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چکيده

پژوهش ااضر به بررسي وضعيت استنادی مقاالت منتشرشده در فصلنامۀ اکمت و
فلسفه در دورۀ ده سازۀ  1748تا  1787مـيپـردازد .ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش
تحليل استنادی و بررسي کيفي انجام شده و دادهها با اسـتفاده از قابليـتهـای آمـاری
نرمافزار اکسل تجزيه و تحليل شدهاند .در اين تحليل ،بخشهـايي بـه تحليـل آمـاری
مآخذ مقاالت ،متوسط تعداد استنادها ،ميزان استناد به انواع اقالم علمي ،وضعيت زبـاني
مآخذ ،ميزان خوداستنادی و اوزههای موضوعي مقاالت اختصاص يافته است.
در قسمت بحث و نتيجهگيری اين پژوهش هم ده فقره تحليل کيفي در اوزههـايي
مانند :نوآوری ،علم سنجي و اخالح پژوهش عرضه شده است .گرايش کم اين توزيـدات
فلسفي به مقاالت در مقايسه با کتابها و ساير منابع ،مسولۀ «نوآوری» در اين مقـاالت
و رابطۀ آن با کميت استنادها« ،چند نويسندگي» و نسبت آن بـا نـوآوری ،سـهم نـاچيز
توزيدات بومي در توزيدات جهاني اين اوزه ،گرايش زباني مآخـذ مقـاالت و نيـز نسـبت
خوداستنادی نويسنده و خوداستنادی مجله و نيز دالزتهای قابل استخراج دربارۀ «کـار
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جمعي» در اوزههای نظریتر علوم انساني ،ازجمله محورهايي هستند که مدزول آنهـا
در اين پژوهش و در ارتباط با تحليل استنادی انجام شده در اوزۀ فلسفه بهعنوان يکـي
از اوزههای اصلي علوم انساني در ايران مورد توجه قرار گرفتهاند.
واژگان کليدی :رفتار استنادی ،تحليل اسـتنادی ،فلسـفه ،خوداسـتنادی ،نـوآوری،
علمسنجي ،اخالح پژوهش.


مقدمه
در دهههای اخير ،نشريات علمي ،با انتشار بهروزترين مقاالت و آخرين يافتههای علمي هر اوزه ،سهم
بهسزايي در پيشبرد دانش در رشتههای مختلف علمي داشتهاند .با افزايش کمي و کيفي مجالت علمي در
داخل کشور ،بحث ارزيابي اين نشريات نيز بيش از پيش ضرورت يافته است .تحليـل اسـتنادی 1يکـي از
روشهای تحليل محتوا1ست که برای ارزيابي زوايايي از عملکرد نشريات مورد استفاده قـرار مـيگيـرد و
ميتواند اطالعاتي به دست دهد که به ارتقای سط ،علمي آنها و اصالح عملکرد آنهـا کمـك شـايان
توجهي کند.
روش تحليل استنادی بر مبنای مفهوم استناد استوار است .با توجه به اينکه متون علمي در اوزههايي
مانند فلسفه و ازهيات ،افزون بر آراء شخصي فيلسوف ،بهنوعي متون پيشتر از خود را مورد استفاده قـرار
ميدهند ،نحوۀ استفاده از آنها در پژوهشهای بعدی ميتواند اـاوی مضـامين و معـاني مفيـدی باشـد.
هرچند در هنگام نگارش علمي داليل استفاده از متنهای مختلف و در نتيجه داليل استناد متنوع هستند
(اری و نشاط ،)7-1 :1741 ،اما باز هم نوع رابطۀ ميان استنادکننده و استناد شونده در متون علمي ،قابل
مطازعه و ااوی اطالعاتي سودمند است.
سه کاربرد مهم تحليل استنادی عبارتاند از .1 :ارزيابي کمي و کيفي دانشمندان ،انتشارات و مؤسسات
علمي .1 ،مطازعۀ توسعۀ تاريخي علم و فناوری و  .7جستجو و ارزيابي اطالعات .تحليل استنادی به فهـم
چگونگي تحوالت علم و کشف مسير هر رشتۀ علمي کمك ميکند و هم بـه دانشـمندان در آشـنايي بـا
جامعه شناسي مبادزۀ اطالعات علمي راهنماييهای سودمندی ارائه مـيکند(عصـاره .)74 :1733 ،تحليـل
استنادی بهعنوان يکي از فنون علمسنجي برای سنجش توزيدات علمي ،يکي از انواع روشهايي است که
امکان ارزيابي ،مقايسه و سط،بندی منشورات علمي را ميسر ميسازد .اين نوع تحليل ،مآخذ مورد استناد
و روابط بين مآخذ و همينطور عادتها ،گرايشها و رفتارهای پژوهشگران را در استفاده از مآخذ ديگر در
هنگام نگارش مقازه را بررسي ميکند و پيشبينيهای مفيدی برای مجموعـهسـازی کتابخانـههـا ارائـه
ميدهد .و ميتواند زمينهساز درک ازگوهای استفاده از مآخذ در رشتههای مختلف علمي باشد .اين رفتارها
اصطالاا رفتار استنادی 7نام گرفتهاند .رفتار استنادی شامل «چگونگي استفاده از منابع ،نوع تأکيد بر مادۀ
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اطالعاتي خاص ،تکرار کاربرد برخي منابع و گرايش به متوني با يك زبان خاص و مـواردی از ايـن نـوع
است»(اری و نشاط .)1 :1741،بهاينترتيب ،مي توان به ازگوهايي کلي از استناددهي دست يافت که بـر
اوزههای مختلف علمي ااکم هستند.
بيان مسئله
با توجه به مقدمۀ اخير ،ميتوان عملکرد ده سازۀ «فصلنامۀ اکمت و فلسفه» (مجلۀ علمي گروه فلسفه
دانشگاه عالمه طباطبايي(ره)) ،را با روش تحليل استنادی بررسي کرد و درعيناال ،بر پايـۀ ايـن تحليـل،
مقايسهای با نتايج پژوهشهای مرتبط با توزيد علم در اين اوزه ترتيب داد.
اين نشريه ،در سال  1748بهعنوان يك مجلۀ «علمي-تخصصي» شروع به کار کرد و بعـد از  8سـال
موفق به کسب درجۀ «علمي-پژوهشي» شد .اين فصلنامه در پايگاههای مختلفي مانند نمايه بـينازمللـي
 ،Philosophers’ Indexپايگاه استنادی علوم جهـان اسـالم  ،ISCگوگـل اسـکازر ،پايگـاه مجـالت
نورمگز ،مگيران ،مرکز اطالعات و مدارک جهاد دانشگاهي و سامانه نشريات دانشـگاه عالمـه طباطبـائي
نمايه ميشود (فصلنامه اکمت و فلسفه ،1781 ،بيتا) و بهصـورت تمـاممـتن بـر روی سـامانه نشـريات
دانشگاه قابل مشاهده و دريافـت اسـت .در پـژوهش ااضـر ،بـه بررسـي مآخـذ مقـاالت ايـن فصـلنامه
پرداختهايم تا گرايشها و رفتار استنادی نويسـندگان ايـن مقـاالت در اسـتفاده از آثـار ديگـران و برخـي
دالزتهای اين رفتار در اوزۀ علمسنجي مشخص شود.
