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 چکیده

 پژوهشستند. همقاالت منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی منابع ارزشمندی در زمینه پیشرفت علمی کشور 
انشگاه د هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت چاپ شده در فصلنامه روانشناسی تربیتی با توصیفی ،حاضر
 فصلنامه شماره 68 شده در مقاله چاپ 06شامل این مطالعه امعه آماری ج. انجام گرفته است طباطبائیعالمه 

 مقاالت محتوا و استنادات ت و مراجعه بهدر این پژوهش با استفاده از چک لیس .بود (91تا  21از شماره )
ندی جداول بر باز روش آمار توصیفی نظیر دسته هادادهد. برای تحلیل ستخراج و تحلیل شا سؤاالت ،فصلنامه

مقاالت از لحاظ  %1/09دهد های پژوهش نشان مییافتهد. استفاده شدرصد فراوانی  و وانیاساس توزیع فرا
 از نویسندگان مقاالت را مردان تشکیل داده و از لحاظ تعداد نویسندگان %1/16، نگارش به درستی نوشته شده

صیلی علمی و مدرک تحرتبه از نظر  اند.سه نویسنده بیشترین را به خود اختصاص دادها ب های، مقالهمقاالت
ا، دانشگاه هاز نظر وابستگی نویسندگان به دانشگاه در رتبه اول قرار داشتند؛ %0/22استادیاران با  نویسندگان،

با  روش نیمه تجربیبیشترین روش تحقیق مورد استفاده  .در رتبه اول قرار داشت %1/91با  طباطبائیعالمه 
 %6/62و تحلیل رگرسیون با  %1/61با  tآزمون  های آماریآزموندر بخش  .بود %1/20و همبستگی با  0/96%

 %2/20و دانشجویان با  %0/12آموزان با دانشمقاالت، جامعه مورد مطالعه  در .ندبیشترین استفاده را داشت
 .قرار داشت اولبه تدر ر %1/20ای با ای چندمرحلهخوشه، گیریروش نمونه، در بودنمونه آماری بیشترین 

 .را به خود اختصاص داد رتبه اول %2/01با  پرسشنامه، هاآوری دادهجمعهمچنین بیشترین ابزار 
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 تحلیل محتوا، تحلیل استنادی، فصلنامه روانشناسی تربیتی کلیدی: گانواژ

 مقدمه
دهند، را به اواخر قرن هفدهم نسبت می 6تحلیل محتوا شیوههای ظهور چند اولین نشانههر

به این تکنیک در اواسط قرن نوزده و در جریان جنگ جهانی دوم صورت لیکن توجه جدی 
لطه گرفت، سهای اسنادی که بر روی متون انجام میگرفت. تا این زمان میان انواع تحلیل

متون مذهبی و مقدس بود. توجه علما و دانشمندان یا بر روی  تأویلاصلی مربوط به تفسیر یا 
 منظور ارائه تلفیقی نوین از اینهدفمند نویسندگان به ظرات مطرح ومطالعه و استخراج ن
 بود و یا اینکه با تأمل بر روی متون مقدس تالش هادادهکارگیری این هنظرات و یا انتقال و ب

 بخشی،شود )گشایی د و از زبان رمزگونه آن رمزف شوتن کشمشد منظور صاحب می
6902.) 

حسوب م اسنادی در پژوهش علوم اجتماعیهای مربوط به روش تحلیل محتوا از تکنیک
 ها هدف پژوهش با مطالعه،شود که در آنروش اسنادی به کلیه متدهایی گفته می .شودمی

شود. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می
دد و بخشی گرن بر میآمده که بخشی از اختالف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آ

تحلیل محتوا  2دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این تکنیک است. کریپندورف
ها در مورد ز دادهامنظور استنباط تکرارپذیر و معتبر که به کندمیرا تکنیکی پژوهشی معرفی 

های پژوهشی فراهم . او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیکرودمیکار هها بمتن آن
 (.6910 کریپندروف،داند )میآوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل 

 دارظامنپژوهشی برای توصیف عینی، را  شیوهاین  -از پیشگامان تحلیل محتوا - 9برلسون
  1باردن .(6910 به نقل از کریپندورف، ؛6020کند )میمعرفی « و کمی محتوای آشکار پیام

فیه های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصتحلیل محتوا فنی است که توصیف: نویسدمینیز 
نی عی صورتبه، شودمیهایی را که به شخص داده قدرت نسبی محرکو ماهیت و  کندمی

: ندکمیخالصه چنین تعریف  طوربهتحلیل محتوا را  2رایف .(6911)باردن،  سازدمیآشکار 

                                                           
1. Content analysis 

2. Krippendorff 

3. Berelson 

4. Bardin 

5. Riffe 
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قواعد و تحلیل  بر اساسخاص  (هایمقولهمحتوای ارتباطات در طبقات )قراردادن قاعده و 
در این زمینه  6کاپالن .(6906 )رایف، «های آماریآزموناز  استفادهبا  هامقولهروابط بین آن 

 ،6919مباحث سیاسی است )کاپالن، روش تحلیل محتوا، معناشناسی آماری اظهار داشته که 
ی روش تحقیق گویدمی( نیز در رابطه با تحلیل محتوا 6006) 2وبر (.ساالر زاده امیری رجمهت

 .از متن شدهاستخراج هایدادهاست برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از 
. شودیمکمی و کیفی ذکر  دو گونههای تحلیل محتوا، ترین تقسیمدر یکی از جدی

هایی که در روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی
ورد کاربردی م و در علوم اجتماعی مسائلپیام تعریف شده است، غالباً برای اجرای بهتر 

اع وتمامی ان تواندمی(. موضوع تحلیل محتوای کیفی 6919، 9هولستیاست )توجه قرار گرفته 
نوارهای  ها، قواعد مشاهدات،ها، گفتمانمصاحبه هاینوشتهدستدر  شدهثبتارتباط 

از شمارش واحدهای محتوایی استفاده  ، مستندات و... باشد. در تحلیل کمی،ییویوید
تحلیل محتوا و گیری شود. های خاصی در متن اندازهتا ویژگی دشومیو تالش  شودمی

 ،1ای و شوتسباشند )میهای رایج برای ارزیابی تولیدات علمی تحلیل استنادی از جمله روش
رای ب ؛ود داردل محتوای مقاالت و نشریات علمی وجمختلفی برای تحلی یهایروش (.2866

اری در حوزه مطالعات پرست معموالًهایی است که مثال تحلیل محتوای کیفی یکی از روش
 (.2880، 2)الو و کینگاس شودمیبه کار گرفته 

 ؤثریمنشریات ادواری در میان مدارک و منابع انتشاراتی به دلیل سرعت نشر و نقش 
اه و جایگ شوندمیمنابع اطالعات علمی محسوب  ترینمهمکه در انتقال اطالعات دارند، از 

یت های تخصصی و دانشگاهی دارند. میزان تولید و کیفکتابخانه ویژهبهها خاصی در کتابخانه
ی های رشد علمی و فرهنگعلمی و نیز استفاده از این منابع یکی از شاخصنشریات ادواری 

های جدید علمی و دستاوردهای یافته ارائههمچنین جهت  رود.آن جامعه به شمار می
ی از جایگاه . انتشار مقاله در نشریات علمهستیمتحقیقاتی ناگزیر به نشر و طبع نشریات علمی 

پژوهشی را به دلیل ارزش علمی  –ای برخوردار است و پژوهشگران، نشریات علمی ویژه

                                                           
1. Kaplan 

2  . Weber 

3. Holsti 

4  . Tsay.M & Shu.Zy 

5  . ELO. S & Kyngas. H 
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عقیده دارند نشریاتی علمی  نظرانصاحب (.6906 صالحی،دهند )میمورد استفاده قرار  هاآن
و یا  اصیل دانشگاهیکه به نشر منظم نتایج حاصل از تحقیقات و مقاالت  شوندمیتلقی 

 ها وه. اغلب نشریات علمی پژوهشی توسط دانشگاپردازندیمهای مرتبط متخصصین رشته
 ندنیز جامعه علمی و پژوهشی هست هاآنشوند و مخاطبان مراکز تحقیقاتی کشور منتشر می

 ترینمهمای که از های علمی و حرفهها و انجمندانشکده ها،دانشگاه (.6901 مقدم،گلینی)
می ارگان رس منزلهبهدارای یک یا چند نشریه  ،آیندشمار میی و پژوهشی بهدهای آموزشنها

ی نشر اطالعات مراکز علمی و نشریات ادواری مجرای رسم دیگرعبارتبهباشند. خود می
میزان تولید و کیفیت نشریات ادواری و نیز استفاده هر جامعه از این  رواین. از هستندای حرفه

عقیلی و شود )مین جامعه محسوب و فرهنگی آ های رشد علمیمنابع یکی از شاخص
 (.6901 همکاران،
ختلف های متعدادی مطالعه به تحلیل محتوا و ارزیابی نشریات و فصلنامه ازاینپیش

تحلیل محتوای مقاالت "خود با عنوان پژوهش ( در 6906همکاران )جانانی و . اندپرداخته
 212ی به بررس "پزشکی ایرانهای علوم پرستاری و مامایی دانشگاه هایدانشکدهنشریات 

های علوم پزشکی ایران در بین نشریه پرستاری دانشکده 28در  منتشرشدهمقاله پرستاری 
 ترین درصد مقاالتشاست. نتایج این پژوهش نشان داد بی پرداخته 6901تا  6901 هایسال

تشر شده مساوی من طوربه( %1/62و مقاالت متفرقه ) (%1/62ی موضوع پرستاری )در زمینه
های پژوهشی به کار رفته در مقاالت به روش توصیفی تعلق داشت. بیشترین سهم روش است.

