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تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق
چکيده

نتيجهگيری :تحلیل استنادی بهعنوان یک «روش تحقیق» که میتوان آن را در دستۀ طرحهای
ترکیبی ررار داد ،مورد استفاد پژوهشگران حوزههای گوناگون علوم و خصوفاً علمسنجی و علم
اطالعات دانششناسی میتواند ررار گیرد.
واژگان کليدی :روش تحقیق ،تحلیل استنادی ،استناد.

 .2استادیار گرو علم اطالعات و دانششناسی دانشاا تهران

یافتهها :تحلیل استنادی از ویژگیهای مهم روشهای تحقیقق هموقون توفقیف پدیقدههقای
عینی ،داشتن نظریه ،داللت بر روابط میان پدیدهها و استفاده از ابزار برخوردار است و ماننقد هقر
روش تحقیق دیگری مقی توانقد در معقرت تهدیقداتی رقرار گیقردم ازجملقه توجقه نکقردن بقه
سوگیریهای ممکن هنگام نمونهگیری دادهها ،درنظر نگرفتن خوداستنادی کشوری دانشقمندان،
نسبت مقالههای مروری ،کم بودن فافلۀ انتشارات نشریات موردمطالعه ،مدنظر ررارنقدادن نحقو
محاسبات استنادی ،عدم توجه به گوناگونی حوزههای موضوعی و در نظر نگرفتن تفقاوت میقان
ارزیابی پژوهشهای بینرشتهای و چندرشتهای.

)Email: samadi61@gmail.com

روششناسی :با استفاده از روش کتابخانهای و سندی و با پیمایش در متقون و منقابم موجقود،
مطالب مرتبط در این زمینه گردآوری شده است.

غالمرضا فدایی

2

 .*5دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی دانشگاا تهگران (نویسگنه سسگلو :

هدف :متخصصان حوزههای مختلف ،تحلیل استنادی را نوعی ابزار تحقیق می دانند ،اما تحلیل
استنادی به دلیل دارا بودن برخی از ویژگیهای مهم روشهای تحقیقق مقیتوانقد نقوعی روش
تحقیق محسوب شود .ازاین رو ،هدف تبیین جایگاه تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق ،تعیین
کمّی یا کیفیبودن آن و آسیبشناسی روایی آن است.

الله صمدی

*1

دریافت5314/2/4 :
پذیرش5314/8/22 :
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علمسنجی
پژوهشنامه 
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مقدمه و بيان مسئله

روش تحقیق اساسیترین سقولهای است که در هر روش پژوهش سورد توجه اسگت .همگه هگه دنلگا
کشف واقعیت هستنه و سیخواهنه نسلت هه خود و سحیط پیراسون خگود اطگالد داشگته هاشگنه (فگهایی
 .)538۱ازاینرو را ها و روش های ستفاوتی هرای رسیهن هه حقیقت و کسب سعرفت هگه نن وجگود دارد.
در این سیان یکی از روشهای تحقیق که سحقق را هرای رسیهن هه واقعیگت یگاری سگیدهگه اسگتفاد از
روش «تحلیل استنادی» است که اسروز هرخی از دانشمنهان نن را ههعنوان روشی ارزشمنه شناختهانه .این
روش هه پژوهشار کمک سیکنه تا رواهطی که سیان حقایق در دنیای سمکن وجگود دارد ازجملگه رواهگط
پیونهی سیان گزار های سوجود در شالودۀ یک ستن سنسجم (هاب الحوائجی  )53۱۱رواهط سیان ارجاعات
در یک ستن رواهط سیان ستن و سنه و نیز وجود رواهگط سیگان رفتارهگای پژوهشگی و الاوهگای رفتگاری
سحققان را کشف کنه .اسروز نهتنها این روش رواهطی که سیان نثار و سهارک سختلف ازطریق اسگتنادها و
ارجاعات وجود دارد را هررسی سیکنه هلکه هرای انهاز گیری تأثیر و کیفیت نثار علمی نیز هه کار سیرود
(داورپنا  .)5384ها وجود اینکه استنادها و تحلیل ننها در سصورسازی نقشگ علگم شناسگایی ارتلگا و
همکاریهای علمی کشف قوانین حاکم هر رفتارهای پژوهشی و استنادی حوز های سختلف و نیز تعیگین
جایاا نثار تولیهشه در شلک ارتلاطات علمی و سایر نثاری که دغهغهای سشگاهه دارنگه (حگری )538۱
نقش سهمی را ایفا سیکنه و از این سنظر هسیار سورد توجه سحققان حوز های علمسنجی و علم اطالعگات
و دانششناسی قرار دارد اسا هایه خاطرنشان کرد این توافق کگه «تحلیگل اسگتنادی» هگهعنگوان یگک روش
تحقیق سحسوب شود در سیان هرخی دیار از انهیشمنهان وجود نگهارد هگهطگوریکگه هعیگی از ننهگا از
تحلیل استنادی ههعنوان «اهزار تحقیق» یا حتی یکی از «فنون کتابسنجی» نام سیهرنه (حگری  .)5385هگا
وجود این هه دلیل جایاگا هرجسگت «تحلیگل اسگتنادی» هگهعنگوان یکگی از انگواد روش تحقیگق در هگین
صاحبنظران و ههویژ از ننجاییکه این روش سیتوانه سورد استفادۀ پژوهشاران حوز های سختلف قگرار
گیرد در این سقاله تالش سیشود ضمن تلیین جایاگا «تحلیگل اسگتنادی» هگه سنزلگ «روش تحقیگق» هگه
سؤاالت سطرح دراینخصوص پاسخ داد شود که چاونه تحلیل استنادی سیتوانه هه سنزل یکگی از انگواد
روشهای تحقیق سطرح هاشه.
پرسشهای پژوهش

.5
.2
.3
.4
.1
.۱

هرای تحلیل استنادی چه سفاهیمی وجود دارد؟
خاستاا استناد و تحلیل استنادی در جاسعه علمی چاونه هود است؟
تحلیل استنادی هه چه انواعی قاهل تقسیم است؟
تحلیل استنادی چاونه سیتوانه هه سثاه یک روش تحقیق هه شمار نیه؟
روش تحلیل استنادی تا چه انهاز هه عنوان روش کمّی و تا چه سیزان هگهعنگوان روش کیفگی هگه
شمار سینیه؟
چه نسیبهایی روایی روش تحلیل استنادی را تههیه سیکنه؟
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پيشينههای پژوهش

درخصوص تحلیل استنادی سطالعات زیادی انجام شه است و شایه هتوان هه جرأت اعگالم نمگود کگه
هیش از هزاران سنلع درخصوص سطالعات تحلیل استنادی وجود دارد اسا هیچکهام از ننها تحلیل استنادی
را هه سنزل یک روش تحقیق سورد سطالعه و هررسی قرار نهاد انگه .لگذا در اداسگه سنگاهعی کگه هگه تحلیگل
استنادی از حیث کارکردی و سفهوسی پرداختهانه اشار شه است.

عصار ( )53۱۱تحلیل استنادی را یکی از روشهای کمّی سیدانه که هه ارزیاهی ستون علمی هراساس
شمارش استنادهای تعلق گرفته هه نن ستون سیپردازد .او اظهار سیدارد که اگرچه تحلیل استنادی در سگا
 5848یا هه قولی  512۱سورد استفاد واقع شه است اسا هه گوا تگاریخ ایگن روش حاصگل نمایگههگای
استنادی است که در ده  51۱2توسط سؤسس اطالعات علمی هنیاد نهاد شه اسگت .او در سطالعگ خگود
سه کارهرد سهم هرای تحلیل استنادی هر سیشمارد که علارتانه از :تحلیل استنادی سجلههگهسجلگه تحلیگل
استنادی کشورههکشور و ترسیم ساختار علم.
حری ( )5385در سقال خود اذعان سی دارد که سطالع استنادی ها تحلیل استنادی جستوجو و سطالعگه
سیشود و یکی از ستهاو ترین فنون کتابسنجی است .او اشار سیکنه که از ههو پیهایش تحلیل استنادی
تحقیقات فراوانی درخصوص نن صورت گرفته است هناهراین ننها را از لحاظ شیوۀ عمگل هگه دو گگرو
عمه تقسیم سیکنه :تحلیل اسگتنادی عمگودی و تحلیگل اسگتنادی افقگی .همچنگین او در سطالعگ خگود
درخصوص کارهردهای تحلیل استنادی هیان سیدارد که از سا  51۱3اسگتفاد هگای گونگاگونی از تحلیگل
استنادی شه است و سوارد عمهۀ نن را ههلود هخشیهن هه کنتر کتابشناختی ستون رشگتههگای سختلگف
تعیین سناهع هسته گرو هنهی سناهع ردگیری گسترش انهیشهها و رشه ستون علمی سیاستگذاری هگرای
سجموعهسازی کتاهخانهها پیشهینی رونه انتشارات و تلیین الاوی استفاد از سواد و سناهع ذکر سیکنه.
علهالمجیه ( )538۱در سقال خود اذعان سی دارد که استنادها در نثار علمگی جایاگا ویگژ ای دارنگه و
درواقع یک سقال علمی زسانی سعتلر است که هه نثار و ستون نن سوضود استناد نمایه .عالو هراین اشگار
سیکنه تحلیل استنادی روشی است که هر پای استنادهای سوجود در ستون علمی قرار دارد ههطوریکه هگا
شمارش تعهاد استنادهای ههکار گرفتهشه ستون سختلف هماننه سجالت پایگانناسگههگا و ...هگه تحلیگل و
ارزیاهی ستون سیپردازد .او سعتقه است توسعه و رشه تحلیل استنادی ها ظهور نمایههگای اسگتنادی هسگیار
چشمایر هود و در دهههای اخیر هه حوزۀ پژوهشی هارزی تلهیل شه است.
نقاجانلو ( )538۱در سقال خود هه هررسی کارکردها ظرفیتها و تعریفهای تحلیل استنادی سیپردازد
و تحلیل استنادی را جزو یکی از سهمترین شاخصهای علمسنجی سعرفی سگیکنگه .و سعتقگه اسگت کگه
تحلیل استنادی از اهزارهای علمسنجی است و زسانی سیتوانه هه ههف و کارکرد خود جاس عمل هپوشانه
که سؤسسات و ارگانهایی هه نمایهسازی استنادی سقاالت و کتابها اقهام نماینه.
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پيشينههای داخل کشور
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پيشينههای خارج از کشور

