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دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،10شمارة  ،22بهار و تابستان 1399

نگاشت نقشة علمی مقاالت نشریة پژوهشهای ترجمه در زبان و
ادبیات عربی طی سالهای  1390تا 1398


1ـ سعیده میرحقجو لنگرودی2 ـ فاطمه علینژاد چمازکتی

1ر عضو هيات علمی ،مركز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري و پایگاه استنادي علروم هران اسرالم،
شيراز ،ایران
2ر عضو هيات علمی ،مركز منطقهاي اطالعرسانی علوم و فناوري و پایگاه استنادي علروم هران اسرالم،
شيراز  ،ایران
(تاری دریافت1399/04/25 :؛ تاری پذیرش)1399/06/15 :

چکیده
در دهههاي گذشته مطالعه و ترسيم نقشههاي علمی به عنوان یای از شاخصهاي مطالعات علمسرنجی در اروزه
هاي مختلف اهميت و افزایش یافته است .پژوهش ااضر به بررسی توليدات علمی در نشریة پژوهشهاي تر مه
در زبان و ادبيات عربی در پایگاه  ISCمیپردازد .هردف ایرن پرژوهش بررسری و سرنجش فعاليرتهراي علمری
نویسندگان در نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيات عربی به همراه ترسيم شرباه علمری آنهرا بره منظرور
رویتپذیري اطالعات علمی منتشر شده است كه از طریق نشان دادن تعرامالت ميران نویسرندگان و دانشرگاههرا
دنبال شده است .این پژوهش از نوع مطالعات علمسنجی است كه به همراه روش كمی و تحلير اسرتنادي انجرام
شد .امعه پژوهش ،تمامی مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيات عربی در سالهاي  1390تا 1398
است كه در نمایة استنادي علوم هان اسالم نمایه شده است .نقشهها با استفاده از تانيزهاي تحلي هم استنادي
و با كمز نرمافزار  VOSviewerترسيم شد .یافتههاي این پژوهش گویاي آن است كه مشاركتهراي علمری
نویسندگان نشریه در سط .مطلوبی قرار دارد و بين مت يرهاي ارتباطات علمی با توليدات علمی همبستگی مثبت و
معناداري و ود دارد؛ بدین لورت كه نویسندگان داراي توليدات بيشتر ،مشاركت بيشتري با سرایر نویسرندگان
در نوشتن مقاوت دارند .نتای پژوهش ااضر بر اهميت اهتمام به تأليف مقاله در نشریة پژوهشهراي تر مره در
زبان و ادبيات عربی و مشاركت علمی بين نویسندگان و دانشگاهها تاكيد میكند.

واژگان کلیدی :تولیدا ،علمی ،نمنیة استنندی علاو ،،مشانرکت علمای ،نقشاة علمای،
نشریة پژوهشهنی ترجم ،در زبنن و ادبین ،عربی.
(نویسندب مسئول)  E- mail: mirhaghjoo@isc.gov.ir
 E- mail: alinezhad@isc.gov.ir
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مقدمه
امررروزه نشررریات علمرری در انتقررال اطالعررات رراري علمرری نقررش مهمرری دارنررد و نمایررانگر
دستاوردهاي امعة علمی در گستردهترین ابعاد خود از نظر هانی و ملی و منطقهاي هسرتند و
به تعبيري میتوان گفت مجالت علمی هر امعه ،نموداري از ايات علمی آن امعه بهشرمار
میآیند .گسترش روزافزون تعداد و شمارگان نشریات علمی از یز سو و استقبال ،اسرتفاده و
وابستگی وسيع امعه علمی به آنها از سوي دیگر ،بررسی كمی و كيفری نشرریات ادواري را
به یای از مهمترین مسای ارزیابی این نوع منابع تبدی كرده است.
امروزه پژوهشهاي علمی به دلي

هانی شدن و توسعه فناوري اطالعرات و ارتباطرات،

ماهيت و گستره بينالمللی پيدا كردهاند .در این ميان ،نشریات علمی تخصصی نقش مهمری
در تبادل اطالعات علمی درسط .هانی ایفا میكنند تا ایی كره پژوهشرگران مختلرف از
سراسر دنيا تالش میكننرد پرژوهشهراي ارزشرمندي انجرام داده و تأثيرگرذاري یافترههراي
پژوهشی خود را از طریق انتشار در مجلههراي معتبرر برينالمللری افرزایش دهنرد .بره عبرارت
دیگر ،میتوان بيان كرد كه گاهی در وامرع علمری و دانشرگاهی كيفيرت بررونداد علمری
یز پژوهشگر براساس كيفيت نشریة منتشركننده آن برونداد سنجيده شرود .از ایرن رو ،در
اینگونه محيطها ،مجلرههراي منتشرركننده برروندادهراي علمری هرت اسرتخدام ،ارزیرابی
عملارد و ارتقاي افراد مورد ارزیابی قرار میگيرند.
یای از عواملی كه نشاندهنده اعتبار نشریات علمی و تخصصی محسوب میشرود ،نمایره
شدن آنها در پایگاههاي اطالعاتی و استنادي معروف هان است .اضور نشریات علمری هرر
كشور در پایگاههاي اطالعاتی و استنادي معتبر هانی میتواند بسترهاي وزم را براي انتشرار و
دسترسپذیر كردن تعداد بيشتري از توليردات علمری آن كشرور در سرط .برينالمللری فرراهم
آورده و زمينههاي اضور موثرتر امعره پژوهشری آن كشرور را در فرآینرد ارزیرابی و انتشرار
توليدات علمی هانی ایجاد كند (نوروزي اكلی و همااران.)177 :1388 ،
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عالوه بر این ،نانچره بخرواهيم سريري در دنيراي تر مره داشرته باشريم ،تر مره نروعی
سرگرمی زائد یا امري نشاندهنده فرهيختگی فرد بهشمار نمیرود ،بلاه با گرامهرایی رو بره
لو ،فالله بسياري از آن نقش سنتی خود گرفتره اسرت و هران بره لطرف وسرای ارتبراط
معی تبدی به دهادهاي كو ز شده است كه همه اوادث در زمرانی بسريار انردك بره
زبانهاي مختلف تر مه میشود و در اختيرار ملر و گرروههراي مختلرف امعره قررار مری
گيرند .همچنرين در روزگرار كنرونی ،تر مره نران ایگراه و اهميتری دارد كره تبردی بره
ضرورتی اتمی براي همه كشورها و مل شده است (گنجيان .)96 :1397 ،با و ود اهميرت
و نقش مهم این امر و در راستاي عملارد پرژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری،
پژوهش ااضر را به سوي مبحثی نوین سوق خواهيم داد.
از آن ا كه تحلي نشریه از ايث توليدات و ارتباطات علمی ،انجام مریشرود مقدمرهاي
بر این مبحث ذكر شد.

