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 *سنجیعلم پژوهشی لسان مبین؛ مطالعۀ -بررسی مجلۀ علمی

 آذربایجان یمدن دیدانشگاه شه یگروه زبان و ادبیات عرب اریدانش ،یمقدم متق ریام
 دانشگاه زابل یعرب اتیگروه زبان و ادب اریپاسه، استاد چیقل آشور

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یعرب اتیزبان و ادب يدکترا يدانشجو ،پوري باوان مسعود

 چکیده 
پژوهشی  -مجالت علمی. پردازدهاي کمی مؤثر در نشر علوم میکه به سنجش شاخص اي استسنجی حوزهعلم

یکـی از مجـالت   » لسـان مبـین  «مجلـۀ  . هاي تخصصی بر عهده دارندبار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته
ساله  4 شماره از آن در یک دورة 15پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات عربی است که در پژوهش حاضر،  –علمی

در این مقاله معیارهایی؛ مانند زبـان مقـاالت، میـزان مشـارکت نویسـندگان، میـزان مشـارکت        . بررسی شده است
اي، تعداد نویسـندگان بـر حسـب جنسـیت، مـدرك نویسـندگان بـر حسـب جنسـیت،          اي و بین مؤسسهمؤسسه

. استها ارزیابی شدهي از منابع آنگیرپرتولیدترین نویسندگان و مؤسسات، بیشترین موضوع مقاالت و میزان بهره
بیشترین مشـارکت در  . مقاله به زبان عربی نوشته شده است 31مقاله،  161دهد از مجموع نتایج پژوهش نشان می

-نویسندگان، همکار و از یک مؤسسه بودهمقاله،  97در . مقاله بوده است 89مورد مقاالت با دو نویسنده به میزان 

نویسـندگان بـا مـدرك اسـتادیاري     .  انـد نفر مرد بوده 173اند که ده با مجله همکاري داشتهنویسن 259تعداد  .اند
مقالـه   34ادبیات تطبیقی بـا  . اندمقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده 7دو نویسنده با . اندبیشترین همکاري را داشته

قـزوین بـا    )ره(المللی امام خمینـی اه بیننویسندگان مرتبط با دانشگ. بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است
 6/56درصد بوده کـه   26/ 3گیري از منابع در مقاالت همچنین میزان بهره. اندمقاله بیشترین همکاري را داشته 22

 .انددرصد مقاالت کمتر از میانگین موردنظر از منابع بهره گرفته
 .نامۀ لسان مبینسنجی، پژوهش، زبان و ادبیات عربی، فصلعلم :کلمات کلیدي
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 مقدمه. 1

 بیان مسأله 1-1

امروزه مجالت در انتقال اطالعات جاري علمی نقشـی مهـم دارنـد و عـالوه بـر نقشـی کـه در        
تـرین ابعـاد خـود از    کنندة دستاوردهاي جامعۀ علمی در گستردههاي علمی دارند، نمایاناستفاده

محسـنی،  . (آیندلمی آن جامعه به شمار میاي، و نموداري از حیات عنظر جهانی و مّلی و منطقه
هـاي گونـاگون علمـی    مجالت زمینۀ عرضۀ اطالعات و دانش تخصصی در حوزه) 42: ش1381

هـاي صـورت   هاي پژوهشی و پیشـرفت آیند و از نقشی مؤثر در معرفی آخرین یافتهبه شمار می
تحلیـل  . ار هسـتند گرفته و ارائه راهکارهاي احتمالی و روشن کردن زوایاي تخصصـی برخـورد  

محتواي مجالت از زوایاي گوناگون، عالوه بر روشن نمودن خط سـیر و سیاسـت کلـی دسـت     
عصـاره  (اندرکاران مجله، ابزاري مناسب براي ارزیابی و تحلیل موضوع و سیر تحول مجله است 

 )7: ش1393و همکاران، 
صه وجود نهـاد کـه عبارتنـد    هایی جدید پا به عرگیري علم، رشته در حوزة سنجش و اندازه      

تولیـد علـم یکـی از    . سـنجی  سـنجی و وب  سـنجی، اطـالع   سنجی، علم سنجی، کتابخانه کتاب: از
هاي مختلف از  ها و حوزه آید و در عرصه هاي عمدة رشد و توسعه کشورها به شمار میشاخص

