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مقاالت دوفصلنامه نقد ادب معاصر يو آمار ییمحتوا یدر جستار حاضر به بررس

زبـان و ادب  ۀنیاز مجالت معتبر در زم یکی ن دوفصلنامهیا. پرداخته شده است

فیتألزان همیسندگان، مدارك آنها، میتعداد نو ین پژوهش به بررس

ینشان مپژوهش  يهاافتهی .پرداخته شده است... و مؤسسات فعال در مجله و

آمار مؤلفان حاک .ت نموده استیخود را رعا یشماره، نظم انتشارات 10در  مقاله

نگاشته شده است که ا یز با مشارکت گروهیمقاله ن 62و  يمقاله به صورت انفراد

مقاله از مقاالت مشترك به صورت هم 44 نیهمچن .نقاط قوت مجله حاضر است

سته اسـت مجلـه تـالش خـود را در بهبـود ا     یکه شا ف شده استیتأل یدانشگاهر همیبه صورت غ

ن نویدتریمقاله پرتول 4با  یمیسل یو عل ییرزایفرامرز م .مشارکت مضاعف کند

درصد را شامل م 59/7ن یانگیه نگاشته شده که میریأت تحریه يبا مشارکت اعضا

از موضوعات مقاالت را بـه خـود اختصـاص     یمیل اشعار حدود نیو تحل یات داستانیادب. مقبول است

در مجموع  .ن شودیموضوع خاص تدو طبقمجله  يهاکه بهتر است شماره

ن مقبولیانگیمنبع است که م 6/23هر مقاله  ياستفاده برا موردن یانگ

ـ مقالـه، پا  یعنیکتاب هستند که بهتر است از منابع روزآمد  ـ ن... ان نامـه و  ی ز اسـتفاده شـود  ی

 .است سال 14 يباال منابع،درصد  76/55 ين عمر
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  مقدمه

  ان مسأله پژوهشیب

 یقـات یتحق -یسـنده اسـت کـه دسـتاورد علمـ     ین نویا چندیک یمقاله، حاصل پژوهش 

ـ تول ياز نمودهـا  یکیمجالت . دهند یار خوانندگان مختلف قرار میش را در اختیخو د ی

ان یـ م یارتبـاط علمـ   يبرقـرار  ياز مجـار  یکـ ینـد و بـه عنـوان    یآیعلم بـه شـمار مـ   

: 1393ا، ینیاحیو ر يدالجریم یمیابراه(شوند یمحسوب م یعلم يهاتیاندرکاران فعال دست

 يهـا یابیمنبع ارز یپژوهش – یات علمینشر .)152: 1396و همکاران،  يبه نقل از محمد 424

ـ ارز يبـرا  ياریـ ز معیو ن یتخصص یرشته و حوزة علم یگر از جمله سطح علمید  یابی

 یالت عـال یتحصـ  يز نسل جوان داراید، محققان و نیاسات یو پژوهش یعلم يهاییتوانا

   ).35: 1392و دوستدار،  يبه نقل از مقصود 62 -63: 1391گران، یو د یفیشر(شود یمحسوب م

، یپژوهشـ  يهـا اسـت یتـوان در انجـام س  یدر هر حوزه مـ  یدات علمیتول یبا بررس

ت یــفینمــود و ک یابیــحاصــل را ارز يهــاشــرفتیانجــام داد، پ يراهبــرد يزیــر برنامــه

در عرصـۀ   یعلم يهات مجلهیبا توجه به نقش و اهم. را ارتقا داد یپژوهش يها تیفعال

ـ ا يرنـد و بـرا  یقـرار گ  یق علمیدق یابیعلم و دانش، الزم است که مورد ارز ن منظـور  ی

ـ از جمله امت .استفاده کرد يو استناد ییل محتوایتوان از روش تحل یم ـ اازات ی ن روش، ی

 از اعمـال  ياریوه، دور نگه داشـتن بسـ  ین شیات بارز ایانجام آن و خصوص یامکان عمل

هـا  ر روشیرود در سـا یق است که احتمال میج تحقیها از نتاو تعصب یشخص ينظرها

ن یموجـود، کارآمـدتر   يهـا تیتوان با توجه به محـدود ین میهمچن. ده شودید يتا حد

  ).87: 1390ه و همکاران، یك قهنو. ر(ه نمود یرا انتخاب و ته یاطالعاتمنابع 

وزارت معتبـر   یپژوهشـ  یاز مجـالت علمـ   یکی، یعرب معاصردوفصلنامه نقد ادب 

ایـن مجلـه بـا    . شودیت میریمد زدیاست که توسط دانشگاه  يقات و فناوریعلوم، تحق

دگاه به ین دیو انتقال ا یعرب ات معاصرینسبت به ادب یلیو تحل يت نگاه نقدیهدف تقو

، بخش اطالعـات دوفصـلنامه، اهـداف و    آنت یسا: ك.ر( ل شده استیتشک یآموزش يها روش

بـا موضـوعات    یپژوهشـ  یبه چـاپ و نشـر مقـاالت علمـ     و) انداز، با دخل و تصرف چشم

از نکات مثبـت   یکی ین تنوع موضوعیپردازد که ا یات معاصر میمختلف در قلمرو  ادب
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ن یـ ل مقـاالت ا یـ ه و تحلیـ ده است بـا تجز یجستار حاضر کوش. باشد یت میاهم و حائز

در جهـت   تا کند ییرا شناساآن  قوت، نقاط ضعف و مشخص شده یدر بازة زمان مجله

  .مقاالت آن گام برداشته شود یفیت ابعاد مثبت مجله و بهبود کیتقو

  

  ف پژوهشیو تعار ينظر یمبان

سره از ناسره کـردن، محاسـن را از معایـب جـدا کـردن،      «از عبارت است 	در لغت 1نقد

 اما در اصطالح عبارت از است از ،)4784/ 4، 1388ن، یمعـ (» خوب را از بد تشخیص دادن

در پرتو دانش  یل آثار ادبیا تحلی یابیز هنر ارزیو ن یب و محاسن اثر ادبیص معایتشخ«

   ).179: 1382، ییرضا( »و ادب و نزاکت

 یدارند و عالوه بر نقشـ  ینقش مهم یعلم يمجالت در انتقال اطالعات جارامروزه 

ن یتـر  در گسـترده  یعلمـ  ۀجامعـ  يانگر دستاوردهایدارند، نما یعلم يها که در استفاده

ـ از ح يو نمـودار  ياو منطقه یو ملّ یابعاد خود از نظر جهان آن جامعـه بـه    یات علمـ ی

ـ از ح يبـه طـور معمـول نمـودار     یعلمـ مجالت  ).42: 1381، یمحسن( ندیآیشمار م ات ی

رونـد  یآن جامعه به شمار مـ  یات علمیدهندة ضربان قلب حشینما يریو به تعب یعلم

مجالت بـه عنـوان    ).230: 1394و همکاران،  ياریبه نقل از الله 1392، یان کرمیشیزراعتکار و عال(

