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تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه علمی– پژوهشی النهج 
 طی سال های 1394 -1389

مریم قبادی1
صدیقه محمداسماعیل2
زهره میرحسینی3

چکیده
ه��دف از تحقیق حاض��ر، تحلیل محتوای مقاالت موجود در ش��ماره های 30 تا 45 
فصلنامه علمی- پژوهش��ی النهج، پژوهش های نهج البالغه است. روش تحقیق مورد 
اس��تفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است. یافته ها نشان داد که مقاالت به نسبت 
باالیی دارای ش��باهت موضوعی و محتوایی هستند و بیش ترین پوشش موضوعی به 
موض��وع الهیات اختصاص دارد. بیش ترین مقاله ها دارای س��اخت تحلیلی و  دارای 
موضوع بندی علوم انس��انی بوده بیشترین اس��تنادهای ابراز شده در مقاله های مورد 
بررس��ی)71/6 درصد( به محققان و پژوهشگران علمی است. مخاطب )51/6 درصد( 
مق��االت عموم افراد جامعه و مخاطب )30/9 درصد( از مقاالت مدیران و مس��ئوالن 
حکومتی هس��تند. بیش��ترین روش تحقیق )87/6 درصد( مقاالت روش س��ندی و 
هدف )60/0 درصد( مقاالت بنیادی بوده و )79/4درصد( نویسندگان مقاالت مرد و 
)20/6 درصد( نویس��ندگان مقاالت زن هستند.بیشترین مرتبه علمی نویسندگان در 
مقاله های مورد بررس��ی عبارت است از؛ »اس��تاد 26/5 درصد«، »دانشجوی دکتری 
19/4 درص��د« و »اس��تادیار 18/8 درصد«.)72/5 درصد( مقاالت بین رش��ته ای و 
)75/8 درصد( مقاالت دارای منابع ردیف اول هستند از 2635 استناد در مقاله های 
مورد بررس��ی استناد به کتاب، )34/6 درصد( استناد به مقاله، )17/3 درصد( استناد 

به پایان نامه و )0/2 درصد( استناد به سایت هست.  
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مقدمه
رش��د و توسعه هر رشته علمی را می توان با توجه به فعالیت های پژوهشی آن رشته سنجید. 
نمود این فعالیت ها ممکن اس��ت به شکل هاي گوناگون باش��د. یکی از این فعالیت ها، انتشار 
نشریه های علمی- پژوهشی است. نشریه های مذکور، وسیله ای مهم و علمی برای توسعه علم 
و دانش شناخته می شوند و کیفیت و کمیت آن ها می تواند به عنوان شاخصی برای سنجش 
میزان فعالیت های علمی در کشور یا جامعه ای خاص مورد استفاده قرارگیرند)دنيس1، 2007(. 
این نش��ریه ها که بیشتر در دانش��گاه ها، مراکز و موسسه هاي پژوهش��ي منتشر می شود، در 
گروه نشریات ادواری قرار می گیرد و رسانه انتقال اطالعات، بررسي ها و پژوهش های علمی و 
تخصصی است و در هر یک از رشته های علمی، مهمترین شاخص برای سنجش دانش علمی 

و به ویژه دستاوردهای پژوهشی محسوب مي شود. 
نش��ریات یکی از مهم ترین محمل های اش��اعه نتایج پژوهش های علمی هر رش��ته است. 
مقاله های منتشر شده در نشریات نیز به لحاظ تازگی مطالب و تخصصی بودن محتوا و همچنین 
سهولت دسترسی از ضروری ترین منابع مورد نیاز پژوهش اند )نيازی1380، 52(. نشریه ها در رفع 
نیازهای پژوهشگران جایگاه خاصی دارد. ارزش نشریه ها، در زمان انتشار و نیز پس از گذشت 
زمان، انکارناپذیر اس��ت. درحقیقت راه هاي کسب اطالعات در حوزه هاي پژوهشي  محسوب 
مي شود و تازه ترین اطالعات بیشتر در نشریه ها منتشر می گردد. )ابرامي1378( لذا، الزم است 

مقوله تولید علم و ارزیابي آن به وسیله تحقیقات علم سنجي همیشه مدنظر قرارگیرد. 
یکی از راه های شناخت نشریه های علمی_ پژوهشی، تحلیل محتوا و دسته بندی موضوعی 

مقاله ها و شناخت نوع مطالب منتشر شده در آن ها است. 

بیان مسئله 
پیدایش و گسترش رسانه های ارتباطی، گرایش به سوی تخصصی شدن علوم، افزایش شمار 
پژوهشگران و دانشمندان در زمینه های تخصصی و افزایش فعالیت های پژوهشی، باعث افزایش 
حجم انتشارات و اطالعات مختلف شده است. با توسعه فنآوری های گوناگون اطالعاتی، هر روز 
ش��اهد تولید اطالعات افزون تری در تمام زمینه ها، در قالب های چاپی و الکترونیکی هستیم. 