عـات و  بـه دنبـال افـزایش حجـم اطال     1960و  1950هـاي   در دهـه . شـود برداري می ها بهرهآن
گسترش تولیدات علمی و رواج پوزیتیویسم، رویکرد به کمیت درآوردن علم با سـنجیدن میـزان   

به این ترتیب و با این دیدگاه، مباحثی . هاي مختلف به وجود آمد تولید اطالعات علمی در حیطه
ـ    هـاي شـناخته  هاي سنجی و اسامی حـوزه  ریزي شد که از ترکیب واژه نو پایه د شـده علمـی؛ مانن

سـنجی و ماننـد آن    سـنجی، زیسـت   شناسـی و نظـایر آن، بـه صـورت روان     روانشناسی، زیسـت 
هـاي علمـی کـه منجـر بـه تولیـد       افزایش گرایش عموم بـه فعالیـت  ) م1969پریچارد، .(درآمدند

شوند، نشان از اهمیت اطالعات علمی در توسـعه و پیشـرفت کشـورها دارد،    اطالعات علمی می
بذرافشـان و  (در دهۀ هفتاد میالدي نیز مؤید همین نکته اسـت  » سنجیعلم« اي به نامایجاد رشته
انتشـار  . هاي علمی اسـت هاي ارزیابی فعالیتترین روشکه یکی از رایج) 7: ش1390مصطفوي،

-کنندة پژوهش در اجتماعات مختلف علمی است، میسنجی که توصیفهاي علممداوم شاخص

ـ  گـذاري و چگـونگی تخصـیص    دیریت تحقیـق و سیاسـت  تواند عنصري مفید و کارآمد براي م
 )51: ش1371اعتماد، . (بودجه و امکانات در علوم باشد
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یکی از مهمترین اهداف ایـن  . سنجی، فن تجزیه و تحلیل آماري و کمی متون علمی استعلم    
کننده پژوهش در اجتماعـات مختلـف علمـی و    هاي توصیفهایی از شاخصعلم، بنا نهادن نظام

سنجی، چنان که از نام آن پیداست، پارامترهاي کمی مـؤثر  در علم«. رائۀ تصویري از دانش استا
هاي موجود، تصـویري کّلـی از   شود؛ آنگاه، بر اساس یافتهگیري و تحلیل میدر نشر علوم اندازه

-هـایی مـی  انتشار مداوم و منظم چنین شاخص) 103: ش1393فامیان، قلی(» .شوددانش ارائه می

-اساس علـم . گذاري در علوم باشدتواند عنصري مفید و کارآمد براي مدیریت تحقیق و سیاست

-پروانـه   هاي اطالعاتی استوار است که این عناصر مقاالت علمی،سنجی بر تجزیه و تحلیل مؤلفه

نتـایج  . شـوند هاي ثبت اختراع، مجالت و بطور کلی اطالعات علمی منتشـر شـده را شـامل مـی    
هـا  ن تجزیه و تحلیل، به تعیین ساختار جریان مدارك علمی و فرایندهاي استنادي آنحاصل از ای

هاي پویا استفاده شود تـا بتـوان   نامهسنجی، بایستی از نمایهبراي نیل به اهداف علم. کندکمک می
 . هاي علمی را مشخص ساختروند پیشرفت نظام

تحقیقـاتی در هـر    -هـاي علمـی   الیـت هـاي فع  سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفتهدف از علم    
تواند عنصري مفید و کارآمد بـراي   سنجی میعلم. گرایش علمی و عوامل مؤثر در رشد آن است

. ریزان باشد تا مدیریت منابع مالی و انسانی بـا بیشـترین کـارآیی انجـام پـذیرد      مسئوالن و برنامه
ارزیـابی و تعیـین معیارهـاي     سنجی عالوه بر سنجش تحقیقات و تولیدات علمی، اقـدام بـه   علم

سـنجی بـا ارائـه    علـم  .نمایـد  ها و مراکز علمی می مدیریتی؛ مانند بودجه، جایگاه و بازده دانشگاه
هـاي   ها، به تبیین روند تولید علم و بـازدهی پـژوهش  هاي مبتنی بر آن ترکیبی مناسب از شاخص

 .پردازد علمی می
» سـاینتو «از ترکیـب دو واژة   Scientometrics)(» سـاینتومتریک «سنجی یا اصطالح علم      