گارفیله )51۱2( 5در یکی از سطالعات خود کارکردهایی را هرای تحلیل استنادی هیان سیکنگه و سعتقگه
است که یکی از پتانسیلهای ارزشی سهم تحلیل استنادی در سهیریت سجموع سجالت کتاهخانه خواهگه
هود .کارکرد سهم دیاری که شایه کتاههاران در نن شتابزد عمل کردنه همهستای هین داد هگای هسگاسه
استنادها و تأثیر ننها هر هزینههای اشتراک است .چنین همهستای سیتوانه در تحلیل هزین سگودسنهی در
سهیریت هودج اشتراک استفاد شود .همچنین او تحلیل اسگتنادی را هگرای سگردهیران و هیلگت تحریریگ
سجالت سفیه سیدانه .هه عنوان سثا سردهیران سیتواننه تعهاد استنادها هه سجل خود در هر سگا توزیگع
استنادها سیان سجالت استناد کننه و در ستون تخصصی سشاهه کننه .او احتمگا اینکگه تحلیگل اسگتنادی
هتوانه در سطالعات خطسشی علوم و ارزیاهی پژوهش هه کار رود را در این سطالعه خود اظهار سیکنه.
یکی دیار از سرتلطترین سطالعات درخصوص تحلیل استنادی سرهو هه اسگمیت )5185( 2اسگت .او
در سطالع خود اذعان سیکنه که یکی از هخشهای هسیار سهم در هر سقال پژوهشی فهرست سناهع و سآخذ
و ههعلارتی دیار استناداتی است که نن سقاله هر پای نن تشکیل شه است .او دلیل توسع تحلیل استنادی
را خلق روش و سعیارهای جهیه ههر هرداری از اهزارهگای جهیگه و سطالعگ واحگههای سختلگف تحلیگل
سیدانه .این گرایش ها هاعث رشه سریع انواد و تعگهاد سطالعگاتی شگه کگه از تحلیگل اسگتنادی اسگتفاد
سیکننه .ساد ترین را هرای استفاد از این تکنیک شمارش استنادهاست تا سشخص شود چه تعهاد استناد
هه یک سنه یا سجموعهای از اسناد در طی دورۀ زسانی سشخص داد شه است .اللته کارهردهگای سختلگف
دیاری ازجملگه سطالعگات ستگون سطالعگات سرهگو هگه کگارهر سطالعگات تگاریخی الاوهگای ارتلگاطی
کتاب شناسی ارزیاهانه هازیاهی اطالعات و توسع سجموعه را هرای تحلیل استنادی در نظگر گرفتگه اسگت.
عالو هراین او در سطالع خود انتقادهایی که هه تحلیل استنادی وارد است را سورد هررسی قرار داد است.
ههعنوان سثا اشار سی کنه که درنظرنارفتن کیفیگت اسگتناد نگود اسگتناد وزن اسگتنادها خوداسگتنادی
چنهنویسنهگی و غیر سیتوانه ازجمله نقا ضعف این فن سحسوب شود اسا هااینحگا نلایگه از ارزش
نن ههعنوان یک روش پژوهشی خصوصاً هنااسی که سحهودیتهای نن سهنظر قرار سیگیرنه غافل شه.
اسکونلارت و روالنتز )511۱( 3در سطالع خود هر این نکته تأکیه کردنه که ها درنظر گرفتن جنلههگای
سثلت و سنفی تحلیل استنادی سیتوان نن را سعیاری ارزشمنه هرای ارزیاهی پیشینههگای سنتشرشگه توسگط
پژوهشاران انفرادی یا واحههای پژوهشی دانست .عالو هر این ننها تحلیگل اسگتنادی را یکگی از فنگون
کتابسنجی سی داننه و سعتقهنه دلیل سوفقیت تحلیل استنادی در سیان جاسع علمی انگهاز گیگری سفگاهیم
گریزان کیفیت و تأثیرپذیری است .درحقیقت تحلیل استنادی جنلههگای کمّگی سختلگف ستگون علمگی را
انهاز گیری سیکنه اسا در عمل از سجمود این کمیتها نتایج را استخراج سیکنه.
1. Garfield
2. Esmith
3. Schoonbaert and Roelants
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هوفمن و داست )2252( 5در سطالع خود ها عنوان «هررسی روششناسی تحلیل استنادی هرای سهیریت
سجموعه »2از تحلیل استنادی ههعنوان یک روششناسی یاد سیکننه .ننها  34سقاله که ها استفاد از تحلیل
استنادی هه سطالعات کارهرسهار پرداختهانه را ها ههف توسع سهیریت سجموعه سورد هررسی قرار دادنه و
درهارۀ سوضوعات اصلی این روششناسی و عواسلی که نیاز هه دقت و تفکر هیشتری هرای تحلیل دارنه هه
هحث پرداختنه .همچنین هرای اینگونه سطالعات تحلیل استنادی پیشنهاداتی ارائه کردنه که ها اسگتفاد از
نن پژوهشاران سیتواننه تصمیم نگاهانهای را اتخاذ نماینه .عالو هگراین هایگه اشگار کگرد ننهگا تحلیگل
استنادی را شاخهای از کتابسنجی سیداننه که هه هررسی استنادها در سقاالت سجگالت و کتگابهگا هگرای
یافتن الاوی استفاد سیپردازد .همچنین ننها اظهار سیدارنه که سطالعات کارهرسهار ها اسگتفاد از تحلیگل
استنادی هه پژوهشاران کمک خواهه نمود تا هر الاوهای استنادی یک گرو خگاص از کگارهران و انگواد
خاصی از انتشارات ستمرکز شونه.

سطالع حاضر ها استفاد از روش کتاهخانه ای انجگام گرفتگه و هگا سطالعگه در ستگون و سنگاهع سوجگود و
فیشهرداری از سطالب سرتلط در این زسینه هه گردنوری اطالعات پرداخته شه است.
یافتههای پژوهش
برای تحليل استنادی چه مفاهيمی وجود دارد؟

در دانشناس علمسنجی (دیوداتو  )5315تحلیل استنادی ههعنوان حوزۀ وسیعی از کتابسنجی در نظگر
گرفته شه است که استنادها هه سهارک و استناد از سهارک را سورد سطالعه قرار سیدهه که ایگن سطالعگات
سیتوانه هر خود سهارک یا سوضوعاتی ساننه پهیهنورنهگان ننها نشگریاتی کگه سقگاالت در ننهگا سنتشگر
شه انه سازسانها یا کشورهایی که سهارک در نن ها تولیه شه است و اههاف استنادها ستمرکز هاشگه .در
دایر المعارف کتاههاری و اطالدرسانی (حری  )5385از «تحلیل استنادی» ههعنوان یکگی از ستگهاو تگرین
فنون کتاب سنجی یاد شه است که در نن قواعه حاکم هر راهطه سیان سهرک استناددهنه (ستن) و سگهرک
سورداستناد (سنه) جستوجو و سطالعه سیشود .هایه اشار کرد که روشهای کتابسنجی هرای شناسگایی
الاوهای رفتاری سحققان نویسنهگان و استفاد کننهگان از کتاهخانه نثار هرجای سانه از رفتارهای گذشته
را سورد سطالعه قرار سیدهه .در این روش سه گرو اسناد سورد استفاد قرار سیگیرنه کگه علگارتانگه از:
انتشارات و گزارشهای نساری و استنادها .تحلیل استنادی هر این پیشفرض ستکی است که سناهعی که در
نوشتن کتابها و سقاالت سورد استفاد قرار گرفتنه سعرف سناسگلی هگرای الاگوی اسگتفاد از کتگابهگا و
سجالت است .این روش هر نن است که هه شلک هگههگم پیوسگتهای از افگراد و نوشگتههگای سگرتلط و در
عینحا سهم یک یا چنه رشته دست یاهه (دیانی .)5385

