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چکیده
هــدفایــنتحقیــق،بررســیوضعیــتاســتنادوشــبكههمتالیفــیمقالههــای
دوفصلنامــهعلمــیوپژوهشــیمطالعــاتتاریخــیجهــاناســامطــیســالهای
از پــس نــوعبررســیها ایــن  گرچــهمعمــوال 1392-1394)6شــماره(اســت.
چندیــنســالانتشــاریــکنشــریهعلمــیصــورتمیگیــرد،امــابــرایبررســی
کــردن کمــکبــهنشــریهبــرایبرطــرف وارزیابــیفعالیتهــایانجــامشــدهو
و علمــی وضعیــت ارتقــاء بــرای مناســب برنامههــای تدویــن و کاســتیها

محتوایــینشــریه،ایــنمطالعــهوتحلیــلانجــاممیگیــرد.
از وتحلیــلدادههــا بــرایتجزیــه و اســت اســتنادی پژوهــشتحلیــل روش
از همتالیفــی نقشــههای ترســیم بــرای و کســل ا نرمافــزار و توصیفــی آمــار
اســت. شــده اســتفاده وی.او.اس.ویــوور4 و نود.ایكــس.ال3 نرمافزارهــای
کــهدرشــمارههای)1-6(،36مقالــهانتشــاریافتــه بررســیهانشــاندادهانــد
تالیــف مــردان را مابقــی درصــد و83.3 زنــان را مقــاالت از درصــد کــه16.7
ــهترجمــهایوجــودنداشــت. کردهانــد.همــهمقــاالتتالیفــیبــودهاســتومقال
ازمجمــوع66نفــرپدیــدآوربیشتریــنســهمدرتولیــدوارائــهمقــاالتبــهرتبــه
کمتریــنآنبــهدانشــجویانســطحچهــار اســتادیاربــافراوانــی21؛30.3درصــدو
واســتادبــافراوانــی2؛3.03درصــداختصــاصدارد.ازبیــن36مقالــهاز66
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نویســنده،63.9درصــددونویســنده)23مقالــه(،25درصــدتــکنویســنده)9
ــه(هســتند.منابــعوماخــذ ــه(و11.1درصــدبصــورتســهنویســنده)4مقال مقال
ــی؛ ــناســتنادهاازلحــاظزبان ــورداســتناد،بیشتری ــن1158م ــننشــریهازبی ای
ابتــدازبــانفارســیبــافراوانــی735)63.5درصــد(،ســپسزبــانعربــیبــا
فراوانــی281)24.3درصــد(وزبــانانگلیســیهــمبــافراوانــی99)8.5درصــد(
بیشــتریناســتنادهارابــهخــوداختصــاصدادهانــد.همچنیــنمیانگیــنتعــداد
اســتنادهابــهازایهــرمقالــهبرابــر32اســت.)یعنــیهــرمقالــهبــهطــورمیانگیــن

کــردهاســت.( از32منبــعاســتفاده
فراوانــی969؛)84درصــد(،ســپس بــا کتــاب وماخــذ؛ نــوعمنابــع بیــن از 
مجــاتبــافراوانــی127؛)11درصــد(ومنابــعالكترونیكــیبــافراوانــی45؛)4

درصــد(بیشــتریناســتنادرابــهخــوداختصــاصدادهانــد.
دانشــگاه فراوانــی25درصــد، بــا العالمیــه همچنیــنجامعهالمصطفــی)ص(
اصفهــانبــا23.4درصــدودانشــگاهتهــرانبــا10.9درصــدبیشــترینمیــزان
هــمکاریرابــاایــننشــریهداشــتهاند.درایــننشــریه4عنــوانخوداســتنادی
بــایــکعنــوان، کــدام کــهبارانــی،رجــاء،زندیــهوســجادیهــر وجــوددارد
ــا3عنــوان ــد.شــمارهدوم)پاییــزوزمســتان92(ب ایــنخوداســتنادیهارادارن
خوداســتنادیبیشــترینمیــزانمقــاالتخوداســتنادیرابــهخــوداختصــاص

دادهاســت.
بیشتریــنمیــزانچگالــیدرشــبكةهـمتـــألیفینویســندگانایــننشــریهبــه
اصغــرمنتظرالقائــمومحمدعلــیچلونگــراختصــاصداردوپــسازآنبهترتیــب

کردهانــد. کســب علیاصغــررجــاءومحمدرضــابارانــیچگالــیبیشتــری

کلیدواژه

پژوهشنامــهمطالعــاتتاریخــیجهــاناســام،چگالــینویســندگان،تحلیــل
شــبكههمتالیفــی ترســیم اســتنادی،

مقدمه
ازمجــاری بــهعنــوانیكــی تولیــدعلــمبهشــمارمیآینــدو ازنمادهــای مجــاتیكــی
برقــراریارتباطــاتعلمــیمیــاندســتاندرکارانفعالیتهــایعلمــیمحســوبمیشــوند.
)موحــدوایــزدی،1389(پژوهــشبــهمثابــهفعالیتــیبــرایهمــوارســاختنطریــقعلــمو
کــهداعیــهپیمــودنراهصحیــحودغدغــهیافتــن روشــنکنندهمســیرتجربــهبــرایهــرحــوزهای
و ضامــن پژوهــش، مینمایــد. اجتنابناپذیــر امــری دارد، را تجربــه شــیوه مطلوبتریــن
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پشــتیبانتوســعهوپیشــرفتدرهــرحــوزهعلمــیاســت)افقهیوباقــری،1387(.هرفعالیــت
گذاشــتهشــودوارزیابــی کــهنتایــجآندراختیــارجامعــهعلمــی پژوهشــیزمانــیخاتمــهمییابــد
کــهارزیابــینشــود،هویــتعلمــینخواهــدیافــتودرشــبكهعلمــیجایگاهــی گــرددوتازمانــی
ــهجامعــهعلمــی ــونب گ گونا ــهصورتهــای ــدب ــجپژوهشــیمیتوان ــرد.نتای ک کســبنخواهــد
ارائــهشــود،امــارســانهپذیرفتــهشــدهبــرایانتقــالنتایــجپژوهــش،مجــاتعلمــیهســتند.