، یو از موضوعات فرعی مامای %28از موضوعات فرعی پرستاری، آموزش پرستاری با 
قاالت مبیشترین  بیشترین سهم را در نشریات پرستاری و مامایی داشتند. %1/61تنی با سآب

 ه شده بود.یدر پایگاه اطالعاتی مگ ایران نما اماییپرستاری و م
تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت "خود با عنوان  پژوهش( در 6900همکاران )قهنویه و 

ه از اند کبه این نتیجه رسیده "ت اطالعات سالمتریمدی یپژوهش یعلم ۀدر مجل شدهچاپ
افراد در مقطع دکتری تخصصی . بیشترین اندبوده( مرد %20) هاآنبیشترین  ،نویسنده 296

نفر(، با وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی  661نفر(، دارای رتبه دانشگاهی استادیار ) 219)
مقاله(، بیشترین ابزار مورد  621مورد( بودند. بیشتر مقاالت از نوع توصیفی ) 621اصفهان )

نیا و ریاحیده است. بو (عنوان 28، بیشترین گرایش موضوعی )(مورد 11استفاده پرسشنامه )
تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه تحقیقات "با عنوان  پژوهشی( در 6900نژاد )نوابی
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 6900تا  6901در نشریه تحقیقات زنان از سال  منتشرشدهبه بررسی وضعیت مقاالت  "زنان
یشترین پوشش ب. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین روش استفاده شده توصیفی، ندپرداخت

نان ز موضوعی اشتغال و کارآفرینی بوده است. همچنین بین میزان مشارکت مردان نسبت به
خص نیز در این پژوهش مش مؤلفان پر استنادتریندر این نشریه تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 شدند.
 تحلیل محتوای مقاالت"خود با عنوان  پژوهش( در 6900ژاد )ارشاد سرابی و اسالمی ن

عات به این نتیجه رسیدند که بیشترین موضو "در مجالت آموزش پزشکی در ایران منتشرشده
های آموزشی و ارزشیابی برنامه است. ، مدیریت آموزش به شیوهمجالتپژوهش در این 

( در 6901)زکی  است. که در مقاالت چاپ شدهاست مباحثی آموزش پزشکی در صدر 
ه ک کندمیاشاره  "جهانگردی در ایران هاینامهپایانبررسی و تحلیل محتوای " پژوهش

 %09 و استمشارکت پژوهشی و تمایل زنان در انجام تحقیقات نسبت به مردان بیشتر 
تاکنون به تحقیقات جهانگردی  6910 هایسالمرد در دوره زمانی بین  آموختگاندانش

 د.گزارش بو %00آموخته شزنان دان برای. این در حالی است که این رقم اندبودهمشغول 
به تحلیل محتوای مجالت آموزشی با تمرکز بر موضوع سالمت  (2862) 6انزکا هامرانوا

 اددمحتوای مجالت نشان  وتحلیلتجزیهروانی معلمان در کشور اسلواکی پرداخت که 
 وبیشترین موضوعات شامل موضوع آموزش، پایبندی به آموزش و روند آموزشی است 

 دهدمی نتایج نشان مقاالت به بررسی سالمت روانی معلمان اختصاص یافته است. کمترین
بیشترین فضای خود را به  (2862، 2انداز آموزشی )پداگوجیک روژلیدیچشم که مجله

(، اطالعات مختلف ٪29(، تدریس خصوصی )٪20) وپرورشآموزشموضوعات در حوزه 
( و مقاالت در ٪60بررسی و تحلیل محتوا )(، در ٪28ها و غیره )ها، پروژهدر کنفرانس

اختصاص داده است. همچنین کمترین درصد موضوعات شامل  (٪61مدیریت مدرسه )
( و ٪6(، سالمت روانی یک معلم )٪9کالس ) وهوایآب(، ٪9مدیریت کالس )

آوری آموزشی )تکنولوژی مجله فن در است. ( بوده٪6) هارسانهدر  وپرورشآموزش
، هاکنفرانسدر  گیریشکل(، ٪91) آموزش بر روش و سبک مقاالت عمدتاً (9وزدلوانی

(، ٪6) وپرورشآموزش (،٪62( و مدیریت مدرسه )٪22های علوم )و شخصیت هاپروژه

                                                           
1  . Anežka Hamranová 

2  . Pedagogické rozhľady 

3  . Technológia vzdelávania 
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همچنین این  .( اختصاص داده شده است٪2( و مدیریت کالس )٪6کالس ) یوهواآب
و تنها  کندنمی( رسیدگی ٪8سالمت روان معلمان ) ( و٪8مجله به تدریس خصوصی )

 .پردازدمی هارسانهدر  وپرورشآموزشپراکنده به بررسی  صورتبه
تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده )در  ( به2861) 6توسط اوزلم تیریاکیوژال ایمقاله
 2869-2881 هایسالدانشگاه آنکارا در بین  وپرورشآموزشمقاله( در مجله  02مجموع 

هر مجله بر اساس تعداد مقاالت، موضوع  وتحلیلتجزیههدف از این مقاله  پرداخته است.
 وتحلیلتجزیه، روش هاداده آوریجمع، اندازه گروه مطالعه، ابزار پژوهش، نوع پژوهش

یش ب هایافتهآماری( از نظر متغیرهای مورد بررسی بوده است. با توجه به  هایروش) هاداده
 عمدتاًست که ا وتحلیلتجزیهعه بررسی نظری، تحقیق پیمایشی، از نیمی از مقاالت روش مطال

مورد استفاده برای  هایروشدر این مطالعه،  .مطالعات کیفی انجام شد صورتبه
 /2ANOVA هایروش)شامل رگرسیون  ،(%2/62) همبستگی شامل: هاداده وتحلیلتجزیه

1OVACAN/  9OVACMAN آمار توصیفی (، %2/21)(، درصد صحیح محاسبه پاسخ
به بررسی و تحلیل  (2880ویلر )النیگ و  .است شدهاستفاده( %2/22درصد( ) و )فراوانی
نتایج نشان  ند وهای استرالیا پرداختکارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه نامهپایان 116محتوای 

د رین درصو اقتصاد بیشت زیستمحیطکه پنج رشته بازاریابی، مدیریت و تجارت، علوم  ددا
( در مطالعۀ 2881پان )های یانگ و یافته .انددادهتحقیقات جهانگردی را به خود اختصاص 

آسیایی  مجله»و  «مجله ملی هورمون شناسی»های شناسی به ناماستنادی دو مجله هورمون
متوسط تعداد استنادها در مجلۀ آسیایی  حاکی از آن است که «هورمون شناسی

بود. از نظر نوع منابع مورد  %60/68شناسی مجلۀ ملی هورمونو در  %9/28شناسی هورمون
( در پژوهش مشترک خود به تحلیل 2881) 2شوکن و کوشیک استناد، مجالت غالب بودند.

از  %06در نشریات پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که  شدهچاپمقاله  16 مأخذتنادی سا
 .سال است 28استنادها به نشریات ادواری اختصاص داشته و قدمت بیشتر استنادها کمتر از 

و رساله د کارشناسی ارش نامۀیانپا 18استناد موجود در  1862 ایمطالعهدر  (2889اوکی )

                                                           
1  . Özlem Tiryakioğlu 

2  . analysis of variances 

3  . multivariate analysis of covarianc 

4  . analysis of covarianc 

5  . Shokeen   & Akaushik 
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دکتری علوم تربیتی دانشگاه ایالت دلتا را بررسی کرده و نتیجه گرفت که کتاب درسی 
 اند.هداستناد را به خود اختصاص دارین ( بیشت9/18%)

 الزم دارند، دانش و علم عرصه در علمی هایمجله که اهمیتی و نقش به توجه با

 محتوا، تحقیقات تحلیل درباره که دهدمی شواهد نشان شوند. علمی دقیق ارزیابی تا است

 اما .است شده انجام ایران از خارج در چه و ایران در چه ،هاحوزه سایر در فراوانی

 دارد. تریکم سابقه منابع دیگر استنادی تحلیل با مقایسه در مجالت هایمقاله تحقیقات

 آیندمی حساببه تحقیقی و سطح علمی در دانش انتقال هایقالب تریناصلی از نشریات

 اختراعات، کهطوریبه اند؛کرده خود آن از را توجه کانون المللیبین مجامع در و

 که اطالعاتی خاص هایمحمل همین چارچوب در توانمی را نوین هاییافتهو  اکتشافات

 به ضمن تواندمی علمی نشریات محتوایی کرد. تحلیل پیدا ،اندشدهتخصصی امکان حد تا

 علمی نشریات در که هاآن هایمقاله و مورد نویسندگان در کمی معیارهای آوردن دست

 این صورت، در کند؛ فراهمرا  کیفی و کمی مطالعه برای الزم ابزارهای است، شده چاپ

 ارزیابی مورد است الزم دارند، دانش و علم عرصه در که اهمیتی توجه به با علمی نشریات

 را نشریات عملکرد تواندمیکه  است ابزاری تنها که ارزیابی زیرا گیرند؛ قرار علمی دقیق
آورد  ارمغان را به حاصل اطمینان آن از بهینه استفاده به نسبت و داده قرار سنجش مورد

