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 تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه علمی پیکره
 چکیده

 پیکره مجله نیاز به ارزیابی و سنجش از جهات مختلف دارند. مانند هر چیز دیگرکنند، می منتشر را هاپژوهش روزآمدترین که علمی نشریات بیان مسئله:

 میزان پژوهش، چیستی این در. است منتشرشده آن مقاله ۱۲5 تعداد و شماره ۲۳ حدود( پژوهش انجام زمان) تاکنون که است علمی نشریات از یکی

 مجالت، کتاب، به استناد میزان مقاله؛ هر در استنادها میانگین و کل تعداد مقاالت؛ در استفاده مورد پژوهش روش گروهی؛ هایپژوهش نویسندگان مشارکت

 منابع پراستنادترین و منابع مقاالت نویسندگان میان در نویسنده پرکارترین استنادها؛ روزآمدی میزان و زبانی وضعیت اطالعاتی؛ منابع دیگر و هانامهپایان

.شودمی داده پاسخ آن به پژوهش این در که است االتیمقاالت این مجله از سؤ نویسندگان استناد مورد

منظور قیاس با مجالت روز دنیا و ارتقاء جایگاه این مجله، هدف مجله علمی پیکره و نتایج آن به مقاالت منتشر شده در استنادی محتوایی و تحلیل هدف:

 اصلی این پژوهش است.

 است. جامعه شده استفاده اکسل ماتریس و-افزار راوراز نرم هاداده تحلیل و تجزیه برای و است استنادی تحلیل پژوهش این در تحقیق روشش: روش پژوه

 است. امهلنفص هایشماره این در مقاله موجود ۱۲5 شامل آن آماری نمونه پیکره که فصلنامه از شماره ۲۳ شامل مطالعه اینی آمار

درصد روش  ۸۲و بیشترین روش استفاده شده با  با دو یا بیش از دو مؤلف بود مقاله ۸۱و مؤلف  یک با مقاله ۴۴ شده بررسی مقالة ۱۲5 از میان :هایافته

 پژوهش، هاییافته طبق .است بوده استناد ۲۰ هر مقاله برای آن میانگین و استناد ۲۴۸۲ نشریه این شمارة ۲۳ استنادهای است. مجموع توصیفی تحلیلی

 بوده التین منابع از درصد باالتر ۷۲فارسی با  زبان با منابع و گرفته قرار استناد مورد منابع سایر از بیش درصد استناد ۶۴با  هاکتاب اطالعاتی، منابع بین در

فر و به آثار رویین پاکباز، محمد خزایی، مهناز شایسته نویسندگان، بین اند. دردرصد منابع قدیمی بوده ۳۸شده  آمدی منابع استفادهاست. در بررسی روز

 هانامه دهخدا و فرهنگ مصور نمادهای سنتی پراستنادترینالمعارف هنر، لغتهای دایرهکتاب است. همچنین گرفته استناد صورت بیشترین اکبر دهخداعلی

است. بوده استفاده های موردکتاب میان در

کلیدواژه
 پیکره فصلنامه ها،مقاله محتوایی، تحلیل استنادی، تحلیل
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: abdolahpour14@gmail.comEmail 

در همین شماره با عنوان زیر منتشر شده است مقاله این انگلیسی ترجمة
Content and citation analysis of articles in Paykareh Scientific Quarterly 

مقاله پژوهشی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224622.1400.10.26.5.0


 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه علمی پیکره

  ۰۹-2۸      ۰۱۴۰ مستانز، ۶2دوره دهم، شماره 

83 

 مقدمه
 اهمیتی و نقش به توجه های نو هستند. این مجالت باو یافته انتقال دانش ارکانترین اصلی های علمی ازمجله

تواند علمی می ای مجالتدوره ارزیابیشوند.  علمی دقیق ارزیابی تا است الزم دارند، دانش و علم عرصه در که

های پژوهشی شود. موجب ارتقای کیفیت فعالیت ،های دانش را ارزیابی و کنترل کردهگذاران تولید تازهسیاست

هرست موجود بودن یک منبع در فهرست منابع یک سند دیگر بیانگر آن است که بین سند و منبعی که در ف

نام تحلیل استنادی ای بهتباطی وجود دارد. تجزیه و تحلیل این ارتباطات مقولهمنابع به آن استناد شده است، ار

توان انبوهی از منابع منتشر شده را بر اساس میزان استفاده آورد. با استفاده از تحلیل استنادی میوجود میرا به

دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران نشریه  پیکره، فصلنامهناسایی کرد. شبندی نمود و نویسندگان پر تولید را رتبه

درگاه این  درمقاالت علمی این فصلنامه در زمینه هنر و تاریخ است. منتشر شد.  ۱۳۹۱سال  از که اهواز است

 از دهه یک گذشتبه توجه با .است هنری بیان شده دستاوردهای ارائه دانش و سطح ارتقای انتشار از مجله هدف

این مجله  در شده منتشر مقاالت روش تحلیل استنادی و محتوایی،دارد به سعی حاضر فعالیت این مجله، پژوهش

 علمی ارکتمیزان مش و مقاالت وضعیت و نویسندگان علمی رفتار تا کند ارزیابی ۱۴۰۰تا  ۱۳۹۱ی هاسال طی

استفاده  تحقیق روش های پژوهشی،حیطه بدینوسیله کرده و تحلیل علمی شیوةبه مقاالت تدوین در را پژوهشگران

گان و منابع آن شده، مجموع و میانگین استنادهای مقاالت، نوع، زمان و روزآمدی منابع و پراستنادترین نویسند

 به رسیدن اهر در را احتمالی، این مجله ضعف و قوت نقاط و کلی قالب و روند از نماییارائه مشخص نموده و با

 .کند یاری اهداف

 

 روش پژوهش
 راهی استنادی تحلیل محتوا درون مقاالت است. روش تحلیل و استنادی تحلیل از استفاده پژوهش حاضر روش

یه پیکره به رقاالت نشلیلی متح ریس یپژوهش، با بررس نیدر ا .باشدمی رفتاری پژوهشگران الگوی تحلیل برای

 ۱۳۹۱منتشر شده از سال مقاله  ۱۲5شود. جامعه آماری این پژوهش ها پرداخته میبندی و تحلیل کلی آنطبقه

 ینوعنا به جعهامر بادر این فرآیند است. آوری شده ق وبگاه نشریه جمعاست، و اطالعات الزم از طری ۱۴۰۰تا بهار 

 مانیزسا بستگیوا ،تحصیلی ركمد ،شغلی ضعیتو ،جنسیت ،روش ،مقاله عنو ی چونتطالعاا ت،مقاال ایمحتوو 

 ۱افزار راور ماتریسآوری و با نرمو روزآمدی جمع نبا، زعنو تفکیک به منابع ادتعد ،موضوعی یشاگر ن،نویسندگا

 تجزیه و تحلیل گردید.

 

 پیشینه پژوهش
 هاآن از برخیبه ،۲ و ۱جداول  در که شده استنادی مجالت ایرانی انجام تحلیل خصوص در های متعددیپژوهش

 :شودمی اشاره
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 تحلیل استنادی. منبع: نگارندگانوص های انجام شده در خصپژوهش .۱جدول

 نویسندگان عنوان پژوهش سال انتشار

۱۴۰۰ 
( بر مبنای ۱۳۹۸-۱۳۹۱)ی گردشگر مدیریت مطالعات فصلنامة مقاالت محتوای تحلیل

 مقاالت لکردیعم و استنادی شناسی،روش هایویژگی و نویسندگان مشارکتالگوی 
و  پور،درنا رضانیا، مجیدرضا مقنی

 ظفرمندسید جواد 

۱۴۰۰ 
 تا شارانت ابتدای حسابداری از دانش مجلة مقاالت محتوایی و دانشی جریان بررسی

 ۱۳۹۸سال  پایان
 مریم نوبخت و یونس نوبخت

۱۳۹۹ 
 تجربی هایپژوهش فصلنامه حسابرسی در حوزه هایپژوهش محتوای تحلیل

 حسابداری
 علی امیری و سید احمد ارمکان

۱۳۹۸ 
( ۱۳۸5های نوین روانشناختی از آغاز انتشار )محتوایی مجله پژوهشتحلیل استنادی و 

 ۱۳۹۴تا سال 

پور، معصومه امی و یافشین حمد

 رسول زوارقی

 محتوای مقاالت متشرشده در مجله علمی پژوهشی سالمت و مراقبت تحلیل ۱۳۹۸
سدزاده، توران سلیمانی، فیروزه ا