)صالحــیورحیمــی،1385(
کارکــردمهمتولیــدعلموارتباطعلمــیمیپردازند مجــاتعلمــیوتخصصــیبــهایفــایدو
وبــهدلیــلتوجــهبــهمســائلروزآمــدوتولیــددانــشازویژگــیخاصــیدرمقــامســنجشبــاســایر
کارکردهایــی،ارزیابــیوســنجش کــهالزمــهتــداومچنیــن مــوادنوشــتاریبرخــوردارهســتند

عملكــردمجــاتاســت)ملیح،1376(
حوزههــای حــدودی تــا میتــوان نشــریه ایــن کتابســنجی کاربردهــای بــه توجــه بــا
کمتریــنفعالیتهــایپژوهشــیروی کــهبیشــترینو را پژوهشــیمحققــانوموضوعاتــی
کتابســنجینیــزمیتــوانحوزههــای آنهــاانجــامشــدهاســت،نشــانداد.بــاوجــودایــن
ــابررســیوضعیــت کــرد.ب کمتــردرمعــرضتوجــههســتند،شناســایی کــه موضوعــیمهمــیرا
ــاراســتناددهینویســندگاندر ــوانبخشــیازرفت ــاالتمیت ــعاســتفادهشــدهدرمآخــذمق مناب
کــرد.همچنیــنمیــزانمشــارکتدانشــگاههاومؤسســاترادر ایــنحــوزهعلمــیرامشــخص

تولیــداتعلمــیمربــوطبــهحــوزهایخــاصمشــخصخواهــدشــد.

بیان مسئله 
کــهپیشتــرذکــرشــد،هــدفازنــگارشایــنپژوهــش،بررســیوضعیتاســتنادات همانطــور
ونیــزترســیمشــبكههمتألیفــیمقالههــایدوفصلنامــهعلمــیپژوهشــیمطالعــاتتاریخــی
جهــاناســاماســت.بــاتوجــهبــهبــازه3ســالهعمــرایــنمجلــهوانتشــار6شــمارهوچــاپ36
ــه،بررســیوتحلیــلاســتنادیونقشــه ــاایــنحجــمانتشــارمقال ــهایــنفصلنامــهوزیــنب مقال
کمــیزوداســت.ایــنپژوهــشمیتوانــدمبنایــی ــیآن شــبكههمتالیفــینویســندگانوچگال
بــرایسیاســتگذاریوبرنامهریــزیمســئوالننشــریهوســایرهمــكارانآنــانباشــدوبــرایرفــع

نواقــصوبهبــودوضعیــتموجــوداســتفادهشــود.
ــرایجامعــهدانشــگاهیوحــوزوی، ــهعنــوانیــكنشــریهمرجــععلمــیب ایــنفصلنامــهب
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لــذا نــدارد. نشــریه اســتنادی دربــارهوضعیــت ســازمانیافتهای اطاعــات و روشــن تصویــر
مســئوالنومخاطبــانایــننشــریهبــامطالعــهایــنپژوهــش،دركبهتــرینســبتبــهوضعیــت
کــزتخصصــینیــزدرامــر کتابخانههــاومرا نشــریهحاضــرمییابنــدومســئوالنبخــشنشــریات

ــدداشــت. شناســایی،انتخــابومجموعهســازیمجــاتعلمــیدقــتبیشــتریخواهن

وهش اهداف پژ
هدف اصلی:

کتابســنجی،6شــمارهمنتشــرشــده پژوهــشحاضــردرنظــرداردبــااســتفادهازروشهــای
کنــدوهمچنیــنویژگیهــای دوفصلنامــهمطالعــاتتاریخــیجهــاناســامرابررســیوارزیابــی

کنــد. کنــون)شــماره7(رامطالعــه اصلــیوعملكــردآنازاولیــنشــمارهمنتشــرشــدهتــا

اهداف فرعی:
Dمیزانمشارکتپدیدآورانبرحسبجنسیت
Dمشارکتپدیدآورندگانبرحسبمقطعتحصیلیورتبهدانشگاهی
Dگروهی میزانمشارکتمتخصصانوپدیدآورندگاندرانجامپژوهشهای
Dکــردننــوعمقــاالتازنظــرتالیفــیو کلمقــاالتمنتشــرشــدهومشــخص تعییــنتعــداد

ترجمــهایبــودنآن
Dکتاب،نشریاتادواریسایرمحملهایاطاعاتی تعیینمیزاناستنادبه
Dکاملمقاالت سطحدسترسیآزادبهمتن
Dزمانپذیرشمقاالتبهمنظورانتشاردرمجله
Dتوزیعاستنادهایمجلهبراساسزبان
Dمشارکتدانشگاههاووموسساتعلمی–پژوهشیدرارائهمقاالت
Dمیزانخوداستنادی
Dترسیموتحلیلشبكههمتألیفیپدیدآورندگانمقالههایفصلنامه
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وهش پرسش های  پژ
میــزانمشــارکتپدیدآورنــدگانمقــاالتدوفصلنامــهمطالعــاتتاریخــیجهــاناســام.1

ــهاســت؟ برحســبجنســیتچگون
میــزانمشــارکتپدیدآورنــدگانایــننشــریهبرحســبمقطــعتحصیلیورتبهدانشــگاهی.2

چگونهاســت؟
گروهــیچگونــه.3 میــزانمشــارکتمتخصصــانوپدیدآورنــدگاندرانجــامپژوهشهــای

اســت؟
کلمقاالتونوعازنظرتالیفیوترجمهایبودنچگونهاست؟.4 تعداد
استناداتمقاالتایننشریهبهانواعمحملهایاطاعاتیبهچهمیزاناست؟.5
کاملمقاالتبهچهشكلیاست؟.6 سطحدسترسیآزادبهمتن
وضعیــتمــدتزمــانپذیــرشمقــاالتبــهمنظــورانتشــاردرمجلــهچــهمــدتبــوده.7

اســت؟
توزیــعاســتنادهایمقــاالتمجلــهبــراســاسزبــانونــوعمنابــعاطاعاتــیبــهچــهشــكلی.8

بــودهاســت؟
مشــارکتدانشــگاههاوومؤسســاتعلمــی–پژوهشــیدرارائــهمقــاالتچگونــهوبــهچــه.9

مقداراســت.؟
میــزانخوداســتنادیدرایــنمقــاالتچگونــهاســتوبیشــترینخوداســتنادیمربــوط.10