1. Dennis
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نش��ریات از اصلي ترین قالب هاي انتقال دانش در سطح علمي- پژوهشي به حساب مي آیند و 
در مجامع بین المللي کانون توجه را از آن خود کرده اند، به طوري که اختراعات، اکتش��افات 
و یافته هاي نوین را مي توان در چارچوب همین محمل هاي خاص اطالعاتي که تا حد امکان 
اخص و تخصصي ش��ده اند، پیدا کرد. نش��ریات دو کارکرد اجتماع��ی تولید و ارتباط علمی را 
عهده دار هستند. این محمل های اطالعاتی عالوه بر نقش مرجعیت یافته هاي علمی- پژوهشي 
بیشتر اعضای جامعه علمی از آن استفاده  می کنند )شریفی و دیگران، 1391(، در بردارنده مطالب 
و اطالعات موثق، بنیادین و جدید در آن حوزه ی خاص هستند و نقش موثری در جهت دهی 
به اقدامات و پژوهش های آتی در حوزه تخصصی ش��ان بر عهده دارند)س��لک و بزرگی، 1389(. 
دکتر هوشنگ ابرامی)1378( معتقد است که 80 تا 90 درصد از منابعي که براي پژوهش مورد 

استفاده قرار مي گیرد، نشریه هاي ادواري است. 
فصلنامه علمی- پژوهش��ی النهج، پژوهش های نهج البالغه، وابس��ته به بنیاد نهج البالغه به 
طور تخصصی به بررس��ی مباحث و موضوعات کتاب نهج البالغه می پردازد. اش��اعه و گسترش 
اندیش��ه های سیاسی، اجتماعی، علمی، فقهی، فرهنگی و فلسفی از جمله اهداف این فصلنامه 
بیان شده است. چنان که اشاره شد، مقاالت علمی از منابع رسمی تبادل اطالعات در جامعه علمی 
و دانش��گاهی است. همچنین تحلیل محتوا مقاالت از روش های علمی و معتبر برای ارزشیابی 
مقاالت یک نشریه است و نتایج و یافته های آن می تواند دست اندرکاران نشریات را برای ارتقای 
محتوای نشریه و تدوین شیوه های استاندارد به منظور تدوین مقاالت یاری کند. بدین ترتیب، 
ضمن شناس��ایی مس��ائل مربوطه در یک دوره زمانی، زمینه برای هدفمند کردن حرکت های 
علمی و تعیین اولویت های پژوهشی فراهم می گردد و به شناسایی ضعف ها و کمبودهای موجود 
در تولید اطالعات علمی- پژوهش��ی منجر می ش��ود. از آنجایی که در ایران تا به حال پژوهشی 
درباره تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده در نشریه های علمی– پژوهشی حوزه نهج البالغه 
انجام نشده است، انتظار می رود که پژوهش حاضر در فرایند معرفی این نشریه موثر باشد و بتوان 

از آن برای ارزش گذاری سطح فکری، سیاسی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی یاری کند.

اهداف
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتواي مقاالت فصلنامه  علمي- پژوهشي النهج از سال 
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1394-1389 است که ذیل آن موارد زیر نیز شناسا می شود:
- تعیین میزان فراوانی پراکندگی موضوعی مقاالت فصلنامه النهج به لحاظ گرایش موضوعی 

و محورهای موضوعی.
- تعیین میزان فراوانی مقوله های به کار رفته در مقاالت فصلنامه النهج از حیث ساختی )نوع 
بیانات و عقاید ابراز ش��ده در مقاالت شامل؛ تحلیلی، انتقادی، تفکری، تعاملی، مثبت نگر، 

آینده نگر(. 
- تعیین میزان فراوانی مقوله های به کار رفته در مقاالت فصلنامه النهج از حیث موضوع بندی 

مقوله ها )کالمی، فقهی، فلسفی و غیره(. 
- تعیین میزان فراوانی استنادهای ابراز شده در مقاالت )به چه کسانی استنادها نسبت داده 
ش��ده است مثال به گروه های سیاس��ی بوده، به رهبران دینی بوده، به اقلیت های مذهبی 

بوده، به محققان بوده، به دانشمندان بوده و...(. 
- تعیین میزان فراوانی مقاالت منتشر شده در فصلنامه النهج از حیث مخاطب شناسی پیام 
)مخاطبان در نظر گرفته شده، برای چه گروهی این حرف را می زنند؟ آیا برای یک خانواده 

است؟، گروه هایی که می توانند مخاطبان یک مقاله باشند(  
- تعیین میزان فراوانی مقاالت منتشر شده در فصلنامه النهج به لحاظ روش شناسي )سندي 
)کتابخانه اي(، پیمایش��ي توصیفي، پیمایشي تحلیل، پیمایشي ارزیابانه، تاریخي تجربي، 

شبه تجربي، میداني و آینده پژوهي( 
- تعیی��ن میزان فراوانی مش��ارکت گروه های محققان و نویس��ندگان در تولید مقاالت بر 

اساس جنسیت 
تعیین میزان فراوانی سطح دانش آموختگی و مرتبه علمی نویسندگان و مؤلفان. 