 .1بیان مسأله
ارتباطات علمی ،مجموعهاي از ارتباط ا تماعی و موضوعی نرد و هری اسرت كره تحرت
یز تحول عميق قرار گرفتره اسرت .امعره شناسران علرم ،برر اهميرت ارتباطرات بره عنروان
سازوكار اللی تاروین و توليرد علرم تاكيرد كرردهانرد و پيشررفت علرم را بازترابی از نظرام
ارتباطی آن میدانند .ارتباط علمی در درون سازمانهاي آموزشری و پژوهشری نيرز همرواره
یای از عوام تأثيرگذار بر توليد و گسترش دانش بوده است و این ارتباطرات زمينره ایجراد
انسجام و هماهنگی در امعه علمی است (محمدي.)52 :1386 ،
توانایی دانشمندان در برقراري ارتباط علمی در سط .ملی و بينالمللی ،یای از مهرمتررین
عواملی است كه به افزایش فعاليتهاي پژوهشی در ميان پژوهشگران منتهی میشود .به همرين
سبب ،نقش مهمی در توسعه علمی دارد و مورد تو ه سازمانهاي آموزشری و پژوهشری قررار
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گرفته است .یای از این راهاارها كه سالها است به امعة علمی وارد شرده و مرورد اسرتقبال
دانشمندان و پژوهشگران اوزههاي مختلف علوم قرارگرفته ،مشاركت و همااري در تحقيرق
است .پژوهشگران به خوبی به ضرورت این امر واقف شده و به آن به عنوان راهری برراي ار
دشواريهاي مو ود بر سر راه پيشرفت و توسعه علم مینگرند.
بدیهی است ارتباطات علمی تحت تأثير عوام مختلفی قرار دارد كه بیترو هی یرا كرم
تو هی به آن سبب ضعف ارتباطرات علمری در امعره علمری خواهرد شرد .هماراريهراي
علمی بهخصود در سط .بينالمللی میتواند برراي پژوهشرگران و دانشرگاههرا مزایرایی بره
همراه داشته باشد و باعث افزایش كيفيت بروندادهاي پژوهشی آنها شود.
نتيجه تحقيق كوژاباو نشان میدهد راهبردهاي همنویسندگی ترأثيرات متفراوتی روي بهرره-
وري علمی داشتهاند و پژوهشگري كه به عنوان یز واسطه ميان سرایر محققران عمر مریكنرد،
اغلب همان محقق پرتوليد در اوزه مرورد بررسری اسرت ) .(Kuzhabekova, 2011: 176در
ایران نيز تو هات به طور دي به سمت توليدات علمی در سط .ملی و برينالمللری سروق یافتره
است به طوري كه كميّت و كيفيت بررونداد پژوهشری بره عنروان یاری از شراخصهراي الرلی
عملارد دانشگاهها است و از این شاخصه به عنوان یاری از معيارهراي رتبرهبنردي دانشرگاههرا در
عرلههاي ملی و بينالمللی استفاده مریشرود .در نتيجره پژوهشرگران شراغ در مراكرز علمری و
پژوهشی از انب سياستگذاران علمی ترغيب به انجام پژوهش و انتشرار آن در نشرریات معتبرر
میشوند (خاله و همااران.)54 :1390 ،
انتخاب موسسه اطالعات علمی  ISCبه عنوان پایگاه اطالعراتی ایرن پرژوهش برراي آن
است كه اماان استفاده گسترده از تحلي استنادي را از طریرق ایجراد نمایرة اسرتنادي علروم،
فراهم آورد .همچنين به دلي اهميت موضوع تر مه در ادبيرات ،امعرة پرژوهش ،مقراوت
پژوهشهاي تر مه كه در پایگاه  ISCنمایه شده است را مورد تحلير و بررسری قررار مری
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دهد و به بررسی توليدات علمی در اوزب تر مه و ادبيرات در پایگراه  ISCو ترسريم نقشرة
دانش آن خواهد پرداخت.