کســانیاســت؟ بــهچــه
شــبكههمتألیفــیپدیدآورنــدگانمقالههــایفصلنامــهبــهچــهصــورتاســتوچــه.11

دارد؟ تفســیری

وهش وش پژ ر
کــه کــهبــااســتفادهازروشتحلیــلاســتنادی پژوهــشحاضــرازنــوعتوصیفی-تحلیلــی
کتابســنجی1اســت،بــهبررســیمقالههــایمنتشــرشــدهدردوفصلنامــه یكــیازرویكردهــای

کمــیمــدارک،بــهعنــوانبخشــیبنیــادیدرتحقیقــات کتابســنجیدرمیــانروشهــایمختلــفتوصیــف -1
کتابســنجیمــارادرحوزههایــیماننــدبررســیرشــد گرفتــهاســت.درمجمــوع ــرار ــداریواطاعرســانیق کتاب
یــاریمیدهد.)عبدالمجیــدو انتشــاراتوســاختارمتــونومنابــعمنتشــرشــده،مطالعــهرونــدموضوعــات

نــوروزی،1387(
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ایــن در شــده منتشــر مقــاالت شــامل پژوهــش جامعــه میپــردازد. اســام جهــان تاریخــی
کــهشــامل36مقالــهطــیســالهای1392- دوفصلنامــهازاولیــنشــمارهتــاشــمارهششــم
1395درایــننشــریهمنتشــرشــدهاســت.مقــاالتایــندوفصلنامــهازصفحــهاختصاصــیایــن
گــردآوریونمودارهــانیــزبــااســتفادهازنرمافــزار نشــریهدرســامانهجامــعنشــریاتالمصطفــی1
کســلترســیمشــد.بــرایترســیمشــبكههمتألیفــینیــزازنرمافزارهــاینــود. تحلیلی-آمــاریا

ــوور3اســتفادهشــد. ایكــس.ال2ووی.او.اس.وی

یف عملیاتی: تعار
خوداستنادی4:

کارهــایقبلــیخــود کــهبــهموجــبآننویســندگانبــه خــوداســتنادیروشرایجــیاســت
ــههنگامــیخود-اســتنادی ک کســنس7بیــانمیکننــد ــزی6وا اســتنادمیکننــد.ســنیدر5وبون
کننــدهومقالــهاســتنادشــدهحداقــلداراییــك کــهنویســندگانمقالــهاســتناد رخمیدهــد

نویســندهمشــتركباشــند.)گانــزلودیگــران،2004(

تحلیل استنادی8: 

ابزارهــای مســتمر انتشــار و ســو یــک از اســتنادی تحلیــل علمــی روش پیدایــش بــا
کتابشــناختیهماننــدنمایــهاســتنادیعلــومونمایــهاســتنادیعلــوماجتماعــیازســوی
کشــفو کــرده،مســیر گــردآوریمقــاالتومنابــعآنهــاراراحــت کارشناســاییو کــه دیگــر
تشــخیصرفتارهــایاســتفادهازمنابــعهمــوارشــدهاســتوامــروزهتحلیــلاســتنادییكــیاز

1 - http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=11
2 - NodeXL
3 - VOS viewer
4- Self-Citation
5 - Snyder
6 - Bonzi
7 - Aksens
8 - Citation Analysis
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روشهــایپذیرفتهشــدهدراینگونــهبررســیهابهشــمارمیآید.)حــریونشــاط1381،3(
کــهمیــانمــدرکاستنادشــونده)ســند( بنیــانروشهــایمختلــفتحلیــلاســتنادیایــناســت
کموبیــشبــههمــان ومــدرکاســتنادکننده)متــن(نوعــیرابطــةمحتوایــیوجــودداردومتــن

کــهســندبــهآنپرداختــهاســت. موضوعــیمیپــردازد

شبکه هم تألیفی1: 

گرههــاتشــكیلشــده ســاختارشــبكههایهمتألیفــیازگرههــا،نویســندگانوروابــطبیــن
کارمــیرود. کشــفالگوهــایایــنروابــطبــه اســت.فنــونتحلیــلشــبكهاجتماعــیبــرای

)بصیــرغفــوری،1391(
کــهبــهتولیــدبــروندادعلمــیمنجــرشــودیــابــهنوعــی مشــارکتعلمــیدویــاچنــدنویســنده
کــهطــیآندویــاچنــدنویســنده،جهــتخلــقیــکاثــرعلمــی،بــااتخــاذیكــیاز فرآینــدی
ــاهــمهمــكاری گذاشــتهوب ک شــیوههایهمــكاری،منابــعواســتعدادهایخــودرابــهاشــترا
ــوههمــكاریعلمــی،فكــریواجتماعــینویســندگاندر ــد.همتألیفــیرســمیترینجل میکنن
ــایمطالعــههمتألیفــیشــاملعناویــنذیــلمیشــود تولیــدپژوهشهــایعلمــیاســت.مزای

کــهعبارتنــداز:
نمودعینیوملموسمشارکتعلمیمیانپژوهشگران. 
شایستگیسنجشواندازهگیری. 
ارزانوعملی. 
نشاندهندهارتباطاتعلمی،فكریواجتماعینویسندگان. 
راحتیتجزیهوتحلیلوتفسیردادههایهمتألیفی. 
دسترسپذیریاطاعاتهمتألیفی. 
ثباتوقابلیتتولیدمجدد2دادههایهمتألیفی. 
گسترده.)نوروزی،2016(  امكانبررسیهمتألیفیدرابعاد

1 - Co-auhorship
2 - Reproducibility
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وهش پیشینه پژ
کمــی ابراهیمــیمیاجــردیوریاحینیــا)1392(درپژوهشــیبــاعنــوان:»بررســیمطالعــه
کتابخانههــایعمومــیازســال1387- کیفــیمقــاالتفصلنامــهتحقیقــاتاطاعرســانیو و
کــهمیــزانمشــارکتزنــاندرتولیــدمقــاالتنســبتبــهمــردان 1391«بــهایــننتیجــهرســیدهاند
پایینتــراســت.دانشــگاهتهــرانبیشــترینهمــكاریرابــاایــننشــریهداشــتهاســت.همچنیــن
میــزانهمــكاریمتخصصــانرشــتهعلــماطاعــاتودانششناســیورشــتهمدیریــتبــاایــن
فصلنامــهبیــشازمتخصصــانحوزههــایدیگــراســت.میانگیــنتعــدادمقــاالتمنتشرشــدهدر
هرشــماره7/7درصــدبــودهاســتاســتنادبــهمقــاالتومنابــعالتیــنبیــشازســایرانــواعمنابــع

