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  چكيده

» مطالعـات ملـي   «هـاي فـصلنامه       هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت مقالـه      
افـزار    ها با نرم    روش تحقيق، تحليل استنادي است و تجزيه و تحليل داده         . است

راكندگي موضـوعي مقـاالت نـشان داد، افـزون بـر            بررسي پ . اكسل انجام شد  
را مورد بحث و بررسي قرار      » هويت ملي «، موضوع   %)41/50(نيمي از مقاالت    

 اسـتناد بـاالتر از      2234 استناد، و مقاالت نشريات بـا        6820ها با     كتاب. اند  داده
از كتـب   % 47/68در بين منابع اسـتناد شـدة فارسـي          . ساير منابع قرار گرفتند   

% 82/93طــور در مـــورد مجـــالت،   همـــين. ترجمـــه بــود % 52/31ي و تــأليف 
ترجمـه  )  مـورد  98% (17/6از مقاالت مجـالت فارسـي، تـأليفي و          ) مورد1489(

 و  82بـا   » آنتوني گيدنز «ترتيب    پراستنادترين نويسنده و مترجم به    . بوده است 
دد تج«پراستنادترين كتاب فارسي و التين،      .  استناد است  51با  » محسن ثالثي «

پراسـتنادترين  .  استناد اسـت 9 و 31 به ترتيب با Social Identity و» و تشخص
 Journal of Personality و »مطالعـات ملـي  «مجالت فارسي و انگليسي، نـشريه  

and Social Psychologyاستناد است11 و 345ترتيب با   به .  
  
  .استناد، تحليل استنادي، فصلنامه مطالعات ملي :ها  واژهكليد

                                                            
 ، نويسنده مسئولشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان دانشجوي دكتري اطالعات و دانش *

  شناسي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري جامعه **
  آرشيوي دانشگاه الزهراءارشد مطالعات  دانشجوي كارشناسي ***
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  ه و طرح مسئلهقدمم
طوركلي نظر بر اين است كه هر مقاله علمي، سـاخته و پرداختـه متـون مـرتبط بـا آن         به

بدين لحاظ، هر فعاليت علمي     . )34: 1377؛ به نقل از عصاره،      1968زايمن،  (موضوع است   
هاي مرتبط پيشين است، به عبارت ديگر تعمق در آثار ديگـران              نيازمند آگاهي از فعاليت   

هـاي   اي كه جنبه هاي پويا و ارتباط آنها با قلمرو فكري خود به گونه      فاده از انديشه  و است 
تـر و     تر تحليل كنيم و از اين طريق به ميراث فكري خود غني             مختلف آن را بهتر و دقيق     

بر ايـن   . تر بينديشيم، از جمله وظايفي است كه هر محققي بايد بر آن اهتمام ورزد               عميق
شود و كارهاي گذشـته بـه          آينده بر پاية كارهاي پيشينيان بنا مي       اساس است كه كارهاي   

هـاي نظـري هـر     چرا كـه ريـشه  . شود مدد كارهاي جديد، كامل يا دست كم پااليش مي  
 .)6: 1381داورپنـاه،  (هاي گذشـته جـاي گرفتـه اسـت      پژوهش تازه در سرزمين پژوهش  

اي، قولي، يـا مكتـوبي         تجربه علل گوناگون به    در هر اثر مكتوبي ممكن است به        بنابراين  
  .)616: 1381حري، (گويند   مياستناداشاره شود، كه به اين امر 

از سوي ديگر، نمودار شدن يك مقاله در سياهة مراجع يك سـند، بازگوكننـدة ايـن                 
اي كـه بـه آن در فهرسـت مأخـذ             مطلب است كه در ذهن نويسنده بين اثر وي و مقالـه           

ود دارد و تجزيه و تحليلي كه دربارة اين ارتباط صـورت      استناد كرده است، ارتباطي وج    
حليـل  ت. )103: 1382فروزانـي،   (آورد    اي به نام تحليل استنادي را پديد مي         گيرد، مقوله     مي

سنجي است كه به ارزيابي متون علمي براساس شمارش          هاي علم  استنادي يكي از روش   
گونـه     تكيـه بـر ايـن      .)34: 1377،  عـصاره ( پـردازد  استنادهاي تعلق گرفته به آن متون مي      

هاي ارزيابي رونـد انتـشار مجلـه و شناسـايي             هاي مبتني بر استنادات، يكي از راه        تحليل
ويژه در مجالت علمـي پژوهـشي كـه سـاختار             اين امر به  . نقاط قوت و ضعف آن است     

  .تري دارند، اهميت و ارزش بيشتري دارد استاندارد، رويكرد علمي و انتشار منظم
 در  يل و پژوهش اصـ    ي مباحث نظر  يين طرح و تب   يدر راستا ي،  نامه مطالعات مل  فصل
 يخي، تـار يوسـتگي  پ ي، ملـ  ي انسجام و همبـستگ    ي، وفاق اجتماع  ي، مل يت هو هاي  حوزه

