
  
  
  

  128 -103، صص م 2010/ش. هـ1388، زمستان 13ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره مجله
  

 سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران
  )1382-1386 از سال مقاالت علمی پژوهشی(

  2مریم بخشی،  1نیاباقر طاهريعلیدکتر 

  چکیده
را در تولید علم پژوهشی یک حوزه علمی، جایگاه آن - ارزیابی کمی و کیفی مقاالت علمی

 بررسی .نمایدبهینه می در این زمینه راگذاري ریزي و سیاستبرنامه  وکند میکشور روشن
 ،1386 تا 1382از پژوهشی علوم انسانی -  مجله علمی10در حوزه زبان و ادبیات عربی مقاالتِ
 .است1384 در سال  تعداد مقاله،و چاپ بیشترین ناموزون سالیانه مقاالت عربی رشد بیانگر

هرچند همکاري گروهی در چاپ . باشدقاله می م46/1، فقط سرانه هر عضو هیئت علمی
 .حداکثر دو نفره دارند دي وانفراارهاي  تمایل به کندگانویسن، اما رشد صعودي داشتهمقاالت، 
 نشان داد که میانگین تعداد منابع مقاالت، ،منابع واستنادات: مقاالت یعنی عنصر کیفی بررسی دو

 به ندرت و مقاالت علمی روزنو منابع به  و  بیش از اندازه،قدیمیبه منابع که   است عدد25
 نبود.  است1 مقاالت این حوزه، صفر وستناداتِترین و باالترین میزان اپایین. استناد شده است

، در این مجالت زبان و ادبیات عربی، حضور دائم برخی نویسندگان مشهورتخصصیمجالت 
 به موضوع یتوجه بی سالیانه، اندك چاپ مقاله، شمارگان و ظرفیت بسیار محدودقطبی شدن

نگاري، و عدم وجود سامانه مهم استناد به مقاله، عدم توازن و تعادل موضوعی، عدم تخصصی 
  .باشداین حوزه میعلمی نظارت و ارزیابی مقاالت و مجالت، جزء موانع رشد مقاالت 

  
  .پژوهشی، گروه زبان و ادبیات عربی-سنجی، مقاله، مجله علمیعلم: واژگان کلیدي

                                                                                                              
    btaheriniya@yahoo.com                          دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا.1
  ت عربی دانشگاه بوعلی سیناکارشناس ارشد زبان وادبیا. 2

 25/7/88:  تاریخ پذیرش    30/4/88:   تاریخ دریافت
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  مقدمه
هاي علمی پژوهشگران آن کشور امروزه توسعه علمی هرکشور از طریق فعالیت

-ریزي و سیاستهاي علمی، براي برنامهاز این رو، ارزیابی فعالیت شود؛ میسنجیده 

تولیدات  هرچند پژوهش و) 164: 1387پور، امین.(گذاري پژوهشی بسیار ضرورت دارد
را شامل ...نامه، طرح تحقیقاتی وعلمی طیف وسیعی از آثاري نظیر مقاله، کتاب، پایان

پژوهشی تولید شده اعضاي هیئت علمی -لمیشود، اما در این پژوهش، مقاالت عمی
به صورت پنج ساله،  1386 الی 1382هاي ادبیات عربی در طی سال هاي زبان وگروه

تولید علم، نه تنها از لحاظ . کیفی قرار گرفته است تحلیل کمی و مورد بررسی و
ملی ما نیز حائز اهمیت  تقویت هویت دینی و پیشرفت علمی، بلکه از نظر حفظ و

رکورد کنونی علمی مسلمانان یکی از دالیل اساسی تسلط جوامع غربی . ساسی استا
بر آنان است این مشکل هم در علوم به معناي عام و هم در علوم انسانی به معناي 

 مسئله بنابراین ما نیازمند) 12، ص1382آبادي، لطف(.شودخاص به شدت مالحظه می
ادبیات عربی  به ویژه در حوزه زبان و وشناسی موانع تولید علم در علوم انسانی 

- باعث صرفه،تضمین کیفیت«ارزیابی مقاالت نیز به عنوان بخشی از پاسخ به . هستیم

شود مجالت از حالت صرف باعث می و شودهاي تولید علم میجویی در بودجه
  )20 :1384خاواس، (».مجوزدار بودن خارج شود

پژوهشی است که -می، مجالت علمیهاي علیکی از مجاري انتشار این یافته
مجالت از جمله ) 424، 1384امیر اصالنی، (شوند  تلقی میمعیاري براي تولید علم 

مقاالت مجالت به عنوان  شوند وهاي نوین تلقی میترین بسترهاي طرح اندیشهمطلوب
مجله علمی را . اند نو در جوامع مختلف پذیرفته شدهنخستین مجراي طرح اندیشه

 در واقع .فنی دانست اشاعه اطالعات علمی و ترین مجراي رسمی انتقال و وان مهمت می
داور پناه، (یابدها، در مقاله علمی تجلی میتولید علم نخستین بار پس از ارائه در کنفرانس

بنابراین با تکیه بر نشریات، به عنوان شریان جاري ) 80 :1385، به نقل از داور پناه، 1381
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مهراد (هاي علمی در سطح کشور پرداختتحلیل توان به تجزیه وکشور، میعلمی در سطح 

پژوهشی کشور - اساس کار در بررسی حاضر را  نیز مجالت علمی) 7، ص1387همکاران، و
  . دهندتشکیل می

  
  پیشینه تحقیق

 تاکنون تحقیقی در زمینه تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی گروه زبان وادبیات عربی 
اما در زیر به برخی موارد که زمینه مشترکی با این تحقیق دارند، . است، صورت نگرفته

  :شوداشاره می
مقاالت  تولید علم و"با عنوان ) سخن سردبیر(ايآبادي در مقالهدکتر حسین لطف •

 در فصلنامه نوآوریهاي آموزشی، به برخی "پژوهشی علوم انسانی در ایران- علمی
ه این نتیجه رسیده  بلوم انسانی اشاره کرده وپژوهشی ع- موانع رشد مقاالت علمی

هاي هم گرفتار ضعف  و کمیدچار فقرهم است که مقاالت علوم انسانی ما 
  )7-12: 1382آبادي، لطف: ك.ر.(نظري است اساسی کیفی و

گونه از مقاالت تحلیلی گزارش"اي با عنوان همکاران در مقاله دکتر میرزایی و •
-به نگرانی، ")10تا1شماره (ادبیات عربی نی زبان وشده مجله انجمن ایراچاپ

بندي اقدام به دسته هاي مقاالت ارسالی پرداخته وهاي مجله و ضعف
 )165-181 :1387همکاران،  میرزایی و.(تحلیل آنها نموده است موضوعی مقاالت و