خطوط اصلی و  تواندمیبنابراین تحلیل چنین نشریاتی  (؛6908نژاد، نیا و نوایی)ریاحی
 دار برایرهیافت این مجالت و نشریات را در ارائه گوناگون و متنوع و در عین حال جهت

ه ب ترمطلوبدهی را در جهت هاآنبسیاری از گردانندگان مجالت و نشریات نشان دهد و 
 (.6901مجالت و نشریات کمک کند )قاسمی،  گونهاین

روه روانشناسی توسط گ منتشرشدهمقاالت فصلنامه روانشناسی تربیتی بنابر مطالب فوق، 
روانشناسی  از نوع خود در زمینه بهاگرانتهران یکی از منابع  طباطبائیتربیتی دانشگاه عالمه 

صلنامه در این ف منتشرشدههای مقاالت . شناخت ویژگیاست طتبضوعات مرتربیتی و مو
راین تحلیل بناب ؛به ارتقاء کیفیت مقاالت و نشریات این حوزه کمک شایانی نماید. تواندمی

آنجا که  از. رسدمیمحتوا و ارزیابی مقاالت فصلنامه روانشناسی تربیتی ضروری به نظر 
 است پرداختهن تحلیل محتوای فصلنامه روانشناسی تربیتیی به شتاکنون در کشور پژوه

ن فصلنامه در ای منتشرشدهدرصدد است تا با تحلیل محتوای مقاالت  حاضر این پژوهشبنابر
توزیع جنسیت  درستی موضوع از نظر نگارش، شامل سؤالی 60لیست در قالب چک
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صیلی و رتبه تفکیک مدرک تحویسندگان به ، توزیع نتعداد نویسندگان، توزیع نویسندگان
 کاری تحقیق بههاروش ،هادانشگاهوابستگی به نویسندگان مقاالت به تفکیک  توزیع ،علمی

 ه،جامعه مورد مطالع، میزان ثابت بودن سطح معناداری، آماری مورد استفاده هایآزمون، رفته
میزان  ،استفاده های موردترکیب پرسشنامه، هاداده آوریجمعابزار  ،گیرینمونهروش 
، منابع پایانیدر تنظیم  APAسبک  میزان رعایت ،در تنظیم جداول APA6سبک  رعایت

به تفکیک نوع میزان استناد ، گیریبخش نتیجهدر  هاها و محدودیتمیزان اشاره به پیشنهاد
 ردازد.پمی میزان روزآمد بودن منابع ومیزان استنادها به تفکیک وضعیت زبان منابع، 

 روش
 هایاز روش تحلیل محتوا و روش تحلیل استنادی که یکی از شیوه حاضر در پژوهش

مزیت این روش، امکان عملی انجام آن و دور ماندن  ترینمهم .توصیفی است، استفاده شد
ها بایستی در تحلیل دادهاست. پژوهش ظرهای شخصی در نتایج ها و اعمال ناز تعصب

فراوانی را  هایها، تحلیلحجم داده مسلماًق باشد. تحقی مسئلهو  سؤالراستای پاسخگویی به 
تحقیق  ؤالستوجه داشت که در تحلیل بر روی  د؛ با این حال بایانگیزدبرمیبرای یک محقق 

وان تدر تحلیل محتوا می خودداری کرد. زائدهای از ارائه اطالعات و تحلیلمتمرکز شد و 
را تحلیل کرد. همچنین  هارابطهتغیرها و نیز جهت وجود روابط، میزان شدت روابط بین م

های را با استفاده از آزمون هاآنده، های مختلف را محاسبه کرتوان فراوانی شاخصمی
 آماری با هم مقایسه نمود.

 91فصلنامه روانشناسی تربیتی ) شدهچاپهای آماری این پژوهش کلیه شماره ۀجامع
از شماره )شماره فصلنامه  68. نمونه آماری این پژوهش شامل استشماره( از آغاز تا پایان 

 .بودها مقاله چاپ شده در این شماره 06و شامل  6901تا  6902 هایسالدر طول ( 91تا  21
این پژوهش در  سؤالی 60های چک لیست مربوطه واحد تحلیل این پژوهش موضوعات

عناوین  تکتکتربیتی بود. روش اجرا این پژوهش، با مراجعه به  شناسیروانمقاالت مجله 
و محتویات و استنادات مقاالت، اطالعات مورد نیاز )در خصوص جنسیت، وضعیت شغلی، 

ها با داده آوری شد.رایش موضوعی و....( جمعمدرک تحصیلی، وابستگی سازمانی، گ
با استفاده از آمار توصیفی نظیر  گردآوری و سؤالی 60 وارسیابزار سیاهه کارگیریبه

                                                           
1  . American Psychological Association 
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مورد  Excelافزار با استفاده از نرم ها برحسب توزیع فراوانی و درصد فراوانیبندی دادهدسته
شناسی و انرو اساتیدلیست با استفاده از نظرات روایی چک قرار گرفتند. وتحلیلتجزیه
 د.ش تأیید اراک و خمین هایشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحدجامعه

 های پژوهش:پرسش
 اند؟نوشته شده درستیبهمقاالت با توجه به موضوع از نظر نگارش آیا  .6

 ؟بوده استچگونه  (زن و مردجنسیت )مقاالت از لحاظ  نویسندگان وضعیت .2

 چگونه بوده است؟ ،وضعیت نویسندگان مقاالت از لحاظ تعداد .9

نویسندگان مقاالت به تفکیک مدرک تحصیلی و رتبه علمی چگونه بوده وضعیت  .1
 ؟است

 نه بوده است؟ها چگودانشگاهوابستگی به وضعیت نویسندگان مقاالت به تفکیک  .2

 های تحقیق به کاررفته در مقاالت چه بوده است؟روش .1

 های آماری مورد استفاده در مقاالت به تفکیک چه بوده است؟آزمون .1

 بودن سطح معناداری در مقاالت به چه میزان بوده است؟میزان ثابت  .0

 جامعه مورد مطالعه در مقاالت به چه شکل بوده است؟ .0

 گیری در مقاالت به تفکیک چگونه بوده است؟روش نمونه .68

 آوری مقاالت به تفکیک چه بوده است؟ابزار جمع .66

 های مورد استفاده در مقاالت چه بوده است؟ترکیب پرسشنامه .62

 در تنظیم جداول رعایت شده است؟ APAآیا سبک  .69

 دهی رعایت شده است؟در تنظیم رفرنس APAآیا سبک  .61

 اشاره شده است؟ هاگیری مقاالت به پیشنهادآیا در بخش نتیجه .62

 ها اشاره شده است؟مقاالت به محدودیت گیرینتیجهآیا در بخش  .61

 میزان استناد به منابع چقدر است؟ .61

 زبان مورد استفاده در مقاالت چقدر است؟میزان استنادها به تفکیک وضعیت  .60

 میزان روزآمد بودن منابع استفاده شده در مقاالت چقدر بوده است؟ .60

 اهیافته
 ؟اندشدهنوشته درستیبهمقاالت با توجه به موضوع از نظر نگارش  اول: سؤال
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 توزیع فراوانی مقاالت از لحاظ نگارش موضوع .1جدول 

 درصد فراوانی عنوان ردیف

 16/09 02 بله 6

 20/1 1 خیر 2

 688 06 مجموع 9

، أثیرتاثربخشی،  هایواژهموضوع این موارد مدنظر قرار گرفته شده است: آیا  در ارزیابی
افزایش در  آیا واژه کاهش و استفاده شده است؟ درستیبه، رابطه و مقایسه بینیپیشبررسی، 

اختصاری استفاده شده است یا خیر؟ آیا از سه  عالئمعنوان ذکر شده است یا خیر؟ آیا از 
 استفاده شده است یا خیر؟ درستیبهکلمه چه کسی، کی و کجا 

موضوع مقاالت از لحاظ  درصد 16/09 دهدنشان می 6بررسی اطالعات جدول شماره 
درصد از مقاالت از لحاظ نگارش نیاز به ویرایش داشته  20/1 و شدهنوشته درستیبهنگارش 

 نوشته نشده است. درستیبهو 
 ت؟بوده اس چگونه)زن و مرد(  وضعیت نویسندگان مقاالت از لحاظ جنسیت دوم: سؤال

 توزیع فراوانی بر اساس جنسیت نویسندگان .2جدول 
 درصد فراوانی عنوان ردیف

 12/16 602 مرد 6

 92/20 12 زن 2

 688 221 مجموع 9

و مقاالت را مردان  از نویسندگان درصد 12/16 دهدنشان می 2های جدول شماره یافته
 اند.درصد را زنان تشکیل داده 92/20

 وضعیت نویسندگان مقاالت از لحاظ تعداد چگونه بوده است؟ سوم: سؤال

 توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان مقاله .3جدول 
 درصد فراوانی تعداد نویسنده مقاله ردیف

 20/61 61 یک 6

 00/28 60 دو 2

 01/92 98 سه 9

 00/28 60 چهار 1
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 10/1 1 پنج 2

 688 06 مجموع 1

تفکیک نشان داده که مقاالت با یک به تعداد نویسندگان هر مقاله را  9جدول شماره 
 01/92درصد، مقاالت با سه نویسنده  00/28 ، مقاالت با دو نویسندهدرصد 20/61 نویسنده

درصد بوده  10/1و مقاالت با پنج نویسنده  درصد 00/28 درصد، مقاالت با چهار نویسنده
 است.

