتی نصین /تریف ،تری و دیگران

4

در بین كتب التین نیز بر اساس دول  ،1سه عنصان كتاب ذیل ،هر یك  4استناد دریافت كرد اند
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سئوال هشتم :پراستنادترین مجالت کداماند؟
در بین نشریات فارسی ،نشریه «مطالعات راهبردی» با  12استناد ،بیشترین مرا عته نصیستندگان
را به خصد اختصاص داد است همچنین نشریه اطالعات سیاسی -اقتصادی و مجله راهبرد (بتا
 15استناد) زو نشریات پراستناد بصد اند مابقی نشریات در دول  4بته ت صتیل نمتایش داد
شد است
جدول ( :)1پراستنادترین نشریات در مقاالت مورد بررسی
ردیف

عنصان نشریه

تعداد

5

مطالعات راهبردی

12

1

اطالعات سیاسی -اقتصادی

15

3

راهبرد

15

4

علصم سیاسی

54

1

سیاست

54

4

سیاست خار ی

54

در بین نشریات التین نیز مجله " "Foreign Affairsبا  14استناد بیشترین استناد را در بتین
نشریات التین داشته است سایر نشریات به ت صیل در دول  1نمایش داد شد است
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سئوال نهم :نیمه عمر منابع اطالعاتی چقدر است؟
منظصر ا نیمه عمر ،محاسبه میزان مانی است كه تعداد استنادهای یصرتگرفته به یك منبع
اطالعاتی به نصف برسد بنابراین ،هرچه نیمه عمر منتابع اطالعتاتی بتاالتر باشتد ،نشتان ا
ماندگاری و تأ ثیرگذاری بیشتر این منبع در حص مصضصعی خصد استت بته منظتصر محاستبه
نیمه عمر منابع اطالعاتی ،ا تاریخ نشر و الگصی كصمار بهر صیی شد بتدین منظتصر ،تمتام
سال های نشر منابع اطالعاتی را اعم ا قمری و میالدی بته شمستی تبتدیل و مرتتب كترد ،
سپس به تعیین میانگین نیمه عمر منابع اطالعاتی به ت فیك بان منابع مصرد استتناد مبتادرت
شد نتایج نشان داد نیمه عمر منابع اطالعاتی فارسی و عربی متصرد استتناد در ایتن مجلته 3
سال و  52ما است همچنین ،نیمه عمر منابع اطالعاتی التین مصرد استناد در این مجله نیز 3
سال و  55ما است
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر آن بصد كه با است اد ا روش تحلیل استتنادی ،مقالته هتای منتشرشتد در
شمار های  44تا  41فصلنامه مطالعات راهبردی را مصرد بررسی قرار دهد نتایج نشان داد در
مجمصع  513مقاله چاپشد شمار های فصق ،ا  4213منبع است اد شد كه میانگین استتناد
برای هر مقاله  ،31/12و برای هر شمار  134/44استناد است (شمار  13با میتانگین 44/54
استناد ،بیشترین و شمار  43با میانگین  51/31استناد كمترین) كه میانگین متصسط بته پتایین
است و نشان می دهد نصیسندگان مقاالت می بایست در خصصص استناددهی بته منتابع معتبتر
اهتمام بیشتری داشته باشند و مقاالت خصد را با تص ه به پیشتینه هتای متدون علمتی تتدوین
نمایند گرچه میانگین استناد در برخی ا پژوهش هایی كه قبالً در حص های ممتلتف انجتام
شد بصد ،كمتر ا مقدار فصق است ( راعتكار و عالیشان كرمی 5331 ،ارعتی و یتدیقی،
 5331آقامحمدی و بصیرنیا 5333 ،اِ ما و آسصگصا )1254 ،نتایج نشان متیدهتد در میتان
نصیسندگان مقاالت ،تمایل به كار گروهی كمرنگ بصد است ،چراكه كمتر ا یكسصم مقاالت
به یصرت گروهی تتدوین و انتشتار یافتته استت ( %11مقتاالت منتشرشتد ) ،امتا ا لحتاظ
نسیت %33/1 ،نصیسندگان مقاالت را مرد تشفیل می دهنتد بتدین لحتاظ مشتاركت كمتتر
نصیسندگان ن در تأ لیف مقاالت نیا به بررسی های بیشتر دارد
بررسی محملهای اطالعاتی نشان میدهد كتابها و مجمصعه مقاالت در بین منابع اطالعتاتی
با  ،%11/53باالترین استناد را به خصد اختصاص داد انتد پتس ا آن مجتالت بتا  %32/41در رد
دوم قرار گرفتند ،انتظار میرفت با تص ه به اینفته مجتالت حتاوی تتا تترین مقتاالت علمتی و
