
 

165 

، ت عربیمجلة علمی انجمن ایرانی زیان و ادبیا

 ،م2021هـ. ش  1399، زمستان 57فصلنامه، شماره

 165-182 صص

  

 157-173 صص؛ م

 

ات عربی با ة انجمن ایرانی زبان و ادبیمجل مقاالت منتشرشده رب قدین

 سنجیهای علمشاخص
 نوع مقاله: پژوهشی

 4، جواد کارخانه3، حیدر مختاری*2، ابراهیم نامداری1اسماعیل نادری

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، ایران .1

 بی دانشگاه پیام نور، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات عر .2

 شناسی دانشگاه پیام نور، ایراناستادیار گروه علم اطالعات و دانش .3

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران .4   

 29/05/1399: پذيرشتاريخ   16/10/1398 :دريافتتاريخ 
 

 چکیده
 و مبنای و توسعة علم در سطوح خرد و کالن پایش روند تولیدسنجش و ای برای حوزهسنجی علم

تعیین و  ،سنجیداد علمی است. هدف این مطالعة علمونرگیری برای تعیین سازوکار نشر بتصمیم

 ات عربییانجمن ایرانی زبان و ادبة مجلدر  منتشرشده مقاالتسنجی در های علمتحلیل برخی شاخص

ه و سایت رسمی مجلا با مراجعه به وبهاست. داده 1395تا پایان سال  1383سال  بهاز ابتدای نشر آن 

گردآوری و  ،رشدهمنتش قالةم 339از  1396در بهار  نمایة استنادی علوم ایرانها از نیز با استخراج داده

 .سنجی انجام شده استپژوهش حاضر نوعی پژوهش کاربردی بوده و به روش علم است.تحلیل شده

مطلوب و تعداد ارجاعات مورد  ،شان داد میزان مشارکت علمی نویسندگان مقاالت این مجلهها نیافته

ودن ه و زیاد بکم بودن استناد به این مجل ،هدرخور توجّ ةزیاد است. نکتآن استفاده در تدوین مقاالت 

کار  ر. الزم است سازوکار افزایش استنادپذیری در دستوای( استهمجل خوداستنادی )استناد درون

 ه باشد.ین مجلااندرکاران دست

 

 ات عربیو ادبیة انجمن ایرانی زبان مجل سنجی،، علمات عربیزبان و ادبی ،تحلیل استنادی ها:کلیدواژه
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 و بیان مسأله مهمقد
منابع اثرگذاری های علمی و ارتقای گیری در حوزهابزاری برای کمک به تصمیمسنجی علم حوزۀ

العاتی های اطّبه خصوص پایگاه جدید،العاتی طّاهای ظهور فناوری ت.مکتوب و رسمی علم اس

ری در تسریع روند مؤثّ عوامل ،علومهای استنادی ها، مانند نمایهداده و ابزارهای تجزیه و تحلیل

گذاری ریزی و سیاستبرنامه. به هر حال، (259: 2000جانس، ) اندبودهدر جهان گسترش این حوزه 

از ترسیم الگوهای ارتباطات علمی و نیز ترسیم نقشة موضوعی علم  وعلمی و شناخت 

توان روند علم را در سطوح به کمک این حوزه می این حوزه است.و کالن  کارکردهای مهم

  پایش و تحلیل کرد. سة پژوهشی،نویسنده، مقاله و مؤس ه،ردی مانند سطح مجلّخُ

دادهای ها اثرگذاری انواع برونک آنرهایی هستند که به کمسنجی متغیّهای علمشاخص

 اصلی رمتغیّ چهار محاسبة از سنجیعلم متداول هایرند. شاخصیگمیاندازه را علمی 

ه البتّ. (317: 2010گالنزل، ) استشده گرفته «استناد و ارجاع ه،شدمدارک منتشر ،نویسندگان»

-علم مهمّ هایاخصش که است «استناد» شاخص سنجیعلم شاخص معتبرترین و ترینرایج

 .ر استمؤثّهم  های دیگرشاخصو ارتقای  تعدیلدر  و اندگرفته شکل آن مبنای بر سنجی

های ات از جمله کاربردهای شاخصمجلّ)عمدتاّ مقاالت پژوهشی( داد علمی بررسی برون

ریزی و اندرکاران مجلّات علمی برای برنامهکار مسئوالن و دستسنجی است که کمکعلم

 با هدفات در آینده، نشر و روند انتشار مقاالت آن مجلّگذاری در باب محتوای تسیاس

 افزایش اثرگذاری علمی آن مجلّات است.