)Sciento ( متریک«به معناي علم و «)Metrics (  گیـري مشـتق شـده اسـت     به معنـاي انـدازه .
سـنجی،  سنجی بیان کرد، این است که علمتوان از علمترین تعریفی که می ساده) ش1383گنجی،(

ارزشـیابی کمـی آخـرین    «نجی را سـ هدف علـم » گوپتا سن«. گیري و تحلیل علم استعلم اندازه
هـاي تحقیقـاتی در آن   پیشرفت هر مطلب علمی بنیادي و عوامل مؤثر در گسترش مستمر فعالیت

سابق پدید آمد  این علم در روسیۀ شوروي. کندمطرح می» زمینۀ خاص پس از جنگ جهانی دوم
یـري کمـی علـوم در    گ و در کشورهاي اروپاي شرقی بویژه مجارستان، از این روش براي انـدازه 
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نخستین » کارنوا«و» دوبروف«. المللی مؤسسات دولتی و خصوصی استفاده شدسطوح ملی و بین
 )ش1372گوپتا، سن. (بودند» علم سنجی«کنندگان اصطالح ابداع

: سنجی، چهار متغیر و شاخص اصـلی قابـل اسـتفاده اسـت    براي انجام هر نوع بررسی علم       
سنجی بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از بررسـی       علم. می، مراجع و ارجاعاتمؤلفان، انتشارات عل

هاي مبتنی بر متغیرهاي فوق، خصایص علـم و  جداگانه این متغیرها یا ترکیبی مناسب از شاخص
 )ش1374براون و دیگران، . (پژوهش علمی را نمایان سازد

پژوهشی لسان مبـین   -لمیشمارة اول از مجلۀ ع 18سنجی در پژوهش حاضر به بررسی علم     
پرداخته است که از آن میان، متأسفانه دو شمارة ابتدایی در سایت بارگذاري نشده است و نیز دو 

مقالـه بـراي    161، بدون عنوان و فایل بارگـذاري شـده اسـت، لـذا در نهایـت      9مقاله از شمارة 
 :که عبارتند ازبراي پژوهش حاضر اهداف زیر در نظر گرفته شده است  .بررسی انتخاب شد
 تعیین زبان مقاالت؛

 مجله؛تعیین تولیدات علمی مؤسسات آموزشی در 
 تعیین مؤسسات پرتولید؛

 تعیین فراوانی موضوعات کار شده؛
 تعیین تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیت؛

 تعیین مدارك نویسندگان مقاالت برحسب جنسیت؛
 شناخت پرکارترین نویسندگان؛

 .از منابع در مقاالتگیري میزان بهره
 پیشینۀ پژوهش2-1

سنجی در علوم مختلف مقاالتی ارزشمند نگاشته شده و نیز در مـورد زبـان   تاکنون در حوزة علم
 :عربی و قرآن کریم مقاالت زیر نوشته شده که در زیر آمده است

ن هاي چاپ شـده در مجلـۀ انجمـ   در تحلیلی از مقاله) 181-165: ش1387(میرزایی و همکاران 
ها مجله پرداختند، و نتایج پژوهش آن 10تا  1هاي زبان و ادبیات عربی به ارزیابی مقاالت شماره

هاي علمی باالتر از دانشجوي دکتري در نوشتن مقـاالت  نویسندة ایرانی با رتبه 112نشان داد که 
 56بـی و  درصـد بـه زبـان عر    44از میان تعداد مقاالت این مجلـه،  . انداین مجله مشارکت داشته

-ها، آموزش زبـان و زبـان  مهمترین موضوعات این مقاله. درصد به زبان فارسی نوشته شده است

  .شناسی، ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی و نقد ادبی بود
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پژوهشـی زبـان و ادبیـات     -مقالۀ علمـی  85در مطالعۀ خویش، ) 174-153: ش1391(عسکري 
بررسـی منـابع مقـاالت    . اسـت ت را بررسـی کـرده  عربی را ارزیابی کرده و وضع استنادي مقـاال 

منبـع در نوسـان بـوده     73تا  8منتشرشده در مجالت کشور نشان داد که تعداد منابع مقاالت بین 
 . است

هـاي  اي به تحلیلی استنادي و هم تألیفی مقالهدر مقاله) 148-125:ش1392(احمدي و همکاران 
 76ها حاکی از آن است که یافته. اندربی پرداختهپژوهشی انجمن زبان و ادبیات ع –مجلۀ علمی 