  در حوزه علوم انسانی، ارزیابی تولیدات علمی صورت نگرفته است وتقریباً •
  .ر حوزه علوم پزشکی انجام شده استبیشتر د

پژوهشی اعضاي هیئت علمی -جامعه آماري این پژوهش، مقاالت علمی: جامعه آماري
  .استادبیات عربی کشور ایران  هاي زبان وگروه

پژوهشی علوم انسانی ایران به - مجله علمی10نمونه آماري هم، مقاالت : نمونه آماري
  : زیر استترتیب 
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 علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی  دانشکده ادبیات و- انسانینامه علومپژوهش .١
ة ية وآداا فصلية للغة العربيرانية االياجلمع(ادبیات عربی مجله انجمن ایرانی زبان و  .٢

 )حمکمة
دانشگاه فردوسی  علوم انسانی دانشکده ادبیات و ادبیات مجله تخصصی زبان و .3

  علوم انسانی مشهد دانشکده ادبیات و-مشهد
 دانشگاه تربیت معلم-علوم انسانی تربیت معلم جله دانشکده ادبیات وم .4
  دانشگاه تهران) تهران(مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی .5
  دانشگاه تربیت مدرس-مجله علوم انسانی .6
   دانشگاه الزهراء      -مجله علوم انسانی الزهراء .7
دانشکده -علوم انسانی اصفهان هاي دانشکده ادبیات وپژوهش مطالعات و .8

  علوم انسانی دانشگاه اصفهان   ادبیات و
  دانشگاه تبریز )تبریز(علوم انسانی  نشریه ادبیات و .9

علوم انسانی  دانشکده ادبیات و-علوم انسانی کرمان نشریه دانشکده ادبیات و .10
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

ده تحلیلی انجام ش- پژوهش حاضر به روش آمار توصیفی:هاروش گردآوري داده
پژوهشی -مجله علمی www.sid.ir ،10ابتدا با استفاده از شبکه اینترنت از پایگاه  .است

 هاي مورد نظر از قبیل تعداد کل مقاالت، تعداد مقاالت عربی، سال وداده استخراج و
براي تکمیل اطالعات از دو پایگاه دیگر به نام  .ثبت شده است...شماره نشر و

www.noormags.ir  وwww.isc.gov.irنیز استفاده شده است .  
هاي آماري گیري از روشهاي گردآوري شده، با بهره در این قسمت داده:هاتحلیل داده

  .تحلیل قرار گرفته است مورد تجزیه و SPSS با استفاده از نرم افزار آماري و
  

http://www.sid.ir
http://www.noormags.ir
http://www.isc.gov.ir


  107  علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران سنجش تولیدات

 

  ادبیات عربی کشور پژوهشی گروه زبان و-هاي علمیارزیابی کمی مقاله
تواند نوعی ارزیابی از عملکرد یک مجله به عنوان یکی قاالت مجالت میبررسی کمی م

بندي، فراش: ك.ر.(از واحدهاي انتشار اطالعات، در فواصل زمانی مشخص به دست دهد
درصد مقاله  ، تعداد کل مقاالت تعداد مقاالت عربی و1جدول شماره ) 11ص ،1385

ان سهم مقاالت عربی هرمجله از کل میز عربی هر مجله  نسبت به کل مقاله آن مجله و
 نشان 1386الی  1382هاي پژوهشی ایران طی سال-مجله علمی 10مقاالت عربی 

  .دهد می
  

  پژوهشی- مجله علمی10تعداد کل مقاالت و مقاالت عربی : 1جدول 
  

مجله علوم  در این جدول، مجله علوم انسانی تهران، بیشترین تعداد مقاله عربی و
نجمن ایرانی در این میان مجله ا. انسانی تبریز، کمترین تعداد مقاله عربی را داراست

 ، بیشترین و %55/5 با  تبریزمجله علوم انسانیو ،  %100ادبیات عربی با میزان  زبان و

در عربیدرصدمقاالت  تعدادمقاالت عربی  تعدادکل مقاالت  مجله
  مجله

عربی درصد مقاالت
هرمجله ازکل مقاالت 

  عربی کشور
  09/5  41/11  16  140  اصفهان
  70/20  13/28  65  231  مشهد
  91/1  55/5  6  108  تبریز
  7  56/21  22  102  کرمان

 و انجمن ایرانی زبان
  ادبیات عربی

35  35  100  14/11  

  61/22  58/38  71  184  تهران
  41/5  04/15  17  113  الزهراء

  01/14  63/39  44  111  مدرسعلوم انسانی 
  22/2  66/11  7  60  تربیت معلم تهران

  87/9  02/13  31  238  بهشتی
      314  1322  مع کلج

درصد مقاالت عربی 
  به کل مقاالت

75/23    



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٠٨

 

مجله علوم انسانی  و % 61/22مجله علوم انسانی تهران با . هستند کمترین درصد را دارا
پژوهشی کشور را -کمترین سهم از کل مقاالت عربی علمی ، بیشترین و %91/1تبریز با 
  .دهدنمودار زیر سهم مقاالت عربی هر مجله را نشان می. انداختصاص دادهبه خود 
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هـاي مـورد    ، تعداد مقاالت مربوط به حوزه زبان وادبیات عربی را در سال           2جدول  
نامنظم مقـاالت عربـی در     نیز، حاکی از رشد ناموزون و2نمودار . دهدبررسی نشان می  

 به بیشترین میزان نـسبت      1384که در سال    هاي مورد بررسی است؛ به طوري       طی سال 
بـه کمتـرین حـد خـود      1386  و1385هـاي  در سـال  و. هاي دیگر رسیده استبه سال 

 توان گفت که مقـاالت اعـضاي هیئـت علمـی گـروه زبـان و          رسیده است؛ در واقع می    
ایـن   ادبیات عربی به جاي اینکه، سیر صعودي داشته باشد، سیر نزولی داشـته اسـت و               

  .  کننده استراي آینده این علم بسیار نگراننتیجه ب
  تعداد مقاالت عربی در سال: 2جدول 

  سال  تعداد مقاالت عربی

69  1382  
64  1383  
71  1384  
54  1385  
56  1386  
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  ادبیات عربی اعضاي هیئت علمی گروه زبان وسرانه مقاله علمی پژوهشی 
هاي ارزیابی نیز از شاخصپژوهشی -شر شده در مجالت علمیتتعداد مقاالت من

جدول زیر ). 136: 1384همکاران، والیی و(استهاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی فعالیت
هاي دولتی را براساس ادبیات عربی دانشگاه تعداد اعضاي هیئت علمی گروه زبان و

، پژوهشی کشور ها، موسسات آموزش عالی ونرم افزار هیأت علمی دانشگاه: ك.ر (1385آمار سال 

