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  يدهچك

 بوده مديريت و اسالم دوفصلنامه در يافته انتشار مقاالت استنادي تحليل حاضر پژوهش از هدف
 آمـار  از هـا  داده تحليـل  و تجزيه براي و است استنادي تحليل پژوهش اين در تحقيق روش. است

 كـار  بـه  آغاز ابتداي از. است شده استفاده اكسل افزار نرم و) ميانگين و درصد فراواني،( توصيفي
 بـراي  مقـاالت  تعداد ميانگين كه شده تأليف مقاله 79 جمعاً 1396 سال تا 1391 سال در نشريه

 منبـع  231 شماره هر براي استناد ميانگين كه است 2777 استنادها كل ميزان و 58/6 شماره هر
 بـا ) عربـي  و التـين  فارسـي،  از اعم( كتب اطالعاتي منابع بين در پژوهش، هاي يافته طبق. باشد مي

 خـود  بـه  را فراوانـي  بيشترين درصد55 با فارسي منابع زباني وضعيت نظر از و درصد54 از بيش
 به مربوط مابقي و درصد87 و 144 با مردان به مربوط مقاالت تعداد بيشترين. اند داده اختصاص

 52 بـا  گروهـي  صـورت  به شده منتشر مقاالت بيشترين. است بوده درصد13 و مقاله 22 با زنان
 افـرادي  توسط درصد6/56 با مقاالت بيشترين تحصيلي مدرك نظر از. باشد مي درصد66 و مقاله
 نويسـندگان  بـين  در نويسـنده  پركـارترين  و دكتـري  تحصـيلي  مـدرك  داراي كه اند شده تأليف

 مضامين نظر از. است بوده مقاله 3 با زاده ترك جعفر دكتر مديريت و اسالم دوفصلنامه مقاالت
 و گروهـي  فـردي،  سـطح  سـه  در سـازماني  فرهنـگ  اخـالق،  بحث شده كار پژوهشي عناوين و

 نظـر  از. اسـت  بـوده  نويسـندگان  اقبـال  مـورد  بيشـتر  گزيني شايسته و ساالري شايسته و سازماني
 نويسـندگان  پركـاربرد  ابـزار  محتـوا  تحليـل  و غالب رويكرد كيفي روش شناختي، روش رويكرد
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  مقدمه

مـورد اسـتفاده محققـان در  یمنابع اطالعات یینتع یروش مطلوب برا یکعنوان  به یاستناد یلتحل
 ینـهمحققـان را در زم تواند یم یاستناد یلتحل یجمورد توجه بوده است. نتا یشههم یعلم های ینهزم

گاه مقاالت کمک  ینها و همچن به کار رفته در مجالت و فصلنامه یها و الگوها روش یج،از نتا یآ
 یدارا یاسـتناد یـل) تحل١٩٨۵( 1یـت). طبق نظر وا۶٨، ص٢٠١۴(ازما و اسوگها،  یدنما یانیشا

 یها متون و منابع رشته یشناخت به: بهبود کنترل کتاب توان یکه از جمله آنها م باشند یم ییکاربردها
و رشـد  ها یشـهگسـترش اند یـریمتون و منابع، ردگ یبند متون و منابع هسته، طبقه یینمختلف، تع

کتابخانه و  یساز استفاده از کتاب، مجموعه یالگو یحروند انتشارات، تشر بینی یشمتون و منابع، پ
ــابیارز ــه نقــل از آقامحمــد ١٩۵٨ یــت،آن (وا ی از  یگــرد یکــی). ۴٩، ص١٣٩٣ یرنیا،و بصــ یب

کـه بـه  باشـد یم یا استنادها، مشخص ساختن پژوهشگران برجسته یلیتحل یها روش یکاربردها
  ).٩٨، ص١٣٨٢ یفی،کار آنها فراوان استناد شده است (شر

مختلـف اسـتناد را عبـارت از اعتبـار  ی) کارکردهـا٢٠٠٣( 2یوکامپانـار یعلم یبررس یکدر 
 یننخست یاصل را برا یامفهوم  یده،ا یقت،حق یککه  یمتقدمان و آثار اصل ی(مانند معرف یدنبخش

 ۀمدارک که مرتبط با موضوع مـورد بحـث، ارائـ ی(مانند معرف یآثار قبل یاند)، بررس بار منتشر کرده
روش  ییشناسـا ی،نقـد آثـار قبلـ یـا یحتصـح یح،توض ینده،در آ یاعالم انتشار اثر یاگذشته  یجنتا

ها  داده یید(مانند اثبات ادعاها و متقاعد کردن خوانندگان، تأ ی)، مستندسازیلپژوهش و ابزار و وسا
)، کننـد یم یتحما یسندهکه از اثر نو یگراند یبه دست آمده از سو یجنتا ییشناسا یا یج،نتا یرو سا

 یانمانند استناد به پژوهشگران صاحب نام، استناد به اثـر توسـط دانشـجو ی؛وجود عوامل اجتماع
کننــد  یشــتراثــر خــود را ب یریتــا نمــود و چشــمگ یســندهو همکــاران نو دوســتان یل،التحصــ فارغ

  ).١٣٣، ص١٣٨٨ یزان،به نقل از ر ٢٠٠٣ یو،(کامپانار
 یـلبـا اسـتفاده از تحل یقتحق یجنتا یشمراحل پژوهش و افزا یل) تسه١٩٧٩( 3یلدبه باور گارف

علم  یختار توان یم یاستناد یلبا استفاده از روش تحل گوید یم ین. او همچنشود یفراهم م یاستناد
 یـلتحل یـقاز طر تـوان یرا م یقبلـ یقـاتتحق یـاندر م یو علم یرا مطالعه کرد؛ چراکه رابطه فکر

 یـزپـژوهش ن یـتعملکـرد و موفق یابیارز یبرا یاستناد یلاز تحل ینکرد. همچن یفتوص یاستناد
 یاطالعـات کتـاب شـناخت از یا استنادها تنهـا مجموعـه 4یسونساند یدهاستفاده شده است. به عق

 یسـتند؛ن یاستناد های یهبه دست آمده از نما یها داده یابه صورت پانوشت  یامقاله  یانموجود در پا
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3. Garfield   4. Sandison  
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 یگردارد با د یهرا که در دست ته یمدرک یناست که قصد دارد رابطه ب یسندهنو یمتصم یانگراستناد ب
 یجمله عناصر شاخص در نگارش علمـ). استناد، از ۶١، ص١٩٨٩ یسون،متون، نشان دهد (ساند

اسـت و  یعلمـ یفتـأل یو نشر اطالعات دارد. استناد از اصول اساس یددر تول یاست و نقش بارز
اصل، دقت و تالش الزم در آن اثـر  ینا یتکه در رعا شود یرو م با اقبال روبه یدر جامعه علم یاثر

). ١٩۴، ص١٣٩٢ یقی،و صد ی(زارعباشند  یحو صر یاشده است و مطالب استناد شده استوار، گو
  برد. یپ یمتون علم یدر بررس یاستناد یلو نقش تحل یتبه اهم توان یم یمطالب به خوب یناز ا

 یتیو جمع یاقتصاد یها که در کنار شاخص دانند یم یافتهرا توسعه  یا امروز، جامعه یایدر دن
و زاد و ولد و  یرمرگ و م ی،به زندگ یدام یزانم ی،انرژ یددرآمد سرانه، تول ی،ناخالص مل یدتول یرنظ

علـم از  یـدباشـد. گسـترش دانـش و تول یافتهبرجسته و توسعه  یزن یاز نظر علم یگرد یها شاخص
شاخص سـنجش  ینعلم، معتبرتر یدتول یراز رود؛ یبه شمار م یا هر جامعه یملزومات توسعه علم

کشـورها، تعـداد  یعلمـ یگـاهجا یـابیارز یها کشـورها اسـت. از شـاخص یعلمـ یگاهرتبه و جا
در آن کشـور اسـت  یعلمـ یها ها و فصـلنامه تعداد مجلـه ینهمچن یعلم یها ها و مقاله پژوهش
و از  یمنـابع اطالعـات یبهـا یشاطالعات و افزا یدتول ی). رشد تصاعد١٣٩، ص١٣٩۴ یت،(رضا

 ینها از بـ کتابخانـهموجب شده اسـت تـا  یر،اخ یها ها در سال کاهش بودجه کتابخانه یگرطرف د
از آن  یعکـه امـروزه در سـطح وسـ یاز منابع اطالعـات یکیانبوه اطالعات دست به انتخاب بزنند. 

