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تحلیل استنادي مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی
)1392–1388(طی دوره پنج ساله دانشگاه کرمان

1مرضیه کهندل جهرمی

اي اطالع رسانی علوم و فناوريت علمی مرکز منطقهأعضو هی

کیدهچ
مولفان اطالع یابیرفتارازالگوییسنجیکتابمطالعاتازمعتبرشاخه ايعنوانبهاستناديتحلیل

هدف از مقاله حاضر تحلیل استنادي مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان طی سالهاي . دهدرا ارائه می
مجله ادبیات تطبیقی درمنتشرهمقاله114استنادهاي توصیفی،مطالعهایندر. می باشد 1392تا 1388

مجموع هاي پژوهش، طبق یافته . قرارگرفتلمورد تحلی1392تا سال 1388کرمان ازسال دانشگاه 
97/24که میانگین تعداد استناد به ازاي هر مقاله  ،استناد بوده است2847این نشریه هشمار9استنادهاي 

منابع مورد بیش از سایر٪38/96یعنی ستناد ا)2522(ها بادر بین منابع اطالعاتی، کتاب. مورد می باشد
دو نویسنده در نگارش رد بررسی، بیش از نیمی از مقاالت،مقاله مو114و از . استاستناد قرار گرفته

. اندمقاالت خود همکاري علمی داشته

.، استنادفصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان تحلیل استنادي، : واژگان کلیدي

kohandel@isc.gov.ir:رایانامه-١
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مهمقد
بررسیاساسبرعلمیمتونارزیابیبهکهاستسنجیکتابمعتبرروشهايازیکی1استناديتحلیل

ازوداردبسیاريکاربردهاياستناديتحلیل)61:1377،عصاره(پردازدمیمتونآنبهگرفتهتعلقاستنادهاي
کنترلبهبود:همچون،عمدهموارديدرراپژوهشگرانکهشدهآنازگوناگونیهاياستفاده1963سال

تبیینانتشارات،روندپیشبینیمنابع،بنديگروههسته،منابعتعیینمختلف،هايرشتهمتونشناختیکتاب
وهاکتابخانهسازيمجموعهبرايگذاريوسیاستمآخذومنابعفهرستدرمنابعانواعازاستفادهالگوي
مقاله،کتاب،)اطالعاتیمتفاوتمنابعازاستفادهدرهامقالهنویسندگانگرایشکشفرسانی،اطالعمراکز
وهاکتابها،مجلهتعیینونویسندگانآثاردراستفادهموردمنابعروزآمديمیزانتعیین،غیرهونامهپایان

)41:1386ید،عبدالمج(دهدمییاريپراستنادنویسندگان
بیان مسئله

پژوهش . مقاالت یک نشریه به شمار می رودیابیارزبه منظورتحلیل استنادي، از روش هاي علمی و معتبر 
را از نخستین شماره ارزیابی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمانحاضر سعی دارد تا با این روش، مقاالت فصلنامۀ 

کند تا الگوي رفتار علمی نویسندگان و وضعیت مقاالت و میزان مشارکت علمی محققان را در تدوین مقاالت 
پدیدآورندگان مقاالت به گونه هاي مختلف به منابع استناد می کنند و این منابع را . یدبه شیوة علمی تحلیل نما

. بررسی کرد... می توان از لحاظ محمل، زبان، زمان و 
اهمیت پژوهش

اي بدون هیچ مقاله. ها و تفکرات علمی را نمایان می کننداند که مسیر اکتشافاستنادها به ردپاهاي ثابتی شبیه
. این امر در طول تاریخ همواره دیده می شود. ه دانش پیشین خود، به تنهایی روي پا نمی ایستداستناد ب

. دانشمندان با قدم نهادن و تکیه بر سکوي دانش پیشینیان، پلکان دانش بشري را بنا می نهند و باال می روند
نمودار شدن یک مقاله در . تطبیعت این حرکت با دقت نظر و تحلیل پانویس ها و استنادها قابل مشاهده اس

سیاهۀ مراجع یک سند، بازگوکنندة این مطلب است که در ذهن نویسنده، بین اثر وي و مقاله اي که به آن در 
تجزیه و تحلیل هایی که دربارة این ارتباطات صورت می . فهرست ماخذ استناد کرده است، ارتباطی وجود دارد