هدف پژوهش
اين پژوهش ،با هدف کشف رفتار استنادی نويسندگان مقاالت فصـلنامۀ اکمـت و فلسـفه طـي دورۀ
دهسازۀ  1787-1748طرحريزی شده است و کوشش شده تا ضمن دستيابي به پاسخ پرسـشهـای زيـر،
بهعنوان اهداف فرعي اين پژوهش ،نتايج پژوهش ااضر در کنار دالزتهايي که در اوزۀ علمسـنجي بـه
همراه دارند ،تبيين شوند.
پرسشهای پژوهش
پژوهش ااضر ،ضمن بررسي تعداد و پراکندگي مقاالت فصلنامۀ اکمت و فلسفه در هـر شـماره و در
بازۀ زماني ده سازۀ مورد بررسي ،به پرسشهای زير پاسخ خواهد داد:
 .1نرخ متوسط استناد و شمار متوسط مآخذ مورد استناد در مقاالت اين فصلنامه چقدر است؟
 .1تعدد نويسندگان مقاالت اين فصلنامه و همينطور جنسيت آنها به چه صورت است؟
 .7مآخذ مورد استناد اين مقاالت به چه زبانهايي هستند؟
 .8ميزان استفاده از انواع مختلف مواد اطالعاتي چگونه است؟
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 .6ميزان پراکندگي مقاالت اين مجله در موضوعات مختلف به چه صورت است؟
 .5ميزان خوداستنادی پژوهشگران و خوداستنادی مجله به چه اندازه است؟
 .3دالزتهای علمشناسانه و همينطور برخي مالاظات پيرامون اخالح پژوهش قابل استخراج از اقالم
اطالعاتي فوح چيست؟
روش و جامعۀ پژوهش
پژوهش ااضر ،از نوع پيمايشي و به روش تحليل استنادی است .مآخذ تمام مقاالتِ فارسي و انگليسي
 88شماره از فصلنامۀ اکمت و فلسفه از ابتدا تا پايان سال  1787که يك دورۀ دهسـازه اسـت ،از طريـق
پايگاه مجالت تخصصي نور (نورمگز) دريافت شد و مجلـۀ شـمارۀ  18و  11کـه در هنگـام انجـام ايـن
پژوهش در اين پايگاه موجود نبود ،به صورت فيزيکي تهيه شد؛ ازبته در هنگام انتشار ايـن مقازـه تمـامي
شماره ها بر روی پايگاه رسمي مجله و پايگاه ياد شده قرار گرفته است .سپس مآخذ مقاالت مذکور مـورد
بررسي قرار گرفت .مقاالتي که شکل سرمقازه يا معرفي کتاب داشتند و از اازـت مقـاالت علمـي خـارج
بودند ،از دامنۀ اين پژوهش خارج شدند .پس از دريافت فايل مقاالت ،تمـام اسـتنادهای درونمتنـي ايـن
مقاالت نيز بررسي شد .پس از استخراج دادهها و ورود اطالعات بـه نـرمافـزار اکسـل ،از ايـن نـرمافـزار
بهعنوان ابزار پردازش دادهها استفاده شد .ازجمله ويژگيهای اين تحليل ،آمارگيری اسـتفاده از مجموعـه
مقاالت همايشي بهعنوان يك منبع اطالعاتي ،بهصورت مستقل و بررسي ميزان خوداستنادی نويسـنده و
خوداستنادی مجالت است.
مفاهيم کليدی
علمسنجی :اوزهای ميانرشته ای که بر اساس توزيدات و انتشـارات علمـي کشـورها ،دانشـگاههـا و
دانشمندان ،به ارزيابي و مقايسۀ آنها ميپردازد(عصاره.)86 :1748 ،
تحليل استنادی :يکي از روشهای کتابسنجي که بـه ارزيـابي متـون علمـي بـر اسـاس شـمارش
استنادهای تعلقگرفته به آن متون ميپردازد(عصاره.)78 :1733 ،
رفتار استنادی :اصطالاي که به مجموعۀ رفتارهای نويسـندگان در هنگـام اسـتفاده از منـابع بـرای
نگارش اثر جديد ،گفته ميشود .اين رفتارها شامل چگونگي استفاده از منابع ،نوع تأکيد بـر مـواد خـاص،
تکرار کاربرد شماری از منابع و گرايش به متونِ نگاشـتهشـده بـه زبـاني خـاص و مـواردی ازايـندسـت
ميشود(اری و نشاط.)1 :1741 ،
خوداستنادی نويسنده :اين پديده زماني اتفاح ميافتد که منبع اسـتنادکننده و منبـع اسـتناد شـونده
دست کم يك نويسندۀ مشترک داشته باشند ( اکسنز  1887و گامي و همکـاران  1888نقـل در کوشـا و
طباطبايي .)15 :1744 ،در نظامهای علمسنجي و ارزيابي انتشارات ،با توجه به اينکه ارزشگذاری کيفيت
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مقاالت ،وابستگي زيادی به تعداد استنادها دارد ،به خوداستنادیها ديد مثبتي وجود ندارد؛ هرچند که شمار
قابل توجهي از اسـتنادها در علـوم و تخصـصهـای مختلـف گريزناپذيرنـد و گـاهي بـاال بـودن ميـزان
خوداستنادی ميتواند از ويژگيهای يك اوزه يا نشاني از بسيار تخصصي بودن آن اوزه باشد.
خوداستنادی مجله :اين پديده زماني رخ ميدهد که مقازهای در يك مجله به مقازهای کـه در همـان
مجله منتشرشده ،استناد کند( .الواني  1841نقل در کوشا و طباطبايي  .)15 :1744همانطور کـه دربـارۀ
خوداستنادی نويسنده بيان شد ،با توجه به تکيۀ نظامهای ارزيابي به تعداد استناد ،خود استنادی مجله نيـز
محل بحث است.
محدوديتهای پژوهش
 .1انواع نقص در اطالعات کتابشناختي مآخذ از جمله ناشر ،تاريخ و محل نشر؛
 .1يکدست نبودن استنادها و چندگانگي درج نام مؤزفان و مآخذ؛
 .7استنادهای نادرست ،ناقص و کمدقت از سوی نويسندگان درونِ مـتن کـه بررسـي رفتـار اسـتنادی
پژوهشگر را با اختالل مواجه ميسازد.
پيشينۀ پژوهش
پژوهش های پرشماری با استفاده از روش تحليل استنادی و با عنوان رفتـار اسـتنادی صـورت گرفتـه
است .اما در اينجا تأکيد نخست بر پژوهشهای مرتبطتر با اوزۀ علمـي فلسـفه اسـت .شـناخت پيشـينۀ
پژوهشهای انجام شده در اين زمينه ،راه را برای مطازعۀ تطبيقي نتايج اين پژوهش و ديگر پژوهشها باز
ميکند .مرور پيشينه پژوهشهای داخلي و خارجي بهويژه در باب نشريات اکمي و فلسـفي ،راه را بـرای
تطبيق شاخصهای آنها با شاخصهای ااکم بر نشريۀ مورد بحث ما ميگشايد.
پيشينۀ پژوهش در ايران
در مرتبطترين پيشينههای يافتشده ،متقي دادگر،کريمي و عبادازه عمـوقين ( ،)1744در مقازـهای بـه
«تحليل استنادی مقاالت  78شماره از فصلنامه «پژوهشهای فلسفي کالمـي» منتشـر بـين سـالهـای
 1754تا  »1743پرداختند .بر اساس اين پژوهش ،بيش از  88درصد نويسندگان مقـاالت ،مـرد بودنـد و
بيش از  86درصد مقاالت ،يك نويسنده داشتند .پر استنادترين کتابها بهترتيب قرآن ،اشارات و تنبيهات،
تفسير ازميزان ،اسفار اربعه و پر استنادترين نويسندگان هم مالصدرا ،ابنسـينا ،عالمـه طباطبـايي و امـام
خميني (ره) بودند .کتابها بيش از ساير منابع اطالعاتي استفاده شده بودند و استناد به منابع عربي بـيش
از منابع فارسي و انگليسي بود.