هسـتند کـه بـه سـبب  ییها ارائـه مقالـه یبـرا یها بسـتر ها هسـتند. مجلـه مجله شود، یاستفاده م
 ی(محمود گیرند یمورد توجه پژوهشگران قرار م یشترمدارک ب یرسا یانخاص خود در م های یژگیو

 ی،بـه خـاطر تـازگ یو فن یتخصص یها منتشر شده در مجله یها ). مقاله۵٠، ص١٣٨٧ ی،و اخوت
 یچیـدهپ یها از موضـوع یـقدق یاربسـ های یلتر بودن، تحل کوتاه بودن مطالب، سرعت انتقال، ارزان

تقادهـا و هـا، ان پژوهش ینآخـر یتر، معرفـ آسـان یدسترسـ تر، یعسـر یعچاپ و توز ی،و فن یعلم
 یطور معمـول بـرا تر، بـه سـهل یـاناهل فن و تنوع مطالب و شکل ارائه و گاه زبـان و ب های یبررس

دارد  یشـتریکاربرد ب یعلم یها نسبت به کتاب یزدارد و از نظر پژوهش ن یشتریب یتمحققان جذاب
  ).٣٣، ص١٣٨١ ی،خان یمور(ت

 یاصـل یها از مشخصـه یکـیو  یرسان کارآمد اطالع یاز ابزارها یکیعنوان  به یمجالت علم
تبادل  یچیدهبه شبکه پ یده و در شکل شوند یم یتلق یافتگی به دوره توسعه ینظام اجتماع یکورود 

 یـاتاز ح یطور معمول نمودار منابع به ینبرخوردارند. ا ای یژهاطالعات در سطح جهان از نقش و
 ی. بررسـرونـد یآن جامعـه بـه شـمار م یعلم یاتب حضربان قل دهنده یشنما یریو به تعب یعلم
مؤلفـان،  یـابی رفتـار اطـالع ییافزون بـر شناسـا یپژوهشگران در استفاده از منابع اطالعات یشگرا
 از یکی منظور همین به و. آید یبه شمار م یزن یمحک زدن اعتبار و اصالت مقاله علم یبرا یاریمع
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 کـه است استنادی تحلیل روش اطالعاتی منابع از استفاده در پژوهشگران گرایش بررسی های شیوه
 بـرای شده گرفته کار به منابع و استنادها بررسی به سنجی کتاب مطالعات از معتبر ای شاخه عنوان به

 را دانـش مختلـف هـای حوزه در علمـی ارتبـاط الگوهـای وسیله بدین و پردازد می متون آن تألیف
 و نقـش بـه توجـه با و دلیل همین به). ۵٣ص، ١٣٩٢ کرمی، عالیشان و(زراعتکار  سازد می نمایان
 علمـی دقیـق ارزیابی مورد تا است نیاز علم، تولید و عرصه در علمی های مجله العاده فوق اهمیت
. آیـد می شـمار بـه علمـی های مقاله ارزیابی های روش بهترین از یکی استنادی تحلیل و گیرند قرار

 در شـده منتشـر های مقالـه اسـتنادی، تحلیـل معتبـر و علمـی روش با تا کوشد می حاضر پژوهش
 مـورد موشـکافانه و دقیـق شـیوه بـه ١٢ شـماره تا شماره نخستین از را مدیریت و اسالم دوفصلنامه
 علمـی مشـارکت میـزان و مقـاالت وضـعیت و نویسندگان علمی رفتار الگوی تا دهد قرار ارزیابی
 نویسـندگان کیـف و کـم از دقیقـی ارزیـابی همچنین و نماید تحلیل مقاالت تدوین در را محققان
  .دهد قرار مدیریت و اسالم وزین دوفصلنامه اندرکاران دست اختیار در استنادی منابع و مقاالت

  
  پژوهش یشینهپ

 یعلمـ یـلو تحل یهموجود در کشور مورد تجز یها از فصلنامه یتعداد کم یاستناد یلدر حوزه تحل
کوتاه  یارمجال بس یندر ا یستدر دست ن یانتشار آنها اطالعات درست یفاند و از کم و ک گرفتهقرار 

 .شود یاز آنها اشاره م ییها به نمونه
  

  استنادی تحلیل حوزه در گرفته صورت تجربی مطالعات بر مروری: ١ جدول

  تحقیق های یافته عنوان  محقق

و همکاران  یصادق
)١٣٩۴(  

یریتمدیهاروش پژوهشفرا
(مورد مطالعه:  یراندر ا یاسالم
 طی) یپژوهش−یعلم یها مقاله

 ١٣٩۴تا١٣٨٠هایسال

مقاله را به  ۶۴در مجموع  ١٣٩۴تا  ١٣٨٠ یها سالیپژوهش در طیسندگاننو
 یپژوهش های یتکه نخست، فعال یافتندکردند و در  یبررس یشناخت لحاظ روش

 یها در پژوهش ینکها یگرو د باشد یکم م یاربس یاسالم یریتدر حوزه مد
  کار شده است. یفنسبتًا ضع یشناخت ساختار روش یاسالم یریتمد

  )١٣٩۴( یترضا
 یها مقاله یمحتوا و استناد یلتحل

چاپ شده در فصلنامه پژوهش در 
  یاسالم یتو ترب یممسائل تعل

 که شده منتشر فصلنامه این از کنون تا مقاله ٨١کهدادنشانهایافته
 توسط مقاالتدرصد ۵٢. است بوده فردیدرصد ٢٣ و گروهیدرصد ٧٣

 دارای نویسندگاندرصد ۵۶. است شده منتشر زنان توسط بقیه و مردان
 بودهدرصد ٨٢ با فارسی منابع بیشتر زبان. اند بوده دکتری تحصیلی مدرک
  .است بوده نویسندگان استفاده مورد منبع بیشترینالمیزانتفسیرواست

و همکاران  یمحمد 
)١٣٩۴(  

دوفصلنامه  یاستناد یلتحل
  یاسالم یتترب

 مورد منبع ۴،٠٢٣تعداد بررسی مورد مقاله ١۵١کهدادنشانهایافته
. است بوده کتاب منابع ازدرصد ٧٢ تعداد از که است گرفته قرار استفاده