در  ياز نقش مؤثر، یگوناگون علم يهادر حوزه یاطالعات و دانش تخصص ۀبستر ارائ

ـ    يهاشرفتیها و پپژوهش يهاافتهین یآخر یمعرف  يراهکارهـا  ۀصـورت گرفتـه و ارائ

مجـالت از   يل محتـوا یتحل. برخوردار هستند یتخصص يایو روشن کردن زوا یاحتمال

ـ  یر و سیگوناگون، عالوه بر روشن نمودن خـط سـ   يایزوا انـدرکاران  دسـت  یاسـت کلّ

عصـاره و  ( ر تحـول مجلـه اسـت   یل موضوع و سیو تحل یابیزار يبرا یمجله، ابزار مناسب

  ).7: 1393همکاران، 

منـد  ، نظـام ینیح عیتشر يکه برا یوة پژوهشیک شیعبارت است از  ییل محتوایتحل

از متـون بـه کـار     یعیف وسیف طیتوص يو برا یارتباط يهاامیآشکار پ يمحتوا یو کم

 يهـا یژگـ یو ییمطالعـه و شناسـا   ياستاندارد است که برا یل محتوا روشیتحل. رودیم

رود و پژوهشـگر  یوب به کار م يهاتیها و سااطالعات ثبت شده مانند مجالت، کتاب
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و  یرونـد موضـوع   یاز اطالعـات را بـا هـدف بررسـ     يادیسازد که حجم زیرا قادر م

  ).30: 1395، یغالم(افته درآورد یبه صورت سازمان یمنابع به آسان ییمحتوا

علـم و   يبه معنا 3»نتویسا«ب دو واژة یاز ترک 2)کینتومتریسا(ا ی یسنج اصطالح علم

تـوان از   یکـه مـ   یفـ ین تعریتـر  سـاده . مشتق شده است يریگ اندازه يبه معنا 4»کیمتر«

. ل علـم اسـت  یـ و تحل يریـ گ ، علـم انـدازه  یسـنج  ن است که علمیارائه داد ا یسنج علم

ـ بن یشرفت هر مطلب علمین پیآخر یکم یابیارزش«را  یسنج هدف علم 5گوپتا سن  يادی

نـۀ خـاص پـس از    یدر آن زم یقـات یتحق يهـا  تیـ و عوامل مؤثر در گسترش مستمر فعال

 يد آمد و در کشـورها یپد يۀ شوروین علم در روسیا. کند یمطرح م» دوم یجنگ جهان

علـوم در سـطوح    یکم يریگ اندازه ين روش برایژه مجارستان، از ایبه و یشرق ياروپا

ـ . اسـتفاده شـد   یو خصوصـ  یمؤسسات دولتـ  یالملل نیو ب یملّ کـه واژه   ین کسـان یاول

 -186: 1391، ياریـ ان و یـ ك عل. ر(بودنـد   7و کـارنوا  6را ابداع کردند، دوبـروف  یسنج علم

185.(   

  

  اهداف پژوهش

  :ر در نظر گرفته شده است که عبارتند ازیپژوهش حاضر اهداف ز يبرا

ـ پرتول يهـا ن دانشگاهییتع /در مجلهها دانشگاه یدات علمیتولن ییتع ـ یـی تع /دی  ین فراوان

ن ییتع /سندگانیت نوین جنسییتع /سندگان مقاالتین تعداد نوییتع /موضوعات کار شده

 /ن عمر منـابع یانگین مییتع /سندگانین نویدتریشناخت پرتول /سندگان مقاالتیمدارك نو

  .ن آنهایانگیدر مقاالت و من نوع منابع به کار رفته ییتع

  

  سؤاالت پژوهش

 یچـه موضـوعات   انـد؟ را در مجله ارائـه نمـوده   یدات علمین تولیشتریب هادانشگاهکدام 

شـتر  یسندگان مقـاالت مجلـه، ب  یاند؟ نون مقاله را در مجله به خود اختصاص دادهیشتریب

ـ باشند؟ پرتولیرا دارا م یچه مدارك علم ف مقـاالت مجلـه   یسـندگان در تـأل  ین نویدتری

ن عمر منابع در مقاالت یانگیاست؟ م یسندگان مقاالت به چه شکلیت نویاند؟ جنسکدام
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ن کاربرد را داشته یشتریاز منابع در مقاالت ب...) ا یکتاب، مقاله (چگونه است؟ کدام نوع 

  است؟

  

  پژوهش ۀنیشیپ

و  یـی رزایم: گرفتـه اسـت ماننـد    انجام ينه کارها و اقدامات قابل ذکرین زمیتاکنون در ا

 ةدر ده شمار یانجمن زبان عرب مجله مقاالت یو کم یفیت کیوضع یبررسبه  همکاران

زان یم یبه بررس و همکاران يد احمدیحم .)181 -165: 1387ك . ر( اندپرداخته آن ییابتدا

 ۀدر ارائـ سندگان ینو يزان همکاریز به مین مجله و نیسندگان به مقاالت اینو یاستنادده

نشـدن بـه    ل اسـتناد یـ دلن پژوهش، نشان داد بهیج اینتا .اندن مجله پرداختهیمقاالت به ا

از  13هـا نشـان داد   افتهین یهمچن. ن استییار پایر مجله، بسیب تأثیمجله، ضر يهامقاله

 يتا حـدود » قانون لوتکا«اند که ها را به نگارش درآوردهمقاله  %40ش از یسندگان، بینو

اسـتناد   3681ن مجله، یا يهان در مقالهیهمچن. ردیگید قرار میین پژوهش، مورد تأیدر ا

هـر   ين بـرا یانگیـ طـور م هر شماره، محاسبه و به ياستناد برا 184ن یانگیداده شده که م

ـ ا يهـا در نگارش مقاله. استناد برآورد شده است 04/22مقاله  سـنده  ینو 183ن مجلـه،  ی

ن یهمـ نوشته شـده اسـت؛ بـه    يصورت انفرادها بهمقاله% 76عداد ن تیاز ا. حضور دارند

 يهـا در کل، براساس مقاله. قرار دارد ینییسندگان در سطح پاینو يب همکاریل، ضریدل

در  ياسـندة هسـته  یاست، منابع و نو یات عربیاز حوزة ادب ین مجله، که نمونۀ کوچکیا

 است ینییسندگان در سطح پاینو یو روابط علم يشود و همکارین حوزه مشاهده نمیا

   ).148 -125: 1392ك . ر(

ـ   يآمارو  ییل محتوایتحل ین بخش به بررسیدر ا چـاپ   یدوفصلنامه نقـد ادب عرب

 یفارسـ ن مجله بـه زبـان   یا. مختلف پرداخته شده است يارهایبر اساس مع زدیدانشگاه 

در ده است که یرس مقاله به چاپ 70ن مجله، یشمارة چاپ شدة ا 10در . شود یمنتشر م

ش را ین مجله به طـور متنـاوب و مـنظم مقـاالت خـو     یا. مشاهده شدمقاله  7 هر شماره

