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Purpose: Bibliometric Study of Articles in Shahid Beheshti University Journal of
Arabic Literature Criticism.
Methodology: To collect data, in the present research, Bibliometrics has been used.
Statistical society, in the research, includes all 86 articles prepared by professors and
students of Arabic language and literature, which were published during 2010 (or 1389
in Persian) to 2015 (or 1394 in Persian); the journal included 11 numbers. After notetaking based on the required parts of each article (Title-page and the list of References
used), the researchers entered the collected data into Microsoft Excel for analysis.
Findings: 69 articles have been written in Persian and 17 in Arabic. 125 male authors
and 47 female authors have participated in the writing of the articles. 16 articles
have been single-authored and 70 co-authored: 54 articles have been co-authored by
colleagues belonging to the same university and 16 articles have been co-authored by
authors belonging to different universities. Hojat Rasouli was the most prolific author
with 5 articles. 44.3% of the articles were on criticism. 19 articles were written by the
members of the editorial board, representing 22.09% of the total. 2346 resources were
used in total, the average number for each article being 27.27%. Also, 1540 sources, i.
e. 65.65% of the total, were more than 14 years old.
Conclusion: Gender-wise, with regard to the authors, there is a significant difference
between the male and female authors. Also, there is a high degree of co-authorship
amongst the authors, which comprises a positive point for the journal. The authors at
the universities of Shahid Beheshti and Tehran wrote about a third of the articles, which
connotes a weak point for the journal.
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هدف :بررسی کتابسنجی مقاالت مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید
بهشتی.
روششناسی :با روش کتابسنجی همه مقالههای منترششده اساتید و دانشجویان رشته
زبان و ادبیات عربی در پژوهشنامه نقد ادب عربی در دورهای پنجساله از ابتدای سال
 1389تا ( 1394برابر با  11شامره) به تعداد  86مقاله بررسی شدند .بعد از یادداشتبرداری
از قسمتهای مدنظر هر مقاله (صفحه عنوان و فهرست منابع) ،دادههای جمعآوریشده
برای تحلیل وارد نرمافزار اکسل شدند.
یافتهها 69 :مقاله به زبان فارسی و  17مقاله به عربی نوشته شده است 125 .نویسنده مرد
و  47نویسنده زن در نگارش مقاالت مشارکت داشتهاند 16 .مقاله بهصورت انفرادی و 70
مقاله نیز بهصورت مشرتک نگاشته که  54مقاله از مقاالت مشرتک ،بهصورت هممؤسسهای
و  16مقاله نیز بهصورت غیرهممؤسسهای تألیف شده است .حجت رسولی با  5مقاله
بیشرتین تولید علمی را داشته است .نقد 44/3 ،درصد از موضوعات مقاالت را بهخود
اختصاص داده است 19 .مقاله را اعضای هیئت تحریریه (میانگین  )22/09نوشتهاند.
درمجموع 2346 ،منبع بهکار رفته است که میانگین استفادهشده برای هر مقاله 27/27
درصد است .همچنین  1540منبع ( 65/65درصد) آنها میانگین عمریِ باالی  14سال دارند.
برحسب جنسیت ،تفاوت معناداری بین نویسندگان مرد و زن وجود دارد .میزان باالیی از