- تعیین میزان فراوانی مقاالت منتش��ر ش��ده در فصلنامه النهج به لحاظ هدف )کاربردي، 
بنیادي(. 

- تعیین میزان فراواني مقاالت منتشر شده در فصلنامه النهج به لحاظ مطالعات )بین رشته اي، 
میان رشته اي و چندرشته اي(. 

- تعیین میزان فراوانی مقاالت منتشر شده در فصلنامه النهج به لحاظ ارجاعات )منابع ردیف 
اول و منابع ردیف دوم(. 
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- تعیین میزان فراوانی مقاالت منتشر شده در فصلنامه النهج به لحاظ محمل های اطالعاتی 
استنادات

- تعیین میزان فراوانی مقوله های به کار رفته درمقاالت فصلنامه النهج از حیث مقوله بندی 
ارزش��ی )قضاوت های ارزشی موجود در متون و جهت گیری های صورت گرفته نظیر، نفی 

اعتبار، ترید در صداقت و درستی تردید در روش، فقدان اصالت(. 

روش و جامعه پژوهش 
روش شناسی این پژوهش از نوع تحلیل محتوا از روش های عمده مشاهده اسنادی است که به 
وسیله آن می توان متون، اسناد و مدارک و به واقع هر نوع سند ثبت و ضبط شده ای را خواه 
مرب��وط ب��ه زمان حال  خواه متون کهن مورد بازیابی و تحلیل منظم و دقیق و از همه مهم تر 
با درجات باالتری از پایایی قرار داد. که متکی بر بررس��ی و جس��تجو مطالب پیام ها براساس 

کلیدواژه ها است، می پردازد. تحلیل محتوا عبارت است از: 
فنی که به وس��یله آن مش��خصات خاص پیام به طور روش��مند و دقیق جهت استنباط 
علمی شناس��ایی می ش��وند. دقت و عینیت امر متضمن آن اس��ت که تحلیل مبتنی بر قواعد 
مش��خصی باشد تا به دانش پژوهان امکان دهد از پژوهش های مختلف به نتایج یکسان مورد 
نظر دست یابند.)طالقانی، 97-96( کرلنگر بر این باور است که تحلیل محتوا دارای ویژگی های 

زیر می باشد:

الف( تحلیل محتوا روشی نظام مند است؛ به این معنا محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار 
گیرد، باید براساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شود.

ب( تحلیل محتوا روشی عینی است. بنابراین، ساخته های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت 
داشته باشد.

ج( از آنجایی که تحلیل محتوا کمی است، هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه ای 
از پیام می باشد.)ویمر؛ دومينيک، 218-217(

جامعه آماری پژوهش حاضر:
جامع��ه آماری این پژوهش را  مقاالت منتش��ر ش��ده در فصلنامه النهج )بني��اد نهج البالغه( 
مش��تمل بر 120 مقاله تشکیل داده است که بین سال های 1394-1389 به چاپ رسیده اند 
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و با روش روش تحلیل داده ها آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزارSPSS 22 انجام شده اند.

مقوله های تحلیل محتوا
الف. مقوله از حیث ساختی: در این گونه مقوله ها نظر پژوهشگر به شدت، به بیانات یا عقایدی 
که در متن ابراز ش��ده معطوف می باش��د. مثال؛ در تحلیل متن می توان به بررسی عواطف 
و میزان شدت خشم، بدبینی یا خوش بینی، که در رابطه با موضوع خاصی ابراز می شود، 

پرداخت تا به گرایش ها و شدت و ضعف آن پی برد.
ب. سبک شناسی متن: معموالً اظهار نظرها با عالئم و کلمات گوناگون صورت می گیرد. از این 
رو، می توان گفت: هر فرد سبک خاصی در کاربرد و نحوه استفاده از کلمات دارد، بنابراین، 
می توان از این طریق به قالب بندی س��بک ها پرداخت، مثاًل، افراد در گفتارش��ان از کلمه 
من، ما، بنده، اینجانب، در نوشتار از کلمات مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم و واژگانی 
از این قبیل اس��تفاده می کنند که بیان گر معنای خاصی اس��ت. می توان از طریق سبک 

شناسی به الیه های زیرین مقصود گوینده دست یافت.
ج. موض��وع بندی مقوله ها: براس��اس معیاری خاص با توجه به اه��داف مترتب بر آن صورت 
می گیرد. مثاًل، یک متن مذهبی را در مقوله های کالمی، فقهی، فلس��فی و غیره می توان 
دسته بندی کرد. یا یک سخنرانی سیاسی را می توان به به سیاست داخلی، خارجی و این 