 سمانه دباغ فکری و ژینوس

۱۳۹۷ 
 مهعال تربیتی دانشگاه روانشناسی فصلنامه مقاالت استنادی و محتوایی تحلیل

 طباطبائی

 بابائی، مهدیمحمد علیپور، شیوا

 داودی عباسی و حسین محمد

 معصومه دالوند و همیرا آگاه شناسیاقیانوس پژوهشی-علمی فصلنامه مقاالت استنادی تحلیل ۱۳۹۷

۱۳۹۶ 
یران ا سالمندی علمی پژوهشی مجله در شده چاپ مقاالت استنادی و محتوایی تحلیل

 ۱۳۹۴تا  ۱۳۸5

 احمد ممتاز، ابوالفتحی یداله

 شهال صحاف، رباب دلبری،

 و حسینی ساداتراضیه روستایی،

 رامشینی مریم

 نژادنیا و شکوه نوابینصرت ریاحی زنان تحقیقات فصلنامه مقاالت استنادی و محتوایی تحلیل ۱۳۹۰

 (۱-۳۰ هایفلسفی )شماره معرفت پژوهشی علمی فصلنامة مقاالت استنادی تحلیل ۱۳۹۰
بهروز همایی، راضیه سلیمانی و 

 ابراهیم افشار

برخی  ندرت صورت گرفته است که به و استنادی هم در حوزه هنر به هایی در خصوص تحلیل محتواییپژوهش

 .گرددها اشاره میاز آن

 
 استنادی حوزه هنر. منبع: نگارندگانهای تحلیل محتوایی و پژوهش .۲جدول

 نویسندگان عنوان پژوهش سال انتشار

 غالمرضا حسنی هنر یپژوهش علمی مجالت در مقاالت ارزیابی کیفیت هایکاربرگ محتوای تحلیل ۱۳۹۸

۱۳۹۸ 
 یمتجس یاهنره-بایز یاهنره هیردر نش یقیمقاالت تطب یفیتوص یررسب

 یشمس ۱۳۹۶ ات ۱۳۹۰سابق( از سال  ابیز یا)هنره

فیزابی، ساسان بهمن 

و اصغر حاجی  سامانیان

 محمدی

۱۳۹۷ 
 ها؛ مطالعهچالش و مسائل هنری: ةزحو هایارزیابی در استناددهی و استناد

 نقاشی رشته موردی

 ناخدا، مریم صمدی، الله

 چاکلی و نوروزی عبدالرضا

 اسدی سعید

 عبداله میرزایی مگلجا هشیپژو-یعلم مهفصلناشماره نخست دو ۳۰مقاالت  یمحتوا لتحلی ۱۳۹۷

ها و نیز تغییرات ضروری انجام این پژوهش موجب شناسایی کاستیتحلیل مقاالت علمی حوزه با توجه به اهمیت 

قاء کیفی مجالت پژوهشی حوزه هنر مجالت روز دنیا و در نهایت ارت یهانامهاساس شیوه بر هنامه مجلدر شیوه

 خواهد بود.
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 هایافته
 مقاله نوانع ۱۲5تعداد  ۱۴۰۰ لغایت ۱۳۹۱ هایسال طی آمده دستبه نتایج طبق: تحلیل محتوایی نشریه .۱

 ۹۸درصد( و  55نفر زن ) ۱۱۸نویسنده  تعداد این از شده است که منتشر مجلة علمی پیکره در نویسنده ۲۱۶ از

 از نفر ۱۱۰ تعداد که داد نشان مقاالت نتایج نویسندگان اند. در بررسی میزان تحصیالتودهمرد ب درصد( ۴5نفر )

 دركم دارای نفر ۴و فقط  ارشد کارشناسی مدرك دارای نفر۱۰۲تخصصی،  دکتری مدرك دارای نویسنده، ۲۱۶

درصد(  ۱۱) فرن ۲۴ استاد، درصد( ازنویسندگان ۳نفر ) ۷از میان نویسندگان، رتبه دانشگاهی  .بودند کارشناسی

تری و ارشد دانشجوی دک درصد( 5۰نفر ) ۱۰۷درصد( مربی و  ۹نفر ) ۲۰درصد( استادیار،  ۲۷نفر ) 5۸دانشیار، 

مذکور،  فصلنامه در شده منتشر مقاله ۱۲5 فراوانی نویسندگان مقاالت از است. در بررسی توزیع و کارشناسی بوده

چهار  مقاله ۱ ای ونویسنده سه مقاله ۹ ای،نویسنده دو مقاله ۷۱ ای،نویسنده یک مقاله ۴۴مشخص شد که 