درصـد   40درصـد نویسـندگان بـیش از     13درصد مقاالت به صورت انفرادي نوشته شده است، 
اند و میـانگین اسـتناد هـر    و بیشتر مقاالت این مجله به منابع قدیم استناد داده اندمقاالت را نوشته

 .بوده است 22/ 04مقاله 
اي وضع انتشارات فصلنامۀ مطالعات قرآنی در مقاله) 155-141: 1392(لنگروديجو میرحق      

-نتایج پژوهش وي نشان مـی . بررسی کرده است. ش1392تا  1389هاي جیرفت را در بین سال

مقالـه بـا    42. انددهد نیمی از مؤلفان به تألیف انفرادي و نیمی دیگر به مشارکت گروهی پرداخته
هـاي  مقاله با مشارکت پژوهشگران از دانشـگاه  27کار از یک دانشگاه و مشارکت نویسندگان هم

دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت پرتولیدترین دانشگاه و مهدي ممتحن . مختلف تألیف گردیده است
 . پرتولیدترین نویسنده بوده است

رسـی  اي بـه بر در مقالـه ) 1636-1625: ش1393(نژاد چمازکتیجو لنگرودي و علیمیرحق       
اند که نتایج پژوهش پرداخته. ش1391-1390هاي وضع علمی کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی بین سال

نیز . مقاله به زبان عربی نوشته شده است 9مقاله به زبان فارسی و  47ها حاکی از آن است که آن
مقالـه بـا همکـاري     39درصد از نویسندگان روابـط هـم نویسـندگی دارنـد و در ایـن میـان        82
هـاي مختلـف   مقاله با مشارکت پژوهشـگران از دانشـگاه   6یسندگان همکار از یک دانشگاه  و نو

دهد که دانشگاه رازي پرتولیـدترین دانشـگاه   همچنین این پژوهش نشان می. تألیف گردیده است
مقالـه پرتولیـدترین نویسـندگان     3وند و کبري روشنفکر هر کدام با و یحیی معروف، تورج زینی

 . هستنداین مجله 
اي به تحلیل استنادي مقاالت مجلـۀ  در مقاله) 1398-1389: ش1393(مرضیۀ کهندل جهرمی      
پرداختـه  ) ش1393-1388(سـاله   5پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان در یک دورة  -علمی
 2847شـماره از ایـن نشـریه،     9دهد، مجمـوع اسـتنادهاي   هاي پژوهش وي نشان مییافته. است
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بـیش از سـایر منـابع    % 96/ 38اسـتناد؛ یعنـی    2522ها با د بوده است که در این میان کتاباستنا
مقالۀ مورد بررسی، بیش از نیمی از مقـاالت، دو نویسـنده در    114همچنین از . استناد شده است

 .اندنگارش مقاالت همکاري علمی داشته
سان مبین مشاهده نشده و ایـن امـر   مجلۀ ل» سنجیعلم«با وجود این پیشینه، تاکنون پژوهشی در 

 .جنبه نوآوري پژوهش حاضر است

 بحث اصلی. 2

میـزان تولیـد   ) مقالـه  7حـداقل  (مجلۀ لسان مبین با رعایت حداقلی تعداد مقاالت در هر شـماره  
 31مقاله مـورد بررسـی،    161در این مجله از . علمی و تناوب آن را به خوبی رعایت کرده است

نگاشته شده اسـت  ) درصد 80/ 8(مقاله به زبان فارسی  130و ) درصد 2/19(مقاله به زبان عربی
با توجه به تخصصـی بـودن مجلـه در رشـتۀ     . که در جدول زیر به تفکیک شماره بیان شده است

رسد که میزان تولید مقاالت به زبان عربی، اندك بوده است؛ زیرا زبان و ادبیات عربی، به نظر می
تواند سطح مقاالت را تـا  هاي عربی میبان عربی و نیز مشارکت با دانشگاهتولید این مقاالت به ز

 .المللی شدن مجله کمک شایانی داشته باشدمیزان قابل توجهی ارتقا دهد و به بین
 تعداد مقاالت و نیز زبان مقاالت برحسب شماره -)1(جدول شمارة 