همتألیفی بین نویسندگان وجود دارد که از نقاط مثبت مجله است .دانشگاههای شهید
بهشتی و تهران ،حدود یکسوم تعداد کل نویسندگان را بهخود اختصاص دادهاند که از
نقاط ضعف مجله محسوب میشود.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود مجله با تقسیمبندی دانشگاههای کشور بهصورت قطبی،
امکان حضور بیشرت و فعالتر برخی دانشگاههایی را که امکان حضور کمرت و کمرنگتری
در مجله داشتهاند فراهم کند .بدین ترتیب ،زمینه حضور پررنگتر نویسندگان زن نیز در
مجله فراهم میشود .با توجه بهعنوان و موضوع مجله ،بهرت بهنظر میرسد بیشرت مقاالت
به زبان عربی نوشته میشد .پیشنهاد میشود مجله با تغییر سیاست فعلی ،دستکم
بهطور متناوب به دو زبان فارسی و عربی مقاله منترش شود.
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مقدمه
مجله علمی عبارت است از نشریهای با عنوان مشخص که بهصورت شماره یا
جزوههای پیاپی معموالً با فاصله زمانی منظم و در مدت نامعلوم منتشر میشود
و حاوی مقاالت درباره موضوعهای متفاوت از نویسندگان مختلف است .مجله
میتواند به مبحثی خاص محدود باشد (تخصصی) یا دارای مقاالت و موضوعاتی در
زمینههای متنوع باشد (صمدبیگ ،صارمیان ،اسدی ،و گراوند.)1396 ،
انتشارات علمی ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای توسعه و پیشرفت جوامع
هستند .از نمودهای انتشاراتی میتوان به کتاب ،مقاله ،نشریه ،طرح ،و پایاننامه
پژوهشی اشاره کرد (شرفی و همکاران.)1395 ،
مقاله ،حاصل کار و پژوهش یک یا چندین نویسنده است که دستاورد علمی-
پژوهشی خویش را در اختیار خوانندگان مختلف قرار میدهند .این دستاورد علمی
به چند نوع تقسیم میشود که مهمترین آن ،مقاله علمی– پژوهشی است که به هر
تولیدی اطالق میشود كه بهدنبال حقایق برای كشف بخشی از معارف و نشر آن
در میان مردم و به قصد حل مشكلی یا بیان اندیشهای در موضوعی از موضوعهای
علمی ،از طریق مطالعهای نظاممند ،برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیدههای طبیعی
بهدست آید و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به كاربردها،
روشها ،و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی
و فناوری منجر شود .مخاطبین اصلی این گونه مقاالت ،اساتید دانشگاهها ،دانشجویان
دورههای دكتری و كارشناسی ارشد ،و پژوهشگران شاغل در مراكز علمی و پژوهشی
و تولیدی هستند (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.)1390 ،
امروزه ،مجالت در انتقال اطالعات جاری علمی نقش مهمی دارند و عالوه
بر نقشی که در استفادههای علمی دارند ،نمایانگر دستاوردهای جامعه علمی در
گستردهترین ابعاد خود ازنظر جهانی و ملی و منطقهای و نموداری از حیات علمی آن
جامعه بهشمار میآیند (محسنی.)1381 ،
مجالت بهعنوان بستر ارائه اطالعات و دانش تخصصی در حوزههای گوناگون
علمی ،از نقش مؤثری در معرفی آخرین یافتههای پژوهشها و پیشرفتهای
صورتگرفته و ارائه راهکارهای احتمالی و روشنکردن زوایای تخصصی برخوردار
هستند .تحلیل محتوای مجالت از زوایای گوناگون ،عالوه بر روشنکردن خط سیر
و سیاست کلی دستاندرکاران مجله ،ابزار مناسبی برای ارزیابی و تحلیل موضوع و
سیر تحول مجله است (عصاره و همکاران.)1393 ،
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یکی از روشهای علمی برای بررسی یک مجله ،کتابسنجی است؛ مطابق
تعریف دانشنامه کتابداری و اطالعرسانی در سال  1379که بسیاری از صاحبنظران
عرصه کتابسنجی و علمسنجی در کشور بر آن اتفاق نظر دارند :کتابسنجی «مطالعه