 تألیف صورت انفرادیهدرصد ب ۳5گروهی و  همکاری صورتبهمقاالت درصد  ۶5مجموع  در و اندای بودهنویسنده

پردیس  ترتیب شاملبه قتحقی مورد هایسال طی شده منتشر مقاالت نویسندگان سازمانی اند. وابستگیشده

 نفر ۳۲ تعداد از باچمران اهو شهید اول، دانشگاه نویسنده در جایگاه نفر ۴۷ تعداد تهران با هنرهای زیبا دانشگاه

نفر،  ۱۴با تعداد  و دانشگاه کاشان ۱5با  تربیت مدرس نفر، دانشگاه ۲5آزاد اسالمی با تعداد  نویسنده، دانشگاه

 پنجم را دارند. و چهارم سوم، دوم، هایجایگاه

 ی درپژوهش حیطه بیشترین آمد که دستمقاالت منتشر شده به در پژوهش موضوعی حوزه پراکندگی در بررسی

 نرسیده هم درصد ۱که به  مربوط به اقتصاد هنر و موزه است حیطه کمترین و درصد ۱۸.۴نگارگری با  زمینه

پژوهشی  حیطه رد نمونه عنوانبه شود؛مشاهده می یکسانی درصد پژوهشی هایحیطه از بعضی در البته. است

درصد و در سه زمینه فرش، آموزش نقاشی  ۱۲های شهری و نقوش درصد هنر ۱۶شی، نمادشناسی و گرافیک نقا

 که داد شانن نتایج مطالعات در استفاده مورد هایروش فراوانی توزیع درصد است. در خصوص ۱۰و خوشنویسی 

قاله نیز عنوان م ۲تطبیقی و  مقالة ۱۶ و مقالة توصیفی تحلیلی ۱۰۴ بررسی روش مقاله عنوان ۱۲5 بین از

 است. بوده تفسیری

 

 ۲۴۸۲ سیبرر مورد عنوان مقاله ۱۲5 در داد که استنادی این پژوهش نشان تحلیل: . تحلیل استنادی نشریه۲

 ۲۱است. شماره  استناد ۲۰میانگین تعداد به ازای هر مقاله  و است شده زبان فارسی و انگلیسیعنوان استناد به

 .بودند دارا را تناداس تعداد کمترین مورد ۴5با  ۱۱شماره  و استناد تعداد بیشترین استناد مورد ۱۷۶این نشریه با 

 کتاب، دسته ۴ در استنادهای مقاالت مورد بررسی به شده ذکر اطالعاتی نابعم . انواع منابع مورد استناد:۲-۱

 به درصد ۶۴ با ستنادا میزان بیشترین ۳جدول ها در یافته اساس شدند. بر نامه تقسیمپایان وب و صفحات مقاله،

 ست. پسا پیکره فصلنامه مقاالت بودن نویسندگان محور کتاب از حاکی درصد میزان این دارد؛ اختصاص کتاب

 ها است.نامهبه پایان مربوط درصد ۲ با استناد کمترین میزان و دوم مرتبه در درصد ۲5 با مقاله آن از

 منابع از درصد ۱۹ داد که نشان زبان حسب بر منابع در هاتناداس فراوانی : توزیعاستناد. زبان منابع مورد ۲-۲

 .(۳)جدول  اندگرفته قرار استناد مورد منابع فارسی از درصد ۸۱ و انگلیسی
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 ا به تفکیک زبانی. منبع: نگارندگانهمنابع و تعداد استناد به آن انواع .۳جدول

 زبان

 نوع منبع

 انگلیسی فارسی

 درصد تعداد استناد درصد تعداداستناد

 ۱۲ ۲۹۲ 5۲ ۱۲۹۶ کتاب

 ۴ ۷5 ۲۱ 5۲۳ مقاله

 ۳ ۶۹ ۶ ۱5۰ صفحات وب

 ۰ ۲ ۲ ۶۰ نامهپایان

 ۱۹ ۴۳۸ ۸۱ ۲۰۲۹ جمع

 

 فصلنامه پیکره همانطور مقاالت در شده استفاده آمدی منابعروز در بررسی تناد:. روزآمدی منابع مورد اس۲-۳

اند. درصد منابع قدیمی بوده ۳۸درصد متوسط و  ۳5درصد منابع روزآمد،  ۲۷شود نشان داده می ۱ نمودارکه در 