  .دهدنشان می )1386
  

  1385رتبه علمی آنان براساس سال تعداد اعضاي هیئت علمی گروه زبان وادبیات عربی و: 3جدول
  مربی  استادیار  دانشیار  استاد  رشته وگرایش  ردیف

  53  132  10  1  زبان وادبیات عربی  1
  2  10  2  3  زبان عربی  2
  0  0  0  1  ادبیات عربی  3

    55  142  12  5  جمع
  214  جمع کل

   
پژوهشی، مربوط به -مجله علمی 10 مقاله از میان 314براساس آنچه گفته شد، حدود 

و تعداد اعضاي هیئت علمی این گروه براساس آمار . استحوزه زبان وادبیات عربی 
که سرانه هر عضو  .است نفر 214آوري، فن  وزارت علوم، تحقیقات و1385سال 

پژوهشی براي -مقاله علمی 5/1پس آیا حدود . است عدد مقاله 46/1 هیئت علمی، فقط
  هر عضو هیئت علمی رقم قابل قبولی است؟

 مقاله، مربوط به دکتر سید امیرمحمود 17با بررسی مدارك موجود، باالترین تعداد مقاله، 
هاي دیگر، که این میزان در مقایسه با مقاالت اعضاي هیئت علمی گروه. باشدانوار می

  در حالی است که از بسیاري از اعضاي هیئت علمی گروه زبان وبسیار کم است؛ این
این موضوع خود شایسته . پژوهشی، نمایه نشده است-ي علمیادبیات عربی، هیچ مقاله

  . شناسی جدي است که از حوصله این بحث خارج استآسیب بررسی و
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  میزان همکاري گروهی تعدد نویسندگان و

 مقاله به صورت 224ادبیات عربی،  به حوزه زبان و مقاله مربوط 314با بررسی تمام 

 مقاله توسط 3 نفره وسه مقاله توسط گروه  5 مقاله توسط گروه دو نفره، 82نگاري، تک

دهنده این است که حوزه این آمار نشان. گروه نویسندگان چهارنفره نگاشته شده بود

حاکم ر آنب بسیار ضعیفی گیري فردگرایانه دارد و روح تعاونادبیات عربی جهت زبان و

  .استدهنده میزان همکاري بین نویسندگان ، نشان4جدول . است

  
  همکاري گروهی نویسندگان: 4جدول

  

  

  

  

                              

                   

  

نگاري هاي اوایل مورد بررسی، میزان تکحاکی از آن است که در سال،  نیز3نمودار 

 1386نگاري در سال هرچند افزایش تک. کند اما روند نزولی را طی می،باال بوده است

  . است نگران کننده 1385نسبت به سال 

  تعداد  مقاالت

  314  مقاله عربی

  درصد

  33/71  224  تک نویسنده

  11/26  82  دو نویسنده

  59/1  5  سه نویسنده

  95/0  3  چهار نویسنده
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  رشد ناموزون و1386الی  1382از سال دهد که همکاري دو نفري ، نشان می4نمودار

مورد بررسی نسبت به  هاي آخرنامنظم داشته است ولی رشد همکاري دو نفره در سال
نتیجه آن است که تمایل به . محسوس است-رغم رشد ناموزون آنی عل–هاي اول سال

ادبیات عربی در خالل  پژوهشی حوزه زبان و-همکاري بین نویسندگان مقاالت علمی
بخش نیست، ولی روند رو به رشدي داشته هاي مورد بررسی هرچند که رضایتسال
  .است
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 نیز، در بررسی تمایل به همکاري بین نویسندگان به صورت دو نفره، مجله 5در نمودار 
هاي علوم انسانی الزهراء و مجله ، بیشترین سهم وانجمن ایرانی زبان وادبیات عربی

، علوم انسانی کرمان تبریز و نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  نشریه ادبیات و
  .علوم انسانی تربیت معلم صفر درصد سهم دارد مجله داشکده ادبیات و کمترین سهم و
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ست آمده براي نویسندگان این مجالت نشان داد که همکاري ه دضریب همکاري ب
 به تمایل نتایج مربوط به همکاري گروهی،. ضعیف است گروهی بین آنان بسیار

  . سپس دو نفره اشاره دارد هاي یک نفره ونویسندگان در گروه
هاي جدول زیر نیز میزان همکاري گروهی هرکدام از مجالت مورد بررسی را در گروه

  .دهدیک نفره، دو نفره، سه نفره وچهار نفره نشان می
  

  پژوهشی- مجله علمی10تعدد نویسندگان :  5جدول 
   نویسنده4درصد   نویسنده3درصد   نویسنده2درصد  ه نویسند1درصد  هامجله

   0   0   18/18   81/81  علوم انسانی تهران
   0   09/9  18/18   72/72  علوم انسانی الزهراء
   0   5   25   70  علوم انسانی مدرس
   0   0   43/30   56/69  علوم انسانی مشهد

   0   0   0   100  علوم انسانی تربیت معلم

   0   0   61/47   38/52  علوم انسانی اصفهان
   28/14  14/7   28/14   28/64  علوم انسانی کرمان

انجمن زبان وادبیات 
  عربی

44/44   55/55   0   0   

   0   0   28/14   71/85  علوم انسانی تبریز
   0  0   15   85  علوم انسانی بهشتی

  
ه به این معنا نیست که اسامی تعدادي را به عنوان گرو«البته تاکید بر کار گروهی، 

توان نام تمام کسانی را که در انجام مطالعه زیرا نمی«گان در مقاله درج کنیم؛ دنویسن
ست کردن نام یل: دالیل آن نیز این است که اوال اند، در مقاله نوشت وهمکاري کرده

تعدادي زیادي نویسنده در صفحه عنوان از اعتبار کار هریک از نویسندگان به تنهایی 
پذیرند و برخی جالت تعداد نامحدود نویسندگان مقاله را نمیهمه م: دوم. کاهدمی

تمام نویسندگان در قبال : سوم. کنندهاي خاص خود را اعمال میمجالت محدودیت
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در صورت تعدد زیاد نویسندگان  .محتواي مقاله مسؤلند و باید بتوانند ار آن دفاع کنند
 به نقل ١٩٨٧,Englar RL(».ت برآیندي این مسؤلیبعید است که همه آنان بتوانند ار عهده

  ) 105 :1381محسنی،: از
 مقاله کمیته بین المللی ویراستاران مجالت پزشکی، هر نویسنده)ICMJE(طبق مصوبه

  :باید شرایط زیر را داشته باشد
 یا آنالیز و مطالعه، یا جمع آوري داده ها و، طراحی نقش بنیادي در در ایده اولیه و.1