نویسندگان مقاالت به تفکیک مدرک تحصیلی و رتبه علمی چگونه چهارم:  سؤال
 اند؟بوده

 توزیع فراوانی به تفکیک مدرک تحصیلی و رتبه علمی نویسندگان .4جدول  
 درصد فراوانی عنوان مدرک تحصیلی یا رتبه علمی ردیف

 21/6 1 کارشناسی 6

 11/28 22 کارشناسی ارشد آموختهدانشدانشجو و  2

 61/61 16 دانشجوی دکتری 9

 21/6 1 دکتری 1

 01/6 2 مربی 2

 00/22 11 استادیار 1

 82/22 21 دانشیار 1

 21/68 21 استاد 0

 688 221 مجموع 0

مدرک تحصیلی و نویسندگان مقاالت به تفکیک  1های جدول شماره بر اساس یافته
 آموختهدانشدانشجو و درصد  11/28کارشناسی،  درصد 21/6 دهدرتبه علمی نشان می

 00/22درصد مربی،  01/6، درصد دکتری 21/6 انشجوی دکتری،د 61/61اسی ارشد، کارشن
 اند.درصد استاد بوده 21/68 ودرصد دانشیار  82/22استادیار،  درصد

 اند؟ه بودهها چگونپنجم: نویسندگان مقاالت به تفکیک وابستگی به دانشگاه سؤال

 هاتوزیع فراوانی به تفکیک وابستگی نویسندگان به دانشگاه .5جدول 
 درصد فراوانی نام دانشگاه ردیف

 16/91 09 طباطبائیعالمه  6

 06/66 98 آزاد اسالمی 2
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 درصد فراوانی نام دانشگاه ردیف

 21/0 26 پیام نور 9

 12/1 62 سمنان 1

 01/9 68 شهید بهشتی 2

 01/9 68 الزهرا 1

 21/9 0 تبریز 1

 11/2 1 فردوسی مشهد 0

 91/2 1 تربیت مدرس 0

 01/6 2 بوعلی سینا همدان 68

 01/6 2 شیراز 66

 01/6 2 خوارزمی تهران 62

 01/6 2 محقق اردبیلی اردبیل 69

 60/6 9 اصفهان 61

 60/6 9 وپرورشآموزش 62

 60/6 9 بجنورد 61

 10/8 2 )ع( امام حسین 61

 10/8 2 علم و صنعت 60

 10/8 2 شهید رجایی 60

 10/8 2 تاجیکستان 28

 10/8 2 لرستان 26

 90/8 6 اراک 22

 90/8 6 المللی قزوینبین 29

 90/8 6 یزد 21

 90/8 6 کردستان 22

 90/8 6 رازی 21

 90/8 6 مازندران 21

 90/8 6 تهران 20

 90/8 6 بیرجند 20

 90/8 6 معلمتربیت 98

 90/8 6 کازرون 96

 90/8 6 شریعتی 92

 90/8 6 مالیر 99
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 درصد فراوانی نام دانشگاه ردیف

 90/8 6 پژوهشکده حوزه و دانشگاه 91

 90/8 6 بخشیعلوم بهزیستی و توان 92

 90/8 6 پژوهشکده تعلیم و تربیت اسالمی 91

 90/8 6 علوم پزشکی شهید بهشتی 91

 90/8 6 علوم پزشکی گناباد 90

 688 221 مجموع 90

ها نویسندگان مقاالت به تفکیک وابستگی به دانشگاه 2های جدول شماره بر اساس یافته
درصد از دانشگاه آزاد  06/66 ،طباطبائیعالمه درصد از دانشگاه  16/91دهد نشان می
درصد از  01/9درصد از دانشگاه سمنان،  12/1درصد از دانشگاه پیام نور،  21/0اسالمی، 

 11/2درصد از دانشگاه تبریز،  21/9س(، الزهرا )ه از دانشگا 01/9گاه شهید بهشتی، دانش
از  درصد 01/6، درصد از دانشگاه تربیت مدرس 91/2درصد از دانشگاه فردوسی مشهد، 

درصد از دانشگاه  01/6درصد از دانشگاه خوارزمی تهران،  01/6شگاه بوعلی سینا همدان، دان
، وپرورشآموزشدرصد از  60/6درصد از دانشگاه اصفهان،  60/6یل، محقق اردبیلی اردب

های امام حسین )ع(، علم و صنعت، شهید رجایی، دانشگاه درصد از دانشگاه بجنورد، 60/6
قزوین،  المللیبین، ، اراکهای تهراندرصد، دانشگاه 10/8با  هرکدامتاجیکستان و لرستان 

ه ، کازرون، شریعتی، مالیر، پژوهشکدمعلمتربیتجند، یزد، کردستان، رازی، مازندران، بیر
، پژوهشکده تعلیم و تربیت اسالمی، علوم بخشیتوان، علوم بهزیستی و حوزه و دانشگاه

 اند.بوده درصد 90/8پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی گناباد هر یک با 
 رفته در مقاالت چه بوده است؟ های تحقیق به کارروش: ششم سؤال

 توزیع فراوانی روش تحقیق مقاالت .6جدول 

 درصد فراوانی روش تحقیق ردیف

01/96 20 نیمه تجربی 6  

91/20 21 همبستگی 2  

80/62 66 پیمایشی 9  

00/68 68 ایعلی مقایسه 1  

20/1 1 اسنادی و توصیفی 2  
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 درصد فراوانی روش تحقیق ردیف

28/2 2 تطبیقی و استنتاجی 1  

28/2 2 فراتحلیل 1  

68/6 6 ایکیفی زمینه 0  

68/6 6 آمیخته 0  

68/6 6 ساخت مقیاس 68  

68/6 6 تحلیل محتوا 66  

 688 06 مجموع 62

اند که دهششده تفکیک  کار گرفتهمقاالت بر اساس روش تحقیق به 1در جدول شماره 
 80/62درصد روش همبستگی،  11/20 روش نیمه تجربی،درصد  01/96 دهدها نشان مییافته

نادی و سروش ا رصدد 20/1 ای،مقایسه –علی  روش 00/68روش پیمایشی،  درصد
درصد  68/6 درصد روش فراتحلیل، 28/2 و استنتاجی، تطبیقیدرصد روش  28/2 توصیفی،

درصد تحلیل  68/6 وساخت مقیاس  درصد 68/6روش آمیخته،  درصد 68/6 ای،کیفی زمینه
 اند.را استفاده نمودهمحتوا 

 استفاده در مقاالت به تفکیک چه بوده است؟های آماری مورد آزمون :هفتم سؤال

 آماری مقاالتهای آزمونتوزیع فراوانی  .7جدول  

 درصد فراوانی آزمون آماری ردیف

t 29 12/61آزمون  6  

68/62 60 تحلیل رگرسیون 2  

68/62 60 تحلیل کوواریانس 9  

60/68 61 همبستگی پیرسون 1  

02/0 61 تحلیل واریانس 2  

91/1 68 اسمیرنوف-کلموگروف 1  

68/2 0 تحلیل عاملی 1  
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 درصد فراوانی آزمون آماری ردیف

11/1 1 خی دو 0  

60/9 2 تحلیل مسیر 0  

22/2 1 لوین 68  

22/2 1 بارتلت 66  

62 KMO 1 22/2  

06/6 9 ویتنی -یومان 69  

06/6 9 آمار توصیفی 61  

21/6 2 مدل یابی ساختاری 62  

21/6 2 فریدمن 61  

21/6 2 فراتحلیل 61  

2 21/6 (fتعقیبی )شفه  60  

2 21/6 (LSDتعقیبی ) 60  

21/6 2 کوهن 28  

11/8 6 تحلیل محتوا 26  

11/8 6 ضریب همبستگی اسپیرمن 22  

11/8 6 ماتریس همبستگی 29  

11/8 6 مدل علی 21  

11/8 6 فیشر 22  

11/8 6 گروهیدرونمقایسه  21  

 688 621 مجموع 21

 که دهدمینشان را رفته در مقاالت  های آماری به کارآزمون 1 جدول شماره هاییافته
از  درصد 68/62از تحلیل رگرسیون،  درصد t، 68/62آزمون از  درصد 12/61 به تفکیک
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درصد از تحلیل واریانس،  02/0 درصد از همبستگی پیرسون، 60/68تحلیل کوواریانس،
 درصد 11/1 درصد از تحلیل عاملی، 68/2اسمیرنوف،-کلموگروفدرصد از آزمون  91/1

درصد از آزمون  22/2 آزمون لوین،از درصد  22/2تحلیل مسیر،  از درصد 60/9از خی دو، 
از آزمون  درصد 06/6 از آمار توصیفی، درصد KMO، 06/6آزمون درصد از  22/2بارتلت، 