 يرامـون  پ يـق  كـشور و تحق    ي تنـوع فرهنگـ    يرانـي،  فرهنـگ و تمـدن ا      يايگستره جغراف 
 موفـق بـه     1384 سـال ا آغاز و در      انتشار خود ر   1378 يز از پائ  يراني؛ ا يت هو هاي  مؤلفه

ـ  يتماه . شده است  يپژوهشـ   ياخذ درجه علم    ي حـوزه عالئـق پژوهـش      يِا رشـته ين   ب
 يخ و  تـار  ي و شناسـ   از جامعـه   ي مختلف دانشگاه  يها فصلنامه باعث شده است تا رشته     

. باشـند  داشته   ي همكار نشريه با   هياتالي و   شناس يراناي و    هنر و معمار   يات گرفته تا  ادب
هـاي علمـي و معتبـر      كه اشاره شد، تحليل استنادي مقاالت از روش         وي ديگر چنان  از س 
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اندركاران   تواند دست   هاي آن مي    براي ارزشيابي مقاالت يك نشريه است و نتايج و يافته         
هاي استاندارد جهـت تـدوين    نامه نشريات را براي ارتقاي محتواي نشريه و تدوين شيوه     

 16اضر، تحليل استنادي مقاالت منتشر شده از شـماره          لذا پژوهش ح  . مقاالت ياري كند  
 فـصلنامه  58تـا شـماره   ) اي كه امتياز علمي ـ پژوهشي بدان تعلق گرفته اسـت   شماره(

وسـيله الگـوي رفتـار علمـي          داده تـا بـدين    قـرار   مطالعات ملي را مورد تحليل و توجه        
يش نويـسندگان در  نويسندگان مقاالت، روابط موجود ميان متن مقاالت و مĤخذ، و گـرا       

در اين باره پاسخ به سـؤاالت زيـر         . استفاده از منابع اطالعاتي را مورد بررسي قرار دهد        
توزيع انواع منابع اطالعـاتي منتـشره و پركـارترين نويـسنده چگونـه              : مدنظر بوده است  

است؟؛ تعداد كل استنادات مقاالت و ميـانگين اسـتنادات بـه ازاي هـر مقالـه و شـماره                    
ت؟؛ ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و توزيع زباني آنها چگونه است؟؛ ميزان             چگونه اس 

تأليفي چگونـه  / گروهي و ترجمه/ مقاالت استناد شده به كتب و مجالت براساس فردي 
است؟؛ ميزان خوداستنادي نويسندگان چگونـه اسـت؟؛ و پراسـتنادترين نويـسندگان و              

  اند؟ نادترين مجالت كدامها و پراست مترجمان، پراستنادترين كتاب
  

  رچوب نظرياچ
 برابـر   10سنجي در بيست سال گذشته،        كه تعداد مقاالت منتشر شده در حوزة كتاب         اين

، نشان از اهميت رو به رشد اين حوزة مطالعاتي در ميان            )326: 1392نوردن،  (شده است   
 را احترامـي  چنانچه ارجاع و استناد بـه آثـار ديگـران   . نظران و پژوهشگران دارد     صاحب

شود، و به عبارت ديگر استنادها را نـوعي     بدانيم كه يك مدرك به مدركي ديگر قائل مي        
پيوند ميان آراء و مفاهيم پراكنده پژوهشي محسوب كنيم، آنگاه تحليل استنادي يكـي از               

  .)3: 1990بيكر، (هاي تحقيق خواهد بود كه سعي در آشكار كردن اين پيوندها دارد روش
هـاي خـاص      مجالت علمي به دليل ويژگي    هاي منتشر شده در      مقالهگر،  از طرف دي  

. شـوند   خود، بيشتر از ساير منابع اطالعاتي مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع مـي             
 دسترسـي   تر بـودن،  اين مقاالت به دليل تازگي، كوتاه بودن مطالب، سرعت انتقال، ارزان 

ا، و بررسي اهل فن و تنـوع مطالـب و شـكل              انتقاده  ها،  تر، معرفي آخرين پژوهش     آسان
طور معمول براي پژوهشگران جذابيت بيشتري داشـته   تر، به ارائه و گاه زبان و بيان سهل   

: 1377سـلطاني،  (هاي علمي كاربرد بيـشتري دارنـد          و از نظر پژوهش نيز نسبت به كتاب       
 اين مطالعه بـا   ها   با توجه به كاربردهاي مهم مجالت تخصصي در پژوهش        بنابراين  . )65

به عبـارتي    و   منابعاستفاده از   و چگونگي   خذ مقاالت، ميزان    Ĥتجزيه و تحليل استنادي م    
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 با توجه به درك اهميت و جايگاه تحليل استنادي          .ندك  يدرجه اهميت آنها را مشخص م     
هاي اخير چه در داخـل و چـه در            در مجالت، مطالعات بسياري با اين رويكرد در سال        