ات عربی، پس یایرانی زبان و ادبانجمن  وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ةجلّم

سی اعتبار نشریات ز رسمی از کمیسیون بررو اخذ مجوّ 1382در سال از تأسیس این انجمن 

زبان  ۀپژوهشی مربوط به حوز-مقاالت علمی نشر و چاپ به 1383سال  اواخراز  ،علمی کشور

این نشر . (1396، صفحة خانگی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ةجلم) پردازدو ادبیات عربی می

د ایرانی در زبان و مات سرآه از مجلّاین مجلّو اثرگذار این انجمن است.  ه از اقدامات مهممجلّ

حوزه است و بسیاری از این ب، دارای نویسندگانی اثرگذار در با کادری مجرّ ادبیات عربی

ت هم بر ع موضوعی و ساختار علمی مقاالپژوهشگران درصددند در این مجله قلم بزنند. تنوّ

توان  می،ت علمی، کمک به توسعة علحفظ کیفیاست. با این حال، اعتبار این مجله افزوده

از ه این مجلّات، و تقویت توان استنادپذیری و اثرگذاری علمی رقابت علمی با دیگر مجلّ
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 .(168: 1387، میرزایی ودیگران) استه بودهاندرکاران این مجلدستو همیشگی  های مهمدغدغه

لیان سا طیّ ،هاین مجلّ علمیبه مقاالت ها، از جمله استنادپذیری برخی از این دغدغهرفع میزان 

سنجی )از جمله میزان های علمه در قالب شاخصتوان با ارزیابی مقاالت این مجلّاخیر را می

 ،مشارکت و اثرگذاری علمی( دریافت. هدف این مطالعهمیزان و  2هااستنادمیزان ، 1تارجاعا

سنجی است. بر های علماز منظر شاخصتاکنون  هاین مجلّمنتشرشده در مقاالت تمام تحلیل 

ه را ردیابی و راه آیندۀ آن را توان روند اثرگذاری علمی این مجلّاس نتایج این مطالعه میاس

ه و نویسندگان، داوران، هیأت تحریری ترسیم کرد تا ،در عرصة تولید علمبرای اثرگذاری بیشتر 

ه مجلّپذیری و رقابتو اثرگذاری اندرکاران آن بر این اساس در تقویت محتوای مقاالت دست

 . ت گام بردارندریزی مبتنی بر واقعیو با برنامه ش از پیش بکوشندبی

سنجی مقاالت منتشرشده های علمسؤاالت زیر در ارتباط با شاخص همطالعاین در 

( تا پایان سال 1383سال به )آن عربی از ابتدای نشر  ادبیات و زبان ایرانی انجمن ةدر مجلّ

 مطرح شد: 1395

 ه چگونه است؟الگوی تألیف مقاالت مجلّ

مقاالت و نسبت ارجاعات به تعداد ارجاعات و استنادها و نسبت ارجاعات به 

  استنادها چگونه است؟

 نسبت مقاالت دارای استناد به مقاالت بدون استناد چقدر است؟

 میزان خوداستنادی و دگراستنادی مقاالت چقدر است؟

        مقاالت پراستناد مجله کدامند؟

 

                                                                                                                                        
ارجاع عبارت است از منبعی که نویسنده در تدوین اثر خود از آن استفاده کرده و آن را در فهرست منابع و  .1

 .خود آورده استمآخذ آن اثر 

اند و آن را در فهرست ستفاده کردهاستناد عبارت است از اثری از نویسنده که دیگران در تدوین اثرشان از آن ا . 2

 .اندمنابع و مآخذ خود آورده
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 شپژوه پیشینة
، در داخل و خارج سنجی و در سطوح تحلیل خرد و کالنتحقیقات زیادی در حوزۀ علم

ة مجلّدر حوزۀ زبان و ادبیات عربی و نیز  ،هایی از این دستا پژوهشامّ است،کشور انجام شده
 ت است.مدّعربی بسیار اندک و محدود به بازۀ زمانی کوتاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات

( با بررسی مقاالت در حوزۀ موضوعی زبان و ادبیات عریی 1388بخشی )نیا و طاهری

( 1386-1382ساله )پژوهشی علوم انسانی در بازۀ زمانی چهار-ة علمیشده در ده مجلّمنتشر

، روند صعودی تاین مدّ طی ّ ،ویژه دونفریدریافتند گرایش نویسندگان به کار گروهی، به

 است. لی تعداد استناد حدّاکثر یک بودهفقره، و 25هر مقاله  است. متوسّط تعداد ارجاعاتداشته

پژوهشی زبان وادبیات عربی که در  -مقالة علمی 85سی بیش از ( با برر1391عسکری )

د که صرف نظر از وجود تعدادى مقاالت علمى انشان د ،استات معتبر کشور چاپ شدهمجلّ

اى الزم بوده و به عنوان الگویى مناسب پژوهشی قابل قبول که تا حدودی داراى استاندارده

، ضوابط و معیارهاى علمی در خصوص ضرورت و کیفیت استناد به هستندگران براى پژوهش

 .استرعایت نشده ،مورد بررسیع در بسیارى از مقاالت علمى منابع متنوّ

 نویسندگی مقاالت( به تحلیل استنادی و تعیین روابط هم1392احمدی، سلیمی و فتحی )

ة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ( مجل90ّتا مهر  83شمارۀ اول )بهمن  20منتشرشده در 

-تکفقره و درصد مقاالت  22ط ارجاعات در هر مقاله حدود پرداختند. طبق نتایج آنان، متوسّ

مچنان در این ه هاست. بر مشکل استنادنشدن به مقاالت مجلّدرصد( بوده 76نویسنده بیشتر )