غیرمستقیم قواعد حاکم بر نظام مبادله افکار و اطالعات علمی است تا از طریق
بررسی استنادها یا ارجاعات موجود در متون ،به قواعد حاکم بر رفتارهایی که به
بهرهوری و بهرهدهی به دانش مکتوب یا اسلوبهای کسب و تولید اطالعات علمی
منجر میشود بپردازد» (سلطانی و راستین ،1379 ،ص .)344
دوفصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربی ،یکی از مجالت علمیپژوهشی معتبر
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که دانشگاه شهید بهشتی آن را مدیریت
میکند .پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش کتابسنجی این مجله را
بررسی و مقاالت آن را تجزیه و تحلیل کند تا نقاط ضعف و قوت آن شناخته و در
جهت تقویت ابعاد مثبت مجله و بهبود کیفی مقاالت آن گامی برداشته شود .بر این
اساس ،پرسشهای زیر مطرح میشود:
1 .1مقاالت بیشتر به کدام زبان نوشته شدهاند؟
2 .2چه تعداد نویسنده مرد و زن در نگارش مقاالت مشارکت داشتهاند؟
3 .3نویسندگان مقاالت مجله ،بیشتر چه رتبه علمی داشتهاند؟
4 .4میزان مشارکت نویسندگان در تولید مقاله از حیث مشارکت به چه صورتی بوده
است؟
5 .5کدام دانشگاهها و مؤسسات علمی بیشترین تولیدات علمی را در مجله چاپ
کردهاند؟
6 .6کدام نویسندگان در تألیف مقاالت مجله بیشترین تولید علمی را داشتهاند؟
7 .7چه موضوعاتی بیشترین مقاله را در مجله بهخود اختصاص دادهاند؟
8 .8کدام نوع از منابع (کتاب ،مقاله یا  )...در مقاالت بیشترین کاربرد داشته است؟
9 .9میانگین عمر منابع در مقاالت چگونه است؟
تاکنون درباره بررسی مجالت از دیدگاه ک ّمی و کیفی ،پژوهشهایی انجام شده
است مانند میرزایی ،پروینی ،و سلیمی ( )1387که وضعیت کیفی و ک ّمی مقاالت
مجله انجمن زبان عربی را در  10شماره ابتدایی آن بررسی کردن د و به این نتیجه
رسیدند که مقاالت ارسالي به مجله انجمن معموالً چنین ايرادهايي دارد :استنادندادن
به مقاالت علمي ،عنوان ناگويا و نامناسب ،نداشتن چكيده رسا ،نبود مسأله علمي
مطرح ،و ابهام و نارسايي زبان نوشتاري .در  10شماره اول مجله انجمن تعداد 85
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مقاله 37،مقاله عربي ،و  48مقاله فارسي چاپ شده است كه تعداد  112نويسنده
از دانشگاههاي كشور و با رتبههاي علمي باالتر از دانشجوي دكتري در نوشتن آنها
مشاركت داشتهاند .مهمترين موضوعات اين مقالهها عبارتاند از :آموزش زبان و
زبانشناسي ادبيات معاصر ،ادبيات تطبيقي ،و نقد ادبي.
متقی دادگر ،کریمی ،و عباداله عموقین ( )1388وضعیت مقالههای فصلنامه
پژوهشهای فلسفی کالمی را با استفاده از روش تحلیل استنادی بررسی کردند و
دریافتند در  30شماره این مجله 180 ،مقاله تألیفی و ترجمهای منتشر شده است که
میانگین  6مقاله برای هر شماره بهدست میآید .از  164نفر نویسنده مقاالت تألیفی،
 154نفر نویسنده مرد و  10نفر نویسنده زن بودند؛ فقط  7عنوان مقاله حاصل کار
گروهی بود و مابقی نویسندهای واحد داشتند؛ بیشتر نویسندگان مقاالت این فصلنامه
عضو هیئت علمی و فقط  27نفر غیرعضو هیئت علمی بودند؛ به کتاب بیشتر از
سایر منابع اطالعاتی استناد شده است؛ عالوه بر موضوع فلسفه ،بیشترین موضوعات
استنادشده ،حدیث ،تفسیر ،و فقه بوده است؛ منابع زبان عربی با  1359استناد ،باالتر
از زبان فارسی و انگلیسی قرار گرفت.
مقصودی و دوستدار ( )1392مقاالت پژوهشنامه علوم سیاسی ایران را بررسی
توصیفی و تحلیل استنادی کرد .در این پژوهش ،به تعیین گرایش و پراکندگی
موضوعی ،رتبه علمی نویسندگان ،دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی نویسندگان ،تعداد