  .است بوده محققان استفاده مورد منبع بیشترینکریمقرآن

و  یانرضائ
  )١٣٩١(عصاره 

یهادورههاینامهیانپایاستنادیلتحل
 یارشد دانشکده پزشک یکارشناس

شاپور  یجند  یدانشگاه علوم پزشک
 ١٣٨٩تا١٣٧٨یهااهواز در سال

 ١٣،۴٩٣ تعداد ارشد  کارشناسی نامه پایان ١۴٢ از که داد نشان ها یافته
 شده استناد التین منابع بهدرصد ٩۵ تعداد این از است شده استخراج منبع

  .است بوده التین مجالت استفاده مورد اطالعاتی منبع بیشترین. است
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  تحقیق های یافته عنوان  محقق

  یفرج پهلو و زمان
)١٣٨٩(  

ارشد  های نامه یانماخذ پا یبررس
 یددانشگاه شه یمیحوزه ش

در  یرازچمران اهواز و دانشگاه ش
  ١٣٨٠تا  ١٣٨٧ یها سال

چمران  یددانشگاه شه یمورد بررس نامه یانپا ١٠٠ یاننشان داد که از م یجنتا
 ۴/١تعداد  یناستخراج شده که از ا یشناخت منبع کتاب ۶،۴٠٠اهواز، تعداد 
 یرازتعلق داشت. در دانشگاه ش یدرصد به منابع خارج۶/٩٨و  یبه منابع فارس

 یخارج یشناخت درصد منابع کتاب١٠٠ یمنبع مورد بررس ١٣،٩٢٠از مجموع 
ها با  درصد در رتبه اول، کتاب۵/٨٨مجالت با  یانم یناند که از ا بوده

  است. یافتهمنابع اختصاص  یردرصد به سا٨/٢درصد در رتبه دوم، و٧/٨

و  یآقامحمد 
  )١٣٩٣( یرنیابص

 یهمقاالت نشر  یاستناد یلتحل
منتشر شده  یفرهنگ یمهندس

  ١٣٩٢تا  ١٣٨۵ یها سال ینب

در  یهکار نشر آغاز به  یپژوهش نشان داده است که از ابتدا های یافتهو  یجنتا
شده است که  یفمقاله تأل ٢۶٩جمعًا  ١٣٩٢سال  یانتا پا ١٣٨۵سال 

 ۶٠١۵کل استنادها  یزانو م ٩٧/۵هر شماره  یتعداد مقاالت برا یانگینم
 های یافته طبق. باشد یمنبع م ۶۶/١٣٣هر شماره  یاستناد برا یانگینکه م

 با) عربی و ینالت فارسی، از(اعم  کتب اطالعاتی منابع بین در پژوهش،
درصد ۵۴/۵۶ با فارسی منابع زبانی وضعیت نظر از ودرصد ۶۶/۶٢ از بیش

 مربوط مقاالت تعداد بیشترین. اند داده اختصاص خود به را فراوانی بیشترین
 و مقاله ٨٠ با زنان به مربوط مابقی ودرصد ۶٨/٨۴ و ۴۴٢ با مردان به
 با گروهی صورت به شده منتشر مقاالت بیشترین. است بودهدرصد ٣٢/١۵
 مقاالت بیشترین تحصیلی مدرک نظر از. باشد میدرصد ۶۵/۶٧ ومقاله ١٨٢

  .اند بوده دکتری تحصیلی مدرک دارای که اند شدهتألیفافرادیتوسط

  )١٣٨٩( یزدیا

منابع  یینو تع یاستناد یلتحل
 های نامه یاناثرگذار در پا

دانشگاه  یارشد معمار  یکارشناس
 یها همدان در سال یآزاد اسالم

١٣٨−١٣٧٩۶  

 یاتاستناد و نشر  ینباالتر  ١/۴٧با  یآن بود که کتب فارس یانگرب ها یافتهو  یجنتا
هر  یاستناد برا یزاناند و متوسط م استناد را داشته ینکمتر  ٧/٣/٠با  ینالت
 یاستناد به زبان فارس یزانباال بودن م یزبان یعاستناد است. توز  ٧/٢٨ نامه یانپا

 و سال ۶٢/١١ با التین کتب به منابع عمر نیم. دهد ینشان م ٢/٨٧با را 
. دهد می نشان را میانگین کمترین و بیشترین سال ٨٧/٣ با ها نامه پایان
و  یشترینبا ب ١٣٨٠−١٣٧١ های سال به مربوط منابع زمانی پوشش همچنین

، ١٣٨٠در سال استناد به منابع روزآمد  یزانرا دارند. م یاثرگذار  یزانم ینکمتر 
  .باشد یمنبع م ٩٢/٠، ١٣٨۴منبع و در سال ٢/۵

 1یکوکه
)٢٠٠۴(  

 های نامه یانپا یاستناد یلتحل
 2ینسوتادانشگاه م یتیعلوم ترب
  ٢٠٠٢تا  ٢٠٠٠ یها در سال

 یازهاین یینبا هدف تع نامه یانپا ۴٣ یشناخت پژوهش منابع کتاب یندر ا
قرار  یلو تحل یهمورد تجز  مجالت هسته یینو تع یاندانشجو یاطالعات

به دست آمده مشخص  یشناخت منبع کتاب ۵۴٢،۴گرفت. از مجموع 
 ١٠۵ نامه یانبه کار رفته در هر پا یشناخت منابع کتاب یانگینکه م یدگرد

اختصاص  یادوار  یاتدرصد آنها به مقاالت نشر ۴۴که  باشد یمنبع م
و  یهس از تجز عنوان مجله مورد استفاده قرار گرفته که پ ۵۵٨دارد. 

  است. یدهها فهرست مجالت هسته ارائه گرددادهیلتحل

  
موجود در کشور مورد  یاتاز نشر یادیاست تا کنون تعداد ز یاننما ١گونه که از جدول شماره  همان
 یاتنشـر یخاصـ یـایاز زوا گران یـلاند که هر کـدام از تحل قرار گرفته یسندگاننو یاستناد یلتحل

و  هـا یتماز آنهـا همـه آ کـدام یچاست کـه ه یناند. نکته قابل تأمل ا نموده یلو تحل یهموجود را تجز
                                                           
1. Haycock   2. Minnesota  
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 هـای یلاز تحل یمثال در شـمار یاند. برا را مورد توجه قرار نداده یاستناد یلموارد مطروحه در تحل
مدرک  یاتاز نشر یگرد یتعداد منابع موجود بوده است و حال آنکه در تعداد یمالک اصل یاستناد
مطرح بوده اسـت؛ امـا  یسندهنو ینو بعضًا پرکارتر یو گروه یفرد ی،زبان یثمنابع از ح یلی،صتح
 یریتاز دوفصلنامه اسـالم و مـد یکامل و جامع یلاند که تحل پژوهش نگارندگان بر آن بوده یندر ا

 خوانندگان شده است را داشته باشند.  یمشماره آن تقد ١٢که تا کنون 
  

  پژوهش یها اهداف و سؤال

 ١از شماره  یریتمقاالت منتشر شده در فصلنامه اسالم و مد یاستناد یلهدف پژوهش حاضر، تحل
اساس، پژوهش حاضر  ینو بر هم باشد یکه به صورت دوفصلنامه منتشر شده است، م ١٢تا شماره 

  : باشد یم یلذ یها به پرسش ییپاسخگو یدر پ
تعداد مقاالت در هر شماره و تعـداد کـل اسـتنادها و  یانگینمنتشر شده و م یها . تعداد کل مقاله١