 است.هم، تأکید شدهپژوهش 

های ( شاخص1393جو لنگرودی، رحیمی و کهندل جهرمی )نژاد چمازکتی، مبرحقعلی

ة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در بازۀ در مجلّ را مقالة منتشرشده 60تألیفی را در هم

رسی با مراجعه به پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بر (92تا آذر  90نی دوساله )بهمن زما

ن ارجاعات هر مقاله ای هستند و میانگیدرصد( دونویسنده 60کردند و دریافتند بیشتر مقاالت )

 است. مدرک بوده 24

در سال  ISC در شدهفهرست مجله 4 مضمونی نظر ( از1396کهندل جهرمی و همکاران )

للغة العربیة یرانیة اإلجملة اجلمعیة العلمیة و اللغة العربیة وآداهبا )فردیس قم(،  ةجمل   ، یعنی1394
 قرار ارزیابی مورد ، راسالمیةاإلاملعاصر، وجملة آفاق احلضارة دب األجملة دراسات و وآداهبا، 



 کارخانه ، جوادیابراهیم نامداری، حیدر مختار اسماعیل نادری، .ة انجمن ایرانی زبان و ..نقدی بر مقاالت منتشرشده مجل
 

169 
 

ة انجمن ایرانی زبان و )مجلّ و آداهبا ةالعربی ةللغ ةیرانیاإل ةاجلمعی ةجمل میان، این از که دادند

 با)ین سهم در نشر مقاالت علمی ( و نیز بیشتر122/0) تأثیر ضریب ادبیات عربی( بیشترین

 است.داشته بررسی مورد هایمجله میان در را( درصد5/37

 ةمجلّ 13 در عربی معاصر ادبیات حوزۀ در پژوهشی-علمی مقالة 392 تعداد (1396نظری )

 آرشیو از الزم هایبررسی کرد. داده1393 سال پایان تا 1380 سال ایرانی را از پژوهشی-علمی

 محورهایی .شد پردازش آماری محاسبات و افزارهانرم با و استخراج اتمجلّ الکترونیکی

 و جنسیت نویسندگی،هم حوزه، الفعّ نویسندگان مقاالت، نشر در اتمجلّ سهم بیان: همچون

 قرار مطالعه مورد که ادیبانی مقاالت، موضوع ها،پژوهش مادۀ نویسندگان، دانشگاهی مدارک

 قرار نظرمدّ عربی معاصر ادبیات تاریخ هایدهه و کشورها ادبیات به هتوجّ میزان و اندگرفته

 و ادبا تاریخی، هایدهه به پرداختن خصوص در مقاالت داد نشان پژوهشاین . گرفت

 کامالً هاییحوزه. است توازن عدم و ناهمگونی دچار ،گرفته قرار مطالعه مورد که موضوعاتی

  .استشده راتمکرّ تکرار دچار جوانب برخی ،مقابل در و شدهگرفته نادیده

 نامةدوفصل مقاالت آماری و محتوایی ( به بررسی1397) رستمی پوری و باوان صیادانی،

 تألیفیهم میزان آنها، مدارک نویسندگان، از نظر تعداد یزد دانشگاه چاپ عربی معاصر ادب نقد

 است آن از حاکی فانمؤلّ آمار. ندپرداخت... و همجلّ در الفعّ مؤسسات و مراکز نویسندگان، بین

 یکی امر این که شده نگاشته گروهی مشارکت با نیز مقاله 62 و انفرادی صورت به مقاله 8 که

 پرتولیدترین مقاله 4 با سلیمی علی و میرزایی فرامرز. است حاضر همجلّ قوّت نقاط از

است. شده نگاشته ریریهتح هیأت اعضای مشارکت با نیز مقاله دوازده. اندبوده نویسندگان

 اختصاص خود به را مقاالت موضوعات از نیمی حدود اشعار تحلیل و داستانی ادبیات

 منبع 6/23 مقاله هر برای استفاده مورد میانگین که رفته کار به منبع 1657 مجموع در. استداده

 روزآمد نابعم از است بهتر که هستند کتاب ،منابع این بیشتر است. مقبولی میانگین که است

 .شود استفاده نیز...  و نامهپایان مقاله، یعنی

آفاق  ةنجی مجلّسهای علم( به بررسی برخی ویژگی1397پوری و دریانورد ) باوان ،غیبی
تا  13مقاله منتشرشده در مجموع مقاالت از دورۀ  84داختند. از مجموع پر اإلسالمیة احلضارة

ها در بود. بیش از نصف مقالهصورت گروهی نوشته شده مقاله به 51آن،  19 ل دورۀاوّ شمارۀ

ه بود. به ازای هر مجلّ های هیأت تحریریةمقاله از نگاشته 13و  موضوع تحلیل و نقد ادبی
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درصد(  82که عمر بیشتر آنها )حدود  مرجع و منبع استفاده شده 28ز ا ،طبه طور متوسّ ،مقاله