 منابع عنوانال )بهس ۱۴تا  ۷منابع روزآمد(،  عنوانسال )به ۷تا  ۱ از پایین به ۱۴۰۰ سال از زمانی فاصله براساس

منابع  تربیش گفت تواناند. با این وصف میشده بندیدسته عنوان منابع قدیمی()به سال ۱۴و باالتر از  متوسط(

ناد قرار صورت صفحات وب مورد استهاطالعاتی که ب هستند. در این بررسی منابع قدیمی و این مجله متوسط

 ها، تحلیل نشدند.اریخ دسترسی آندلیل نامشخص بودن تاند بهگرفته

 

 گانع: نگارندمیزان روزآمدی منابع مورد استناد. منب .۱ نمودار 
 

نویسنده  رینپراستنادت، ۴ جدول هاییافته اساس بر منابع مورد استناد: پراستناد نویسندگان. تعیین 4-۲

 ۲۲) «محمد خزایی» از اندعبارت ترتیببه دیگر پراستناد بوده است. نویسندگان استناد ۳۱ با «رویین پاکباز»

افشار کامران » و «داریوش شایگان»استناد(،  ۱5) «اکبر دهخداعلی»استناد(،  ۱۷) «فرمهناز شایسته»استناد(، 

ند و در این سنده بوددلیل استفاده در تصاویر مقاالت بدون نام نویمنابع الکترونیکی به استناد( و ... ۱۲) «مهاجر

 تحلیل قرار نگرفتند.

 
 نگارندگان بررسی. منبع: مورد مقاالت منابع پدیدآوران ایرانی در پراستنادترین .4جدول

 درصد استناد پدید آور ردیف درصد استناد پدید آور ردیف

 ۰.۴ ۱۰ ابوالقاسم دادور ۶ ۱.۲ ۳۱ رویین پاکباز ۱

 ۰.۳ ۹ مقدماصغر کفشچیانعلی ۷ ۰.۹ ۲۲ محمد خزایی ۲

 ۰.۳ ۸ یعقوب آژند ۸ ۰.۷ ۱۷ فرمهناز شایسته ۳

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

روزآمد متوسط قدیمی

روزآمدی منابع
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 درصد استناد پدید آور ردیف درصد استناد پدید آور ردیف

 ۹ ۰.۶ ۱5 اکبر دهخداعلی 4
حسن سازیان، حسین چیتامیر

 بلخاری قهی
۷ ۰.۲ 

۵ 
فر، داریوش شایگان

 کامران افشار مهاجر
۱۲ ۰.5 ۱۰ 

راد، احمد عبدالمجید حسینی

 نادعلیان، سید حسین نصر
۶ ۰.۲ 

 در نویسنده پراستنادترین عنوانبه استناد مورد ۱۴با  «آرتور آپهم پوپ» خارجی نویسندگان میان در همچنین

 است. شده داده نمایش 5 جدول در که گرفته قرار صدر

 
 گارندگانبررسی. منبع: ن مورد مقاالت منابع پدیدآوران خارجی در پراستنادترین .۵جدول

 استناد پدید آور ردیف استناد پدید آور ردیف

 ۸ جیمز هال 4 ۱۴ آرتور آپهم پوپ ۱

 ۷ ژان شوالیه ۵ ۱۲ اولگ گرابر ۲

  ۱۱ جی. سی. کوپر ۳

 

 عنوانبه «یجالل ستار»میان  این در که دهدمی نشان بررسی مورد مقاالت در را مترجمان پراستنادترین ۶جدول

 .است گرفته قرار اول رتبة در استناد مورد ۲۲ با مترجم پراستنادترین

 
 بررسی. منبع: نگارندگان مورد مقاالت منابع در مترجمان پراستنادترین .۶جدول

 استناد پدید آور ردیف استناد پدید آور ردیف

 ۸ لی رامینین پاکباز، عفر، رویمهناز شایسته ۶ ۲۲ جالل ستاری ۱

 ۷ پوریعقوب آژند، ابوالقاسم اسماعیل ۷ ۱۰ رقیه بهزادی، سودابه فضایلی ۲

 ۸ ۹ ملیحه کرباسیان ۳
 لی، شروه، علیرضا سمیعفرناز حائری، عربع

 تقی فرامرزی، نجف دریابندریآذر، محمد
۶ 

 

 ست،ا شده داده نشان ۷جدول  در چنانکه منابع، پراستنادترین دربارةمنابع پر استناد: تعیین . ۲-۵

