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چکیده 
این پژوهش با هدف بررسی شاخصهای مختلف همتألیفی نویسندگان مجله انجمن ایرانیی زبیان و
ادبیات عربی در سال  2012تا  2013صورت گرفتهاست .نتایج نشان میدهد که در این دو سیال 60
مقاله به چاپ رسیده که  40مقاله به زبان فارسی و  20مقاله به زبان عربی نوشته شیدهاسیت .دیدود
 60درصد مقاالت با مشارکت دو نویسنده انجیام شیده و نشیاندهنیده نن اسیت کیه  78درصید از
نویسندگان مجله ،روابط همنویسندگی دارند .میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتیر از 0/5
بودهاست که نشاندهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این مجله است .تعیداد
 42مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یی دانشیگاه تیألیف شیده و تنهیا در تیألیف  11مقالیه،
نویسندگانی از دانشگاههای مختلف با هم همکاری نمودنید و ایین بییانگر نِیودک همکیاری گروهیی
بیندانشگاهی نویسندگان است .دانشگاههای تربیت مدرس ،خیوارزمی و رازی هرکیدام بیا  6مقالیه
به طور مشترک در جایگاه نخست بیشترین تولید مقاله ایستادهاند .کِری روشنفکر با  3مقاله تیألیفی
به عنوان پرکارترین نویسندة این مجله شناخته میشود .میانگین استناد برای هر مقاله  24/15اسیتناد و
برای هر شماره  181/12استناد است.
کلیدواژهها :مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی؛ همتألیفی؛ نمایه استنادی علوم جهان اسالم.
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مقدمه 
در وضعیت کنیونی و رشید فزاینیده ارتِاطیات همیهجانِیه در فراسیوی مرزهیای جفرافییایی،
متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتِاطات بیشتر و همکاری علمی روی نورند،
چراکه ی

فرد متخصص بهندرت میتواند تمام تخصیص ،مهیارت ،منیاب و امکانیات الزم را

برای غلِه بر مشکالت پژوهشی موجود در چنین وضعیتی داشته باشید

(ردیمیی و فتیادی:1386 ،

 .)236از لحاظ تاریخی ،همتألیفی در ابتدا در دوزههای علیوم و علیوم اجتمیاعی بیشیتر میورد
توجه قرار گرفت ،اما در سالهای اخیر (بهخصوص از دهه  1990به بعد) در دوزههیای دیگیر
ازجمله کتابداری و اطالعرسانی روندی رو به افزایش داشتهاست .درعیندال ،تحقیقات ملیین

1

نشان میدهد که بهطورکلی ،تألیف مقاالت مشترک در دیوزه علیوم اجتمیاعی بسییار کمتیر از
سایر دوزههای علوم است و در علوم انسانی و اجتماعی ،مقاالت درکل ،تی نویسینده هسیتند
(ملین ،2004 ،نقل در دریری و نیکزاد .)826 :1390 ،ازننجاکیه بررسیی عملکیرد نشیریات ،بخشیی از
ترسیم نقشه علمی در هر جامعهای است ،چنین بررسیهایی مشخصکننده میزان اهمیت تعامل
بین مؤسسات از ی

طرف و محققان با همکاران از طرف دیگر است .ازننجاکه مجلیه انجمین

ایرانی زبان و ادبیات عربی یکی از مجالت معتِیر بیا سیابقهای دیرینیه و دارای رتِیه علمیی ی
پژوهشی است و رتِه این مجله در میان مجالت عربی کشور به لحاظ ضیریب تیأریر ،بیاالترین
رتِه و در میان کل مجالت عربی نمایهشده در پایگاه  ISCرتِه هشتم است ،انگیزهای شد تا بیا
استفاده از روشهای کمّی به تحلیل علمسنجی این مجله پرداختیه شیود ،و بررسیی همکیاری
گروهی نویسندگان این مجله مورد توجه قرار گیرد.

هدفکلیپژوهش 
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،تحلیل تولیدات علمی مجله انجمن ایرانیی زبیان و ادبییات
عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر بازه زمانی  2012تا  2013است.

1. Melin
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پرسشهایپژوهش 

پژوهش داضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1تعداد و روند تولیدات علمی نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر بازه زمانی  2012تا  2013چگونه است؟
 .2وضعیت زبانی مقاالت تألیفی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چگونه است؟
 .3وضعیت مشارکت نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیی بیه تفکیی

مرتِیه

علمی چگونه است؟
 .4الگوی مشارکت و نسِت تولیدات انفرادی و مشارکتی نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان
و ادبیات عربی چگونه است؟
 .5توزی مشارکت دروندانشگاهی و بینمؤسسهای نویسندگان مجلیه انجمین ایرانیی زبیان و
ادبیات عربی چگونه است؟
 .6شاخص همکاری نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چگونه است؟
 .7درجه همکاری نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چگونه است؟
.8