  .هاتفسیر داده
 Review for intellectual(نویس مقاله یا نقد هوشمندانه مقالهشرکت در تهیه پیش.2

content.(  
: به نقل از ،٢٠٠١ Rennie D.(موافقت با محتواي نسخه نهایی نقاله پیش از چاپ.3

  ) 105 :1381محسنی، 
  

 هاي زبان وپژوهشی اعضاي هیئت علمی گروه-تحلیل کیفی مقاالت علمی
  کشورادبیات عربی 

ادبیات عربی،  پژوهشی اعضاي هیئت علمی گروه زبان و-بررسی کیفی مقاالت علمی
گنجد؛ اما یک در این مختصر نمی اي دیگر در فرصتی دیگر است ونیازمند مطالعه

هاي اول مورد بررسی بسیار بررسی کلی نشان داد که مقاالت این حوزه، در سال
) 1386 و1385(هاي آخر مورد بررسی به سالضعیف بوده، اما به تدریج با نزدیک شدن
هاي مختلف چنان از برخی عیوب در قسمتبه رشد کیفی نسبی رسیده است ولی هم

  :بردمقاله رنج می
ها به جاي اینکه علمی برخی عنوان: عدم انتخاب عنوان مناسب علمی؛ الف. 1

ده از کلمات استفا :، ب"حسان عجم حسان عرب و": باشند بیشتر ادبی هستند؛ مثل
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زهیر "عنوان مقاله معرف چهارچوب مقاله نیست؛ مثل : مترادف در عنوان، ج مکرر و
  .ها بسیار کلی هستندبرخی عنوان :د. "بررسی شعر او حکیم شعراي جاهلی و

خارجی آن را در اختیار قرار  هاي داخلی وبخش چکیده که معموال تمام سایت.2 
 پس باید طوري تنظیم گردد تا...خاص را دارد  دهند، بیشترین خواننده عام ومی

هاي در حالی که اکثر چکیده) 137، ص1384والیی، (.دربرگیرنده تمام نکات مهم باشد
هاي چکیده علمی را ررسی، حاوي نکات مهم پژوهش نیستند و ویژگیبمقاالت مورد 

  .ندارند
  .عدم درج واژگان کلیدي مناسب.3
کند که مطالعه پیشینه تحقیق به پژوهشگر کمک می «عدم توجه به پیشینه تحقیق؛.4

-این کار سبب می. هاي جدیدي را کشف کندروش روش تحقیق مناسبی را انتخاب و

چنین پژوهشکر با مطالعه پیشینه تحقیق، به هم. شود که کار تکراري صورت نگیرد
تنتاج نتایج اس در گزارش نویسی و قبلی توجه وهاي  به پیشنهاد،اصالح فرضیه پرداخته

  )118 :1385خلعتبري، : ك.ر(»ها کمک بگیرداز آن
-فرضیه پژوهش باعث جهت و مسئله تبیین«پژوهش؛  مسئله عدم تبیین اهداف و. 5

 در تعیین ،کندبه تدوین نظریه یا ایجاد قانون کمک می و گردددهی به پژوهش می
ه، چهارچوبی براي ریزي تحقیق کمک کردبه طرح ها کارآیی دارد ومناسب واقعیت

-ها میکند و یک اهرم ذهنی است که باعث گذر ما از ناشناختهنویسی ارائه میگزارش

   )117 :همان(».گردد

نتایج پژوهشی باید در «ها شفاف نیستند وحالت تقریري دارند؛ نتایج اغلب مقاله.6
 شد ذکر شود وپذیر باابتداي مقاله، در ابتداي خالصه مقاله یا هرجاي دیگري که امکان

  )92: 1382عالقبندراد، (».معناي قابل قبولی را ارائه دهد به جاي توصیف ساده، تفسیر و
 دو بخش -که باید به صورت مستقل بدان پرداخته شود-هاي مذکورگذشته از ضعف

استنادات به عنوان دو شاخص عمده کیفیت، به صورت مبسوط  مقاله یعنی منابع و
  : گرفته استبررسی قرار مورد نقد و
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  استنادات

پژوهشی با دستاورد -یکی تعداد مقاالت علمی: تولید علم داراي دو شاخص کلی است

-زلفی: ، به نقل از1383موسوي، . (دیگري میزان اثربخشی مقاالت جهان علم بین المللی و

به مقاله، باعث شکل گیري روح  میزان اثربخشی یا همان میزان استناد )24 :1387گل،

و علم تولید شده وقتی ارزشمند است که پس از تولید به ) 23:همان.(شودعلم میتولید 

دیگران از ندان عرضه شود تا عالوه بر استفاده ه مفراموشی سپرده نشود؛ بلکه به عالق

چنین عرضه علم تولید شده، هم. نقد قرار گیرد توسط صاحبنظران مورد ارزشیابی وآن، 

تر، از همه مهم شود وایر تالشگران دنیاي علم میسبب جلوگیري از تکرار توسط س

  )25: 1387زلفی گل، (.گیرداساس جستجوي بعدي علمی نیز قرار می پایه و

ادبیات عربی ایران  روح تولید علم در حوزه زبان و: براساس همین شاخص، باید گفت

اي نده نویس11 از بین ،شودبسیار ضعیف است؛ به طوري که در جدول زیر مالحظه می

نفر و هر کدام فقط یک  6هستند فقط  را دارا)  مقاله به باال7(مقاله که بیشترین تعداد

هرچه عدد « در حالی که اند،استناد واقع شده مورد رجوع و) یک نفر دو بار و (بار

بر جامعه علمی خواهد  تاثیرگذاري او تر باشد، نشان از توان علمی فرد واستناد بزرگ

هاي ضعف خوداستنادي این است که  یکی از علت،در این میان). 79: 1385نوري، (.بود

پردازند؛ بلکه به صورت نویسندگان این رشته در یک حوزه خاص به مطالعه نمی

توانند به به این خاطر نمی پردازند وهاي مختلف به نگارش مقاله میدر حوزه پراکنده و

  .خود ارجاع دهند
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  یشترین تعداد مقاله وبیشترین استنادنویسندگان داراي ب: 6جدول

  
به طور حتم یک پژوهشگر باید در گزارش علمی جدید به نتایج «: خود استنادي -

به موضوع مرتبط  تحقیق خود که در مستندات علمی قبلی آورده است و پژوهش و
خوانندگان مشخص گردد که گزارش علمی جدید   و اشاره نماید تا براي داوران،است

 خوانندگان براساس ،از طرف دیگر متفاوت از مستندات علمی قبلی ایشان است و
پی برند؛ بنابراین در  ارجاعات به شخص نویسنده مستند علمی، به روند منطقی تفکر او