 دیگر پراستناد هایاست. کتاب بررسی مورد مقاالت در کتاب پراستنادترین استناد، مورد ۲۲المعارف هنر با دایره

 مراجعه دهندهنشان که.. . و استناد( ۹استناد(، فرهنگ مصور نمادهای سنتی ) ۱۷) نامه دهخدااند از لغتعبارت

 مقاالت است. نگارش برای هنر مرجع کتب به مقاالت نویسندگان

 
 بررسی. منبع: نگارندگان مورد مقاالت منابع منابع در پراستنادترین .۷جدول

 استناد عنوان ردیف استناد عنوان ردیف

 ۳ ۲۲ المعارف هنردایره ۱
ای نمادها در نگارهفرهنگ  فرهنگ مصور نمادهای سنتی،

 فرهنگ نمادها، اساطیر هنر شرق و غرب
۹ 

 ۸ نقاشی از دیرباز تا امروز 4 ۱۷ نامه دهخدالغت ۲
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 گیریبحث پیش از نتیجه
 ۳5 وده ودرصد اغلب گروهی ب ۶5با  مقاالت نشریه پیکره که داد نشان پژوهش این نتایج: .تحلیل محتویی۱

دارای دقت، جامعیت و سرعت  گروهیهایبا توجه به اینکه امروزه پژوهش .استانفرادی  صورتهدرصد مقاالت ب

ای در موضوع مورد مطالعه جزء نکات مثبت این نویسنده تک مقاالت درصد بودن پایین است، برخوردار بیشتری

ان و دهند و تا حدودی مشارکت مردمی درصد از نویسندگان را زنان تشکیل 55جنسیت  لحاظ نشریه است. از

این نشریه  که گفت باید پژوهشی هایحیطه پراکندگی با زنان در انتشار مقاالت این حوزه مساوی است. در ارتباط

 به توجه با ها مشهود است.های پژوهشی را در برمیگیرد ولی میزان انتشار نامساوی این حیطهبیشتر حیطه

 برایمجله  گیریتصمیم بایدهای پژوهشی حیطه در نامشابه پراکندگی و نامساوی روند های موجود ویافته

ممانعت  خاص مینهز یک در مقاالت حد از بیش از پذیرش که باشد مبنا این ها برنابرابری این رساندن حداقلبه

 قرار پژوهشگران و یسندگاننو مشاهده نشریه برای سایت در را خاصی های پژوهشیاولویت توانحتی می. شود. 

پراکندگی  لحاظ از هساله نشری ده دوره بررسی در .باشند داشته یکسانی پراکندگی هاحیطه تمام در مقاالت تا داد

 های نابرابرییفراوان با که است مطلب این گویای آمد دستبه جغرافیایی وابستگی نویسندگان مقاالت نشریه آنچه

تعداد  برابری دایجا بر مبنی هایسیاست اتخاذ با عوامل اجرایی نشریه باید بکوشند بنابراین. هستیم مواجه

از یک  مقاالت حد از بیش شپذیر از باید نشریه عوامل بکاهند؛ نابرابری این ها، ازهمه دانشگاه ها درپژوهش

 به نسبت فراوانی لحاظ از که هایی بدهندرا به دانشگاه پذیرش اولویت حق و امتیاز این و بپرهیزند خاص دانشگاه

است از  توصیفی تحلیلی بر روش پژوهشگران تمرکز یانگرب تحقیق های اینیافته تر هستند.ها پاییندانشگاهدیگر 

 انجام از و ترغیب شوند مروری و کیفی تحقیقات انجام به علمی هیأت اعضای و رو شایسته است، دانشجویاناین

 .کنند تکراری خودداری روش با تحقیقات

 

 است استناد ۲۰ مقاله هر برای استناد میانگین شده منتشر مقاله ۱۲5 در که داد نشان نتایج: .تحلیل استنادی۲

 مقاالت و داشته آگاهی خوبیهب استناد اهمیت به مقاالت دهد نویسندگانمی نشان و است قبولی میانگین قابل که

دست آمده از پژوهش که نشان به نتایج به اند. با توجهکرده تدوین پیشین مدون علمی متون به توجه با خود را

 و مگانهدسترس  در منبعی کتاب چند هر پیکره کتاب محور هستند باید گفت فصلنامه مقاالت داد نویسندگان

 اینگونه ماند. فلغا الکترونیکی و منابع نشریات چون منابعی از نباید امروزی، هایپژوهش در است، الوصولسهل