  .شودیم یآن تلق يبرا یچاپ کرده است که در مجموع نکتۀ مثبت
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  روش پژوهش

تا  1391 يها ن سالیشمارة منتشر شده از مجله ب 10عنوان مقاله در  70ن پژوهش یدر ا

ن و یتـک عنـاو   ن صـورت کـه بـا مراجعـه بـه تـک      یقرار گرفته بد یمورد بررس 1395

 یت، مدرك، وابستگیت، وضعیاز در خصوص جنسیات مقاالت، اطالعات مورد نیمحتو

هـا از روش   ل دادهیـ در تحل. ده اسـت یـ گرد يآور جمع... و  یش موضوعی، گرایسازمان

ـ یـ ها بر حسب توز داده يبند مانند دسته یفیآمار توص ـ  ، دریع فراوان ، رسـم  یصـد فراوان

ک یـ ز از تکنیها ن ل دادهیه و تحلیبه منظور تجز. ده استیها و نمودار استفاده گرد جدول

 ها داده لیتحل در نیهمچن .ق استفاده شده استیتحق یل محتوا به عنوان روش اصلیتحل

 شـده  اسـتفاده  اکسـل  افـزار  نرم از نمودارها نیتدو يبرا و شده استفاده spss افزار نرم از

  .است

قـات  یل اطالعات استفاده شده در تحقیق و تحلیتحق يها از روش یکیل محتوا یتحل

ـ ا. به طـور اخـص اسـت    يها به طور اعم و در کتابدار شتر رشتهیو مطالعات ب ن روش ی

ام اسناد و مدارك است کـه بـا   یآشکار پ يمحتوا يل و برایتحل يبرا یو کم ینیمنظم، ع

  ).100: 1390نژاد،  یا و نوابین یاحیك ر. ر(رد یگ یانجام م يآمار يها استفاده از روش

  

  تیبرحسب جنس سندگانیتعداد نو

ج پـژوهش  یت اشاره شده اسـت؛ نتـا  یک جنسیسندگان به تفکین بخش به تعداد نویدر ا

م ین مقـاالت سـه  یـ سندة زن در نگارش اینو 51مرد و  ةسندینو 107انگر آن است که یب

د یسـندگان وجـود دارد کـه شـا    یت نوین جنسیب يتفاوت معنادارن بخش یدر ا .اند بوده

ات یـ گـروه زبـان و ادب   یأت علمـ یه ين اعضایآن به حضور کمتر زنان در ب یل اصلیدل

    گردد ها بردر دانشگاه یعرب

  

  تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیت -1جدول 

  درصد  تعداد  تیجنس

  7/67  107  مرد

  3/32  51  زن

  100  158  مجموع
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 تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیت -2نمودار 

  

ـ اتخاذ کرد که در آن در تول یبیتوان ترت یم محتـرم   يد مقـاالت مشـترك، از اعضـا   ی

 یدات علمـ یـ نقش بـارز در تول  يکه دارا یلیالت تکمیان تحصیا دانشجوی یأت علمیه

ان دختـر  یدانشـجو ا یـ زن  یأت علمـ یـ ه يبا اعضا يهستند، خواسته شود که به همکار

  .ش گرددیتر از پ ز در مقاالت مجله پررنگیپرداخته شود تا نقش آنان ن

  

  تیک مدرك و جنسیسندگان به تفکینو

سـندگان مقـاالت، مربـوط بـه     ین درصد مدرك نویشتریدهد که بیج پژوهش نشان مینتا

ان یــدر م یأت علمــیــعضــو ه 88حضــور . اســت ياریســندگان بــا مــدرك اســتادینو

سنده ینو 70ان وجود ین میدر ا. ن مجله استیسندگان، نشانگر توجه خاص آنها به اینو

آنهـا بـا    يارشـد، نشـان از همکـار    یز کارشناسیو ن يدکتر ي، دانشجويبا مدرك دکتر

  . ها دارددانشگاه یأت علمیمحترم ه ياعضا

  

  نویسندگان به تفکیک مدرك و جنسیت -2جدول 

  درصد  ارشد  درصد  يدکتر  درصد  اریاستاد  درصد  اریدانش  درصد  استاد  تیجنس

  1/12  19  46/11  18  11/26  41  1/12  19  3/6  10  مرد

  37/13  22  02/7  11  02/7  11  46/4  7  -  -  زن

  47/25  41  48/18  29  13/33  52  56/16  52  3/6  10  مجموع

  

در راستاي بهبود کیفی مقاالت مجله بـه الگـوي همکـاري بـین نویسـندگانی کـه از       

هیأت علمی هستند توجه بیشتري شود و نیز از اعضاي هیأت علمی بـا مـدرك   اعضاي 

استادي و دانشیاري خواسته شود تا بر تولیدات علمی سایر نویسندگان اشراف داشته تـا  

خطاهاي احتمالی آنها کاسته شود و منبـع مهمـی بـراي ارجـاع باشـند تـا در نتیجـۀ آن        

  .ضریب تأثیر مجله افزایش یابد

مرد

زن

67/732/3



  

ز یمقاله ن 62نوشته شده و 

زان یـ درصد مقاالت مشترك نشـانگر م 

ز جـزو نکـات مثبـت و حـائز     

ـ توانـد ب  یسـندگان مـ   انگر ی

نسـبتاً   یش ارتباطات علمـ 

 :80.(  
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  نویسندگان به تفکیک مدرك و جنسیت -2نمودار 

  سندگان در مقاالتینو یفیتأل

نوشته شده و  يمقاله به صورت انفراد 8مقاالت مشخص شد که  

درصد مقاالت مشترك نشـانگر م  57/88وجود . ه شده استیبه صورت مشترك ته

ز جـزو نکـات مثبـت و حـائز     یـ ن مورد نیکه ا سندگان استین نویب یفیتألاز هم

ـ  يباال يهمکار« .شودین مجله محسوب م سـندگان مـ  ین نویب

ش ارتباطات علمـ یو افزا یگروه يهمکار يایپژوهشگران نسبت به مزا

: 1394و همکاران،  یصادق(» پژوهان باشد ن محققان و دانش

  

  تألیفی نویسندگان در مقاالتمیزان هم -3 جدول
  درصد  تعداد  سندگانینو

  43/11  8  ک نفرهی

  57/58  41  دو نفره

  86/22  16  سه نفره

  7/ 14  5  چهار نفره

  100  70  مجموع

  

  تألیفی نویسندگان در مقاالتمیزان هم -3نمودار 

استاد دانشیار  استادیار دکتري  ارشد

مرد

زن

یك نفره 

ىو نفره 

سھ نفره

چھار نفره 
58.57

22.8

11.4
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تأل همزان یم

 یبا بررس

به صورت مشترك ته

از هم ییباال

ن مجله محسوب میت ایاهم

پژوهشگران نسبت به مزا یآگاه

ن محققان و دانشیمناسب ب
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در  يا نارشـته یب يهـا  شدن علوم و محققان و رشـد حـوزه   یل تخصصیاز قب یعوامل