 ارسیتعداد مقاالت ف تعداد مقاالت عربی تعداد کل مقاالت شماره

3 12 - 12 

4 14 - 14 

5 11 11 - 

6 12 1 11 

7 12 - 12 

8 12 - 12 

9 10 - 10 

10 12 12 - 

11 12 - 12 

12 12 - 12 

13 7 - 7 

14 7 - 7 

15 7 - 7 

16 7 - 7 

17 7 - 7 

18 7 7 - 

 120 31 161 مجموع

 



 

 135/  1395زمستان ،بیست وششم م، دوره جدید، شماره سال هشت )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 

 زبان مقاالت برحسب تعداد و درصد -)2(جدول شمارة 

 درصد تعداد مقاالت زبان مقاالت

 19. 2 31 عربی

 80. 8 130 فارسی

 

 
 زبان مقاالت مجله -)1(نمودار شمارة 

معیاري دیگر که در پژوهش حاضر به کار گرفته شده است، میزان همکـاري نویسـندگان در        
تواننـد بـر مسـأله    از یک نفر مـی نگارش مقاالت است، با توجه به اینکه همواره چندین نفر بهتر 

باشند و مسأله را به خوبی تحلیل کنند، این مهم در مجلۀ لسان مبـین تـا حـد    احاطه علمی داشته
شـاید  . مقاله به صورت مشـارکتی نگاشـته شـده اسـت     129قابل توجهی تحقق یافته است؛ زیرا 

کاهش باشـد، سـازکارِ    دلیل اصلی که سبب شده میزان همکاري در مقاالت پژوهشی ایران رو به
 .نادرست امتیازدهی به مقاالت است

 میزان مشارکت نویسندگان در تهیه مقاالت -)3(جدول شمارة 
 میزان مشارکت تعداد مقاالت تعداد نویسندگان

 19,9 32 تک نویسنده

 55,2 89 دو نویسنده

 24,9 40 بیش از دو نویسنده
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 میزان مشارکت نویسندگان در تهیه مقاالت -)2(رة نمودار شما

میزان مشارکت نویسندگان از یک دانشگاه یا مرکز آموزشـی در نگـارش مقـاالت بـالطبع بـاالتر      
. زننـد است؛ زیرا با توجه به شناختی که از تخصص همدیگر دارند، دست به نگارش مقاالت می

کنـد؛ زیـرا از   مسأله است و آن را تصدیق مـی بررسی این امر در مجلۀ لسان مبین نیز گویاي این 
مقالـه بـه وسـیلۀ نویسـندگان هـم       97اند، مقاله که به صورت مشترك نگاشته شده 129مجموع 
 .استاي نوشته شدهمؤسسه

 اياي و بین مؤسسهمیزان مشارکت هم مؤسسه -)4(جدول شمارة 
 درصد تعداد مشارکت

 75,3 97 دانشگاهیهم

 22,4 29 دو دانشگاهی

 2,3 3 دانشگاهیسه

 

 

 

 

 

 

 

 

ھم مؤسسھ 

ای

بین دو 

مؤسسھ

بین سھ 

مؤسسھ

 ايمؤسسهاي و غیر هممؤسسهمیزان مشارکت هم -)3(نمودار شماره  
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هـا بـر   شاخص بعدي که در نگارش مقاالت، بررسی شد، تعـداد کـل نویسـندگان و تفکیـک آن    

کنندة این است که نویسندگان مرد با درصـد بـاالتري بـا مجلـه     اساس جنسیت بود که آمار، بیان

 .وده استنفر ب 259توضیح اینکه تعداد کل نویسندگان . اندهمکاري داشته

 تعداد نویسندگان بر حسب جنسیت -)5(جدول شمارة 

 درصد تعداد جنسیت

 66,7 173 مرد

 33,3 87 زن

 
 تعداد نویسندگان برحسب جنسیت -)4(نمودار شمارة 

-بررسـی مـدرك نویسـندگان نمایـان    . شاخص بعدي، سطح مدرك نویسندگان مقاالت است    

مهم است که استادان و دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی بـا مـدارك برتـر بـا مجلـه          دهندة این

دهد که نویسندگان با مدرك استادیاري بیشترین همکـاري را  بررسی نشان می. اندهمکاري داشته

توضـیح اینکـه در ایـن بخـش، بـه عنـوان نویسـندگان در مقـاالت         . انددر نگارش مقاالت داشته

اند نیز در مقاالت بر حسـب  از نویسندگان که ارتقا رتبۀ علمی داشته پرداخته شده است و بعضی