 .2پرسشهای پژوهش
در این پژوهش هفت سوال مطرح شده است كه عبارتند از:
 -1روند تأليف مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مره در زبران و ادبيرات عربری در سرالهراي
گونه بوده است؟
 -2پژوهشگران پركار نشریة پژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری از نظرر تعرداد
مقاله ،تعداد استناد و فراوانی مشاركت ه كسانی هستند؟
 -3الگوي مشاركت و نسبت توليدات انفرادي و مشاركتی نویسندگان نشریة پرژوهشهراي
تر مه در زبان و ادبيات عربی گونه است؟
 -4توزیع مشاركت درون و برون سازمانی نویسندگان نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و
ادبيات عربی گونه است؟
 -5وضعيت فراوانی نویسندگان مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيرات عربری
براسب نسيت گونه است؟
 -6ساختار شباة همنویسندگی در ميان نویسندگان نشریة پرژوهشهراي تر مره در زبران و
ادبيات عربی گونه است؟
 -7ساختار شباة همنویسندگی در ميان موسسات هماار در نشریة پژوهشهراي تر مره در
زبان و ادبيات عربی به ه لورت است؟

 .3پیشینه پژوهش
مرادي مقدم و همااران ( )1398در مقالرهاي ،شرباة هرمنویسرندگی پژوهشرگران دانشرگاه
سرمنان را در پایگراه  Web of Scienceترسريم كردنرد .نترای نشران داد كره اروزههراي
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مهندسی ،فيزیز و ریاضی ،اوزههاي مورد عالقره محققران دانشرگاه سرمنان برراي انتشرار
مدارك علمی بوده است .نرخ رشد توليدات علمی نویسندگان دانشگاه سمنان در نريم قررن
اخير  43/22بوده است كه روند رو به رشد بسيار خوبی محسوب میشود.
زندیان و همااران ( )1398به تحلي شباة همااري علمی پژوهشگران اروزب پزشرای
ایران با استفاده از شاخصهاي شباة ا تماعی در پایگاه  Web of Scienceطی سالهراي
 2003تا  2013پرداختند و به این نتيجه دست یافتند كه اولویرتهراي پژوهشری و تخصريص
بود ههاي مناسب در تمام اوزههاي پزشای بهویژه اوزههایی كه مقاوت علمری كمترري
نسبت به دیگر اوزهها دارند بایرد تعيرين شرود .در ایرن پرژوهش ،شرباه قروي و مروثري از
همااري بين پژوهشگران ایرانی اوزب موضوعی پزشای مو ود است.
دانيررالی و نقشررينه ( )1397برره مطالعرة رونررد پررژوهش و ترسرريم نقشررة دانررش قلمروهرراي
پژوهشی فعال اوزب بازیابی تصویر پرداختنرد .پژوهشرگران تمرامی مقراوت نمایره شرده در
 Web of Scienceطی سالهاي  2001تا  2012مريالدي را در ارتبراط برا بازیرابی تصرویر
مورد ارزیابی قرار داده و به این نتيجه دست یافتند كه اروزه بازیرابی تصرویر داراي روابرط
ميانرشتهاي نسبتاً گستردهاي است .در این پژوهش ،ایرران در رشرته مرورد بررسری برا سرایر
كشورها ارتباط و تعام علمی شمگيري داشته است.
النافی و همااران ( )1396به ترسيم و تحلي شباه همنویسندگی مقاوت كنگرره ملری
«آسيبشناسی خانواده» پرداختند .یافتهها نشان داد كه الگوهاي دونفره و سره نفرره بيشرترین
الگوهاي تأليف گروهی را به خودش اختصاد داده است .همچنين الگوي ترأليف مقراوت
در طول شش دوره این كنگره اكثراً به لورت گروهی و مشاركتی بروده اسرت .عرالوه برر
این ،شباه از انسجام پایينی برخوردار است.
پرهامنيا و همااران ( )1396در مقالهاي به شناسایی ميرزان عوامر اثرگرذار رفتراري برر
ارتباطات علمی و توليدات علمی اعضاي هيأت علمی دانشگاههراي ایرران پرداختنرد .نترای
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آنها نشان داد كه برين مت يرهراي ارتباطرات علمری برا توليردات علمری همبسرتگی مثبرت و
معناداري مشاهده شد .توليدات علمی میتواند با توسرعه ارتباطرات علمری افرزایش یابرد در
لورتی كه ميان عوام رفتاري با توليدات علمی همبستگی معناداري و ود ندارد.
ارشرردي و همارراران ( )1396در پژوهشرری برره ترسرريم و تحلي ر شررباههرراي هررمنویسرری
پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتی در اوزههاي علوم ا تماعی ،انسانی و هنر پرداختنرد .نترای
پژوهش ااكی از آن است در بررسی شراخصهراي كرالن تحلير شرباه ،شرباة هرمنویسری
پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتی از انسجام كافی برخوردار نيست .در بررسی شباههراي هرم
نویسی دانشگاهها نيز مشخص شد كه دانشگاههاي علوم پزشای شهيد بهشرتی ،علروم پزشرای
تهران ،دانشگاه تهران ،تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشای بقيهاهلل از نظر شاخصهاي خررد