  تعداد استناد در هر شماره چگونه است؟ یانگینم
  چگونه است؟ یریتمنتشر شده دوفصلنامه اسالم و مد یها استنادها در شماره یزبان یتوضع یعتوز. ٢
  چگونه است؟ یریتمقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مد یسندگاننو یع. توز٣
  چگونه است؟ یبه انواع منابع اطالعات یریتاستناد مقاالت در دوفصلنامه اسالم و مد یزان. م۴
 یو گروهـ یفـرد یفبرحسـب تـأل یریتمقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسـالم و مـد یع. توز۵

  چگونه است؟
  ؟چگونه است یلیبرحسب مدرک تحص یریتمقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مد یعتوز. ۶
  اند؟ کدام یریتمقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یسندگاننو ین. پرکارتر٧
  چگونه است؟ یریتپرکاربرد در دوفصلنامه اسالم و مد ینو مضام ین. عناو٨
 چگونه است؟ یریتپژوهش مقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یشناخت روش یکرد. رو٩
  

  پژوهش یشناخت روش

 یـلاز روش تحل یریتمقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یلاستنادها در تحل یتوضع یبه منظور بررس
انجـام آن و دور مانـدن از اعمـال  یآن امکـان عملـ یـتمز ینتر استفاده شده است و مهم یاستناد
 جامعـه. شـود یم یـدهد یها تا حدود از روش یاست که در برخ یقتحق یجدر نتا یشخص ینظرها
 پایـان تـا و شـروع ١٣٩١ سـال از که ١٢ تا ١ شماره از شده منتشر مقاالت همه مطالعه مورد آماری
 آن طـی کـه اسـت بـوده سرشـماری صـورت به پژوهش آماری نمونه. گیرد می دربر را ١٣٩۶ سال

 کـه است شده انتخاب نمونه عنوان به گیرد می دربر را شده منتشر شماره ١٢ که آماری جامعه تمامی



 ١۶٧     ...مدیریت و اسالم دوفصلنامه شده منتشر مقاالت استنادی تحلیل

 

 طریـق از پـژوهش این نیاز مورد اطالعات گردآوری ابزار. داد خواهد افزایش بسیار را تحقیق اعتبار
 مشـخص از پـس کـه صورت این به. است گرفته صورت ای کتابخانه صورت به و مستقیم مشاهده
 تهیـه رونوشـت آنهـا مآخذ و منابع فهرست و عنوان صفحه از نشریه، در مندرج مقاالت همه شدن
 ماخـذ در منبـع نـوع از اطمینـان حصـول و شـناختی کتاب اطالعـات بـه توجـه بـا آن از پس شد،

 بـه موجود شناختی کتاب منابع تک تک به مربوط اطالعات اساس این بر و گرفته صورت کدگذاری
 از ها داده تحلیل و تجزیه برای. گردید وارد اکسل افزار نرم گسترده صفحه در مجزا های فایل صورت
 .است گردیده استفاده اکسل افزار نرم و...) و درصد میانگین، فراوانی،(جداول  توصیفی آمار

  
  پژوهش های یافته

تعـداد مقـاالت در هـر شـماره و تعـداد کـل  یـانگینمنتشر شـده و م یها . تعداد کل مقاله١سؤال 
 تعداد استناد در هر شماره چگونه است؟ یانگیناستنادها و م

  
  مدیریت و اسالم دوفصلنامه در استنادها میزان و مقاالت کل تعداد: ٢ جدول

  تعداد استنادها تعداد مقاالت یهشماره نشر
٢٢٢ ٧ ١  
١٩٢ ٧ ٢  
٢٢٣ ٧ ٣  
۴ ١٧١ ٧  
۵ ٢٨ ٧۴  
۶ ٢٧٩ ٧  
٢٧٣ ٧ ٧  
  ٣۴٨ ٩ ٩و٨

٢٣ ٧ ١٠۶  
٢ ٧ ١١۵٧  
٢٩٢ ٧ ١٢  
  ٢٧٧٧ ٧٩ جمع

  ۵٨/۶ تعداد مقاالت در هر شماره: یانگینم
  ۴٢/٢٣١ شماره:تعداد استنادات در هر یانگینم

 
مورد شمارش قـرار  یریتسؤال کل مقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مد ینا یبررس یبرا

 ۵٨/۶هـر شـماره  یتعداد مقاالت محاسـبه شـده بـرا یانگینمقاله بوده است و م ٧٩گرفت که جمعًا 
تعداد اسـتناد  یانگینمنبع بوده که م ٢،٧٧٧ یهموجود در نشر یکل استنادها یمقاله بوده است. از طرف

  داده شده است.  یشنما ٢در جدول شماره  یکمنبع بوده است که به تفک ۴٢/٢٣١در هر شماره 
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 یریتمنتشر شده دوفصلنامه اسالم و مد یها استنادها در شماره یزبان یتوضع یع. توز٢سؤال 
 چگونه است؟

  
  استنادها زبانی وضعیت توزیع درصد و فراوانی: ٣ جدول

  درصد یفراوان یزبان استناد
  ۵۵ ١۵٢٩ یفارس
  ۵/٣٣ ٩٢٨ یسیانگل
  ۵/١١ ٣٢٠ یعرب

  ١٠٠ ٢٧٧٧ جمع کل

  
آمده است، براسـاس مآخـذ و  ٣گونه که در جدول شماره  سؤال پژوهش همان ینا یبررس یبرا

نظـر گرفتـه  در یکد مخصوص یسیو انگل یعرب ی،منابع فارس یهر مقاله برا یانمنابع موجود در پا
بـا  یکـه منـابع فارسـ یـدمشـخص گرد یانیپا یبند و پس از جمع یدافزار اکسل گرد شد و وارد نرم

هـم بـا  یدرصـد و منـابع عربـ۵/٣٣بـا  یسـیاسـتناد و بعـد از آن منـابع انگل یشـتریندرصد ب۵۵
  اند. استناد را به خود اختصاص داده یندرصد کمتر١١/۵

  چگونه است؟ یریتنتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مدمقاالت م یسندگاننو یع. توز٣سؤال 
  

  جنسیت توزیع درصد و فراوانی: ۴ جدول
  درصد یفراوان یسندگاننویتجنس

  ١۴۴٨٧ مرد
  ١٣ ٢٢ زن

  ١٠٠ ١۶۶ جمع کل

  
داده شـده اسـت تعـداد  یشنما ۴گونه که در جدول شماره  در پاسخ به پرسش سؤال سوم همان

نفـر  ١۴۴تعداد  یناند که از ا مشارکت داشته یریتدوفصلنامه اسالم و مدمقاالت  یهنفر در ته ١۶۶
  اند. درصد زن بوده١٣نفر معادل  ٢٢ یدرصد آنها مرد و مابق٨٧معادل 

چگونـه  یبـه انـواع منـابع اطالعـات یریتاستناد مقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یزان. م۴سؤال 
 است؟
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  اطالعاتی منابع به استناد میزان توزیع: ۵ جدول

  درصد یفراوان یمنابع اطالعات
  ۵۴ ١۴٩١ )یسیو انگلیعربی،کتب (فارس
  ۴٢ ١١۶٨ یادوار یاتنشر
  ۵/١ ۴٧ و رسالهنامهیانپا

  ۵/٢ ٧١ )یتو سایش(مجموعه مقاالت، روزنامه، هما یرسا
  ١٠٠ ٢٧٧٧ جمع کل

  
 کتـب. پردازد یم یاطالعات استنادها به منابع یعتوز یزانم یکه به بررس ۵براساس جدول شماره 