 سال بیشتر بود.   14از 

ات زبان و ادبیات هایی برای ترسیم نقشة علمی مجلّد، هر چند تالشطبق پیشینة موجو

ا این تحقیقات در مراحل ، امّقان این حوزه صورت گرفتهداد علمی مدارک و محقّعربی و برون

جای کار بسیار  ،ات آنسنجی در این حوزه، به ویژه در مجلّلیه است و هنوز تحقیقات علماوّ

ة انجمن ایرانی تولیدات علمی مجلّ سنجی بر روی همةی از نوع علمقیقکنون تح ه تادارد. البتّ

رو از این نظر برای بار و تحقیق پیش کنون انجام نشده زبان و ادبیات عربی از ابتدای نشر آن تا

ة تواند مبنایی برای ارتقای کمی و کیفی این مجلّاست. نتایج این تحقیق میل انجام شدهاوّ

  وزین و معتبر باشد.  

 

 مبانی نظری 
ی ارزیابی و های کمّتوان با استفاده از شاخصالعات علمی عصر حاضر را میحجم عظیم اطّ

فنون  شود.سنجی استفاده میهایی همچون علمسنجش کرد که برای انجام این امر، از روش

دادهای های علمی و برونالیتهای سنجش و ارزیابی فعّترین روشسنجی از متداولعلم

ی مربوط به تولید، های کمّسنجی با استفاده از دادهژوهشی و مدیریت پژوهش است. علمپ

های آن های علمی را توصیف، بررسی و ویژگیتوزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش

ای از علوم است که سنجی حوزهعلم .(174: 1398سهیلی، خاصه و کرانیان، کند )ص میرا مشخّ

دادهای علمی منتشرشده در انواع تحلیل روند رشد علم است و به تحلیل برون هدفش پایش و

های پژوهشی( و آثار تولیدشده از سوی ات و گزارشالعات علمی )مانند مقاالت، مجلّاطّمنابع 

ی و کالن و سطوح فردی و جمعی و حتّ پژوهشگران و مؤسسات علمی مختلف در سطح خرد

 هایروش از ایرشتهبین این حوزۀ(. 302: 2001هود و ویلسون، )پردازد المللی میی و بینمل

 تأثیر گسترش و سطوح و علوم توسعة و رشد معیارهای تعیین ی برایکمّ گیریاندازه و آماری

 (.413: 2001 لیدسدورف،کند )می استفاده بشری مختلف جوامع در آنها

فنون مختلفی  ها واز شاخص، سنجی بر حسب مورد و هدف پژوهشگردر علم

 به باعث علمی همکارییا مشارکت علمی یکی از آنهاست. این نویسندگی همشود. استفاده می

 شودمی -(تألیفیهم) نویسندگیهم شبکة یعنی-پژوهشگران بین اجتماعی شبکة آمدن وجود
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 نمیا فکری همکاری جلوۀ ترینرسمی عنوان به نویسندگیهم(. 79: 1387 ،زاده و دیگرانحسن)

 تولید در نویسنده چند یا دو مشارکت از است عبارت علمی، هایپژوهش تولید در نویسندگان

 فردی انتشار و تولید به نسبت بیشتری کیفیت و یتکمّ با علمی دادیبرون تولید به که اثر یک

و عامل تقویت و  علمی همکاری هایشکل مستندترین و ترینملموس و از شودمی منجر اثر

 اثر یک کیفیت بردن باال در نویسندگیهم (.357: 1392 عصاره، و سهیلی) ستهاوهشغنای پژ

 به نسبت بیشتری تأثیر و نفوذ میزان از مشارکتی علمی کار یک ،نتیجه در و تأثیرگذار علمی

 معموالً نویسنده بیشتری تعداد با به مقاالت که طوری به ؛است برخوردار نویسندهتک آثار

 در عاملی علمی آثار تدوین در جمعی کار و مشارکت (.5202: 2004 نیومن،) شودیم استناد بیشتر

 (.407: 2001  نیومن،) است تولیدشده مدارک محتوای غنای

 رابطه که است سنجیعلم کاربردهای ملههم از ج استنادی تحلیل یا استنادی ةمطالع

 این بر حاکم قواعد مطالعة به و دکنمی بررسی را استنادشونده مدرک و استنادکننده مدرک میان

توان مستقیماً مورد سنجش قرار داد، گرچه محتوای منابع استنادشونده را نمی .پردازدمی رابطه

کرونین و پژوهشگران همچنان معتقدند که تعداد زیاد استنادات دلیلی بر دادوستدِ فکری است )

 قرار دسترس در آسانیبه هم زیرا هستند؛ مطالعه برای جالبی عناصر (. استنادها563: 2008، 1مِهو

مصاحبه و توزیع  چون هاییشیوه برخالف و رسانندنمی آسیبی هاداده اعتبار به هم و دارند

دهنده کمتر است و نیاز به همکاری پاسخدر مطالعه روی آنها نامه، عوامل مزاحم پرسش

استفاده هش نیز مورد قیت پژوفّکرد و موهمچنین تحلیل استنادی برای ارزیابی عمل ندارند.