در پژوهش مرتبط ديگر ،همايي ،سليماني و افشار ( )1788به تحليـل اسـتنادی  78شـماره از مقـاالت
فصلنامۀ علمي-پژوهشي «معرفت فلسفي» پرداختند 176 .مقازه از  173مقازه؛ يعني بـيش از  84درصـد
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مقاالت ،يك نويسنده داشت و ميانگين تعداد استناد هر مقازه 11 ،استناد گزارش شـده بـود .بـاز هـم بـه
کتابها با ادود  88درصد بيشتر از ساير منابع ،استناد شده بود و ادود  84درصد استنادها به منابع عربي
بودند .مالصدرا ،ابنسينا ،آيت اهلل مصـباح يـزدی ،عالمـه طباطبـايي و شـهيد مطهـری پـر اسـتنادترين
نويسندگان و کتابهای شفاء ،اسفار ،مجموعه آثار شهيد مطهری و اشارات و تنبيهات پر استنادترين منابع
بودند.
اشتری ( )1748نيز به «تحليل استنادی مقاالت فلسفي فارسي طي سالهای  »1733-1738پرداخـت
و ميانگين استناد را برای اين نوع مقاالت 16 ،استناد گزارش کرده است .بيش از  87درصد اسـتنادها بـه
کتاب صورت گرفته بود و عربي با  78درصد ،پر استنادترين زبان منابع شناخته شد .بيشترين اسـتنادها از
بُعد جغرافيايي به منابع ايراني صورت گرفته بود .خردنامۀ صدرا و نامـۀ مفيـد بـهعنـوان مجـالت هسـته
(پراستفادهترين مجالت) اين اوزه معرفي شدند.
در پژوهشي که از جهاتي به قلمرو پژوهش کنوني نزديك است ،کريمي و سليماني(  )1743با تحليـل
استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اديث ،گزارش کردند که ميانگين استنادها برای هر مقازـه  8،6اسـتناد و
کتابها پر استنادترين منابع (81درصد) به شمار ميروند .باز هم زبان عربي (ادود  47درصـد) بيشـترين
استنادها را در بين زبانها به خود اختصاص داد و بيشترين ارتباط موضوعي بين علم اديث با موضوعات
فقه ،سرگذشتنامه ،علم رجال ،تفاسير و علوم قرآني گزارش شد.
در پژوهشي ديگر که از زحاظ روش شناسي ،شبيه به پژوهش ااضر است ،اری و نشاط ( )1741رفتار
استنادی نويسندگان مقاالت مجلۀ روانشناسي و علوم تربيتي را در دورهای  11سـازه بررسـي کـردهانـد.
رفتار استنادی نويسندگان مقاالت در اين اوزه هم «کتابمدار» گـزارش شـده و ازبتـه اکثـر مآخـذ هـم
انگليسي زبان هستند.
علينژاد چمازکتي ( )1787مجلۀ مطازعات ادبيات تطبيقي را با روش تحليل استنادی بررسي و گـزارش
کرده که  61درصد مقاالت به صورت تكنويسندهای بوده و کتابها ادود  88درصد منابع اطالعـاتي را
تشکيل ميدهند .زبان ادود  31درصد مآخذ اين مقاالت هم فارسي بود.
مختارینبي و مختاریمعمار ( )1748پس از تحليل استنادی مقـاالت اـوزۀ مـديريت ،تعـداد متوسـط
استناد هر مقازه را  14،3استناد گزارش کردند .بيش از  58درصد استنادها به «کتـابهـا» و انگليسـي بـا
بيش از  36درصد هم پر استنادترين زبان است.
شهرياری ( )1746با تحليل استنادی مقاالت فصلنامۀ علوم اطالعرساني در طي  78سال ( 61تـا ،)41
گزارش کرد که بيش از  58درصد استنادها به منابع انگليسي زبان صورت گرفته بود .ميـانگين اسـتنادها
ادود  4استناد ،بيش از  45درصد از مقاالت دارای يك نويسنده و  38درصد نويسندگان ،مـرد بودنـد .در
اين پژوهش کتابها با  81درصد و سپس نشريات با  77درصد پـر اسـتنادترين منـابع مشـخص شـدند.
اامدزاده ( )1745نيز با تحليل استنادی مقاالت نشريۀ هنرهای زيبا تعداد متوسط اسـتنادها را  13اسـتناد
گزارش کرده و باز هم شاهد پر اسـتنادی کتـابهـا ( 48درصـد) هسـتيم .پاکـدامن و علـوی ( )1748در
گزارش خود از تحليل استنادی مقاالت مهندسي و علوم نفت بيشترين منبع مورد استناد را مجالت (81،6
درصد) و بعد از آن کتابها ( 13،6درصد) معرفي کردند .تصويری قمصری و جهاننما ( )1746در گزارش
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نتايج تحليل استنادی پاياننامه های پژوهشکدۀ مهندسـي جهـاد کشـاورزی ،تعـداد متوسـط اسـتناد هـر
پاياننامه را  81،8گزارش کردند .در اين گزارش آمده بيشترين ميزان استنادها ( 68،3درصد) به نشـريات
صورت گرفته و بيش از  88درصد استنادها به زبان انگليسي است.
پيشينۀ پژوهش در خارج از ايران
پژوهشهای انگليسيزبان يافت شده در اين اوزه ،عمدتاً با رويکرد مجموعهسازی و بـرای شناسـايي
مهمترين منابع و مجالت طرااي شده اند و از زحاظ روش و مراال طي شده ،به پرسـشهـای متفـاوتي
پرداخته اند زذا از جهاتي با تحليلهای اسـتنادی در ايـران فاصـله داشـتند .بـا وجـود ايـن ،مـرتبطتـرين
پژوهشها را بررسي کردهايم.
8
در يکي از بهترين تحليل هـای اسـتنادی اـوزۀ علـوم انسـاني ،نيوِزـو کيلسـي ) (2005بـا بررسـي
استنادهای  4رشتۀ مختلف علوم انساني؛ يعني رشتههای هنر ،متون کهن ،تاريخ ،زبـانشناسـي ،ادبيـات،
موسيقي ،فلسفه و دين دريافتند که ازگوهای استنادی در اين رشتهها با هم متفاوتند .در اين پژوهش کـه
بر روی مجالت انگليسيزبان صورت گرفته ،مقاالت فلسفي با بيش از  88درصد ،بيش از ديگر اـوزههـا
به خود منابع انگليسيزبان استناد کردهاند .درعيناال که همۀ اين رشتهها از کتاب بـيش از سـاير منـابع
اطالعاتي استفاده کردهاند ،بهطور غيرمنتظرهای ،فلسفه کمتر از بقيۀ رشتهها به کتابها متکي بوده است.
ميزان استناد مقاالت فلسفي به کتابها  61درصد بوده اما متوسط استناد مقاالت همۀ رشتهها به کتابها
 38درصد بوده است .ميانگين استناد مقاالت اين اوزهها  71،1استناد بوده و شـمار اسـتنادهای مقـاالت
فلسفه با ميانگين  14،7استناد از متوسط استنادهای  4رشته کمتر است.