1. Hoffmann & Doucette
2. A review of Citation Analysis Methodologies for Collection Management
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روششناسی پژوهش

تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

نیکوالیسن22( 5؟) تحلیل استنادی را نمایانار تجزیه و تحلیل سناهع کتابشناختی سگیدانگه کگه خگود
هخشی از ارتلاطات علمی را تشکیل سیدهه .پائو ( )53۱8نیز سعتقه است عمل استناد عالو هر استفاد از
ارجادها ههسنظور هرقراری ارتلا کار فردی ها چارچوب گسترد تری از علم هه پهیهنور اسکگان سگیدهگه
عالو هر اهراز دانش تاز کشفشه هه تعیین اولویتهایی هپردازد.
هناهراین ها توجه هه تعاریف ذکرشه سیتوان اینگونه اظهار داشت :تحلیل استنادی روشگی اسگت کگه
هراساس استنادها و ارجاعات رواهطی را که سیان نوشتههای همسوضود در یک یا چنه حگوزۀ سوضگوعی
وجود دارد را کشف سیکنه و این اسر نیز هه نوه خود سنجگر هگه یگافتن رواهگط سوجگود سیگان سؤلفگان و
دانشمنهان سوضوعی که احتماالً در ناارش ستون علمی از هم تأثیر پذیرفتهانه سگیشگود .همچنگین روش
تحلیل استنادی ههسنظور انجام ههف سذکور هر سناهع اطالعاتی سکتوب استوار است .هه عقیهۀ ناارنه این
روش سیتوانه هه عنوان یکی از رویکردهای تخصصگی در رشگت علگم اطالعگات و دانگششناسگی و نیگز
علمسنجی سطرح شود چراکه سیتوانه نقش هسزایی را در هرقراری ارتلاطات علمی ایفا نمایه.
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خاستگاه استناد و تحليل استنادی در جامعۀ علمی چگونه بوده است؟

پیشین استناد یا اسناد را هایه در قرون اولی قمری و در علمالحهیث جستوجو کرد .در حهیث اسناد
زنجیرۀ ناقالن (سلسله سنه) عنصر اساسی تشخیص صحت و اعتلار هر حهیث هود اسگت .دو اصگطالح
«سنه» و «ستن» در علم الحهیث کاسالً شناخته شه است .سنه را ننچه سورد اسناد قرار گرفته (یگا زنجیگرۀ
ناقالن) و ستن را هیان نخرین راوی تعریف کرد انه .ظاهراً در نسخههای خطگی دینگی و حقگوقی علگری
نمای استنادی در تعریفی که اسروز نیز در نمای استنادی در قرن  52سیالدی هه کار سیرفته است هه کگار
سیرود (حری .)53۱2
استفاد از تحلیل استنادی در غرب اهتها در حگوزۀ علگم حقگور در سگا  5۱43هگرای سگهون کگردن
سرافعات حقوقی سورد استفاد قرار گرفت که نسخ سهونی از نن ستعلق هه سگا  5825در دسگت اسگت.
سپس در سا  58۱3هرای کشف چاونای تصمیم گیری درهارۀ سرافعگات خگاص حقگوقی هگا اسگتفاد از
زنجیرۀ استناد هه سوارد سشاهه پیشین نیز از نن استفاد شه .هگا ظهگور نمایگ اسگتنادی علگوم کگه سؤسسگ
اطالعات علمی نن را در سا  51۱3سنتشر ساخت استفاد از این سنلع ههعنوان اهزاری هرای سطالعگات و
تحلیلهای گوناگون رونق یافت (حری .)5385
تحليل استنادی به چه انواعی قابلتقسيم است؟

تحقیقات فراوانی درخصوص انواد تحلیل استنادی صورت گرفته است که در نن فقط هه راهطگه سیگان
سنه و ستن توجه نشه است هلکه هر سلنای این راهطه و ها توجه هه فرض اینگونه تحلیلها رواهط سیگان
خود ستنها یا خود سنهها نیز سوضود تحقیقات هسیاری هود و اساس را حلهگایی هگرای عمگل گگزینش
ستون هنیانی و کشف سعتلر از ناسعتلر قرار گرفته است .هه همین سلب و هرای سگهولت هررسگی ایگنگونگه
پژوهشها شایه هتوان نن ها را از لحاظ شیوۀ عمل هه دو گرو عمه تقسیم کرد :الگف) تحلیگل اسگتنادی
1. Nicolaisen

1۱

عمودی ب) تحلیل استنادی افقی (حری .)5385
ههف در تحلیل استنادی عمودی کشف قواعه حاکم هر راهط سیان ستن و زنجیرۀ اسناد نن است .یعنی
هر سقال علمی ههعنوان حلقهای از یک زنجیر در قیاس ها سقاالت قلل و هعه از خود سگنجیه سگیشگود.
درواقع تعقیب یک انهیشه ازطریق ردگیری استنادها جهت رسیهن هه نخستین طراح یک فکر یا هگهاعت
در یک حوزۀ علمی و ههقولی ههسنظور استفاد در تهوین تاریخ علوم اسگتفاد سگیشگود .نگود دیاگری از
تحلیل استنادی عمودی هه سنظور کشف و تعیین سوضگود سقگاالت (سگتن) ازطریگق هررسگی سگنههای نن
صورت سیگیرد .اگر این فرض را هپذیریم که سأخذ یک ستن سرتلط ها سوضود و سحتوای نن سگتن اسگت
پس سیتوان این سأخذ را هیانکننهۀ سحتوای نن ستن دانست .در تحلیل اسگتنادی افقگی هگه کشگف راهطگ
احتمالی سیان خود سأخذ (سنهها) یا خود سقاالت (ستنها) پرداخته سیشود .ههین سعنی که هرگا هپگذیریم
سیان یک سقاله و سأخذش راهطهای است پس اگر دو سقاله در سأخگذ خگود سشگترک هاشگنه (اشگتراک در
سأخذ) یا دو سأخذ در سقاالتی پیوسته در کنار یکهیار استفاد شونه (اشتراک در ستن) هایگه سیگان نن دو
سقاله ها یکهیار و این دو سأخذ ها یکهیار از لحاظ سوضگوعی شگلاهتی وجگود داشگته هاشگه (عصگار و
همکاران  5388حری .)5385
انواد دیاری از تحلیل استنادی که هراساس رواهط سیگان سگهارک در نوشگتههگای علمگی سگورد توجگه
سحققان قرار گرفته است علارتانه از :تحلیل زوجهای کتابشناختی تحلیل زوجهای هماستنادی تحلیل
سؤلفان استنادی تحلیل سجگالت هگماسگتنادی و تحلیگل کشگورهای هگماسگتنادی .در تحلیگل زوجهگای
کتاب شناختی سأخذ سشترک در سقاالت تجزیه و تحلیل سیشود که این نود تحلیل توسط حری ()5385
ها عنوان «اشتراک در سأخذ» سعرفی شه است .در جهو  5نمونه ای از دو سهرک کگه هگه سقالگ وینلگر
ارجاد داد انه نمایش داد شه است:
جدول  .۱نمونهای از زوجهای کتابشناختی
Bibliographic coupling: A review Weinberg B.H. (1974) Information Storage and Retrieval, 10 (5-6) , pp. 189-196.
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اللته هایه خاطرنشان کرد کسلر نیز این سوضود را سهنظر قرار داد و حیور سشترک یک یا چنه سنلگع
کتاب شناختی در دو سهرک را پهیهۀ «زوجهای کتابشناختی» ناسیه .اللته کسگلر ازایگن جهگت زوجهگای
کتابشناختی را سه نظر قرار داد چراکه او سعتقه هود که سی تگوان هگین ایگن سوضگود هگا سلحگث هازیگاهی
اطالعات پیونهی هرقرار ساخت (نوروزی چاکلی .)5312
تحلیل زوجهای هماستنادی هه سطالع سهارکی سیپردازد که هاهم سورد استناد واقع سیشونه .این راهطه
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پیونه هیش از دو سقاله را نشان سیدهه و ها استفاد از این روش سیتوان هگه ترسگیم سگاختار یگک رشگت
علمی پرداخت (حری  .)5385اسما که شکل جهیهی از جفت شهن سهارک را سعرفی کگرد (زوجهگای
هماستنادی) هه ترسیم شگلکههگایی از سقالگه هگای استنادشگه پرداخگت و تأکیگه کگرد کگه هگرای تعیگین
خصوصیات خاص علمی و ساهیت جلهههای پژوهشی یا حوز هگای پژوهشگی پیشگاام اسگتفاد از ایگن
شلکهها ضروری است .شایه هتوان سهمترین تفاوتی که سیان هماستنادیها و زوجهای کتابشناختی هیگان
کرد از دو دیهگا قاهل هررسی هاشه :یکی سرهو هه تفاوتی که سیان اسگتناد و ارجگاد وجگود دارد کگه در
استناد جایاا ارتلا علمی و اجتماعی اثر هرجسته تر است اسا ارجاد هیشتر هرای اعتلارهخشی هه اثر سورد
استفاد قرار سی گیرد دیاری سرهو است هه رویکرد و طرز ناا هه نن دو سنلعی که ههطور هگمزسگان در
یک اثر علمی سورد استناد قرار گرفتهانه (نوروزی چاکلی .)5312
تحلیل سؤلفان هماستنادی سیتوانه هه عنوان اهزاری جهیه هرای ترسیم نقش علمی سورد اسگتفاد قگرار
گیرد .در این روش ساتریسی از سؤلفان پرتولیه شاسل سؤلفان استنادکننه و استنادشونه تشکیل سیشگود.
این ساتریس ها استفاد از روش های نساری پیشرفت تحلیل و نتیج نن هگا اسگتفاد از سقیگاس چنههعگهی
ترسیم سیگردد .ههعنوان نمونه در شگکل  5سگاتریس سؤلفگان هگماسگتنادی  24دانشگمنه در حگوزۀ علگم
اطالعات نمایش داد شه است که لیهسهروف )2221( 5در سقال خود هه تحلیل نن ها استفاد از نرمافزار
پاژک پرداخته است:

شکل  .۱تصوير ماتريس مؤلفان هماستنادی  ۴۲دانشمند از حوزۀ علم اطالعات

تحلیل سجالت هماستنادی نیز سیتوانگه سوجگب شگناخت سگاختار دانگش و الاوهگای انتشگاراتی در
رشتههای سختلف علمی شود عالو هر اینکه سطالع استنادها هه سجلهها سیتوانه سنجر هگه تصگمیمگیگری
درهارۀ کیفیت و ههر وری و تأثیر ننها شود .در این روش نیز داد ها در ساتریسی از سجالت استنادکننگه
و استنادشونه تهیه سیشونه و سپس ها استفاد از روشهای سقیاس چنههعهی و عاسلهنهی تجزیهوتحلیل
سیشونه (عصار و همکاران  .)5388و درنهایت تحلیل کشورهای هماستنادی سگیتوانگه هگرای سقایسگ
1. Leydesdorff
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تحقیقات علمی و فنی کشورها سورد استفاد قرار گیرد و از نتایج نن سیتوان در خصوص رونه تحقیق و
توسعه در نن کشورها نگاهی پیها کرد (نوروزی چاکلی  .)5312هناهراین تحلیل استنادی سیتوانه هه عنوان
یکی از روشهای تحقیق شناخته شود زیرا هررسی انواد نن حاکی از نن است که پهیه ای سورد سطالعه و
هررسی قرار سیگیرد و در طی نن حقیقتی نشکار سیگردد.
ههتر است هرای تلیین سسلله از این نقطه نغاز نمود که سعنای «روش تحقیق» چیسگت؟ روش در هراهگر
کلم سته 5هه کار سیرود و خود نن هرگرفته از دو واژۀ یونانی ستا و هودوس 2هه سعنای «در جستوجگوی
سقصود» است و در اصطالح هه سجموعهای از تهاهیر و فنون و اهزارها اطالر سیشود که هرای رسگیهن هگه
ههف در هر تحقیقی سورد استفاد قرار سیگیرد (رانگز نقگل در دیگانی  .)5385سنشگادی ( )5382در اثگر
خود روش را سجموع فعالیتهایی که رسیهن هه سقصهی را سیسر سیگردانه سعرفی کرد اسگت .سعنگی
لغوی تحقیق در لغتناس دهخها ( )53۱۱حقیقت کردن درستکردن و هگه کننگه سطلگب رسگیهن و واقگع
چیزی را ههدستنوردن سیهاشه .فهایی در سقال خود ( )538۱روش تحقیق را هه سعنگای اسگتفاد از را و
روش و حتی کارهرد اهزاری سی دانه تا سحقق هرچه زودتر هه کمک نن هه جواب هرسه .هناهراین ها توجه
هه تعاریف ارائهشه درخصوص دو واژۀ «روش» و «تحقیق» سیتوان «روش تحقیق» را اینگونگه تعریگف
کرد« :سجموعه فعالیتهایی است که سحقق را هگهسگوی واقعیگت هگهایت سگیکنگه و او را از گمراهگی و
کجانهیشی سیرهانه و هرای رسیهن هه واقعیت از اهزارهایی در این را استفاد سیکنه .عالو هگر ایگن هگه
سحقق در توصیف پهیه های عینی و سنظم یاری سیرسانه».
در هسیاری از ستون سرهو هه روش تحقیق ویژگیهای هسیاری هرای نن سطرح شه اسگت .هگه عنگوان
سثا پاو ( )53۱1در کتاب خود یکی از ویژگیهای هارز روشهای تحقیق را وجود نظریه سیدانه و هگه
اعتقاد او نظریه هه عنوان اولین جزء روش علمی تحقیق سحسوب سیشود که سراحل هعهی روش تحقیگق
از نن نشأت سیگیرد و هه علارتی نقش راهنما در کشف واقعیات دارد و شکافهایی را کگه هایگه هررسگی
شونه و جنلههای سهمی که هایه سهنظر قرار گیرنه را سشخص سیکنه .در اداسه هه ذکر ویژگی روشهگای
تحقیق و تلیین نن در تحلیل استنادی پرداخته سیشود.
 .5توصیف پديدههای عینی و منظم :هه طورکلی روشهای تحقیق هرای توصیف پهیه های عینگی
و سنظم هه کار سیرونه .درواقع در تحلیل استنادی استنادها و ارجاعات سوجود در سگهارک پهیگه هگای
سورد هررسی هستنه و در این روش سعی سیشود تا ها توصیف عینی سنظم و تا حهسمکن کمّی استنادها
و ارجاعات نفوذ و تأثیر فکری هر دانشمنهان و پهیهنورنهگان اثر سشخص شود.
 .2داللت بر وجود رابطه میان پديدهها :داللت هر وجود راهطه سیان پهیه ها یکگی از ویژگگیهگای
سهم روشهای تحقیق است چراکه ازطریق سطالع اینگونه رواهط سیتوان هه علل خاص و چاونای هر
رویهاد طلیعی پی هرد (سنشادی  .)5382این ویژگی نیز در تحلیگل اسگتنادی وجگود دارد چراکگه وجگود
1. Method
2. Meta & hodos
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تحليل استنادی چگونه میتواند به مثابۀ یک روش تحقيق به شمار آید؟

تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

راهطه سیان سهارک ازطریق استنادها (که پیشفرض تحلیل استنادی است) سیتوانه هه هررسی علل خاص و
چاونای وجود ارتلا سیان سهارک هینجاسه و ههعلارتی دیار از طریق سطالع نن رواهط الاوهای فکری
و ارتلاطی دانشمنهان را سشخص نمایه (عصار و دیاران .)5388
 .3داشتن نظريه :همان گونه که پیش تر ذکر شه هه اعتقاد پاو نظریگه اولگین جگزء روش تحقیگق
سحسوب سیشود و نقش راهنما در کشف واقعیات دارد .روش تحلیل استنادی نیز دارای پشگتوان نظگری
است و اساس انهیش نن هر این فرضیه استوار است که هین سهارک استنادکننه و سورداستناد نوعی راهطگ
سحتوایی وجود دارد .تحلیل استنادی ها هررسی این راهطه سعی دارد الاوهای ارتلا علمی در حوز هگای
سختلف دانش را نمایان سازد (عصار و دیاران  )5388هناهراین سیتوان اذعان داشت که ساننه هر روش
تحقیق دیاری تحلیل استنادی نیز اولین جزء که همان نظریه یا نظریهپردازی است را ههعنوان یک روش
تحقیق داراست.
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 .4استفاده از ابزار برای شناخت واقعیت :از ننجاییکه روش تحقیق از سجموعهای اصو و اهزارها
هرای شناخت واقعیت استفاد سیکنه تحلیل استنادی نیز سجموعهای از روشهاست که هه سنظور کشگف
واقعیت های عینی که خارج از ذهن وجود دارنه اهزارهایی را سورد استفاد قرار سیدهگه .سنظگور از اهگزار
وسیلهای است که سیتوان هه کمک نن تحلیلهای نساری سگنجش سگوارد سختلگف و غیگر را انجگام داد.
5
اهزارهای سورداستفاد در روش تحلیل استنادی علارتانه از :پایاا های استنادی ساننگه وب نو سگاینس
پایاا اسکوپوس 2پایاا  ISCگوگل اسکوالر سای سرچ 3و نمایهناسههای استنادی که توسگط سؤسسگ
اطالعات علمی  ISIتهیه شه است و سایر پایاا ها و نمایهناسههگایی کگه هگا هگهف انجگام روش تحلیگل
استنادی ایجاد شه انه از اهزارهای سورد استفاد در روش تحلیل استنادی سیهاشنه.
ها توجه هه سطالب ذکرشه سی توان اذعان داشگت کگه تحلیگل اسگتنادی هگه دلیگل هرخگوردار هگودن از
ویژگیهای سهم روشهای تحقیق سیتوانه ههسثاهگ روش تحقیگق هگرای انجگام سطالعگات در حگوز هگای
سختلف خصوصاً حوزۀ علمسنجی ههکار رود .از طرفی ها توجه هه کارکردهایی که حگری ( )5385از قگو
لنکستر هرای تحلیل استنادی هرشمرد است ازجمله چاونای استناد سیان نویسنهگان رشتههای سختلگف
شناسایی نویسنهگان سجالت کشورها یا سازسانهایی که هیشتر از سایر سوارد سورد استناد قرار سیگیرنه
کشف رواهط هینرشتهای و درونرشتهای و سیزان روزنسه هودن نوشتههای علمی ها توجه هه تگاریخ سأخگذ
سورد استفاد شایسته است تا تحلیل استنادی را ههسثاه روش تحقیق در نظر گرفت.
روش تحليل استنادی تا چه اندازه بهعنوان روشی کمّی و تا چه ميزان بهعنوان روشی کيفی به شمار میآید؟

اسروز روش های تحقیق را هه دو دست کلی تقسیم سیکننه :پژوهش کمّی و پژوهش کیفگی .پگژوهش
کمّی روش پژوهشی غالب در علوم رفتاری هود است و طرحهای سختلفی ازجملگه سطالعگات نزسایشگی
شلهنزسایشی طرحهای پیشنزسون پسنزسون و غیر را در هر سگیگیگرد (هنگز و نیگوسن  5118نقگل در
)1. Web Of Science (WOS
2. Scopus
3. Sci Search
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صهوقی  .)538۱پژوهش کمّی سلتنی هر سشاههاتی است که هه واحههای اطالعاتی سجزایی تلگهیل شگه
است که سیتوانه ازطریق تحلیلهای نساری ها واحههای دیار سقایسه شود .درواقگع هایگه گفگت تحلیگل
نساری یکی از هخشهای اصلی روشهای کمّی است (صهوقی  .)538۱داد ها در سطالعات کمّی هر طلگق
تعاریف استانهارد کهگذاری سیشونه .کنتر ستغیرها تصادفی ساختن و تعمیم پذیری یافتههگا از نمونگه و
جاسع هزر تر از اههاف این روش هه شمار سیرود (هنز و نیوسن  5118نقل در صهوقی  .)538۱دست
دوم پژوهش یعنی همان پژوهش کیفی فراینهی از تحقیق و هررسی است که داد ها را از زسینهای کگه در
نن رویهادها رخ سیدهنه استخراج سیکنه و تالش سیکنه تا این رویهادها را ازطریق تعیین فراینگهی کگه
این رویهادها در نن جاسازی شه انه و دیهگا شرکتکننهگان در این رویهادها را توصیف کنه و از اهزار
استنتاج هرای ایجاد تلیینهای سمکن هراساس پهیهۀ سشاهه شه استفاد نمایه .از سگوی دیاگر پگژوهش
کیفی عموساً گفتار و رفتار افراد را هه روشی توصیفی یا روایتی و ههصورت عمیگقتگر و همگان گونگه کگه
شرکتکننهگان در نن سوقعیت نن را تجرهه سیکننه هررسی سینمایه (صهوقی .)538۱
اسا از حهود  21سا پیش تقاهلهایی هگین دو روششناسگی کمّگی و کیفگی سیگان دانشگمنهان علگوم
اجتماعی و رفتاری ههوجود نسه است که این تقاهلها هاعث شه تا جنلش روششناختی سوسی پهیه نیگه
که هه «تحقیق ها روشهای ترکیلی» سوسوم است .در این زسینه تالشهای تشکری و تگهلی هسگیار حگائز
اهمیت است و طرحها و نودهای سختلفی را هرای روششناسی ترکیلی ارائه کرد انه (سحمهپور .)5381
روش تحلیل استنادی هرای توصیف پهیه ها کگه درواقگع همگان اسگتنادها و ارجاعگات در اسگناد و
سهارک است از روش کمّی استفاد سیکنه تا هتوانه تأثیر و نفوذ فکری را هر روی عه ای از نویسنهگان و
پهیهنورنهگان سشخص نمایه .اسا این روش هرای کشگف رواهگط و سطالعگ الاوهگای فکگری و ارتلگاطی
دانشمنهان چاونای استناد سیان نویسنهگان رشتههای سختلف کشف رواهط هین رشتهای و درونرشتهای
و ارزیاهیهای پژوهش از روش تحلیل کیفی نیز ههر سیجویه .ههعلارتی دیار روش تحلیل اسگتنادی هگا
استفاد از داد های جمعنوری شه هه صورت کمّی هه سطالع کمّی و کیفی پهیه ها سیپردازد .درواقع در
هسیاری از سوارد روش تحلیل استنادی از هر دو روش کمّی و کیفی اسگتفاد سگیکنگه و از ایگن رویکگرد
سیتوانه جزء روشهای ترکیلی 5سحسوب شود.
تهلی و تشکری ( 2221نقل در احمهپور  )5381طرحهایی را هرای روشهای ترکیلی ارائه کردنه که
علارتانه از :طرحهای تکروشی و طرحهای روشهای ترکیلی .طرحهگای تگکروشگی دارای دو دسگته
طرحهای تکرشتهای و چنهرشتهای هستنه و طرحهای ترکیلی نیز شاسل دو دسته سیهاشگنه :طگرحهگای
شلهترکیلی تکرشتهای و طرحهای چنهرشتهای روشهای ترکیلی .در طرحهای تکروشی تکرشتهای از
یک روش تحقیق واحه یا تکنیک گردنوری داد ها (کمّی یا کیفی) استفاد سیشود و رویگههگای تحلیلگی
داد ها سنطلق ها نن هرای پاسخ هه سؤا های پژوهش هه کار سیرود .ههعلارتی دیاگر ایگن نگود طگرحهگا
سیتواننه هم کمّی هاشنه و هم کیفی اسا نمیتواننه همزسان هر دو را شاسل شونه .در طرحهای تکروشی
چنهرشتهای یک روش یا تکنیک گردنوری داد ها (کمّی یا کیفی) و رویههای تحلیلی سنطلق هر نن جهت
1. Mixed Method
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الله صمدی و غالمرضا فدایی

تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

پاسخ هه سؤا های تحقیق هه کار سیرود.
طرحهای تکرشتهای روشهای ترکیلی ساد ترین طرح روشهای ترکیلی است که درهرگیرنگهۀ تنهگا
یک رشته از سطالعه هود اسا شاسل هر دو جزء کمّی و کیفی سیهاشنه .از ننجاکه تنها یک نود داد تحلیل
سیشود و یک نود استنلا (کمّی یا کیفی) نیز هه دست داد سگیشگود لگذا ایگن طگرحهگا را طگرحهگای
شلهترکیلی نیز سیناسنه .طرحهای چنهرشتهای چنهروشی طرح های ترکیلی از پیچیگه تگرین طگرحهگای
سوجود هستنه .این طرحها حهاقل دارای دو رشته هود و سلتنی هر ترکیب رهیافتهای کمّگی و کیفگی در
درون سیهاشنه .این طرحها خود پنج نود هستنه:
 .5طرحهای ترکیبی موازی :دارای دو رشت سوازی و نسگلتاً سسگتقل هسگتنه .یکگی هگا سگؤا هگا و
تکنیکهای گردنوری و تحلیل کمّی و دیاری ها سؤا ها و تکنیکهای گردنوری و تحلیل کیفگی
سرتلط است .استنتاج هرگرفته از ترکیب استنلا هایی است که از رشتههای کمّگی و کیفگی گرفتگه
شه است.
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 .۴طرحهای ترکیبی متوالی :حهاقل دو رشته ازنظر زسانی اجرا سیشگونه یعنگی او کمّگی و هعگه
کیفی یا اهتها کیفی و هعه کمّی .سجهداً نتایج دو سطالعه هه یک فرااستنلا ختم سیشود.
 .3طرحهای ترکیبی تبديل :در این روش ترکیب رهیافتهای کمّی و کیفی زسانی صورت سیگیرد
که یک نود از داد (کمّی یا کیفی) دگرگون (کمّیسازی یا کیفیسازی) سیشود و سپس هگم هگه
طور کمّی و هم ههطور کیفی تحلیل سیگردد .در این نود طرح داد ها هگا اسگتفاد از یگک روش
(سثالً کمّی) گردنوری و تحلیل سیشونه سگپس هگا اسگتفاد از یگک روش دیاگر (سگثالً کیفگی)
دگرگون شه و تحلیل سیشونه.
 .۲طرحهای ترکیبی چندسطحی :در نن داد های کمّی از یک سگط از سطالعگه و سگپس داد هگای
کیفی از سط دیار سطالعه هه شکل سوازی یا ستوالی گردنوری سیشونه .هر دو نگود داد هگا هگه
طور هم زسان تحلیل شه و نتایج هرگرفته از نن ها هرای ایجگاد انگواد چنهگانگ اسگتنلا هگه کگار
سیرونه.
 .5طرحهای ترکیبی کامالً تلفیقشده :در این طرح ترکیب رهیافتهگای کمّگی و کیفگی هگه شگکل
تعاسلی در کلی سراحل سطالعه صورت سیگیرنه .در هر سرحله یکی از رهیافتها (سثالً کیفی) هگر
فرسو هنهی دیاری (سثالً کمّی) تأثیر سیگذارد.
هه طورکلی هایه اشار کرد گاهی اوقات سمکن است سحقق در پژوهش خگود هگه گگردنوری داد هگای
کمّی پرداخته هاشه اسا نن را هه صورت کیفی سورد تحلیل و تفسیر قرار دهه یا هالعکس داد های کیفی را
جمعنوری کنه و درنهایت ننها را ههصورت کمّی تحلیل سیکنه .درواقع سیتگوان گفگت کگه سحقگق در
روش تحقیق ها یک ساتریس سواجه است که چهار حالت خواهه داشت :داد های کیفی هگا تحلیگل کیفگی
داد های کیفی ها تحلیل کمّی داد های کمّی ها تحلیل کیفی و درنهایت داد هگای کمّگی هگا تحلیگل کمّگی.
سعموالً ننچه در روش تحلیل استنادی رخ سیدهه دو نود نخر است :یعنی گگردنوری داد هگا هگهصگورت
کمّی و تحلیل ننها هه روش کیفی و گردنوری داد ها ههصورت کمّی و تحلیل ننها ها روش کمّی .ازایگن
۱2

رو شایه هتوان روش تحلیل استنادی را از نود «طرحهای ترکیلی تلهیل» دانست که داد ها هگا اسگتفاد از
یک روش (سثالً کمّی) گردنوری سیشونه سپس ها استفاد از یک روش دیار (سثالً کیفی) دگرگون شگه
و تحلیل سیشونه.
در هرخی دیار از ستون انواد دیاری از طرحهای روشهای ترکیلی را سورد هررسی قگرار داد انگه کگه
توسط کروسو ارائه شه است .این طرح ها خود شاسل چهار دسته است :طرحهای هههمتنیه طرحهای
انهراجی طرحهای تشریحی و طرحهای اکتشافی (کروسو  2223نقل در سلینی دهکردی .)5312
طرحهای هههمتنیه هرای سقایس سستقیم نتایج داد های نساری ها نتایج داد های کیفی یا تأییگه نتگایج
کیفی ها داد های کمّی هه کار سیرود .هه عنوان سثا در سطالع سوردی در حوزۀ حقور که توسط سجمگع
هین دانشااهی فالنهرز هرای ارزیاهی عملکرد پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم انسگانی انجگام شگه دو
پرسشناسه تهیه گردیه که اولین نن هه گردنوری داد های کمّی درهگارۀ هیشگتر فعالیگتهگای دانشگااهی و
دوسین نن ها استفاد از سه طیف «هرجسته» «خوب ولی نه هرجسته» و «نسلتاً خوب» هه گردنوری نظگرات
پاسخ دهنهگان درهارۀ سجالت هه همرا اساسی پژوهشاران فنالنهرزی سگیپرداخگت .درنهایگت هراسگاس
داد های استخراجشه از پرسشناس دوم هه ارزیاهی سیزان انطلار نظرات این پژوهشاران ها هروندادهگای
حاصل از شاخصهای کمّی پرداختنه .اللته شایان ذکر است که هست اصلی کار ها فهرست انتشگاراتی کگه
پژوهشاران خود هرطلق نوعی دستههنهی سشتمل هر  58نود گرو هنهی نن را تهیه کرد هودنه پگیریگزی
شه (سوئه  .)538۱درواقع سیتوان گفت که ارزیگاهی نتگایجی کگه از پرسگشناسگ دوم هگه دسگت نسگه
درهردارنهۀ داد های کیفی است و سقایس نن ها نتایج پرسگشناسگ او کگه شگاسل داد هگای کمّگی اسگت
نمونهای ازطرحهای هه همتنیه در روش تحلیل استنادی است .در شکل  2سیتوان فراینگه ایگن طگرح را
سشاهه کرد:

کيفی

کمی
ی
کمّ
کيفی

توصيف بر اساس نتایج داده
های کمّی و کيفی

شکل .۴طرح بههمتنیده
(منبع کروسول ،۴۰۰3 ،نقل در مبینی دهکردی)۱3۳۰ ،

در طرحهای انهراجی داد های کمّگی در ستگهلوژی داد هگای کیفگی یگا هگرعکس داد هگای کیفگی در
ستهلوژی داد های کمّی قرار سیگیرد .ههعلارتی دیار نوعی از سجموع داد ها نقش حمایتی را هرای نگود
دیار ایفا سیکنه .در سطالع سوردی حوزۀ حقور که پیشتر از نن یگاد شگه داد هگای گگردنوریشگه از
پرسشناسههای او و دوم اسکان تمایز هین سجالت علمی و سجالت دارای ساهیت کارهردیتر یا سجگالت
۱3
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تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

سرهو هه سخاطلان عموسی را فراهم ساخت .هه این سعنی که ها استفادۀ داد های کمّگی (کیفگی) نتگایج هگه
صورت کیفی (کمّی) ارائه شه و سشخص شه سجالتی که پژوهشاران فالنگهرزی سگهارک اساسگی نسگلتاً
کمتری را در نن ها سنتشر ساخته عمهتاً سجالت کارهردی یا سجالت سرهو هه سخاطلگان عمگوسی هودنگه
(سوئه  .)538۱طرح انهارجی را سیتوان در شکل  3سشاهه نمود:

شکل .3طرح اندراجی

علمسنجی
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(منبع کروسول ،۴۰۰3 ،نقل در مبینی دهکردی)۱3۳۰ ،

هنااسی که پژوهشار هخواهه از داد های کیفگی هگرای توصگیف نتگایج حگائز اهمیگت اسگتفاد کنگه
طرحهای تشریحی (شکل  )4سناسب است .شرود این طرحها ها جمعنوری و تحلیل داد های کمّی است
ستعاقب نن پژوهشار داد های کیفی را جمعنوری و تحلیل سیکنگه .در نخگر نتگایج ایگن دو سجموعگه را
هراساس نتایج کمّی تفسیر سیکنه .سزیتی که سیتوان هرای اینگونه طرحها هرشمرد این است که ننهگا از
نود سرراستترین طرحهای پژوهشی سیهاشنه زیرا پژوهشار هرکهام از روشها را جهاگانه در دو فگاز
سختلف انجام سیدهه و تنها یک نود از داد هاست که جمعنوری و ارزیاهی سیشود.