گونه موارد دسته بندی نمود.
د. مقوله بندی ارزشی: در این نوع مقوله ها، هدف معطوف به قضاوت های ارزشی گفتار، متن 
و به طور کلی پیام ها می باش��د. چنانچه بعضی از سیاس��تمداران کلمات مردم س��االری، 
حکومت مردمی، آزادی سیاس��ی و عدالت محوری را در سخنان خود زیاد به کارمی برند. 
باید توجه نمودکه آنها کلمات را در جهت مثبت یا منفی به کار می گیرند یا میزان عالقه 
و تنفر ایشان نسبت به این کلمات چه مقدار می باشد از آن مهم تر، باید به عالقه یا تنفر 
درونی سیاستمداران، نسبت به واژگان پی برد تا از روی ظاهر سازی یا به خاطر مصلحت 

اندیشی سیاسی خود آنها را به کار نبرند. )ساروخانی،1382، ج. 2، 302-301(.

به طور کلی، تحلیل محتوایی ش��امل یک تحلیل نظامدار از متن اس��ت. متون، شامل هر 
نوع نوشته ای از قبیل کتاب، مجالت، نامه ها، صورت جلسات، نوشته های نامه های تلویزیونی، 
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رونوشت مصاحبه و نوشته های میدانی است. در اغلب تحلیل های محتوایی نمودارهای کمی، 
فراوان را با هریک از کلمات مشخص یا موضوعاتی که در متون آمده، محاسبه می کند و سپس 

تحلیل آماری را برروی این فراوانی ها منتقل می سازند.
تحلیل محتوا در مباحث اجتماعی کاربرد زیادی دارد: از جمله پژوهشگر را یاری می رساند 

تا به کمک این روش، در تحلیل مسائل اجتماعی، به نتایج دقیق تری دست یابد
و از نس��بت های ناس��نجیده و پیش داوری های ناروا دوری نماید. به خصوص در جامعه 
مدرن که ش��ناخت ها به س��ادگی امکان پذیر نمی باش��د. بنابراین، در تحلیل محتوا در ابتدا 
باید موضوع مورد مطالعه به دقت مش��خص و معین گردد. س��پس، جامعه آماری و جمعیت 
و نمونه تعیین گردد. در مرحله بعد، اثر یا آثاری که موضوع بحث می باش��د، باید بارها مورد 
مطالعه قرار گیرد. طی این فرایند ممکن است پیش فرض ها تصحیح شوند و فرضیه های جدید 
در ذهن پژوهش��گر بروز نماید. بنابراین الزم اس��ت در تحلیل محتوا، اهداف از پیش تعیین 
گردد، چارچوب نظری با توجه به اهداف تحقیق شناس��ایی ش��ود، فرضیه ها مورد آزمون قرار 
گیرد، مقوله هایی که تحلیل محتوا براس��اس آن انجام می گیرد، از ویژگی فراگیر، طرد مقابل 
و همگونی برخوردار باش��د. مقوله هایی که باید مورد توجه ق��رار گیرد عبارتند از: مقوله های 
س��اختنی، مقوله های موضوعی، مقوله های ارزشی و... و پرداختن به تکنیک تحلیل محتوا در 
پژوهش های اجتماعی از این جهت ارزش��مند است که از طریق این روش می توان به تحلیل 
محتوا و منابعی پرداخت که در زمان های گذشته و یا در فرهنگ های دیگر تولید شده اند؛ زیرا 
مطالعه این آثار به صورت مستقیم برای ما مقدور نیست و از طریق تحلیل محتوا می توان به 

پردازش اطالعات در مورد آنها پرداخت.

1-6- تعاریف مفاهیم  و عملیاتی اجزای مسئله 

نشریه های ادواری 
نشریه ادواري نشریه ای است شامل مجموعه ای از  مطالب که با عنوان و خط مشی مشخص 

به قصد تداوم انتشار و در شماره های متوالی چاپ و توزیع می گردد.
همچنین محس��نی معتقد است، نش��ریه ادواری نشریه ای اس��ت که به صورت متوالی و 
نامحدود منتشر می شود و معموالً عنوان و توالی آن مشخص است. محتوای ادواری ها بیشتر 
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شامل چندین مقاله، گزارش، نقد و بررسی از افراد مختلف است. 

مقاله
نوش��ته های علمی را  می توان به س��ه مقوله  مقاله، س��خنرانی و گزارش تقس��یم کرد )حری 
1381(.»مقاله به نوش��ته ای که درباره موضوعی خاص بنویس��ند و غالب��ا در روزنامه یا مجله 
چاپ کنند، گفته می ش��ود« )دهخدا،1377( در این پژوهش منظور از مقاله تمام متون نوشته 
شده توسط نویسندگان با موضوعی خاص شامل انواع پژوهشی، تحلیلی، مروری و گردآوری 
می باشد. بدیهی است یادداشت سردبیر، نقد کتاب، خاطره، مصاحبه، گزارش، سخنرانی و.. در 

این تعریف نمی گنجد.