در ایـن بخـش بـا وجـود     . اند و اسامی تکراري نیز درنظر قرار گرفته اسـت عنوان برشمرده شده

نکتۀ ضرور اینکه بعضی از مؤلفـان کـه چنـدین    . نفر است 273تکرار مدارك، تعداد نویسندگان 

 .انداند تنها با همان مدرك، محاسبه شدهه نداشته؛ ولی ارتقاي رتبمقاله داشته

 مدارك نویسندگان برحسب جنسیت  -)6(جدول شمارة 

 درصد )زن( جنسیت درصد )مرد( جنسیت مدرك

 0,7 2 3,9 9 استاد

 1,8 3 5,9 37 دانشیار

 9,9 25 32,8 87 استادیار

 7,9 19 10,6 30 دانشجوي دکترا

 - - 0,7 2 مربی
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 15,3 42 6,9 17 کارشناس ارشد

 
 مدارك نویسندگان برحسب جنسیت -)5(نمودار شمارة 

گیرد، پرتولیـدترین نویسـندگان   نظر قرار میسنجی مجالت، شاخصی دیگر که مطمحدر علم      

در . انـد هستند که در این بین خلیل پروینی و  کبري روشنفکر، بیشترین مقاالت را عرضه داشـته 

 :اند، ذکر شده استگانی که بیش از سه مقاله داشتهجدول زیر اسامی نویسند

 پرتولیدترین نویسندگان -)7(جدول شمارة 

 درصد مشارکت تعداد مقاالت نام نویسنده

 4,3 7 خلیل پروینی

 4,3 7 کبري روشنفکر

 2,4 4 حامد صدقی

 2,4 4 سید محمدرضا ابن الرسول

 2,4 4 اصغر حبیبیعلی
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 ولیدترین نویسندگانپرت -)6(نمودار شمارة 

سنجی مجالت، توجه به میزان علوم تخصصی و نیـز بسـامد   شاخص دیگر در بررسی علم       

مشخص شد که ادبیات تطبیقی و نقـد و ادبیـات   » لسان مبین«هاست؛ با بررسی مقاالت مجلۀ آن

-ربـی معاصر بیشترین عالقه و نیز مواردي مانند ترجمه، عروض و آموزش زبان عربـی بـه غیرع  

در جدول زیر موضوع مقاالت به تفکیـک بیـان شـده    . ها، کمترین میزان توجه را دارا هستندزبان

 :است

 موضوعات مقاالت نگارشی -)8(جدول شمارة 

 درصد تعداد موضوع درصد تعداد موضوع

 3,8 6 نحو 21,3 34 ادبیات تطبیقی

 2,4 4 ادبیات پایداري 16,7 27 نقد

 2,4 4 شناسی کلماتیشهر 13,8 22 ادبیات معاصر

 1,9 3 شعر شیعی 8,6 14 ادبیات داستانی

 1,3 2 موازنه و مقایسه 7,5 12 بالغت

 0,6 1 ترجمه 6,8 11 تاریخ ادبیات

 0,6 1 عروض 6,8 11 زبانشناسی

آموزش عربی به غیر  4,9 8 سبک شناسی

 ناطقین بها

1 0,6 
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 موضوعات مقاالت نگارشی -)7(نمودار شمارة 

دانشگاه و مرکز علمی مهم و معتبر در نگارش مقاالت مجلۀ لسـان مبـین مشـارکت     37

هـاي زیـادي   اند و دانشـگاه هاي قزوین، اصفهان و تهران در صدر قرار گرفتهاند که دانشگاهداشته

انـد و ممکـن اسـت دلیـل ایـن      اي نداشته یا تنها یک مقالـه داشـته  هستند که در این مجله، مقاله

ایل نداشتن نویسندگان براي ارسال مقـاالت بـه ایـن مجلـه یـا رد علمـی مقـاالت        موضوع به تم

در جدول زیـر بـه تفکیـک بـه بررسـی مقـاالت ارسـال        . ارسالی از جانب داوران محترم برگردد

نویسندگان مقـاالت   نکتۀ ضرور این است که در این آمار به عنوان. ها پرداخته شده استدانشگاه

ست که در یک مقاله دو یا سه نویسنده با عنوان مختلـف حضـور داشـته    پرداخته شده و ممکن ا