ارزیابــیشــدهاســت.
زارعــیوخــدادادشــهری)1394(درپژوهشــیبــاعنــوان:تحلیــلمحتوایــیواســتنادی
مقــاالتدوماهنامــهجســتارهایزبانــی)شــماره1-21(منتشــرشــدهبیــنســالهای1389
کــهدرایــنســالها)21شــماره(،درمجمــوع213مقالــهمنتشــر تــا1393؛نشــاندادهانــد
گروهــیوبقیــهبــهشــكلفــردیارائــهشــدهاند.مجمــوع ــهبــهصــورت شــدهاســت.162مقال
کلاســتنادات5092ومیانگیــناســتنادبــرایهــرمقالــهوهــرشــماره،بــهترتیــب32/90و
کتابهــابــا3112اســتنادومقــاالتنشــریاتبــا1258اســتناد،باالتــر 242/47اســتناداســت.
کتــباســتنادشــده،87/66درصــدبــهصــورتفــردیو گرفتهانــد.ازبیــن ازســایرمنابــعقــرار
گروهــیهســتند.همچنیــن،دربیــنمجــاتاســتنادشــده،60/41درصــدبــه بقیــهبــهشــكل
گروهــیارائــهشــدهاند.دربیــنمنابــعاســتنادشــدهفارســیو شــكلفــردیوبقیــهبــهصــورت
ــز ــارهمجــاتنی کتــبتألیفــیو20/54درصــدترجمــههســتند.درب عربــی،45/79درصــداز
ــیتألیفــیو2/50درصــد)13 49/97درصــد)506عنــوان(ازمقــاالتمجــاتفارســیوعرب
عنــوان(ترجمــههســتند.پراســتنادتریننویســندهومترجــم،بــهترتیــب»حمیدرضــاشــعیری«
کتــابفارســیتجزیــهوتحلیــل بــا44و»فرزانــهطاهــری«بــا10اســتنادهســتند.پراســتنادترین
گفتمــانبــا13اســتناداســت.پراســتنادترینمجــاتفارســیوالتیــن، نشــانه-معناشــناختی
نشــریهجســتارهایزبانــیوLanguage،بــهترتیــببــا76و29اســتنادهســتند.همچنیــننیــم

عمــرمنابــعفارســی11ســالونیــمعمــرمنابــعاطاعاتــیالتیــن17ســالاســت.
کرافــورد)2013(درپژوهشــیبــاعنــوان»تحلیــلاســتنادیپژوهشهایحوزهزبانشناســی
کاســیک«محتــوایمجلــهانجمــنزبانشناســانآمریــكارادرســالهای1989-2006بررســی
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گرایــشاســتنادها کاربردهانــدبــا کــهمحققــانبــه کــهنــوعمنابعــی کــرد.یافتههــانشــاندادنــد
ــه ــودهاســت.درحالیک ــا70درصــددرســال2006(مواجــهب کتابهــاوتکنگاشــتها)ت ــه ب
درآنســالها،اســتفادهازمنابــعزبــانخارجــیرونــدنزولــی)ازنصــفبــهیــکچهــارم(داشــته

است.
ازمــاوآســوگوا)2014(تحلیــلاســتنادیمقــاالتمنتشــرشــدهدردومجلــهزبانشناســیو
کاربــردیبیــنســالهای2001-2010راانجــامدادنــد.نتایــجبررســی884مقالــه زبانشناســی
کلاســتنادات15283ومیانگیــناســتنادبــرایهــرمقالــه17/2 کــهمجمــوع نشــانمیدهــد
کتابهــاوتکنگاشــتهاو35/9درصــدبــه اســت.دربیــنمنابــعاطاعاتــی53/3درصــدبــه
مقــاالتمجــاتاســتنادشــدهاســت.همچنیــن63/2درصــدازمنابــعاســتنادی،تکنویســنده
هســتندوبقیــهآثــارنویســندگانمختلــفدارنــد.یافتههــانشــاندهندهپاییــنبــودنمیــزان
همــكاریدرتحقیقــاتزبانشناســیهســتند.زیــراپروژههــایتحقیقاتــیمشــترکدرمقــاالت
کاربــردیبــهعنــوان بررســیشــده،تنهــاشــامل37درصــدازمقــاالتاســت.مجلــهزبانشناســی

پراســتنادترینمجلــهوتــوآمچامســكیبــهعنــوانپراســتنادتریننویســندهمشــخصشــدند.

یافته ها 
کســلوآمــارتوصیفــی بــرایتجزیــهوتحلیــلیافتههــادرپژوهــشحاضــرازنــرمافــزارا
ــزارنود.ایكــس.ال1و ــرایترســیمنقشــههمتألیفــیازنرماف اســتفادهشــدهاســت.همچنیــنب
کــهنتایــج بــرایترســیمنقشــهموضوعــیازنرمافــزاروی.او.اس.ویــوور2اســتفادهشــدهاســت

ــرمیباشــد. ــهشــرحزی حاصــلب
درپاســخبــهپرســشاولپژوهــشدررابطــهبــامیــزانمشــارکتپدیدآورنــدگاندرارائــه
کــهدر30مقالــهبررســیشــده،درمجمــوع مقــاالتبــرحســبجنســیت،دادههــانشــانداد
66پدیــدآوردرنــگارشمقــاالتشــرکتداشــتهاند.ازایــنمیــان،16.7درصــدازنویســندگانرا
زنــانو83.3درصــدتولیــداتعلمــیایــنمجلــهرامــردانتشــكیلدادهاند.)جــدولشــماره1(

1 - NodeXL
2 -VOS viewer
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جدول 1 - میزان مشارکت نویسندگان