تحلي شباه ،بهترین موقعيت را در شباة همنویسی دانشگاهها دارا بودهاند.
سجادیان و محمدي ( )1395در مقالهاي سراختار شرباة علمری هرمنویسرندگی و شرباة
همااري مقاوت ارائه شده در هاردهمين ،پانزدهمين و شانزدهمين همایش لنایع دریایی
را ترسيم كردند .نتای پژوهش ایشان نشان داد كه ارتباط نسبتاً كمی بين گررههراي مو رود
در شباة ا تماعی همنویسندگی پژوهشگران دریایی و ود دارد .اكثرر مولفرههرا دوترایی و
ندتایی هستند و مولفههاي بزرگ از گرههاي كمی تشاي شدهاند .ارتباط منسرجمی برين
گرههاي مو ود در مولفههاي بزرگ هم و ود ندارد و این امر سربب شرده ترا قطرر شرباة
ا تماعی مو ود در بين این پژوهشگران افزایش یابد و ریان اطالعات بين اعضراي شرباه
به كندي لورت گيرد .این امر نشان میدهد شباههاي همنویسرندگی مو رود در همرایش
نسبتاً سست و گسسته است.
بيگلو و ابوطالبی ( )1395در مقالرهاي بره ترسريم شرباه هرمترأليفی پژوهشرگران اروزه
كتابداري و اطالعرسانی پرداختند .یافتههاي آنهرا اراكی از آن اسرت كره انتشرار مقراوت
علمی در اروزب كتابرداري و اطرالع رسرانی رونردي لرعودي دارد .هرم نرين كشرورهاي
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ایاوت متحده ،ين و انگلستان در اوزه كتابداري و اطالعرسانی در لردر كشرورها قررار
دارند .با و ود اهميت و ضرورت انجام فعاليتهاي پژوهشی به لورت مشترك كره منجرر
به افزایش كيفيت آنها می شود در رشته كتابداري و اطالعرسانی ،ميرزان هماراري علمری
محققان بسيار پایين است و پژوهشگران این اوزه عالقرة نردانی بره خلرق آثرار علمری بره
لورت گروهی ندارند.
لباح 1و همااران ( )2019در مقالهاي به بررسی شباههاي همااري علمی در پاكسرتان
طی سالهاي  1996تا  2010و تأثير آنها بر عملارد تحقيقات علمی پرداختند .نترای نشران
داد كه شدت همااري در سالهاي مورد بررسی یانواخت نبوده است ،اما به لورت كلری
ميانگين توليدات علمی ،مت يّري است كه بيشتر اوقات برا هماراري و ارتبراط علمری رابطره
مثبت دارد.
وانگ 2و همااران ( )2012در پژوهشی لورتهاي مختلرف هماراري علمری و شرباة
ا تماعی نویسندگان در اوزه محاسبات ا تماعی را مورد بررسی قرار میدهد .نتای نشران
میدهد كه همااري علمی در بين موسسات و نویسندگان ایرن اروزه بسريار رواج دارد .در
سط .فردي و موسسهاي بهرهوري علمی موثر بروده و هماراران فعرال ،اغلرب انتقرالدهنرده
دانش هستند.
یان ،دینگ و ژو )2010( 3در پژوهشی به مطالعه شباه همتأليفی پژوهشگران كتابرداري
و اطالعرسانی ينی در  18نشریه اللی در یز دورب زمانی  6ساله پرداختند .یافتهها نشران
داد كه این شباه ،شباة هانی كو ای را تشاي میدهد كه افراد مریتواننرد برا یاردیگر
پيوند برقرار كنند .در این شباه ،تعداد معدودي نویسنده بره طرور گسرترده برا سرایر مولفران
همااري داشتند و اكثر نویسندگان با تعداد كمی از مولفان دیگر همااري داشتند.
1- Sabah
2- Wang
3- Yan, Ding and Zhu
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گوسارت و اوزمان )2008( 1در پژوهش خود برا عنروان شرباههراي هرمنویسرندگی در
علوم ا تماعی در تركيه به بررسی دو پایگاه اطالعراتی  SSCIو  ULAKBIMپرداختنرد.
نتای نشان دادند كه شباة همنویسرندگی عمردتاً از گرروههراي مجرزا تشراي شرده و برين
پژوهشگران دو پایگاه اشتراك كمی و ود دارد.
بررسی پژوهشهاي پيشين نشان میدهد كه شباههاي همنویسندگی و نقشه ارتباط علمری
ميان نویسندگان دانشگاهها ندان مورد بررسی قررار نگرفتره اسرت .از آن را كره دانشرگاههرا
نقش مهمی در رشد و توسعه هر كشوري ایفا میكنند در نتيجه یای از شاخصهراي پرژوهش
و توليد علم هر كشوري ،بررسی كمّی و كيفی توليدات علمی دانشگاهها است.
پر واض .است كه توليردات علمری و ارتبراط علمری رابطرهاي مسرتقيم دارنرد ،درنتيجره
ارزیابی ارتباط علمی ميان نویسندگان در ارتقاي ایگاه دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برراي
توسعة فعاليتهاي علمی ،ضروري مینماید .از آن را كره بررسری تمرامی توليردات علمری
دانشگاهها و همااريهاي علمی آنها نيازمند مطالعههراي گسرترده اسرت در ایرن پرژوهش
ارتباط علمی نویسندگان یای از دانشگاههاي كشور مورد مطالعه قرار گرفته است .بر همين
اساس پژوهش ااضر به منظور شناسایی همااريهاي علمی نویسندگان نشریة پژوهشهاي
تر مه در زبان و ادبيات عربی با استفاده از شاخص تحلي شباههاي ا تماعی میپردازد.