مقاله علمي – پژوهشي 
در تعریف آیین نامه کمیسیون بررسي نشریات علمي کشور )وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري( از مقاالت علمي - پژوهش��ي چنین آمده اس��ت: هر تولید که به دنبال جستجوي 
حقایق و براي کش��ف بخش��ي از معارف و نش��ر آن در میان مردم و به قصد حل مش��کلي با 
بیان اندیش��ه اي در موضوعي از موضوع هاي علمي، از طریق مطالعه اي نظام مند، براي یافتن 
روابط اجتماعي میان پدیده هاي طبیعي به دست آید و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار 
باش��د و نتایج آن به کاربردها، روش ها، مفاهیم و مش��اهدات جدید در زمینۀ علمي، با هدف 
پیشبرد مرزهاي علم و فناوري منجر شود. روشن است که مخاطبین اصلي این گونه از مجالت 
پژوهشي اساتید دانشگاه ها، دانشجویان دوره دکتري و کارشناسان ارشد و پژوهشگران شاغل 

در مراکز علمي، تحقیقاتي و تولیدي هستند.

میان رشته ای
مطالعات میان رش��ته ای از مباحث نوین در علم بش��مار می آید که برآیند پیچیدگی مسائل و 
غیرخطی بودن روابط و مناس��بات اجتماعی میان حوزه های مختلف معرفت اس��ت، چنانکه 
ش��ناخت آن از طزیق روش های رشته ای غیرممکن خواهد بود)طاسکوه،1387،2(. در حقیقت 
پیچیدگی مسائل و پدیده هاضرورت مطالعات میان رشته ای را آشکار ساخته است )علوی پور، 
1387، 22(.مطلعات میان رشته ای بیشتر در دو معنا مورد توجه پژوهشگران بوده است. نخست 
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مفهوم نظری که مفهوم گفتمانی اس��ت؛ و دوم مفهوم کاربردی که البته قسیم اقسام دیگری 
نیز می گردد. اما در کل سه گونه چندرشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای معیار تقسیم بندی 
این پژوهش ها قرار می گیرد. میان رشته ای به دنبال آن است که با ترکیبی همگرایانه )کازنز، 
2001، 78( همکاری و تعامل با دیگر رش��ته ها را ÷دید آورده و با ترکیب آنها به تولید علمی 

جدید دست یابد )درزی، 1392،75(

پیشینه های پژوهش
• ب��اب الحوائجی و یزدیان راد )1389( به منظور تحلیل محتوای مقاالت مجالت تخصصی 	

کتابداری و اطالع رسانی درباره ترویج کتاب خوانی و کتاب خانه های کودکان طی سال هاي  
1378 تا1387 در پژوهش��ي پیمایش��ی با به کارگیری ابزار س��یاهه وارسی دریافتند که 
مق��االت تألیفی94/4 درصد و مق��االت ترجمه ای1/5درصد از مجموع مقاالت را ش��امل 
می ش��وند. توزیع فراوانی نوع مقاالت نشان داد که مقاالت پژوهشی 46/8 درصد، مقاالت 
تحلیلی 26/6 درصد و مقاالت مروری 5/2 درصد را به خود اختصاص داده اند. لذا تمایل به 

تولید مقاالت پژوهشی در این مجالت بیشتر از دیگر پژوهش ها است.
• عالیی مه آبادی )1391( با تحلیل محتوای روزنامه های کثیر االنتشار فارسی زبان منتشر 	

ش��ده در تهران بین س��ال های 1388-1390 گزارش کرد ک��ه موضوعات فناوری و علوم 
کاربردی با 2708 عنوان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند.

• راهنمای رودپشتی، بنی طالبی دهکردی و کاویان )1391( پژوهشی تحت عنوان »تحلیل 	
محتوای نش��ریات دارای رتبه علمی- پژوهش��ی رشته حسابداری در ایران« ضمن تحلیل 
محتوای 1154 مقاله منتش��ر شده در نشریات علمی- پژوهشی حسابداری طی سال های 
1371-1390 دریافتند که پژوهش های حسابداری مالی با 334 مقاله )29درصد( بیشترین 
درصد انتش��ار مق��االت را ازآن خود کرده اس��ت. موضوع مالی با 24 درصد، حس��ابداری 
مدیریت با 22 درصد، حسابرسی با 14 درصد، مدیریت با 6 درصد، حسابداری دولتی با 5 

درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
• ش��ریفی و دیگران)1391( به منظور تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی– پژوهشی 	