یه شماره نشر
درصدتعداد نویسندگان

نمرد نمردز ز

1111928

2837327

31101000

4919010

5828020

6849733

تعدادنویسندگان
)تفكیكی(

551183.316.7

66تعداد کل نویسندگان
درپاســخبــهپرســشدومپژوهــش،ســطحعلمــیپدیــدآورانمقــاالتازنظــرمقطــعورتبــه
کــهاز کــیازآناســت علمــیبررســیشــدهاســت.دادههــایموجــوددرجــدولشــماره2حا
مجمــوع66نفــرپدیــدآور،بیشــترینســهمدرارائــهمقــاالتبــهرتبــهاســتادیاربــافراوانــی20؛
کارشناســیارشــدبــا15.2 30.3درصــداختصــاصدارد.دانشــجویاندکتــریبــا19.7درصــدو

ــد. ــهخــوداختصــاصدادهان درصــدرتبههــایدوموســومراب
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جدول 2- مشارکت کنندگان از نظر رتبه علمی

یه
شر

ه ن
مار

ش

اد
ست

ا

صد
در

یار
ش

دان

صد
در

یار
اد

ست
ا

صد
در

شد
ی ار

س
شنا

کار

صد
در

می
عل

به 
 رت

کر 
ن ذ

دو
ی ب

لم
ت ع

هیا
ضو 

ع

صد
در

شد
ی ار

س
شنا

کار
ی 

جو
ش

دان

صد
در

ی
تر

دک
ی 

جو
ش

دان

صد
در

هار
 چ

طح
س

ی 
جو

ش
دان

صد
در

ان
دگ

سن
نوی

ل 
د ک

دا
تع

11

8.
334

33
.3

3

3251

8.
33216
.71

8.
3312

219.
093

27
.2

7

218
.219.
09327
.319.
111

311011033022011022011010

422022011011044010

522044011011022010

619.
1218
.24

36
.3

6

327
.319.
0919.
0911

می
عل

ی 
ها

به 
 رت

کل
اد 

عد
239ت

13
.620

30
.310

15
.26

9.
094

6.
061319
.72366

درپاســخبــهســوالســوم،یعنــیمشــارکتمتخصصــانوپدیدآورنــدگاندرارائــهمقــاالت،
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کــهبــاهمــكاری66نویســندهمنتشــرشــدهاســت، طبــقجــدولشــماره3،ازمجمــوع36مقالــه
63.9درصــدمقــاالتارایــهشــدهبــهصــورتدونویســنده،25درصــدتــکنویســندهو11.1

درصــدبــهصــورتســهنویســندهتولیــدشــدهاســت.

جدول 3- مشارکت نویسندگان
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61006شماره1

116.7583.36شماره2

116.7466.7116.76شماره3

233.3466.76شماره4

350.0233.3116.76شماره5

233.3233.3233.36شماره6

9252363.9411.136نتیجه نهایی
کــه درپاســخبــهســؤالچهــارمدررابطــهبــانــوعمقــاالتنشــریه،بررســیهانشــانمیدهــد

همــهمقــاالتبــهصــورتتألیفــیبــودهوهیــچمقالــهترجمــهایوجــودنداشــتهاســت.
درپاســخبــهســوالپنجــمدررابطــهبــانــوعدسترســیآزادبــهمحتــوایمجلــه،ازطریــقســایت
نشریاتجامعهالمصطفی)ص(العالمیه1وهمچنینسایتمجتمعآموزشعالیامامخمینی)ره(2
مقــاالتمجلــهبــهصــورترایــگان)پــیدیاف(بازیابــیمیشــود.همچنیــنبــاعضویــتدرســایت
مــگایــران،پایــگاهمجــاتتخصصــینــور،همهمقاالتایننشــریهبــاپرداختحقعضویــت،ودر

پایــگاهنشــریاتجهــاددانشــگاهی3بــهصــورترایگانقابلدسترســیاســت.
درپاســخبــهســوالششــمدررابطــهبــامــدتزمــانپذیــرشمقــاالتبرایانتشــاردرمجلــه،در

1 -www.journals.miu.ac.ir
2 - www.imam.miu.ac.ir
3 -www.sid.ir
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تمامــیمقــاالتتاریــخدریافــتوتاریــخپذیــرشثبــتشــدهاســتکــهازمزایایایننشــریهاســت.
دررابطــهبــازبــانمنابــعاطاعاتــیومآخــذدرســوالهفتــم،ایــننشــریهازبیــن1158
و درصــد( عربــی)24.3 درصــد(، فارســی)63.5 زبــان ترتیــب بــه زبانــی لحــاظ از اســتناد،
انگلیســی)8.5درصــد(بیشــتریناســتنادهارابــهخــوداختصــاصدادهانــد.)جــدولشــماره4(
کتــاببــا84درصــد،مجــاتبــا11ومنابــعالكترونیكــیبــا4درصــد ازبیــننــوعمنابــعوماخــذ،

ــد. ــهخــوداختصــاصدادهان بیشــتریناســتنادراب

یع فراوانی استنادهای مقاله ها بر اساس زبان و نوع منبع جدول 4- توز

سی
فار

صد
در

ی
عرب

صد
در

سی
گلی

ان

صد
در

دو
ار

صد
در

نها
زبا

یر 
سا

صد
در

ع 
ناب

ل م
د ک

دا
تع

ی
اد

ستن
ا

بع
منا

ل 
د ک

ص
در

5725927728.677839440.496984کتاب
10381222217000012711مجله
منابع 

ونیکی الکتر
4510000000000454

31000000000030پایان نامه
وزنامه 21000000000020ر
57122900000071مصاحبه
51000000000050سند
تعداد و 
درصد 
منابع مورد 
استفاده

73563.52۸124.399۸.5393.440.3115۸100

درپاســخبــهســوالهشــتممیــزانمشــارکتمؤسســاتودانشــگاههابــاایــننشــریهبدیــنشــرح
اســت:جامعهالمصطفــی)ص(العالمیــهبــا25درصد،دانشــگاهاصفهانبــا23.4درصدودانشــگاه



شماره 7 ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 201395 ₪

تهــرانبــا10.9درصــدبیشــترینمیــزانهمــكاریرابــاایــننشــریهداشــتهاند.)جدولشــماره5(