 .4روش پژوهش
این پژوهش ،توليفی -كاربردي و از نوع مطالعات علرمسرنجی اسرت كره بره همرراه روش
كمّی و تحلي استنادي انجام شده و بره منظرور ترسريم شرباههراي هرمنویسرندگی از روش
تحلي شباه استفاده شده است .ابزار گردآوري دادهها ،پایگاه استنادي علوم هان اسالم و
ابزار تحلي دادهها ،نرمافزارهاي ترسيم شباه  VOSviewerاست .امعره پرژوهش شرام
1- Gossart and Özman
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تمامی توليدات علمی نویسندگان در نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيات عربری در
پایگاه  ISCاست .ابتدا با استفاده از ستو وي پيشرفته در پایگاه  ISCكليرة ركوردهراي
توليد شده توسط نویسندگان ایرانی مورد بازیابی قرار گرفرت 156 .مردرك در  21شرماره
بازیابی شد ،سپس با استفاده از گزینة تحلي به تفايرز ،نویسرندگان و موسسرات نمایرة بره
دست آمده ،مشخص شد .سپس نتای

ستو و براي رسم نقشة دانش به نرمافرزار ترسريم

شباه  VOSviewerوارد شد .در نتيجه نقشه همااريهاي علمی پژوهشگران و نيز ترسريم
نگاشت مشاركت موسسات با استفاده از این نرم افزار ترسيم شد.

 .5یافتهها
یافتههاي این پژوهش با تو ه به پرسشهاي مطرح شده به این شرح هستند:
در پاس به پرسش اول مبنی بر ایناه «روند تأليف مقاوت نشرریة پرژوهشهراي تر مره در
زبان و ادبيات عربی در سالهاي  1390تا  1398گونه بوده است؟» ،توزیع فراوانی مقاوت
تأليفی نویسندگان نشریة پژوهشهاي تر مره در زبران و ادبيرات عربری در پایگراه  ISCدر
دول ( )1نشان داده شده است.
با تو ه به دول ( ،)1مقاوت نشریة پژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری در
تمامی سالها به ز در سرال  ،1390رونرد لرعودي و رو بره رشردي داشرته اسرت .كمتررین
فراوانی مقاوت مربوط به سال  1390با  5/13درلد توليد و بيشترین فراوانی مربوط به سرال
 1391با  20/51درلد توليد است .عدد پایين مقاوت در سال  1390به دلي تز شرمارهاي
بودن این نشریه است و دلي ضعف نشریه نيست .نشریة مرورد بررسری در سرال  1390ترز
شماره ،در دو سال  1391و  1392هار شمارهاي بوده و از سال  1393به بعرد دو شرمارهاي
شده و در قالب دو فصلنامه به اپ رسيده است.
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در نمودار ( )1فراوانی مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيرات عربری طری
سالهاي  1390-98نشان داده شرده اسرت .محرور افقری سرالهراي مرورد بررسری و محرور
عمودي نشانگر فراوانی مقاوت آن سرالهرا اسرت .بره منظرور بررسری و تبيرين رونرد رشرد
توليدات علمی از الگوي رگرسيون نمایی 1استفاده شد.

جدول ( :)1روند تألیف مقاالت نشریۀ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی در سالهای
 1390تا 1398
سنل نشر

تعداد تولیدا،

درصد

1390

8

5/13

1391

32

20/51

1392

28

17/95

1393

12

7/69

1394

12

7/69

1395

15

9/62

1396

13

8/33

1397

12

7/69

1398

24

15/38

منبع :ینفت،هنی پژوهش

1- Exponential
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نمودار ( :)1فراوانی مقاالت نشریۀ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی
منبع :ینفت،هنی پژوهش