، زارعـي و    )1392(رزاعتكـار و عاليـشان كرمـي        .  صورت پذيرفته اسـت    خارج از ايران  
آقامحمـدي و   ،  )1393(ي و ديگران    اخوت،  )1392( دوستدار و   مقصودي،  )1392(صديقي  
اِزمـا و آسـوگوا      و   )2013(كرافـورد   ،  )2011(، سـينگ، شـارما و كـائور         )1393( بصيرنيا

  .ها هستند اي از جديدترين اين پژوهش نمونه )2014(
 تـسهيل مراحـل     )1979(گارفيلـد   به اعتقاد   . تحليل استنادي كاربردهاي فراواني دارد    

چنـين    او هـم  . تحقيق و افزايش نتايج تحقيق با استفاده از تحليل اسـتنادي ميـسر اسـت              
كـه   توان تاريخ علم را مطالعه كرد؛ چنـان  گويد با استفاده از روش تحليل استنادي مي        مي

تـوان از طريـق تحليـل اسـتنادي           ن تحقيقـات قبلـي را مـي       رابطة فكري و علمي در ميا     
 چنين، تحليل اسـتنادي بـراي ارزيـابي عملكـرد و            هم. )34: 1377عصاره،  (توصيف كرد   

بنـدي    ساز بررسي رتبه    اين امر زمينه  . موفقيت پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است       
نشمندان و محققـان شـده      ها، مراكز پژوهشي، و دا      هاي آموزشي، دانشگاه    مجالت، گروه 

در اين رويكرد، اصل اين است كه استنادها، حتي استنادهاي منفي كه اثـر اسـتناد                . است
بنابراين، هرچه يـك    . اند  كنند، مقياسي از تأثير و نفوذ در علم         شونده را رد يا تصحيح مي     

 مقاله بيشتر مورد استناد قرار گيرد، بـه همـان نـسبت بيـشتر در جامعـة علمـي شـناخته            
در حقيقت، جامعة علمي مجموعة بزرگي از همكـاران اسـت كـه ارزش يـك                . شود  مي

دهند و تصميمات ايـن مجموعـه داوران در مـورد       مقاله را به مدد استنادها تشخيص مي      
هـاي اسـتنادي     تـوان بـا اسـتفاده از نمايـه          شان را مي    درست يا نادرست بودن تصميمات    

 بــه عقيــدة سانديــسون اســتنادها تنهــا. )400: 1387كريمــي و ســليماني، (بررســي كــرد 
صـورت پانوشـت يـا        شناختي موجود در پايان مقاله يا بـه         اي از اطالعات كتاب     مجموعه

هاي استنادي نيستند، بلكه استناد بيانگر تصميم نويـسنده          هاي به دست آمده از نمايه       داده
ديگـر، نـشان   است كه قصد دارد رابطه بين مدركي را كه در دست تهيـه دارد بـا متـون              

بنابراين، استناد، يكي از عناصر شاخص در       . )1388نقل شده در چاوشي و شعباني،       (بدهد  
اسـتناد از اصـول   . نگارش علمي است و نقش بـارزي در توليـد و نـشر اطالعـات دارد           
شود كه در رعايت      اساسي تأليف علمي است و اثري در جامعه علمي با اقبال روبرو مي            

 الزم در آن اثر شده باشد و مطالب استناد شده استوار، گويـا و               اين اصل، دقت و تالش    
 دارد كـه توجـه تحليـل        اظهـار مـي    )1991( لنكـستر . )215: 1381حقيقي،  (صريح باشند   

هاست كه چه تعداد از نويـسندگان بيـشترين اسـتنادها را بـه خـود       استنادي به اين جنبه 
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تعلـق گرفتـه اسـت، ارتبـاط بـين          اند، بيشترين استنادها به چه مجالتـي         اختصاص داده 
اي بـه   يعني چه كسي به چه كسي استناد كرده است و چه مجلـه       (استنادها چگونه است    

و در متون آن رشته علمي چه موضوعي بيشتر مـورد اسـتفاده واقـع شـده         ) اي چه مجله 
 بنـابراين، آنچـه در تحليـل اسـتنادي اهميـت و             .)1381نقل شـده در تيمورخـاني،       ( است

اي اسـت كـه ميـان منـابع اطالعـاتي و              يابد، توجه به الگوي ارتبـاطي ويـژه         ياولويت م 
  .كند گيرد و تدوام پبدا مي نويسندگان آنها شكل مي

  
  هاي پژوهش محدوديت

بـه خـصوص در منـابع       ( شـناختي در بـسياري از مـوارد         كامل نبـودن اطالعـات كتـاب      
 مـستندسازي آنهـا بـا       هـاي مختـل و عـدم        ؛ وارد شدن اسامي مؤلفين به شكل      )اينترنتي