هاي مختلف آن و روش» سنجیتابک«با استفاده از . پدید می آورد» اديتحلیل استن«گیرد، مقوله اي را به نام 
را ) پراستفاده(می توان انبوه متون و منابع منتشرشده را براساس میزان استفاده رتبه بندي نمود، مجالت هسته 

سازان را شناساند و بدین وسیله، کمک هاي ارزشمندي به مجموعه ) پرتولید(معرفی کرد و نویسندگان کلیدي 
و جامعۀ استفاده کنندگان از کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی ارائه کرد؛ زیرا با شناخت و تهیۀ مجالت اصلی این 
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حوزه، مجموعه سازان قادر خواهند بود با اشتراك تعداد کمتري از مجالت که کاربرد و مخاطبان بیشتري 
با تهیه منابع کمتر، فضاي فیزیکی کمتري از دارند، در بودجۀ کتابخانه صرفه جویی کنند و در عین حال، 

استفاده کنندگان نیز با شناخت نویسندگان کلیدي حوزه هاي علمی خویش می توانند . کتابخانه را اشغال نمایند
اي و نامربوط، با صرف وقت و انرژي و مطالعات خود را هدفمندتر دنبال کنند و فارغ از مطالعۀ مطالب حاشیه

همچنین، می توان با استفاده از روش . هاي علمی دست یابندطالب ارزشمندتري در حوزههزینۀ کمتر، به م
تصویري از ساختار علم ترسیم کرد و بدین -که یکی از روش هاي مهم کتاب سنجی است -تحلیل استنادي 

ترتیب، فراز و نشیب هاي ساختار علم را مطالعه و ظهور موضوعات علمی جدید را ردیابی 
اهمیت گزینش نیزوهاپژوهشدرتخصصیمجله هايمهمکاربردبهتوجهبالذا )27:1382،ارهعص(.کرد
دراستنادوضعیتبررسیاستنادي ، بهتحلیلازاستفادهباتااستآنبرحاضرمقالۀکتابخانه هادرمنابع

بپردازد1392الی1388مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان طی سالهاي مقاله هاي
هدف کلی پژوهش

7تا 1از شمارة ادبیات تطبیقی کرمان هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل استنادي مقاالت منتشر شده در فصلنامۀ 
.است

اهداف فرعی پژوهش
تعیین تعداد کل مقاالت منتشرشده . 1
و میانگین استنادها در هر مقالهتعیین تعداد کل استنادها. 2
استنادهاتعیین وضعیت زبانی. 3
تعیین میزان استناد به کتاب، نشریات ادواري، پایان نامه ها و سایر محمل هاي اطالعات. 4
مترجمان در اجراي تحقیقات گروهیتعیین میزان مشارکت نویسندگان و. 5
.تعیین پرکارترین نویسنده در میان نویسندگان مقاالت. 6

هاي اصلیپرسش
گین تعداد استنادهاي مقاالت چقدر است؟میزان مقاله هاي تألیفی میان. 1
توزیع مقاالت براساس مؤلف فردي و گروهی چگونه است؟. 2
میزان استفاده از انواع منابع اطالعاتی چگونه است؟. 3
میزان استنادهاي مقاالت مورد بررسی از نظر زبان چگونه است؟. 4
پرکارترین نویسندگان مقاالت کدام اند؟. 5

پژوهشروش و جامعۀ 
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در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادي، تمام مقاله هاي مننتشرشده . این پژوهش از نوع پیمایشی است
تجزیه و تحلیل شده اند و براي این کار، تمام استنادهاي ادبیات تطبیقی کرمان فصلنامۀ در 9تا 1از شماره 

هاي مطرح شده، داده هاي موجود با استفاده از نرم مقاالت در کانون بررسی قرار گرفته و با توجه به پرسش
.اندافزار اکسل تجزیه و تحلیل گردیده

تعاریف
ادهاي یکی از روش هاي کتاب سنجی است که به ارزیابی متون علمی براساس شمارش استن:تحلیل استنادي

.ردازدپتعلق گرفته به آن متون می
.اندها را منبع تألیف اثر معرفی کردهمنظور مآخذي هستند که نویسندگان در فهرست منابع و مآخذ آن:استناد