تربیت و علوم ورزشی در پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در پژوهشی پیمایشی با به 
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کارگیری ابزار س��یاه وارس��ی و مطالعه 5 مجله طی سال های 1384- 1388 دریافتند که 
گرایش فیزیولوژی ورزشی با 34/1 درصد بیشترین موضوع این مقاالت را به خود اختصاص 
داده اس��ت. بررسی مولفان مقاالت نش��ان می دهد. رتبه علمی استایار بیشترین فراوانی را 
دارد. در بین دانش��گاه ها، دانشگاه تهران با 87 نویسنده با 43 درصد و 35 درصد در رتبه 

اول و دوم قرار دارند.
• زراعت کار و عالیشان کرمي)1392( به منظور تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی 	

هرمزگان در پژوهشي پیمایشی با به کارگیری ابزار سیاهه وارسي و مطالعه 211 مقاله طی 
سال هاي 1385-1389 دریافتند که 202 عنوان از مقاله ها )95/7درصد( حاصل مشارکت 
گروهي است و فقط 9 مقاله)4/3درصد( به صورت انفرادی تألیف شده اند. مقاالت پیمایشی 
با  204عنوان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و مقاالت مروری با 3 عنوان 
کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. مشارکت مردان با 136 نفر نسبت به زنان با 
75 نفر تفاوت چشم گیری دارد. از نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 
با تعداد 85 مقاله درصدر است. همچنین درجه علمی استادیاری با )36/96درصد( بیشترین 
تعداد مقاله را به خود اختصاص داده است و درجه مربي)27/02درصد(و دانشیاري)14/25 

درصد( در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
• زال��ی، قلی پور و عظیمی)1393(، به منظور تحلیل محت��وای مقاالت مجالت معماری و 	

شهرسازی در پژوهشی پیمایشی با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی و مطالعه 954 مقاله از 
13 مقاله عنوان  مجله طي سالهاي1376- 1387 دریافتند که مردان با 82/6 درصد تمایل 
بیشتری نس��بت به زنان 17/4 درصد در چاپ مقاالت دارند. در خصوص میزان مشارکت 
نویس��ندگان، داده ها این گونه نش��ان داد که مقاالت دو و سه نویس��نده با 37/5 درصد و 
29/4 درصد آماري بهتر از مقاالت تک نویس��نده اي دارند که این  نش��ان دهنده تمایل به 
کار گروهي در این مقاالت است. درزمینه میزان مشارکت مرتبه های علمی نتایج نشان داد 
که، فارغ التحصیالن مقطع ارشد )21درصد(،  استادیاران )18 درصد( و دانشجویان دکتری 
)17درصد(در جایگاه اول تا س��وم قرار دارند.مقایس��ه تطبیقی میزان فعالیت دانشگاه ها و 
مؤسسات در تولید مقاالت بیانگر آن است که دانشگاه تهران )26 درصد(، تربیت مدرس)18 

درصد( و دانشگاه اصفهان)12 درصد(رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
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گستره پژوهش
در پژوهش حاضر به تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه علمی– پژوهش��ی النهج طی سال های 
89 -94 پرداخته ش��ده است که در جدول 1 تعداد مقاالت هر فصلنامه را به طریق شهودی 

ارائه می نماید.

گستره موضوعی مقاالت
بررس��ی موضوعی مقاالت فصلنامه نهج البالغه در پاس��خ به س��وال اول پژوهش نشان داد از 
تعداد120مقاله منتشره، بیشترین تعداد مقاالت به موضوع الهیات اختصاص دارد. پس از آن 
موضوع مدیریت، مدیریت س��ازمانی و مدیریت زمان، مقاالتی در حوزه تخصصی نهج البالغه، 
و س��پس موضوع علوم اجتماعی، معرفی و نقد اثر، علوم سیاس��ی و اخالق سیاس��ی، اخالق 
حکومتی و اجتماعی، جامعه شناس��ی، اقتصاد، عدل و عدالت، انسان شناس��ی، هستی شناسی 
و وجودشناس��ی، تعلیم و تربیت، تاریخ اس��الم، طب و طبابت، علوم اجتماعی، فلس��فه، علوم 
رفتاری، خانواده، اعجاز قرآن، آزادی، س��نت های الهی، حقوق بش��ر، نم��ودار 1 درصد محور 

موضوعی را در مقاله های مورد بررسی به طریق شهودی ارائه می نماید.