هـاي پـژوهش      از جمله محدوديت  ) مشاهيراسامي مؤلفان و    مستند  (ابزارهاي استاندارد   
  .حاضر بوده است

  
  روش تحقيق

جامعـه  . سنجي و فن تحليل استنادي استفاده شده اسـت          در اين پژوهش از روش كتاب     
است كـه بـا     ملي    شماره اخير فصلنامه مطالعات    43پژوهش، كل مقاالت منتشر شده در       

افـزار اكـسل      توجه به اهداف و سؤاالت مطرح شده، استنادات موجود با استفاده از نـرم             
  . تجزيه و تحليل شده است2010

  
  هاي تحقيق يافته

  :شود سؤاالت پژوهش پاسخ داده مي به ،در اين بخش به ترتيب
 توزيع مطالب منتشر شده و پركارترين نويسنده چگونه است؟: سؤال اول

 43 مقالـه در     302مشخص شد تعداد     مطالعات ملي  نشريه   16-58هاي    سي شماره با برر 
. ها تأليفي و به زبـان فارسـي بـوده اسـت               كل مقاله . شماره اخير مجله انتشار يافته است     

از )  نفـر  306% (79. فردي ارائه شـده اسـت     ) 173% (57ها گروهي و      مقاله) %129 (43
 مقالـه ارائـه     302چنين در     هم. سندگان زن بودند  از نوي )  نفر 83% (21نويسندگان مرد و    

 مقالـه پركـارترين     8با  ) مازندران دانشگاه سياسي علوم گروه دانشيار(علي كريمي   شده،  
 دانـشگاه  سياسي جغرافياي استاد(نيا    پس از وي، محمدرضا حافظ    . نويسنده شناخته شد  

دگي موضوعي مقاالت   بررسي پراكن  . مقاله در رده بعدي قرار داشت      6با  ) مدرس تربيت
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كه از محورهاي اصلي نشريه مطالعـات ملـي محـسوب           » هويت«بر محور ابعاد مختلف     
)  مقالـه  183(» هويـت ملـي   «شود، نشان داد كه افزون بر نيمي از مقاالت، بـه بحـث                مي

 34(» هويـت قـومي  «و )  مقاله39(» هويت ديني«هاي بعدي، مباحث    در رده . اند  پرداخته
    :)1( گزارش شده است1كل موضوعات به تفصيل در جدول . ندقرار گرفت) مقاله

    پراكندگي موضوعي مقاالت منتشره در فصلنامه مطالعات ملي: 1شمارة  جدول
  تعداد  موضوع مقاله  رديف

  183 هويت ملي  1
  39 هويتي ديني  2
  34 هويت قومي  3
  23 )در معناي عام(هويت   4
  22  هويت فرهنگي  5
  21 عياجتما/ هويت جمعي  6
  15 محلي/ اي هويت منطقه  7
  10 هويت غربي  8
  6 هويت جهاني  9
  6  هويت فردي  10
  4  هويت سياسي  11

  302  جمع كل
  

ها نشان داد نويسندگان مقاالت فصلنامه مطالعات ملي بـيش از همـه، از رشـته                  يافته
 72(سـي   هاي علـوم سيا     هاي بعدي، رشته    در رده . اند  بوده)  نويسنده 115(شناسي    جامعه
 27(، جغرافيـاي سياسـي      ) مـورد  28(، تـاريخ    ) مـورد  40(، زبان و ادبيات فارسي      )مورد
گرچه برخي از مقاالت، مشخصات كامـل       . قرار گرفتند )  مورد 17(شناسي    و روان ) مورد

اند، اما بررسي وابستگي دانـشگاهي نويـسندگان، حـاكي از آن              نويسندگان را ذكر نكرده   
 نويسنده بيش از همه  62 اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران با        التحصيالن و   بود كه فارغ  

پـس از آن، نويـسندگان      . انـد   در توليد مقاله براي فصلنامه مطالعات ملي مشاركت داشته        
، )40(، دانـشگاه مازنـدران   ) مورد49(وابسته به واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي     

، دانشگاه شهيد )19(، دانشگاه شيراز )34(، دانشگاه اصفهان )38(دانشگاه تربيت مدرس 
  .قرار داشتند) 11(و دانشگاه يزد ) 14(بهشتي 
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تعداد كل استنادهاي مقاالت و ميانگين استنادها بـه ازاي هـر مقالـه و شـماره                 : سؤال دوم 
  چگونه است؟

مشخص شـد كـه تعـداد كـل اسـتنادات           » مطالعات ملي « نشريه    شماره از  43با بررسي   
چنـين ميـانگين اسـتناد بـراي هـر مقالـه              هم. است)  فارسي و التين   اعم از ( مورد   9606

 ميانگين تعداد استناد براي هر مقاله       1نمودار  .  استناد است  39/223، و هر شماره     80/31
الزم بـه ذكـر اسـت، بـه دليـل فراوانـي             . دهد  هاي مجالت را نشان مي      به تفكيك شماره  

