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الگوی تولید و نشر علمی مقاالت
 50 شمارة فصلنامة نوآوری های آموزشی

تحلیل استنادی و هم نویسندگی
 شماره های )55-5( در سال های 1382-1394

پژوهش حاضر به تحلیل استنادی و هم نویسندگی مقاله های منتشرشدة فصلنامة نوآوری های آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، طی سال های 1394-1382، با هدف بررسی وضعیت موجود روابط 
علمی و ترسیم ساختار علمی این حوزه پرداخته است. روش پژوهش تحلیل استنادی است و برای تحلیل 
داده ها از نرم افزار اکسل و یو سی نت ونت دراو استفاده شده است. نتایج نشان داد در این بازة زمانی )50 
شماره( در مجموع 365 مقاله با میانگین هر شماره 7 مقاله منتشر شده است. 35 مقاله به زبان انگلیسی 
و 330 مقاله به زبان فارســی است. تعداد کل استنادها 11527 و میانگین استناد به ترتیب در هر شماره 
41.92 درصد و در هر مقاله 40. 16 درصد است. کتاب ها با 39.43 درصد استنادها در رتبة اول و نشریات با 
36.47 درصد رتبة دوم را دارند. استناد به منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی است. سهم هیئت تحریریه 
در تألیف مقاله 17.80 درصد اســت. تعداد نویسندگان 778 نفر بوده که از این تعداد 30.85 درصد زن و 
69.15 درصد مرد هستند. 51.55 درصد مؤلفان فقط یک مقاله منتشر کرده اند که به 60 درصد پیش بینی 
قانون لوتکا نزدیک اســت. 33/69 درصد مقاله ها تک نویســنده و 66.30 درصد مشترک تدوین  شده 
است. وابستگی سازمانی نویسندگان با دانشگاه های دولتی و دانشگاه تهران جمعاً 9.68 درصد و در صدر 
است. حمیدرضا عریضی، با شانزده مقاله، از پرکارترین نویسندگان است. تراکم شبکه 0.0057 و شبکة 
هم نویسندگی در این مجله ضعیف است. کتاب روان شناسی پرورشی علی اکبر سیف با 1.72 درصد فراوانی 
پراستنادترین کتاب و فصلنامة نوآوری های آموزشی با 25.05 درصد پراستنادترین نشریه است. تقویت 
شبکة هم نویسندگی و اتخاذ معیارهایی جهت بهبود الگوی رفتار استنادی نویسندگان پیشنهاد شده است.

تحليلاستنادی،كتابســنجی،فصلنامةنوآوریهایآموزشی،تحليلهمنویسندگی،كليدواژهها:
رفتاراستنادی
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مقدمه
تولیدات علمی به عنوان شاخصی از فعالیت های نظام علمی کشورها، کانون توجه سیاست گذاران است 
و علم ســنجی1 رايج ترين روش ارزيابی فعالیت های علمی است )عصاره، حیدری، زارع فراشبندی، حاجی 
زين العابدينی، 1388(. براون، گلنزل و شوبرت2 ) 1985( علم سنجی را روش تحلیل کمی بروندادهای علمی 
می دانند که درواقع، مبتنی بر تحلیل استنادی است )نوروزی چاکلی، 1388(. وانگ، کیو و يو3 )2012( بیان 
کرده اند که از عملکردهای کلیدی تحلیل استنادی پی بردن به ارتباطات علمی بر اساس رفتار استنادی4 نويسنده 
است. آشمن5 )2009( می گويد، تحلیل استنادی به عنوان ابزاری برای ارزيابی کیفیت مجموعه آثار علمی است 
و نتیجة آن نشان می دهد که دانشمندان و متخصصان در پژوهش علمی از چه منابعی بیشتر استفاده کرده اند. 
به اين ترتیب رشــد ارتباطات علمی و شــیوه های آن کاماًل شناخته می شود. بر اين اساس تحلیل استنادی 
چشم انداز سودمندی برای کانال ارتباطات علمی، توسعه و اندازه گیری عملکرد پژوهشی يک حوزة پژوهشی 
)شــوبرت6، 2002؛ هو و روسويوآ7، 2009( بررسی وضعیت علم در کشورهای درحال توسعه )آروانیتیس، 
وســت و گايالرد8، 2000( و يا يک تصوير کلی از تولید علمی در يک کشــور )گوتیه9، 1998( اســت.

اساسی ترين فرآينِد پژوهْش ارتباطات است و ارتباطاِت علمی10 مرکز ثقل رشد و توسعة جامعة علمی 
اســت. ارتباطات علمی، يعنی اينکه دانشمندان در هر رشــته، چگونه اطالعات و دانش خود را از طريق 
کانال های رسمی و غیررسمی اشاعه می دهند )برگمان11، 1990(، يعنی کاری که عموماً از طريق رسانه های 
مختلف از جمله کتاب، مقاله های مجله، مجموعه مقاله های کنفرانس و از اين قبیل انجام می شود )ناگوا12، 
2007(. در بین اين رسانه ها، نشريات و مجله ها با انتشار مقاالت، اصلی ترين کانال اشاعة پژوهش و تفسیر 
پیشرفت های علمی هستند. مقاله نويس مناسب ترين شیوه در اشاعة اطالعات، انتقال دانش و انتشار نوآوری ها 
در يک حرفه است )شوبرت، 2002( و مهم ترين ابزار ارتباط علمی به شمار می رود )سن و زينب13، 1996(. 
استناد، يکی از عناصر شاخص در نگارش علمی است و نقش بارزی در تولید و نشر اطالعات يک  رشتة 
علمی دارد، دانش به جای اينکه به عنوان ايده های انتزاعی و دانش ذهنی در ذهن افراد ادراک شود، طوری که 
برای ديگران قابل مشاهده نباشد، از طريق استناد به جامعه به حوزة دانش عینی وارد می شود )بارنت، هو،کیم 
و پــارک14، 2011؛ بروگمانز15، 2013(. درواقــع ارزش يک مقالة علمی بر مبنای تأثیری که در مقاله ها و 
نوشته های بعدی )حضور در مجموع منابع و مآخذ آن ها( می گذارد تعیین می شود )حري و نشاط، 1381(. 
ازآنجاکه تاکنون پژوهشی در مورد تحلیل استنادی فصلنامة نوآوری های آموزشی صورت نگرفته است، 
در اين پژوهش با استفاده از رويکرد علم سنجی به شیوة تحلیل استنادی، اين فصلنامه را با هدف آگاهی و 
دسترسی به اطالعات اين حوزه مورد ارزيابی و تحلیل قرار می دهیم »الگوی تولید علم« الگوی نشر و رفتار 
استنادی نويسندگان و همکاری گروهی و میزان مشارکت علمی محققان را در تدوين مقاله های منتشرشدة 
فصلنامه مورد ارزيابی قرار می دهد تا بدين وسیله نمايی از روند و قالب کلی الگوی نشر و الگوهای ارتباط 
علمی اين فصلنامه و فعالیت علمی در حوزة نوآوری های آموزشی ارائه گردد. عالوه بر اين، با بررسی شبکة 