 برای اصلی و مفید منبعی تواننددارند، می انتشار چرخة در روزآمدی اطالعات در که بیشتری سرعت دلیلبه منابع

بع ها باشند. در بررسی زبان مورد استناد مقاالت همانگونه که نتایج نشان داد نویسندگان به مناپژوهش استناد

 انگلیسی و زبان با ناییآشنا جمله از عللی تواندمی التین منابع به استناد کم فارسی رغبت بیشتری دارند. تعداد

 منابع به بیشتر به مراجعه نیاز حال این با اما اسالمی. علوم با التین کتب محتوای نبودن مرتبط و های التین،زبان

 .شودمی احساس ترغنی و روزآمد هایپژوهش برای التین هایزبان
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 نتیجه
ها در موضوع مورد بررسی با مشارکت گروهی و با دهنده آن است که بیشترین پژوهشنیج این پژوهش نشانتا

طع دکتری جویان مقران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دانشیاران و دانشتادیااسبین همکاری و تعامل 

شی این پژوه های موضوعیست و همچنین حیطهو بیشترین روش مورد استفاده روش توصیفی تحلیلی بوده است

نبع در فهرست منابع یک سند موجود بودن یک مکند. از آنجا که نشریه روند نامساوی و نامشابهی را طی می

ارد نشریه ارتباطی وجود د آن استناد شده است به بیانگر آن است که بین سند و منبعی که در فهرست منابع

خوبی آگاهی هد ببرای هر مقاله نشان داد که پژوهشگران این حوزه به اهمیت استنا ۲۰پیکره با میانگین استناد 

 منابع وجه بهدارند ولی کتاب محور بودن و قدیمی بودن منابع مورد استفاده در این مجله قابل تأمل است و ت

 کند.را ضروری می روزآمد

 

 ادهاپیشنه
محور های روزآمد و مسئلهتخصصی، پژوهشی مقاالت تعداد افزایش و هنر هایبودن رشته تخصصی به توجه با

 توصیه بوده کتاب ،موضوع بررسی شده نویسندگان مورد استناد منابع بیشتر که آنجا باید مسئله این مجله باشد. از

 گیرد. قرار علت روزآمدی در اولویتبه هانامهپایان و نشریات خصوصهب اطالعاتی منابع سایر استفاده از شودمی

توصیه  مجله ینامنابع غیرفارسی و روزآمد را به نویسندگان  از بیشتر استفاده نشریه داوران و سردبیر همچنین

 .کنند

 

 نوشتپی
دشواری ایجاد  های علم و فناورینقشه سنجی در ایران برای ترسیممشکالت موجود بر سر راه متخصصان و عالقمندان علم یکی از. ۱

علمی ت أعضو هی شناسی،زاده راوری، دکترای علم اطالعات و دانشافزار توسط محمد توکلیرخدادی است. این نرمهای همماتریس

 .(۱۳۹۲راوری،  زاده)توکلی های بومی علم و فناوری طراحی و نوشته شده استله و کمک به ترسیم نقشهأدانشگاه یزد برای حل این مس

 

 منابع
 (.۱۳۹۶نی، مریم. )رامشی حسینی، راضیه سادات و روستایی، شهال، ممتاز، یداله، دلبری، احمد، صحاف، رباب، ابوالفتحی -

، لمندمجله سا. ۱۳۹۴تا  ۱۳۸5ایران  سالمندی علمی پژوهشی مجله در چاپ شده مقاالت استنادی و محتوایی تحلیل

 .۲۱۹-۲۰۸(، صص. ۲)۱۲
 تجربی هایپژوهش فصلنامه حسابرسی در حوزه هایپژوهش محتوای تحلیل(. ۱۳۹۹امیری، علی و ارمکان، سید احمد. ) -

 .۱۴۹-۱۳۶صص.  (،۴۲)۴ بداری،های پژوهشی نوین در مدیریت و حسافصلنامه رویکردحسابداری. 