جدول 1. توزیع فراوانی و درصد تعداد مقاله های هر فصلنامه

درصدفراوانیتعداد مقاله هادرصدفراوانیتعداد مقاله ها

درصد75/8شماره 38درصد108/3شماره 30

درصد54/2شماره 39درصد86/6شماره 31

درصد86/6شماره 34درصد86/6شماره 32

درصد86/6شماره 41درصد97/5شماره 33

درصد75/8شماره 42درصد75/8شماره 34

درصد75/8شماره 43درصد75/8شماره 35

درصد86/6شماره 44درصد65/0شماره 36

درصد75/8شماره 45درصد86/6شماره 37

درصد کل = درصد100فراوانی کل = 120
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ساختارشناسی مقاالت
بررس��ی ساختارشناسی مقاالت نش��ان داد که مقاالت در مجله پژوهشهای نهج البالغه دارای 
تنوع ساختاری هستند. فراوانی مقوله های ساختاری به کار رفته در مقاالت فصلنامه النهج از 
120 مقاله مورد بررس��ی، )52/5 درصد( دارای ساخت تحلیلی، )35/3 درصد( دارای ساخت 
تفکری، )7/5 درصد( دارای ساخت تعاملی، )3/3 درصد( دارای ساخت آینده نگر و )1/7درصد( 

دارای ساخت انتقادی هستند. 
با استناد به نتایج اخیر؛ بیشترین ساختار مقاله های مورد بررسی عبارت است از؛ »تحلیلی«، 

»تفکری« و »تعاملی«.

نمودار 1. درصد ساختار مقاله ها

فراوانی مقوله های موضوعی
موضوع شناس��ی فصلنامه نهج البالغه روند ارائه مقاالت را به ش��رح ذیل نمودار س��اخت:  از 
120 مقاله مورد بررسی، )35/2درصد( دارای موضوع بندی علوم انسانی، )18/3درصد( دارای 
موضوع بندی فقهی، )17/5درصد( دارای موضوع بندی کالمی، )11/6درصد( دارای موضوع بندی 
اصولی، )11/6درصد( دارای موضوع بندی اخالقی، )3/3درصد( دارای موضوع بندی فلس��فی و 
)2/5درصد( دارای موضوع بندی تاریخی هس��تند. با اس��تناد به نتایج اخیر؛ بیشترین ساختار 

مقاله های مورد بررسی عبارت است از؛ »علوم انسانی«، »فقهی« و »کالمی«.
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نمودار 2. درصد موضوع بندی مقاله ها

فراوانی استنادهای مقاالت
اس��تنادها در مقاالت علمی پژوهش��ی از مقوله های مهم ارزیابی محوب می شود. ازاین رو در 
تحلیل اس��تنادی مقاالت، نتایج حاصله عبارت بود از م: اوال مجموع 120 مقاله مورد بررسی 
2635 استناد دارند، یعنی بطور میانگین هر مقاله 21/9 استناد دارد. همچنین بیشترین تعداد 
اس��تناد برای یک مقاله، 90 هست که مربوط به مقاله با عنوان »نوآوریهای عالمه طباطبایی 
در پاس��خ به شبهات فخررازی بر دیدگاه شیعه پیرامون آیات والیت« حاصل تالش مشترک 
کری��م مبارکی، دکتر نجارزادگان و دکتر مهدوی راد می باش��د. از 2635 اس��تناد موجود در 
مقاله های مورد بررسی،1872 مورد )درصد71/6( به محققان و پژوهشگران علمی و 763 مورد 
)28/4درصد( به رهبران و علمای دینی و مذهبی ابراز ش��ده اس��ت. با استناد به نتایج اخیر؛ 
بیشترین استنادهای ابراز شده در مقاله های مورد بررسی به محققان و پژوهشگران علمی است.

جدول 2. توزیع فراوانی و درصد استنادهای ابراز شده مقاله ها

درصدفراوانیاستنادهای ابراز شده مقاله ها

درصد187271/6محققان و پژوهشگران علمی

درصد76328/4رهبران و علمای دینی

درصد2635100کل
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مخاطب شناسی مقاالت:
مقاالت فصلنامه نهج البالغه گرچه تخصصی تدوین شده اند، اما از حیث رویکرد اجتاعی شاخص 
معناداری را ارائه می دهد. وفق این پژوهش از 120 مقاله ی مورد بررسی، 51/6 در صد عموم 
افراد جامعه، 30/9 درصد مدیران و مسئوالن حکومتی، 5 درصد رهبران سیاسی، 4/2 درصد 
خانواده و متولیان امر تعلیم و تربیت، 3/3 درصد رهبران دینی، 2/5 درصد جامعه شناسان و 

متخصصان علوم اجتماعی و 2/5 درصد پزشکان را مورد توجه قرار داده است. 
با استناد به نتایج اخیر؛ بیشترین مخاطب در مقاله های مورد بررسی به عموم افراد جامعه 

و پس از آن »مدیران و مسئوالن حکومتی« و »رهبران سیاسی« اختصاص یافته است.