ن راسـتا  یدر همـ . کننـد  يگر همکـار یکـد یر محققان را واداشته است تا با یاخ يها سال

در حـال کـاهش    یسـندگ ینو تک يبا الگو یدات علمیدهد که سهم تول یها نشان م افتهی

انتظـار   .ش اسـت یش از آن در حال افـزا یو ب سندهیدو نو يدات با الگویبوده و سهم تول

ف مقاالت توجه نشان دهـد تـا   یدر تأل یاز گذشته به مشارکت گروهش یرود مجله ب یم

  . سندگان مجله حفظ شودینو یفیتأل در هم يروابط قو
  

  يا مؤسسه رهمیو غ يا مؤسسه سندگان همیزان مشارکت نویم

مقاله از  44ه شده است، یمقاله که به صورت مشترك ته 62ها نشان داد که از یبررس

به چاپ  یسندگانیمقاله از نو 18ک مؤسسه هستند و یچاپ شده که از  یسندگانینو

  .  اندداشته يده که از مؤسسات مختلف با هم همکاریرس

  

  

 
 
 
 

  

  
 

  يامؤسسهرهمیو غ يامؤسسهسندگان همیزان مشارکت نویم -4نمودار 

  

هم مؤسسه اي  

غیر هم موسسه اي
70/96

29/04

  اي مؤسسه اي و غیرهم مؤسسه میزان مشارکت نویسندگان هم -5جدول 

  درصد  تعداد  نحوه مشارکت

  70/ 96  44  يامؤسسههم

  29/ 04  18  يا رهم مؤسسهیغ

  100  62  مجموع
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سـازد کـه از طـرف     یشتر توجه خـود را معطـوف بـه مقـاالت    یبهتر است که مجله ب

ـ از غ آن ا چهارمینفر سوم ز ینبوده و  يا مؤسسه سندگان همینو باشـد تـا     مؤسسـه  آن ر ی

و  یشناسـ  بیمقاله را آسـ  یفید کید و با دیرا به مقاله اضافه نما يدیبتواند معلومات جد

 ياز محورها یکیمعموالً  يا را در هر مؤسسهیرا بر آن اعمال سازد ز يا تازه يها دگاهید

آن مؤسسه نسـبت بـه    يشود و مسلماً اعضا یتر کار م یشتر و تخصصیآن شاخه ب یعلم

زد در حـوزة  یبر فرض دانشگاه  ،برخوردار هستند يبهتر یفیگر مؤسسات از سطح کید

ـ نـۀ ادب یکرمانشـاه در زم  يا دانشـگاه راز یاست  ییباال یتوان علم ينقد معاصر دارا ات ی

  ....و

شود موضوع مورد پژوهش با مشـورت و نظـارت    یه مین راهکار توصین در ایبنابرا

 مـورد نظـر انتخـاب    ینۀ تخصصـ یدر زم يا مؤسسه ر همیغ یأت علمیه ياز اعضا یکی

ـ  مراحل مطالعه، پژوهش، منبعآن فرد بر و شود  ق یـ و نگـارش نظـارت کامـل و دق    یابی

  . داشته باشد

  کننده در مقاالت ها و مؤسسات مشارکت دانشگاه

در نگارش مقـاالت مشـارکت    یدانشگاه و مرکز علم 29در مجموع ها نشان داد  یبررس

به آنها اشـاره شـده اسـت؛     ،کیتعداد مقاالت هر  کیبه تفک ،ن بخشیاند که در اداشته

کـه در مقـاالت نوشـته     سـندگان ینو نیعنـاو  ین قسمت تمامیالزم به ذکر است که در ا

ـ نا و یسـ  ی، بوعليرازدانشگاه . قرار گرفته است یشده مورد بررس  31/ 6مجموعـاً   زدی

ـ ا انـد کـه  را به خود اختصـاص داده ) ک سومیک ینزد یعنی(سندگان یدرصد نو ن امـر  ی

 يهـا از دانشـگاه  ياریگر بسیاز طرف د. از نقاط ضعف مجله محسوب گردد یکید یشا

ها مثل از دانشگاه یا برخینداشته  یاصالً مشارکت ستان و بلوچستانیالم، سیکشور مانند ا

ن یدر تـدو  یفیضـع مشـارکت   ...و  یی، عالمه طباطبـا ید بهشتید چمران، شهیاراك، شه

  .اند مقاالت مجله داشته
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  ها بر حسب تعداد نویسندگان میزان مشارکت دانشگاه -5جدول 

  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز

  2  ییعالمه طباطبا  3  لرستان  6  اصفهان  20  يراز

  2  الزهرا  3  میقرآن کرم  لوع  6  ید مدنیشه  17  نایس یبوعل

  2  آزاد گرمسار  3  )ره( ینیامام خم ین المللیب  5  مازندران  13  زدی

  1  اسوجی  3  ام نوریپ  5  کاشان  12  ت مدرسیترب

  1  ید بهشتیشه  3  رجندیب  4  زابل  11  یخوارزم

  2  اراك  4  النیگ  7  تهران

  2  د چمرانیشه  3  ج فارسیخل  7  یفردوس

  2  يم سبزواریحک  3  قم  6  کردستان

  

  بر حسب دانشگاه ها در تدوین مقاالت میزان مشارکت دانشگاه -6جدول 

  درصد  تعداد  زان مشارکتیم

  17/ 24  5  مقاله 10ش از یب

  24/ 13  7  مقاله 10 -5ن یب

  58/ 63  17  مقاله5کمتر از 

  100  29  مجموع

  

  
  ها در تدوین مقاالتمیزان مشارکت دانشگاه -4نمودار 

  

سـندگان  یح بـه نو یصـح  ییمقاالت و جوابگو يشود که مدت زمان داور یشنهاد میپ

 يهـا  ز بـا توجـه بـه تخصـص    یـ مشـخص انجـام شـود و ن    یزمـان ک بـازة  یمحترم در 

 يرش و چـاپ موضـوعات بـه نحـو    یپـذ  يمجله برا يها تیمختلف، اولو يها دانشگاه

 یپژوهشـ  يهـا  نهیبا زم یدانشگاه يها ن شود که شامل همۀ موضوعات و تخصصییتع

خود و ارسال آن به  یموضوع يها تین اولوییتواند با تع ین مجله میهمچن. د گرددیجد

ـ  يهـا  گـروه  يکشـور کـه دارا   يهـا  شکل فراخوان مقاله به تمام دانشگاه هسـتند،   یعرب

 