همانگونه كه در نمودار ( )1مشخص است ،نمودار داراي شريب نردانی نيسرت و عردد
مقاوت در سالهاي مختلف تقریباً متفاوت بوده است .توليدات علمری ایرن اروزه در سرال
 1391بيشترین شيب رو به رشد را دارد .دراالیكه در سال  1392و به ویرژه در سرال 1393
تعداد مقاوت این نشریه سير نزولی پيدا كرده بود .در سال  1398بار دیگر نشریه روند رشد
تعداد مقاوت را از سر گرفت و عدد مقاوت خرود را افرزایش داد .بررسری رونرد توليردات
علمی نشانگر رشدي معادل  0/2درلدي در انتشارات علمی این نشریه است.
در پاس به پرسش دوم مبنی بر ایناه «پژوهشگران برتر نشریة پرژوهشهراي تر مره در
زبان و ادبيرات عربری از نظرر تعرداد مقالره ،تعرداد اسرتناد و فراوانری مشراركت ره كسرانی
هستند؟» باید گفت كه امروزه براي بررسی عملارد پژوهشرگران از شراخصهراي مختلرف
علمسنجی استفاده میشود كه از آن ميان میتوان به تعداد مقاله و تعداد استناد اشراره كررد.
بررسیها نشان داد كه «منصوره زركوب» با تأليف و مشاركت در 6مقاله به عنوان فعالترین
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پژوهشگر این نشریه بهشمار میرود .پس از او «رضا ناظميان» و «زهره قربانی» با  5مقالره در
ایگاه بعدي قرار دارند.
به لحاظ تعداد استناد دریافتی ،بررسیها نشان داد كه مجموع  156مقالة نشرریة پرژوهش
هاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری تراكنون در پایگراه اسرتنادي هران اسرالم  93اسرتناد
دریافت كرده است .به عبرارت دیگرر ،متوسرط اسرتناد هرر مقالره  1/7بروده اسرت .در ميران
مقاوت این نشریه ،مقالرة « رالشهراي تر مرهپرذیري عنالرر فرهنگری در رمران «اللّرصّ و
الاالب» نجيب محفوظ؛ مقایسه دو تر مه با تايه برر رار وب نظرري نيومرارك» كره در
سال  1392توسط «كبري روشنفار ،هادي نظري منظّم و اامرد ايردري» ترأليف شرد برا 6
استناد دریافتی به عنوان پراستنادترین مقالة این نشریه بهشمار میروند.
در خصود پراستنادترین پژوهشگران این نشریه ،بررسیها نشان داد «كبري روشرنفار»
با  2مقالة داراي استناد و «منصوره زركوب» با  3مقالة داراي استناد در پایگاه استنادي هان
اسالم توانستند هر دو با  7استناد به عنوان پراستنادترین نویسندگان این نشریه به شمار روند.
بررسیهاي لورت گرفته درخصود استنادهاي دریافتی مقاوت این نشرریه نشران مری
دهد تعداد  54مقاله توانستند در سالهاي مختلف استناد دریافت كنند و مجموع اسرتنادهاي
دریافتی  93بود .ميانگين تعداد استناد به مقاله در برازب زمرانی پرژوهش  0/6اسرت .از لحراظ
مشرراركت و همارراري ،یافتررههرراي پررژوهش نشرران داده اسررت «منصرروره زركرروب»« ،علرری
ليادانی» و «رضا ناظميان» در ميان نویسندگان بيشترین مشراركت را دارنرد .در نمرودار ()2
نویسندگانی كه بيشترین همااري را در نوشتن مقاوت با سرایر نویسرندگان دارنرد و داراي
نفوذ باویی در شباة همنویسندگی هسرتند ،آمرده اسرت .بره منظرور بررسری و تبيرين رونرد
مقرراوت نویسررندگان از الگرروي رگرسرريون نمررایی 1اسررتفاده شررد .محررور افقرری ،اسررامی
نویسندگانی و محور عمودي نشانگر فراوانی مشاركت نویسندگان در نوشتن مقاوت است.
1- Exponential
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نمودار ( :)2نویسندگان دارای بیشترین مشارکت در نشریۀ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات
عربی طی سالهای 1390-98
منبع :ینفت،هنی پژوهش

براساس نمودار ( ،)2نویسندگانی همانند «زركروب»« ،لريادانی» و «ناظميران» كره نمررب
مركزیت باویی دارند ،گرهها و فرلتهاي بيشتري دارند .این افرراد داراي نفروذ در شرباة
همنویسندگی هستند و نقش محوري در توليد مقاوت دارند و پيونددهندگان ساختار شباة
همنویسندگی محسوب میشوند.
در پاس به پرسش سوم پژوهش ،مبنی برر ایناره «الگروي مشراركت و نسربت توليردات
انفرادي و مشاركتی نویسندگان نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيات عربری گونره
است؟» نتای اوليه نشان داد كه تا زمان انجام پژوهش تعداد  156مقاله منتشرر شرده اسرت و
تعداد  309نویسنده در انتشار مقاله در این نشریه نقش داشتند و به طور ميانگين  2نفر در هرر
مقاله سهيم بودهاند .این عدد اراكی از مي به مشاركت گروهی نویسندگان دارد .بيشرترین
مشاركت نویسندگان در سالهاي  1396 ،1395و  1398با ميانگين ادود  40/2نفرر در هرر
مقاله بوده كه نشاندهنده افزایش تمای به مشاركت و كار گروهی در ميران نویسرندگان در
این سالها دارد.
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بررا نگرراهی برره رردول ( )3مرریترروان دریافررت الگرروي مشرراركت نویسررندگان در سررالهرراي
 ،1390-98ااكی از آن است كه پژوهشها بيشتر با همااري دو نویسرنده انجرام گرفتره اسرت؛
یعنی ادود  44درلد از مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری طری برازب
مورد بررسی توسط دو نویسرنده ترأليف شرده اسرت .عرالوه برر ایرن 31 ،درلرد مقراوت ترز
نویسنده بوده و مقاوت با همااري سه ،هار و پن نویسنده ،اردود  25درلرد از كر مقراوت
را به خود اختصاد دادهاند .به عبارت دیگر ،ادود نيمی از مقاوت نشریة پژوهشهراي تر مره
در زبان و ادبيات عربی در سالهاي مورد بررسی با همااري دو نویسرنده بره نگرارش درآمرده -
است .همچنين آمار نشاندهنده ميزان باوي همااري علمی نویسندگان در توليد مقراوت نشرریه
است و بيانگر آن است كه  70درلد از نویسندگان نشریه ،روابط همنویسندگی دارند.
جدول ( :)3الگوی مشارکت نویسندگان در تالیف مقاالت به تفکیک سال
سال

تک نویسنده

دو نویسنده

سه نویسنده

چهار نویسنده

1390

3

5

0

0

1391

20

12

0

0

1392

3

17

8

0

1393

4

7

1

0

1394

4

5

3

1395

3

6

3

3

1396

3

3

5

2

1397

4

6

2

0

1398

5

4

11

1

درصد

31/41

41/67

21/15

3/85

منبع :ینفت،هنی پژوهش
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دول ( ،)4یافته هاي پژوهش در پاس به پرسش سوم پژوهش؛ یعنی «توزیع مشراركت
درون و برون سرازمانی نویسرندگان نشرریة پرژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری
گونه است؟» است.
جدول ( :)4توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان درون و برون سازمانی در تألیف مقاالت گروهی
طی سالهای 1390-98
سال