معرفی نشریه
دانشگاه که است ادبیات تطبیقیدرحوزة علومعلمی پژوهشیترین مجله قدیمی،ادبیات تطبیقی کرمانفصلنامۀ 

در این پژوهش . منتشر شده است1388آن در سال نخستین شماره . رساندآن را به چاپ میشهید باهنر کرمان
.اندتجزیه و تحلیل شده9تا 1هاي منتشرشده از شماره ز روش تحلیل استنادي، تمام مقالهبا استفاده ا

پیشینه پژوهش
است که در این قسمت اي انجام شدهج از ایران تحقیقات بسیار گستردهدر زمینۀ تحلیل استنادي در داخل و خار

.به چند نمونه از این تحقیقات در تحلیل استنادي یک نشریۀ خاص، اشاره شده استتنها
تعیین نوع منابع مورداستناد و چگونگی توزیع آنها، تشخیص «به منظور تحقق چهار هدف ) 1381(نشاطو حري

شناسی و علوم نادي نویسندگان مقاالت مجلۀ روانزبان غالب در مأخذ مورد استفاده مقاالت، کشف رفتار است
مقالۀ 179در تحقیقی با استفاده از روش تحلیل استنادي، » 1379تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 

5/8بوده و ساالنه 7/13استناد آنها را مورد ارزیابی قرار داده، دریافتند که متوسط استناد هر مقاله 2462تألیفی و 
استنادهااز٪8/37مقاالتو٪55یافته هاي آنها نشان داد که کتاب ها . مقالۀ تألیفی در مجله درج شده است

سال براي 12سال نیم عمر براي کتاب ها، 6/12گان مقاالت بیشتر، کتاب مدار بوده و یافته ها نویسندلذا. هستند
.سال را براي پایان نامه ها نشان دادند3/6مقاالت و 

شمارة فصلنامۀ کتابداري و اطالع 30تحلیل استنادي مقاله هاي منتشرشده در «با ) 1386(دادگرو محمدي
طولدر) ايترجمهمقاله54وتألیفیمقاله165(مقاله219کهدریافتند»1384–1376رسانی بین سال هاي 

از. استشدهگزارش3/7شمارههربرايهامقالهتعدادمیانگین. استرسیدهچاپبهمطالعهموردهايسال
3مورد 3مورد دو نویسنده اي و 29مورد یک نویسنده اي، 165هاي منتشرشده در این مجله تعداد مقالهمیان

استناد 1748. مقاله دکتري بودند63مقاله، کارشناسی ارشد و 74مقطع تحصیلی نویسندگان . نویسنده اي بودند
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ها در بین محمل هاي اطالعاتی، مقاله. براي هر مقاله تعیین شد9/11میانگین در این مقاله ها به کار رفته بود که
منابع زبان . ها و پایان نامه ها قرار گرفت و نشان داد که محققان این حوزه بیشتر مقاله محورندقبل از کتاب

ها نشان داد که دادهتعیین نیم عمر. تالف، باالتر از زبان فارسی قرارگرفتانگلیسی در استنادها با اندکی اخ
. ماه بیشترین و کم ترین نیم عمر را دارند5سال و 4ماه و منابع اینترنتی با 2سال و 14کتاب هاي التین با 

مجلۀ دیگر به عنوان مجالت هستۀ این رشته در 3فصلنامه کتابداري و اطالع رسانی با فصلنامه کتاب در کنار 
.فارسی انتخاب شدند

مقالۀ بررسی 190دریافتند که از » تحلیل استنادي مقاالت فصلنامۀ علوم حدیث«با ) 1387(یسلیمانو کریمی
استناد 12367مقاله ترجمه اي بودند و از مجموعه مقاالت این نشریه 9مقاله تألیفی و 181شده این نشریه 

به (یزان استناد، مربوط به کتاب ها استناد و باالترین م5/9میانگین استنادها براي هر مقاله . استخراج و تحلیل شد
همچنین، علم حدیث بیشترین ارتباط . درصد از استنادها به زبان عربی بوده است7/82بوده و ) درصد92میزان 