جدول 5- میزان مشارکت دانشگاه ها و موسسات

درصدفراوانیدانشگاه هادرصدفراوانیدانشگاه ها

11.6پژوهشكدهعلوماسامیامامصادق1625جامعهالمصطفیالعالمیه

11.6دانشگاهباقرالعلوم1523.4دانشگاهاصفهان

کرمانشاه710.9دانشگاهتهران 11.6دانشگاهرازی

11.6پژوهشگاهعلوموفرهنگاسامیقم34.7دانشگاهالزهرا

11.6پژوهشگاهامامصادق34.7دانشگاهفردوسی

مجتمعآموزشعالیشهید
محاتی

23.1
پژوهشگاهعلومانسانیو

مطالعاتفرهنگی
11.6

کابل 11.6دانشگاهشهیدچمراناهواز23.1دانشگاهخاتمالنبیین

11.6دانشگاهخوارزمی23.1دانشگاهسیستانوبلوچستان
ایــننشــریه4 کــهدر ایــننكتــهاشــارهداشــت بــه بــهســوالنهــمنیــزبایــد درپاســخ
کــدامیكــیازایــن خوداســتنادیوجــوددارد.آقایــانبارانــی،رجــاء،زندیــهوســجادیهــر
خوداســتنادیهارادارنــدوشــمارهدوم)پاییــزوزمســتان92(بــا3خــوداســتنادی،بیشــترین
بــهخــوداختصــاصدادهاســت.)جــدولشــماره6( را میــزاندرجمقــاالتخوداســتنادی
ــهخــوداختصــاصدادهاســت. کلاســتنادهاراب همچنیــنخــوداســتنادیها0.34درصــداز

جدول 6- میزان خود استنادی

یه شماره نشر تعداد خود استنادی نویسنده

1 1 محمدرضابارانی

2 1 علیاصغررجاء

2 1 حسنزندیه
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یه شماره نشر تعداد خود استنادی نویسنده

2 1 عبدالقیومسجادی
کــرد درپاســخبــهســوالیازدهــمدرخصــوصشــبكههمتألیفــیپدیدآورنــدگانبایــداشــاره
درشــبكههایهمتألیفــی،تعــدادیازنویســندگان)گرهها(ازطریــقتالیــفمشــترك)یالها(
بــهیكدیگــرمتصــلشــدهوتشــكیلنوعــیشــبكهاجتماعــیرامیدهنــد.ویژگیهــایایــن
ــه ــتدرجــهایب ــرد.مرکزی ک ــونبررســی گ گونا ــااســتفادهازشــاخصهای ــوانب شــبكهرامیت
گــره گرههــایدیگــر،مرکزیــتبینابینــینشــاندهندهمؤثرتریــن گــرهبــا معنــایتعــدادارتبــاط
گذاشــتنارزش گرههــا،مرکزیــتبــردارویــژهبــرایتفــاوت بــهعنــوانواســطارتباطــیبــهدیگــر
ــورودیگــران،1391( ــراســت.)عباسپ گرههــایموث ــا گرههــاب ــاط یالهــاونشــاندهندهارتب

Node XL یه با استفاده از نرم افزار تصویر 1- شبکه هم تألیفی نویسندگان نشر
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یخی جهان اسالم تصویر 2 - چگالی نویسندگان فصلنامه مطالعات تار

بهکمكنرمافزاروی.او.اس.ویوور1نقشةچگالیوخوشههایتشكیلدهندةشبكةهـمتـألیفی
ایــننشــریهترســیمشــد)تصویرشــماره2(.درایننقشــهنویســندگانیکــهارتبــاطزیادیباهــمدارنــددر
فاصلــةنزدیكتــریقــرارگرفتهانــدونویســندگانیکــهارتبــاطکمتـــریدارنـــددرفاصلــةدورتــرینمایش
دادهشــدهاند.چگالــیهــرنویســندهبرحســبتعــدادتولیدهــایاو،تعـــدادگرههــاینویســندههمــكارو
اهمیــتگرههــاینویســندههاتعیینمیشــود.نویســندگانمقــاالتایننشــریهبــهمیــزان0.705مایل
بهایجادخوشــههایهمتألیفیبودند.رنگها،چگالیگرههارادرشــبكةهمتألیفینشــانمیدهد.
محدودةرنگآبیتاقرمزبهترتیبنشاندهندةچگـالیکمتـرتـابیشترگرههایشكلدهندةشبكه
است.بیشترینمیزانچگالیدرشبكةهـمتـألیفینویسندگانایننشریهبهنیرهدلیر،حسنزندیه
واســماعیلجهانبیــن)نقــاطقرمــزرنــگ(اختصــاصداردوپــسازآنفاطمهجاناحمدی،علیاصغر

رجــاءومحمدرضــابارانــی)زردرنگ(چگالیبیشــترینســبتبهســایرینکســبکردهاند.

یت بینابینی2 جدول مرکز
یكــیدیگــرازاهــدافپژوهــشحاضــربررســیعملكــردفــردیپژوهشــگرانبــراســاستولیــدات

1 - VOS Viewer 
2 - Between’s measure
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)تعــدادمقــاالت(وشــاخصهایمرکزیــت)درجــه،بینیــت،نزدیكــی(بــهشــرحجــداولذیــلاســت.
ایــنســنجهموقعیــتفــردرادرونیــكشــبكهبــراســاستوانایــیاشدرایجــادارتبــاطبــا
کــهموقعیــتمطلــوبومســتحكمیدرشــبكهبدســتآورده ســایرینشناســاییمیکنــد.فــردی
کــهدرشــبكهاتفــاقمیافتــددارد،اومرکزیــتبینابینــی ــرآنچــه اســتوتاثیــرخیلــیزیــادیب

باالیــینیــزخواهــدداشــت.)ســنتیلویژواالیــز2010،1(
بهطــورکلــیمرکزیــتبینابینــینقــاطیــاگرههــایواســطیهســتندکــهراههــایارتباطــینقاط
گرههایــیدارایبیشــترینمرکزیــتبینابینــیتعــدادزیــادیاز دیگــرازآنهــامیگــذرد.بواســطه
گرههــابــهصــورتغیرمســتقیممتصــلمیشــوند.همچنیــنمرکزیــتبینابینــی گرههــابــهدیگــر
گرههاســت.مرکزیــتبینابینــی گــرهبــهعنــوانواســطارتباطــیبــادیگــر نشــاندهندهمؤثرتریــن
گرههــاوخوشــههایمختلــفوانتقــال نشــانمیدهــدایــنافــرادنقــشمهمــیدراتصــال
اطاعــاتدرشــبكهایفــامیکننــد.باالتریــنبینیــتشــاملمــواردذیــلاســت:)جــدولشــماره7(