10بیش از 

10-5بین 

5کمتر از 
58/63

17.24

24.13



ن خود باعـث  یکنند که ا

 یدات علمـ یتول ينده بتواند دارا

باشـد تـا    يرتکـرار ید و غ

 يل حـاو یکسان به مانند مقاله رنگ در شعر خل

 يشـنهاد یاست امـا راهکـار پ  

روز گردانـد و صـرف   

 .هستند

ـ مقالـه پرتول  سـنده  ین نویدتری
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کنند که ا ياریها  نگارش پژوهش يبند تیافتن و اولویسندگان را در 

نده بتواند دارایآشود که در  یمجله م ينگر برا ندهیک راهبرد آ

د و غیـ جد يها افتهیسندگان متنوع با یمشخص و از نو ي

کسان به مانند مقاله رنگ در شعر خلی يگر شاهد انتشار مقاالت با محورها

است امـا راهکـار پ   ياریبس يها تیمز ين پژوهش دارایم هرچند خود ا

 خـود را بـه   یتـوان علمـ  سـندة محتـرم   یباعث خواهد شد که نو

هستند يشتریب ینۀ کمتر و بار علمیشیپ يسازد که دارا ی

  سندگانین نوی

مقالـه پرتول  4بـا   یمیسل یو عل ییرزایفرامرز مها نشان داد که 

 . اندد کردهیمقاله تول 3ز هرکدام یگر نیسندة دینو 4. بوده است

  پرتولیدترین نویسندگان -8جدول 

  درصد  تعداد  سندهینام نو

  2/ 54  4  ییرزایفرامرز م

  2/ 54  4  یمیسل یعل

  1/ 91  3  ینیل پرویخل

  1/ 91  3  يب قبادیمص

  1/ 91  3  ين عبدیالد صالح

  1/ 91  3  منظم ينظر يهاد

 

  پرتولیدترین نویسندگان -6نمودار 

فرامرز 

میرزایی

علی سلیمی مصیب قباديخلیل پروینی  صالح الدین 

عبدي 

هادي نظري 

منظم
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سندگان را در ینو

ک راهبرد آین ییتع

يها نهیبا زم

گر شاهد انتشار مقاالت با محورهاید

م هرچند خود اینباش

باعث خواهد شد که نو

یموضوعات

  

یدتریپرتول

ها نشان داد که یبررس

بوده است
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ن حوزه کـه معمـوالً در   یسندگان برجستۀ ایمجله، در کنار نو يسازیفیک يدر راستا

د و یـ سـندگان جد یمقـاالت منتشـر شـده هسـتند، از نو     يشمارگان مختلف مجلـه دارا 

ـ توانند نظریکه م ،ن حوزهیسبک اصاحب را در  يدیـ جد يهـا لیـ هـا و نقـدها و تحل  هی

ن یـی و تع يپروسـۀ داور ل در یاستقبال شود و بـا تسـه   ،مقاالت خود ارائه دهند يال البه

ـ   یسـندگان برجسـته، زم  یموجـود در مقاالتشـان توسـط نو    يهابیآس ن ینـۀ حضـور چن

کـرد باعـث خواهـد شـد کـه مجلـه شـاهد        ین رویا. در مجله فراهم گردد یسندگانینو

ـ  ينوآور ب یـ ر و ترغیب تـأث یمقـاالت و مسـلماً بـاال رفـتن ضـر      یفـ یو ک یو رشد کم

ن مجلـه و حضـور خـود بـه عنـوان      یاستناد به مقاالت ا يگر مجالت برایسندگان دینو

  . سنده مجله خواهد بودینو

  

 هیریأت تحریه يتعداد مقاالت اعضا

درصد کل مقـاالت را   7/ 59ده که یه به چاپ رسیریأت تحریه يمقاله از اعضا12تعداد 

از آن  یهـا حـاک  یبررسـ  .رسـد یقابل قبول به نظر م ینیانگیبه خود اختصاص داده که م

انـد و از  بـا مجلـه نداشـته    یچ گونه مشارکتیه هیریأت تحریه ياز اعضا یاست که برخ

 .سندگان هستندین نویدتریمحترم جزو پرتول ين اعضاینفر از ا 4گر یطرف د

  

  تعداد مقاالت اعضاي هیأت تحریریه -8جدول 

  درصد  تعداد  سندهینو  درصد  تعداد  سندهینام نو

  -  -  یه خزعلیانس  -  -  آذرشب یمحمدعل

  -  -  یحجت رسول  1/ 27  2  يفاطمه قادر

  0.63  1  هفتادر ییغالمعباس رضا  -  -  انلویب یعل

  -  -  انپورید سبزیوح  27/1  2  عقدا یرضا افخم

  -  -  ن فامیبتول مشک  -  -  ل باستانیدخلیس

  54/2  4  ییرزایفرامرز م  91/1  3  ینیل پرویخل

  -  -  یاصفهان یمحمد خاقان

 



   

ن ین مجلـه در همـ  یـ ه در ا

ـ ه تنها بتوانـد در   ک مقالـه  ی

ر یمقـاالت سـا   يچه بـه رو 

ه، کـه از  یـ ریأت تحریسندگان محترم ه

  .ابندیز بیر مجالت را ن

ن مجلـه بـه   یـ ه و داوران محتـرم ا 

از مقـاالت را بـه خـود    

ن یـ گر موضوعات مـورد عالقـۀ ا  

شده است؛ نکتـۀ حـائز   

موضوعات وجود داشـته کـه   
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 تعداد مقاالت اعضاي هیأت تحریریه -7نمودار 

ه در ایـ ریأت تحریمحترم ه يشود که مقاالت اعضا یشنهاد م

ه تنها بتوانـد در  یریأت تحریبماند و در هر سال هر عضو ه یحد معقول باق

چه بـه رو یعالوه بر گشودن در يکردین رویچن. مشارکت داشته باشد

سندگان محترم هینو یدات علمیسندگان، سبب خواهد شد تول

ر مجالت را نیو چاپ در سا يسندگان برجستۀ حوزه هستند، فرصت داور

  موضوعات کارشده در مجله

ه و داوران محتـرم ا یریأت تحریسندگان، هیدهندة عالقۀ نوها نشان

از مقـاالت را بـه خـود     ک سومیاست که حدود ل شعر یو تحل یات داستانیادب

گر موضوعات مـورد عالقـۀ ا  یاز د ینامتنیبز یو ن ییساختارگرا. اختصاص داده است

شده است؛ نکتـۀ حـائز    یک بررسیموضوعات کار شده به تفک ،ریدر ز. مجله بوده است

موضوعات وجود داشـته کـه    یختگیمقاله آمک یدر موضوع  ین است که گاه

 .ردیقرار گ یشده است موضوع غالبِ آن مورد بررس
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شنهاد میپ

حد معقول باق

مشارکت داشته باشد

سندگان، سبب خواهد شد تولینو

سندگان برجستۀ حوزه هستند، فرصت داورینو

 