مواردي . موضوعی را به ترتیب، با موضوعات فقه، سرگذشت نامه، علم الرجال، تفاسیر و علوم قرآنی دارد
ن، نویسندگان، محققان، تلخیص کننده ها، مترجمان در دو بخش زنان و مردان دیگر مانند پراستنادترین عناوی

میزان مشارکت نویسندگان و مترجمان، و فعال ترین نویسندگان و مترجمان نیز در کانون . بررسی شده است
.بررسی قرار گرفته است

شماره از فصلنامۀ پژوهش هاي فلسفی ـ 30تحلیل استنادي مقاالت «با ) 1388(عباداهللاو کریمیو دادگر
مقاله تألیفی و ترجمه اي 180شمارة این مجله، 30دریافتند که در 1387تا 1368منتشره بین سال هاي » کالمی

154الت تألیفی، نفر نویسنده مقا164از . مقاله براي هر شماره به دست آمد6به چاپ رسیده است که میانگین 
عنوان مقاله حاصل کار گروهی بود و مابقی داراي نویسنده 7فقط . نفر نویسنده زن بودند10نفر نویسنده مرد و 

نفر غیر 27یافته ها نشان داد که اکثر نویسندگان مقاالت این فصلنامه عضو هیئت علمی و فقط . اي واحد بودند
نشان داد که در بین کتاب ها، به ترتیب قرآن، اشارات و تنبیهات، همچنین یافته ها . عضو هیئت علمی بودند

امام ، طباطبائی، ابن سینا، ملّاصدراالمیزان، اسفار اربعه، بحاراالنوار، نهج البالغه و در بین نویسندگان 
ی، به طبق یافته هاي پژوهش در بین محمل هاي اطالعات. بیشترین استناد را دارندعلّامه مجلسی، و )ره(خمینی

همچنین یافته ها نشان داد عالوه بر موضوع فلسفه، . کتاب ها بیشتر از سایر منابع اطالعاتی استناد شده است
تر از زبان استناد، باال1359منابع زبان عربی با . استاستناد، حدیث، تفسیر و فقه بودهبیشترین موضوعات مورد

.گرفترفارسی و انگلیسی قرا
مجله شدهچاپمقاالتازگزارشگونهتحلیلی"در مقاله خود با عنوان ) 1387(علی سلیمی میرزایی، پروینی و 

85تعدادانجمنمجلهاولشمارهدریافتند که در ده")دهتایکشماره(عربیوادبیاتایرانی زبانانجمن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، / 1394

باوکشورهايدانشگاهازنویسنده112تعدادکهاستشدهچاپفارسیمقاله48وعربیمقاله37مقاله
مقالهاینموضوعاتمهمترین.اندداشتهمشارکتآنهادرنوشتندکتريدانشجويازباالترعلمیرتبه هاي

.استبودهادبینقدوتطبیقیادبیاتمعاصر،ادبیاتشناسی،زبانوزبانآموزش:ها

پژوهشی-علمیمجلههايمقالهنویسندگیمهروابطواستناديتحلیل"با ) 1392(احمدي، سلیمی و فتحی
اینمقاله هاينگارشدریافتند که در"20تا1يشماره:مطالعهموردعربیادبیاتوزبانایرانیانجمن
به همیناست؛شدهنوشتهانفراديبه صورتمقاله ها76تعدادایناز.دارندحضورنویسنده183مجله،
استناد3681مجله،همچنین در مقاله هاي این.داردپایینی قرارسطحدرنویسندگانهمکاريضریبدلیل،
استناد22/ 04مقاله براي هرمیانگینبه طورومحاسبهشماره،هربراياستناد184میانگینکهشدهداده

عیاناالوفیاتالعرب،الکریم،لسانقرآن:چونمعروفیومرجعمتونمنابع،پرارجاعترین.استشدهبرآورد
.بودندالفهرستوالعربیاالدبتاریخفیالجامعالقرآن،تفسیرفیالبیانمجمعالزمان،ابناوانبا

افته هاي پژوهش ی
شماره 9در پاسخ به سوال اول پژوهش  درباره تعداد مقاله هاي تالیفی و میانگین تعداد استنادها نشان داد که در 