  .(115: 2018ان، همکارچن و ) استقرار گرفته

ه به تعداد و نسبت ارجاعات )منابع و مآخذ استفاده شده در اثر علمی( هم از جمله توجّ

 فراگیر مطالعة بازنمون علمی اثر تدوین در دیگران آثار به سنجی است. ارجاعهای علمشاخص

 (.25: 1986  2گیبز،-ویلکس و کالرک) است جمعی خرد و استدالل هب او هتوج و نویسنده

-های تأثیرگذاری علمی و عاملی بیترین شاخصعلمی از مهم مقاالتمیزان استنادپذیری 

پذیرفته شدن  ات است. این عامل میزان خوانده ومجلّبدیل در ارزیابی توان و استحقاق علمی 

                                                                                                                                        
1 Cronin & Meho 
2 Clark, H. H., & Wilkes-Gibbs, D. (1986  
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امتیازدهی مجامع علمی به آن  دهد و مبنای مهمّنشان میعة علمی و اعتبار اثر علمی را در جام

تواند خوداستنادی یا دگراستنادی ه استناد میالبتّ(. 680: 2012 1گوئرئرو بوت و مویا آنگون،اثر است )

ان باالی خوداستنادی شده نیست، میزقبول خوداستنادی دقیق و تعیینهر چند میزان قابلباشد. 

برخی  (.240: 2003 2آکسنس،ه به آن است )دگان و نویسندگان خارج مجلّخوانن ه کمنشان از توجّ

زومسور، اند )ی کردهحد تلقّدرصد را خوداستنادی بیش از  20بیش از منابع خوداستنادی 

 (.2020 3پندلبوری و آدامز،

اندرکاران کار دستنجی و کمکسعلم یکی از کاربردهای مهمّه تحلیل استنادی مجلّ

  (.71: 2006 4موئد،است ) ۀ آنگیری در باب نقشة راه آیندی تصمیمات برامجلّ

 

  پژوهش روش

انجام  ، به ویژه تحلیل استنادی،سنجیاین مطالعه نوعی پژوهش کاربردی بوده و به روش علم

 ة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیمجلّاست. جامعة پژوهش تمامی مقاالت منتشرشده در شده

عنوان مقاله و نویسندگان و  339( به تعداد 1396تاکنون )بهار ( 1383)بهمن  از آغاز نشر آن

های دادهاست. برای گردآوری شدۀ این مقاالت بودهشده و استنادهای دریافت اعات دادهارج

به آدرس: علوم ایران )استنادی  نمایةبه سنجی مورد نظر های علمبه شاخصمربوط 

http://sci.isc.gov.ir)ّمتعل ،( ق پایگاه استنادی علوم جهان اسالمISC ) 1396در فروردین ماه 

: به آدرسه )ها همزمان به سایت خود مجلّهت دادبرای افزایش دقت و صحّمراجعه شد. 

http://iaall.iranjournals.ir .های مورد نظر از محاسبات برخی از شاخص( نیز مراجعه شد

افزار نرم 21شده در ویرایش های استخراجداده مستقیم خود پایگاه استنادی به دست آمد و

  محاسبه شد.به کمک آن  دیگرسنجی علمهای شاخصبرخی اس وارد و اسپیاس

این ت در نام و عضوینین بود که پس از ثبتگیری از نمایة استنادی علوم ایران چشیوۀ داده

ة اجلمعی  »وارد کردن عنوان با  «منبع»در کادر « جستجوی پیشرفته»جستجویی در بخش پایگاه، 

                                                                                                                                        
1 Guerrero-Bote & Moya-Anegón 

2 Aksnes 

3 Szomszor, Pendlebury & Adams 
4 Moed  
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انجام شد. با این  ت دیگر، بدون اعمال هیچ محدودی«ة وآداهباللغة العربی  یرانی ة اإلة العلمی  

ی یهاعنوان مدرک )مقاله( بازیابی شد. این مدارک طبق اهداف مختلف به روش 319جستجو، 

   .ندب شدمرتّ ،س میزان استناد به این مدارکمختلف، از جمله بر اسا

-بیست ت اختالفعلّ فقره بود. 339تعداد مقاالت  ،هسایت رسمی مجلّدر مراجعه به وب

استنادی علوم ایران این بود که  تعداد آنها در نمایةسایت با تعداد مدارک در این وبتایی در 

این اختالف از آن رو چندان  بود.ه در این پایگاه نمایه نشدههای اخیر مجلّبرخی شمارههنوز 

ه در دو سال اخیر شدت، مدارک منتشرژه در بحث از استنادپذیری بلندمدّتی ندارد که به وییهمّا

ه مبنای سایت مجلّشده در وبدارک بازیابیگیرند. به هر حال، تعداد منظر قرار نمیچندان مدّ

الگوهای رهای عمده، مانند متغیّها، بر اساس این داده سنجی ما قرار گرفت.محاسبات علم

ای بودن مقاالت(، نسبت ارجاعات به مقاالت، نسبت ای و چندنویسندهنویسندهألیف )تکت

مقاالت شده به استنادها به ارجاعات، نسبت مقاالت استنادهاستنادها به مقاالت، نسبت 

 ص شدند.، نسبت خوداستنادی و نسبت دگراستنادی، و مقاالت پراستناد مشخّاستنادنشده

 