هم تألیفی، دانش جديدی برای امکان تبادل علمی در اين حوزه شناسايی خواهد شد.
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بيانمسئله
فصلنامة نوآوری های آموزشی، از مجله های علمی- پژوهشی کشور در موضوع آموزش وپرورش است. 
به استناد مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اولین شمارة آموزشی، تحلیلی 
و پژوهشــی اين فصلنامه در پايیز 1381 منتشر گرديد. بر اساس  نامة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
شــمارة ۳/۲۹۱۰/۱۱۲ مورخ ۸۳/۲/۲۲  و رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشريات علمی، اين فصلنامه درجة 

علمی- پژوهشی را کسب کرده و از زمستان سال 1382 درجة علمی روی مجله چاپ شد.
به استناد مادة 1 آيین نامة تعیین اعتبار نشريات علمی کشور مصوب 1390/11/8 کمیسیون نشريات علمی 
کشور، نشريات علمی- پژوهشی به نشرياتی اطالق می شود که مقاله های آن به ارائة يافته های جديد علمی 
حاصل از طرح های پژوهشی، پايان نامه ها و رساله ای تحصیلی و ساير موارد پژوهشی اعم از پژوهش های 
بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای يا ارائة نظريه يا روش جديد در حل 
مسائل و توسعة علم و يا فناوری که از دو ويژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد، می پردازد و با هدف پیشبرد 
مرزهای علمی و فناوری ارائه می شود )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390(. اين 
فصلنامه در زمینه های علوم تربیتی و نوآوری های آموزشی و موضوعات مرتبط با آن، مقاله می پذيرد. اکنون 
با گذشــت حدود 16 سال از آغاز انتشار اين فصلنامه، ارزيابی فعالیت های انجام شده در آن، برای مشاهده 
ارتباطات علمی و الگوی تولید علمی و برنامه های مناســب برای ارتقای کیفیت ضروری به نظر می رسد. 
تیو16 )1997( واوتاپ17 )2008( معتقدند که تحلیل استنادی، تحلیل محتوا و ضريب تأثیر18 شاخص های 
عملکردی کلیدی و عمومی ترين ســنجه برای نشريات و گزارش های پژوهشی استفاده می باشند )وايلز، 
اولدز و ويلیامز19، 2010(. مهم ترين هدف پژوهش های تحلیل استنادی تأثیر استناد بر نشر علمی و توسعة 
حوزة دانش موضوعی در هر رشته است. به منظور بررسی ساختار فعالیت های علمی و الگوی پژوهشی از 
تکنیک تحلیل استنادی استفاده می شود )گوپتا و راتان20، 2013(. تحلیل استنادی و تحلیل هم نويسندگی21 
از روش های علمی و معتبر برای ارزشــیابی مقاله های مجالت به شــمار می روند و ترســیم نقشة روابط 
هم نويسندگی مجله، بخشی از روابط علمی در حوزة نوآوری های آموزشی را نمايان می کند. به همین دلیل، 
مقاله های منتشرشــده در اين فصلنامة علمی با اين روش ها ارزيابی می شــود تا الگوی نشر علمی و رفتار 

استنادی نويسندگان در تدوين مقاله ها به شیوة علمی تحلیل گردد.

é پرسش های پژوهش
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اســتنادی و تحلیل روابط هم نويسندگی مقاله های منتشرشده و بررسی 
وضعیت الگوهای رفتار اســتنادی نويسندگان در 50 شمارة فصلنامة نوآوری های آموزشی است. به منظور 

دستیابی به هدف کلی پژوهش، اين پرسش ها درباره جامعة مورد پژوهش، مطرح می شود:
1. تعداد کل مقاله های منتشرشده، به تفکیک سال و زبان نگارش، چقدر بوده است؟

2. تعداد اســتنادهای مقاله ها و میانگین استنادها در هر مقاله و شماره و وضعیت خوداستنادی چگونه 
است؟



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

الگوی تولید و نشر علمی مقاالت 50 شمارة فصلنامة نوآوری های آموزشی: تحلیل استنادی و هم نویسندگی شماره های )55-5( در سال های ...

84
ë شمارة 62 

ë سال شانزدهم 
ë تابستان 1396

3. رفتار استنادی نويسندگان مقاله ها، انواع محمل های اطالعاتی و توزيع استنادهای مقاله ها از نظر زبان 
فصلنامة نوآوری های آموزشی در بازة زمانی 1382-1394 چگونه است؟

4. پراستنادترين منابع مورد ارجاع نويسندگان کدامند؟
5. سهم هیئت تحريريه در تولید مقاله ها به چه میزان است؟

6. توزيع مقاله ها بر اساس نويسندگان )فردی و گروهی( و بر اساس جنسیت چگونه است؟
7. آيا توزيع نويسندگان مقاله ها با قاعدة لوتکا22 مطابقت دارد؟

8. توزيع فراوانی نويسندگان فصلنامة نوآوری های آموزشی در بازة زمانی 1382 - 1394 چگونه است و 
پرکارترين نويسندگان چه کسانی هستند؟

9. مقطع تحصیلی نويسندگان مقاله ها و مرتبة علمی آن ها به چه صورت است؟
10.  وابستگی سازمانی نويسندگان و مراکز فعال در تولید مقاله ها کدام هستند؟

11. میزان مشارکت نويسندگان در تألیف گروهی و نگاشت نقشة علمی روابط هم نويسندگی در جامعة 
مورد پژوهش چگونه است؟

پيشينه
در خصوص تحلیل استنادی مقاله های منتشرشده در نشريات علمی حوزه های مختلف، پژوهش های 
متعددی انجام شــده اســت، اما بررسی ها نشــان می دهد که در حوزة تعلیم وتربیت تعداد پژوهش هاس 
اندک اســت. بررسی و تحلیل استنادی مقاله ها و مجالت کشور در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از 
پژوهشــگران بوده است که نشان دهندة اهمیت مطالعات استنادی در حوزه های گوناگون پژوهشی است. 
برخی از پژوهش های سالیان اخیر از جمله عبارت است از: تحلیل استنادی فصلنامة معرفت فلسفی )همايی، 
سلیمانی و افشار، 1390(، مجله سالمت کار ايران )علی گل، امان اللهی و فرشاد، 1390(، فصلنامة مطالعات 
انقالب اســالمی )زارعی و صديقی، 1392(، مجلة ايرانی زبان و ادبیات عربی )احمدی، سلیمی و فتحی، 
1392(،  فصلنامة مطالعات راهبردی )زارعی و خداداد شهری، 1393(، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی )علی 
نژاد چمارکتی، 1393(، نشرية مهندسی فرهنگی )آقا محمدی و بصیر نیا، 1393(، فصلنامة پیاورد سالمت 
)قاضی میرسعید، کلبادي نژاد، ممتازان و محمدي، 1394(، فصلنامة علمی - پژوهشی نقد ادبی )مروتی و 

حسامپور، 1394( و فصلنامة مطالعات ملی )زارعی، آذربخش و خداداد شهری، 1394(.
رضايت ) 1394( تحلیل استنادی مقاله های چاپ شده در فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت را که 
شامل 81 مقالة چاپ شده در 13 شماره از مجله طی سال های 1393 - 1389 است، با روش تحلیل استنادی 
انجام داده اســت. يافته ها نشان داده که مشارکت نويســندگان در مجموع 73 درصد از مقاله ها به صورت 
گروهی و تنها 27 درصد آن ها به صورت انفرادی )تک نويســنده( تولیدشــده و که از نظر نويسنده بیشتر 
نويسندگان مجله را مردان با 52 درصد نوشته اند و بیشترين سطح تحصیالت نويسندگان را مقطع تحصیلی 
دکتری با 56 درصد تشکیل می دهد. میان منابع مورد استفاده 82 درصد منابع به زبان فارسی و 20 درصد 
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از منابع روزآمد بوده است. میانگین کل منابع مورد استفاده 26/2 منبع به ازای هر مقاله و کتاب با 74 درصد 
پراستنادترين منبع است.