درون سازمانی

برون سازمانی

1390

3

2

1391

10

2

1392

18

7

1393

6

2

1394

7

1

1395

12

0

1396

7

3

1397

3

5

1398

11

8

درصد

71/96

28/04

منبع :ینفت،هنی پژوهش

در دول ( ،)4همااري علمری پژوهشرگران مشرخص شرده اسرت كره در ایرن رابطره،
بيشترین همااري علمی برين پژوهشرگران از یرز دانشرگاه بروده و نترای نشران داده اسرت
محققان بيشتر تمای دارند با پژوهشگران از دانشگاه خود مشاركت داشرته باشرند و مقراوت
گروهی تأليف كنند و نسبت مشاركت گروهی نویسندگان برروندانشرگاهی در ایرن نشرریه
ندان زیاد نيست .همانگونه كه دول ( )4نشان میدهد ،نویسندگان نشریه تمای دارند با
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محققان دانشگاه خود كارهاي پژوهشی انجام دهند و مقاله تأليف كننرد و كمترر دیرده مری
شود كه استاد و یا دانشجویی با اسرتاد یرا دانشرجوي دانشرگاه دیگرر برا هماراري هرم و بره
لورت مشترك مقاله تأليف كنند .براسراس ردول ( )4در سرال  1395تمرام مشراركتهرا
درون سازمانی بوده است و بره لرورت كلری اردود  70درلرد مقراوت مشرترك توسرط
نویسندگان یز دانشگاه و  30درلد مقاوت توسط نویسندگانی از دانشرگاههراي مختلرف
تأليف شده است.
در پاس به پرسش پنجم این پژوهش مبنی بر ایناه « وضرعيت فراوانری نویسرندگان
مقاوت نشریة پژوهش هاي تر مه در زبان و ادبيرات عربری براسرب نسريت گونره
است؟» باید گفت كه امروزه اضور زنان در عرلههاي علمری یاری از مباارث بحرث
برانگيز به شمار میرود .نادیده گرفتن زنان -به عنوان نيمی از منابع انسرانی امعره -از
اضرور در فرآ ینرد توسرعه بره مفهوم كند كردن رخ توسرعة امعره اسرت  .در نتيجره
همواره این سوال مطرح می شود كه ایگاه واقعی زنان در توليد علرم كجرا اسرت؟ در
این مقاله ني ز سهم زنان و مردان در توليد مقاله در نشریة پژوهش هاي تر مه در زبان و
ادبيات عربی مورد بررسی قرار گرفت .داده ها نشان داد از مجموع  309نویسندب نشرریة
پژوهش هاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری 220 ،نفرر مررد و  89نفرر زن هسرتند .بره
عبارت دیگر ،ادود  70درلد نویسندگان ا ین نشرریه را مرردان و  30درلرد آنهرا را
زنان تشاي داده اند .در ردول ( ،) 5وضرعيت فراوانری نویسرندگان براسرب نسريت
آمده است.
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جدول ( :)5توزیع فراوانی نویسندگان برحسب جنسیت طی سالهای 1390-98
سنل

نویسندگنن مرد

نویسندگنن زن

1390

10

3

1391

33

11

1392

40

21

1393

18

3

1394

18

5

1395

29

7

1396

23

8

1397

14

9

1398

35

22

مجموع

220

88

درصد

71/43

28/57
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«ساختار شباه همنویسرندگی در ميران نویسرندگان نشرریة پرژوهشهراي تر مره در زبران و
ادبيات عربی گونه است؟» ششمين سوال مطرح شده در این پژوهش برود كره در پاسر بره آن
باید گفت كه شباة همتأليفی پژوهشگران ایرانی نشریة پژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات
عربی با استفاده از نرمافزار «وي او اس ویور» ترسيم و تحلي شد كه خرو ری آن در تصرویر ()1
مشاهده میشود .این شباه از  188گره تشاي شده كه هر یز از گرههرا بيرانگر یرز نویسرنده
است .همچنين سایز گرهها ،نشاندهنده تعداد مقاوتی است كه هر نویسرنده برا سرایر نویسرندگان
همتأليفی دارد؛ پيوندهاي مو ود ميان دو گرره نمایرانگر هرمترأليفی آن دو نویسرنده برا یاردیگر
است .ضخامت خطوط بين نویسرندگان بيرانگر ميرزان هماراري آنهرا در نگرارش مقالره اسرت.
مجموع ند گره كه با هم مشاركت دارند ،خوشه را تشاي میدهند.
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در این شباه 204 ،گره تشاي شرده اسرت كره از ميران  309نویسرندب نشرریه 66 ،درلرد از
نویسندگان در آن اضور دارند و با هم تعام و همااري دارند .در این شرباه 58 ،خوشره دیرده
میشود .بزرگترین خوشه از  13نویسنده تشاي شرده اسرت .نویسرندگانی كره برا نویسرندگان
دیگر بيشترین تعام را دارند ،رئوس شباه به شمار مریرونرد .در شرباه هرمترأليفی نویسرندگان
نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيرات عربری «زركروب»« ،لريادانی» و «ناظميران» رئروس
بهشمار میروند كه میتوان از آنها به عنوان تأثيرگذارترین افرراد خوشرههرا نرام بررد كره نقرش
مهمی در شا گيري و انسجام خوشهها دارند .بزرگترین خوشة ایرن شرباه 13 ،نویسرنده دارد
كرره بيشررترین تعررداد مقرراوت هررمتررأليفی را دارنررد .نویسررندگان در یررز شررباه بررزرگ بررا سررایر
نویسندگان مشاركت علمی دارند« .ايردري»« ،روشرنفار» و «زارع» نویسرندگانی هسرتند كره در
بزرگترین خوشة این شباه ،بيشترین مقاوت همتأليفی را دارند.