و مجموع مقاله درمجله ادبیات تطبیقی کرمان منتشرشده است114، 1392تا سال 1388این نشریه یعنی از سال 
می باشد که در تحقیق مورد 97/24استناد بوده است و میانگین تعداد استناد به ازاي هر مقاله  2847نادها است

منبع براي هرمقاله می باشد که در 18مقاله برابر 320آقایان موحدي و ایزدي میانگین منابع مورد استفاده براي 
.رقم رضایت بخشی در استفاده از منابع می باشد) 97/24(نتیجه 

یکدارايمقاالت) ٪07/28(32مقاله، 114زمینۀ تعداد مقاالت فردي و گروهی، از در پاسخ به پرسش دوم در 
4داراي )38/4(مقاله5و داراي سه نویسنده ) ٪01/7(مقاله8ونویسندهدودارايمقاالت) ٪60(52ونویسنده

گان مقاالت این دگروهی نویسننشان دهنده وضعیت مطلوب ضریب مشارکت٪60و رقم بوده استنویسنده 
.با هم می باشدمجله
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مجله ادبیات تطبیقی کرمان همکاري نویسندگان در تولید مقاالتمیزان : 1نمودار 
دربارة میزان استفاده از انواع منابع اطالعاتی و نوع زبان آنهاست که در چهارمو سومسؤال هاي 

.نمایش داده شده است1جدول

جمع کلزبان هاي دیگرانگلیسیعربیفارسیزبان
نوع 
منبع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

252255/886631/214819/59041/0274538/96کتاب

6321/2-0-00-6321/2نشریه
پایان 

نامه
2070/0-00-0-2070/0

منابع 
اینترنتی

2277%40186/09041/02093/03729/1

260960/917045/215751/511051/02847100جمع

فراوانی انواع منابع و تعداد استناد به آنها: 1جدول 
شاملدسته4بهاستنادهادرشدهذکراطالعاتیمنابعمنابع،انواعازاستفادهمیزانتعیینمنظوربه

، کتا ب ها 1براساس داده هاي جدول شمارة .تقسیم شدند الکترونیکی،پایان نامهمنابعمجله،کتاب،
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دو نویسندگی سھ نویسندگی چھار نویسندگی
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رتبۀ اول قرار گرفته است؛ این میزان درصد حاکی استناد دراز٪38/96بادر بین سایر منابع اطالعاتی
بعد از کتاب ها نشریات با . استنشریه ادبیات تطبیقی کرماناز کتاب محور بودن نویسندگان مقاالت 

پایان نامه ها کمترین درصد استناد را ومنابع الکترونیکی و اینترنت ودارندرادومرتبۀاستنادها90/1٪
ست انیز نشان داده شده ا آنهزبانحسببراستنادفراوانیهمچنین در جدول شماره یک توزیع.دارند

به زبان ) 87/90(مورد 1952استناد به کار رفته، 2148، از مجموع 1مطابق با داده هاي جدول شمارة 
) 051/0(مورد11زبان انگلیسی وبه) ٪30/5(مورد 114،عربیزبانبه) ٪42/2(مورد 56فارسی، 
زبان هاي دیگر می باشد که نشان دهندة مراجعۀ بیشتر به منابع فارسی در مقاالت این فصلنامه به مربوط 

.است

میزان استناد به انواع منابع اطالعاتی:  2نمودار 
رضا محمد ، مجله ادبیات تطبیقی کرماندربارة پرکارترین نویسندگان مقاالت پنجم در پاسخ به پرسش 

را در بین نویسندگان مقاله، بیشترین تعداد مقاله هر کدام با سهو فائزه رحیمیصرفی، ناصر محسنی نیا
.هستندمقاالت دارا

٢٧۴۵: کتاب

۶٣: مجلھ

٣٧: منابع اینترنتی

٢: پایان نامھ
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تیجهن
تا به این وسیله الگوي رفتار علمی ند بررسی شدتطبیقی دانشگاه کرمانادبیات مجله در این پژوهش، استنادهاي مقاالت

پژوهشگران و محققان، روابط موجود میان متن مقاالت و مآخذ آنها، و گرایش نویسندگان در استفاده از منابع اطالعاتی 
داراي ٪23/30، حدود از مجله ادبیات تطبیقی کرمان نشان داد که از مجموع مقاالت نشریهشماره 9برسی .معین شود