انـد و اگـر   دانشگاهی بودن، تمام نویسندگان در آمار زیر لحاظ شدهباشند که در صورت غیر هم

 :استاند، تنها به ذکر آمار همان مؤسسه اکتفا شدههم دانشگاهی بوده
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 االت مجلهکننده در مقمؤسسات شرکت -)9(جدول شمارة 

تعداد  دانشگاه

 مقاالت

 تعداد مقاالت دانشگاه تعداد مقاالت دانشگاه

بین المللی 

 قزوین

پژوهشگاه علوم  6 مازندران 22

 انسانی

2 

 2 جهاد دانشگاهی 6 پیام نور 21 اصفهان

 2 اراك 6 لرستان 13 تهران

 2 حکیم سبزواري 6 کاشان 12 تربیت مدرس

 1 د رشتآزا 5 شهید مدنی  10 رازي 

 1 کردستان 5 شهید باهنر  9 فردوسی 

 1 آزاد المرد 4 زابل 8 عالمه طباطبایی

 1 بترا مالزي 4 یزد 7 بوعلی سینا 

 1 قم 3 الزهرا 7 شهید چمران 

 1 آزاد جیرفت 3 گیالن 7 خوارزمی

 1 آزاد اراك 2 بیرجند 6 شیراز

 1 رفسنجان 2 آزاد دهاقان 6 شهید بهشتی

م تحقیقات علو * * * *

 تهران

1 

 

 مؤسسات مشترك در نگارش مقاالت برحسب تعداد -)10(جدول شمارة 

مؤسسات بر حسب تعداد 

 مقاله

 درصد تعداد 

 13,6 5 مقاله 9بیش از 

 43,2 16 مقاله 9 -5بین 

 43,2 16 مقاله 5کمتر از 
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 مؤسسات مشترك در نگارش مقاالت برحسب تعداد -)8(نمودار  شمارة 

گیري هر مقالـه معـادل،   مورد است که میانگین بهره 4250اد کل منابع مورد استفاده در مجله، تعد

-از ناصر محسـنی » صدي المطلع الطللی و تطوراته فی القصیدة العربیۀ«مقاله . درصد است 26/ 3

» نـزار قبـانی تنهـا شـاعر زن    «منبع، بیشترین و مقـالظ   81پور و عاطی عبیات با نیا، وحید سبزیان

کمترین ارجاع را در منـابع دارا  (!) منبع 11نژاد با تنها از محمدجواد مهدوي و ربابه یزدان» نیست

 .هستند

 گیري از منابع در مقاالتمیانگین بهره -)11(جدول شمارة 

 درصد تعداد مقاالت )بر حسب میانگین( میزان منابع

 56,6 91 کمتر از میانگین

 43,4 70 بیشتر از میانگین

 

 گیريتیجهن

پژوهشی تخصصی رشتۀ زبان و ادبیات عربـی اسـت    -یکی از مجالت علمی» لسان مبین«مجلۀ 

بـا  . که در طول چند سال گذشته توانسته است روند علمی خویش را حفظ کـرده و ارتقـا دهـد   

 : دست آمدشمارة چاپ شده موجود بر روي سایت مجله نتایج زیر به 16مقاله از  161بررسی 

 .ه به زبان عربی نوشته شده استمقال 31-
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 . مقاله بوده است 89بیشترین مشارکت در مورد مقاالت با دو نویسنده بوده به میزان  -

 . انددانشگاهی بودهمقاله، نویسندگان هم 97در  -

 .اندنفر مرد بوده 173اند که نویسنده با مجله همکاري داشته 259تعداد  -

 . اندي بیشترین همکاري را داشتهنویسندگان با مدرك استادیار- 

 . اندمقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده 7خلیل پروینی و کبري روشنفکر با  -

 .مقاله بیشترین بسامد موضوعی را به خود اختصاص داده است 34ادبیات تطبیقی با  -

 .اندمی را داشتهمقاله بیشترین همکاري عل 22با  )ره(المللی امام خمینینویسندگان دانشگاه بین -

درصـد مقـاالت کمتـر از     6/56درصد بوده کـه   26/ 3گیري از منابع در مقاالت نیز میزان بهره -

 .اندمیانگین مورد نظر از منابع بهره گرفته

 مآخذمنابع و 

هـاي مجلـۀ   تحلیل استنادي و روابط هم نویسندگی مقالـه «). 1392. (احمدي، حمید و دیگران -

مجلـۀ  ؛ »)20تـا   1شـمارة  : مطالعه موردي(من ایرانی زبان و ادبیات عربی پژوهشی انج –علمی 

 .148-125، صص 29، شمارة 9سال  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،

، صـص  3و 2سال اول، شمارة  دفتر دانش، ؛»نظام تحقیقات در جهان«). 1371. (اعتماد، شاپور -

50-55. 