 یسـندگاننو یمنبـع اطالعـات یشـتریندرصـد ب۵۴و  ١،۴٩١ ) بـایو عرب یسیانگل ی،(فارس از اعم
اسـتناد و  ١،١۶٨ اعم از (ماهنامـه، گاهنامـه و فصـلنامه) بـا یادوار یاتمقاالت بوده است. و نشر

 هـا، یشماننـد هما یاطالعـاتمنـابع  یردرصد در رتبـه دوم قـرار گرفتـه اسـت و بعـد از آن سـا۴٢
 های نامـه یانپا یزدرصد در رتبه سوم و در انتها ن۵/٢استناد و  ٧١با  ینترنتیا های یتها و سا کنفرانس
 یناند. ضمنًا در ب درصد قرار گرفته۵/١مورد و  ۴٧دفاع شده با  یدکتر یها ارشد و رساله یکارشناس

مـورد اقبـال  یشـترمقاالت منتشر شـده ب یسندگاننو یاز سو یمقرآن کر یمورد بررس یمنابع استناد
   قرار گرفته است.

و  یفـرد یفبرحسـب تـأل یریتمقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مـد یع. توز۵سؤال 
 چگونه است؟ یگروه
  

  گروهی و فردی برحسب مقاالت توزیع درصد و فراوانی: ۶ جدول

  درصد یفراوان نوع مقاله
  ٣۴ ٢٧ یفرد
  ۶۶ ۵٢ یگروه

  ١٠٠ ٧٩ جمع کل

 
 یشتریننشان داده شده است، ب ۶گونه که در جدول شماره  در پاسخ به پرسش سؤال پنجم همان

با  یدرصد و فرد۶۶با  یبه صورت گروه یریتتعداد مقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مد
  درصد بوده است.٣۴

 یلیبرحسب مـدرک تحصـ یریتمدمقاالت منتشر شده در دوفصلنامه اسالم و  یع. توز۶سؤال 
  چگونه است؟

  



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ١٧٠
  تحصیلی مدرک برحسب مقاالت توزیع درصد و فراوانی: ٧ جدول

  درصد یفراوان یلیمدرک تحص
  ۶/۶۵ ١٠٩ یدکتر 

  ٨۴/١٠ ١٨ یدکتر یدانشجو 
  ٢٨/٢٢ ٣٧ یسانسلفوق

  ٢٢/١ ٢ یرسا
  ١٠٠ ١۶۶ جمع کل

  
مقاله  ٧٩نشان داده شده است، از تعداد  ٧گونه که در جدول شماره  در پاسخ به پرسش ششم همان

اند و در  سهم را داشته یشتریندرصد ب۶/۶۵نفر و  ١٠٩با  یدکتر یلیبا مدرک تحص یسندگانینو یفی،تأل
  اند. درصد قرار گرفته٢٨/٢٢نفر و  ٣٧با تعداد  یسانسل فوق یلیبا مدرک تحص یسندگانیرتبه دوم نو
 اند؟ کدام یریتدوفصلنامه اسالم و مدمقاالت  یسندگاننو ین. پرکارتر٧سؤال 

 
  مدیریت و اسالم دوفصلنامه مقاالت نویسندگان پرکارترین: ٨ جدول

  یفراوان آوریدپد
  ٣ زادهجعفر ترک

  ٢ امیرینقیعلی
  ٢ پورعزتاصغرعلی

  ٢ یجواد آقامحمد
  ٢ فردییحسن دانا

  ٢ یروزآقاپیعل

  
 یریت،مقـاالت دوفصـلنامه اسـالم و مـد یسـندگاننو یندر پاسخ به سؤال هفتم درباره پرکارتر

 ٣بـا  یراززاده از دانشگاه ش داده شده است، دکتر جعفر ترک یشنما ٨طور که در جدول شماره  همان
  .باشد یمقاالت دارا م یسندگاننو ینتعداد مقاله را در ب یشترینمقاله، ب

 اند؟ کدام یریتمه اسالم و مدمورد توجه مقاالت دوفصلنا یپژوهش ینو عناو ین. مضام٨سؤال 
 

  مدیریت و اسالم دوفصلنامه توجه مورد پژوهشی عناوین و مضامین: ٩ جدول

 نمونه پژوهش  ینمضام

  اخالق

)؛ ١٣٩١( یرزادو ش ی)؛ اسد ١٣٩١( یو رشنواد یریام ی)؛ نق١٣٩١(ینصرآبادیو باقیمانی)؛ سل١٣٩١(زادهین)؛ حس١٣٩١(یخمشا
 ی)؛ قاسم١٣٩۵زاده ( )؛ اردالن و سلطان١٣٩۴( یفرو خن ی)؛ صادق١٣٩٢( زاده ینو حس یجعفر  ی)؛ عابد ١٣٩٢( یورد و گل یمحمد 
)؛ ١٣٩۶( ی)؛ محمد ١٣٩۶( یو سلطان یفره الدینی؛ ین)؛ ز ١٣٩۵( یو روحان یینیگا یمیآباد؛ رح شمس ی)؛ نعمت١٣٩۵( یریناهو سر 

 ).١٣٩۶( یو رجب در  ایه)؛ حاج١٣٩۶(یانو بالغتی)؛ رحمت١٣٩۶(یرجب در 
 در سازمانی فرهنگ
 ی،(فرد سطوح
  )یو سازمان یگروه

 زاده ین)؛ عبدالحس١٣٩٣(ی)؛ اسکندر ١٣٩٢)؛ پسران قادر و بابارضا (١٣٩٢و همکاران (یان)؛ حاج١٣٩١(یروز)؛ آقاپ١٣٩١(زادهیخش
و  یان)؛ محمد١٣٩۵( یپور و شاکر  )؛ رجب١٣٩٣( یآزاد یخو ش یولو  یری،)؛ م١٣٩٣( یانید ی)؛ صحت و محمد ١٣٩٣( ییو ثنا

  ).١٣٩۶و همکاران ( یابان)؛ خ١٣٩۶( ی)؛ سلطان١٣٩۶(یزاده و راض)؛ ترک١٣٩۶(یو بحرانی)؛ فروتن١٣٩۵همکاران (
  ).١٣٩۶( ی)؛ آقامحمد ١٣٩۶( یاثی)؛ غ١٣٩۴( ینمعیکو نی)؛ نورمحمد١٣٩٣(ی)؛ آقامحمد١٣٩١(یو رشنوادیریام  ساالری یستهشا
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مقـاالت  یسـندگاننو یـدمـورد توجـه و تأک یپژوهشـ ینمضـام ۀدر پاسخ به سؤال هشتم دربار
 ٧٩ ینداده شده اسـت، از بـ یشنما ٩طور که در جدول شماره  همان یریت،دوفصلنامه اسالم و مد

و  یو سـازمان یگروهـ ی،در سـه سـطح فـرد یمقاله منتشر شده مباحـث اخـالق، رفتـار سـازمان
  اند. برخوردار بوده یسندگاننو یناقبال در ب یشتریناز ب گزینی یستهو شا ساالری یستهشا

 چگونه است؟ یریتپژوهش مقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یشناخت روش یکرد. رو٩سؤال 
  