نيول (2013) 6در مطازعۀ رفتار استنادی دانشجويان رشتۀ فلسفه دانشگاه کلورادو بوزدر ،گزارش کـرده
است که دانشجويان فلسفه بيشتر به کتابها و عموماً به منابع انگليسيزبان استناد کردهانـد .دانشـجويان
کارشناسي ارشد نسبت به دانشجويان دکتری از منابع جديـدتری اسـتفاده کـردهانـد و از آنجـا کـه خـود
دانشجويان دکتری نيز در مقايسه با اساتيد خود به منابع جديدتری استناد دادهاند ،تفسيری که نيول ارائـه
داده اين است که فلسفه هم مانند ديگر رشتهها کمکم بهسوی استفادۀ بيشتر از منابع جديدتر و مقـاالت
نشريات ارکت ميکند.
5
برخالف نظر نيول ( ،)1817کرافورد ) (2013در تحليل استنادی مقاالت يـك نشـريۀ آمريکـايي در
اوزۀ فلسفه با نام «يافتههای انجمن فلسفۀ امريکا ،»3به اين نتيجه رسيد که استفاده از و استناد به منابع
غير ادواری مانند کتابها در طي زمان رو به افزايش بوده است (از اـدود  68درصـد در سـال  1863بـه
ادود  38درصد در سال  .)1885اين نتيجه اتي برای خود کرافورد نيز غافلگيرکننده و غير طبيعي اسـت
که با وجود اجم روزافزون مجالت و مقاالت استناد به کتابها رو به فزوني رفته است.
بوکانان و هروبل ،)1887( 4به بررسي تطبيقي پاياننامههای اوزۀ فلسفه بـه نماينـدگي از اـوزۀ عـام
علوم انساني با علوم سياسي به نمايندگي از زمينۀ عامتر علوم اجتماعي پرداختند تا تفاوتهای اسـتفاده از
منابع در اين دو اوزه مشخص شود .نتايج نشان داد که پاياننامههای علوم انساني بيشتر تمايل دارند که
به منابع قديميتر استناد کنند و اتکای بيشتری به منابع غيرادواری (تكنگاشت) مانند کتابها دارند تا به
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ادواریها و مجالت .در هر دو اوزه هم استناد چنداني به پاياننامهها صورت نگرفته است.
اما در چند زمينۀ علمي متفاوت ،تحليـل اسـتنادی گورگـاس و کـوالرس (2005) 8از مقـاالت اـوزۀ
زبان شناسي ،تحليل استنادی تيو و کار )2000( 18بر مقاالت نشـريۀ نچـرال رابـر ريسـرچ 11در يکـي از
اوزه های علوم طبيعي و نيز تحليل کومار و راگوندا ردی )2012( 11بر پايـاننامـههـای سـال  1883تـا
 1883گروه کتابداری و اطالعرساني دانشگاه سریونتاسکارای هند ،هر سه ،گزارش دادند کـه بيشـترين
استناد به مقاالت مجالت صورت گرفته است .جازب آنکه بيش از  58درصد مقاالت پژوهش تيـو و کـار
( ،)1888با بيش از يك نويسنده ،محصول کار گروهي بودند.
يافتههای پژوهش
تعداد مقاالت منتشرشده در سالهای گذشته
در دورۀ دهسازۀ مورد مطازعه ،جمعاً  88شماره از فصلنامۀ اکمت و فلسفه منتشـر شـده اسـت .بعـد از
اذف مقاالت سرمقازهای و معرفي کتاب 138 ،مقازۀ تأزيفي از اين شمارهها برای انجام تحليـل اسـتنادی
استخراج شد .پراکندگي فراواني مقاالت به تفکيك سال در جدول  1آمده است .همانطور که ميبينـيم،
تعداد مقاالت از سال  44به تعداد ثابت  14مقازه در سال رسيده است که از اين تعداد  11مقازه فارسـي و
 3مقازه انگليسي هستند .به نظر مي رسد اين نشريه ،در اين روند به ثبات رسيده اما اين روند تنها  8سال
يعني تا پايان سال  1781ادامه دارد و در سالهای  81و  87ديگر مقازۀ انگليسيزبان منتشر نشـده اسـت
اما در هنگام انتشار اين مقازه ،اين نشريه در اال پذيرش و ارزيابي مقاالت انگليسي زبان است.
جدول  :1تعداد مقاالت به تفکيك سال انتشار
مجموع مقاالت
مقاالت انگليسي
مقاالت فارسي
سال
14
13
11 1748
18
15
17 1746
17
3
15 1745
15
5
18 1743
14
3
11 1744
14
3
11 1748
14
3
11 1788
14
3
11 1781
14
8
14 1781
14
8
14 1787
138
38
مجموع 188

تحلیل رفتار استنادی نویسندگان مقاالت فصلنامۀ حکمت و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی 19
)(Citation Analysis of Journal of Wisdom and Philosophy in Allameh . . .

از تعداد  138مقازه 38 ،مقازه به زبان انگليسي و  188مقازه به زبان فارسي بودند .جمع استنادهای کل
مقاالت تعداد  17868استناد است که بـه تعـداد  6681مأخـذ صـورت گرفتـه بـود .زـذا ميـانگين تعـداد
استنادهای هر مقازه  88،11استناد و نيز ميانگين تعداد مآخذ مورد استفاده در هر مقازـه هـم  18،8مأخـذ
است .جـدول  1نشـاندهنـدۀ تعـداد مقـاالت ،تعـداد اسـتنادها ،تعـداد مآخـذ و ميـانگين تعـداد مآخـذ و
استنادهاست .همچنين با توجه به اين دادهها درمييابيم که نويسندگان مقاالت بهطور متوسط  1،8بار به
هر منبع استناد کردهاند.
جدول  :1فراواني و ميزان متوسط مآخذ و استنادها
تعداد مقاالت

138

تعداد مآخذ تعداد استنادها

6681

17868

متوسط تعداد مآخذ هر مقازه

متوسط تعداد استناد در هر مقازه

18،8

88،11

تعداد نويسندگان مقاالت ،مليت و جنسيت آنها
در مجموع  738نويسنده در نگارش  138مقازه نقش داشتهاند .اين تعداد نويسنده ،بدون در نظر گرفتن
نويسندگان تکراری گزارش شده است .درصورتيکه نويسندگان تکراری را اذف کنيم ،مجموع
نويسندگان تعامل کننده با اين نشريه  136نفر است .نويسندگان دارای بيشترين اثر در بازۀ زماني
بررسيشده ،بهترتيب عبارتاند از :اسين کلباسي اشتری 4 ،مقازه؛ رضا اکبريان 5 ،مقازه؛ قاسم پوراسن،
 6مقازه؛ زطفاهلل نبوی 6 ،مقازه؛ علي پايا 8 ،مقازه؛ سيد محمد علي اجتي 8 ،مقازه؛ اامدعلي ايدری8 ،
مقازه؛ غالمرضا ذکياني 8 ،مقازه؛ محمد علي عباسيان چازشتری 8 ،مقازه؛ علي کرباسيزاده اصفهاني8 ،
مقازه.
 148مقازه؛ يعني ادود  53درصد از مجموع  138مقازه دارای يك نويسندهاند و  47مقازۀ دو
نويسندهای 6 ،مقازۀ سهنويسندهای و تنها  1مقازه چهار نويسندهای ثبت شد .با اين اساب ،ادود 77
درصد از مقاالت بهصورت مشترک تأزيف شدهاند.