نتایج تحقیقات مقاالت یعنی حدود نیمی از مقاالت داراي دو نویسنده بوده اند و با توجه به اینکه٪46/60یک نویسنده و 
، همکاري علمی نشان داده است که پژوهش هاي گروهی، از دقت، جامع نگري و سرعت بیشتري برخوردار است

گروهی بیش از تک نویسندگی در مورد مقاالت مجله مذکور دیده می شود و این امر خود نشان دهنده ضریب مشارکت 
منبع 2847یافته ها در مورد بررسی میانگین استنادها نشان داد که مجموع استتنادها . گروهی مطلوب در این مجله می باشد

مورد می باشد و این رقم نشان دهنده وضعیت مطلوب 97/24ازاي هر مقاله  بوده است که میانگین تعداد استناد به 
استناددهی مقاالت مجله مذکور می باشد و بیانگر این است که نویسندگان در نوشتن مقاله هاي خود استناد به آثار 

ر مقاالت مجله ادبیات تطبیقی میزان استفاده از انواع منابع اطالعاتی داما از نظر .دیگران را به خوبی رعایت نموده اند
در مقایسه با سایر منابع اطالعاتی در رتبه اول قرار دارد و سایر منابع اطالعاتی ٪50/96کرمان، نتایج نشان داد که کتاب با

توجه به انتظار می رفت با لذا . اص داده اند در صد ناچیزي را به خود اختص... از قبیل مجله ، پایان نامه و منابع اینترنتی و 
پژوهشی هستند نویسندگان مقاله هاي این مجله در نگارش –نقش مهم مجالت که حاوي تازه ترین مقاله هاي علمی 

مقاالت خود از آن ها استفاده بیشتري می نمودند
منابع 
هاي مجله تحلیل استنادي و روابط هم نویسندگی مقاله) 2014(احمدي، حمید؛ سلیمی، علی و الدن فتحی، .1

29ش. پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیعلمی 
ارزیابی کمی و کیفی مقاله فصلنامه پژوهش هاي جغرافیایی طی دوره ده ). 1388(و موحد، ع .  ایزدي، پ.2

.، دانشگاه شهید چمران اهواز71شماره مجله پژوهش جغرافیاي طبیعی، )1378- 1387(ساله 
بررسی رفتار استنادي نویسندگان مقاله هاي مندرج در مجله روان «)1381(نشاط، نرگسو ، عباسحري.3

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه روان، »1379شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 
.2-1، ص65، ش تهران

شماره از فصلنامه 30تحلیل استنادي مقاالت «) 1388(و جعفر عباداهللا عموقینکریمی، رضا،امیر متقی،دادگر.4
، 41، ش هاي فلسفی کالمیپژوهش، »1387تا 1368پژوهش هاي فلسفی کالمی منتشره بین سال هاي 

.287ص
فناوري اطالعاتوعلومفصلنامه، کاربردهاتعاریف و:استناديتحلیل.)1386(امیرحسینعبدالمجید،.5

22)3:(88
.34-48) :4و3(9کتابفصلنامه.استناديتحلیل.)1377(.فریدهعصاره،.6
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، محمدي.66، ص 15، علوم تربیتی و روا ن شناسی دانشگاه شهید چمران، ش »کتابسنجی«فریده عصاره، .7
شماره فصلنامه کتابداري و اطالع 30تحلیل استنادي مقاالت منتشرشده در «)1386(و دادگر، امیر متقیمهدي 

.7، ص38ش. کتابداري و اطالع رسانی،»1384–1376رسانی بین سال هاي 
، 50-49، ش علوم حدیث، »تحلیل استنادي فصلنامه علوم حدیث«)1387(کریمی، رضا و راضیه سلیمانی.8

.423–400، ص 1387زمستان 
مجلهشدهچاپمقاالتازگزارشگونهتحلیلی.) م2008(میرزایی ، فرامرز؛ پروینی، خلیل و علی سلیمی .9

مجلۀ الجمعیۀ العلمیۀ االیرانیۀ للغۀ العربیۀ و ) . دهتایکشماره(عربیوادبیاتی زبانایرانانجمن
.10ش. آدابها
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