موضوعات کارشده در مجله یفراوان

ها نشانیبررس

ادبکرد یرو

اختصاص داده است

مجله بوده است

ن است که گاهیت ایاهم

شده است موضوع غالبِ آن مورد بررس یسع
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  درصد  فراوانی  موضوع

  9/2  2  نوستالوژي

  42/1  1  مکاتب ادبی

  42/1  1  نظریه دریافت

  42/1  1  شناسی

مطالعات روشمند 

  علمی در نثر معاصر

1  42/1  

  42/1  1  الگویی نقد کهن

  10  7  مجموع

  

باشـد   یگردد در هر شماره از مجله، فراخوان مقاالت با موضوع مشخصـ 

گـر سـو،   یشود و از د ی

ت یـ فین امـر در بـاال بـردن ک   

هـا و مؤسسـات آمـوزش    

کـه بـر اسـاس     یرا در پژوهش دربـارة موضـوعات  
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  فروانی موضوعات کار شده -10جدول 

موضوع  درصد  فراوانی  موضوع  درصد  فراوانی

نوستالوژي  2/4  3  وجودگرایی  21/27  19  

نظریه   59/18  13  

هاي  شخصیت

  ادبی

مکاتب ادبی  9/2  2

نظریه دریافت  9/2  2  شناسی نشانه  10  7  

شناسی سبک  9/2  2  نمادگرایی  8/5  4

مطالعات روشمند   9/2  2  ادبیات پایداري  2/4  3

علمی در نثر معاصر

نقد کهن  2/4  3  شناختی جامعهنقد   2/4  3

مجموع  20  14  مجموع  70  49

 فروانی موضوعات کار شده -8نمودار 

گردد در هر شماره از مجله، فراخوان مقاالت با موضوع مشخصـ  یشنهاد م

یاد مینۀ خاص زیدر آن زم یدات علمیله حجم تولین وس

ن امـر در بـاال بـردن ک   یـ شـود کـه ا   یانجام م يشتریت بیفیز با کیمقاالت ن

هـا و مؤسسـات آمـوزش     دانشـگاه  یأت علمیه يز اعضاین. دارد ییر به سزایمقاالت تأث

را در پژوهش دربـارة موضـوعات   یلیالت تکمیان تحصی، دانشجو

 .ندیب نمایاند، ترغ اقبال را داشتهزان ین میق کمتری

ی
رای

رگ
ختا

سا

ی
متن

ینا
ب

ی
اس

شن
بان

ز

ي
ه ا

ور
سط

د ا
نق

ی
رای

 گ
ود

ج
و

ي 
ها

ه 
ری

نظ
… ی

اس
شن

ه 
شان

ن

ی
رای

دگ
ما

ن

ي
ار

ید
 پا

ت
بیا

اد

ی
خت

شنا
ه 

مع
جا

د 
نق

ي
وژ

تال
وس

ن

ی
دب

ب ا
کات

م

ت
یاف

در
ه 

ری
نظ

ی
اس

شن
ک 

سب

ت 
عا

طال
م

…

ی
وی

لگ
ن ا

که
د 

نق

تحلیل

 

  موضوع

  ادب داستانی

  تحلیل شعر

  ساختارگرایی

  بینامتنی

  زبانشناسی

نقد 

  اي اسطوره

  مجموع

  

 
شنهاد میپ

ن وسیرا بدیز

مقاالت ن يداور

مقاالت تأث

، دانشجویعال

یج تحقینتا
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  کار رفته در مقاالته تنوع منابع ب 

منبع بـه کـار رفتـه اسـت کـه شـامل انـواع        1657دهد که در مجموع یها نشان میبررس

 6/23ن منـابع  یـ هر مقاله از ا يریگن بهرهیانگی؛ ماست...) ا یکتاب، مقاله (مختلف منابع 

در . ن مـذکور منبـع دارنـد   یانگیشتر از میمقاله ب 29مقاله کمتر و  41که تعداد  است منبع

کـه   یم در حـال یاز کتاب هسـت  يمندسندگان محترم به بهرهینو ين شاهد عالقمندین بیا

هستند که متأسفانه کمتر مـورد اسـتفاده    يها جزو منابع روزآمدنامهانی، پایمقاالت علم

  .رندیگیقرار م

 
  کار رفته در مقاالت تنوع منابع به -11جدول 

  درصد  یخارج  درصد  یفارس  درصد  یعرب  منبع

  49/2   41  18/ 88  313  36/44  735  کتاب

  -  -  02/1  17  02/1  17  ان نامهیپا

  19/0  3  64/10  176  70/4  78  مقاله

  -  -  93/1  32  17/2  36  تیسا

  75/10  178  -  -  88/1  31 یفارس یعرب  کتب ترجمه شده

  4/13  222  47/32  538  13/54  897  مجموع
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  تنوع منابع به کار رفته در مقاالت -9نمودار 

 
ده اسـت  یپسـند  يامر یدرست است که ارجاع به کتاب به عنوان منبع و مرجع اصل

ر یسندگان درخواست کند که عالوه بر کتـاب بـه سـا   یشود که مجله از نو یشنهاد میاما پ

ن گونـه بتـوان   یارجاع دهند تا بد یو مقاالت پژوهش ينامه دکتر انیمنابع روزآمد مثل پا

  .مند شد ز بهرهیگران نید یدات علمیها و تول افتهیاز حاصله 
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 14 -8، )منـابع روزآمـد  

ان ذکـر  یشا. شده است

سندگان محتـرم را  یزان توجه نو

د علـم  یها نشان دهد که به صورت روزآمد در حال تول

ـ دهد که   76/55ش از یب

  

 يک اثـر، کـه دارا  ین چاپ 

ـ یانگیـ کاسـتن م  عمـر   مین ن

سـندگان مثـل   ینو يدیـ 

ـ ا چند پایک  نامـه و   انی

زان یـ ک شـده باشـد تـا م   
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  ن عمر منابع 

منـابع روزآمـد  (سال  7-1به صورت  ین بخش منابع براساس فاصلۀ زمان

شده است يبنددسته) یمیمنابع قد(سال  14ش از یو ب) منابع متوسط

زان توجه نوین منظور صورت گرفته تا میبد يبندن دستهی

ها نشان دهد که به صورت روزآمد در حال تولتیها و سانامهانیبه مقاالت و پا

دهد که یج نشان مینتا .هستند اما متأسفانه کمتر به آنها توجه شده است

 .هستند یمین مقاالت، جزو منابع قدیمنابع ا

  میانگین عمر منابع -12جدول 

  درصد  تعداد  میانگین عمر

  47/16  273  سال 1-7

  77/22  460  سال 8-14

  76/55  924  سال 14بیش از 

  100  1657  مجموع

  میانگین عمر منابع -10نمودار 

ن چاپ یسندگان بخواهد که از آخریشود مجله از نو یشنهاد م

کاسـتن م  يز در راستاین. است، استفاده کنند یاحتمال ين خطاها

ـ تـر، از آثـار تول   مقبـول  يک ساختن آن بـه عـدد  یز نزد ی

ک یاستقبال کند و در کنار هرچند کتاب، از  ینامه و مقاله علم

ک شـده باشـد تـا م   یبه صورت تفک) منابع( یانیز قسمت پاین. مقاله بهره برده شود

  .نامه مشخص شود انیسندگان از مقاله و پاینو 

7_1 14_8 14بیش از 

تحلیل

ن عمر منابع یانگیم

ن بخش منابع براساس فاصلۀ زمانیدر ا

منابع متوسط(سال 

یاست که ا

به مقاالت و پا

هستند اما متأسفانه کمتر به آنها توجه شده است

منابع ا درصد

 