مازماکادو، خیمنز فانخول و آداموزپوودانو23 )2014( با تحلیل اســتنادی نشريات آموزش و تحقیقات 
آموزشی24 در زبان اسپانیولی الگوهای استناد اين نشريات را بر اساس گزارش استنادی مجالت25 بر اساس 
چهار شاخص: درصد انواع منابع مرجع، میانگین منابع مرجع در هر مدرک، طول عمر منابع و فراوانی تعداد 
استنادها در مجالت تحلیل کردند. نتايج نشان داد که بیش از نیمی از منابع به مجالت و نشريات استناد کرده اند.
گريفین26 )2016( تحلیل استنادی عناوين نشرياتی را که توسط دانشجويان در 20 پايان نامه در حوزة 
فناوری آموزشی، طی سال های 2005 تا 2010 بررسی و آن ها را بر اساس بسامد استفاده و بیشترين درصد 
استناد نشريات رتبه بندی کرد. نتايج نشان داد که 84/2 درصد استناد نشريات در حوزه های آموزش، علوم 
اجتماعی و فلسفه است و به منابع اطالعاتی با کمتر از 10 سال استناد شده است. پیشنهاد شده است هر شش 

سال يک بار تحلیل استنادی انجام شود.

روشپژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی اســت که با اســتفاده از روش علم سنجی به تحلیل استنادی و روابط 
هم نويسندگی پژوهشگران حوزة نوآوری های آموزشی می پردازد. گالنژل27 ) 2003( کتاب، جزوه، گزارش، 
پايان نامه و مقاله های منتشرشده در مجالت و نشريات را واحد تحلیل استنادی تعريف کرده است. ازاين رو، 
مقالة علمی منتشرشده در مجالت علمی که داوری می شوند واحد مناسب برای اين مطالعات است )برگمان 
و فرنر28، 2002(. در اين پژوهش همچنین به منظور مصورسازی شبکة هم نويسندگی از طريق روش تحلیل 
شــبکه استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش، تمام مقاله های منتشرشده از شمارة 5 تا 55 در فصلنامة 
نوآوری های آموزشی در بازة زمانی 1382 تا 1394 است و برای اين کار، تمام منابع مقاله ها مورد بررسی قرار 
گرفت. با مراجعه به آرشیو نشريات ادارة کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش 50 شمارة فصلنامه در اختیار 
پژوهشگر قرار گرفت. جامعة آماری از شمارة 5، يعنی اولین شماره ای که مجوز علمی- پژوهشی دريافت 
شده است؛ تا شمارة 55 بود که آخرين شمارة منتشرشده در زمان انجام اين مطالعه است. بررسی مقاله ها در 
دو بخش صورت گرفت؛ بخش اول اطالعات هر شمارة مجله و مقاله های منتشرشده مثل تعداد مقاله ها در 
هر شماره، تعداد استنادها، زبان نگارش، انواع محمل ها و اطالعات نويسندگان شامل جنسیت، وابستگی و 
مرتبة علمی در يک فايل متشکل از صفحات گسترده اکسل 2010 به طور جداگانه ذخیره گرديد و با توجه 
به پرسش های مطرح شده، جداول تدوين و تکمیل شد. سپس اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار 
19spss روش هــای آمار توصیفی نظیر توزيــع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین مورد تجزيه وتحلیل قرار 

گرفت. در بخش دوم نیز پس از تدوين جداول اطالعات نويسندگان برای تهیه ماتريس های هم نويسندگی 
 Net draw و بستة مکمل آن يعنی Ucinet از نرم افزار صفحه گستر اکسل و برای تحلیل داده ها از نرم افزار

استفاده گرديد.
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یافتههایپژوهش
پاسخ سؤال اول؛ تعداد کل مقاله های منتشرشده به تفکیک سال انتشار و زبان نگارش

جدول شمارة 1 بیانگر نتايج به دست آمده تعداد کل مقاله های منتشرشده بر اساس سال نشر، شمارة 
فصلنامه و تعداد مقاله های منتشر شده است.

 جدول 1   تعداد کل مقاله های منتشرشده به تفکیک سال                                                                                                                         

تعداد مقالهشمارة فصلنامهسال نشرتعداد مقالهفصلنامهسال نشر

7شماره 7138831شماره 13825
7شماره 632شماره 6

1383

6شماره 7

1389

7شماره 33
7شماره 634شماره 8
7شماره 635شماره 9
7شماره 636شماره 10

1384

5شماره 11

1390

7شماره 37
7شماره 538شماره 12
7شماره 639شماره 13
7شماره 640شماره 14

1385

6شماره 15

1391

7شماره 41
8شماره 642شماره 16
7شماره 743شماره 17
8شماره 744شماره 18

1386

6شماره 19

1392

8شماره 45
6شماره 746شماره 20
7شماره 747شماره 21
7شماره 1948شماره 22
8شماره 23

1393

8شماره 49

1387

7شماره 1650شماره 24
7شماره 651شماره 25
7شماره 752شماره 26
7شماره 27

1394
6شماره 53

7شماره 754شماره 28

1388
8شماره 755شماره 29
365جمع7شماره 30
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 اطالعات جدول 1. نشــان می دهد که در 50 شــمارة فصلنامه 365 عنوان مقاله منتشرشده است. 
فاصلة زمانی انتشار فصلنامه، انتشار 4 شماره در سال و با فرمت چاپی است. بر اساس بند 20 آيین نامة 
تعیین اعتبار نشــريات علمی کشور مصوب 1390/11/8 کمیســیون نشريات علمی کشور، الزم است 
تعداد مقاله های چاپ شــده در هر شماره مشخص و تقريباً ثابت باشد و تعداد مقاله در هر نشريه کمتر 
از 6 مقاله نباشــد )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390(. نتايج نشان دهندة اين 
است که نظم فصلی انتشــار فصلنامه رعايت شده است ولی در گنجاندن تعداد مقاله ها در هر شماره، 
نظم يکسانی درروند انتشار ديده نمی شود؛ به طوری که تعداد شماره های چاپ شده در هر سال، متفاوت 
است. شماره های 11 و 12 با 5 مقاله کمترين تعداد مقاله را داشته اند و در برخی شماره ها 6 مقاله ديده  
شد؛ به طورکلی میانگین مقاله های منتشرشده 7 مقاله است. بیشترين مقاله ها به ترتیب در سال 1386 و 
1387 با میانگین 8 و 9 مقاله به چاپ رسیده است. تعداد 35 مقاله به زبان انگلیسی در دو شمارة 22 و 

24 به صورت ويژه نامه منتشر شده و 330 مقاله به زبان فارسی به نگارش درآمده است.

پاسخ سؤال دوم؛ تعداد کل استنادهای مقاله ها و میانگین استنادهای در هر شماره و مقاله و وضعیت 
خوداستنادی

در جدول شــمارة 2 تعداد و میانگین مقاله ها، اســتنادها و خوداستنادی در مقاله ها به تفکیک سال 
انتشار در هر شــمارة مجله و مقاله همچنین میانگین ضريب تأثیر )بر اساس اطالعات پايگاه استنادی 

علوم جهان اسالم29( ارائه شده است.