سال تولید علـم انسـتیتو    36سنجی تحلیل علم«). 1390. (بذرافشان، اعظم و احسان مصطفوي -

 .10-7، صص 45، شمارة مجلۀ مدیریت سالمت؛ »ISI SCIEپاستور ایران در پایگاه 

ارزیـابی تطبیقـی   : سـنجی  هـاي علـم   شـاخص «). 1374. (شوبرت. ، و آ.، گالنزل، و.براون، ت -

مداسـماعیل ریــاحی،  ؛ ترجمـۀ مح »کشــور 32هـاي انتشــاراتی و تأثیرگـذاري ارجاعـات    فعالیـت 

 .80-70، صص 8 ،رهیافت

-سـنجی و کتابخانـه   سـنجی، علـم   سـنجی، اطـالع   مروري بر کتاب«). 1372. (ان .گوپتا، آيسن -

 .58-38، صص )2( 10،اطالع رسانیمجلۀ پور کشمیري، ؛ ترجمۀ مهردخت وزیر»سنجی

پژوهشـی زبـان و   نقد و بررسی منابع استنادي در مقـاالت علمـی   «). 1391. (عسکري، صادق -

 .174-153، صص 1، شمارة 4دورة مجلۀ ادب عربی،  ؛»ادبیات عربی

تحلیل : شناسی در ایرانهاي علم اطالعات و دانشپژوهش«). 1393. (عصاره، فریده و دیگران -

 .13-7، صص 2سال اول، شمارة  سنجی کاسپین،مجلۀ علم؛ »محتوا
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شناسـی ایـران؛ یـک مطالعـه     ه همایش در زبانبررسی دو ده«). 1393. (فامیان، علیرضاقلی -

 . 123-103، صص 1، شمارة 5؛ مجلۀ زبان شناخت، سال »سنجیعلم

مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه    «). 1383. (ر. گنجی، ع -

ـ  رسانینامۀ کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعپایان ؛»فردوسی مشهد ی، ، دانشکدة علـوم تربیت

 .دانشگاه فردوسی مشهد

، سـردبیر احمـد پاشـازانوس، مـدیر     )ره(المللـی امـام خمینـی   ، دانشگاه بینفصلنامۀ لسان مبین -

 .بویه لنگروديمسؤول عبدالعلی آل

تحلیل استنادي مقـاالت فصـلنامه علمـی پژوهشـی ادبیـات      «). 1393. (کهندل جهرمی، مرضیه -

مجموعه مقـاالت دومـین همـایش    ؛ »)1393-1388( تطبیقی دانشگاه کرمان طی دورة پنج ساله

 .1398-1389، صص مّلی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي

بررسی مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجالت علمـی در  «). 1381. (محسنی، منوچهر -

 .71-41، صص 39، شمارة رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداري و اطالع؛ »ایران

فصـلنامۀ  ؛ »سنجی مجلـه مطالعـات قرآنـی   تحلیل علم«). 1392. (سعیده جو لنگرودي،میرحق -

 .155-141، صص 16سال چهارم، شمارة  مطالعات قرآنی جیرفت،

هـاي  مـروري بـر شـاخص   «). 1393. (نژاد چمازکتیجو لنگرودي، سعیده و فاطمه علیمیرحق -

موعه مقـاالت دومـین   مج؛ »1391-1390هاي سنجی مجلۀ کاوشنامه ادبیات تطبیقی در سالعلم

 .1636-1625صص  همایش مّلی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي،

گونه از مقاالت چاپ شده مجلـۀ انجمـن   تحلیلی گزارش«). 1387. (میرزایی، فرامرز و دیگران -

شمارة  مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،؛ »)شماره یک تا ده(ایرانی زبان و ادبیات عربی

 .181-165، صص 10

 :منبع التین) ب

- Prichard A. (1969) .statistical bibliography or bibliometrics?,  

Journal of documentation, 25 (4). 
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