ضریب همکاری نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چگونه است؟

 .9پرتولیدترین دانشگاه در تألیف مقاالت مجله انجمن ایرانی زبان ایرانی ادبیات عربیی کیدام
است؟
 .10پرکارترین نویسنده مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چه کسی است؟
 .11نقشه علمی روابط هم نویسندگی و مشارکت سازمانی نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبیان
و ادبیات عربی چگونه است؟
 .12میزان استناد به مناب عربی ،فارسی و التین و نیز میانگین استناد به مقالیه در مجلیه انجمین
ایرانی زبان و ادبیات عربی چگونه است؟

روشانجامپژوهش 
پژوهش داضر با رویکرد علمسنجی اسیت .جامعیه پیژوهش را مقیاالت منتشرشیده در مجلیه
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در بازه زمانی  2012تیا  2013تشیکیل مییدهید .دادههیا در
فروردین  1393از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  ISCجستوجو شد .تمیامی مقیاالت ایین
99

مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.33زمستان1393

مجله از طریق کاوش در بخش جستوجوی پیشرفته نماییه اسیتنادی علیوم اییران بیه دسیت
نمدهاست .در بخش تحلیل پایگاه ،با استفاده از ابزارهای علمسنجی ،برترین نویسنده و برتیرین
مؤسسه به دست نمد و مقاالت شماره های مجله به تفکی
مشارکت نویسیندگان بیه تفکیی

بررسی شد .عالوه بر این ،وضعیت

مرتِیه علمیی و نییز الگیوی مشیارکت انفیرادی و گروهیی

نویسندگان بررسی شید .همننیین وضیعیت ضیریب همکیاری ،شیاخص همکیاری و درجیه
همکاری نویسندگان مجله انجمن نیز محاسِه شدهاست که برای محاسِه ننها از فرمول ضیریب
مشارکت نجی فیروکی ،بورل و تگ )1386( 1استفاده شد .برای انجام تحلیل نمیاری و ترسییم
جدولها و نمودارها از نرمافزار اکسل ،2و برای نشان دادن روابط همنویسندگی و ترسیم نقشیه
علمی نن از نرمافزار پاژک 3استفاده شد.

پیشینهپژوهش 
عِدالمجید ( )1385در بررسی  953مقاله رشتة کتابداری و اطالعرسیانی در مجیالت علمیی ی
پژوهشی و علمی ی ترویجی در سالهای  1379تا  1383بیه ایین نتیجیه رسیید کیه تقریِیا 80
درصد مقاالت ت نویسنده هستند و تنها  20درصد مقاالت بهوسیلة دو یا بیش از دو نویسینده
نگاشته شدهاند که همکاری گروهی نویسندگان برای هر مقاله به طور متوسط برابر با  0/09بیه
دست نمد.
میرزایی و همکاران ( )1387در پژوهشی بیا عنیوان «تحلیلیی گیزارشگونیه از مقالیههیای
چاپشده در مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» به ارزیابی مقاالت شمارههیای  1تیا 10
مجله پرداختند و نتایج پژوهش ننها نشان داد که از میان  85مقاله 37 ،مقاله به زبان عربی و 48
مقاله به زبیان فارسیی چیاپ شیدهاسیت کیه در نگیارش ایین تعیداد مقالیه 112 ،نویسینده از
دانشگاه های کشور و با رتِه های علمی باالتر از دانشیجوی دکتیری در نوشیتن ننهیا مشیارکت
داشتهاند .مهم ترین موضوعات این مقاله ها ،نموزش زبان و زبانشناسی ،ادبیات معاصر ،ادبییات
1. Ajiferuke, Burell, Tague
2. Excel
3. Pajek
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تطِیقی و نقد ادبی بود .همننین پژوهش ننها بیانگر نن اسیت کیه مقیاالت ارسیالی بیه مجلیه
انجمن معموال دارای ایرادهایی همنون فقدان استناد بیه مقیاالت علمیی ،ناگوییایی و تناسیب
نداشتن عنوان مقاالت ،نداشتن چکیده رسا ،نِود مسیئله پیژوهش قابیل طیر و ابهیام و گوییا
نِودن زبان نوشتاری مقاالت بود.
دانییش و همکییاران ( )1388در پییژوهش خییود بییه بررسییی مقییاالت دییوزه کتابییداری و
اطالعرسانی در پایگاه امرالد 1طی سالهای  2003–2005پرداختند .یافتههای ننان نشان میدهد
که  8320مقاله بیا همکیاری  10760نویسینده منتشیر شیدهاسیت .ننیان همننیین بیه بررسیی
پرتولیدترین نویسنده ،پرتولیدترین کشور ،پرتولیدترین مراکز پژوهشی و پرتولیدترین مجیالت
پرداختند .ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایین دیوزه  0/08بیود و ایین دیاکی از نن
است که نویسندگان این دوزه عالقه چندانی به مشارکت گروهی نداشتند.
طاهری نیا و بخشی ( )1388در مقاله ای با عنوان سنجش تولییدات علمیی گیروه زبیان و
ادبیات عربی به ارزیابی کیفی و کمّی مقیاالت ایین گیروه در سیالهیای  1382-1386در ده
مجله علمی ی پژوهشی علوم انسانی پرداختهاند .یافتهه ای این پژوهش نشان داد که مقیاالت
عربی سالیانه رشد ناهمگونی دارد و سرانة هر عضو هیئتعلمیی تنهیا  1/46مقالیه اسیت ،و
نویسندگان به کارهای انفرادی تمایل بیشتری دارند .مقاالت بیشتر به مناب قدیمی استناد داده
شدهاست.
قان و ردیمی ( )1390در مقالهای شش مجله علمی ی پژوهشی انگلیسیزبان دوزه فنیی و
مهندسی ایرانی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای ننها نشان داد که  75/4درصید مقیاالت بیا
همکاری نویسندگان ایرانی و  24/6درصد با مشارکت نویسیندگانی از  25کشیور دنییا انتشیار
یافتهاست .در تولید  367مقاله 1052 ،نفر مشارکت داشتند .دانشیگاه علیم و صینعت اییران در
صدر پرکارترین دانشگاهها و مؤسسات قرار دارد.
همایی و همکاران ( )1390در مقاله ای به تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه معرفیت فلسیفی
پرداختند .دادههای ننها نشان میدهد که  135مقاله به صورت انفرادی و  41مقاله بیهوسییلة دو
نویسنده و تنها ی