 هم رخدادی )نسخه رایگان اول(]نرم افزار رایانه[. اتریس: نرم افزار ایجاد ماتریسم-راور(. ۱۳۹۲). زاده راوری، محمدتوکلی -

 دانشگاه یزد. :یزد
مجله علم شناسی. اقیانوس پژوهشی-علمی فصلنامه قاالتم استنادی تحلیل(. ۱۳۹۷دالوند، معصومه و آگاه، همیرا. ) -

 .۱5-۷(، صص. ۲)5، سنجی کاسپین

ی )شماره ب اسالممطالعات انقال فصلنامه مقاالت منتشر شده در یاستناد لیتحل(. ۱۳۹۲. )زهرا ی،قیصد ی وسیع ی،زارع -

 .۲۱۰-۱۹۳ (، صص.۳5)۱۰، یب اسالممطالعات انقال فصلنامه .۱۳۹۲تا  ۱۳۸۷ های( بین سال۱۳-۳۴
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هنر. نگره،  پژوهشی علمی مجالت در مقاالت ارزیابی کیفیت هایکاربرگ محتوای تحلیل(. ۱۳۹۸حسنی، غالمرضا. ) -

 .۱۱۱-۱۰۱(، صص. 5۱)

های نوین تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهش(. ۱۳۹۸پور، افشین، امی، معصومه و زوارقی، رسول. )حمدی -

 .۱۲۹-۱۰۷(، صص. 5۳)۱۴های نوین روانشناختی، . فصلنامه پژوهش۱۳۹۴( تا سال ۱۳۸5روانشناختی از آغاز انتشار )

 مدیریت مطالعات فصلنامة مقاالت محتوای (. تحلیل۱۴۰۰سید رضا. )و ظفرمند،  پور، مجیدرضارضانیا، درنا، مقنی -

مقاالت.  عملکردی و استنادی شناسی،روش هایویژگی و نویسندگان مشارکت( بر مبنای الگوی ۱۳۹۸-۱۳۹۱) گردشگری

 .۱۹۲-۱۶۱(، صص. ۲۸)۷ های معنایی،بازیابی دانش و نظام

، تحقیقات زنانزنان.  تحقیقات فصلنامه مقاالت استنادی و محتوایی تحلیل(. ۱۳۹۰نیا، نصرت و نوابی نژاد، شکوه. )ریاحی -

5(۱). 

شده در  تشرناالت م(. تحلیل محتوای مق۱۳۹۸قمیصی، ژینوس. ) سلیمانی، توران، اسدزاده، فیروزه، دباغ فکری، سمانه و -

 .۲5۷-۲۴۹(، صص. ۲)5، لعات علوم تربیتی و روانشناسیمطا مجله علمی پژوهشی سالمت و مراقبت.

 ةزحو هایارزیابی در ستناددهیا و استناد(. ۱۳۹۷اسدی، سعید. ) چاکلی، عبدالرضا و نوروزی ناخدا، مریم، صمدی، الله، -

 .۹۴-۷۷صص. (، ۲۳)۱۰، فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطالعاتنقاشی.  رشته موردی ها؛ مطالعهچالش و مسائل هنری:

 فصلنامه قاالتم استنادی و محتوایی تحلیل(. ۱۳۹۷عباسی، محمد و داودی، حسین. ) مهدی،محمد شیوا، بابائی، علیپور، -

 .۱۱۷-۸5(، صص. ۴۹)۱۴ ،فصلنامه تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی طباطبائی. عالمه تربیتی دانشگاه روانشناسی

 یاهنره هیردر نش یقیمقاالت تطب یفیتوص یررس(. ب۱۳۹۸) .محمدی، اصغرحاجیفیزابی، بهمن، سامانیان، ساسان و  -

(، صص. ۳)۲۴، نرهای تجسمیه-هنرهای زیبای. شمس ۱۳۹۶ا ت ۱۳۹۰سابق( از سال  ابیز یا)هنره یمتجس یاهنره-بایز

۱۱5-۱۲۲. 

(، ۳۳)۱، گلجام .گلجام هشیپژو-یعلم مهفصلناشماره نخست دو ۳۰مقاالت  یمحتوا ل(. تحلی۱۳۹۷) .میرزایی، عبداله -

 .۱۶۴-ص۱۸۱صص. 

 انتشار ابتدای زحسابداری ا دانش مجلة مقاالت محتوایی و دانشی جریان بررسی(. ۱۴۰۰نوبخت، مریم و نوبخت، یونس. ) -

 .۷۳-5۱، صص. (۲۶)۷، های معناییبازیابی دانش و نظام. ۱۳۹۸سال  پایان تا

فلسفی  معرفت ژوهشیپ علمی فصلنامة مقاالت استنادی تحلیل (.۱۳۹۰افشار، ابراهیم. )همایی، بهروز، سلیمانی، راضیه و  -

 .۱۹۴-۱۷5(، صص. ۱)۳، پژوهش(. ۱-۳۰ های)شماره
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