 جدول 2   تعداد و میانگین مقاله ها، تعداد و میانگین استنادها و خوداستنادی                                                                                                                         

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

دورة 
زمانی 

استناد
365 21 29 28 30 28 28 28 43 45 26 22 24 13 تعداد مقاله ها

7/065 7 7/25 7 7/5 7 7 7 8/6 9 6/5 5/5 6 6/5 میانگین مقاله ها

11527 697 928 984 1005 1121 929 889 1247 1003 1024 759 643 298 تعداد استنادها

16/23 17/79 15/53 17/67 17/12 19/77 16/44 15/87 17/37 13/9 19/42 16/63 13/3 10/57  میانگین استناد
در مقاله

379 10 15 36 35 50 44 25 32 41 36 15 27 13  خوداستنادی
مؤلف

114 3 6 6 10 10 19 8 18 10 16 6 2 0  خوداستنادی
مجله

- 0/137 0/138 0/137 0/158 0/163 0/15 0/162 0/144 0/231 0/081 0/104 0/102

میانگین 
ضریب تأثیر 

)بر اساس اطالعات 
پایگاه استنادی علوم 

جهان اسالم(
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بر اســاس اطالعات جدول شمارة 2. از طريق شمارش استنادها و تحلیل داده های صفحه گسترده 
فايل اکسل نتايج زير به دست آمد:

تعداد کل استناد مقاله ها در مجموع 11527 منبع و میانگین استناد به منابع در هر شماره 41.92 است. 
بیشــترين استناد به منابع انگلیسی در شــمارة 24 فصلنامه با 375 منبع، بیشترين استناد به منابع فارسی 
در شمارة 40 با 347 منبع و کمترين استنادها در شمارة 7 با 130 منبع را دارند. مقاله با عنوان »نگاهی 
تحلیلی بر عملکرد هنرســتان های کاردانش« در شمارة 16 با 118 مرجع دارای بیشترين استناد است. 
میانگین اســتناد در هر مقاله 16.40 و بیشترين میانگین استناد 19/42 مربوط به سال 1385 است. مقالة 
اکرم يغمائیان با عنوان »معرفی ســبک APA جهت استفاده نويسندگان و پژوهشگران« در شمارة 55، 
مقالة محمود مهرمحمدی با عنوان »چکیدة تفصیلی مقاله نوئل گاف« در شــمارة 21 و مقالة انگلیسی 

دکتر کاردان در شمارة 22 بدون استناد است.
بیشــترين خوداســتنادی مجله، در سال 1387 بوده که 19 فراوانی داشــته است و با ضريب تأثیر 
0/163 در باالترين رتبة اين بازة زمانی قرار دارد. بیشــترين خوداســتنادی مؤلف در سال 1389 بوده 
و 44 فراوانی داشــته است. در اين تحلیل حســین لطف آبادی با 22 مورد خوداستنادی در شماره های 
17،11،20،9،21،24، عابد بدريان با 16 مورد خوداســتنادی در شــماره های 48، 34، 28، 44، 36، 54 
و بی بی عشــرت زمانی با 13 مورد خوداستنادی در شــماره های 36، 23، 27 به ترتیب بیشترين رتبة 

خوداستنادی مؤلف را دارا هستند.

پاســخ سؤال سوم؛ در خصوص رفتار استنادی نویسندگان مقاله ها با استفاده از انواع محمل های 
اطالعاتی و زبان منابع مورد استناد

 جدول 3   فراوانی استفاده انواع محمل های اطالعاتی                                                                                                                         

زبان 

نوع محمل

جمع کلسایر زبان هازبان عربیزبان انگلیسیزبان فارسی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

174415.12267523.201161.006300.26456539.43کتاب

8787.61332628.850000420436.47نشریه

5524.780000005524.80طرح پژوهشی

1961.701191.0500003152.75مقالة کنفرانس
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زبان 

نوع محمل

جمع کلسایر زبان هازبان عربیزبان انگلیسیزبان فارسی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1821.582602.2500004423.90سند

6465.601691.4700008157.07پایان نامه

440.385044.3800005484.75منبع دیجیتال

424236.80713961.931161.006300.2611527100جمع

بــر پايه اطالعات جدول 3 در بین محمل ها و منابع اطالعاتی به طورکلی کتاب با 39.43 درصد در 
رتبة اول قرارگرفته است؛ به اين ترتیب کتاب اولین محمل نويسندگان مقاله های فصلنامه است. بعد از 
کتاب، نشــريات با اختالف اندک 36.47 درصد رتبة دوم را دارند. در بین منابع فارسی کتاب با 15.12 
درصد بیشتر استناد شده است و پس ازآن نشريات با 7.61 درصد، طرح های پژوهشی که عموماً با هزينه 
مالی ســازمان پژوهش و برنامه ريزی انجام شده است با 4.78 درصد، مقاله های کنفرانس ها و همايش ها 
1.70 درصد و اسناد فارسی شامل اسناد باالدستی از جمله سند تحول و اسناد تولیدی سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی موجود در بانک مرکز اسناد با 1.58 درصد، پايان نامه با 5.60 درصد و منابع ديجیتالی با 
0.38 درصد کمترين اســتناد در زبان فارسی را دارد. در بین محمل ها و منابع انگلیسی بیشترين استناد 
نشــريات با 28.85 درصد و بعدازآن کتاب با 28.85 درصد، منبع ديجیتال با 4.38 درصد، ســند شامل 
اســناد اريک )ERIC( و اسناد يونســکو و مراکز بین المللی با 2.25 درصد، پايان نامه با 1.47 درصد و 
مقاله هــای کنفرانس و همايش با 1.05 کمترين درصد اســتناد را دارند. همچنین بر اســاس اطالعات 
جدول تعداد 4242 )36.80 درصد( منبع فارســی و تعداد 7139 )61.93 درصد( منبع انگلیسی، تعداد 
5، )0.043 درصد( منبع آلمانی تعداد 25 منبع فرانسه و تعداد 116 منبع عربی، )1.006 درصد( است. 
اســتناد به منابع فارسی کمتر از منابع انگلیسی است. کمترين استناد به زبان آلمانی 0.043 درصد را به 

خود اختصاص داده اند.

پاسخ سؤال چهارم؛ پراستنادترین منابع مورد ارجاع نویسندگان
استناد به نويسندگان معروف و شــاخص در حوزة علمی، از مواردی است که در تحلیل استنادی 
مورد توجه است. در نوشته های علمی که با استناد پیوند می خورد، توجه به آثار معتبر و دسته اول، سبب 
ارزش افزوده مدرک جديد می شود. جدول شمارة 4 پراستنادترين منبع کتاب و نشريه را نشان می دهد.
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 جدول 4   پراستنادترین منبع کتاب و نشریه                                                                                                                         

درصد فراوانی پراستنادترین نشریه درصد فراوانی پراستنادترین کتاب رتبه

25.05 114  فصلنامة
نوآوری های آموزشی 1.72 30  سیف، علی اکبر. )1370(. روان شناسی

پرورشی. تهران: آگاه 1

17.58 80  فصلنامة
تعلیم وتربیت 1.37 24

 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و
 حجازی، الهه. )1379(. روش های

تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه
2

5.27 24 فصلنامة مطالعات ملی 0.68 12
 مهرمحمدی، محمود. )1381(.