نویسندگان مقاالت ،میزان استناد به منابع مختلف توجه شده است .نتایج نشان داد
بیشترین پوشش موضوعی ،حوزه اندیشه سیاسی بوده است؛ میان مشارکت مردان
نسبت به زنان تفاوت معناداری وجود داشت؛  23 /5درصد از مجموع مقاالت را8
نویسنده نوشتهاند؛  62درصد از مقاالت بهصورت تکنفره و  29درصد بهصورت
دونفره و  9درصد با بیش از  2نفر نویسنده بهنگارش درآمده است.
احمدی ،سلیمی ،و فتحی ( )1392میزان استناددهی نویسندگان به مقاالت مجله
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و نیز میزان همکاری نویسندگان در ارائه مقاالت
به این مجله را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد بهدلیل استنادنشدن به مقالههای مجله،
ضریب تأثیر مجله ،بسیار پایین است؛  13درصد از نویسندگان ،بیش از  40درصد
مقالهها را نوشتهاند که «قانون لوتکا» تاحدودی در این پژوهش تأیید میشود183 .
نویسنده در نگارش مقالههای این مجله حضور دارند 76 .درصد مقالهها بهصورت
انفرادی نوشته شده است؛ بنابراین ضریب همکاری نویسندگان در سطح پایینی قرار
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دارد .در کل ،براساس مقالههای این مجله ،که نمونه کوچکی از حوزه ادبیات عربی
است ،منابع و نویسنده هستهای در این حوزه مشاهده نمیشود و همکاری و روابط
علمی نویسندگان در سطح پایینی است.
مروتی و حسامپور ( )1394مقاالت فصلنامه نقد ادبی را با استفاده از روش تحلیل
استنادی بررسی کردهاند .بر اساس یافتههای ایشان ،همتألیفی پدیدآورندگان مقالهها،
تمایلبیشتر پژوهشگران را به تألیفات انفرادی نشان میدهد .دانشگاه فردوسی مشهد،
پرتولیدترین مؤسسه شناخته شد؛ بیشترین همتألیفی در میان مؤسسات به دانشگاه
تربیت مدرس اختصاص داشت؛ میانگین استناد برای هر مقاله  21 /1بهدست آمد؛
بیشترین استناد به کتابها ( ۷۶/۲۴درصد) و سپس به مجالت ( ۲۱/۱۶درصد) بود؛
ازنظر زبان ،منابع فارسی ( 69/05درصد)بیشترین استنادها را داشت.
با جستجو در سایتهای معتبر و مجالت علمی مختلف ،مقالهای مشاهده نشد
که دوفصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربی را از دیدگاههای مختلف علم اطالعات و
دانششناسی (علمسنجی ،کتابسنجی ،تحلیل محتوایی ،و تحلیل استنادی) بررسی
کرده باشد.
روششناسی
در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها از روش کتابسنجی استفاده شده است .جامعه
آماری شامل همه مقالههای منتشرشده اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی
در مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی در دورهای پنجساله از ابتدای سال  1389تا 1394
(برابر با  11شماره) به تعداد  86مقاله است .پژوهشگران بعد از یادداشتبرداری از
قسمتهای مدنظر هر مقاله (صفحه عنوان و فهرست منابع) ،دادههای جمعآوریشده
را برای تحلیل وارد نرمافزار اکسل کردند .لزوم آسیبشناسی پژوهشنامه نقد ادب
عربی و کسب اطالعات درباره وضعیت مقاالت چاپشده ،آگاهی از نقاط قوت و
ضعف و کمک به هیئت تحریریه نشریه ،از جمله ضرورتهای انجام این پژوهش
بودهاند.
یافتهها
در این بخش اطالعات کتابسنجی پژوهشنامه نقد ادب عربی براساس معیارهای
مختلف و در راستای پاسخ به پرسشهای پژوهش تجزیه و تحلیل شده است:
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•وضعیت مقاالت از لحاظ زبان نگارش
مقاالت این مجله به دو زبان فارسی و عربی منتشر میشود که اطالعات آن در
جدول  1آمده است.
جدول  .1تعداد مقاالت بهتفکیک زبان چاپشده
زبان
تعداد
(درصد)