 

 
شنهاد میپ

ن خطاهایکمتر

ز نزدیمنابع و ن

نامه و مقاله علم انیپا

مقاله بهره برده شود

 يریگ بهره
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  جینتا

ـ    70از آن است در  یج پژوهش حاکینتا تـا   1391 يهـا ن سـال یمقاله چـاپ شـده در ب

کـه   انـد م بودهین مقاالت سهیارش اسندة زن در نگینو 51سنده مرد و ینو 107. ، 1395

 یلـ یالت تکمیان تحصـ یا دانشـجو یـ  یأت علمـ یـ محتـرم ه  يبه نظر بهتر است از اعضا

  . ان دختر بپردازندیا دانشجویزن  یأت علمیه يبا اعضا يخواسته شود که به همکار

 ياریسندگان با مدرك استادینوسندگان مقاالت، مربوط به ین درصد مدرك نویشتریب

بـا   یأت علمـ یـ ه يمقاالت مجله بهتـر اسـت از اعضـا    یفیبهبود ک يکه در راستا است

سـندگان اشـراف   یر نویسـا  یدات علمـ یخواسته شود بر تول ياریو دانش يمدارك استاد

  .داشته باشند

ـ  یفیاز هـم تـأل   ییزان بـاال یـ درصـد مقـاالت مشـترك نشـانگر م     75/88وجود  ن یب

ن یـ ت مجله است که بهتر است این بخش از نقاط قوت و حائز اهمیا. سندگان استینو

  .سندگان حفظ شودینو یفیدر هم تأل يروند ادامه داشته باشد تا روابط قو

ک مؤسسه هسـتند  یچاپ شده که از  یسندگانیمقاله از نو 44 ها نشان داد کهیبررس

 يده کـه از مؤسسـات مختلـف بـا هـم همکـار      یبه چاپ رس یسندگانیمقاله از نو 18و 

نوشته شـده   یسندگانیرند که از نویدر روند مجله قرار گ یبهتر است که مقاالت. اندداشته

ـ باشد تا بتوانـد معلومـات جد   يگریا چهارم آن از مرسسه دیباشد که نفر سوم  بـه   يدی

در مقالـه اعمـال سـازد تـا      ياتازه يهادگاهیشناسانه، دبیآس يدیمقاله اضافه کند و با د

  .ت مقاله چندبرابر شودیفیک

در نگــارش مقــاالت مشــارکت  یدانشــگاه و مرکــز علمــ 29در مجمــوع ن یهمچنــ

 یعنی(سندگان یدرصد نو 31/ 6مجموعاً  زدینا و یس ی، بوعليراز يهااند؛ دانشگاه داشته

نقاط ضعف مجله محسوب ن امر از یکه ا.اندرا به خود اختصاص داده) ک سومیک ینزد

خود و ارسال فراخـوان آن   یموضوع يهاتین اولوییبهتر است که مجله با تع. گرددیم

کـم   يهـا  سندگان و دانشگاهیهستند، نو یعرب يها گروه يکشور که دارا يهابه دانشگاه

  .کنند ياریها نگارش پژوهش يبندتیکار را در اولو
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سنده ین نویدتریمقاله پرتول 4با  یمیسل یو عل ییرزایفرامرز مها نشان داد که یبررس

سـندگان  ین نویـ مجلـه، در کنـار ا   يسـاز  یفـ یک يشود در راستایشنهاد میپ .بوده است

کـرد سـبب   ین رویـ د و صاحب سـبک اسـتقبال شـود تـا ا    یسندگان جدیبرجسته، از نو

  .مقاالت مجله گردد یفیو ک یو رشد کم ينوآور

درصـد کـل    59/7ده کـه  یه بـه چـاپ رسـ   یـ ریتحرأت یه يمقاله از اعضا 12تعداد 

بهتر اسـت کـه   . رسد یقابل قبول به نظر م ینیانگیمقاالت را به خود اختصاص داده که م

سـندگان  یدات نویک مقاله چاپ شود تا تولیه تنها یریأت تحریدر هر سال از هر عضو ه

  .دا کندیر مجالت را پیه فرصت چاپ در سایریأت تحریمحترم ه

از مقاالت را به خود اختصـاص داده  ک سوم یحدود  ،ل شعریتحل و یداستانات یادب

 یمجله، فراخوانِ مقاالت با موضع مشخص ین خط مشییجهت تعشود یشنهاد میپ.است

ـ ابـد و ن یش ینه خـاص افـزا  یدر آن زم یدات علمین شود تا حجم تولییتع  يز بـا داور ی

  .ابدیت مقاالت مجله بهبود یفی، کیتخصص

هـر   يبـرا  منبـع  6/23ن یانگیـ کار رفته کـه م در مقاالت به منبع به  1657در مجموع 

بهتر اسـت در کنـار ارجـاع بـه     . ن درصد آن مربوط به کتاب استیشتریکه ب استمقاله 

  .ز ارجاع داده شودینامه نانیایر منابع روزآمد مثل مقاله و پیکتاب، به سا

 یمین مجله، جزو منـابع قـد  یمنابع ادرصد  76/55ز مشخص شد که یدربخش آخر ن

ک اثـر  یـ ن چـاپ  یسندگان بخواهد از آخرید که مجله از نویآیکو میهستند که به نظر ن

 .هستند یاحتمال ين خطایکمتر يبهره ببرند که دارا

  

  ها نوشت پی

1- Criticism 
2- Scientometrics  
3- Sciento 
4- Metrics  
5- Senguptia 
6- Dobrov 
7- Karrenoi 
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  منابع و مآخذ

 ـ ، تحل)ش1392( یو الدن فتحـ  یمیسل ید، علی، حمياحمد  یسـندگ ینو و روابـط هـم   يل اسـتناد ی

، )20تـا   1شـمارة  : مطالعـه  مـورد ( یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا یپژوهش -یمجلۀ علم يها مقاله

 .148 -125، صص 29، ش 9، س یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا یپژوهش -یمجلۀ علم

 ج و یعلـوم تـرو   یمقـاالت تخصصـ   يل محتـوا ی، تحل)ش1394(، محمدصادق و همکاران ياریالله

، 11ران، دوره یـ در ا يج و آموزش کشـاورز ی، علوم ترو)ش1388 -1392(ران یدر ا يآموزش کشاورز

 .249 -229، صص 1شماره 

 شماره چاپ شده 10، زدیچاپ دانشگاه  یعرب دوفصلنامه نقد ادب معاصر. 