 713نويسنده از مجموع  738نويسنده (بيش از  48درصد) مرد بودهاند و  63نويسندۀ زن ،تنها کمتر از
 15درصد از کل نويسندگان مقاالت اين فصلنامه را تشکيل دادهاند.
با توجه به اينکه برخي از مقاالت به زبان انگليسي منتشر شدهاند ،در نگارش برخي از آنها
نويسندگاني از ديگر کشورها شرکت داشتهاند .بيش از  81درصد نويسندگان ( 785نويسنده از 738
نويسنده) ايراني هستند و کمتر از  4درصد نويسندگان ( 14نفر) غيرايرانياند 87 .درصد از مقاالت اين
نويسندگان غيرايراني ( 15مقازه از  14مقازه) تكنويسندهای و  1مقازه  1نويسندهای بودهاند.
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زبان مقاالت و مآخذ
از  138مقازه ،تعداد  188مقازه (ادود  31درصد) ،به زبان فارسي و  38مقازه ( 14درصد) به زبان
انگليسي نگارش شدهاند؛ اما مآخذ اين مقاالت ،بيشتر به زبان انگليسي بودند .آنطور که در جدول 7
ميبينيد ادود  61درصد کل مآخذ ( 1488مأخذ) ،انگليسي و ادود  78درصد مآخذ ( 1486مأخذ) هم
فارسي بودهاند و  388مأخذ معادل  11درصد کل مآخذ هم عربي بودهاند .منابع ديگر زبانها مانند
فرانسوی ،آزماني ،التين و غيره در دستۀ «زبانهای ديگر» نيز مجموعا کمتر از  7درصد از کل مآخذ را
به خود اختصاص دادهاند.
جدول  :7فراواني و درصد استفاده از انواع مآخذ به تفکيك زبان
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نوع مآخذ
همانطور که در جدول  7آمده ،بيشتر مآخذ استفاده شده برای نگارش مقاالت مورد بررسي ،به شکل
کتاب هستند .تعداد کل کتابها  8348معادل ادود  45درصد کل مآخذ است .مقاالت مجلهای هم با
تعداد  ،614معادل  8درصد از کل مآخذ را به خود اختصاص دادهاند .ميبينيم که اختالف بسيار زيادی
بين استفاده نويسندگان مقاالت فصلنامۀ اکمت و فلسفه از کتابها با ساير محملهای اطالعاتي از
جمله مقاالت مجلهای وجود دارد .دستۀ ديگری از مآخذ که برای شمارش ميزان استفاده از آنها در
پژوهش ااضر ،اساب ويژهای باز شد ،مجموعهمقاالت همايشها بود .آنطور که در جدول  1ميبينيد،
نويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه در دورۀ بررسي شده ،از تعداد بسيار ناچيزی از منابع برخاسته از
همايشهای فلسفي ( 85مجموعه مقازۀ همايشي) استفاده کردهاند که اتي به يكدرصد کل تعداد مآخذ
هم نميرسد .فراواني ساير منابع اطالعاتي نيز در دستۀ «ساير» محاسبه شد .اين دسته شامل مقاالت
دايرۀازمعارفي و واژهنامهها ،پايگاههای اينترنتي ،پاياننامهها و ديگر منابع اطالعاتي است که جمعا معادل
 8درصد کل مآخذ ( 178مأخذ) را به خود اختصاص داد.
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تقسيمات موضوعی
مقاالت بررسي شده از زحاظ موضوعي ،در شش دستۀ جداگانه قرار گرفتند .جدول شماره چهار فراواني
و درصد مقاالت را به تفکيك موضوعات نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميکنيد بيشترين مقاالت
در دستۀ موضوعي فلسفه غرب با فراواني  111مقازه (ادود  81درصد از کل) و کمترين مقاالت در دستۀ
موضوعي فلسفۀ هنر با فراواني  8مقازه (ادود  7درصد) نگارش شدهاند.
جدول  :8فراواني و درصد پراکندگي موضوعي مقاالت
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شکل  :1پراکندگي مقاالت در اوزههای موضوعي فرعي
خوداستنادیها
در نظامهای علمسنجي و ارزيابي انتشارات ،با توجه به اينکه ارزشگذاری کيفيت مقاالت ،وابستگي
زيادی به تعداد استنادها دارد ،عموما به اعتبار خوداستنادیها به ديدۀ ترديد نگريسته ميشود؛ هرچند
که شمار قابلتوجهي از خوداستنادیها در علوم و تخصصهای مختلف گريزناپذيرند و گاهي باال
بودن ميزان خوداستنادی ميتواند از ويژگيهای يك اوزه يا نشاني از بسيار تخصصي بودن آن اوزه
باشد.
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دو نوع خوداستنادی در اين پژوهش بررسي شده است .1 :خوداستنادی نويسنده به معنای استنادهايي
که نويسنده به آثار پيشين خود داده اعم از آنکه در خود نشريۀ اکمت و فلسفه يا ديگر نشريات و منابع
اطالعاتي منتشر شده باشند که  151مورد ديده شد .1 .خوداستنادی مجله؛ يعني استنادهايي که
نويسندگان به ديگر مقاالت انتشار يافته در همين مجله (فصلنامۀ اکمت و فلسفه) دادهاند که فقط 18
مورد وجود داشت .در بخش بعدی تحليلي از اين موارد ارائه خواهيم داد.
بحث و نتيجهگيری
مجالت علمي و پژوهشي ،بهعنوان محل انتشار مقاالت جديد و نوآورانه در رشتههای مختلف ،توجه
بسياری از پژوهشگران ،کتابخانهها و تصميمسازان ملي و بينازمللي را به خود جلب کردهاند و مبنای
ارزيابي توزيدات ،پيشرفتهای نهادها و شخصيتهای علمي در سطوح ملي و اتي بينازمللي قرار
گرفتهاند؛ بهخصوص اينکه مجالت در مقايسه با کتابها ،اطالعات علمي روزآمدتری را به مخاطب
عرضه ميکنند و زذا يکي از مباني اصلي سنجش نرخ توزيد علم هستند (عصاره و فارسي.)113 :1741،
همين امر ،ارزيابي مجالت علمي را بيش از پيش اهميت بخشيده است.
در پژوهش ااضر ،فصلنامۀ علمي-پژوهشي اکمت و فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبايي (ره) با استفاده
از روش تحليل استنادی مورد بررسي قرار گرفت .با گذشت بيش از  18سال از تأسيس اين فصلنامه،
افزايش شمار مقاالت و تثبيت فرايند انتشار اين فصلنامه ،اکنون زمان مناسبي برای اين ارزيابي است .به
عنوان نشانهای از تثبيت فرايند انتشار اين فصلنامه شاهد هستيم که توزيدات انگليسي در دورهای متوقف
شد که از سويي بيانگر افزايش توزيدات فلسفي فارسي و از سويي بيانگر مشکالت ااتمازي در جذب و
انتشار توزيدات فلسفي انگليسيزبان است؛ هرچند که پذيرش مقاالت انگليسيزبان به منظور انتشار از سر
گرفته شده است.
يکي از مهمترين مالاظات در مقايسۀ تحليلهای استنادی با يکديگر ،تفاوت روش اين پژوهشها با
يکديگر است و در تحليلهای استنادی ،بنا به نياز و اختيار پژوهشگران ،تمرکز پژوهش به موارد مختلفي
از جمله نوع مواد اطالعاتي ،جنسيت نويسندگان ،نيمعمر استنادها و نظير اينها معطوف ميشود ،زذا
نتايج پژوهشهای مختلف بهطور کامل با هم قابل مقايسه نيست .نيول ( )1817هم بهدرستي تذکر
ميدهد که مقايسۀ نتايج پژوهشهای مختلف در اوزۀ تحليل استنادی به دزيل ناسازگاری روشهای
شمارش در پژوهشهای مختلف ،کار دشواری است اما با اغماض در مورد برخي تفاوتهای روشي،
ميتوان مقايسهای بين نتايج پژوهشها ارائه کرد و از آنها نکاتي آموخت.