 21/6از آزمون فریدمن،  درصد 21/6یابی ساختاری، درصد از مدل 21/6 ویتنی،-یومان
تعقیبی آزمون از درصد  f، 21/6شفه آزمون تعقیبی  از درصد 21/6از فراتحلیل،  درصد
LSD، 21/6  ،ضریب از درصد  11/8 درصد از تحلیل محتوا، 11/8درصد از آزمون کوهن

 11/8از مدل علی،  درصد 11/8ماتریس همبستگی، از درصد  11/8همبستگی اسپیرمن، 
 اند.آزمون مقایسه گروهی در مقاالت استفاده نمودهاز  11/8از آزمون فیشر،  درصد

 میزان ثابت بودن سطح معناداری در مقاالت به چه میزان بوده است؟ :هشتم سؤال

 توزیع فراوانی میزان ثابت بودن سطح معناداری در مقاله .8 جدول 

 درصد فراوانی سطح معناداری ردیف

 11/12 21 ثابت 6

 21/22 29 غیرثابت 2

 80/62 66 فاقد 9

 688 06 مجموع 1

میزان سطح معناداری مقاالت مورد بررسی قرار گرفته است که بر  0جدول شماره در 
سطح درصد  21/22درصد دارای سطح معناداری ثابت در مقاله،  11/12همین اساس 

یعنی در برخی  ،انددرصد فاقد سطح معناداری در مقاله بوده 80/62معناداری غیرثابت و 
 استفاده شده است. 86/8و در برخی از  82/8از سطح  هافرضیه

 مورد مطالعه در مقاالت به چه شکل بوده است؟ جامعه :نهم سؤال

 ه مقاالتعتوزیع فراوانی جامعه مورد مطال .9جدول 
 درصد فراوانی عنوان جامعه ردیف

 01/12 90 دانش آموزان 6

 21/20 21 دانشجویان 2

 20/1 1 معلمان و مدیران 9
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 درصد فراوانی عنوان جامعه ردیف

 18/1 1 کارکنان ادارات و نهادها 1

 98/9 9 زنان 2

 28/2 2 هادانشگاه علمیهیئت 1

 68/6 6 جوانان 1

 68/6 6 کودکان 0

 68/6 6 طالب حوزه علمیه 0

 68/6 6 سازمدرسهخیرین  68

 20/1 1 سایر 66

 68/6 6 فاقد جامعه آماری 62

 688 06 مجموع 69

 01/12فکیک شامل: تدهد که جامعه مورد مطالعه در مقاالت به نشان می 0جدول شماره 
درصد معلمان و مدیران مدارس،  20/1 درصد دانشجویان، 21/20دانش آموزان،  درصد

 علمیهیئتدرصد اعضای  28/2،درصد زنان 98/9 ،درصد کارکنان ادارات و نهادها 18/1
درصد خیرین  68/6 علمیه، هایحوزهطالب  درصد 68/6درصد کودکان،  68/6 ها،دانشگاه
 .اندبوده فاقد جامعه آماری درصد 68/6و  درصد سایر 20/1 ،سازمدرسه

 گیری در مقاالت به تفکیک چگونه بوده است؟روش نمونه :دهم سؤال

 مقاالت گیرینمونهتوزیع فراوانی روش  .11جدول 
 درصد فراوانی گیرینمونهروش  ردیف

11/20 21 ایچندمرحلهای خوشه 6  

90/62 61 تصادفی ساده 2  

60/69 62 ایتصادفی خوشه 9  

80/62 66 در دسترس 1  

10/0 0 ایتصادفی طبقه 2  

10/2 2 سرشماری 1  

18/1 1 هدفمند 1  

98/9 9 ای )گلوله برفی(زنجیره 0  

28/2 2 داوطلبانه 0  

10/2 2 فاقد روش و اشاره نشده 68  
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 درصد فراوانی گیرینمونهروش  ردیف

 688 06 مجموع 66

 11/20آن  که بر اساس استگیری در مقاالت دهنده روش نمونهنشان 68شماره جدول 
روش تصادفی  درصد 60/69 تصادفی ساده، درصد 90/62، ایچندمرحلهای درصد خوشه

درصد سرشماری،  10/2 ای،درصد تصادفی طبقه 10/0 در دسترس، درصد 80/62ای، خوشه
 10/2داوطلبانه و  درصد 28/2، ()گلوله برفی ایزنجیرهدرصد  98/9، درصد هدفمند 18/1

 .اندبودهگیری و یا اشاره نشده درصد فاقد روش نمونه
 آوری مقاالت به تفکیک چه بوده است؟ابزار جمع م:یازده سؤال

 مقاالت آوریجمعتوزیع فراوانی ابزار  .11جدول 

 درصد فراوانی عنوان ابزار ردیف

 26/01 08 پرسشنامه 6

 11/0 0 (ای و تاریخیاسناد و مدارک )کتابخانه 2

 61/9 9 مصاحبه 9

 66/2 2 فراتحلیل 1

 82/6 6 مشاهده 2

 688 02 مجموع 1

ان نش هایافتهآوری مقاالت آورده شده که بر همین اساس ابزار جمع 66در جدول شماره 
ای و کتابخانهو مدارک ) درصد از طریق اسناد 11/0درصد از پرسشنامه،  26/01 دهدمی

درصد از مشاهده استفاده  82/6 و درصد از فراتحلیل 66/2 درصد از مصاحبه، 61/9تاریخی(، 
 اند.نموده
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 های مورد استفاده در مقاالت چه بوده است؟پرسشنامه عنوان دهم:دواز سؤال

 های مورد استفاده در مقاالتپرسشنامه عنوانتوزیع فراوانی  .12جدول 

 درصد فراوانی عنوان پرسشنامه ردیف

0/66 91 محقق ساخته 6  

26/0 20 امور تحصیلی و آموزشی 2  

60/0 20 عملکرد و پیشرفت تحصیلی 9  

21/1 29 یادگیری و یادداری 1  

21/1 69 شناختی و فراشناختی 2  

21/1 69 تفکر و حافظه 1  

21/1 69 سازمانی و شغلی 1  

09/9 62 هیجانات 0  

20/9 68 ارتباطی هایمهارت 0  

02/2 0 آمدیخودکار 68  

02/2 0 نفسعزت 66  

02/2 0 آن هایمهارتزندگی و  62  

12/2 0 نگرش 69  

12/2 0 سالمت و بهداشت روان 61  

89/2 1 امتحان اضطراب 62  

01/6 1 سبک تدریس 61  

01/6 1 گراییکمال 61  

01/6 1 انگیزش تحصیلی 60  

01/6 1 یالکترونیککامپیوتری و  60  

11/6 5 هوش 28  
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 درصد فراوانی عنوان پرسشنامه ردیف

11/6 2 گیریتصمیمحل مسئله و  26  

96/6 1 کفایت و رشد اجتماعی 22  

96/6 1 دین و فرهنگی 29  

96/6 1 تفکر انتقادی 21  

96/6 1 فلسفه و حکمت 22  

96/6 1 مدیریت زمان 21  

00/8 9 سازیناتوانخود  21  

00/1 26 هاپرسشنامهسایر  20  

 688 982 مجموع 20

که بر اساس  استهای استفاده شده در مقاالت پرسشنامه دهندهنشان 62جدول شماره 
با اخته سپرسشنامه محقق دهدها نشان میبندی شدند که یافتهها دستهموضوع پرسشنامه

، یادگیری %26/0امور تحصیلی و آموزشی با ، %60/0عملکرد و پیشرفت تحصیلی  ،0/66%
، سازمانی و %21/1، تفکر و حافظه با %21/1، شناختی و فراشناختی با %21/1با  یادگاریو 

، %02/2با  آمدی، خودکار%20/9ارتباطی با  هایمهارت، %09/9، هیجانات با %21/1شغلی با 
سالمت و بهداشت  ،%12/2، نگرش با %02/2 آن هایمهارت، زندگی و %02/2 با نفسعزت

 ،%01/6با  گراییکمال، %01/6با  ، سبک تدریس%98/2با اضطراب امتحان ، %12/2روان با 
حل مسئله  ،%11/6با  ، هوش%01/6، کامپیوتری و الکترونیکی با %01/6 تحصیلی با انگیزش

، تفکر %96/6با  ، دین و فرهنگی%96/6با  کفایت و رشد اجتماعی، %11/6گیری و تصمیم
با  سازیناتوان، خود%96/6با  ، مدیریت زمان%96/6 با ، فلسفه و حکمت%96/6با  انتقادی

 مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. %00/1با  هاپرسشنامه، سایر 00/8%
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 در تنظیم جداول رعایت شده است؟ APAآیا سبک  هم:سیزد سؤال

 در تنظیم جداول مقاالت APAتوزیع فراوانی رعایت سبک  .13جدول  

 درصد فراوانی عنوان ردیف

66/08 02 بله 6  

28/2 2 خیر 2  

10/1 1 بدون جدول 9  

 688 06 مجموع 1

درصد مقاالت در تنظیم جداول سبک  66/08دهد نشان می 69های جدول شماره یافته
APA  درصد از مقاالت  10/1درصد این سبک را رعایت ننموده و  28/2را رعایت نموده و

 اند.نیز فاقد جدول بوده
 دهی رعایت شده است؟در تنظیم رفرنس APAسبک  آیا دهم:چهار سؤال