فارسی
69
()80 /2

عربی
17
()19 /8

در این مجله 69 ،مقاله به زبان فارسی و  17مقاله به زبان عربی منتشر شده است.
•تعداد نویسندگان برحسب جنسیت
در این بخش روش کار بدینگونه بوده است که تعداد نویسندگان با تکرار اسم
در مقاالت مختلف بررسی شده است.
جدول  .2تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیت
جنسیت
مرد
زن
مجموع

تعداد
(درصد)
125
()72 /6
47
()27 /4
172
()100

همانطور که یافتههای جدول  2نشان میدهد  125نویسنده مرد و  47نویسنده
زن در نگارش این مقاالت سهیم بودهاند.
•نویسندگان به تفکیک رتبه علمی و جنسیت
در این بخش مدارک نویسندگان برحسب جنسیت آنها بررسی شده است .البته
در این میان ،برخی نویسندگان در مدت چاپ مقاالت موفق به ارتقای رتبه علمی
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(بهعنوان مثال ،از استادیاری به دانشیاری یا دانشیاری به استادی) شدهاند که در مقاله
این امر با تکرار اسامی درنظر گرفته شده است.
جدول  .3نویسندگان بهتفکیک مدرک و جنسیت
مدرک

استاد

دانشیار

استادیار

دانشجوی دکرتی

کارشناس ارشد

مرد

12
()6 /97

زن

0

مجموع

12
()6 /97

24
()13 /96
2
()1 /16
26
()15 /12

48
()27 /91
12
()6 /97
60
()34 /88

23
()13 /39
13
()7 /55
36
()20 /94

18
()10 /47
20
()11 /62
38
()22 /09

جنسیت

براساس یافتههای جدول  ،3بیشترین درصد رتبه علمی نویسندگان مقاالت،
مربوط به نویسندگان با رتبه علمی استادیاری است .حضور  98عضو هیئت علمی
(استاد ،دانشیار ،و استادیار) در میان نویسندگان ،نشانگر توجه خاص آنها به این
مجله است .در این میان ،وجود  75نویسنده با مدرک دکتری ،دانشجوی دکتری و نیز
کارشناسی ارشد ،نشان از همکاری آنها با اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها دارد.
•میزان همتألیفی نویسندگان در مقاالت
میزان همتألیفی نویسندگان مقاالت شاخص دیگری بود که بررسی شد (جدول .)4
جدول  .4تعداد مقاالت منتشرشده در هر شماره مجله
شامره

کل مقاالت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
مجموع

8
7
7
7
7
7
7
7
9
13
9
86

مقاالت
تکنفره
3
1
1
2
1
0
1
1
0
5
1
16

مقاالت
هممؤسسهای
4
3
5
5
3
7
5
5
4
6
8
55

مقاالت
غیرهممؤسسهای
1
3
1
0
3
0
1
1
3
2
0
15

نویسنده
زن و مرد
1
1
3
2
3
6
4
3
2
4
4
33
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مطابق یافتههای جدول  ،4در  11شماره چاپشده این مجله (تا دوره  ،6شماره
 86 )1مقاله منتشر شده که شماره  10آن با  13مقاله بیشترین درصد را داراست.
جدول  4نشان میدهد  33مقاله با مشارکت نویسندگان مرد و زن نوشته شده که
درصد قابلتوجهی ( 38/37درصد) است.
جدول  .5میزان همتألیفی نویسندگان در مقاالت
نویسندگان
یک نفره
دو نفره
بیش از دو نفر
مجموع

تعداد
16
()18 /6
54
()62 /8
16
()18 /6
86
()100

با بررسی مقاالت مشخص شد  16مقاله بهصورت انفرادی و  70مقاله نیز
بهصورت مشترک نوشته شده است (جدول .)5
•میزان مشارکت نویسندگان هممؤسسهای و غیرهممؤسسهای
شاخص بعدی میزان مشارکت نویسندگان هممؤسسهای و غیرهممؤسسهای بود.
جدول  .6میزان مشارکت نویسندگان هممؤسسهای و غیرهممؤسسهای
نحوه مشارکت
هم مؤسسهای
غیرهم مؤسسه ای
مجموع