نمودار 3. درصد مخاطب مقاله ها

فروانی روش تحقیق در مقاالت:
با توجه به نوع متن مورد پژوهش از 120 مقاله مورد بررسی، )درصد87/6( سندی، )درصد8/3( 

تحلیل محتوا، )درصد3/3( آینده پژوهی و )درصد0/8( تحلیل استنادی  است. 
با استناد به نتایج اخیر؛ بیشترین روش تحقیق در مقاله های مورد بررسی عبارت است از؛ 

»سندی«، »تحلیل محتوا« و »آینده پژوهی«.
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جدول 3. توزیع فراوانی و درصد روش شناسی مقاله ها

درصدفراوانیروش شناسی مقاله ها

درصد10/8تحلیل استنادی

درصد108/3تحلیل محتوا

درصد43/3آینده پژوهی

درصد10587/6سندی

درصد120100کل

فراوانی سطح دانش آموختگی نویسندگان مقاالت
از مجموع 180 نویس��نده مقاله های مورد بررس��ی، )درصد1/1( دانشجوی کارشناس ارشد، 
)درص��د10/5( کارشناس ارش��د،)درصد19/4( دانش��جوی دکت��ری، )درص��د1/6( دکتری، 
)درصد1/1( مدرس، )درصد2/7( پژوهش��گر، )درصد17/2( دانشیار، )درصد18/8( استادیار و 

)درصد26/5( استاد هستند. 

نمودار 4. درصد سطح دانش آموختگی نویسندگان مقاالت
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با استناد به نتایج اخیر؛ بیشترین مرتبه علمی نویسندگان در مقاله های مورد بررسی عبارت 
است از؛ »استاد«، »دانشجوی دکتری« و »استادیار«.

همچنین از نظر جنسیت نویسندگان جدول ذیل استخراج گردید.

جدول 4. توزیع فراوانی و درصد جنسیت نویسنده مقاله ها

درصدفراوانیجنسیت نویسنده مقاله ها

درصد14379/4نویسنده مرد

درصد3720/6نویسنده زن

درصد180100کل

روش شناسی مقاالت از نظر روش های پژوهش:
از 120 مقاله مورد بررسی، )درصد40/0( کاربردی و )درصد60/0( بنیادی هستند. 

با اس��تناد به نتایج اخیر، بیش��ترین هدف در مقاله های مورد بررس��ی با کمی اختالف به 
سمت رویکرد بنیادی گرایش دارد. 

نمودار 5. درصد هدف مقاله ها
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فراوانی رویکردهای معطوف به پژوهش های میان رشته ای، بین رشته ای و چند رشته ای:
از 120 مقاله مورد بررس��ی، )درصد72/5( بین رش��ته ای، )درصد20/8( میان رش��ته ای 
و )درصد6/7( چند رش��ته ای هس��تند. با اس��تناد به نتایج اخیر؛ بیش��ترین نوع مطالعات در 
مقاله های مورد بررسی عبارت است از؛ »بین رشته ای«، »میان رشته ای« و »چند رشته ای«.

نمودار 6. درصد نوع مطالعات مقاله ها

نحوه استناددهی مقاالت:
از 2635 اس��تناد در مقاله های مورد بررس��ی، )درصد47/9( اس��تناد به کتاب، )درصد34/6( 

استناد به مقاله، )درصد17/3( استناد به پایان نامه و )درصد0/2( استناد به سایت هستند. 
با اس��تناد به نتایج اخیر؛ بیش��ترین محمل های اطالعاتی اس��تنادات در مقاله های مورد 

بررسی عبارت است از؛ »کتاب«، »مقاله« و »پایان نامه«.
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نمودار 7. درصد محمل های اطالعاتی استنادات مقاله ها

نتایج
گس��تره موضوعی مقاالت فصلنامه علمی _ پژوهشی نهج البالغه، به سمت الهیات و سپس 	•

مدیری��ت و آفاق آن گرایش دارد. اما مقوله های دیگر در حوزه علوم انس��انی، نهج البالغه و 
علوم کاربردی نیز مورد توجه مولفان بوده است.

س��اختار پژوهش��ی مقاالت به سمت روش تحلیلی گرایش داش��ته و بیشتر پژوهش ها نیز 	•
متوجه روش سندی و کتابخانه ای بوده است. پژوهش ها نیز به میزان نسبتا مساوی با اندک 
گرایشی به سمت پژوهشهای بنیادی کرایش دارد؛ اما پژوهشهای کاربردی نیز درخور توجه 

بوده است.
مقوله های موضوعی حوزه علوم انسانی گرایش داشته و از این حیث رویکرد کاربردی به این 	•

مجله بخشیده است.
استناددهی مقاالت به نسبت باالیی معطوف به منابع پژوهشی و دست اول بوده که این بر 	•

اعتبار مقاالت می افزاید. بیشترین استنادات معطوف به کتاب و مقاالت علمی است.
رویکرد مقاالت بیش��تر سطوح عامه جامعه و سپس مس��ائل حکومتی را مورد توجه قرار 	•
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داده است.
سطح دانش آموختگی نویسندگان به شکل معناداری معطوف به سطوح عالی دانش آموختگی 	•

بوده اس��ت. در این بین تالش علمی دانشجویان تحصیالت عالی در گرایش به پژوهش در 
حوزه موضوعی نهج البالغه مشاهده می شود.
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