یت بینابینی جدول 7- مرکز

نویسندگان
یت  مرکز

درجه
یت  مرکز
بینابینی

یت  مرکز
بردار ویژه

یت  مرکز
نزدیکی

یب  ضر
خوشه بندی

32.0000.3330.1580.333محمدعلیچلونگر

32.0000.3330.1580.333لیاتقویسنگدهی

21.0000.5000.0000.000محمدرضابارانی

21.0000.5000.0000.000اسماعیلجهانبین

21.0000.5000.0000.000مرتضیشیرودی

1 -Sentinel visualizes



شماره 7 ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 241395 ₪

یت نزدیکی1 جدول مرکز
ــه گرههــایدیگــراســت.هــرچقــدرفاصل ــا گــرهت ــهیــک مرکزیــتنزدیكــیبــهمیــزانفاصل
گــرهزودتــربــه کمرنگتــرشــدهوآن کمتــرباشــد،نقــشواســطههــا گرههــایدیگــر گــرهبــا یــک

کــهنیــازدارد،دســتمییابــد.)جــدولشــماره8( اطاعاتــی

یت نزدیکی جدول ۸-  مرکز

نویسندگان
یت  مرکز

درجه
یت  مرکز
بینابینی

یت  مرکز
بردار ویژه

یت  مرکز
نزدیکی

یب  ضر
خوشه بندی

32.0000.3330.1580.333محمدعلیچلونگر

32.0000.3330.1580.333لیاتقویسنگدهی

20.0000.2500.1351.000مصطفیپیرمرادیان

20.0000.2500.1351.000سیدرحیمموسوی

20.0000.2500.1351.000بهرامبهرامی

یت بردار ویژه2 جدول مرکز
گــرهبــدونمحاســبةمرکزیــت کــهمرکزیــتیــک کیــددارد مرکزیــتبــردارویــژهبــهایــنامــرتا
کــهبــهآنمتصــلاســتنمیتوانــدمحاســبهشــود.درمرکزیــتبــردارویــژهبیــان گرههــایدیگــری
کــهبــارئــوستاثیرگــذار کــههمــةیالهــادارایارزشیكســاننیســتند،بلكــهیالهایــی میشــود
شــبكهپیونــددارنــد،درمقایســهبــاســایریالهــاازارزشبیشــتریبرخوردارنــد.بنابرایــنرئوســیبا
کــردهانــد.)جــدولشــماره9( کــهبــارئــوستاثیرگــذارپیونــدبرقــرار مقادیــرباالتــر،رئوســیهســتند

1 - Eigenvector centrality measure
2 - Closseness centrality measure
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یت بردار ویژه جدول 9- مرکز

نویسندگان
یت  مرکز

درجه
یت  مرکز
بینابینی

یت  مرکز
بردار 
ویژه

یت  مرکز
نزدیکی

یب  ضر
خوشه بندی

21.0000.5000.0000.000محمدرضابارانی

21.0000.5000.0000.000اسماعیلجهانبین

21.0000.5000.0000.000مرتضیشیرودی

21.0000.5000.0000.000حسنزندیه

20.0000.5000.0001.000سیدعلیاصغرمحمودآبادی

20.0000.5000.0001.000اصغرمنتظرالقائم

20.0000.5000.0001.000محمدحسینریاحی

یب خوشه بندی1  شاخص ضر
کــهنویســندگانمقــاالتبــهچــهمیــزانتمایــلبــهایجــاد ایــنشــاخصنشــانگرآناســت
و بیــنصفــر عــددی نیــزهمــواره داشــتهاند.ضریــبخوشــهبندی خوشــههایهمتألیفــی
یــکاســت.ســیدعلیاصغــرمحمودآبــادی،اصغــرمنتظرالقائــمومحمدحســینریاحــیدارای

ــنپژوهــشهســتند.)جــدولشــماره9( ــاســومدرای ــبخوشــهبندیاولت ضری

1 - Clustering Coefficient
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یب خوشه بندی جدول 9- جدول ضر

نویسندگان
یت  مرکز

درجه
یت  مرکز
بینابینی

یت  مرکز
بردار 
ویژه

یت  مرکز
نزدیکی

یب  ضر
خوشه بندی

20.0000.5000.0001.000سیدعلیاصغرمحمودآبادی

20.0000.5000.0001.000اصغرمنتظرالقائم

20.0000.5000.0001.000محمدحسینریاحی

20.0000.2500.1351.000مصطفیپیرمرادیان

20.0000.2500.1351.000سیدرحیمموسوی

20.0000.2500.1351.000بهرامبهرامی

20.0000.2500.1351.000رقیهمنافی

32.0000.3330.1580.333محمدعلیچلونگر

32.0000.3330.1580.333لیاتقویسنگدهی

بحث و نتیجه گیری
پژوهــشحاضــربــااســتفادهازروشتحلیــلاســتنادیکهیكــیازرویكردهایکتابســنجی
اســت،مقالههــایمنتشرشــدهدر6شــمارهنخســتمجلــهعلمــیوپژوهشــیمطالعــاتتاریخــی
کــردهاســت.بررســیهانشــاندادهانــد جهــاناســامطــیســالهای1392-1395رابررســی
کــه16.7درصــدازمقــاالترازنــانو83.3 کــهدرشــمارههای)1-6(،36مقالــهانتشــاریافتــه
کردهانــد.همــهمقــاالتتألیفــیبــودهاســتومقالــهترجمــهای درصــدمابقــیرامــردانتالیــف
وجــودنداشــت.ازمجمــوع66نفــرپدیــدآوربیشتریــنســهمدرتولیــدوارائــهمقــاالتبــهرتبــه
ــا ــهدانشــجویانســطحچهــارواســتادب کمتریــنآنب ــی21؛30.3درصــدو ــافراوان اســتادیارب
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فراوانــی2؛3.03درصــداختصــاصدارد.ازبیــن36مقالــهاز66نویســنده،63.9درصــد
دونویســنده)23مقالــه(،25درصــدتــکنویســنده)9مقالــه(و11.1درصــدبصــورتســه