طور   همان. در اين نمودار ذكر شده است     ها    اي از شماره    شمارگان مورد بررسي، برگزيده   
 اسـتناد  14/55 و 4/57، به ترتيب با ميـانگين  49 و 25دهد شماره   نشان مي1كه نمودار   

، داراي كم   42/16 و   57/15 به ترتيب با ميانگين استناد     19 و   20داراي بيشترين و شماره     
    .تعدادترين استناد براي هر مقاله شناخته شدند

    
  ميانگين استنادها به ازاي هر مقاله: 1شمارة  نمودار

  
  ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و توزيع زباني آنها چگونه است؟: سؤال سوم

) 6820% (99/70هـا بـا       ، در بـين منـابع اطالعـاتي، كتـاب         2ها و نمـودار       براساس يافته 
) 2234% (25/23نـشريات بـا   . باالترين ميزان استناد را بـه خـود اختـصاص داده اسـت     

هـاي اطالعـاتي      هـا، پايگـاه     نامـه   چنـين پايـان     هـم . استناد، در رتبه دوم قرار گرفته است      
هـا، اسـناد و قـوانين و          هـا و سـخنراني      ها و جزوات، پيام     ، گزارش )هاي اينترنتي   سايت(

ــصاحبه ــا   م ــه ترتيــب ب ــا ب ، )40% (41/0، )60% (62/0، )174% (81/1، )225% (34/2ه
  .هاي بعدي قرار گرفتند استناد در رتبه) 18% (18/0و ) %27 (28/0
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  توزيع منابع اطالعاتي: 2شمارة  نمودار
  
اسـتناد بـه   ) 7355% (56/76 اسـتناد،  9606ها نشان داد، از مجمـوع     چنين بررسي   هم

اسـتناد بـه سـاير      ) 156% (62/1استناد به زبان انگليـسي،      ) 2095% (80/21زبان فارسي،   
  .هاي ازبكي، تاجيكي، روسي و اروپايي است نزبا
  

/ گروهي و ترجمه  / ميزان مقاالت استناد شده كتب و مجالت براساس فردي        : سؤال چهارم 
 تأليفي چگونه است؟

به غيـر   (با تجزيه و تحليل مقاالت استناد شده مشخص شد كه در بين كتب استناد شده                
چنـين در     هـم . گروهي اسـت  ) 714% (70/10فردي و   ) 5957% (29/89،  )از قرآن كريم  

. گروهـي اسـت   ) 616% (87/27فـردي و    ) 1594% (12/72بين مجالت استناد شده نيز      
ازبكـي،  (هـا     ها منابع ساير زبان      مورد در كل شماره    156الزم به يادآوري است كه تعداد       

ا هـ   عالوه بـر آن، بررسـي     . به لحاظ ناخوانايي از اين آمار كنار گذاشته شد        ...) تاجيكي و 
% 52/31از كتـب تـأليفي و       ) 3684% (47/68نشان داد در بين منابع استناد شدة فارسـي          

مـورد از مقـاالت     ) 1489(% 82/93طور در مورد مجالت نيز        همين. ترجمه بود ) 1696(
الزم به ذكر اسـت كـه       . ترجمه بوده است  ) 98% (17/6مربوط به منابع فارسي، تأليفي و       

شـناختي،    تعداد معدودي از استنادات، به دليل نادرستي و نـامفهمومي اطالعـات كتـاب             
  .فردي يا گروهي و نيز مشخص نبودن تأليف يا ترجمه بودن آن مشخص نشد
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  وداستنادي نويسندگان چگونه است؟ميزان خ: سؤال پنجم
.  مورد خـود اسـتنادي مـشاهده شـد         200 شماره اين مجله در مجموع تعداد        43در بين   
 و  39،  28،  27،  21،  17هاي     مورد بيشترين ميزان خوداستنادي و شماره      16 با   53شماره  

  فاقـد خوداسـتنادي در  51 و 20شـماره  . هاي بعدي قرار گرفتنـد   مورد در رده10 با  46
  . درصد بوده است66/0چنين ميزان خود استنادي به ازاي هر مقاله  هم. مقاالت خود بودند

  
  اند؟ پراستنادترين نويسندگان و مترجمان كدام: سؤال ششم

 82 پراستنادترين نويسنده، آنتوني گيدنز با       2در پاسخ به سؤال ششم، با توجه به جدول          
مـابقي افـراد در جـدول       .  استناد است  51با  استناد، و پراستنادترين مترجم محسن ثالثي       

    : به ترتيب ارائه شده است2شماره 
  پراستنادترين نويسندگان و مترجمان منابع فارسي: 2شمارة  جدول