تحقیقی هستند و اهمیت بسیار یادی برای پژوهشگران دارنتد (محستنی ،)14 :5331 ،میتانگین
استناد به مجالت بیشتر ا كتابها باشد كه نتایج تحقیق ایتن مستئله را ثابتت نمتیكنتد بته نظتر
میرسد عدم دسترسی نصیسندگان مقاالت به مجالت رو آمد و رایگان ،عدم آگاهی آنان ا و صد
نشریههای مرتبط به مصضصعات تألی ی و نتاتصانی آنتان در ستتجصی مقتاالت تمصصتی (و نته
محتصای كماهمیت) ا طریق اینترنت و مسائلی ا این قبیل باعث گرایش بیشتر محققان بته كتتاب
بصد است ا لحاظ بان %13/45 ،استتنادات بته منتابع انگلیستی و  %44/13ار اعتات بته منتابع
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فارسی و عربی بصد است نتیجه تحقیق حاكی ا است اد مطلتصب پتژوهشگتران ا منتابع التتین
است ،اما با تص ه به درید باالی ( )%53/43است اد ا سایتهای اینترنتی و پایگا های خبتری (و
نه پایگا های اطالعاتی و علمی) ،محققان میبایست با شركت در كارگا های تمصصی ا مهتارت
روشمند شناسایی مقاالت علمی و پایگا های علمی معتبر برخصردار شصند
یافته های پژوهش نشان می دهنتد اغلتب شتمار هتای مجلته (بته غیتر ا شتمار  )44ا
خصداستتتنادی برخصردارنتتد و بررستتی شتتمار هتتای ممتلتتف مجلتته بیتتانگر ایتتن استتت كتته
خصداستنادی در شمار های ممتلف مجله ا روند مت اوتی برخصردار استت ،بته طتصری كته
شمار  15با  3مصرد ،بیشترین و شمار های  3( 14مصرد) 1( 14 ،مصرد) 4( 11 ،مصرد) و 41
( 4مصرد) در رد های بعدی قرار گرفتند خصداستنادی ار اع به یفتی ا آثتار قبلتی در یتك
مدرك دید است ،یعنی اینفه نصیسند در دیدترین اثرش به اثتر یتا آثتار قبلتی ختصیش
استناد كند (كصشا و طباطبایی)5333 ،
یافته های پژوهش در رابطه با پراستنادترین نصیسندگان و متر مان نشان می دهتد آثتار و
نصشتههای باری بص ان ،بیش ا همه مصرد تص ه و است اد نصیسندگان مقاله بتصد و بتاالترین
میزان استناد هم در میان منابع التین و هم در میان منابع فارسی را بته ختصد اختصتاص داد
است ( 43استناد در منابع فارسی و  54استناد در منابع التین) و در بتین متتر مین ،علیرضتا
طیب با  41اس تناد ،در یدر قرار گرفته استت در بتین بیشتترین منتابع فارستی استنادشتد ،
سمنرانیها و رهنمصدهای امام خمینی (ر ) كه در كتاب یحی ه نصر گتردآوری شتد استت،
بیش ا همه مصرد استناد و است اد قرار گرفته است ( 51مصرد) در بحث پراستنادترین مجله،
فصلنامه «مطالعات راهبردی» با  12استتناد « ،اطالعتات سیاستی و اقتصتادی» ( 15استتناد) و
«راهبرد» ( 15استناد) زو نشریات پراستناد بصد اند كسب رتبه اول در میان مجتالت متصرد
است اد و استناد باال به مقاالت فصلنامه مطالعات راهبردی نشان میدهد ،این نشریه به خصبی
تصانسته است ایگا خصبی در راستای هدف نهایی خصد كه گسترش مطالعات در خصتصص
مباحث راهبردی است ،در میان اهل علم و پژوهش پیتدا نمتصد و بته نحتص مطلتصبی تص ته
اساتید و پژوهش گران را به خصد لب نماید
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یافتههای پژوهش در رابطه با نیمه عمر منابع مصرد استناد حاكی ا آن است كه رو آمدی و
قصام منابع فارسی با یك سال ت اوت ،تقریباً به یك اندا بصد استت دریافتت منتابع رو آمتد
نیا مند یرف هزینه ،برخصرداری ا مهارتهای ستجص و آشتنایی بتا پایگتا هتای اطالعتاتی
مرتبط میباشد بنابراین ،مسئصلین امر باید در این مینه اقتدام بته تهیته و خریتد ا بانتكهتای
اطالعاتی رو آمد كنند تا محققان و پژوهشگران بتصانند با رو آمدترین مباحث و مسائل حص
مربصطه آشنایی داشته باشند و بهر كافی را ا آنها ببرند
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