تعداد
55
()78 /6
15
()21 /6
70
()100

همانطور که یافتههای جدول  6نشان میدهد از  70مقاله که بهصورت مشترک
تهیه شده است 55 ،مقاله از نویسندگانی است که از یک مؤسسه هستند و  15مقاله
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از نویسندگان غیرهممؤسسهای که در جدول  4بهتفکیک شمارههای منتشرشده نشان
داده شده است.
•دانشگاهها و مؤسسات مشارکتکننده در مقاالت برحسب تعداد نویسندگان
بررسیها نشان داد درمجموع  36دانشگاه و مرکز علمی (فرهنگستان زبان فارسی)
در نگارش مقاالت مشارکت داشتهاند که در جدول  7بهتفکیک تعداد مقاالت هر
دانشگاه برحسب تعداد نویسندگان میآید.
جدول  .7دانشگاهها و مؤسسات مشارکتکننده در مقاالت
دانشگاه

تعداد

دانشگاه

تعداد

دانشگاه

تعداد

شهید بهشتی

37

کردستان

3

آزاد رشت

1

تهران

15

شیراز

3

آزاد دزفول

1

عالمه طباطبایی

11

سمنان

3

پیام نور شیراز

1

رازی

11

کاشان

3

علوم تحقیقات

1

خوارزمی

10

بیرجند

3

آزاد کرج

1

بوعلی

10

پردیس قم

2

آزاد رودهن

1

اصفهان

9

گیالن

2

گنبدکاووس

1

امام خمینی (ره) قزوین

8

رفسنجان

2

شهید چمران

1

مازندران

6

آزاد تهران مرکز

2

فرهنگستان زبان فارسی

1

تربیت مدرس

6

ارومیه

2

باتنه الجزایر

1

فردوسی

6

خلیج فارس

1

قاملة الجزایر

1

شهید مدنی

4

لرستان

1

اتحاد الکتاب الجزایر

1

نتایج جدول  7نشان میدهد دانشگاه شهید بهشتی و تهران مجموع ًا  30/2درصد
نویسندگان (یعنی نزدیک یکسوم) را بهخود اختصاص دادهاند که این امر شاید یکی
از نقاط ضعف مجله محسوب شود .از طرف دیگر ،بسیاری از دانشگاههای کشور
مانند اراک ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،و الزهرا اص ً
ال مشارکتی نداشته یا برخی از
دانشگاهها مثل گیالن ،کردستان ،شهید چمران ،و شیراز مشارکت ضعیفی در تدوین
مقاالت مجله داشتهاند.
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جدول  .8میزان مشارکت دانشگاه ها در تدوین مقاالت
میزان مشارکت
بیشرت از  10نویسنده
بین  5تا  10نویسنده
کمرت از  5نویسنده
مجموع

تعداد
4
()11 /1
7
()19 /4
25
()69 /5
36
()100

نتایج جدول  8بیانگر این است که فقط  4دانشگاه ،نویسندگانی بیش از  10نفر
داشتهاند و  25دانشگاه نیز کمتر از  5نویسنده داشتهاند.
•نویسندگان دارای بیشترین تولید علمی
شاخص بعدی که بررسی شد نویسندگان دارای بیشترین تولید علمی است که در
قالب جدول  9آمده است.
جدول  .9نویسندگان دارای بیشترین تولید علمی
نام نویسنده
حجت رسولی
ابوالفضل رضایی
عبدالعلی فیضاللهزاده
غالمعباس رضایی هفتادر
علی گنجیان خناری
حسین ابویسانی
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(درصد)
5
()2/9
4
()2/3
4
()2/3
3
()1/7
3
()1/7
3
()1/7

پژوهشنامه نقد ادب عربی
دانشگاه شهید بهشتی :مطالعه
کتابسنجی مقاالت

براساس یافتههای جدول  ،9حجت رسولی با  5مقاله (شمارههای -9-6-5-2
 )10بیشترین تولید علمی را در این بازه زمانی داشته است.
•تعداد مقاالت اعضای هیئت تحریریه
موضوع بررسیشده بعدی میزان مقاالت اعضای هیئت تحریریه مجله است که در
جدول  10هر یک بهتفکیک آمده است.
جدول  .10تعداد مقاالت اعضای هیأت تحریریه
نام نویسنده