 دهی مقاالتدر تنظیم رفرنس APAتوزیع فراوانی رعایت سبک  .14جدول  

 درصد فراوانی عنوان ردیف

 1/02 01 بله 6

 1/1 1 خیر 2

 688 06 مجموع 9

را  APAدهی سبک مقاالت در رفرنسدرصد  1/02دهد نشان می 61جدول شماره 
های دیگر از روشننموده و  رعایتدرصد این روش را در رفرنس دهی  1/1و رعایت نموده 

 اند.کردهه اداستف
 اشاره شده است؟ هامقاالت به پیشنهاد گیرینتیجهآیا در بخش  هم:پانزد سؤال

 گیرینتیجهدر بخش  هاپیشنهاد ارائهتوزیع فراوانی  .15جدول 

 درصد فراوانی عنوان ردیف

12/02 12 بله 6  

20/61 61 خیر 2  
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 688 06 مجموع 9

 اهگیری به پیشنهاددرصد مقاالت در بخش نتیجه 12/02 دهدنشان می 62جدول شماره 
 اند.اشاره ننموده هادرصد مقاالت به پیشنهاد 20/61 اشاره نموده و

 ها اشاره شده است؟مقاالت به محدودیت گیرینتیجهدر بخش  آیا زدهم:شان سؤال

 گیرینتیجهها در بخش محدودیت ارائهتوزیع فراوانی  .16جدول 
 درصد فراوانی عنوان ردیف

81/91 96 بله 6  

09/12 18 خیر 2  

 688 06 مجموع 9

در  های پژوهشبه محدویت درصد از مقاالت 81/91دهد نشان می 61جدول  هاییافته
 اند.های پژوهش اشاره نداشتهدرصد به محدودیت 09/12 گیری اشاره کرده وبخش نتیجه

 است؟ چگونه بودهمیزان استناد به منابع  هم:هفد سؤال

 توزیع فراوانی استناد به منابع .17جدول 

 درصد فراوانی عنوان منبع ردیف

60/21 198 کتاب 6  

90/16 6110 مقاالت 2  

21/2 16 رساله دکتری 9  

02/1 692 ارشد نامهپایان 1  

28/9 01 سایتوب 2  

11/8 28 منابع دیگر 1  

 688 2102 مجموع 1

 60/21 که دهدمینشان  میزان استناد مقاالت به تفکیک 61جدول شماره  هاییافته
صد از در 02/1درصد از رساله دکتری،  21/2درصد از مقاالت،  90/16 درصد از کتاب،

 اند.کردهرصد از سایر منابع استفاده د 11/8و  هاسایتدرصد از وب  28/9ارشد،  نامهپایان
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به تفکیک وضعیت زبان مورد استفاده در مقاالت چقدر  استنادهامیزان  هم:هجد سؤال
 است؟

 توزیع فراوانی میزان استنادها به تفکیک زبان و نوع منبع .18جدول  

 کل عربی انگلیسی فارسی  عنوان منبع ردیف

 کتاب 6
 198 29 106 261 فراوانی

 688 62/9 21/11 20/20 درصد

 مقاالت 2
 6110 8 6226 121 فراوانی

 688 8 80/11 06/22 درصد

 دکتریرساله  9
 16 8 16 28 فراوانی

 688 8 26/11 10/92 درصد

 ارشد نامهپایان 1
 692 8 68 622 فراوانی

 688 8 20/1 12/02 درصد

 سایتوب 2
 01 8 06 9 فراوانی

 688 8 06/01 60/9 درصد

 منابع دیگر 1
 28 8 6 60 فراوانی

 688 8 2 02 درصد

 مجموع 1
 2102 29 6022 081 فراوانی

 688 86/8 80/10 81/98 درصد

هد در دمیانگین استنادها بر اساس نوع منبع و زبان است که نشان می 60جدول شماره 
. در هستنددرصد عربی  62/9 درصد انگلیسی و 21/11فارسی،  درصد 20/20 منابع کتاب:

در خصوص منابع ، لیسیگدرصد ان 80/11 درصد فارسی، 06/22خصوص منابع مقاالت: 
 نامهپایاندرصد انگلیسی هستند. وضعیت منابع  26/11، درصد فارسی 10/92 :رساله دکتری

عیت زبان وب اند. وضدرصد انگلیسی بوده 20/1 و درصد فارسی 12/02 :کارشناسی ارشد
سی بودند. همچنین سایر درصد انگلی 06/01 و درصد فارسی 60/9دهد نشان می هاسایت
هد دنشان می ها در مجموعهمچنین یافتهبودند. درصد انگلیسی  2و  درصد فارسی 02 منابع

به زبان  درصد 86/8و بان انگلیسی زدرصد به  80/10 درصد منابع به زبان فارسی، 81/98
 .اندعربی بوده
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 میزان روزآمد بودن منابع استفاده شده در مقاالت چقدر بوده است؟ هم:نوزد سؤال

 توزیع فراوانی میزان روزآمد بودن منابع مورد استفاده در مقاالت .19جدول 

 درصد فراوانی طبقات ردیف

 86/22 166 (سال 1-6) روزبه 6

 02/90 6699 (سال 61-1متوسط ) 2

 61/92 000 سال( 61باالتر از قدیمی ) 9

 688 2019 مجموع 1

ه سه ببر اساس فاصله زمانی  منابع را بر اساس روزآمد بودن نوزدهم سؤالبرای پاسخ به 
از )سال  61تا  1(، منابع متوسط از 6901تا  6901سال )از سال  1تا  6از  روزبه: منابع دسته
اند. شده بندیتقسیمبه پایین(  6910از )سال و باالتر  61(، منابع قدیمی 6901تا  6908سال 

درصد  02/90 ،روزبهدرصد از منابع  86/22دهد در مقاالت نشان می 60نتایج جدول شمار 
 اند.کردهقدیمی استفاده  منابع درصد از 61/92 ز منابع متوسط،ا

 گیریو نتیجه بحث
-شود به جهت نمایهمنتشر می طباطبائیروانشناسی تربیتی که توسط دانشگاه عالمه  فصلنامۀ

ر سطح د شناسی تربیتینتخصصی در زمینه روا و با توجه به اینکه مجلۀ ISCپایگاه شدن در 
اقدام به انتشار  6909این مجله از سال  د.موضوع پژوهش انتخاب ش عنوانبه، استکشور 

 رتیب مجله. تاستمقاالت در حوزه روانشناسی تربیتی نموده و دارای رتبه علمی پژوهشی نیز 
شماره از آن به چاپ رسیده است. بر همین اساس  91که تا به حال  استفصلنامه  صورتبه

مقاله بود، انتخاب  06( که دارای 6901تا  6902)از سال  91تا  21فصلنامه از شماره  68تعداد 
درستی نوشته درصد موضوع مقاالت از لحاظ نگارش به  16/09 دادنشان  هایافتهبررسی  .شد

ه نشده نوشت درستیبهدرصد از مقاالت از لحاظ نگارش نیاز به ویرایش داشته و  20/1و  شده
، اثربخشی هایواژهدر ارزیابی موضوع این موارد مدنظر قرار گرفته شده است: آیا  است.
واژه کاهش و  آیا استفاده شده است؟ درستیبه، رابطه و مقایسه بینیپیش، بررسی، تأثیر

اختصاری استفاده شده است یا خیر؟  عالئمافزایش در عنوان ذکر شده است یا خیر؟ آیا از 
دهد نشان می هایافته استفاده شده است یا خیر؟ درستیبهآیا از سه کلمه چه کسی، کی و کجا 
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یل درصد را زنان تشک 92/20مقاالت فصلنامه را مردان و  درصد از نویسندگان 12/16
 ولیهمخوانی دارد  (6901زکی )، (6900همکاران )نتایج با نتایج پژوهش قهنویه و  اند.داده

 ( همخوانی ندارد.6908نژاد )ریاحی نیا و نوابی پژوهش با نتایج 
مقاالت با یک  دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج از منظر تعداد نویسندگان هر مقاله 

 01/92درصد، مقاالت با سه نویسنده  00/28رصد، مقاالت با دو نویسنده د 20/61نویسنده 
درصد بوده  10/1درصد و مقاالت با پنج نویسنده  00/28درصد، مقاالت با چهار نویسنده 

نویسندگان مقاالت به تفکیک مدرک تحصیلی و رتبه علمی  دهدمینشان  هایافته .است
 16/61کارشناسی ارشد،  آموختهدانشو و درصد دانشج 11/28درصد کارشناسی،  21/6

درصد استادیار،  00/22درصد مربی،  01/6درصد دکتری،  21/6، دانشجوی دکتریدرصد 
ا و ریاحی نی با نتایج پژوهش این نتیجهاند. درصد استاد بوده 21/68درصد دانشیار،  82/22

 ( همخوانی دارد.6900همکاران )قهنویه و  ( و6908نژاد )نوابی
ها نشان از نظر نویسندگان مقاالت به تفکیک وابستگی به دانشگاه هایافتهبر اساس 

درصد از دانشگاه آزاد اسالمی،  06/66 ،طباطبائیدرصد از دانشگاه عالمه  16/91دهد می
درصد از دانشگاه  01/9درصد از دانشگاه سمنان،  12/1درصد از دانشگاه پیام نور،  21/0