مقاله با همکاری سه نویسنده تیألیف شیدهاسیت .مجمیوع اسیتنادها 3846
1. Emerald
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استناد و میانگین نن برای هر مقاله  21استناد بودهاست .در بیین منیاب اطالعیاتی ،کتیا هیا بیا
 )%89/23( 3432استناد بیش از سایر مناب مورد استناد قرار گرفتیه و منیاب بیا زبیان عربیی بیا
 )%47/50( 1827استناد باالتر از مناب فارسی و التین بودهاست.
عسکری ( )1391در تحقیقی  85مقالة علمی ی پژوهشی زبیان و ادبییات عربیی را ارزییابی
نموده و وضعیت استنادی مقاالت را نقد و بررسی کرد .نتایج این پیژوهش دیاکی از نن اسیت
که معیارهای الزم در اکثر مقاالت رعایت نشدهاست.
ادمییدی و همکییاران ( )1392در مقالییه ای بییا عنییوان «تحلیییل اسییتنادی و روابییط
هم نویسندگی مقاله های مجلة عل می ی پژوهشی انجمن ایرانی زبیان و ادبییات عربیی» بیه
بررسی کمّی مقاالت شماره های  1تا 20این مجله پرداخته ا ند .نتایج این مقاله نشان داد 13
درصد نویسندگان بیشتر از  40درصد مقاالت را به نگارش درنورده اند؛ میانگین استناد هر
مقاله  22/04استناد بوده و بیشتر به مناب قدیمی استناد شده 76 ،درصد مقاالت به صورت
انفرادی نوشته شده است .همننین ضریب همکاری و روابط علمی نویسندگان ایین مجلیه
در سطح پایینی است.
مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی یکی از مجالت مهم و معتِر رشته زبیان و ادبییات
عربی است و بر اساس گزارش پایگاه اسیتنادی علیوم جهیان اسیالم ) (ISCدر نهمیین جلسیه
شورای راهِری  ISCمورخ  19بهمنماه  1392کیه اعتِیار  1835نشیریه میورد تصیویب قیرار
گرفت ،مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (اجلمعیة اإلیرانیة للغةة العرییةة آداهبة ) بیا ضیریب
تأریر  %122باالترین ضریب تأریر مجالت علمی ی پژوهشی عربی داخل کشور را به دست نورد
و در میان تمام مجالت عربی جهان عر

در رتِه هشتم قرار

گرفت (سایت پایگیاه اسیتنادی علیوم

جهان اسالم) .ازاین رو بررسی و تحلیل استنادی مقاالت این مجله مهم بیه نریر مییرسید تیا بیا
نشکار نمودن نقاط ضعف و قدرت مجله ،در صدر بهترین مجالت علمی ایران و دتیی جهیان
اسالم قرار گیرد.



یافتهها 
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در این قسمت سعی شدهاست از طریق نمار توصیفی و بیا کمی

جیدولهیا ،توزیی فراوانیی

دادههای بهدستنمده بررسی شود .در جدول شماره  1تعداد مقاالت مجله انجمن ایرانیی زبیان
و ادبیات عربی در سالهای  2012–2013در نمایه استنادی علوم ایران بررسی شد.
جدول شماره  .1تعداد مقاالت مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در سالهای 2012–2013
شمارههایمجله 


مقاالت 

21

8

22

8

23

8

24

7

25

7

26

7

27

7

28

8

کل 

 60

همانطور که در جدول شماره  1مالدره میشود ،مجله انجمین ایرانیی زبیان و ادبییات عربیی در
سالهای  2012تا  2013میالدی 8 ،شماره منتشیر و نریم انتشیار را رعاییت کیردهاسیت .در دو سیال
موردبررسی  60مقاله در شمارگان مجله منتشر شده ،و به طور میانگین در هر شماره  7/5مقاله به چاپ
رسیدهاست که از مجموع مقاالت 40 ،مقاله به زبان فارسی و  20مقاله به زبان عربی نوشته شدهاست.
در جدول شماره  2و نمودار شماره  1فراوانی تعداد نویسندگان مجلیه انجمین بیه تفکیی