 .1توزيدات فلسفي همواره متکي به کتاب ها بوده اسـت .نتـايج پـژوهش ااضـر نشـان داد کـه توزيـد
مقاالت فلسفي تا اد زيادی ( 45درصد) متکي بـه کتـاب هاسـت .کليـت ايـن نتيجـه ،همسـو بـا نتـايج
پژوهشهای نيول ( ،)1817نيول و کيلسي ( ،)1886دادگر ،کريمي و عبادازه ( ،)1744همايي ،سـليماني و
افشار ( )1781و اشتری ( )1748است کـه بـه تحليـلهـای اسـتنادی در اـوزۀ فلسـفه پرداختـهانـد .در
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تحليلهای استنادی ديگری از علوم اسالمي و انساني (کريمي و سليماني1743 ،؛ اری و نشـاط1741 ،؛
علي نژاد )1787 ،هم ميزان استفاده از کتابها بيش از ساير منابع اطالعاتي و بيش از  58درصد گـزارش
شد .زذا توزيد علم در اوزههای علوم انساني و اسالمي ،عموماً کتابمحور است و بعد از کتب ،بـا فاصـلۀ
زيادی ،اين مقاالت مجالت هستند که بيشترين استفاده را هنگام نگارش آثار جديد دارند .ايـن در اـازي
است که هم در مقاالت اوزههای نسبتاً نزديكتر مانند زبانشناسي ،گورگاس و کـوالرس ( )1886و هـم
در مقاالت علوم طبيعي ،علوم پايه و مهندسي طبق پژوهشهای قمصری و جهاننما ( )1746و پاکـدامن
و علوی ( )1748و تيو و کار ( )1888استناد به مقاالت رتبۀ نخست را دارد و باالتر از کتابهاست.
 .1توزيدات فلسفي داخلي ،اتکای کافي به مقاالت ندارند .معنای اين سخن اين نيست که ززوما بايد
استناد به مقاالت از استناد به کتابها پيشي بگيرد .به اين تحليل توجه کنيد :ديديم که استناد مؤزفان
نشريۀ اکمت و فلسفه به کتابها ادود  45درصد ،به مقاالت (مجالت و همايشها) زير  18درصد و به
ساير اقالم اطالعاتي ادود  8درصد بود در اازيکه همين اعداد در بخش فلسفي پژوهش نيول و کيلسي
( )1886برای کتابها ادود  61درصد و برای مقاالت ادود  84درصد بود؛ يعني ميزان استناد 45
درصدی نويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه به کتابها 76 ،درصد بيش از استناد  61درصدی نويسندگان
فلسفي مورد پژوهش نيول و کيلسي ( )1886به کتابهاست که اختالف چشمگيری است.
مسلما اجم کتابهای منتشر شده در اوزۀ فلسفه و زمينههای نظری مشابه نسبت به کتابهای اوزۀ
علوم طبيعي ،پايه ،طب و مهندسي بسيار زياد است و طبعا بخش عمدهای از ايدهها و آراء فلسفي از اين
طريق عرضه مي شوند .اما در اينجا بيش از موضوع اجم استنادهای نويسندگان نشريۀ اکمت و فلسفه
به منابع کتابي در مقايسه با جوامع پژوهشي فلسفي ديگر ،عدم استفاده و استناد کافي به مقاالت فلسفي
و همينطور ساير اقالم اطالعاتي (دايرهازمعارفها ،مقاالت همايشها) و اقالم اطالعاتي نوپديد
(دانشنامهها و توزيدات برخط) مورد تأکيد است .در پژوهش نيول و کيلسي ( )1886هم ديديم که مقاالت
فلسفي نسبت به مقاالت هنر ،زبانشناسي ،موسيقي و اتي نسبت به مقاالت رشتههايي مانند متون
کهن ،تاريخ ،ادبيات و دين هم استناد کمتری به منابع کتابي دادهاند.
اهميت اين موضوع از آنروست که مقاالت ،جدای از اجم کمتر نسبت به کتابها ،اامل جديدترين
دستاوردها و نوآوریهای علمي هستند .به عبارت ديگر ،يك مقازۀ پژوهشي ،نو که توزيد علم است و
کتاب که در مرور سالها نگاشته ميشود ،ااصل ثبات و استقرار علم است و در غازب رشتهها وجه
نظريه پردازانۀ کمتری نسبت به مقاالت دارد .اگر نتوان چنين نقشي را به مقاالت پژوهشي نسبت داد و
اگر قرار نباشد که مقاالت توزيد شده خوانده شوند و در پژوهشهای بعدی نقش ايفا کنند ،ااتماال نقش
معرفتي و علمي ويژهای برای تأکيد بر افزايش توزيد مقاالت علمي باقي نميماند.
 .7نوآوری در مقاالت فلسفي و چند ااتمال .انتشار مقازه به منززۀ نوآوری است و آييننامۀ اکثر قريب
به اتفاح نشريات و اتي همايشها ،به اين موضوع تصري ،دارد .در اينجا با مسولهای چندوجهي مواجهيم.
از سويي در اوزۀ فلسفه و در قلمرو پژوهش کنوني ،مقاالت علمي-پژوهشي زيادی توزيد ميشوند که
قرار است نوآوریهای نويسندگان را عرضه بدارند و از سوی ديگر ،استناد اين نويسندگان به مقاالت يا
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همان نوآوریهای انتشار يافتۀ پيشين ،بسيار ناچيز است و عمدۀ استنادها به منابع کتابي صورت ميگيرد.
اين رخداد يعني تمام يا برخي از ااتماالت زير:
ازف -مقاالت قبال منتشرشدۀ فارسي و انگليسي ،نوآورانه و زذا قابل استفاده برای نوآوریهای جديد
نيستند .در اين صورت ،ااتماال نشريات در دعوی خود مبني بر انتشار مقاالت نوآورانه توفيقي نداشتهاند.
ب -مقاالت قبال منتشرشدۀ فارسي و انگليسي ،نوآورانه هستند اما نوآوری مقاالت به تازگي منتشر
شده ،در سطوح و اوزههايي متمايز از نوآوریهای قبلي رخ ميدهد و زذا نوآوریهای مقاالت جديد ،غير
از نوآوریهای مقاالت پيشين است .وقوع اين ااتمال ،مستلزم فربهي عرضي و غيرطوزي دانش فلسفي؛
يعني وقوع نوآوریهای موازی و متعدد و کمسابقه در مقاالت فلسفي است.
ج -در ميان مقاالت منتشرشده« ،نوآوری» عمال مغفول است و مقاالت ،دچار بازگويي و بازنويسي
يافتههای مستقر و جاافتادۀ پيشينيان در منابع کتابي يا اتي مقاالت پيشين هستند و اين موضوع در
هنگام داوری اين مقاالت جديد ،نقد نشده است.