ائبه به مستندات علمی مرتبط خود اشاره ننماید این ش صورتی که محقق به سوابق و
ممکن است مطالب  و آید که گزارش علمی جدید ایشان فاقد نوآوري استوجود می

 در این صورت ارجاع ندادن به سوابق و .آن قبال به نوعی دیگر بیان شده باشند
دهد آنچه ارجاع به خود را منفی جلوه می.  خود امري غیراخالقی است،مستندات قبلی

زلفی گل، (» وگزارش علمی جدید مرتبط نباشندارجاعاتی است که با موضوع پژوهش

ارجاع به نویسندگان داخل .2ارجاع به خود .1:ارجاع به خود دو شکل دارد). 32: 1387

  تعداد استنادات  تعداد مقاالت  نویسندگان  ردیف
        
  0  17  سیدامیرمحمود انوار  1
2  1  15  ديسید حسین سی  
  0  10  ابوالفضل امین مقدسی  3
  1  10  وندصادق آیینه  4
  0  9  خلیل پروینی  5
  1  8  سید فضل اله میرقادري  6
  2  8  پوروحید سبزیان  7
  0  7  آذرتاش آذرنوش  8
  1  8  حامد صدقی  9
10  

   11     
  فرامرز میرزایی
  یحیی معروف

7  
7  

1  
0  
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نکته مهم و آزاردهنده این است که  «،در مورد ارجاع به نویسندگان داخل. کشور
. کنداد میي مقاله، به ندرت به مقاالت همکاران دانشگاهی داخل کشور استننویسنده

ي زبان وادبیات عربی داخل کشور هاي گوناگون، دانشمندان رشتهدرحالی که در زمینه
این امر ممکن است ناشی از عدم اطالع نویسنده از . هاي بسیار ارزشمندي دارندنوشته

ي عدم تسلط وي بر تولیدات مشابه است و ممکن است آثار آنان باشد که خود نشانه
. شودس باشد که استناد به منابع داخلی ضعف محسوب میناشی از این احسا

. دانشمندان ایرانی در درك و فهم عمیق زبان و ادبیات عربی برتري محسوسی دارند
هاي به همین دلیل بهتر است یکی از شاخص. پس چرا به آثار علمی آنان استناد نشود

 در مجالت معتبر علمی مجله در ارزیابی یک مقاله، مقدار استناد وي به مقاالت علمی
: 1387میرزایی، (».پژوهشی ایران و جهان باشد تا مقاله نویسان از این مهم غفلت نکنند

چنین بیانگر وجه تمایز مقاله با دیگر مقاالت مشابه استناد به مقاالت دیگران، هم) 168
  . دهدمقدار آگاهی نویسنده را از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، نشان می  واست

  
   و مآخذمنابع

صحیح، باید با روش منطقی به مستندات  براي دستیابی به یک نتیجه پژوهش کامل و«
ها، حرف، تکنیک ها را نقد نمود یا اینکه با استفاده از آنعلمی پیشین ارجاع داده و آن

سوابق علمی  گزارش جدیدي را گزارش نمود؛ به هرحال رجوع به مستندات و و
توانند مربوط به محقق یا این مستندات می. ی اجتناب ناپذیر استگذشته ضرورت
مقدار آگاهی نویسنده را از تحقیقات انجام گرفته  و) 32 :1387زلفی گل، (».دیگران باشند

 نویسنده یک ،در مورد کیفیت منابع نیز) 171: 1387میرزایی،(.دهددر این زمینه، نشان می
 موارد ذیل منابع تحقیق در .ها ارجاع دهدبه آن اخته وشن مقاله باید منایع تحقیق خود را

کتب تاریخی .3ها تذکره.2دیوان شعراء .1«:روندادبیات عربی به شمار می حوزه زبان و
هاي فرهنگ کتاب. 7بالغت  هاي علم بدیع وکتاب.6ها سفرنامه.5کتب جغرافیایی .4



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٢٠

 

 ترتیب محققان باید سندها وبدین  و) 88 :1372رنجبر، (»...مقاالت و.9ها کشکول.8
تر نگري هرچه تماماین سندها را با ژرف و صحیح برگزینند مدارك دقیق و

  ).43 :همان.(بخوانند
با بررسی تصادفی منابع مقاالت مربوط به حوزه زبان وادبیات عربی، مشخص شد 

ه ترین رقم مربوط به مجل که پاییناست منابع 25میانگین منابع این مقاالت حدود 
باالترین رقم مربوط به مجله علوم   منابع و11شکده ادبیات و علوم انسانی مشهد با ندا

بررسی کیفی نیز حاکی از این بود که در این مقاالت به . است منابع 48انسانی الزهرا با 
جا را براي ظهور منابع جدید تنگ  منابع قدیمی ودست اول تأکید بیش از اندازه شده و

به . با در تمام مجالت از منابع نقدي بسیار کمی استفاده شده استتقری. کرده است
در تمام . منابع اینترنتی هیچ جایگاهی در بین این منابع ندارد: توان گفتراحتی می

منابع . ارجاع به مقاالت علمی روز، رقم انگشت شماري است، مقاالت مورد بررسی
نشان  این بررسی. اي دیده نشدمقاله در هیچ ،افزاري نیز جز چند موردنرم انگلیسی و

نقدي  و) کتابی(ادبیات عربی، ار منابع جدید ، در مقاالت مجله انجمن ایرانی زبان وداد
 مجله در استفاده از  و اینبیشتري نسبت به مقاالت دیگر مجالت استفاده شده است

کم،  و وجود این منابع هرچند استمقاالت علمی روز پیشگام  منابع اینترنتی و
ادبیات عربی مجله علوم  برخی مقاالت مربوط به حوزه زبان و. استامیدوارکننده 
هاي مذکور، رشد منابع غم ضعفلی رع. ، حاوي منابع انگلیسی هستند نیزانسانی الزهرا

هاي آخر چشمگیر هاي آخر نسبت به سالدر سال، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی و
  .است

  پژوهشی گروه زبان وادبیات عربی-موانع رشد مقاالت علمی
هاي نصف مقاله«پژوهشی؛ -حضور دائم برخی نویسندگان مشهور در مجالت علمی.1

-کل نویسندگان مقاله نویسند که تعدادشان برابر است با جذر تعدادعلمی را کسانی می

 ها، نکته قابل توجه ایندر بررسی نویسندگان مقاله) 40 :1372، سن گوپتا(».هاي علمی
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-است که، تنوع افراد نویسنده بسیار کم است؛ سبب آن نیز یکی از این دو علت می

کاري اعضاي هیئت کم ضعف و.2. چاپ آثار نویسندگان برجسته پذیرش و.1:باشد
  .علمی
اختصاص درصد باالیی از سهم چاپ مقاالت به اعضاي هیئت علمی دانشگاه .2