مرتِیه

تحصیلی ننها نمدهاست .همانگونیه کیه مشیاهده مییشیود در  8شیماره موردبررسیی ،سیهم اعضیای
هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات عالی 57 ،درصد از کل مقاالت منتشرشده در این دو سال بودهاست.
همننین دانشجویان مقط دکتری  14/11درصد و دانشجویان و فارغالتحصییالن کارشناسیی ارشید در
 20/21درصد از مقاالت منتشرشده ،سهم داشتهاند.
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کارشناسی
ارشد25,
Series1,
دانشجوی

Series1,
اعضای

…دکتری,

…هیات

نمودار شماره  .1فراوانی میزان مشارکت نویسندگان بهتفکیکمرتبهعلمی 

با نگاهی به جدول شماره  3میتوان دریافت الگیوی مشیارکت نویسیندگان در سیالهیای
 2012تا  ،2013دیاکی از نن اسیت کیه پیژوهشهیا بیشیتر بیا همکیاری دو نویسینده انجیام
گرفتهاست؛ یعنی  60درصد از مقاالت مجله انجمن در این دو سال بیا مشیارکت دو نویسینده
تألیف شدهاست .عالوه بر این  21/67درصد مقاالت ت نویسنده بوده و مقیاالت بیا همکیاری
سه نویسنده 15 ،درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .3الگوی مشارکت نویسندگان در تألیف مقاالت گروهی
تعدادمقاالت

تکنویسنده


دونویسنده 

سهنویسنده


چهارنویسنده

60

13

36

9

2

درصد مشارکت

21/67

60

15

3/33

به عِارت دیگر می توان گفت بیش از نیمی از مقاالت مجله انجمن در سالهیای  2012تیا
 2013با همکاری دو نویسنده به نگارش درنمیده اسیت .ایین نمیار نشیاندهنیده مییزان بیاالی
همکاری علمی نویسندگان در تولید مقاالت مجله انجمن است و بیانگر نن است که  78درصد
از نویسندگان مجله ،روابط همنویسندگی دارند.

شاخصهمکارییاCI= :CI

𝐾∑
𝑗𝐹𝑗=1 𝑗.
𝑁

برای محاسِه شاخص همکاری یا میانگین تعداد نویسیندگان مقیاالت در هیر سیال ،از فرمیول
شاخص همکاری یا  CIبرای هر سال ،به طور جداگانه ،استفاده شدهاسیت .همیانگونیه کیه در
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جدول شماره  6مشاهده میشود ،روند مشارکت نویسندگان در سالهای  2012و  2013نسیِتا
یکسان بوده و تنها شاخص همکاری شیمارههیای  26و  27مجلیه کمیی پیایینتیر از مییانگین
بودهاست .میانگین شاخص همکاری در هر مدرک  2بودهاسیت .بیه بییان دیگیر نویسینده هیر
مدرک دو نفر بوده است و این نمار داکی از نن است که نویسندگان تمایل بیشتری به همکاری
در تألیف مقاالت داشتند.
جدول شماره  .4شاخص همکاری گروهی نویسندگان به تفکی

شمارگان مجله

شمارههایمجله


شاخصهمکارینویسندگان

21

2/125

22

2

23

2/125

24

2

25

2/428

26

1/714

27

1/571

28

2

میانگین

2


درجههمکارییا:DC

𝑓1
𝑁

DC= 1-

 =𝑓1تعداد مقاالت تحقیقاتی دارای ی

نویسنده که در دوره زمانی مشخصی در یی

زمینیه

منتشر شدهاند.
 =Nتعداد کل مدرک تولیدشده در سال

X

برای محاسِه نسیِت مقیاالت دارای چنید نویسینده (چندنویسیندگی) از شیاخص درجیه
همکاری یا  DCاستفاده شد .این شاخص نشاندهنده نسِت مقاالت دارای چند نویسنده به کل
مقاالت مجموعه موردبررسی است .همانگونه که در جدول شماره  7مشاهده میشیود ،درجیه
همکاری نویسنده در دو سال موردنرر تقریِا یکسان است و در این میان شیمارهیای  24و 25
مجله ،باالترین درجه همکاری را دارند که نشان میدهید نویسیندگان ایین دو شیماره گیرایش
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بیشتری به همتألیفی داشتند .درکل باید گفت میانگین درجه همکیاری نویسیندگان در ایین دو
سال 0/53 ،است.
جدول شماره  .5درجه همکاری گروهی نویسندگان به تفکی

شمارگان مجله

شمارههایمجله


درجههمکارینویسندگان

21

0/87

22

0/75

23

0/87

24

1

25

1

26

0/57

27

0/57

28

0/62

میانگین

0/53

ضریبهمکارییا CC
برای محاسِه ضریب همکاری از فرمول زیر استفاده شدهاست:
𝑘

𝑗𝐹 1
.
)
𝑁 𝑗

( ∑ 𝐶𝐶 = 1 −
𝑗=1

 =Jتعداد نویسندگان مشارکتکننده در تولید ی

مدرک

𝑗𝐹=فراوانی مدارک دارای  Jنویسنده
 =Nتعداد کل مدرک تولیدشده در سال

X

 =Kباالترین تعداد نویسندگان مشارکتکننده در تولید مدرک در سال

X

برای محاسِه ضریب همکاری یا نسِت همکاری نویسندگان از شاخص ضیریب همکیاری
 CCاستفاده شدهاست .ضریب همکاری بیانگر نسِت همکاری میان نویسندگان مقیاالت اسیت.
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در نوسان است که هرچیه از 0/5