د -مقاالت فلسفي فارسي ،فقط در اوزۀ زباني فارسي نوآوری دارند و عمال ترجمه يا سايهنويسي17
يافتههای پذيرفته شده و استقرار يافته در منابع کتابي يا اتي مقاالت ديگر زبانها هستند؛
چند عدد در اثبات ادس اخير ،به کار ميآيند :د :1-درصد کل استنادها به منابع غيرفارسي که در
پژوهش ما جمعا  57درصد به منابع انگليسي و عربي است؛ د :1-درصد کل استنادها به کتابهای
انگليسي که يافتههای آنها ميتواند برای فارسيزبانها نو باشد و در پژوهش کنوني ما  81درصد است؛
د :7-نسبت استنادها به مقاالت خارجي در مقايسه با مقاالت داخلي که در پژوهش ما  5درصد مقاالت
انگليسي به  7درصد مقاالت فارسي و  8,51درصد مقاالت همايشي انگليسي به  8,18درصد مقاالت
همايشي فارسي است.
اما مالاظاتي هم ميتوانند ادس اخير را باطل کنند؛ از جمله اينکه روند شکلگيری مقاالت
اوزههايي مانند فلسفۀ غرب ،منطق ،فلسفۀ تحليلي و فلسفۀ زبان عمدتا متکي به منابع انگليسي و روند
شکلگيری مقاالت اوزههايي مانند فلسفۀ اسالمي و در مواردی هم فلسفۀ تطبيقي عمدتا متکي به منابع
عربي است.
گفتني است که اصر ااتماالت فوح ،يك اصر استقرايي است و ززوما تماميت ندارد .زذا پژوهشگران
جديدی ممکن است به نحوی بر اين ااتماالت بيفزايند يا از آنها بکاهند اما يك نکته را
ميتوان بهعنوان مخرج مشترک آنها در نظر گرفت و آنهم اينکه عمال پژوهشهای داخلي مبتني بر
يکديگر و در طول يکديگر شکل نميگيرند و يا به عبارتي ،مقاالت توزيد شده ،نقش چنداني در توسعۀ
توزيدات بعدی ندارند .اين عدم نفوذ در پژوهشهای آتي ،در مورد مقاالت همايشها به مراتب پررنگتر
است.
آنچه رهگيری دقيق و شمارشپذير برخي از شقوح ااتمازي فوح را عمال دشوار ميکند اين است که
بسياری از مقاالت مورد مطازعه ،بخش مجزايي به نام «مرور پيشينه» به منظور مرور يافتهها و
دستاوردهای جديد در باب پرسش اصلي مقازۀ در اال نگارش خود ،ندارند زذا نميتوان پيشبيني دقيقي
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دربارۀ ميزان اعتنای مقاالت جديد به مقاالت پيشين ،ارائه داد .خوب است که اهتمام بيشتری به تدوين
اين بخش در نگارش مقاالت فلسفي صورت گيرد.
 .8اتکای کم به مقاالت همايشها .همانطور که مشاهده شد ،مجموعه مقاالت همايشها هم کمتر از
 1درصد مآخذ مورد استفادۀ نويسندگان مقاالت ما را تشکيل ميدهند .اين موضوع ازف) ميتواند معلول
دسترسپذيری محدود مقاالت همايشها در مقايسه با مقاالت مجالت در نظام اطالعرساني توزيدات
علمي فارسي باشد؛ ب) ممکن است ناشي از اين نکته باشد که اساتيد اوزۀ فلسفه هنوز باور جدیای به
بهرهبرداری از مقاالت همايشها در توزيدات علمي نيافتهاند؛ ج) ااتماال برآمده از سط ،علمي
پايين مقاالت همايشها باشد؛ د) شايد هم معلول تلفيقي از اين عوامل همراه با عوامل ااتمازي ديگر
باشد.
از آنجا که مقاالت کنفرانسهای انگليسيزبان نوعا دسترسپذيری گستردهتری دارند و نيز ميتوان
برخي کنفرانسهای انگليسيزبان با قوت علمي را يافت که نتايج آنها در نگارش مقاالت فارسي مورد
استفاده قرار گيرد ،آمار پايين بهرهگيری از مجموعه مقاالت همايشها فارسي ( 8,18درصد) ،عربي
( 8درصد) و انگليسي ( 8,51درصد) بهعنوان مآخذ نگارش مقاالت ،گواهي ميدهد که در اين ميان ،عامل
ب يعني باور نداشتن به امکان بهرهبرداری از نتايج همايشها و کنفرانسهای علمي ،قویتر از ساير
عوامل است و موارد ازف و ج ،ااتماالت ضعيفتری هستند.
 .6نوآوری و تعداد استنادها .يکي از شاخصههای مقاالت مروری نسبت به مقاالت پژوهشي ،اجم
بيشتر استنادها و گاهي هم مآخذ آنهاست (عطاپور ،نوروزیچاکلي و اسنزاده .)63 :1744 ،ديديم که
مقاالت فلسفي مورد پژوهش نيول و کيلسي ( )1886به طور متوسط تعداد  14،7استناد آن هم با اجم
باالتری از استناد به مقاالت داشتهاند اما مقاالت عمدتا فارسي در پژوهش ااضر ،به طور متوسط ،تعداد
 88،11استناد داشتهاند که عمدۀ آن هم به منابع کتابي است .يعني هر مقازۀ فلسفي در پژوهش نيول و
کيلسي ( )1886بهطور ميانگين به ادود  18منبع کتابي و هر مقازۀ فلسفي در پژوهش ما بهطور ميانگين
به ادود  81منبع کتابي 18استناد داده است.
مسلما استناددهي به خودی خود مطلوب و نشانهای از مراعات اخالح پژوهش است اما هر دو نشانۀ
فوح؛ يعني رقم نسبتا باالی تعداد استناد در مقاالت مورد پژوهش ما نسبت به جامعۀ پژوهشي نظير و نيز
استناد کمتر به مقاالت در عين استناد بيشتر به کتابها بازهم ازجمله مواردی هستند که ممکن است
نشانهای از خأل پژوهش نوآورانه و نظريهپردازانه در اين مقاالت باشند .معنای اين سخن اين نيست که
نشريات علمي پژوهشي بايد به صورت دستوری و ساختگي ،کاهش استناد را در دستور کار قرار بدهند
بلکه اين روندی است که بهطور طبيعي با افزايش اجم نوآوری و عرضۀ سخن نو در يك اوزۀ علمي
ااصل خواهد شد .به بيان ديگر ،ااتماال ارائۀ سخن نوآورانه با اين اجم استناد آنهم عمدتا به منابع
کتابي ،بهسختي جمع ميشود.
 .5مقاالت با چند نويسنده .در پژوهش همايي و همکاران ( )1781ادود  1درصد و در پژوهش دادگر و
همکاران ( )1744ادود  6درصد از مقاالت فلسفي نگارش شده ،ااصل فعازيت دو يا چند نويسنده بودند
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و اين عدد در پژوهش کنوني ما ادود  77درصد بود و در بسياری از مجموعههايي که هنوز تحليل
استنادی دقيقي نشدهاند چنين وضعيتي وجود دارد.