تعداد

نام نویسنده

تعداد

نام نویسنده

تعداد

ابوالحسن امني مقدسی

2

احمد خامتی

1

غالمعباس رضائی

3

عبدالنبی اصطيف

-

محمد خاقانی

2

سيدحسني سيدی

-

خليل پروينی

-

محمدابراهيم خليفه شوشرتی

-

عبداللطيف عمران

-

حسني جمعه

-

حجت رسولی

5

عبدالحسني فرزاد

-

فريوز حريرچی

-

ابوالفضل رضایی

4

طيبه سيفی

2

همانگونه که یافتههای جدول  10نشان میدهد تعداد  19مقاله ( 22/09درصد)
از اعضای هیئت تحریریه منتشر شده است که میانگینی قابل قبول بهنظر میرسد.
بررسیها حاکی از آن است که برخی از اعضای هیئت تحریریه هیچگونه مشارکتی با
مجله نداشتهاند و از طرف دیگر  4نفر از این اعضا جزء نویسندگان دارای بیشترین
تولید علمی هستند.
•فراوانی موضوعات کارشده در مجله
شاخص بعدی در این پژوهش فراوانیِ موضوعات کارشده در مقاالت این مجله
بود .نکته حائز اهمیت این است که گاهی در موضوع یک مقاله آمیختگیِ موضوعات
ِ
غالب آن بررسی شود؛ بهطور نمونه مقاله
وجود داشته که سعی شده است موضوع
«نقد و بررسی برخی دیدگاههای نحوی ابراهیم مصطفی در کتاب إحیاء النحو» که دو
موضوع نقدی و نحو داشته است؛ اما با توجه به موضوع اصلی آن در زمره موضوعات
نحوی برشمرده شده است (جدول .)11
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جدول  .11فروانی موضوعات کارشده
موضوع
نقد
تطبیقی
داستانی

تعداد
(درصد)
38
()44/3
12
()13/9
12
()13/9

موضوع
تحلیل متون
پایداری
نحو

تعداد
(درصد)
7
()8/3
5
()5/9
4
()4/6

تعداد
(درصد)
3
()3/4
3
()3/4
2
()2/3

موضوع
ادبیات کودک
معنا شناسی
بالغت

براساس یافتههای جدول  ،11عالقه نویسندگان ،اعضای هیئت تحریریه و داوران
این مجله بیشتر ( 44/3درصد) به رویکرد نقد بوده است .ادبیات تطبیقی و نیز ادبیات
داستانی از دیگر موضوعات محبوب این مجله بوده است.
•تنوع منابع بهکاررفته در مقاالت
تنوع منابع بهکاررفته در مقاالت در جدول  12آمده است
جدول  .12تنوع منابع بهکاررفته در مقاالت
منابع
کتاب
پایاننامه
مقاله علمی
سایت
کتب ترجمه شده
روزنامه
مجموع

96

عربی
1203
()51/27
34
()1/44
101
()4/31
14
()0/59
عربی به فارسی 58
فارسی به عربی 1
()2/52
6
()0/27
1417
()60/40
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فارسی
558
()23/79

خارجی
41
()1/75

-

-

129
()5/49
3
()0/12
انگلیسی به فارسی
162
()6/92

7
()0/30
1
()0/04
انگلیسی به عربی 27
آملانی به عربی 1
()1/19

-

-

852
()36/32

77
()3/28

پژوهشنامه نقد ادب عربی
دانشگاه شهید بهشتی :مطالعه
کتابسنجی مقاالت

نتایج جدول  12نشان میدهد درمجموع 2346 ،منبع بهکار رفته است که شامل
انواع مختلف منابع (کتاب اصلی یا ترجمهشده ،مقاالت علمی معتبر ،پایاننامه ،سایت
اینترنتی ،مجالت عمومی ،و روزنامه یا سیدی) است.
•میانگین عمر منابع
در بررسی میانگین عمر ،منابع براساس فاصله زمانی چاپ مقاله نسبت به سال
مناب ِع استفادهشده به سه صورت  7-1سال (منابع روزآمد) 14 -8 ،سال (منابع متوسط)
و بیش از  14سال (منابع قدیمی) دستهبندی شده است (جدول  .)13این دستهبندی
بدین منظور انجام شده تا میزان توجه نویسندگان را به مقاالت و پایاننامهها و
سایتها نشان دهد که بهصورت روزآمد در حال تولید علم هستند؛ اما متأسفانه کمتر
به آنها توجه شده است.
جدول  .13میانگین عمر منابع
تعداد
میانگین عمر
(درصد)
256
 7-1سال
()10/91
550
 14-8سال
()23/44
1540
بیش از  14سال
()65/65
مجموع