الزم به ذکر است که مقدار ضریب مشارکت بین صفر و ی

بیشتر باشد ،داکی از نن است که همکاری گروهی بین نویسندگان در سطح مطلو تری قیرار
دارد و هرچه به عدد صفر نزدی تر باشد ،نشاندهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین
نویسندگان است(معرفت و همکاران.)283 :1391 ،بر اسیاس دادههیای جیدول شیماره  6ضیریب
همکاری نویسندگان شماره  25نسِت به سایر شمارگان موردبررسیی بیشیتر بیوده و بیالعک
نویسندگان شماره  28مجله کمترین ضریب مشارکت را داشتهاند .بر اساس نتایج بهدستنمیده،
میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتر از  0/5است که نشاندهنیده ضیریب مشیارکت
ضعیفی است.
جدول شماره  .6ضریب همکاری گروهی به تفکی

شمارگان مجله

شمارههایمجله


ضریبهمکارینویسندگان

21

0/47

22

0/33

23

0/46

24

0/5

25

0/57

26

0/11

27

0/28

28

0/01

میانگین

0/34


ویسندگیبینمؤسسهای 

روابطهمن

در جدول شماره  7همکاری علمی پژوهشگران مشخص شدهاست که در این رابطیه ،بیشیترین
همکاری علمی بین پژوهشگران از ی

دانشگاه بودهاست و نتیایج نشیان داده محققیان بیشیتر

تمایل دارند با پژوهشگران از دانشگاه خود مشارکت داشیته باشیند و مقیاالت گروهیی تیألیف
کنند و نسِت مشیارکت گروهیی نویسیندگان بیینمؤسسیهای در مجلیه انجمین کمتیر اسیت.
همانگونه که جدول شماره  7نشان میدهد میتوان گفت نویسندگان مجله انجمن تمایل دارند
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با محققان دانشگاه خود کارهای پژوهشی انجیام دهنید و مقالیه تیألیف نماینید و کمتیر دییده
میش ود که استاد و یا دانشجویی با استاد یا دانشیجوی دانشیگاه دیگیر بیا همکیاری هیم و بیه
صورت مشترک مقاله تألیف کند .با توجه بیه جیدول شیماره  ،7در سیالهیای  2012و 2013
تعداد  42مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از ی

دانشگاه تألیف شده و تنهیا در تیألیف 11

مقاله ،نویسندگان از دانشگاههای متفاوت با هم مشارکت داشتهاند .این نشان از نِیودک همکیاری
گروهی بیند انشگاهی نویسندگان رشیته زبیان و ادبییات عربیی اسیت و بییانگر نن اسیت کیه
پژوهشگران این رشته تمایل دارند در تولیدات علمی با پژوهشگرانی از دانشگاه خود همکاری
کنند.
جدول شماره  .7توزی فراوانی مشارکت نویسندگان همدانشگاهی و بینمؤسسهای
شمارهها


همدانشگاهی


دانشگاههایمختلف


21

6

1

22

5

1

23

6

1

24

7

0

25

5

2

26

3

1

27

4

0

28

1

4

29

5

1

کل

42

11

یکی از معیارهای ارزیابی تولید دانش ،انتشار مقاالت پژوهشی ،در مجالت معتِر داخلیی و
خارجی است .در طی دو سیال موردبررسیی 27 ،دانشیگاه در تولیید  60مقالیه مجلیه انجمین
مشارکت داشتهاند که از این میان دانشگاههای تربییت میدرس ،دانشیگاه خیوارزمی و دانشیگاه
رازی ،هرکدام با تولید  6مقاله در جایگاه اول قرار دارند و این سه دانشیگاه  30درصید از کیل
تولیدات این مجله را در این دو سال تولید نمودهاند .در جدول شماره  8اسامی  9دانشگاه برتر
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که در جایگاه اول تا سوم فعالترین دانشگاهها از لحیاظ کیار علمیی و تولیید مقالیه در مجلیه
انجمن بودهاند ،نورده شدهاست .این  9دانشگاه درمجموع  73درصد مقاالت این مجله را تولید
نمودهاند.
جدول شماره  .8همکاریهای علمی دانشگاهها با یکدیگر در تولید مقاالت مجله انجمن
دانشگاه

تعدادمقاالت

درصدمشارکت

دانشگاه تربیت مدرس

6

10

دانشگاه خوارزمی (تربیتمعلم تهران)