معموال شکلگيری کار پژوهشي جمعي و سپس انتشار جمعي يافتههای آن در قازب يك مقازه ،غازبا
در علوم تجربي ،فني ،پايه و پژوهشها و پيمايشهای ميداني مانند :جامعهشناسي و روانشناسي رخ
ميدهد و کمتر در اوزههای محض و نظری مانند فلسفه؛ کما اينکه پژوهش تيو و کار ( )1888در يکي
از اوزههای علوم طبيعي همين مدعا را نشان ميدهد .شکلگيری مقازۀ پژوهشي و بهطور کلي يك کار
پژوهشي جمعي در اوزۀ فلسفه بهعنوان يك اوزۀ محض و نظری ،به خاطر مرز باريك ميان افقهای
فکری مختلف ،کار نظری دشوار و پرچازشي است چون در اين قبيل اوزهها« ،تفاهم اداکثری» ،دير به
دست ميآيد و «تفاهم اداقلي» هم مطلوب اصحاب دانشمندان نظری نيست .به همين دزيل ،در يك
مقازۀ منتشر شدۀ فلسفي با دو يا چند نويسنده ،چند ااتمال پيش روی ماست .يا همۀ نويسندگان مقازه،
اين فرايند دشوار و پرچازش دستيابي به تفاهم فلسفي و سپس بيان آن در يك مقازۀ فلسفي را پيمودهاند؛
يا آنکه يکي از نويسندگان در برابر تمام يا برخي از مواضع طرح شده در مقازه ،تسام/،تمکين نموده و
واقعا تمام مواضع فلسفي مندرج در مقازه را نپذيرفته يا آنکه اساسا بر برخي از آن مواضع اااطه نيافته
است؛ در غيراينصورت ،درج نام برخي نويسندهها در مقازه ،ميتواند غيرواقعي باشد .بديهي است هر يك
از اين ااتماالت ،نسبت خاصي با هنجارهای رايج در اخالح پژوهش دارند.
 .4سهم ناچيز توزيدات بومي در توزيدات جهاني .نکتۀ قابلتوجه در پژوهش نيول و کيلسي ()1886
اين است که به هر دزيل ،سهم منابع غيرانگليسي ازجمله فارسي و عربي ،در توزيد مقاالت انگليسي بسيار
ناچيز است؛ در اازيکه برخي از مقاالت انگليسيزبان وجه مستشرقانه ،برخي از آنها وجه دينشناسانه و
برخي هم وجه هنری دارند و منابع عربي و فارسي ميتوانست در مآخذ آنها اضور داشته باشد که به
داليل متعدد از جمله رعايت نکردن دقيق روشها و استانداردهای شناختهشدۀ پژوهشي در توزيد اين
متون بازميگردد.
 .8گرايش زباني مآخذ مقاالت .در پژوهش ااضر ادود  57درصد از مآخذ مقاالت ،غيرفارسي
(انگليسي و عربي) بودند که  61درصد آن انگليسي است در اازيکه پژوهشهای مشابه قبلي (همايي و
همکاران 1781؛ دادگر و همکاران 1744؛ اشتری  ،)1748سهم استناد به زبان عربي را در آثار فلسفي
بيش از ديگر زبانها عنوان کرده بودند .دو عامل ميتواند در اينجا نقش داشته باشد :نخست ،غلبۀ سهم
مقاالت فلسفۀ اسالمي در قلمرو آن پژوهشها که در پژوهش ااضر ،با توجه به تعدد اوزههای علمي
مقاالت ،ادود  18درصد است .دوم هم اينکه در پژوهشهای پيشين ،تمامي مقاالت ،به زبان فارسي
بودند و در پژوهش ااضر ،مقاالت انگليسي هم در بين مقاالت مورد مطازعه وجود دارند و ااتماال همين
تفاوت زبان نگارش است که تا اد بسيار زيادی بر روی زبان منابع مورد استناد تأثيرگذار بوده است .اما از
سوی ديگر ،اين موضوع ،ميتواند ااکي از فقر منابع داخلي برای پشتيباني از پژوهشهای نوآورانه نيز
باشد؛ منابعي که يا نيستند يا هستند و توان پشتيباني ندارند.
شايد همين موضوع؛ يعني تفاوت يا شباهت زبان منابع مورد استفاده در اوزۀ فلسفه با زبان نگارش
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آثار بتواند يکي از زمينههای پژوهشهای بعدی در اوزۀ تحليل استنادی مقاالت و توزيدات علمي فلسفي
باشد و نتايجي را در اوزۀ اصازت توزيدات علمي به دست دهد.
 .18خوداستنادی نويسنده و خوداستنادی مجله 151 .مورد خوداستنادی نويسنده (معادل  8,81درصد
کل استنادها) نشان ميدهد که در اازت کلي نويسندگان مقاالت بررسي شده ،عالقۀ قابل مشاهدهای
هم به «استناد به آثار پيشين خود» نسبت به «استناد به ديگر منابع» نشان ندادهاند .همانطور که قبال
اشاره کرديم اصوال در نظامهای علمسنجي به خوداستنادیها نگاه چندان مثبتي وجود ندارد چون گاهي
موجب افزايش ساختگي ضريب تأثير 16يك مقازه يا يك نشريه است .اما از جهتي ديگر ،رقم نزديك به
صفر برای خوداستنادی يك نويسنده ،در اوزههای نظریتری مانند فلسفه ميتواند نشانهای از تفرح و
پراکندگي موضوعي اوزههايي باشد که نويسنده در آن اوزهها قلم ميزند؛ چون در صورت وجود ارتباط
موضوعي ميان منشورات مختلف يك نويسنده ،دست کم در نگارش «مرور پيشينۀ» کارهای انجام شده
در آن اوزۀ علمي که يکي از بخشهای يك مقازۀ استاندارد محسوب ميشود ،يادکرد نويسنده از اثر
پيشين خود ،محتمل و قابل تصور است .خوداستنادی معتدل و غيرساختگي ،در مواردی ميتواند نشانۀ
پيگيری و تداوم دغدغههای پژوهشي يك نويسنده و بنا کردن پژوهشهای جديد بر پژوهشهای پيشين
او باشد .گرچه در اين موارد مهم است که نويسنده به کدام بخش از مقاالت و آثار پيشين خود استناد
ميدهد :به نتايج و يافتههای پژوهشهای قبلي خود يا بدنه و بخشهای مياني آنها؟
در خوداستنادی مجله؛ يعني استناد نويسندگان به مقاالت قبلي نشريۀ اکمت و فلسفه هم فقط 18
مورد خوداستنادی مجله در استنادها مشاهده شد که با توجه به تعداد کل استنادها ( 17868استناد) رقم
بسيار ناچيزی است .اين رقم ناچيز هم دو دالزت ااتمازي از پي خود دارد :دالزت مثبت بر عدم
شکلگيری خوداستنادیهای ساختگي برای افزايش مصنوعي ضريب نفوذ نشريه و دالزت منفي دال بر
عدم اضور يافتهها و مقاالت اين نشريه به عنوان متکای توزيدات جديد فلسفي.
در پايان ،گفتني است که برخي وجوه انتقادی اين بررسي ،به معنای نفي دستاوردهای ارزشمند نشريۀ
اکمت و فلسفه در طول سالها فعازيت آن نيست بلکه دالزتهايي مبتني بر تحليل استنادی صورت
گرفته در قلمرو اين پژوهش به ميان آمده است و هدفي جز توسعۀ علمي در اوزۀ توزيدات بومي فلسفي
و بهبود روشهای نگارش و تدوين مقاالت را دنبال نميکند.
پینوشتها
1. Citation Analysis
2. Content Analysis
3. Citation Behavior
4. Knievel and Kellsey
5. Knievel
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7. Transactions of American Philosophical Association
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8. Buchanan & Herubel
9. Georgas & Cullars
10. Tiew & Kaur
11. Natural Rubber Research
12. Kumar & Raghunadha Reddy
13. Paraphrasing

 . 18دو عدد اخير ااصل تقسيم ميانگين تعداد استنادهای هر پژوهش به ميانگين تعداد مآخذ کتابي
است.
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