 
  تعداد  مترجمان  تعداد  پديدآور  رديف

  51  ثالثي، محسن  82 گيدنز، آنتوني  1
  34  موفقيان، ناصر 71  احمدي، حميد  2
  31  شيان، حسنچاو 49 بشيريه، حسين  3
  26  ياراحمدي 42 كوب، عبدالحسين زرين  4
  24  انصاري، منصور 41 اهللا خميني، روح  5
  20  تدين، احمد  39  تاجيك، محمدرضا  6
  20  صبوري، منوچهر  39  مجتهدزاده، پيروز  7

  
 مـورد  23 با  Anthony D. Smithچنين پراستنادترين نويسنده در ميان منابع التين، هم

    :اند  ارائه شده3 نويسندگان ديگر در جدول .استناد است
  پراستنادترين نويسندگان منابع التين: 3شمارة  جدول

 
  رديف  پديدآور  تعداد استناد

23  Smith, Anthony D. 1  
18  Phiney, J. S 2  
16  Hall, Stuart 3  
16  Tajfel, Henry 4  
16  Foroutan, Y. 5  
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15  Giddens, Anthony 6  
15  Giroux, Henry 7  
14  Turner, John C. 8  

  
  اند؟ پراستنادترين منابع كدام: سؤال هفتم

 نـشان داده شـده      4طـور كـه در جـدول          پراستنادترين منابع در استنادات موجود، همان     
 استناد باالتر   31با  اثر آنتوني گيدنز    » تجدد و تشخص  «است، در بين منابع فارسي كتاب       

    : آمده است4ير منابع نيز در جدول سا. از ساير منابع قرار گرفته است
  پراستنادترين كتب فارسي: 4شمارة  جدول

 
 تعداد  عنوان كتاب  رديف

 31 يدنز گي آنتون/تجدد و تشخص  1
 25 جينكينز ريچارد/ هويت اجتماعي  2

 24  مانوئل كاستلز/عصر اطالعات  3
  23  ابوالقاسم فردوسي/ شاهنامه  4
 22 يمحمد مد گل اح/شدن، فرهنگ و هويت جهاني  5

  21  )ره(امام خميني/ صحيفه نور  6
  19  آنتوني اسميت/ ناسيوناليسم  7
  18   ي احمديد حم/گرايي در ايران قوميت و قوم  8

  
 استناد بيـشترين  9با   Social Identity، كتاب5در بين كتب التين نيز براساس جدول 

    .ائه شده است ار5ها در جدول شماره  ساير كتاب. استناد را داشته است
  التين كتب پراستنادترين: 5شمارة  جدول

 
  رديف  عنوان  تعداد

9  Social Identity\ Jenkins, Richard 1  
5 National Identity\ Smith, Anthony 2  
5  Political Geography\ Glassner, Martin; Fahrer, Chuck 3  
5  The Structure of Sociological Theory\ Tarner, J. H 4  
5  Nation and Identity\ Pool, Ross 5  
4  Modernity and Self Identity\ Giddens, Anthony 6  
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  اند؟ پراستنادترين مجالت كدام: سؤال هشتم
 اسـتناد، بيـشترين مراجعـه       345بـا   » مطالعـات ملـي   «در بين نـشريات فارسـي، نـشريه         

 اطالعـات سياسـي و      چنـين نـشريات     هـم . نويسندگان را به خود اختصاص داده اسـت       
انـد   جزو نشريات پراستناد بـوده )  استناد44 (نامه علوم اجتماعيو )  استناد53(اقتصادي  

    . به تفصيل نمايش داده شده است6كه در جدول 
  بررسي مورد مقاالت در نشريات پراستنادترين: 6شمارة  جدول

 
 تعداد  عنوان نشريه  رديف

 345  مطالعات ملي  1

  53  ـ اقتصادياطالعات سياسي   2
 44 نامه علوم اجتماعي  3

 32 نامه پژوهش  4
 32 مطالعات راهبردي  5

 22 گفتگو  6

  17  راهبرد  7
  17  سياست  8

  
 Journal of Personality and Social"چنـين در بـين نـشريات التـين نيـز مجلـه        هـم 

Psychology"   سـاير  . اسـت  استناد بيشترين استناد را در بين نشريات التين داشـته            11 با
    . نمايش داده شده است7نشريات به تفصيل در جدول 

  بررسي مورد مقاالت در نشريات التين پراستنادترين: 7شمارة  جدول
 

  رديف  عنوان نشريه  تعداد
11  Journal of Personality and Social Psychology 1  
9  International organization 2  
8  American Sociological Review 3 

8 International Migration Review 4 

8  Journal of Adolescent Reseach 5  
8  Journal of Adolescent 6   
8  personality and individual differences 7  
7  Journal of Enviromental Psychology 8  
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  گيري خالصه و نتيجه
هاي منتـشر شـده       تنادي، مقاله پژوهش حاضر بر آن بود كه با استفاده از روش تحليل اس           