2346
()100

همانطور که نتایج جدول  13نشان میدهد بیش از  65/65درصد منابع این
مقاالت جزء منابع قدیمی هستند.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد در زمینه جنسیت نویسندگان تفاوت معناداری وجود داشت
که شاید دلیل اصلی آن به حضور کمتر زنان در میان اعضای هیئت علمیِ گروه زبان و
ادبیات عربی در دانشگاهها برمیگردد .مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی بهطور متناوب
و منظم مقاالت را چاپ کرده است که در مجموع نکته مثبتی برای آن تلقی میشود.
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ِ
مقاالت مشترک نشانگر میزان باالیی از همتألیفی میان نویسندگان
وجود  81/4درصد
است که جزء نکات مثبت و حائز اهمیت این مجله محسوب میشود .شایسته است
مجله حاضر با اعالن فراخوان از دانشگاههای مذکور ،قدرت جذب مقاالت را از آنها
باال ببرد .با این کار ضمن توجه به تخصص افراد مختلف در دانشگاههای گوناگون،
شاهد نگارش مقاالت با حوزههای تخصصی بیشتر خواهیم بود .خود مجله میتواند
با ارائه فهرستی از محورهای مختلف علمی ،افراد را به نگارش مقاالت ترغیب کند.
پیشنهاد میشود مجله با تدوین قانون در هیئت تحریریه خود از چاپ چند مقاله
در یکسال برای یک نویسنده خودداری کند تا شانس بررسی و چاپ مقاالت به
نویسندگان مختلف نیز برسد .با بررسی منابع مقاالت ،شاهد عالقمندی نویسندگان
محترم به بهرهمندی از کتاب هستیم؛ درحالیکه مقاالت علمی و پایاننامهها جزء منابع
روزآمدی هستند که متأسفانه کمتر استفاده میشوند .اختصاص  87/44درصد کل
منابع به کتاب اصلی یا ترجمه ،خود بهوضوح نمایانگر عالقه نویسندگان به استفاده
از منابع قدیمی است؛ درحالیکه شایسته است نویسندگان مقاالت توجه بیشتری به
سایر منابع نیز داشته باشند .الزم است مجله در قوانین خود از نویسندگان بخواهد که
در هر مقاله دستکم از  5منبع روزآمد (مقاله یا پایاننامه) استفاده کنند.
با توجه بهعنوان و موضوع مجله ،بهتر بهنظر میرسید که بیشتر مقاالت به زبان
عربی نوشته میشد .پیشنهاد میشود مجله با تغییر سیاست فعلی ،دستکم بهطور
متناوب به دو زبان مقاله منتشر کند؛ بدین صورت که یک شماره را به مقاالت فارسی
و شماره دیگر را به مقاالت عربی اختصاص دهد .همچنین در صورت امکان ،با
همکاری با یکی از دانشگاههای کشورهای عربی ،سطح مجله را به بینالمللی ارتقا
دهد و از نویسندگان شهیر کشورهای دیگر برای ارسال مقاله دعوت کند.
پیشنهاد میشود مجله با تقسیمبندی دانشگاههای کشور بهصورت قطبی ،امکان
حضور بیشتر و فعالتر برخی دانشگاههایی را فراهم کند که امکان حضور کمتر و
کمرنگتری در مجله داشتهاند .بدین ترتیب ،زمینه حضور پررنگتر نویسندگان زن
نیز در مجله فراهم میشود.
رتبه علمی نویسندگان مقاالت ،وزنه وزین و محکمی در سطحبندی درجه
مجالت است .بهتر است مجله از مقاالتی که با مشارکت نویسندگانی با رتبه علمی
استاد و دانشیار نوشته میشود بیشتر استقبال کند .شایسته است دستاندرکاران مجله
از مقاالتی که با همکاری چند نویسنده و با نظارت یک استاد یا دانشیار است ،بیشتر
بپذیرند.
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