 هایافته
مقاله در این عنوان  339، ات عربیة انجمن ایرانی زبان و ادبیمجلّت الیسال فعّطی دوازده 

توزیع ه را بر حسب لّتعداد مقاالت این مج 1است. جدول شدهشماره منتشر  41طی ه مجلّ

دو نویسنده، سه نویسنده، و چهار ) و چندنویسنده نویسندهتعداد نویسندگان هر مقاله )تک

این نفره در تدوین مقاالت  های این جدول، مشارکت دوطبق داده .دهدنشان می ((نویسنده

نویسنده را  ه، اگر تعداد مقاالت تکالبتّ هود است.شدرصد مقاالت( م 46مقاله ) 157ه در مجلّ

درصد مقاالت( با  64مقاله ) 216مقایسه کنیم، نویسنده(  )چندبا مقاالت بیش از یک نویسنده 

   د. انمشارکت علمی تدوین شده
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 . فراوانی و درصد توزیع مقاالت بر حسب تعداد نویسندگان1جدول 

  چندنویسنده نویسندهتک 

 چهار سه دو جمع

    13 46 157 123 تعداد

339 216 

  4 14 46 36 درصد

100 64 

 

نشان ه سنجی را برای برونداد علمی مجلّمعل های مهمبرخی شاخصاندازۀ  2دول ج

 است.شدهو محاسبه اخذ  ایرانعلوم استنادی ة از نمای دهد که عمدتاًمی

 عربی ة انجمن ایرانی زبان و ادبیاتمجلّ مقاالتسنجی های علمشاخص. 3جدول 

 

 

 

 شاخص

 

ت )برونداد علمی(
مقاال

 

ت داده
ارجاعا

شده
 

ت
در مقاال

 

ت به 
ت ارجاعا

نسب
ت 

مقاال
 

ی 
استنادها

داد
ه

ت
شده به مقاال

 

نس
ت استناد

ب
ت
ا

 
ت
به مقاال

ت 
ت استنادها به ارجاعا

نسب
 

ی استناد
ت دارا

مقاال
 

ت بدون استناد
مقاال

 

 به 
 استناد

ی
 دارا

ت
 مقاال

ت
نسب

ت 
مقاال

بدون استناد
 

استناد
 

درون
ی(

مجلّه )خوداستناد
 

استناد برون
ی(

مجلّه )دگراستناد
 

ی به 
ت خوداستناد

نسب
کل استنادها

 

  31 14  314 25   45  7127 339 تعداد

 31/0   08/0   006/0 13/0  21   نسبت

 

 7127 ،)با احتساب موارد همپوشان( همقال 339این  عداد ارجاعات مورد استفاده در کلّت

دیگر سخن، هر  به. است 21نسبت ارجاعات به مقاالت دهد نشان می که استبودهارجاع 

 45از دیگر سو، به این مقاالت فقط . استارجاع استفاده کردهفقره  21ط از مقاله به طور متوسّ

و این  13/0 فقط سهم هر مقاله در دریافت استناداست؛ به عبارت دیگر، استناد انجام شدهبار 

مقاله دارای  13مقاله فقط  100یا از  استناد است 13/0فقط  سهم هر مقالهن است که آبه معنای 
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آید. سهم استنادات به یای جالب به دست میجهبا مقایسة سهم ارجاع و استناد نت .انداستناد بوده

است؛ یعنی به ازای  006/0شده در این مقاالت تنها در مقایسه با ارجاعات استفاده این مقاالت

مدرک  6اند، تنها ه از آنها استفاده کردهاعی که نویسندگان مقاالت این مجلّفقره ارج 1000هر 

فرض است که به هر مقالة این نسبت و سهم با این پیشه البتّ. اندبه این مقاالت استناد داده

 45های این جدول، باشد؛ در حالی که بر اساس یافتهشده فقط یک استناد داده شدهدادهاستناد

برخی مقاالتِ دارای و از این رو،  دریافت کردهدرصد مقاالت(  7)حدود مقاله  25استناد را 

ضمناً، نسبت مقاالت دارای استناد به مقاالت اند. کردهبیش از یک بار استناد دریافت  ،استناد

مقالة دارای  8مقالة بدون استناد تنها  100دهد در برابر است که این نشان می 08/0بدون استناد 

 استناد وجود دارد. 