  مدیریت و اسالم دوفصلنامه مقاالت پژوهش شناختی روش رویکرد: ١٠ جدول

  یفراوان پژوهشیشناختروش
  ۶١  روش غالب بوده است)یمحتو یللحاظ نوع پژوهش تحل(بهیفیک

  ١۶ عنوان ابزار غالب استفاده شده است)و از پرسشنامه بهیاز نوع همبستگیفی(به لحاظ نوع پژوهش توص یکم
  ٢ یاز نوع اکتشافیبیترک

  
دوفصـلنامه  یسـندگانپژوهش برجسـته و پرکـاربرد نو یها در پاسخ به سؤال نهم در مورد روش

مقالـه  ٧٩ ینداده شـده اسـت، از بـ یشنمـا ١٠گونه که در جدول شـماره  همان یریت،اسالم و مد
 ١۶با  نگر  یکم یکردمقاله در رده نخست و سپس رو ۶١محور با  یفیپژوهش ک یکردمنتشر شده رو

 یآور اربرد جمـعدوم و سوم قرار دارنـد. ابـزار پرکـ یها مقاله در رده ٢با  یختهو آم یبیترک یکردو رو
محتـوا و پرسشـنامه  یـلتحل یریتها در مقاالت منتشر شده دوفصلنامه اسالم و مد اطالعات و داده

  بوده است. 
  

  گیری یجهبحث و نت

براسـاس  یمتـون علمـ یـابیاست که بـه ارز یسنج معتبر کتاب یها از روش یکی یاستناد یلتحل
اسـتفاده از فنـون  دهـد ی. اطالعـات نشـان مپـردازد یتعلق گرفته به آن متون م یشمارش استنادها

و  یان)، رضــائ١٣٨٩( یــزدیا یهــا اســت. پژوهش یــجرا یارمقــاالت بســ یــلدر تحل یســنج کتاب
ــاران ( ــان١٣٩۴( یت)، رضــا١٣٩١همک ــو و زم ــرج پهل ــون) در داخــل و ساند١٣٨٩( ی) و ف  یس

  .آیند یر ماز آن به شما ییها ) در خارج از کشور نمونه٢٠٠۴( یکوک)، ه١٩٨٩(
شماره منتشر شده از سال  ١٢که در  دهد ینشان م یریتمقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یبررس
بوده  یفیآنها به صورت تأل یدرآمده است که همگ یرمقاله به رشته تحر ٧٩از  یشب ١٣٩۶تا  ١٣٩١

 ۀمطالـب اسـتفاده شـده اسـت؛ امـا مقالـ سـازی یجهـت غن ینو التـ یاست، گرچه از منابع عرب
 یزدگ ترجمه یو از طرف یعلوم انسان سازی یبوم یمهم و ضرور یاربا توجه به مبحث بس ی،ا ترجمه
  در حاضـر پـژوهش های یافتـه طبـق. شـود ینم یـدهمجله د یندر ا ی،علم یها از حوزه یاریدر بس



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ١٧٢

 یسندگانمنبع مورد استفاده نو ٢،٧٧٧به نزدیک مدیریت و اسالم دوفصلنامه شده منتشر شماره ١٢
استناد بوده است کـه  ٢٣١از  یشتعداد استنادها در هر شماره ب یانگینمقاالت قرار گرفته است که م

دوفصـلنامه  یسـندگانمورد اسـتفاده نو یمنبع استناد یشتریندرصد ب۵۵با  یآنها منابع فارس یناز ب
چنـد دهـه  در یو معتبـر فارسـ یدهنده رشد منابع غن امر نشان ینبوده است، که ا یریتاسالم و مد

منبـع  ١،۴٩١ بـا یو عربـ ینالت ی،کتب اعم از فارس یمنابع استناد یندر ب ی. از طرفباشد یم یراخ
  مقاالت بوده است.  یسندگاننو یاستفاده شده از سو یمنبع اطالعات یشترینب

و  یاشاره کـرد کـه بـه صـورت فـرد یبه تعداد مقاالت توان یپژوهش حاضر م های یافته یگراز د
مقاله بـه صـورت  ۵٢مقاله منتشر شده تعداد  ٧٩در آمده است. از مجموع  یررشته تحر به یگروه
نشان از آن دارد کـه  یعلم های یقتحق یجمنتشر شده است. نتا یمقاله به صورت فرد ٢٧و  یگروه

پژوهش  یافته یگربرخوردار است. از د یشتریو سرعت ب ینگر از دقت، جامع ی،گروه یها پژوهش
سـهم  یشتریندرصد ب۶۵از  یشمقاله و ب ١٠٩با  یدکتر یلیکه افراد با مدرک تحصحاضر آن است 

  اند. مقاالت منتشر شده داشته ینو تدو یهو ته یفرا در تأل
نشـان  خاطر یـدبا یریتپژوهش مقاالت دوفصلنامه اسالم و مد یشناخت روش یکرددر مورد رو

به عمـل آمـده  های یعنوان مبنا قرار گرفت. در بررس به یبیو ترک یفیک ی،کم یکردساخت که سه رو
بـوده اسـت و در  یسـندگاننو یاقبال از سو یشترینب یدارا یفیکه روش پژوهش ک یدمشخص گرد
 یروش کمـ یغالب بوده است. در رتبه بعـد یکردعنوان رو محتوا به یلروش، تحل ینچارچوب هم

روش غالـب بـوده  یاز نـوع همبسـتگ یفیروش توصـ یکرد،رو ینقرار گرفته دارد که در چارچوب ا
 یابزارهـا ینتـر مهم یگـر،د یقـرار دارد. از سـو یبـیترک یشناخت روش یکرداست و در رتبه سوم رو

محتـوا و سـپس  یـلنخسـت تحل یریتاطالعـات در مقـاالت دوفصـلنامه اسـالم و مـد یگردآور
 یکـردکه بـه رو یفیو ک یکم یکردروپرسشنامه بوده است. الزم به ذکر است که استفاده همزمان از 

 یعنـی یکـردرو یـناسـتفاده از ا یـنکـه ا انجامد یم یپژوهش یمشهور است به اعتبار کارها یبیترک
  دارد.  یو سؤاالت پژوهش بستگ یتعنوان، اهداف، ماه به یبیترک یکردرو

مه کـار شـده در دوفصـلنا ینو مضـام ینپژوهش حاضر در مـورد عنـاو های یافتهاز  یگرد یکی
کـه سـه مضـمون و  یدمنتشر شده مشخص گرد یها . با کنکاش در مقالهباشد یم یریتاسالم و مد
  کاربرد بوده است که عبارتند از:  یشترینب یعنوان دارا

 رو، یناست؛ از ا ها یخو یُخلق و به معن ۀاخالق در لغت، جمع واژ یشه: اخالق از راخالق −
ــِش بررســ ــر خو یگــذار و ارزش یدان ــ یرفتارهــا و هــا یب ــدهعلــم اخــالق نام ی،آدم  شــود یم ی

شـأن  یـیو سـبب واال یـانآدم یبرتـر یـهآنچه ما ی). از منظر حضرت عل١٣٨۶ نیا، ی(معصوم
شـده کـه آن  یـتدارد. روا یاساس یها در اداره امور نقش کرامت یناست و ا یاست، کرامت اخالق
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مردمان و اعتبار آنـان بـه  ییاست. واال ییحضرت فرمود: بر شما باد مکارم اخالق که آن سبب واال
بـه  یـزاز هـر چ یشبـ گیرنـد، یاداره امور قرار م یگاهکه در جا یمکارم اخالق در آنان است و کسان