درصد از  11/2درصد از دانشگاه تبریز،  21/9س(، الزهرا )از دانشگاه  01/9، شهید بهشتی
درصد از دانشگاه  01/6درصد از دانشگاه تربیت مدرس،  91/2دانشگاه فردوسی مشهد، 

درصد از دانشگاه محقق  01/6درصد از دانشگاه خوارزمی تهران،  01/6بوعلی سینا همدان، 
 60/6، وپرورشآموزشدرصد از  60/6انشگاه اصفهان، درصد از د 60/6اردبیلی اردبیل، 

های امام حسین )ع(، علم و صنعت، شهید رجایی، درصد از دانشگاه بجنورد، دانشگاه
قزوین،  المللیبینهای تهران، اراک، درصد، دانشگاه 10/8با  هرکدامتاجیکستان و لرستان 

ده ، شریعتی، مالیر، پژوهشکازرون، کمعلمتربیتیزد، کردستان، رازی، مازندران، بیرجند، 
، پژوهشکده تعلیم و تربیت اسالمی، علوم بخشیتوانحوزه و دانشگاه، علوم بهزیستی و 

 .اندبوده درصد 90/8پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی گناباد هر یک با 
 روش نیمه تجربی، 01/96ه ک دهدمیمقاالت نشان وش تحقیق در خصوص ر هایافته

 –علی  روش 00/68روش پیمایشی،  درصد 80/62 روش همبستگی، درصد 11/20
 درصد روش تطبیقی و استنتاجی، 28/2درصد روش اسنادی و توصیفی،  20/1، ایمقایسه

 6/6روش آمیخته،  درصد 6/6 ای،کیفی زمینه درصد 6/6 درصد روش فراتحلیل، 28/2
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وهش این نتایج با نتایج پژ .اندنمودهرا استفاده درصد تحلیل محتوا  6/6ساخت مقیاس،  درصد
اکرمی  و (6908نژاد )نیا و نوابیریاحی پژوهشبا نتایج ولی  ( همخوانی دارد6000تیو )

 همخوانی ندارد.( 6912)
که  دهدمیآماری به کار رفته در مقاالت نشان های آزمون ۀرپژوهش درباهای یافته

از تحلیل  درصد 68/62از تحلیل رگرسیون، درصد  t، 68/62آزمون از  درصد 12/61
 91/1درصد از تحلیل واریانس،  02/0 از همبستگی پیرسون، درصد 60/68 کوواریانس،

از  درصد 11/1 درصد از تحلیل عاملی، 68/2 اسمیرنوف،-درصد از آزمون کلموگروف
از آزمون  درصد 22/2درصد از آزمون لوین،  22/2درصد از تحلیل مسیر،  60/9 خی دو،
از آزمون  درصد 06/6از آمار توصیفی، درصد KMO ،06/6آزمون درصد از  22/2بارتلت، 

از آزمون فریدمن،  درصد 21/6ساختاری، معادالت یابی درصد از مدل 21/6ویتنی، -یومان
تعقیبی از آزمون درصد  f، 21/6شفه درصد از آزمون تعقیبی  21/6از فراتحلیل،  درصد 21/6

LSD، 21/6  ،درصد از ضریب  11/8 درصد از تحلیل محتوا، 11/8درصد از آزمون کوهن
 11/8 از مدل علی، درصد 11/8درصد از ماتریس همبستگی،  11/8همبستگی اسپیرمن، 

 اند.ه گروهی در مقاالت استفاده نمودهاز آزمون مقایس 11/8از آزمون فیشر،  درصد
ر مقاالت مورد بررسی قرار گرفته که ب پژوهش میزان سطح معناداری هاییافتهبر اساس 
درصد سطح  21/22درصد دارای سطح معناداری ثابت در مقاله،  11/12همین اساس 

. یعنی در برخی اندبودهدرصد فاقد سطح معناداری در مقاله  80/62معناداری غیرثابت و 
که جامعه  دهدمینشان  نتایجاستفاده شده است.  86/8ر برخی از و د 82/8از سطح  هافرضیه

درصد  21/20دانش آموزان،  درصد 01/12مورد مطالعه در مقاالت به تفکیک شامل: 
کارکنان ادارات و  درصد 18/1درصد معلمان و مدیران مدارس،  20/1دانشجویان،

درصد کودکان،  6/6ها، دانشگاه علمیهیئتاعضای  درصد 28/2درصد زنان، 98/9نهادها،
 6/6درصد سایر و  20/1، سازمدرسهدرصد خیرین  6/6 علمیه، هایحوزهطالب  درصد 6/6

 .باشندمی فاقد جامعه آماری درصد
ای درصد خوشه 11/20 گیری در مقاالتروش نمونه دهدمینشان  نتایج پژوهش

 درصد 80/62 ای،روش تصادفی خوشه درصد 60/69 ،تصادفی ساده 90/62، ایچندمرحله
هدفمند،  درصد 1/1درصد سرشماری،  10/2ای، تصادفی طبقه درصد 10/0 در دسترس،
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درصد فاقد روش  10/2داوطلبانه و  درصد 2/2)گلوله برفی(،  ایزنجیره درصد 9/9
 .اندبودهو یا اشاره نشده  گیرینمونه

درصد از پرسشنامه،  26/01مقاالت  آوریجمعابزار کند که در نتایج پژوهش بیان می
 درصد از مصاحبه، 61/9و تاریخی(،  ایکتابخانهاز طریق اسناد و مدارک ) درصد 11/0
ژوهش پاین نتایج با نتایج  .انددرصد از مشاهده استفاده نموده 82/6درصد از فراتحلیل،  66/2

 ( همخوانی دارد.6900) و تواناییمهرام و ( 6900همکاران )قهنویه و 
 (هانامهموضوع پرسش بر اساس)استفاده شده در مقاالت  هایپرسشنامه دهدمینتایج نشان 

، امور تحصیلی %60/0، عملکرد و پیشرفت تحصیلی %08/66 باساخته پرسشنامه محققشامل: 
، تفکر و %21/1، شناختی و فراشناختی با %21/1، یادگیری و یادداری با %26/0و آموزشی با 

ارتباطی با  هایمهارت، %09/9، هیجانات با %21/1، سازمانی و شغلی با %21/1حافظه با 
، %02/2.آن هایمهارت، زندگی و %02/2با  نفسعزت، %02/2، خودکارآمدی با 20/9%

سبک  ،%98/2با ، اضطراب امتحان %12/2سالمت و بهداشت روان با  ،%12/2نگرش با 
، کامپیوتری و %01/6تحصیلی با  انگیزش ،%01/6با  گراییکمال، %01/6تدریس با 

کفایت و رشد ، %11/6گیری ، حل مسئله و تصمیم%11/6، هوش با %01/6الکترونیکی با 
، فلسفه و حکمت با %96/6، تفکر انتقادی با %96/6با ، دین و فرهنگی %96/6اجتماعی با 

مورد  %00/1ها با ، سایر پرسشنامه%00/8با  سازیناتوان، خود %96/6، مدیریت زمان با 96/6%
 استفاده پژوهشگران قرار گرفته است.

 APAسبک ، درصد مقاالت در تنظیم جداول 66/08دهد مینشان  پژوهش هاییافته
درصد از مقاالت نیز  10/1درصد این سبک را رعایت ننموده و  28/2را رعایت نموده و 

دهی سبک رفرنسدرصد مقاالت در  18/02 دهدمینتایج پژوهش نشان . اندبودهفاقد جدول 
APA  و از  اندنکردهدهی رعایت درصد این روش را در رفرنس %18/1و  کردهرا رعایت
درصد مقاالت در  12/02 دهدمینشان  هایافته .انداستفاده کردههای دیگر استفاده روش

هادها اشاره درصد مقاالت به پیشن 20/61به پیشنهادها اشاره نموده و  گیرینتیجهبخش 
در بخش  های پژوهشدرصد از مقاالت به محدویت 81/91 دهدمینشان ها یافته د.انکردهن

 اند.های پژوهش اشاره نداشتهدرصد به محدودیت 09/12 گیری اشاره کرده ونتیجه
ساله کتاب، مقاالت، رمیزان استناد مقاالت به تفکیک ی پژوهش در خصوص هایافته
 60/21حاکی از آن است که  و سایر منابع هاسایتکارشناسی ارشد، وب نامهپایاندکتری، 
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درصد از  02/1، درصد از رساله دکتری 21/2 ،درصد از مقاالت 90/16 درصد از کتاب،
 .انددرصد از سایر منابع استفاده نموده 11/8و  هاسایتدرصد از وب  28/9ارشد،  نامهپایان

(، 6900قهنویه و همکاران )(، 6908نژاد )نیا و نوابیریاحیاین نتایج با نتایج پژوهش 
 با نتایج همخوانی دارد ولی (2881پان )، یانگ و (2881همکاران )دال و ، (6902شهریاری )

 همخوانی ندارد.( 6901دادگر )محمدی و (، 6000تیو )، (2881شوکن و کوشیک )
ر منابع د هددمیمیانگین استنادها بر اساس نوع منبع و زبان نشان ها در خصوص یافته