داده )ای همجلّفقره استناد برون 31مقاالت  استناد دریافتی این 45از ، 2های جدولطبق داده

از داده شده ) ایهمجلّد خوداستنادی یا استناد درونفقره استنا 14و  (ات دیگروی مجلّشده از س

استنادهای  کلّم سواست. به دیگر سخن، حدود یکبوده (هسوی نویسندگان مقاالت خود مجلّ

  .استای بودههمجلّدرصد استنادها( درون 31دریافتی )حدود 

 ،هدر این مجلّ کنندۀ استناددریافت ةمقال 25از میان ، های نمایة استنادی علوم ایرانطبق داده

مقاله فقط دو استناد  9بعد از آن، و  دریافت کردهاستناد  4 و یک مقالةاستناد  5 فقط دو مقالة

شناختی صات کتابمشخّاند. عنوان( فقط یک استناد داشته 13بیشتر مقاالت ) اند.داشتهدریافت 

در حکم سه مقالة دارای بیشترین استناد )استناد  4یک مقالة دارای و استناد  5دو مقالة دارای 

به  است( ات تطبیقی( و نویسندۀ دو تای آنها یکسانای )ادبیّرشتهاتّفاقاً موضوعشان بینکه 

   گونه است:  اینترتیب 

پنجم.  تا سوم قرن عربی متون و شاهنامه در حکمت مقایسة (.1383سبزیانپور، وحید ) 

  .148- 127 ،(1 )شماره 1 دوره ،للغة العربیة و آداهبایرانیة اإلمعیة العلمیة اجل جملة

 از زداییآسیب راستای در مهم گامی: اسالمی تطبیقی ادبیات نظریة (.1388پروینی، خلیل )

  80- 55 ،(14 )شماره 6 دوره ،للغة العربیة وآداهبایرانیة اإلجملة اجلمعیة العلمیة  .تطبیقی ادبیات

 .دهخدا حکم و امثال کتاب عربی هایحکمت منابع بازشناسی(. 1384یانپور، وحید )سبز

  .68- 55 ،(3 شماره) 1 دوره ،للغة العربیة وآداهبایرانیة اإلجملة اجلمعیة العلمیة 
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 گیریبحث و نتیجه
ات عربی ة انجمن ایرانی زبان و ادبیمجلّداد علمی هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی برون

برای ترسیم راه آتی آن در روند  -به ویژه تحلیل استنادی-سنجی منظر چندین شاخص علم از

 است.بودهه با این مجلّمرتبط موضوعات توسعة علمی 

ه از نظر میزان همکاری علمی داد علمی این مجلّت برونیّوضعآمده، دستطبق نتایج به

و  مطلوب( ه عمدتاً دو نویسندهلبتّو ا درصد مشارکت دو یا چند نویسنده64)با نویسندگان 

، ( روند انفرادی حاکم بوده1392نسبت به قبل که طبق گزارش احمدی، سلیمی و فتحی )

ه گرایش و روحیة مشارکت نویسندگان این مجلّ که دهدنشان میگیر است. این امر چشم

هی را در تدوین روند کار گرو ،ه باید با سازوکارهایی مناسبو مجلّ دارند جمعی در کار علمی

دارای بیش از  ه تقویت این مشارکت برای تدوین مقاالت. البتّکند همچنان حفظمقاالت خود 

  .شودوصیه میتو در نتیجه، افزایش مشارکت علمی نویسنده  دو

ارجاعات مورد ط متوسّ باال بودنهم مطلوب است. ه این مجلّتعداد ارجاعات مقاالت 

شده تدوین حتوایو مستدل بودن م ی مطالبه نشان از غنامجلّ استفاده در تدوین مقاالت این

جو لنگرودی، نژاد چمازکتی، میرحقعلیو ( 1392پژوهش احمدی، سلیمی و فتحی )در  .دارد

تأیید ه ع به انواع متون علمی در این مجلّتعداد زیاد ارجانیز ( 1393رحیمی و کهندل جهرمی )

فرصت بازنمون و رواج آن را در  ،بالقوهبه صورت  ،هغنای منابع و مراجع مجلّ .استشده

  کند.جامعة علمی بیشتر می

-های اصلی دستاز دغدغههمواره ه به این مجلّ دهیو نسبت استنادتاثیرگذاری میزان 

هنوز استنادپذیری جا، هدهد، به رغم این دغدغة بنتایج نشان می است.ه بودهاندرکاران این مجل

در کم بودن ضریب تأثیر این مجلّه بوده و  و این یک عامل مهم یار کمه بسمقاالت این مجلّ

 ای( است.همجلّ درون خوداستنادی )استناد بسیار کم، سهم بخشی از این میزان به عالوه، هست. 

است، ای بودهرشتهه بینة پراستناد این مجلّه به این نکته و این که موضوع عمدۀ چند مقالبا توجّ

ای و نوپدید را در رشتهه موضوعات بیننویسندگان، هیأت تحریریه و داوران مجلّ شوده میتوصی

رسد دستور کار قرار دهند تا استنادپذیری مقاالت، به ویژه دگراستنادی افزایش یابد. به نظر می

ه آغاز های اخیر مجلّکارآفرینی در شمارهسازی و ثاری ارزنده در تجاریآاین گام با انتشار 

باشد تا ر فضای علمی مجازی هم حضور داشتهه باید برای استنادپذیری بیشتر دمجلّ ت.اسشده
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های کنونی جذب مخاطب و تبلیغ به مدد روشپذیر و خوانده و استناد شود؛ چرا که بیشتر رؤیت

فی و نشر و ترویج است تا وسعت معرّات گذاشتههای نوین، فرصت زیادی در اختیار مجلّفناوری