ايـن تحليـل،   .  فصلنامه مطالعات ملي را مورد بررسي قرار دهـد 58 تا 16هاي  در شماره 
هـاي    نامـه   اندركاران نشريه را براي ارتقاي محتواي نشريه و تدوين شـيوه            تواند دست   مي

  مقالـه  302نتـايج نـشان داد كـه در مجمـوع           . استاندارد جهت تدوين مقاالت ياري كند     
براي هر  ميانگين استناد    منبع استفاده شده است كه       9606هاي فوق، از      چاپ شده شماره  

 4/57 بـا ميـانگين      25شـماره   ( اسـتناد اسـت      39/223، و براي هر شـماره       80/31مقاله  
، كـه ميـانگين متوسـطي       ) استناد كمترين  57/15 با ميانگين    20استناد، بيشترين و شماره     

دگان مقاالت به اهميت استناد بخـوبي واقـف هـستند و            دهد كه نويسن    است و نشان مي   
چـرا كـه ميـانگين      . كنند  مقاالت خود را با توجه به متون علمي مدون پيشين تدوين مي           

هاي مختلف انجام شده بود، كمتـر از          هايي كه قبالً در حوزه      استناد در برخي از پژوهش    
؛ 193: 1392عـي و صـديقي،      ؛ زار 53: 1392كار و عاليشان كرمـي،        رزاعت(مقدار فوق است    

دهـد در ميـان       نتايج نشان مـي   . )67: 2014؛ اِزما و آسوگوا،     45: 1393آقامحمدي و بصيرنيا،    
كار گروهي كمرنگ بوده است، چرا كـه كمتـر از نيمـي از                نويسندگان مقاالت، تمايل به   

از ، امـا    )مقاالت منتشر شده  % 43(صورت گروهي تدوين و انتشار يافته است          مقاالت به 
بدين لحـاظ مـشاركت     . دهند  نويسندگان مقاالت را مرد تشكيل مي     % 79لحاظ جنسيت،   

  .هاي بيشتر دارد كمتر نويسندگان زن در تأليف مقاالت نياز به بررسي
هـا در بـين منـابع اطالعـاتي بـا             دهد كه كتاب    هاي اطالعاتي نشان مي     بررسي محمل 

كـه    رفت با توجه به اين      اند، انتظار مي    ، باالترين استناد را به خود اختصاص داده       99/70%
ترين مقاالت علمي و تحقيقي هستند و اهميت بـسيار زيـادي بـراي             مجالت حاوي تازه  
ها باشد    ، ميانگين استناد به مجالت بيشتر از كتاب       )54: 1385محسني،  (پژوهشگران دارند   

سـي نويـسندگان    رسد عدم دستر    به نظر مي  . كند  كه نتايج تحقيق اين مسئله را ثابت نمي       
هـاي مـرتبط بـه        مقاالت به مجالت روزآمد و رايگان، عدم آگاهي آنان از وجود نـشريه            

وجوي مقاالت مورد عالقه از طريق اينترنت         موضوعات تأليفي و ناتواني آنان در جست      
از لحـاظ زبـان،     . و مسائلي از اين قبيل باعث گرايش بيـشتر محققـان بـه كتـاب اسـت                

ارجاعات به منابع انگليسي بوده است      % 80/21نابع فارسي و تنها     استنادات به م  % 56/76
تـوان بـه      از داليل استفاده كمتر از منابع التـين، مـي         . كه از نسبت پاييني برخوردار است     

هـاي    هـاي خـارجي، نـاتواني در روش         پايين بودن مهارت و تسلط نويسندگان به زبـان        
. هاي اطالعاتي التين اشاره كـرد       وجوي تخصصي مقاالت و عدم آشنايي با پايگاه         جست
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كه در منابع فارسي نيز تعداد استناد به مقاالت پايين بـوده              رسد با توجه به اين      به نظر مي  
وجـوي تخصـصي      هـاي جـست     بايست نويسندگان را بـه شـركت در كارگـاه           است، مي 

  .هاي اطالعاتي تشويق كرد اطالعات و آشنايي با پايگاه
 و  20به غير از شـماره      (هاي مجله     هند كه اغلب شماره   د  هاي پژوهش نشان مي     يافته

هاي مختلف مجله بيانگر اين است كه         از خوداستنادي برخوردارند و بررسي شماره     ) 51
هاي مختلف مجله از روند متفاوتي برخوردار است، به طوري كه  خوداستنادي در شماره

 مورد در   10 با   46 و   39،  28،  27،  21،  17هاي     مورد، بيشترين و شماره    16 با   53شماره  
خوداستنادي ارجاع به يكـي از آثـار قبلـي در يـك مـدرك               . هاي بعدي قرار داشتند     رده

كه نويسنده در جديدترين اثرش به اثر يا آثار قبلي خويش استناد              جديد است، يعني اين   
  .)25: 1388كوشا و طباطبايي، (كند 