 ی،اخالقـ یهـا ها بـدون کرامت که روابـط انسـان یازمندندن یانسان های یمکارم اخالق و بزرگوار
بـا  ارتبـاط یخشـک و ب ی،خالق انتزاعـا یک یروابط خشک و نادرست خواهد شد. اخالق اسالم

مناسـبات انسـان بـا  یمنه فقط ناظر به تنظ رو یناز ا یست،ها ن انسان یو فطر یعیطب یازهایسلسله ن
 یگـرو با د یعتبر روابط انسان با خود، با طب یرتر،چشمگ یخدا و عالم ماوراء است، بلکه به صورت

همـه  یـاییسـالمت و پا یـایی،پو ی،بالنـدگ ی،و موجبات طراوت و شاداب گذارد یم یرها، تأث انسان
اخـالق  یتاهم ی). در راستا١٣٨٨ ی،(غالم سازد یرا فراهم م یبشر یستز یها و قلمروها عرصه
اوست تا بتوانـد  ینفس انسان و تعال یببه منظور تهذ یکه معارف اخالق شود یمشاهده م یاسالم

 یانسـان را بـه رسـتگار یبیتهذ ینهم سازد. و در صورت استمرار چنفرا یشرا برا یامکان خودساز
که تو  ی: به راستفرمایند یم اکرم یامبرپ یشدر ستا ۴ یه. خداوند در سوره مبارکه قلم، آکشاند یم

 یرا که متخلق به اخـالق متعـال یامبرپ یم،خداوند متعال در قرآن کر گونه ینواالست و به ا ییرا خو
اوصاف، خداوند  ینفرموده است. با همه ا یفبه اخالق بردبارانه توص یفشو در توص بوده، را ستوده

و گسـترده از اخـالق  یعوس یارو در سطح بس یرمستقیمو غ یمبه صورت مستق یم،متعال در قرآن کر
 یعو ضرورت و تسر یتانسان به مقوله اخالق و اهم یازدر جهت ن ینآورده است، و ا یانسخن به م

اند تا  خداوند هم مکلف بوده یایو اول یامردم است. انب یاندر م یاخالق یماتتعل یقگسترش و تعم
مقالـه  ٧٩مطالعـه از  یـنببرند. در ا یشرسالت خود را به پ ییخو و نرم یکوبا سعه صدر و اخالق ن

از  یقـمقاله در حوزه اخالق و مباحـث اخال ١۶حدود  یریتمنتشر شده در دوفصلنامه اسالم و مد
کـار و  یطاخالق در محـ ی،اخالق کار اسالم یریت،مد یاخالق های یستهبا ی،ا جمله اخالق حرفه

 قرار گرفته است؛  یسندگاننو یرا مورد بحث و بررس یرهغ
هـا در سـازمان،  افـراد و گروه ۀعبـارت اسـت از مطالعـ ی: فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمان −

 یـداپ یدرک بهتـر یکار یطدر مح یگرانتا از خود و د کند یبه افراد کمک م یرفتار سازمان یادگیری
 یطدر محـ آمیز یتموفق یترق یربه مس یابیدست یافراد برا های یتامر منجر به بهبود ظرف ینکنند که ا

 یمیبه نقل از مق ٢٠٠٢(شرمرهون،  گردد یها م سازمان یامروز و فردا یو چالش یرمتغ یا،پو یکار
 ١۴حـدود  یریتمقاله منتشر شده دوفصلنامه اسالم و مد ٧٩مطالعه از  ین). در ا١٣٩٢و رمضان، 

 یبوده اسـت. مبـاحث یو سازمان یگروه ی،در سه سطح فرد یمقاله در حوزه مباحث رفتار سازمان
هـا و ادراکـات  نگرش ی،گروه های یاییپو یمی،و ت یاسترس، کار گروه یریتمد یزش،شامل؛ انگ

 یره؛غ و ی،رهبر ی،فرهنگ سازمان ی،فرد
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 یانیاز توجـه شـا یریتکه در دوفصلنامه اسالم و مداست  یمهم یم: از مفاهساالری یستهشا −
معمـوًال در منـابع  1یتصـالح یـا یسـتگیمقـاالت برخـوردار بـوده اسـت. شا یسندگاننو یندر ب
شده است.  یفتعر یطیبه مطالبات عمده و مهم مح ییافراد جهت پاسخگو ییبه توانا یشناس روان
 یکاف یآمادگ ۀتوانا و دارند یرش،قابل پذ کننده، یتعنوان درخور، سزاوار، کفا در لغت به یتصالح

در آن حرفـه  یبـا داشـتن گـواه یمیخاص مطرح شده است و ارتباط مستق ۀوارد شدن به حرف یبرا
کسفورد، صالح١٣٨٧ ین،دارد (مع انجام دادن  یتو ظرف ییقدرت، توانا«عنوان  را به یت). فرهنگ آ

کسفورد د یفتعر »یفهوظ کی را  یتاصـطالح صـالح 2یاتزیس). بو٢٠٠۵ یکشنری،کرده است (آ
فرد که با  یک یاساس های یژگیعنوان و به کار گرفت و آن را به ها یتصالح یعنیجمع آن  یدر معنا

 یکردهـای. در طول زمان، روکند یم یفشغل مربوط بوده، توص یکدر  یاثربخش یا یعملکرد عال
 یـروین یزیر همچون برنامه ی،سازمان یدر کارکردها یاتیو ح یاساس یبه ابزار یتبر صالح یمبتن
مطالعـه  یندر ا ).٢٠٠٩ یاتزیس،شدند (بو یلعملکرد تبد یابیو ارز ینیجانش یزیر برنامه ی،انسان

 یسـتگیو شا یتمباحث مربـوط بـه صـالح یژهو و یمطور مستق مقاله به ۵مقاله منتشر شده  ٧٩از 
 اند. را مورد مطالعه قرار داده یستگیشا یارهایو مع یرانمد

 یریتنشان ساخت که مباحث مربوط به حوزه سازمان و مد خاطر یدبحث با ینا یکل یلدر تحل
بـوده  یادشـده ینمباحث و مضـام یرو یدتأک یشتریناست که ب یدر حال ینمتنوع هستند و ا یاربس

 یراز سـا یـدهسـتند؛ امـا نبا یاریبسـ یها ارزشمند یراکه مباحث نامبرده دا رسد یاست. به نظر م
 یشناسـ روان ی،منابع انسـان یریتمانند مد یغافل بود. مباحث یزن یریتمباحث حوزه سازمان و مد

 یهــا و رفتارهــا و مهارت یســازمان ینیاطالعــات، کــارآفر یدانــش و فّنــاور یریتمــد ی،ســازمان
 . یو آموزش عال یآموزش یریتمد ینانه،کارآفر
  

  پژوهش های یافتهبرخواسته از  یشنهادهایپ

 یرو یشـترب یریتاسالم و مد یهنشر یسندگانکه نو یدصورت گرفته مشخص گرد های یدر بررس −
ضمن توجه  گردد یم یشنهادداشته است. پ یدتأک ساالری یستهو شا یاخالق، فرهنگ سازمان ینعناو
مباحـث در حـوزه سـازمان و  یراز سـا باشند، یبا ارزش م یارکه بس ینو مضام ینعناو ینبه ا یجد
اطالعـات،  یدانش و فناور یریتمد ی،سازمان یشناس روان ی،منابع انسان یریتمانند (مد یریتمد