 برنامة درسی: نظرگاه ها، رویکردها و
 چشم اندازها. تهران: انتشارات

آستان قدس رضوی
3

4.83 22  علوم تربیتی و
روان شناسی 0.68 12

 هرگنهان، بی آر و اولسون، میتو. اچ.
 )1385(. مقدمه ای بر نظریات یادگیری

 )ترجمه علی اکبر سیف(. تهران: نشر
دوران

4

4.61 21  فصلنامة
مطالعات برنامة درسی 0.57 10

 دالور، علی. )1378(. مبانی نظری
 و علمی پژوهش در علوم انسانی و

اجتماعی. تهران: رشد
5

3.95 18 رشد آموزش ریاضی 0.40 7
 مهرمحمدی، محمود. )1379(.

 بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری و
تربیت معلم. تهران: مدرسه

6

3.73 17 رشد تکنولوژی آموزشی 0.22 4
 دالور، علی. )1388(. روش تحقیق

 درروان شناسی و علوم تربیتی. تهران:
ویرایش

7

2.63 12
 فصلنامة

 علمیـ  پژوهشی
 دانشکده علوم تربیتی

دانشگاه تهران
0.22 4

 لیوتار، ژان فرانسوا. )1380(. وضعیت
 پست مدرن: گزارشی درباره دانش
 )ترجمه حسینعلی نوذری(. تهران:

گام نو
8

2.41 11  فصلنامة
رسانه 0.17 3

 کیامنش، علیرضا. )1368(. ارزشیابی
 آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه

پیام نور
9

2.19 10  پژوهش در مسائل
تعلیم وتربیت 0.17 3  لطف آبادی، حسین. )1384(.

روان شناسی تربیتی. تهران: سمت 10
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بر اساس اطالعات جدول 4 همان طور که در پاسخ به سؤال 3 تشريح شد، بیشترين استنادها مربوط 
به کتاب اســت و در میان مجموع 1744 اســتناد به کتاب های فارســی، کتاب »روان شناسی پرورشی« 
علی اکبر ســیف با 1.72 درصد فراوانی، پراســتنادترين کتاب فارسی اســت. در بین نشريات فارسی، 
فصلنامة نوآوری های آموزشــی با 114 استناد، بیشــترين استناد را در بین نشريات ديگر داشته است و 
فصلنامة تعلیم وتربیت )80 استناد(، فصلنامة مطالعات ملی )24 استناد(، علوم تربیتی و روان شناسی )22 

استناد( و فصلنامة مطالعات برنامة درسی )21 استناد( جزء نشريات پر استناد بوده اند

پاسخ سؤال پنجم؛ در خصوص سهم هیئت تحریریه در تولید مقاله ها
با کوشــش هیئت تحريريه و ساير انديشمندان در سراسر کشور فصلنامه توانسته است، به خصوص 
در جامعــة علمی، جايگاه خوبــی در ارائة علم و دانش در حوزة تخصصی پیدا کند. بر اســاس مادة 4 
آيین نامة تعیین اعتبار نشريات علمی کشور مصوب 1390/11/8 کمیسیون نشريات علمی کشور بند 3 سهم 
مقاله های متعلق به اعضای گروه دبیران، مديرمسئول و سردبیر در هر شماره از نشريه درصورتی که نويسندة 
اول يا دوم مقاله باشند نبايد بیش از دو مقاله باشد. ضمناً هر فرد می تواند حداکثر يک مقاله به عنوان نويسندة 
اول در هر شماره داشته باشد )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390(. بر اساس اين 
آيین نامه، سهم هیئت تحريرية اين مجله در انتشار مقاله ها بررسی شد. نتايج نشان داد در 9 شمارة فصلنامه، 
شماره های 9، 8، 15، 17، 20، 21، 22، 30، 33 اين بند آيین نامه رعايت نشده است، در 29 شماره، اين بند 
آيین نامه کاماًل رعايت شده است و در 12 شمارة فصلنامه، شماره های 14، 28، 23، 16، 38، 34، 39، 41، 
42، 51، 52 و 54 مقاله ای از اين گروه ديده نمی شــود. در مجموع، طبق اين بند نبايد بیش از 40 درصد 
مقاله ها مختص هیئت تحريريه باشد که در اينجا، در کل مقاله های منتشره هیئت تحريريه 65 سهم يعنی 
17.80 درصد داشته اند؛ بنابراين فصلنامه اين بند از مادة 4 آيین نامه را در سطح خوب رعايت کرده است.

پاسخ سؤال ششم؛ در خصوص توزیع مقاله ها بر اساس جنسیت نویسندگان و )فردی و گروهی(
نتايج نشان داد در تدوين مقاله های فصلنامه تعداد 778 نفر مشارکت داشته اند که از اين تعداد 240 

نفر )30.85 درصد( زن و تعداد 538 نفر )69.15 درصد( مرد هستند.

 جدول 6   توزیع مقاله ها                                                                                                                                                             
درصد فراوانی تعداد توزیع مقاله ها

33/69 123 یک نویسنده فردی
66.30 32/05

242

117 دو نویسنده 

گروهی
23/56 86 سه نویسنده 
9/041 33 چهار نویسنده 

1/36 5 پنج نویسنده 
0/27 1 شش نویسنده 
100 365 تعداد کل
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همان گونه که جدول 6. نشان می دهد تعداد 123 مقاله )69/33 درصد( دارای يک نويسنده و 117 
مقاله )054/32 درصد( دارای دو نويســنده و تنها يک مقاله )0/27 درصد( دارای شــش نويسنده بوده 

است.

پاسخ سؤال هفتم؛ میزان مطابقت توزیع نویسندگان مقاله ها باقاعدة لوتکا
قاعدة لوتکا  در مورد میزان بازدهی علمی مؤلفان اســت و بر مطالعه تعداد نويسندگانی که در يک 
يا چند موضوع مطلب نوشــته اند تأکید دارد و به طورکلی ارتباط بین نويسندگان و مقاله ها را به تصوير 
می کشد و تولید علمی مؤلفان در حوزه يا رشته ای خاص در مجالت علمی را بررسی می کند. بر اساس 
ايــن قانون تعــداد اندکی مؤلف، تعداد زيادی مقاله تولید می کنند. لوتکا برای شناســايی الگوی تولید 
پديدآورندگان اطالعات در يک حوزة علمی، تعداد مقاله های منتشرشــده توسط هر يک از مؤلفان را 
محاسبه و اثبات کرد بین تعداد نوشته ها و تعداد افرادی که نوشته ها را به وجودمی آورند رابطة معکوس 
وجود دارد. به اين معنی که تعداد زيادی از افراد، تعداد کمی نوشته تولید می کنند )لوتکا، 1926(؛ يعنی 
تعداد نويســندگانی که n مقاله داشتند، در حدود n2/1 نويسندگانی است که فقط يک مقاله داشته اند و 
ســهم تمام نويسندگانی که فقط يک مقاله داشته اند، حدود 60 درصد است )نوروزی چاکلی، 1390(. 
به اين منظور تعداد مقالة نويســندگان شمارش و در جدول شمارة 8 مشخص گرديد. برای محاسبه از 
فرمول  اســتفاده شد تقريباً n برابر با 2 اســت )محمدزاده، فهیم نیا وحسن زاده،  1393(. عدد لوتکا بر 

اساس تعداد نويسندگانی که يک مقاله داشتند طبق فرمول زير محاسبه و تعیین گرديد.