؛ به عنوان مثال، مجله علوم )هچاپ مقال قطبی شدن پذیرش و(مسئول همان مجله
 درصد آن را به اعضاي هیئت علمی دانشگاه 72اي، انسانی دانشگاه تهران، در شماره

 درصد را به اعضاي هیئت 26/64علوم انسانی مشهد،  مجله دانشکده ادبیات و تهران و
  .علمی دانشگاه مشهد اختصاص داده است

  برايتخصصی تتصاص مجالعدم اخ هاي علمی کشور وتخصصی کردن مجله.3
  : ادبیات عربی  زبان ورشته

بستگی به تخصصی بودن موضوع نشریه دولتی یا خصوصی ] هرعلمی[ انتشار میزان«
ي زبان وادبیات عربی یکی از علل ضعف مقاالت حوزهو  )1372:46سن گوپتا، . (»دارد

هاي به تخصصی شدن مجله» بررسی مجالت علمی کشور«  همایشاین است که در
به همراه » کمسیون بررسی نشریات علمی کشور«در پی آن  کید شد وأعلمی کشور ت
هاي  براي هرکدام از مجالت، گرایش،22/10/1380 مورخ 4297/206نامه شماره 

ها به چاپ معرفی نمود که این مجالت در راستاي همین گرایش خاصی را انتخاب و
 ،در این نامه) 5: 1381، به نقل از طباطبایی،55-56:همایش بررسی علمی کشور( .مقاالت بپردازند

براي آن  ادبیات عربی نادیده گرفته شده و ویژه گرایش زبان وهب ها وبسیاري از گرایش
اي اختصاص داده نشد؛ میان توزیع مقاالت یک جامعه با توزیع مجالت آن نوعی مجله

 ،اي کم باشدجالت براي رشتهچه توزیع م هر و) 80: 1385داورپناه، (.رابطه وجود دارد
تر خواهد بود؛ به عنوان مثال مجله دانشکده ادبیات میزان مقاالت در آن رشته نیز کم

وعلوم انسانی دانشگاه تبریز که کمترین میزان مقاالت عربی را به خود اختصاص داده، 
 سی وادبیات فارسی، زبان انگلی دلیل آن این است که، این مجله فقط در حوزه زبان و
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 اي مثل زبان واین در حالی است که، رشته. پردازدنشر مقاله می فلسفه به چاپ و
توان به این ده مجله با این توصیفات می.  هشت مجله تخصصی دارد،ادبیات فارسی

 الی 1382هاي پژوهشی این ایراد را گرفت که چرا در پی این نامه، در طی سال-علمی
ه حوزه زبان وادبیات عربی منتشر کردند؛ در حالی که  مقاله مربوط ب314 حدود 1386

از این رو عدم وجود مجالت ! ها نبوده است؟هاي تخصصی آناین رشته جزء رشته
ادبیات عربی، از موانع اساسی تولید علم در این  هاي مختلف زبان وتخصصی در حوزه
  .رودحوزه به شمار می

عدم استقبال از  دانشیار و  رتبه استاد وبهادهی به مقاالت اعضاي هیئت علمی با.4   
  و نسل جدید؛ هاي دیگررتبه

دانشیار در چاپ  شک، میزان باالي مشارکت اعضاي هیئت علمی با رتبه استاد وبی«
 کیفیت علمی مناسب این مجالت دارد و پژوهشی داللت بر-مقاالت در مجالت علمی

را در هرچه پربارتر کردن مجله اندر کاران مجله این موضوع، وظیفه ومسئولیت دست
 اما حضور مداوم و) 75، ص 1385نوري، (»کندتر میدقت بیشتر سنگین وحساسیت و

شود که نسل جدید اعضاي هیئت علمی بتوانند در این ثابت برخی اسمها مانع از آن می
  .تولید نقش داشته باشند

عداد شمارگان ظرفیت بسیار محدود مجالت براي چاپ مقاالت وپایین بودن ت.5
  سالیانه هرمجله؛

 هاست ومقاله نشان از ضعف آن مجله 6یا  5هاي علوم انسانی وجود فقط در مجله«
 مجله ةنقش عمد: گیردمصداق سخن دکتر توکل معاون پژوهشی وزارت علوم قرار می

اي که هر مجله. تخصصی داشته باشد-یا مقاله این است که یک دستاورد جدید علمی
این  و. ار در یک رشته یک مقاله دربیاورد، نه خواننده دارد ونه مشتري ب یکچهار سال

  )3: 1381طباطبایی، (».بردواز آن رنج می همان مشکلی است که جامعه کنونی ما با آن روبه روست 
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در این بررسی شاهد مجالتی بودیم که در هر شماره فقط چهار مقاله منتشر کرده 
کردند؛ اگر در آیین ند که در سال فقط دو شماره منتشر میچنین مجالتی بودهم بود و

 این تعداد جوابگوي روند ،اند مشخص شده مقاله تعداد محدودي،نامه این مجالت
 باید ،اگر مقاالت ارسالی در سطح انتشار نیستند و. سریع رشد علم امروزي نیست

ین بدان معنی نیست که، با ا .نگاري اعضا ارتقا یابداي اندیشده شود تا سطح مقالهچاره
. تر از کمیت است بلکه کیفیت مهم؛ها زیر سؤال رودافزایش تعداد مقاالت کیفیت آن

  .توان انتخاب نمودولی کیفیت برتر را از میان کمیت باال می
از آنجا که مقاالت به عنوان مضمون ومحتوا تابع «تعادل موضوعی؛  عدم توازن و. 6

توزیع مجالت نوعی رابطه وجود  رفی بین توزیع مقاالت واز ط اند وساختار مجله
توان انتظار داشت  که حجم مقاالت منتشره یا قابل انتشار در همه دارد؛ بنابراین نمی

 مقاالت مربوط به حوزه زبان و) 101 :1385 داورپناه،(».ها یکسان باشدها یا موضوعرشته
به برخی از موضوعات  وردار نیست وتعادل موضوعی برخ ادبیات عربی نیز از توازن و

 یک .اي درج نشده استگونه مقالهدر مورد برخی دیگر نیز هیچ توجه کافی نشده و
 "بیشترین سهم و "قرآن"بررسی کلی نشان داد که از بین موضوعات حوزه مذکور، 

نیز تقریبا از سهم یکسانی  "بالغت  و"نحو"کمترین سهم را دارند  "اندلس" و"صرف
  .دارندبرخور
کیفیت ضعیف مقاالت ارسالی؛ فقدان استناد به مقاالت علمی، عنوان نامناسب، .6