شکل  .۲طرحهای تشريحی
(منبع کروسول ،۴۰۰3 ،نقل در مبینی دهکردی)۱3۳۰ ،

در سطالع سوردی عملکرد پژوهشی در حوزۀ حقور هراساس داد های کمّی گردنوریشگه سشگخص
شه که نیاز است تا پژوهشهای حقوقی و قیایی در فالنهرز هگهسگوی هگینالمللگیشگهن حرکگت کننگه.
همچنین رتله هنهی سجالت هایه هراسگاس نظگرات خلرگگان هاشگه کگه خگود سلتنگیهگر سعیارهگایی ساننگه
جهتگیری هینالمللی تخصصیهودن رویههای داوری و سردهیری تیگراژ سجلگه و تگأثیر اسگتنادی اسگت
(سوئه  .)538۱این هخش از سطالعه نمونهای از طرحهای تشریحی در روش تحلیل استنادی است.
از طرحهای اکتشافی نیز زسانی استفاد سی شود کگه پژوهشگار هگرای سگنجش اهگزاری نهاشگته هاشگه
اختالفات سوجود ناشناخته هاشنه و هیچ چارچوهی هم هرای راهنمایی در دست نلاشه .همچنین زسانی که
پژوهشار هخواهه نتایج ههدستنسه را هه گرو های دیار تعمیم دهه نظریههای قللی را ارزیاهی کنگه یگا
پهیه ای را عمیقاً هررسی کنه و قهرت نفوذ نن را هسنجه استفاد از این روشها سناسب است (شکل .)1
۱4

الله صمدی و غالمرضا فدایی

ههعنوان سثا سشکلی که پژوهشاران دستانهرکار در سطالع سوردی عملکگرد پژوهشگی یادشگه هگرای
دستههنهی انتشارات ها نن سواجه شهنه این هود که احتما داشت نویسنه ای واحه یک فقر انتشار واحه
را دو هار در سناهعی سختلف سنتشر سازد .این دو قالب سمکن هود کاسالً شلیه هه هم یا کمی ستفاوت از هم
هاشنه .هههمین سنظور اهزاری کتاب سنجی هرای شناسایی انتشارات شلیه هه هم ایجاد شه و سعلوم شه کگه
درسورد کتابها رسالههای دکترا و سهارک اساسی حهود  8درصه انتشارات نوشتهشه هه زهان هلنهی و
فهرست شه از سوی نویسنه ای واحه عناوینی هسیار شلیه هه هم داشتنه .تحلیگل توصگیفی نسگخههگای
چاپی نشان داد که این سوارد اغلب انتشاراتی یکسان هود انه (سوئه .)538۱

شکل .5طرحهای اکتشافی

اللته هایه اظهار داشت که هیشتر پژوهشهایی که ها استفاد از روش تحلیل استنادی صورت سیگیرد از
نود طرحهای تشریحی است چراکه هیشترین ههف در روش تحلیل استنادی این است که نتایج هراساس
داد های کمّی ههصورت کیفی ارائه شود یا ههعلارتی دیار از کم هه کیف هرسه.
چه آسيبهایی روایی روش تحليل استنادی را تهدید میکند؟

روایی هه سیزان درستی و سعرفهودن داد ها و نتایج سرهو است (پائو  .)538۱هنا هگه ضگرورتهگای
عمه ای که درخصوص کارکردهای تحلیل استنادی وجود دارد و ها توجه هه ایگن سسگلله کگه هسگیاری از
صاحب نظران سعتقهنه که استفادۀ نادرست از روش تحلیل استنادی سیتوانه سنجر هه تفسیرهای نادرسگتی
از نتایج تحقیق شود (حری  )5385هحث روایی این روش را از اهمیت هسزایی هرخگوردار سگیسگازد و
توجه هه نن سیتوانه در زسین ههکارگیری این روش ههعنوان یگک روش علمگی و قاهگلاتکگا نقگش قاهگل
توجهی ایفا کنه .هر این اساس تاکنون هه سنظور افزایش روایی روش تحلیل استنادی سطالعگات هسگیاری
انجام شه و توصیههای فراوانی توسط پژوهشاران دراینخصوص ارائه شه است .در اداسه سواردی که
سیتوانه روایی تحلیل استنادی را تحت تأثیر قرار دهه و درنظرگرفتن این سوارد در تحلیل استنادی ضمن
اینکه سی توانه هه هرخی از انتقادهای سوجود در این زسینه پاسخ گویه سیتوانه هه افزایش روایی و اعتلگار
نن هینجاسه اشار شه است:
مد نظر قراردادن تمام وظايف دانشمندان به هنگام ارزيابی آنهاا :هرخگی از سحققگان سعتقهنگه کگه
روش تحلیل استنادی هم وظایف دانشمنهان را سهنظر قرار نمیدهه چراکه اغلب دانشگمنهان عگالو هگر
وظیف تولیه علم وظایف اجرایی و هینالمللیهای دیاری نیز هه عهه دارنه .تحلیل استنادی هرچنگه هگه
سیزان سشارکت در جله پژوهش هینالمللی سیپردازد اسا هایه گفت که عالو هرنن جنلههای حائز اهمیت
۱1
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(منبع کروسول ،۴۰۰3 ،نقل در مبینی دهکردی)۱3۳۰ ،

تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

دیاری نیز دراینخصوص وجود دارنه که هایه هه ننها توجه شود (سوئه .)538۱
توجه به انگیزههای متفاوت نويسندگان از استناد :نویسنهگان انایز های ستفاوتی از استناددهی دارنه
که هرخی از نن ها از دیه کیفیت پژوهش چنهان اهمیتی نهارنه هنگاهراین هناگام اسگتفاد از روش تحلیگل
استنادی هایه هه نن توجه الزم سلذو داشت .تحلیل استنادی انایز های افراد را سهنظر قرار نمیدهه هلکه
پیاسهها و نتایج ننها را در سطحی از انلوهای در نظر سیگیرد (سوئه .)538۱