دهد كـه      مي  دگان و مترجمان نشان   هاي پژوهش در رابطه با پراستنادترين نويسن        يافته
بيش از همه مورد توجه و استفاده نويسندگان مقاله بوده        گيدنز،   آنتونيهاي    آثار و نوشته  

در بـين متـرجمين     ).  استناد 82(و باالترين ميزان استناد را به خود اختصاص داده است           
و حـسن   ) تناد اسـ  34( استناد، در صدر قرار گرفته و ناصر موفقيـان           51محسن ثالثي با    

چنين پراستنادترين نويـسنده در       هم. هاي بعدي قرار دارند      استناد در رتبه   31چاوشيان با   
در بـين بيـشترين منـابع    .  استناد بـوده اسـت  23با   Anthony D. Smithميان منابع التين،

هويـت  « اسـتناد،    31 بـا    »تجـدد و تـشخص    «هـاي     فارسيِ استناد شده، به ترتيب كتـاب      
 اسـتناد و در منـابع     24بـا   » اقتصاد، جامعه و فرهنگ   : عصر اطالعات « و   25با  » اجتماعي

  .اند  استناد، باالترين استناد را به خود اختصاص داده9با  Social Identity التين هم كتاب
اطالعـات  « اسـتناد،    345 بـا    »مطالعـات ملـي   «در بحث پراستنادترين مجله، فصلنامه      

جـزو نـشريات    )  اسـتناد  44 (»نامه علـوم اجتمـاعي    «و  )  استناد 53 (»سياسي و اقتصادي  
كسب رتبه اول در ميان مجالت مورد استفاده و استناد باال بـه مقـاالت               . اند  پراستناد بوده 

دهد، اين نشريه توانسته است جايگـاه خـوبي در مـسير          فصلنامه مطالعات ملي نشان مي    
هويتي است،  تحقق هدف نهايي خود كه گسترش مطالعات در خصوص مباحث ملي و             

در ميان اهل علم و پژوهش پيدا كرده و به نحو مطلوبي توجه اساتيد و پژوهـشگران را                  
  .به خود جلب كند
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  ها يادداشت
 از آنجايي كه در برخي از مقاالت دو يا سه محور از موضوع هويت مورد بررسي قرار گرفته، لـذا جمـع كـل                         -1

  .بيشتر شده استهاي هويت از جمع كل تعداد مقاالت  تعداد گونه
شناختي كامـل در      در بررسي استنادات مجله، مشخص شد تعداد قابل توجهي از مقاالت فاقد اطالعات كتاب             

ويژه   اين مسئله به  . بودند... اي كه برخي از منابع، فاقد عنوان منبع، عنوان نشريه و            به گونه . منابع پاياني خود هستند   
بايست  براي رفع اين اشكاالت، مي. هاي اينترنتي چشمگيرتر بود  ته از پايگاه  ها و مطالب برگرف     در استناد به روزنامه   

هاي الزم و تأكيد به محققان در رعايت نكات استاندارد در مراجع مقاالت، بر فرآيند ويراستاري و           در كنار آموزش  
 بـه مقـاالت     ويـژه شـيوه اسـتناددهي صـحيح         بـه شناختي و     سازي استناددهي و ذكر كامل اطالعات كتاب        يكدست

عالوه بر آن، با توجه به نقاط قـوت و ضـعفي            .  در پايان مقاالت، نظارت بيشتري اعمال شود       افزارها  اينترنتي و نرم  
هاي مختلف مجله شناسايي شد، موارد ذيل جهت اصـالح و بهبـود كيفيـت انتـشار مقـاالت                     كه در بررسي شماره   

  :شود پيشنهاد مي
رغم به روز بودن مطالب، كمتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت،            دهد نشريات علمي به     نتايج نشان مي   -

بنابراين نويسندگان مقاالت به استفاده از منابع روزآمدتر تـشويق شـوند تـا اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي                
 .غيركتابي و دست اول و نيز نشريات ادواري را به دليل جديدتر بودن، بيشتر مدنظر قرار دهند

شود نشريه مطالعات  هايي كه در فهرست منابع وجود دارد، پيشنهاد مي كالت و نقصبه دليل مشاهده مش -
 .هاي استناددهي همكاري كند ملي با يك ويراستار آشنا با روش

هـا و منـابع اينترنتـي بـود، لـذا پيـشنهاد               كه اغلب مشكالت استناددهي مربوط به روزنامه        با توجه به اين    -
ات ابتدايي، در بخش راهنمـاي تنظـيم مقـالت، شـيوه اسـتاندارد و               شود گردانندگان نشريه، در صفح      مي

 .گونه منابع را نيز مشخص كنند يكدست اين

طور متوالي، بـه منظـور مقايـسه و       هاي زماني مشخص به      مطالعات ملي در دوره     اين پژوهش در فصلنامه    -
  .گيرد گيري هرچه بهتر انجام مي نتيجه
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