 انتشارات فرهنگ معاصر: ات، تهرانیادب یفی، واژگان توص)ش1382( ی، عربعلییرضا. 

 ـ ، تحل)ش 1390( نـژاد  یا، نصرت و شکوه نوابین یاحیر مقـاالت فصـلنامه    يو اسـتناد  ییل محتـوا ی

 .111 -99، صص 1، شماره 5قات زنان، دوره یقات زنان، مجله تحقیتحق

 يب همکـار یضـر  ی، بررسـ )ش 1394(زاده  فیشـر فر و غالمرضا  یمه، معصومه جالئی، حلیصادق 

 – یمقاالت مجلـه علمـ   یسینو وه ونکوور در منبعیت شیزان رعایو م ي، استنادییل محتوای، تحلیگروه

، صص 1، شماره 22رجند، دوره یب یرجند، مجله دانشگاه علوم پزشکیب یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

76- 82.  

 علـم اطالعـات و    يهـا ، پـژوهش )ش1393( یامکیصـبا سـ   پهلو ون فرجیده، عبدالحسیعصاره، فر

 .13-7، صص 2ن، سال اول، شماره یکاسپ یسنجل محتوا، مجله علمیتحل: رانیدر ا یشناسدانش

 و  يران، مجلـه کتابـدار  یـ در ا یسـنج  بر متـون علـم   ي، مرور)ش 1391( ياریوا یم و شیان، مریعل

  .215 -185، صص 1، شماره 15، دوره یرسان اطالع

 1385( يمقـاالت فصـلنامه اخـالق در علـوم و فنـاور      يل محتوای، تحل)ش1395(، طاهره یغالم- 

  .38 -29، صص 1، ش 11، سال ي، فصلنامه اخالق در علوم و فناور)1394

 تحلیل محتـوایی  )ش1390( یما عجمیان، سیارمحمدین ی، محمدحسيده موحدیه، حسن، فریقهنو ،

ت اطالعـات  یریعلمی پژوهشی مدیریت اطالعات سالمت، مـد و استنادي مقاالت چاپ شده در مجله 

  . 96 -86، صص 1، ش 8سالمت، س 

 ران، یـ در ا یمجـالت علمـ   یسازمانو برون یسازمانمسائل درون ی، بررس)1381( ، منوچهریمحسن

 .71-41، صص 39، شماره یدانشگاه یرسانو اطالع يقات کتابداریتحق

 در  یت اسـالم یـ دوفصـلنامه ترب  يهـا مقاله يل محتوای، تحل)ش1396(و همکاران  ي، مهديمحمد

  .167 -151، صص 24، شماره 12، سال یت اسالمی، دوفصلنامه ترب1394 -1384 يهاسال

 انتشارات آگاه: ست و ششم، تهرانین، چاپ بی، فرهنگ مع)ش1388( ن، محمدیمع.  
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 مقاالت پژوهشـنامه علـوم    يو استناد یفیل توصی، تحل)ش1392(و رضا دوستدار  ی، مجتبيمقصود

  .60 -33، صص 1، ش 9، دوره یاسی، پژوهشنامه علوم سیاسیس

 مقـاالت چـاپ شـده    ۀگونل گزارشی، تحل)ش1387( یمیسل یو عل ینیل پروی، فرامرز، خلییرزایم 

ـ یادب، مجله انجمن زبان و یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا ۀمجل -165، صـص  10، شـماره  یات عرب

181.



 

 

 

  زديلجامعة  العربي نقد األدب المعاصر مجلةلمقاالت  ةية واإلحصائيليالدراسة التحل

  

  

   1علی صیادانی

   2مسعود باوان بوري

  3حکیمه رستمی

 الملخص

عتـرب واحـدة مـن ا�ـالت املعتمـدة زد الـيت تيـلقد تناول هذا البحث مقاالت �لة نقد األدب املعاصـر العـريب جلامعـة 

ت ة لعــــدد کــــاتيب املقــــاالية واإلحصــــائيــــليدراســــة حتل إن املقالــــة تطرقــــت إيل. رانيــــيف جمــــال اللغــــة واألدب العــــريب يف إ

  ....نهم واملراکز واملؤسسات الناشطة يف ا�لة ويالتعاون ب يوشهادا�م ومد

 ١٠مقالــة يف  ٧٠بطبــع  لقــد رعــت ا�لــة نظمهــا الطبــاعي :ةيــالنتــائج التال يومــن هــذا املنطلــق حصــلت املقالــة علــ

مقالـة بصـورة مشـرتکة وهـذه ٦٢ة ويمقاالت کتبت بصورة إنفراد ٨أّن  ي علنيکي إحصاء املؤلفحي. أعداد من ا�لة

بتعـاون  ةمقالـ ١٨ وينيعـاون الـزمالء اجلـامعمقالـة مـن املقـاالت املشـرتکة کتبـت بت ٤٤. للمجلـة ةيـابجيالنقاط اإلمن 

ي يــزاري ضــا أصــبح فرامــرز ميو أ. ا�لــة أن تقــوي هــذه املشــارکة ي مــن اجلامعــات املختلفــة وعلــنياألشــخاص املختلفــ

 يشـرفوا علـي أن يني السـامنيمن الکاتب تطلبا�لة أن  ين إنتاجاً بأربع مقاالت وعلي األکثر نيمي الکاتبيوعلي سل

  . ني اآلخر نيللکاتبة ياإلنتاجات العلم

تص نصــف مــن موضــوعات خيــ. وهــو عــدد مقبــول ٥٩/٧ر مبتوســط يــئــة التحر يبواســطة أعضــاء ه لــةمقا ١٢کتبــت 

وضــوعات املقرتحــة مــن املأســاس  ين أعــداد ا�لــة علــيل النصــوص وإن شــکل تــدو يــاملقـاالت بــاألدب القصصــي وحتل

مصـدراً يف ا�مـوع واملتوسـط  ١٦٥٧د مـن يسـتفاوقـد . ر فنشـاهد إنتـاج مقـاالت حسـنةيـئـة التحر يجانب أعضـاء ه

د الکاتــب مــن يســتفياً وأحســن أن يــمصــدراً وهــو عــدد مقبــول؛ تکــون أکثــر املصــادر کتاب ٦/٢٣کــون يلکــل مقالــة 

  .سنة ١٤أکرب من  ،باملئة ٧٦/٥٥ـللمصادر ل متوسط العمرصل يضاً يأ... دة مثل املقالة والرسالة وياملصادر اجلد

  

نقــد األدب املعاصــر  جملــة، متوســط العمــر، ةياإلحصــائ، ةيــليالدراســة التحلالتقيــيم العلمــي، : الکلمــات الرئيســية

  .زديجلامعة العريب 
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