نویســنده)4مقالــه(هســتند.
منابــعومآخــذایــننشــریهازبیــن1158اســتناد،بیشتریــناســتنادهاازلحــاظزبانــی؛
ابتــدازبــانفارســیبــافراوانــی735)63.5درصــد(،ســپسزبــانعربــیبــافراوانــی281)24.3
درصــد(وزبــانانگلیســیهــمبــافراوانــی99)8.5درصــد(بودهانــد.همچنیــنمیانگیــنتعــداد
کــههــرمقالــهبــهطــورمیانگیــناز32 اســتنادهابــهازایهــرمقالــهبرابــر32اســت.بدیــنمعنــی
کتــاببــافراوانــی969؛)84درصــد(، کــردهاســت.ازبیــننــوعمنابــعوماخــذ؛ منبــعاســتفاده
ــافراوانــی45؛)4درصــد( ســپسمجــاتبــافراوانــی127؛)11درصــد(ومنابــعالكترونیكــیب

بیشــتریناســتنادرابــهخــوداختصــاصدادهانــد.
همچنیــنجامعهالمصطفــی)ص(العالمیــهبــافراوانــی25درصــد،دانشــگاهاصفهــانبــا
23.4درصــدودانشــگاهتهــرانبــا10.9درصــدبیشــترینمیــزانهــمکاریرابــاایــننشــریه
ــهوســجادی ــی،رجــاء،زندی ــهباران ک ــننشــریه4خوداســتنادیوجــوددارد داشــتهاند.درای
کــدامیــکخــوداســتنادیدارنــد.شــمارهدوم)پاییــزوزمســتان92(بــا3خــوداســتنادی هــر

بیشــترینمیــزانمقــاالتخوداســتنادیرابــهخــوداختصــاصدادهاســت.
ــهفصلنامــهازطریــقســایتنشــریاتجامعهالمصطفــی ــوعدسترســیآزادب ــان دررابطــهب
)ص(العالمیــه1وســایتمجتمــعآمــوزشعالــیامــامخمینــی)ره(2وهمچنیــندرپایــگاه
نشــریاتجهــاددانشــگاهی3بــهصــورترایــگان)پــیدیاف(بازیابــیمیشــود.همچنیــن
کشــور4،پایــگاهمجــاتتخصصــینــور5میتــوانبــه بــاعضویــتدربانــكاطاعــاتنشــریات

ــاپرداخــتحــقعضویــت،دسترســیداشــت. همــهمقــاالتایــننشــریهب
مــدتزمــانپذیــرشمقــاالتبــرایانتشــاردرفصلنامــهدرتمامــیمقــاالتتاریــخدریافــتو

کــهازمحاســنایــننشــریهاســت. تاریــخپذیــرشثبــتشــدهاســت

1 -www.journals.miu.ac.ir
2 -www.imam.miu.ac.ir
3 - www.sid.ir
4 - www.magiran.com
5 - www.noormags.ir
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اصغــر بــه نشــریه ایــن نویســندگان هـمتـــألیفی شــبكة در چگالــی میــزان بیشتریــن
منتظرالقائــمومحمدعلــیچلونگــراختصــاصداردوپــسازآنبهترتیــبعلیاصغــررجــاءو
ــیپاییــن ــاتوجــهبــهچگال کردهانــد.همچنیــنب کســب ــیبیشتــری محمدرضــابارانــیچگال
کــهمعــادل0.020اســتشــبكهازانســجامپایینــیبرخــورداراســتوارتبــاطبیــناعضــای شــبكه

کــماســت. شــبكه
گفــتپژوهشــگراندارایشــاخصهایتولیــدومرکزیــتبــاال،نقــش درپایــانمیتــوان
گســترشوتكامــلشــبكههایهمتألیفــیایفــامیکننــد.پــسهــمکاریهرچــه بســیارمهمــیدر
کلیــدیوجــذبپژوهشگــرانجــوانمیتوانــدبــهرشــدوپویایــیآن بیشتــرپژوهشگــران

کنــد. کمــک
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منابع و ماخذ
 کیفــی  و کمــی مطالعــه نصــرت)1393(. ریاحینیــا، و زینــب ابراهیمیمیاجــردی،

کتابخانههــایعمومــیازســال1387-1391. مقــاالتفصلنامــهتحقیقــاتاطــاعرســانیو
445-423 ،)3(20 عمومــی. کتابخانههــای و اطاعرســانی تحقیقــات

 رونــدموضوعــیتحقیقــات  بررســی باقــری،معصومــه)1387(. و اســماعیل افقهــی،
کتابــداریواطاعرســانیآســتانقــدسرضــویازبهــار1377تــابهــار1387.فصلنامــه رشــته

کتابــداریواطاعرســانی،51)3(،85-53
 بصیــرغقــوری،حامــد؛وکیلیــان،مریــم؛حســنزاده،حافــظمحمــد؛فرهمنــد،شــروین. 

ــااســتفادهازتحلیــلخوشــهای. ــرانب ترســیمشــبكههایهمتالیفــیحــوزهطــباورژانــسای
مدیریــتســامت،15:1391)48(

 حــری،عبــاسونشــاط،نرگــس.بررســیرفتــاراســتنادینویســندگانمقالههــایمنــدرج 
ــه ــانســال1379،مجل ــاپای ــومتربیتــیدانشــگاهتهــرانازآغــازت ــهروانشناســیوعل درمجل

روانشناســیوعلــومتربیتــیدانشــگاهتهــران،ش65،پاییــزوزمســتان1381،ص33-1.
 زارعــی،عیســیوخــدادادشــهری،نیــره)1394(.تحلیــلمحتوایــیواســتنادیمقــاالت 

دوماهنامــهجســتارهایزبانــی)شــماره1-21(منتشــرشــدهبیــنســالهای1393-1389.
ــی،6)25(،345-327 دوماهنامــهجســتارهایزبان

 کیــوانورحیمی،حســین)1385(.تبییــنفراینــدارزیابــیمجــاتدرموسســه  صالحــی،
کتــاب،17)2(،160-141 اطاعــاتعلمــی)آی.اس.آی(.فصلنامــه

 عبــاسپــور،جــواد؛نقشــینه،نــادر؛فدائــی،غامرضــا؛عصــاره،فریــده)1391(.بررســی 
قابلیــتبكارگیــریســنجههایمرکزیــتبهعنــوانشــاخصهایارتبــاطاســتنادیمــداركدر
کتابخانــههــای بازیابــیاطاعــاترابطــهایمطالعــهمقدماتــی.تحقیقــاتاطــاعرســانیو

عمومــی،19)1(،161-149.
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