، زبان نوشتاري هاپیشنهاد ي تحقیق، نبود نتیجه وو پیشینه مسئله چکیده ناگویا، نبود
که ) 169- 171: 1387میرزایی،:ك.ر(.هاي مقاالت ارسالی هستندنامناسب، ازجمله ضعف

  .اندها با آن مواجهان مجلهسردبیر معموال داوران و
پاگیر، عامل شخصی، کمبود وقت از  عامل اداري، مقررات دست و«عوامل اداري؛ .7

عباسپور، (».آیدعوامل اصلی بازدارنده تولید اطالعات براي جامعه پژوهش به حساب می

  )8: 1385 ، به نقل از نوري،1381
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  .هاهاي دانشگاهها به وبژه کتابخانهعدم تجهیز مناسب کتابخانه..8
 به مطالعه ،عدم تخصصی نگاري؛ نویسندگان کشور ما در یک حوزه تخصصی .9
. کننداي را منتشر میاز هرکدام مقاله هاي مختلف شده وپردازند؛ بلکه وارد حوزهنمی

-باعث می تجربه شخصی از بار محتوایی مقاله کاسته و عدم نگارش براساس دانش و

  .دیگر محققان قرار نگیرد استناد خود و مورد رجوع و ده وشود که عمر آن تمام ش
عدم ارتباط با علوم دیگر؛ زمانی که محققان رشته  منزوي شدن این رشته و .10

-رشتهمطالعه خود را میان به صورت میان خود را در ارتباط با دیگر علوم قرار بدهند و

کار میان  گردد ورشته میزنده ماندن هردو  اي انجام دهند، این کار باعث حیات و
  .گرددسبب کار گروهی می اي نیز نیازمند ورشته

ت از جمله مقاال سازي تولیدات علمی علوم انسانی وفقدان سامانه نمایه .11
 ادبیات عربی؛ بدیهی است آنچه به عنوان پایگاه استنادي علوم ایران یا تخصصی زبان و

ISCتحت پوشش قرار  سازي مقاالت عربی و در حال فعالیت است تاکنون در نمایه
  .دادن کلیه مجالت علوم انسانی توفیق چندانی کسب نکرده است

  

  نتایج
، داراي 1386الی  1382هاي ادبیات عربی در طی سال  مقاالت مربوط به حوزه زبان و-

  .کندسیر نزولی را طی می باشد ونامنظم می رشد ناموزون و
مجله علوم   انسانی تهران، بیشترین تعداد مقاله عربی وعلوم  مجله دانشکده ادبیات و-

  .انسانی تبریز، کمترین تعداد مقاله عربی را دارا هستند
  .باشد تعداد مقاله می46/1هاي مذکور،  سرانه هر عضو هیئت علمی، در طی سال-
ی اما روند نزول، نگاري بسیار باال بوده استهاي اول مورد بررسی، میزان تکدر سال -

  .کندرا طی می



  125  علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران سنجش تولیدات

 

پژوهشی حوزه زبان وادبیات عربی - تمایل به همکاري بین نویسندگان مقاالت علمی-
تمایل به  سپس دو نفره است؛ و هاي یک نفره وبراي همکاري به صورت گروه
  .هاي مورد بررسی روند رو به رشدي داشته استهمکاري دونفره، در خالل سال

هاي اول مورد بررسی بسیار ضعیف بوده،  در سال مقاالت این حوزه از نظر کیفی،-
هاي انجام شده ولی سیر تکاملی مقاالت چاپ شده به لحاظ کیفیت در پژوهش

  .محسوس است
درج مقاالتی  بررسی سیر رشد موضوعات در گذر زمان نشان داد که تنوع موضوعی و-

داراي سیر هاي مورد بررسی به طرز مشهودي با موضوعات گوناگون در فاصله سال
  .باشدصعودي می

پردازند؛ ادبیات عربی به تولید علم دست اول بیش از ترجمه آثار می گروه زبان و-
تر به انتشار مقاالت  کم،پژوهشی-تواند این باشد که مجالتی با درجه علمیدلیل آن می

سیاست آنان مبتنی بر تولید ونشر مقاالت پژوهشی محققان  پردازند واي میترجمه
  .ستا

عدم انتخاب عنوان مناسب علمی، فقدان نکات مهم در چکیده، عدم درج واژگان -
پژوهش، عدم  مسئله کلیدي مناسب، عدم توجه به پیشینه تحقیق، عدم تبیین اهداف و

 ها، تاکید بیش از اندازه به منابع دست اول وقدیمی وشفافیت نتایج وتقریري بودن آن
هاي مقاالت االت علمی روز، از جمله ضعفخصوص مقغفلت از منابع جدید به

  .هستند
پژوهشی، عدم اختصاص -حضور دائم برخی نویسندگان مشهور در مجالت علمی-

ادبیات عربی، بهادهی به مقاالت اعضاي هیئت   زبان و رشته برايت تخصصیمجال
ت و نسل جدید، ظرفی هاي دیگرعدم استقبال از رتبه دانشیار و علمی با رتبه استاد و

پایین بودن تعداد شمارگان سالیانه هرمجله،  بسیار محدود مجالت براي چاپ مقاالت و
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تعادل موضوعی، عوامل اداري، عدم تخصصی نگاري، عدم ارتباط با علوم  عدم توازن و
  .ادبیات عربی هستند پژوهشی گروه زبان و-دیگر، از جمله موانع رشد مقاالت علمی

- با مجوز علمی1379ژوهشی مورد بررسی، از سال پاکثر مجالت علمیکه با این-
هاي آخر حتی سال  به بعد و1382هاي  اکثر مقاالت سالامااند، پژوهشی نمایه شده

  .هاي یک مقاله علمی برخوردار نیستندمورد بررسی از ویژگی
  

   و مآخذمنابع
ولتـی سـال   بخـش د (پژوهـشی کـشور   ها، موسـسات آمـوزش عـالی و    اعضاي هیأت علمی دانشگاه -

 هاي آماري وگروه پژوهش-ریزي آموزش عالیبرنامه ، مؤسسه پژوهش و)1386)(افزارنرم(،)1385
  .فناوري اطالعات، مرداد ماه

کیفی مجله بیابـان طـی یـک     تحلیلی برروند کمی و«؛ )1384(مرتضوي سرمد  امیر اصالنی، فرشاد و    -
  .2شماره  ،10، مجله بیابان، جلد »دوره آماري ده ساله

دستاوردهاي دودهه حضور دانشگاه علوم پزشکی «؛ )1387(پور، فرزانه وکبیري وهمکاران امین-
  .تابستان ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و»اصفهان در عرصه تولید علم