در خصوص منابع درصد عربی؛  62/9درصد انگلیسی و  21/11درصد فارسی،  20/20 کتاب:
در خصوص منابع رساله دکتری:  ؛درصد انگلیسی 80/11 درصد فارسی، 06/22مقاالت: 

اسی کارشن نامهپایاندرصد انگلیسی هستند. وضعیت منابع  26/11 و درصد فارسی 10/92
ان نش هاسایت. وضعیت زبان وب اندبودهدرصد انگلیسی  20/1درصد فارسی،  12/02ارشد: 

درصد  02. همچنین سایر منابع اندبودهدرصد انگلیسی  06/01درصد فارسی،  60/9 دهدمی
درصد  81/98 دهدمینشان  ها در مجموعهمچنین یافته .اندبودهدرصد انگلیسی  2فارسی، 

این  اند.درصد به زبان عربی بوده 86/8و درصد به زبان انگلیسی  80/10 منابع به زبان فارسی،
نژاد نیا و نوابیبا نتایج ریاحی ولی است( همسو 6900همکاران )نتیجه با نتایج قهنویه و 

 ( همخوانی ندارد.6908)
سال  1تا  6ز ا روزبهبر اساس فاصله زمانی به سه دسته: منابع  منابع بر اساس روزآمد بودن

(، منابع قدیمی 6901تا  6908سال )از سال  61تا  1(، منابع متوسط از 6901تا  6901)از سال 
ر دنتایج پژوهش حاکی از آن است . اندشدهبندی به پایین( تقسیم 6910سال و باالتر )از  61

 منابع درصد از 61/92 درصد از منابع متوسط، 02/90 ،روزبهدرصد از منابع  86/22مقاالت 
 ( همخوانی دارد.6908با نتایج ریاحی نیا و نوابی نژاد ) که این نتیجهاند استفاده نموده قدیمی

 هایروش تحلیل محتوا یکی از روشتوان گفت می بندیجمعدر نهایت به عنوان 
یرون ترین شکل به بتحقیقی است که در علوم مختلف کاربرد فراوان دارد. این روش ساده

مفاهیمی که در قالب پردازد. کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از متن مورد مطالعه می
تحلیل محتوا در این پژوهش نشان داد که بیشتر نویسندگان  یابند.مقوالتی منظم سامان می

وضعیت مطلوبی دارد. روش  مؤلفانهمکاری علمی گروهی در بین  اند.مقاالت، مردان بوده
ت مجله از نوع نیمه تجربی و روش آماری از تی استفاده شده است. بیشتر تحقیق بیشتر مقاال

ه آماری جامعند. بود طباطبائینویسندگان این مجله با درجه استادیاری و از دانشگاه عالمه 
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آوری اطالعات ای و روش جمعگیری خوشهآموزان و با روش نمونهاین مجله اکثریت دانش
 است. پرسشنامه بوده
شماره از مجموعه  68 صرفاًهایی مواجه بود، از جمله اینکه حاضر با محدودیتپژوهش 

ت شود مجلۀ روانشناسی تربیتی جهپیشنهاد میمجله مورد تحلیل قرار گرفت.  مقاالت این
راخوان های فانتشار مقاله با محور مطالعات آرشیوی فراخوان داشته باشد. با انتشار آگهی

ر چند شمارۀ متوالی نشریه، حجم تولیدات علمی در این زمینه افزوده مربوط به انتشار مقاله د
باالی  شود. کیفیتها نیز کیفیت بیشتری انجام میشود و از سوی دیگر، داوری مقالهمی

 شود که کیفیت نشریه باالتر برود.ها سبب میداوری مقاله
اسایی ناستفاده از روش تحلیل محتوا جهت بررسی وضعیت نشریات تخصصی و ش

آتی  یهاسالکنند در جایگاه این نوع نشریات اهمیت زیادی دارد. پژوهشگران پیشنهاد می
ها دو محور مطالعات روانشناسی و ساله، مقاله 2یک دورۀ  مثالًدر یک برهۀ زمانی مشترک 

-شنهاد میاین پژوهش، پی آمدهدستبههای یافته بر اساسعلوم تربیتی، تحلیل محتوا شوند. 

ته های پیشرفدر مقاالت پژوهشگران و تحلیل روزبهکه به روش آزمایشی، مقاالت  شود
 فزایش یابد.ا روانشناسی تربیتی آماری در مقاالت بیشتر توجه شود تا کیفیت کار مجله

 د.مورد تحلیل قرار گیرن یهای بیشترها شمارهشود در سایر پژوهشپیشنهاد می

 منابع
 مجالت در منتشرشده مقاالت محتوایی (. تحلیل6900نژاد، ط. ) اسالمی سرابی، م و ارشاد

 هفتم، دوره پزشکی، آموزش توسعه و مطالعات . مرکزایران در پزشکی آموزش

 .دوم شماره
(. تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی سرخابی. 6911باردن، لورنس. )

 تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
های سیمای ها و سریالهای مندرج در فیلم(. تحلیل محتوای ارزش6909حامد. )بخشی، 

 جمهوری اسالمی ایران. مشهد: مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی.
(. تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی جشنواره 6902بخشی، حامد. )

 ، مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.901رویش.
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 شماره درسی منتشرشده هایمقاله استنادی تحلیل (.6901م. ) ادگر،د م و پاییز محمدی،

 68 . شمارهرسانیاطالع و کتابداری فصلنامه رسانی.اطالع و کتابداری فصلنامه
 هایرشته ارشد کارشناسی هاینامهپایان محتوایی (. تحلیل6909پور، ا. ) امین م و پورثانی،

 علوم دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایانتغذیه.  در بهداشتی علوم و تغذیه علوم

 ایران. پزشکی
(. تحلیل محتوای مقاالت نشریات 6906جانانی پ؛ رودباری، م.، تهمتن، ا و صدقی، ش. )

های مجلۀ مراقبت های علوم پزشکی ایران.های پرستاری و مامایی دانشگاهدانشکده
 .20-29. ص 6ی ، شماره2ی . دورهپرستاری و مامایی

های سینمایی شبکه اول سیمای جمهوری (. تحلیل محتوای فیلم6911اعظم. )ویس، خوشن
 های صداوسیما.اسالمی ایران. تهران: مرکز پژوهش

 رشد. نسانی و اجتماعی. تهران:(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم ا6908دالور، علی. )
ی. تهران: مؤسسه نشر و شناسی و علوم تربیت(. روش تحقیق در روان6908دالور، علی. )
 ویرایش.

ربرد ای )کاهای رسانه(. تحلیل پیام6906) .فیکو، فریدریک و رایف، دانیل؛ استفن، لیسی
 ترجمه مهدخت بروجردی علوی. تهران: سروش. ،تحلیل محتوای کمی در تحقیق(

کتاب های اجتماعی. تهران: جمعی و تغییر ارزش(. وسایل ارتباط6910پور، فرامرز. )رفیع
 فرا.
(. تحلیل محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه تحقیقات 6908و نوابی نژاد، ش. ) یا، نریاحی ن

 .666-00. ص 6. شماره 2. دوره مجلۀ تحقیقات زنانزنان. 
 ایران. در جهانگردی هاینامهپایان محتوای تحلیل و بررسی (.6901محمدعلی. ) زکی،

 .10-26. ص 6شماره  .21 دوره ،اطالعات فناوری و علوم مجله
 های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.(. روش6902سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. )

های تحقیق در علوم رفتاری. تهران. (. روش6908شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن. )
 انتشارات سخن.

تا  06رسانی از سال اطالع علوم فصلنامه مقاالت استنادی (. تحلیل6902پرویز. ) شهریاری،
 682-00ص  9. شماره 61. دوره کتاب فصلنامه. 02
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ر ترین تولیدات سینمایی در دهه اخی(، تحلیل محتوای پربیننده6906عظیمی هاشمی، مژگان. )
 پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی. :های اجتماعی. مشهدهت ارائه ارزشاز ج

های ههای ویدئویی مؤسسه رسانترین فیلمپربیننده(. تحلیل محتوای 6911پور، یعقوب. )علی
صلنامه ف تصویری در استان هرمزگان. تهران. مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 91 – 21(. دانشگاه عالمه طباطبائی. شماره 6901-6902) روانشناسی تربیتی
 کتاب.ای در ورزش. تهران: بامداد های رسانه(. فعالیت6901قاسمی، حمید. )

تحلیل محتوایی و استنادی  .(6900قهنویه ح؛ موحدی، ف؛ یارمحمدیان، م و عجمی، س. )
مدیریت مقاالت چاپ شده در مجلۀ علمی پژوهشی مدیریت اطالعات سالمت. 

 01-01. ص 6. دورۀ هشتم. شمارۀ اطالعات سالمت
 انتشارات روش.(. تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب. تهران: 6910کریپندورف، کلوس. )

های پرمصرف ویدئویی. تهران: مؤسسه (. تحلیل محتوای فیلم6911گرانپایه، بهروز. )
 پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.

(. چهره عمومی سیما. تهران: صدا و سیمای 6910نژاد، فاطمه. )مستوفی، شکوفه و نیک
 .ایجمهوری اسالمی ایران. مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

 .نشر پویش اندیشه :توصیفی و استنباطی داده. اصفهان (. تحلیل6901مولوی، حسین. )
(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر ساالر زاده امیری. 6919هولستی. )

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
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