 یشتر کنند و استناددهی به مقاالت خود را افزایش دهند. خود را ب

 های خاصّهای فارسی دشواریهه شمارش و محاسبة دقیق تعداد استنادات در مجلّالبتّ

ی اصلی گام و متولّسی( به عنوان پیشاسخود را دارد و پایگاه استنادی جهان علوم اسالم )آی

ها بیانگر آن است پایگاه و بررسی موردی سایر مجلهرود و مراجعه به این این کار به شمار می

ات . پایین بودن ضریب تأثیر مجلّنامه نیستکه پایین بودن تعداد استنادات محدود به این فصل

له وب آو های بین المللی )از جمات نمایه شده در پایگاهدر این پایگاه در مقایسه با مجلّ

 عاست.ساینس( دلیلی بر این مدّ

گیری نایی علمی برای تصمیممب ،بالقوهبه صورت تواند صل از این پژوهش مینتایج حا 

رو و سبک و  روندهای پیشدر اندرکاران آن قرار دهد تا در اختیار دست همجلّاین  دربارۀ

توانند از نتایج این ویسندگان و پژوهشگران میآن بازاندیشی کنند. نمشارکت علمی سیاق 

اثرگذار بهره ببرند. به  و نشر آثار خود در این مجلّةت استنادپذیر موضوعاتحقیق برای تعیین 

صی داخلی برای تخصّ داد علمی یک مجلّةعالوه، این مقاله الگویی برای ارزیابی برون

 .کندپژوهشگران فراهم می

علمی و کمک به توسعة زبان و برای اثرگذاری ه اندرکاران این مجلّخر این که دستنکتة آ

افزایش کاری برای  و باید ساز ،جامعة علمی فی دستاوردهای خود بهبی و نیز معرّادبیات عر

  .کننداتی عملی وداد علمی خود تدوین استنادپذیری برون
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من منظار  ةمجلة الجمعیة اإليرانیة للغة العربیة وآدابها العلمی اتنقد إنتاج
 المؤشرات العلمیة

  نوع المقالة: أصیلة
 4، جواد کارخانه3، حیدر مختاري2، إبراهیم نامداري*1إسماعیل نادري

 نور، إیران ا اجامعة بیا يف قسم اللغة العربیة وآداهبمساعد أستاذ . 1
 يف قسم اللغة العربیة وآداهبا اجامعة بیا  نور، إیرانمساعد أستاذ  .2
 يف قسم اللغة العربیة وآداهبا اجامعة بیا  نور، إیرانمساعد أستاذ  .3
 يف قسم اللغة العربیة وآداهبا اجامعة العلو  واملعارف القرآنیةأستاذ مساعد  .4

 
 صملخ  ال
نتا  وتوویر العلم عل  املستوی ن اجلئي  واللل  وو العامل اإليف جمال القیاس ومراقبة عملیة  أو علم العلو  لعلمتقییم ا إن  

يف حتدید وحتلیل بعض مؤشرات املعرفة العلمیة  إلی احلاسم يف حتدید آلیة اإلنتا  العلم . تسعی وذه الدراسة العلمیة
حىت  1383فی عا  ة اجلمعیة اإلیرانیة للغة العربیة وآداهبا من بدایة نشروا لجم املنشورة يف قاالت(املاإلعدادات العلمیة )

من من خالل استخرا  البیانات  ضا  أیمجع البیانات وحتلیلها بالرجوع إىل املوقع الرمس  للمجلة و  . یتم  1395هنایة عا  
املسامهة العلمیة ملؤلف   ت النتايج أن  . أظهر 1396من فهرس االستشهادات للعلو  اإلیرانیة يف ربیع عا  مقاله  339

قلة االستشهاد هبذه اجمللة وکثرة االستشهاد الذايت املقاالت کثریة. املقاالت يف وذه اجمللة وعدد املراجع املستخدمة يف جتمیع 
وأصحاب  املشرف نمن الضروري زیادة آلیة االقتباس يف جدول أعمال و . أمر جدیر باالوتما  )االستشهاد ب ن اجمللة(

 .املصلحة يف وذه اجمللة وغریوا من اجملالت املشاهبة
 
 .مجعیة اللغة العربیة وآداهبا ،م العلو عل ،اللغة العربیة وآداهبا ،حتلیل االقتباس :الرئیسةكلمات ال
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Abstract 
Science is a field of measuring and monitoring the process of production of science 

and development at micro and macro levels is the deciding factor for determining 

the mechanism of scientific output. The purpose of this scientific study to determine 

some scientific knowledge and its analysis indicators in the scientific output 

(articles) of the magazine of the Association of Iranian Language and Arabic 

Literature from the beginning of its publication (1383) until the end of 1395. The 

data are collected and analyzed by referring to the official website of the journal and 

also by extracting the data from the citation index of Iranian sciences in the spring of 

1396 amounted to 339 papers. The results showed that the scientific contribution of 

the authors of the articles in this magazine and the number of references used in the 

compilation of articles is high. The point worthy of attention is the lack of citation to 

this magazine and the high self-citation (in-citation citations). It is necessary to 

increase the citation mechanism and be considered by directors and stakeholders of 

this magazine and other similar journals. 
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