  . پردازشگران:روش تحقیق، تهران ؛ آمار و)1385(خلعتبري، جواد -
   www.sid.ir    ی پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاه-
          ISC (   www.isc.gov.ir( پایگاه استنادي علوم جهان اسالم -
  www.noormags.com  ، بانک نشریات حوزه علوم اسالمی و انسانیر پایگاه مجالت تخصصی نو-
حسن :، تر)اندازهاي آیندهها وچشمها، توسعهریشه(؛ اعتبارسنجی در آمریکا)1384( خاواس، الین ال-

  .مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور، دي ماه: همکاران، تهران آبادي وزین
الکترونیکی،  پژوهشی در منابع چاپی و- ؛ جستجوي اطالعات علمی)1381( داور پناه، محمد رضا-

  . دبیزش:تهران
بررسی توزیع مجالت علمی حوزه علوم اجتماعی «؛ )1385(ابوالحسنی  داور پناه، محمدرضا و-

  .26، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت، شماره»هاي معتبر جهانیري در عرصه پایگاهورفتا
  . انتشارات اساطیر،مآخذ شناسی، چاپ سوم ؛ روش تحقیق و)1372( رنجبر، احمد-
موضوعات اصلی  مشارکت گروهی و« ؛)1385(همکاران کربالئی و بندي، فیروزه و زارع فراش-

، مدیریت اطالعات » دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازیژوهشپ-مقاالت مجله علمی
  .سالمت،دوره سوم، شماره دوم،پاییزو زمستان

http://www.sid.ir
http://www.isc.gov.ir
http://www.noormags.com


  127  علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران سنجش تولیدات

 

هاي انتخاب وانتخاب شاخص :مصادیق تولید علم« ؛)1387(کیانی بختیاري گل، محمدعلی وزلفی  -
  .بهار. 6، فصلنامه تولید علم، سال سوم، شماره »هاشاخص

:  تر،»مروري برکتاب سنجی، اطالغ سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی«؛ )1372(آي،.سن گوپتا، ان -
  .، تابستان و پاییز2- 3، شماره 10وزیرپور کشمیري، مهردخت، فصلنامه اطالع رسانی، دوره 

 ها، موانع، مشکالت وضرورت(هاي علمی کشورتخصصی کردن مجله«؛ )1381(طباطبایی، سید کاظم -
  . ، بهار55نشکده الهیات مشهد، شماره ، نشریه دا»)هاراه حل

شناختی، هاي علوممجله تازه» ...)مقاله و(گانه سند علمی استانداردهاي ده«،)1382(عالقبندراد، جواد،  -
  .2، شماره5سال

، فصلنامه »پژوهشی علوم انسانی در ایران-تولید علم ومقاالت علمی«؛ )1382(آبادي، حسینلطف -
  .6مارههاي آموزشی، شنوآوري

، مجله پژوهش در علوم پزشکی، »هاي نویسندگان مقالهحقوق ومسئولیت«؛ )1381(محسنی، مسعود -
  .      2سال هفتم، شماره 

، مرکز :، طالیه داران علم ایران در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، شیرا)1387(مهراد، جعفر وگزنی -
  .رسانی علوم وفناورياي اطالعمنطقه

ي گونه از مقاالت چاپ شده مجلهتحلیلی گزارش «؛)1387(ی، فرامرز و پروینی، وهمکارانمیرزای -
ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی مجله، ») یک تا دهشماره( انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی

  .، پاییز و زمستان10ـ پژوهشی، شماره
 علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تولیدات«، )1385(نوري، رسول ونوروزي وهمکاران -

 اطالعات ، مدیریت»2006 تا پایان سال1976از سال  Web of Scienceاصفهان در پایگاه اطالعاتی
  . ي دوم، پاییز و زمستان ي سوم، شماره سالمت، دوره

پژوهشی -  بررسی کمی وکیفی مقاالت مجله علمی«؛)1385(والیی، ناصر وکوثریان وهمکاران -
، مجله علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، »1-47از شماره} نامه{ه علوم پزشکی مازندراندانشگا
  .، خرداد وتیر52شماره 

  



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٢٨

 

  
  داا يف البالدآتقييم االنتاجات العلميه لفرع اللغه العربيه و 

  )١٣٨٦ ايل ١٣٨٢املقاالت البحثيه احملكمه من (
  علي باقر طاهري نيا دكتر 

   ابن سيناةداا جبامعآ و ة العربيةع اللغاستاذ مشارك يف فر
  مرمي خبشي 

  داا جبامعه ابن سيناآ و ة االعربيةفرع اللغيف اجيستر امل
  

  امللخص 
  

 ةثر هذه يف صحؤ حتدد نصيب الفروع يف االنتاج العلمي للبالد و تة لكل من الفروع العلمية املقاالت احملكمةدراس
ان هذه الورقة تناقش االجيابيات و السلبيات و من مث حتدد . يف جمال البحث و االنتاج الربجمة و تعديل السياسة العاملة 

يشمل البحث املقاالت املنتشرة يف عشر جمالت حمكمة من سنة . داا يف االنتاج العلمي آدور فرع اللغة العربية و 
 علي منو غري دائم حيث كان عدد نظرة يف تطور و ازدياد عدد املقاالت تدل. خالل مدة مخسية  ١٣٨٦ ايل ١٣٨٢

ان نسبة املقاالت املطبوعة بعدد اعضاء اهليئة العلمية لفرع اللغة العربية .  االولی يف املستو١٣٨٤املقاالت املنتشرة سنة 
مقالة لكل واحد من االعضاء هذا و ام ارغب ايل الدراسات املستقلة منه ايل الدراسات ٤٦/١و اداا تشري ايل 

التهميشات  " و " املصادر " اعتمدنا علي . ة حيث عدد املقاالت احادية الكاتب اكثر بكثري من الثنائية و الثالثية املشترك
 مصدرا و كان االهتمام البالغ الختيار ٢٥لدراسة كيفية املقاالت و نتج عن هذه الدراسة ان معدل املصادر للمقاالت " 

  .و ان عدد االرجاعات الواردة هلذه املقاالت ال تزيد علي الواحد . احلديثة املصادر القدمية منها دون الكتب و البحوث
عدم انتشار االت اخلاصة : ن اهم احلوافز اليت منعت املقاالت اخلاصة يف االدب العريب من النمو و الزيادة و التاثري إ

االت اخلاصة جبامعة معينة و قلة املقاالت باللغة العربية و انتشار املقاالت لفئة خاصة من االخصائيني و انتشار املق
املطبوعة لكل عدد من االت سنويا و عدم االهتمام باملراجعة ايل البحوث احلديثة و عدم املناسبة التامة بني املقاالت 

  .املنتشرة للمولفني و عدم املراقبة علي تكثيف املقاالت 
  

  ت احملكمة ، اللغة العريبه، املقالة ، االجاتقييم االنت: سةياملفردات الرئ
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