6

10

دانشگاه رازی

6

10

دانشگاه بوعلیسینا

5

8/2

دانشگاه کردستان

5

8/2

دانشگاه تهران

4

6/67

دانشگاه اصفهان

4

6/67

دانشگاه قم

4

6/67

دانشگاه مازندران

4

6/67

نویسندگانپرتولید 
جدول شماره  9پرتولیدترین نویسندگان مجله انجمن را به همراه تعداد مقاالت ننها نشان میدهد .بیا
نگاهی به این جدول میتوان دریافت «کِیری روشینفکر» بیا  3مقالیه تیألیفی بیه عنیوان پرکیارترین
نویسنده این مجله طی سالهای  2012تا  2013معرفی میشود .پ

از او «پروینی ،رضوان ،شیاملی،

فراهانی ،ناظمیان ،نعمتی و معروف» هرکدام با  2مقاله در جایگاه دوم ایسیتادهانید .ایین هشیت نفیر
ددود ی سوم از مقاالت مجله انجمن را در این دو سال تولید نمودهاند.
جدول شماره  . 9پرتولیدترین نویسندگان مجله انجمن به همراه درصد مشارکت
نویسنده

تعدادمقاالت

درصدمشارکت

کِری روشنفکر

3

0/5

خلیل پروینی

2

3/3

هادی رضوان

2

3/3
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نویسنده

تعدادمقاالت

درصدمشارکت

نصراهلل شاملی

2

3/3

سمیرا فراهانی

2

3/3

هومن ناظمیان

2

3/3

فاروق نعمتی

2

3/3

یحیی معروف

2

3/3
28/3

جمع 



بینمؤسسهای 
همتألیفی 
ساختارشبکة 
اندازه ی

شِکه اجتماعی بهوسیله تعداد عاملهیا یییا گییرههییای نن مشیخص مییشیود کیه

شاخصی از ادتمال تعامل بین گره هاست؛ هرچه شیِکه بیزر تیر باشید ادتمیال تعامیل بیین
همنویسندهها بیشتر اسیت ( ،2009 ،France and Brianبیه نقیل از سیهیلی و عصیاره .)357 :1392 ،نقشیة
شِکه های هم تألیفی بینمؤسسهای نویسندگان مجله انجمن با استفاده از نرم افزار پیاژک ترسییم
شد .در این شِکه ،گره ها نشان دهنده مؤسسات شرکت کننده در همکاری علمی هستند و اندازه
گره ها بیانگر تعداد مقاالتی است که هر مؤسسیه بیا سیایر مؤسسیات بیه صیورت هیم تیألیفی
مشارکت داشتهاست .خطوط یا لین ها از خطوط همتألیفی بینمؤسسیهای و انیدازه خطیوط از
تعداد دفعات رخداد همتألیفی دکایت میکند.
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نقشه شماره  .1شِکة همتألیفی بینمؤسسهای مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

همان گونه که در نقشه شماره  1مشاهده می شود ،بیشترین همکاری به وسیلة دانشیگاه هیای
تربیت مدرس و رازی انجام شده است .با کم

نقشه میی تیوان دریافیت کیه دانشیگاه تربییت

مدرس با دانشیگاه بیوعلی سیینا ،پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات فرهنگیی و دانشیگاه
خوارزمی مشارکت داشته که در این میان همکاری این دانشگاه با دانشگاه بوعلی سینا بیشیتر از
سایر مؤسسات بوده است و خط پررنگ ارتِاطی بین این دو دانشگاه گویای این مسیئله اسیت.
عالوه بر این ،دانشگاه تربیت مدرس بیه صیورت جداگانیه و درون دانشیگاهی نییز مقیاالتی را
تألیف نموده است ،و گره بزر

و پررنیگ ایین دانشیگاه در نقشیه بییانگر ایین مطلیب اسیت.

همننین با نگاهی به نقشه درمییابیم که گره دانشگاه اصفهان نیز از بقیه گره ها پررنگ تر اسیت
با این تفاوت که هیچ خطی بین این دانشگاه با سایر مؤسسیات وجیود نیدارد کیه ایین مسیئله
بیانگر نِود همکاری بین مؤسسه ای این دانشگاه است و نشان می دهد کیه نویسیندگان دانشیگاه
اصفهان تنها با نویسندگان هم دانشگاهی خود مشارکت داشتهاند .به دیگر سخن میتیوان گفیت
در شِکة هم تألیفی بین مؤسسه ای نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبییات عربیی ارتِیاط
چندانی دیده نمیشود و میزان گرهها و خطوط ارتِاطی نن بسیار پایین است.

همنویسندگی 
ساختارشبکة 
در نقشه شماره  ،2شِکه اجتماعی همنویسندگی مجلیه انجمین ایرانیی زبیان و ادبییات عربیی
مشاهده می شود .همان گونه که در نقشه مشاهده می شود ،شیِکه اجتمیاعی ایین مجلیه از پینج
مؤلفه دوتایی ،دو مؤلفه سهتایی ،دو مؤلفه چهارتایی ،ی

مؤلفه پنجتایی و ی

مؤلفه هفتتایی

که مؤلفة اصلی این شِکه است ،تشکیل شدهاست .شِکه همنویسندگی این مجله بسیار ضعیف
است ،انسجام پیایینی دارد ،و ارتِاط خیلی کمی بین نویسندگان این مجله وجود دارد .به علیت
ارتِاط کم بین نویسندگان این مجله ،میانگین نمره مرکزیت ایین مجلیه نسیِتا پیایین اسیت .از
نویسیندگان تأریرگذار این مجله میتوان به روشنفکر و پروینی اشاره کرد.
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نقشه شماره  .2شِکة همنویسندگی مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی



محملهایاطالعاتی 

میزاناستنادبه
نتایج پژوهش نشان داد که در سالهای  2012و  2013نویسیندگان مجلیه انجمین در مقیاالت
خود درمجموع  1449استناد به کار بردهاند .میانگین استناد برای هر مقاله  24/15بیودهاسیت ،و
به طور متوسط در هر شماره  181/125استناد وجود دارد .نمودار شماره  2توزی فراوانی انواع
مناب اطالعاتی مورداستناد نویسندگان مجله انجمن را نشان میدهد .همیانگونیه کیه مشیاهده
میشود نویسندگان مقاالت مجله درمجموع  86/05درصد به کتا ها 8/86 ،درصد به مجالت،
 2/61درصد به مناب اینترنتی 1/38 ،درصد بیه پاییاننامیههیای دانشیجویی و  0/72درصید بیه
مقاالت همایشها استناد کردهاند.
1185

1

1

1

10

19

36

122

نمودار شماره  . 3توزی فراوانی انواع مناب اطالعاتی مورد استناد نویسندگان مجله انجمن
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در خصوص زبان محملهای اطالعاتی مورد استناد نویسندگان این مجله باید گفت کیه 60
درصد مناب مقاالت به زبان عربی بوده و  36درصد به زبان فارسی و تنهیا  4درصید منیاب بیه
زبان التین بودهاست .در نمودار شماره  3توزی زبانی استنادهای مقاالت این مجله بیه تصیویر
کشیده شدهاست.
150
100
50
0
استنادالتین
27 28

استنادفارسی
24
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استنادعربی 21
22 23

نمودار شماره  .4توزی زبانی استنادهای مقاالت مجله انجمن



نتیجهگیری 

یافتههای پژوهش داکی از این امر است که از سال  2012و  ،2013درمجموع  60عنوان مقالیه
در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیدهاست که در تألیف این تعداد مدرک،
 120نویسنده مشارکت داشتهاند .به بیان دیگر در تولید هر مقاله دو نویسنده مشارکت داشیتند.
مجموع استنادهای مقاالت  1449استناد بوده که میانگین استناد برای هر مقاله 24/15 ،اسیتناد و
برای هر شماره  181/12استناد بودهاست .این میانگین از توجه نویسیندگان بیه اهمییت اسیتناد
دکایت و یافتههای ادمدی و همکاران را تأیید میکند .از میان تمامی محمیلهیای اطالعیاتی،
نویسندگان بیشتر از کتا

در مقاالت خود بهره بردهاند و  1185مورد ( 86/05درصد) به کتا

استناد کردهاند که مورد با یافتههای همایی و همکارانش همخوانی دارد .در میان سهم مجیالت
از مجموع استنادها  122مورد ( )8/85درصد بودهاست .هرچند این رقم کوچکی است ولیی در
مقایسه با یافتههای ادمدی و همکاران ،نشان میدهد نویسندگان به سمت استفاده از تازهتیرین
یافته های علمی و پژوهشی در مجالت روی نوردهاند .همننین  60درصید اسیتنادها بیه زبیان
عربی است که با ساختار مجله همخوانی دارد .این مورد با یافتههای همایی و همکاران همسیو
است .الگوی مشارکت نویسندگان داکی از نن اسیت کیه  21/67درصید مقیاالت بیه صیورت
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ت نویسنده بوده و  78درصد مقاالت شمارههای موردبررسی ،با همکیاری چنید نویسینده بیه
چاپ رسیده و این مسئله بیانگر نن است که پژوهشگران این مجلیه از تی نویسیندگی خیار
شده و به همکاری گروهی روی نوردهاند که با یافتههای مقالة ادمدی و همکاران و یافتههیای
طاهرینیا و بخشی ،در فردگرایی نویسندگان همسو نیسیت .نتیایج ایین بخیش از پیژوهش بیا
یافتههای عِدالمجید نیز تناقض دارد.
نتایج این پژوهش بیانگر نن است که همکیاری پژوهشیگران از دانشیگاه تربییت میدرس،
دانشگاه خوارزمی (تربیتمعلم تهران) و دانشیگاه رازی کرمانشیاه بیشیتر از سیایر دانشیگاههیا
بودهاست .بهطورکلی ،یافتهها در این مورد داکی از افزایش رودیه همکاری و تعامل محققان و
پژوهشگران این دانشگاهها بوده که در این میان دانشگاه تربیت مدرس در صیدر دانشیگاههیای
پرکار در مقاله ادمدی و همکاران نیز بودهاست .از بین نویسندگان ،دکتر کِری روشینفکیر از
دانشگاه تربیت مدرس با  3مقاله در صدر پرکیارترین نویسیندگان ایین مجلیه قیرار دارد .ایین
نویسنده در مقاله ادمدی و همکاران در رتِه سوم نویسندگان پرتولید قیرار داشیت .همننیین
نتایج نشان داد که ضریب همکاری گروهی نویسندگان درمجموع دو سال ،کمتیر از  0/5اسیت
که نشان دهنده ضریب مشارکت ضعیفی است .میانگین ضریب همکاری در این دو سیال 0/34
بوده که تقریِا با میانگین ضریب مشارکت در سالهای پیشیین مجلیه کیه در مقالیه ادمیدی و
همکاران  0/202بوده ،تقریِا همسو است ،ولی این نشان میدهید مجلیه در راسیتای همکیاری
گروهی در تولید مقاالت رو به پیشرفت و تکامیل اسیت و نویسیندگان ایین مجلیه بیه سیوی
فعالیت های علمی مشارکتی گیام برداشیته انید .مییانگین شیاخص همکیاری در هیر میدرک 2
بودهاست .به بیان دیگر نویسنده هر مدرک دو نفر بودهاست و این نمار دیاکی از نن اسیت کیه
پژوهشگران از ت نویسیندگی خیار شیده و در تیألیف مقیاالت بیه همکیاری دونفیره روی
نورده اند .همننین درجه همکاری نویسنده در سال  2012بیش از سایر سالهیای موردبررسیی
بودهاست که این داکی از گرایش بیشتر نویسندگان در این سال به همتیألیفی اسیت .همننیین
میانگین درجه همکاری نویسندگان در این دو سال 0/53 ،بودهاسیت .ازننجاکیه مجلیه انجمین
ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال  20014توانسته رتِه هشتم ضریب تأریر را در میان مجالت
عربی پایگاه  ISCکسب کند ،پیشنهاد می شود با اهتمام بیشتر نویسندگان به اسیتفاده از مقیاالت
مجالت در مقایسه با استفاده از کتا ها ،در پژوهشهای خود ،به باال رفتن ضریب تأریر مجلیه
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کنند .عالوه بر این ،انترار میرود نویسندگان این مجله به مشیارکت گروهیی در تیألیف