در  یـز) نیو آموزش عـال یآموزش یریتمد ینانه،کارآفر یها و رفتارها و مهارت یسازمان ینیکارآفر
 یهنشـر یـددر هر شماره مباحث مـورد تأک توان یهم مم ینا یشبردپ یمقاالت استفاده گردد. برا یهته

                                                           
1. Competency   2. Boyatzis  
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و  یسـندگانرا بـه اطـالع نو یریتدوفصـلنامه اسـالم و مـد یتسـا یقاز طر یبعد یها شماره یبرا
 پژوهشگران رساند؛ 

غالب اکثر پژوهشـگران  یکردرو یفی،ک یکردبه عمل آمده مشخص شد که رو های یدر بررس −
بوده است، گرچه عنوان، اهداف و سؤاالت پـژوهش مشـخص  یریتاسالم و مد یهدر مقاالت نشر

بـه مقاصـد خـود اسـتفاده کنـد؛ امـا بـا توجـه بـه  یدنرس یبرا یخواهد کرد که محقق از چه روش
 یشـنهاداسـتفاده خواهـد کـرد، پ یفـیو ک یکم یها که همزمان از روش یبیترک یکردرو یارزشمند

مخصـوص  های یارزشـمند یکه هر کدام دارا یفیو ک یکم یکردهایکه ضمن توجه به رو شود یم
مهـم  یـنبـه ا یدنرسـ یبهره جسـت. بـرا یشترب یبیترک یشناخت روش یکرداز رو باشند، یبه خود م

و  یبـیترک یهـا و پژوهشگران رساند که پژوهش یسندگانبه اطالع نو یهنشر یتسا یقاز طر توان یم
 چاپ قرار خواهند گرفت.  تیباشند، در اولو یاصول علم یکه دارا یدر صورت یختهآم
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 منابع

  

 یمهندسـ یهمقـاالت نشـر یاستناد یلتحل«)، ١٣٩٣غالمرضا ( یرنیا،جواد و بص ی،آقامحمد .١
، ٧٩، سـال هشـتم، شیفرهنگ یمهندس، »١٣٩٢تا  ١٣٨۵ یها سال ینمنتشر شده ب یفرهنگ
  .۶٣−۴۵ص

 یکارشناسـ های نامه یانپا منابع اثرگذار در یینو تع یاستناد یلتحل«)، ١٣٨٩( یحانهر یزدی،ا .٢
فصـلنامه ، »١٣٨۶−١٣٧٩ یها واحـد همـدان در سـال یدانشگاه آزاد اسـالم یارشد معمار

  .۴٨−٣٢، ص٩، سال سوم، شیشناس دانش
فصـلنامه ، »فصـلنامه کتـاب یفیمقـاالت تـأل یاستناد یلتحل«)، ١٣٨١افسانه ( یمورخانی،ت .٣

  .۴۵−٣٢، ص١٣، شکتاب
 یکارشناس یها دوره های نامه یانپا یاستناد یلتحل«)، ١٣٩١( دهیو عصاره، فر یدهفر یان،رضائ .۴

تـا  ١٣٧٨ یها شـاپور اهـواز در سـال  یجنـد یپزشـک  دانشگاه علـوم یارشد دانشکده پزشک
  .٣۶١−٣٧١، ص٢، دوره سوم، شیرفصلنامه جنتاشاپ، »١٣٨٩

چاپ شـده در فصـلنامه  یها مقاله یمحتوا و استناد یلتحل«)، ١٣٩۴( ینغالمحس یت،رضا .۵
 یـتو ترب یمفصـلنامه پـژوهش در مسـائل تعلـ ،»یاسـالم یتو ترب یمپژوهش در مسائل تعل

  .١٣٨−١٠۵، ص٢۶و سوم، ش یست، سال بیاسالم
، تهـران: سـازمان یرفتـار سـازمان یریتمـد)، ١٣٩٢( یـدو رمضـان، مج یدمحمدس یمی،مق .۶

  .یصنعت یریتمد
ها و کـاربرد آن در  مجله یو گزارش استناد یاستناد یلبر تحل یمرور«)، ١٣٨٨مهناز ( یزان،ر .٧

  .١۴٧−١٣١، ص٣، دوره پانزدهم، شکتابخانه یامپ ،»ینالت یاتانتخاب نشر
مقـاالت فصـلنامه مطالعـات  یاسـتناد یـلتحل«)، ١٣٩٢( یقیصـد ینـبو ز یسیع ی،زارع .٨

انقـالب فصـلنامه مطالعـات ، »١٣٩٢تـا  ١٣٨٧ یها سـال ینمنتشر شده بـ یانقالب اسالم
  .٢١٠−١٩٣، ص٢۵، سال دهم، شیاسالم

 یمجلـه پزشـک ییو محتوا یاستناد یلتحل«)، ١٣٩٢( یکرم یشانو نادر عال یمیازراعتکار، ک .٩
  .۶٠−۵٣، ص١سال هفدهم، شهرمزگان،  یمجله پزشک، »١٣٨٩−١٣٨۵هرمزگان 

، ٣، سـال پـنجم، شیعلـوم شـناخت یهـا تازه ،»یاسـتناد یـلتحل«)، ١٣٨٢ونداد ( یفی،شر .١٠
  .٩٩−٩۶ص
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(مـورد  یـراندر ا یاسالم یریتمد یها فرا روش پژوهش«)، ١٣٩۴و همکاران ( یرام ی،صادق .١١
، یاسـالم یریتمـد، »١٣٩۴تـا  ١٣٨٠ یها سـال ی)، طیپژوهش−یعلم یها مطالعه: مقاله

  .١٣١−١٠١، ص۴و سوم، ش یستسال ب
 توسعه دوماهنامه راهکارها، و موانع مشکالت،: یاخالق سازمان«)، ١٣٨٨( یرضاعل ی،غالم .١٢

  .٨۵−۶۵ص، ٢۵ش ششم، سال ،»پلیس انسانی
 های نامــه یانمآخــذ پا یاســتناد یــلتحل«)، ١٣٨٩( یزمــان یمو مــر ینفـرج پهلــو، عبدالحســ .١٣

 یها در سـال یرازچمـران اهـواز و دانشـگاه شـ یددانشـگاه شـه یمیارشد حوزه ش یکارشناس
  .٩٠−٧٧، ص١١، سال سوم، شیشناس فصلنامه دانش، »١٣٨٠−١٣٨٧

دهـه پـژوهش:  یـک«)، ١٣٩۴معصـومه ( یـد،معصـومه و ام ی،خان حسن ی؛مهد ی،محمد .١۴
، ٢١، سـال دهـم، شیاسالم یتدوفصلنامه ترب ،»یاسالم یتدوفصلنامه ترب یاستناد یلتحل
  .١۶٨−١۵١ص

 یپـنج مجلـه علمـ یها مقالـه یاسـتناد یـلتحل«)، ١٣٨٧( یاخـوت یمو مر یخازل ی،محمود .١۵
 یفصـلنامه علـوم و فّنـاور، »١٣٨۵تـا  ١٣٨١ یها سـال ینبـ یرسان و اطالع یکتابدار یفارس

  .۶۴−۴٩، ص٢۴، شاطالعات
فصلنامه ، »ها و آثار) آموزه ینشی،ب ی(مبان یاخالق اقتصاد«)، ١٣٨۶( یغالمعل نیا، یمعصوم .١۶

 .١١٩−١۴٨، ص٢۶، سال هفتم، یاقتصاد اسالم
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