C=12*401=401
=401/22 =100/25 Y2

 جدول 8   تطابق توزیع نویسندگان با قانون لوتکا                                                                                                                          

401 62 20 11 5 4 3 2 3 1 1  فراوانی
نویسندگان

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 16 تعداد مقاله

778 401 124 60 44 25 24 21 18 33 12 16 جمع

100 51/55 15/94 7/72 5/65 3/22 3/08 2/7 2/31 4/25 1/55 2/25 درصد

778 401 377 جمع کل

100.25 27.5 44.55 25.06 16.04 11.13 8.18 4.95 3.31 2.78 1.56 عددلوتکا

100 51/55 45/48 درصد
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همان طور که در جدول 8 - مشــاهده می شــود، مؤلفانی که فقط يک مقاله منتشر کرده اند، 51.55 
درصد نويسندگانی هســتند که به طور تقريبی به رقم پیشنهادی لوتکا يعنی 60 درصد تا حدی نزديک 

است.

پاسخ سؤال هشتم؛ توزیع فراوانی نویسندگان و پرکارترین نویسندگان مقاله ها
بر اساس نتايج در اين فصلنامه، 778 نويسنده 365 مقاله تولید کرده اند و از اين تعداد، 401 نويسنده 
)51/55 درصد( به تنهايی مقاله منتشــر کرده اند. از بین نويسندگان حمیدرضا عريضی، با شانزده مقاله، 
احمد عابدی با دوازده مقاله، حسن پاشا شريفی، کورش فتحـی واجـارگـاه،  و علیرضا کیامنش، با يازده 

مقاله در اولويت قرار دارند. حمیدرضا عريضی با 16 مقاله از پرکارترين نويسندگان است.

پاسخ سؤال نهم؛ مقطع تحصیلی و مرتبة علمی نویسندگان مقاله ها
 جدول 9   مقطع تحصیلی و مرتبة علمی نویسندگان                                                                                                                         

درصدفراوانیمرتبة علمیدرصدفراوانیمقطع تحصیلی

678.61استاد15820.30هیئت علمی

7810.02دانشیار334.24دکتری

14919.15استادیار8510.92دانشجوی دکتری

30.39مربی13216.97فوق لیسانس

364.62سایر192.45دانشجوی ارشد

44557.19ذکر نشده35145.11ذکر نشده

778100778100جمع

با توجه به داده های جدول 9، از 778 نويسنده ای که در نوشتن مقاله ها همکاری داشته اند تعداد 158 
نفر )20.30 درصد( مرتبة خود را عضو هیئت علمی اعالم کرده اند و مرتبة علمی نويســندگان ديگر به 
ترتیب 67 نفر اســتاد )8.61 درصد(، 3 نفر مربی )0.39 درصد(، 149 نفر استاديار )19.15 درصد(، 78 
نفر دانشــیار )10.02 درصد( بوده  ست. همچنین مرتبة علمی 20 نفر از نويسندگان مقاله ها نامشخص 
عنوان  شده و برخی از عناوين نیز از جمله استاد بازنشسته، پژوهشگر، دبیر رياضی، دبیر، مدرس مرکز 
تربیت معلم، مدير گروه، کارشناس، مشاور ارشد يونسکو، دستیار آموزشی، مدرس، دانش آموخته، عضو 

باشگاه پژوهشگران، آموزگار، مدير دبیرستان و کارشناس مسئول ذکرشده است.
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دربارة مقطع تحصیلی نويسندگان مقاله ها، 269 نفر از نويسندگان مدرک تحصیلی خود را اين گونه 
اعالم کرده اند: دانشــجوی ارشــد 19 نفر )2.45 درصد(، دارای مدرک فوق لیسانس 132 نفر )16.97 
درصد(، دانشجوی دورة دکتری 85 نفر )10.92 درصد( و دکتری 33 نفر )4.24 درصد(. مقطع تحصیلی 

351 نفر )45.11 در صد( از نويسندگان نامشخص بود.

پاسخ سؤال دهم؛ وابستگی سازمانی نویسندگان و مراکز فعال در تولید مقاله ها
 جدول 10   مراکز فعال                                                                                                                                                                           

درصد مشارکت فراوانی دانشگاه ها و نهادها رتبه

9.68 64 دانشگاه تهران 1

7.53 50 دانشگاه عالمه طباطبایی 2

7.26 48  دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید
بهشتی 3

4.99 33 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 4

4.54 30 دانشگاه تربیت مدرس 5

3.18 21 دانشگاه تبریز 6

2.87 19 پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 7

2.72 18  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، موسسه
پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی 8

2.57 17 دانشگاه الزهرا، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 9

2.12 14 دانشگاه خوارزمی 10

مطابق اطالعات جدول 10، از بین 661 مرکز علمی که در تدوين مقاله ها مشــارکت داشته اند 10 
رتبه مراکز فعال مشــاهده می شود که به ترتیب دانشگاه تهران با 9.68 درصد، دانشگاه عالمه طباطبايی 
با 7.53 درصد و دانشگاه های اصفهان، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتی با 7.26 درصد حائز 

رتبه برتر هستند.
دربارة وابستگی سازمانی نويسندگان مشخص شد که 62.33 درصد به دانشگاه های دولتی، پس ازآن 
به دانشــگاه آزاد اسالمی با 8.86 درصد و به مراکز پژوهشی مرتبط با آموزش وپرورش با 0.51 درصد 

)کمترين وابستگی( وابسته اند و 117 نويسنده )15.03 درصد( وابستگی سازمانی را ذکر نکرده اند.
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پاسخ سؤال یازدهم؛ میزان مشارکت نویسندگان در تألیفات گروهی و نگاشت نقشه علمی روابط 
هم نویسندگی

 جدول 11   فراوانی میزان مشارکت نویسندگان در تألیف مقاله های گروهی                                                                                                                         
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همان گونه که در جدول 11 مشاهده می شود بیشترين میزان همکاری نويسندگان در سال 1387 با 
95 مقاله اختصاص دارد و کمترين میزان همکاری گروهی در سال 1382 با 17 مقاله مشاهده می شود. 
مشارکت الگوی نويسندگی غالب در بین مقاله ها، تألیف شده توسط دو نويسنده است و تعداد مقاله های 
دارای سه نويسنده و تعداد مقاله های دارای چهار نويسنده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

مشارکت زنان کمتر از مردان است.
نگاشــت علمی روابط هم نويســندگی يک شبکة هم نويسندگی، نگاشــتی از گره های مشترک يا 
ارتباطات بین هم نويسنده های درون يک جامعة پژوهشی است. دو نويسنده يا بیشتر، زمانی باهم پیوند 
دارند که در تولید يک يا بیش از يک مقاله باهم همکاری داشته باشند، در اين صورت می گويیم تشکیل 
يک شبکه داده اند. شبکه، مجموعه ای است از حداقل 3 گروه و تعدادی ارتباط که نشان دهندة وجود يا 
نبود ارتباط میان نقطه هاست )سهیلی، عصاره، فرج پهلو، 1392(. تحلیل هم نويسندگی  استنادی توسط 
اسمال30 )1973( و مارشاکوآ31 )1973( به طور مستقل مطرح شد. تحلیل هم نويسندگی، رابطة کمی در 
استناد به مقاله ها هم نويسنده است. در اين تحلیل فرض بر اين است که مقاله هايی که به صورت اشتراکی 
نگارش می شود اين ارتباط قوی تر است. در هم نويسندگی، نويسندگان باهم معاصر و آشنا هستند )لیو، 

بولن، نلسون و وان دسامپل32، 2005(.