مقاالت ادامه دهند تا روابط قوی همتألیفی نویسندگان مجله دفظ شود.
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ط لبة دکتوراه يف اللغة العرییة
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امللّص

التعة ن العلمةي مة السةم ت الريیسةةة يف ن ة م البوةةود یعةد م شةرا مة م شةرات دراسةة قیمةةة امل ة الت العلمیةةة.
تلیةةآ آر ة ر اة ییةةة مدةةم تب ة دا مویةةد لة را الن ةرات؛ اسةةتعم ا مهة رات الکت ة ر املش ة رک زیة د رغبةةة الب ة نيد
لل ی م ی ألعم ا العلمیة املتنوعة زی د جةود امل ة الت املشةککة .أجةر هةاا البوةب یغیةة دراسةة م شةرات تلوةة
م ة الکت ة ر املش ة رک يف ةلةةة اجلمعیةةة العلمی ةةة اإلیرانیةةة للغةةة العریی ةةة آداهب ة يف الوةةک  .2013-2012تب ة
النتیجةةة أ ة کتبة سةةتون م لةةة ملةةد عة م انتشةةرت أریعةةون م لةةة منهة ی للغةةة الو رسةةیة عشةةر ن م لةةة ی للغةةة
العرییة .نيوايل ست ی ملئة م امل الت ألِّو م قبم األس تا أعض هیئةة التةدریو اسة اة املة لو تبة
َّ
أن للدم نیةةة السةةبع ی ملئةةة مة کتِّة ر ا لةةة ع.قة ت کت ییة.تةةدا النتة ي علةی أن متوسةةن نسةةبة املشة رکة يف هةةاا
الع م أقم م مخو ی ملئة ميدم اخنو ض درجة التع ن ا موعي ی کت ر ا لة .أُلِّو ارن ن أریعون م لةً منه
اش رکة کة تب زمیلة مة ج معةة انيةد ف ةن يف إنيةد عشةر م لةة تعة ن الکتة ر املفتلوةون مة ج معة ت
شتی .هاا األمر ميدم انعدام التع ن ی الکت ر اآلک دميی  .توضح أیض هاه الدراسة أن ج معة تریی مةدر،
اخلةوارزمي الةراز لکةةم منهة سة م ة الت هلة املک نةةة األ لةی يف إنتة أ أکدةةر امل ة الت .يف هةةاا ال ةةدد تعةةد
الدکتور کرب ر شنوکر ک تبة کدري االنت أ ی کت ر هاه ا لة اليت کتب ر.د م الت منه  .إن کتِّ ر ا لة
یسةةتوید ن يف م ة لتهم م ة الکت ة أکدةةر م ة املن ة ی األخةةرحن ةةو ا ةة.ت املواق ة االلکک نیةةة  ...ک ة ن معةةدا
اإلني الت إلی م لة  24/15إني لة قدیکون معدا اإلني الت أل عدد ا لة  181/12إني لة.

الکلمااات الرسي ااة :ةلةةة اجلمعیةةة العلمیةةة اإلیرانیةةة للغةةة العرییةةة آداهب ة الکت یةةة املشةةککة کش ة ش اإلستشةةه د املرجعةةي

لعلوم الع مل اإلس.مي.
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