علمسنجی
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توجه به سوگیریها هنگام نمونهگیری دادهها در تحلیل استنادی :هناگام نمونگهگیگری داد هگا اگگر
داد های سورد تحلیل هه قهر کفایت هزر نلاشنه سوگیریهای احتمالی در تحلیل استنادی وجود خواهه
داشت .اگر نمون داد های تحلیل شه هه انهازۀ کافی هزر هاشنه سیتگوان انتظگار داشگت کگه خطاهگای
تصادفی زایل گردنه ولی شایه هنوز هم سوگیریهای نظامیافته وجود داشته هاشگنه .ضگمناً هرچنگه اثگر
هیدقتیهای فردی در رفتار ارجاددهی خنثی سیشود ولی نتایج تحلیل استنادی را هایه ههسنظور هرطگرف
ساختن سوگیریهای نظامیافته دوهار تحلیل کرد .ازطرفی سگوگیریهگا نگهتنهگا سمکگن اسگت ازطگرف
استنادکننه که ازطرف استنادشونه نیز هاشنه .هناهراین وقتی از تحلیل استنادی هرای اخذ نتایجی درسورد
عملکرد سوجودیتی سعین همچون افراد پژوهشگار یگا گگرو هگای پژوهشگی اسگتفاد سگیشگود عواسگل
هرهمزننه که خاص همان سوجودیت هستنه سیتواننه هروندادهگای حاصگل را تحگت تگأثیر قگرار دهنگه
(سوئه .)538۱
خود استنادی کشوری دانشمندان :دانشمنهان ایاالت ستحه هه دلیل تعصلات سلی هه همکاران خود از
همین کشور هیش از حه استناد سیکننه که این خود تحلیل استنادی را ها سوگیریهگای شگهیهی سواجگه
خواهه کرد (سوئه .)538۱
نسبت مقالههای مروری :هیاستنادهودن هستای هه نود سهرک هازۀ زسانی و رشت علمی داشته و کمتگر
از  52درصه است (سوئه  .)538۱ههطورکلی سقالههای سروری هیش از سقالههای اصیل پژوهشگی اسگتناد
دریافت سیکننه و همین اسر سی توانه تعهاد استناد هه نشریاتی را که هیشتر هگه انتشگار سقالگههگای سگروری
سیپردازنه را هه طور غیرطلیعی افزایش دهه .از طرفی دیاگر سقالگههگای سگروری هنگا هگه ساهیگت خگود
استنادهای هیشتری دریافت سیکننه و نسلت هه نشریات پژوهشی همان حوز کگه هنگا هگه ساهیگت خگود
استنادهای کمتری کسب سیکننه هرتر و هاکیفیتتر سعرفی خواهنه شه .در حالیکه واقعیت چنین نیسگت
و هیشترهودن تعهاد استنادها در نشریات یادشه تنها هه دلیل ستفاوت هودن ساهیت سقالههای سروری در نن
نشریات است (نوروزی چاکلی و صمهی .)5388
کم بودن فاصلۀ انتشارات نشريات موردمطالعه :این عاسل را سیتگوان از عواسگل جاسعگهشگناختی هگه
حساب نورد که سی توانه نتایج حاصل از سطالعات انجام شه توسط روش تحلیل اسگتنادی را دسگتخوش
تغییر نمایه .کم هودن فاصل انتشار نشریات و انتشار سقاالت کوتا سیتواننه هاعث شگونه تگا نن نشگریات
استنادهای هیشتری دریافت کننه و در عینحا از نیم عمر پایینتری هرخوردار هاشنه .در سقاهل نشگریاتی
که هه انتشار سقاالت کاسل و طوالنی سی پردازنه هیشتر استنادهای خود را در حهود سه سا پس از انتشار
دریافت سیکننه (نوروزی چاکلی و صمهی .)5388
۱۱
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نحوۀ محاسبات استنادی :سحاسلات استنادی تحتتأثیر رویه های استناددهی ستقاهل قرار سیگیرنه .در
پژوهشهای عملی که هه تأثیرپذیری سحاسلات استنادی از رویههای استناددهی ستقاهل سیپردازنه تعیگین
تفاوت این نود رفتارهای استناددهی ها رونههای طلیعگی اسگتناددهگی در گگرو هگای کوچگک شگاغل در
تخصصهای ویژ سشکل است .افراد خلر درسجمود قادر هه تشخیص استناددهی ستقاهل افراطی هستنه.
اگر تأثیر استنادی را هتوان ها روش نظامیافته و کمّیگرا و هرحسب فاصل اجتماعیشگناختی هگین سگهارک
استنادکننه و استنادشونه ارزیاهی نمود رونه تحلیل استنادی سناسبتر خواهه هود (سوئه .)538۱
حوز های سوضوعی گوناگون تفاوتهای زیادی وجود دارد .گارفیله نیز هه اسر صحه سگیگگذارد و از نن
تحت عنوان دشواریهای سقایس تعهاد استنادها در سیان حگوز هگای سوضگوعی گونگاگون یگاد سگیکنگه.
سطالعات گلنز و سوئه حاکی از نن است که تعهاد استنادها در سوضگودهگای سحگو و پایگه نسگلت هگه
سوضودهای کارهردی هاالتر است (نوروزی چاکلی و صمهی  .)5388هه علارتی دیار سجموعگ سگهارک
استنادکننه در حوز های وسیع هزر تر است اسا در این حوز ها تعهاد زیادتری از سگهارک قاهگل اسگتناد
هرای دریافت استناد ها همهیار رقاهت سیکننه (سوئه .)538۱
ارزيابی پژوهشهای بینرشتهای و چندرشتهای :پگژوهشهگای هگینرشگتهای و چنهرشگتهای عمگهتاً
نیازسنه رویکردی اختصاصی هستنه .ارزیاهی این نود پژوهشها یکی از سهمتگرین سلاحگث کتگابسگنجی
هود و هرای تحلیل ننها روششناسیهای هیشتری هایه در دسترس قرار گیرنه (سوئه .)538۱
توجه به استنادهای مثبت و منفی :در هیشتر سوارد زیاد هودن تعهاد استناد هگه یگک سگهرک علمگی هگه
عنوان یکی از سهمترین دالیل اعتلار نن سطرح سیشود .در چنین سواردی هگا انجگام تحلیگلهگای اسگتنادی
سعی سی شود ضمن شناسایی این نود سهراک علمی سیزان تأثیرگذاری نن هر جاسعگ پژوهشگی شناسگایی
شود و سورد ارزیاهی قرار گیرد (سوئه  .)538۱اسا این در حالی است که در هرخگی از سگوارد واقعیگت هگه
گونهای دیار است و زیادتر هودن تعهاد استناد هه یک سقاله نه هه دلیل پذیرفتهشه هودن نتایج نن در نگزد
جاسع علمی هلکه هه دلیل ضعیف هودن هنیانهای علمی ارائهشه و ههسنظور ههنقه کشیهن یافتگههگای نن
صورت گرفته است .هناهراین ضروری است ههسنظور جلوگیری از نسیبهای احتمالی هه نتگایج سطالعگات
استنادی در هناام اجرای این نود پژوهشها هین استنادهای سثلت و سنفی تمایز قائل شه و ارزیاهیهگای
سهارک علمی و نشریات را ها توجه هه ستفاوت هودن ساهیت این نود استنادها صورت داد .استنادهای سنفی
هر تحلیل استنادی تأثیرگذارنه (نوروزی چاکلی و صمهی .)5388
هناهراین چنانچه سوارد ذکرشه هه هناام استفاد از روش تحلیل استنادی توسط پژوهشگاران سگهنظر
قرار سیگیرد نتایجی که از نن پژوهش هه دست سینیه سیتوانه از روایی نسلتاً هاالیی هرخوردار هاشه.
بحث و نتيجهگيری

از سطالب ذکرشه در این سقاله اینگونه هرسینیه که هرخالف نظر هرخی از سحققان و دانشگمنهان کگه
تحلیل استنادی را صرفاً یک فن یا یک اهزار تحقیق هه شمار سینورنه تحلیل استنادی سیتوانگه هگه سثاهگ
۱۱
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گوناگونی ويژگیهای حوزههای موضوعی :سطالعگات نشگان سگیدهگه کگه هگین رفتگار اسگتنادی در
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تحليل استنادی به مثابۀ روش تحقيق

یک «روش تحقیق» سورد استفادۀ پژوهشاران حوز های گوناگون علوم و خصوصگاً علگمسگنجی و علگم
اطالعات دانششناسی قرار گیرد.
ازطرفی سشخص شه که تحلیل استنادی چهار ویژگی سهم روشهای تحقیق را داراست:
 .5توصیف عینی و سنظم پهیه ها
 .2داللت هر وجود راهطه
 .3داشتن نظریه
 .4استفاد از اهزار هرای رسیهن هه واقعیت.
هناهراین تحلیل استنادی سیتوانه ههعنوان یکی از انواد روشهگای تحقیگق در پگژوهشهگای سختلگف
سطرح هاشه.
پس از تلیین جایاا تحلیل استنادی هه سنزل روش تحقیق سشخص شه که تحلیل اسگتنادی در کگهام
یک از دستههای کلی روشهای تحقیق قرار سیگیرد .ها توجگه هگه اینکگه روش تحلیگل اسگتنادی ضگمن
استفاد از جمعنوری داد های کمّی هه جمعنوری داد های کیفی نیز سیپردازد و سعی سگیکنگه تگا هگرای
کشف رواهط و الاوهای فکری دانشمنهان و ارزیاهی های پژوهش از نتایج کمّی هه نتایج کیفگی هرسگه از
اینرو سیتوان گفت روش تحلیل استنادی روش پژوهش ترکیلگی اسگت و از نگود طگرحهگای تشگریحی
سیهاشه که در این طرحها سحقق هراساس داد ها و نتایج کمّی هه نتایج کیفگی سگیرسگه .ازطرفگی دیاگر
هراساس تقسیمهنهیهای تشکری و تهلی سیتوان روش تحلیل استنادی را جزو انواد طگرحهگای ترکیلگی
تلهیل هه شمار نورد چراکه داد ها ها استفاد از یک روش (سثالً کمّی) گردنوری و تحلیل سیشونه سپس
ها استفاد از یک روش دیار (سثالً کیفی) دگرگون شه و تحلیل سیشونه.
علی رغم اینکه تحلیل استنادی سیتوانه هه سنزل یک روش تحقیق سورد استفاد قرار گیرد اسا هرخگی
از سحققان در صحت نتایج حاصل از این روش خصوصاً هه هناام ارزیاهی پژوهش و پژوهشگاران اهگراز
نارانی کرد انه .ها وجود این هایه اظ هار داشت که چنانچه هه هناام ارزیاهی دانشگمنهان تمگاسی وظگایف
ننها و نیز انایز های استنادی ننها سه نظر قرار نایگرد ایگن روش سگیتوانگه نتگایج نادرسگتی را هگرای
پژوهشار هه همرا داشته هاشه .همچنین سواردی که سنجر هه کاهش روایی این روش خواهنه شه نیز در
این سقاله سورد هررسی قرار گرفت:
 .5توجه نکردن هه سوگیرهای سمکن هه هناام نمونهگیری داد ها
 .2درنظر نارفتن خوداستنادی کشوری دانشمنهان
 .3نسلت سقالههای سروری
 .4کم هودن فاصل انتشارات نشریات سوردسطالعه
 .1سه نظر قرار نهادن نحوۀ سحاسلات استنادی
 .۱عهم توجه هه گوناگونی حوز های سوضوعی
 .۱درنظر نارفتن تفاوت سیان ارزیاهی پژوهشهای هینرشتهای و چنهرشتهای
 .8عهم توجه هه استنادهای سثلت و سنفی.
۱8

الله صمدی و غالمرضا فدایی

چنانچه سوارد ذکرشه هه هناام استفاد از روش تحلیل استنادی رعایت شود این روش سگیتوانگه از
روایی نسلتاً هاالیی هرخوردار هاشه و هه سثاه «روش تحقیق» سورد استفاد قرار گیرد.
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