 نمودار 1   شبکة هم نویسندگی                                                                                                                                                    

با نگاهی به نقشــة 1 مشــخص می شــود که ارتباطات زيادی در شــبکة هم نويسندگی فصلنامة 
نوآوری های آموزشــی ديده نمی شــود و با توجه به ارتباطات اندکی که بین آن ها در مجله وجود دارد 

میزان تراکم اين شبکه، پايین است.
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 نمودارهای 2 و 3   مشاهدة تعداد دو نویسنده و بیشتر                                                                                                                         

نمودارهای 2 و 3 نشــان می دهد بیشــتر مقاله های اين مجله، به صورت انفرادی يا دو نويسنده ای 
نوشته شــده اند و اين باعث شده که ارتباط منسجمی بین آن ها ايجاد نشود. نمودار ترسیم شده، انسجام 

پايینی دارد.

 نمودار 4   حلقه های هم نویسندگی                                                                                                                                              

در نمودار 4 حلقه های ارتباطی نويسنده ها متشکل از پژوهشگران و نويسندگانی همچون حمیدرضا 
عريضــی، احمد عابدی، جــواد مصرآبادی، کورش فتحی واجارگاه، الهــه حجازی، علیرضا کیامنش، 
حسن پاشا شريفی، حســین لطف آبادی، ابراهیم ريحانی، محمود مهرمحمدی، حسن رضا زين آبادی و 
عابد بدريان ارتباط های زيادی را دريافت کرده اند و به عنوان نويسندگان مرکزی به حساب می آيند. تراکم 
شبکه33 0.0057 است. به عبارتی شبکة هم نويسندگی در اين مجله ضعیف است. اکثر نويسندگان حلقة 

محکمی ندارند و بیشتر جداگانه کارکرده اند و گروه های پژوهشی منسجمی شکل نگرفته است.
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بحثونتيجهگيری
هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل استنادی و روابط هم نويسندگی مقاله های منتشرشده 
و بررسی وضعیت الگوهای رفتار استنادی نويسندگان در 50 شمارة فصلنامة نوآوری های 
آموزشــی در بازة زمانی 1394-1382 اســت. نتايج نشــان داد که در مجموع 365 مقاله 
منتشر شده است که از اين تعداد 35 مقاله به زبان انگلیسی و 330 مقاله به زبان فارسی به 
نگارش درآمده است. در کل مقاله ها از 11527 استناد استفاده شده است. میرنیک )2012( 
تعداد استناد پژوهشگران در مقاله ها علمی را نشانگر اعتبار علمی می داند. بیشترين استناد 
انگلیســی در شمارة 24 فصلنامه با 375 منبع، بیشترين استناد فارسی در شمارة 40 با 347 
منبع و کمترين اســتناد در شمارة 7 با 130 منبع را دارند. در سه شمارة 21،22 و 55 اصاًل 
استنادی مشاهده نشد. میانگین استناد به منابع به ترتیب در هر شماره 41.92 منبع و در هر 
مقاله 16.40 است. اين نتايج نشان می دهد که نويسندگان مقاله ها به اهمیت استناد به خوبی 

آگاهی داشته و مقاله های خود را با توجه به متون علمی مدون پیشین تدوين کرده اند.
خوداســتنادی به معنای استناد نويســنده به خود و مبنا و سند قرار دادن دستاوردهای 
شــخصی و آثار وی در پژوهش های قبلی اســت که شامل ســطح خوداستنادی مؤلف34 
و خوداســتنادی مجله35 می شود. خوداستنادی مجله در بســیاری از موارد باعث افزايش 
شــاخص های تحلیل استنادی از جمله شــاخص ضريب تأثیر و يا شاخص آنی مجله ها 
می شود. کوواجیچ و میساک36 )2004( طی پژوهشی دريافتند مجالتی ضريب تأثیر پايین 
دارند که خوداســتنادی مؤلف در آن ها زياد است. در اين فصلنامه بیشترين خوداستنادی 
مجله در ســال 1387 با 19 فراوانی اســت و با ضريب تأثیر 0/163 در باالترين رتبه اين 
بازة زمانی قرار دارد. بیشــترين خوداستنادی مؤلف در سال 1389 با 44 فراوانی است. در 
اين تحلیل حسین لطف آبادی با 22 مورد خوداستنادی، بیشترين رتبه خوداستنادی مؤلف 
را دارا اســت. گارفیلد )1979( تأکید دارد خوداســتنادی نويسندگان بايد توسط داوران و 
هیئت تحريريه اصالح و بازنگری شــود. مقاله های اين مجله 114 استناد دريافت کرده اند 
و میانگین ضريب تأثیر پايین مجله نیز ناشــی از کم توجهی محققان به مقاله های اين مجله 
است. اين يافته با پژوهش کوواجیچ و میساک )2004( تطابق دارد که دريافتند مجالتی که 
خوداستنادی مؤلف در آن زياد است ضريب تأثیر پايینی دارند. نويسندگان مقاله ها بايد به 

اين نکته توجه کنند که استناد به مجله، موجب اعتبار مجله خواهد شد.
بررســی انواع محمل ها و منابع اطالعاتی نشان می دهد که به طورکلی، 39.43 درصد 
از اســتنادها به کتاب است و اين اين حاکی از آن است که کتاب اولین محمل نويسندگان 
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مقاله های فصلنامه است. بعد از کتاب، نشريات با اختالف اندک 36.47 درصد رتبة دوم را 
دارند. در بین منابع فارسی کتاب با 15.12 درصد و پس ازآن نشريات با 7.61 درصد استناد 
شــده اســت. انتظار می رفت با توجه به اينکه مجله ها حاوی تازه ترين مقاله های علمی و 
تحقیقی هستند و اهمیت بسیاری برای پژوهشگران دارند، در منابع فارسی استناد بیشتری به 
نشريات می شد. اين مورد يافته های زارعی و شهری ) 1393( و مروتی و حسامپور)1394( 
را تأيید می کند. از مجموع 1744 استناد به کتاب فارسی کتاب روان شناسی پرورشی علی اکبر 
ســیف با 1.72 درصد فراوانی پراستنادترين کتاب فارســی است و فصلنامة نوآوری های 
آموزشــی با 114 استناد، بیشترين اســتناد را در بین نشريات ديگر داشته است. با توجه به 
فهرســت نشريات پر استناد، می توان آن ها را به عنوان نشرية هسته37 در حوزة نوآوری های 

آموزشی معرفی کرد.
در اين پژوهش، تحلیل هم نويســندگی نیز موردمطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که 
تعداد 778 نفر در تهیه مقاله ها مشــارکت داشته اند که از اين تعداد جنسیت 30.85 درصد 
زن و 69.15 درصــد مــرد بوده اند. 33/69 درصد مقاله ها دارای يک نويســنده و تألیفات 
گروهی در سطح دو نويســنده 32.05 درصد، در سطح سه نويسنده 26.53 درصد است، 
مقاله ها دارای چهار نويســنده، پنج نويســنده کمتر و تنها يک مقاله دارای شش نويسنده 
است. نويسندگان اين فصلنامه تمايل به کارهای گروهی و مشارکتی دارند که بیشتر میزان 
مشــارکت برای گروه های دو و سه تايی است. کتز و مارتین38 )1997( تأکید دارند امروزه 
در اقتصاد مبتنی بر دانش به جای پژوهش تک نفره بايد پژوهش مشــارکتی انجام شــود و 
ترجیح مؤسسات پژوهشی تأمین کنندة منابع مالی بر تحقیقات مشارکتی39 باشد. با اين کار 
هزينه های پژوهش کاســته می شود، در زمان صرفه جويی می گردد و نتايج قابل اعتمادتری 

به دست می آيد.
وابستگی سازمانی نويسندگان، تا 62.33 درصد به دانشگاه های دولتی است و هیچ گونه 
همکاری بین المللی در آن ديده نمی شود. در فصلنامة نوآوری های آموزشی، 51/55 درصد 
نام نويســندگان به تنهايی در نگارش مقاله اعالم شده است گه از جملة آن ها و حمیدرضا 
عريضی با 16 مقاله از پرکارترين نويسندگان است. از بین نويسندگانی که در نوشتن مقاله ها 
همکاری داشته اند 20.30 درصد نويسندگان عضو هیئت علمی و 19.15 درصد استاديارند 
و مقطع تحصیلی نويســندگان مقاله ها، 16.97 درصد، سطح فوق لیسانس است. اين نتیجه 
نشان می دهد میزان مشارکت استادياران نسبت به ديگر رتبه های علمی هم می تواند به علت 
بیشتر بودن تعداد استادياران نسبت به ديگر رتبه های علمی در دانشگاه ها و مشارکت بیشتر 
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آن ها با دانشجويان تحصیالت تکمیلی در انجام طرح ها و پايان نامه باشد )قهنويه، موحدی، 
يارمحمديان و عجمی،1390(. هم تألیفی فرصت هايی برای جريان اطالعات بین افراد فراهم 
می آورد و امتیاز کسب نفوذ و قدرت را برای آن ها به دنبال دارد )برت40، 2004(. نگاشت 
علمی نويسندگان نشان می دهد هم نويسندگی بین گروه های دو و سه نفره است و مشارکت 
مردان بیش از زنان است. تراکم شبکه  0.0057 و شبکة هم نويسندگی در اين مجله ضعیف 

است و گروه های پژوهشی منسجمی شکل نگرفته است.
توزيع موجود بین نويســندگان مقاله ها مجالت، اغلب از قانون لوتکا پیروی می کند. 
در اين پژوهش توزيع نويســندگانی که فقط يک مقاله منتشر کرده اند، 51.55 درصد است 
که تا حدی به رقم پیشنهادی لوتکا يعنی 60 درصد نزديک است. علت اين الگوی غالب 
در توزيع نويســندگان می تواند اين باشد که تعداد کمی از نويسندگان در حوزة تخصصی 
خود به عنوان افراد فعال و تأثیرگذار در آن رشته هستند به دلیل اينکه برای تعداد اندکی از 
محققان شرايط مساعد پژوهشی، امکانات پژوهشی و حمايت های مادی و معنوی و ساير 
تســهیالتی که منجر به ارائة نتايج تحقیقات خود به صورت مقاله می شوند فراهم است و 
شايد به خاطر وابستگی سازمانی اين تعداد نويسندگان به برخی از دانشگاه ها و مراکز علمی 
خاصی باشند که در حوزة علمی خود پیشرو هستند و از درجة علمی بااليی در آن حوزه 
برخوردارند )رضی، هاشم زاده، عصاره و محمدی استانی، 1395(. يافته های پژوهش، رفتار 
استنادی نويسندگان را در گرايش به استفاده بیشتر از مجالت انگلیسی نسبت به ساير منابع 
اطالعاتی را نشان می دهد. اين گونه می توان برداشت کرد که اين نشريات به ويژه در بحث 
نوآوری های آموزشــی، مورد استفاده بیشتر پژوهشگران اين حوزه است. مسئله قابل توجه 
ديگر میزان اســتفاده از منابع الکترونیکی فارســی توسط محققان )0.38 درصد( است که 
نشــان دهندة عدم دسترســی به پايگاه های اطالعاتی الکترونیکی يا میزان سواد اطالعاتی 

محققان در نحوة استفاده از محمل های اطالعاتی و بهره گیری مؤثر از آن هاست.
اســتفاده از نتايج اين پژوهش، می تواند برای دانشــگاه های علوم تربیتی و گروه های 
آموزشی در راستای برنامه ريزی آموزش و پژوهش در حوزة نوآوری آموزشی مؤثر باشد. 
در اين زمینه، متخصصان و متولیان بايد بر تقويت همکاری با دانشگاه ها تمرکز کنند. نتايج 
اين پژوهش برای هیئت تحريريه فصلنامه نیز مفید خواهد بود تا ضمن آگاهی از وضعیت 
رفتار استنادی و الگوی مشارکت نويسندگان به همکاری گروهی و تعامالت مؤلفان توجه 
نمايند و با ايجاد راهکارهای افزايش مشارکت نويسندگان، گامی در راستای ارتقای نشريات 
خود بردارند و با بررســی مزيت های همکاری علمی پژوهشــگران با نويسندگان مهم و 
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تأثیرگذار، تسهیالتی را برای شکل گیری و قوت بخشی به اين پیوندهای مشارکتی در آينده 
فراهم آورند. همچنین نويسندگانی که تألیفات بیشتری دارند، در گسترش شبکة هم تألیفی 
نقش ويژه ای دارند؛ ازاين رو همکاری هرچه بیشتر پژوهشگران حوزة نوآوری های آموزشی 
با يکديگر و همچنین جذب پژوهشگران جوان به اين شبکه هم تألیفی، می تواند در رشد و 

پويايی هرچه بیشتر حوزة نوآوری های آموزشی مؤثر باشد.

پيشنهادها
- رعايت اســتانداردها و قوانین موجود در زمینة اطالعات کتاب شناختی منابع و مأخذ 

توسط نويسندگان مقاله ها
- ويرايش استنادات برون متنی و استاندارد استناد و ارجاع توسط ويراستاران نشريه

-  ارائة نمونه ای از نگاشت استاندارد منابع در صفحه ای جداگانه روی سايت فصلنامه
- تدوين خط مشی معین در مورد میزان خوداستنادی مجله ها از سوی هیئت تحريريه و 
تالش در جهت کاهش نرخ خوداســتنادی مؤلف و جذب استناد از ساير مجله های 

مرتبط
- طراحی الگوی تحلیل استنادی فصلنامه به صورت دوره ای به منظور بررسی پیوسته 

و مقايسه تغییرات هر دوره با دوره های قبلی.
- برگزاری سمینارهای علمی جهت ترغیب پژوهشگران برای تولید بیشتر مقاله ها 
باکیفیت و ايجاد ارتباطات علمی بیشتر میان محققان به خصوص میان دانشگاه های 

مختلف
-  برگــزاری کارگاه های آموزشــی به منظور ارتقاء ســواد اطالعاتی و بهبود رفتار 
اطالع يابی نحوة اســتفاده از منابع اطالعاتی، شیوة استناد به منابع و بهره گیری از 

بانک های اطالعاتی میزان دسترسی به منابع تخصصی
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