تصویر ( :)1شبکۀ همتألیفی نویسندگان نشریۀ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی طی
سالهای 1390-98
منبع :ینفت،هنی پژوهش
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در كنار ترسيم شباة نویسندگان ،بررسی انسجام شباه و ضریب خوشهبندي نيرز داراي
اهميت است .انسجام شباه ،مجموعة روابطی است كه منجر به اتصرال گررههرا بره یاردیگر
شده و شباه را از گسيختگی باز میدارد .شاخص تراكم ( گرالی) كره از تقسريم یرالهراي
مو ود در شباه بر تعداد ك یالهاي ممان به دست میآید ،یای از شاخصهاي مناسرب
براي بررسی ميزان انسجام شباه است (روشنی و همااران .)8 :1392 ،گالی شرباة مرورد
بررسی برابر با  0/103به دست آمده كه نشان میدهد شباة ااضرر از انسرجام نسربتاً خروبی
برخوردار است .به عبارت دیگر 1/03 ،درلد از كر روابرط ممارن در شرباة مرذكور بره
و ود آمده است .ضریب خوشهبندي به تمای گرههاي مو ود در شباه به تشراي خوشره
هاي مختلف با یادیگر اشاره دارد .شاخص ضریب خوشهبندي شباة مورد بررسری معرادل
 0/72است كه نشان میدهد افراد تشاي دهنده شباه تمای نسبتاً زیادي به تشراي خوشره-
هاي مختلف دارند .به بيان دیگر ،اگر دو نویسنده به طور داگانه با نویسرندب سرومی مقالره
مشتركی نوشته باشند به ااتمال  72درلد دو نویسرنده اول در آینرده نيرز برا یاردیگر هرم-
نویسندگی خواهند داشت.
سوال هفتم این پژوهش به این لورت است كه »ساختار شباه هرمنویسرندگی در ميران
موسسات هماار در نشریة پژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری بره ره لرورت
است؟» .تصویر ( ،)2پاس این سوال است .در تصرویر ( )2نقشرة گرالی شرباة هرمترأليفی
موسسات هماار در نشریة پژوهشهاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری نمرایش داده مری-
شود .همانگونه كه در تصویر مشخص است موسساتی كه با هرم ارتباطرات علمری بيشرتري
دارند در فاللة نزدیزتر و آنهایی كه ارتباط كمترري دارنرد در فالرلة دورترري نمرایش
داده شدند .گالی هر موسسه نيز براساس تعداد توليردات آن ،تعرداد گررههراي موسسرات
مجاور و اهميت موسسات مجاور تعيين میشود .از سوي دیگر قرار گرفتن یز موسسره در
مركز نقشه گالی نشاندهنده اهميت آن موسسه در شباه همتأليفی موسسات است .طيرف
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رنگهاي زرد تا آبی نمایانگر وزن گالی بيشتر ترا وزن گرالی كمترر موسسرات تشراي
دهنده شباه است.

تصویر ( :)2نقشۀ چگالی شبکۀ همتألیفی موسسات در نشریۀ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی
منبع :ینفت،هنی پژوهش

با تو ه به تصویر ( ،)2نویسندگان نشریة پژوهشهاي تر مه در زبان و ادبيات عربری از
 33موسسه با یادیگر ارتباط علمی داشته و  75پيوند برقرار كرده است .همانگونره كره در
تصویر مشاهده میشود تحلي خوشهاي شباة همتأليفی موسسات هماار نشان میدهرد كره
 8خوشه شا گرفته است 2 .خوشة برزرگ 2 ،خوشرة كو رز و بقيرة خوشرههرا متوسرط
هستند .بزرگترین خوشه 5 ،گره یا دانشگاه در آن است .دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه
تهران و دانشگاه الفهان در مركز نقشه گالی قرار دارند و از اهميت ویژهاي برخوردارند؛
زیرا نویسندگان آنها بيشترین پيوند را با سایر دانشگاهها دارند.
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نتیجهگیری
پژوهش ااضر به بررسی روند مقاوت نشریة پژوهشهاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری
در سالهاي  1390تا  1398در پایگاه استنادي علوم هان اسالم بر اسراس شراخص ارتبراط
علمی با هدف ترسيم نقشه علمی پرداخت .امعرة پرژوهش ااضرر را  156مقراوت منتشرر
شده نویسندگان این نشریه تشاي دادهاند .یافتههاي مربروط بره وضرعيت مقراوت نشرریه از
ابتدا تا سال  1398نشان داد كه بيشترین مقاوت در سال  1391با انتشار  32مقاله بوده اسرت.
یافتهها نشان داده است مقاوت این نشریه در سالهاي  1391و  1398روند رو بره رشردي را
دنبال كرده است.
در پاس به پرسشهاي مربوط به توليدات و مشاركت این نتای بهدسرت آمرد كره برين
فراوانی توليدات و فراوانی مشاركت در شباة نویسرندگی نشرریة پرژوهشهراي تر مره در
زبرران و ادبيررات عربرری رابطرة معنرراداري و ررود دارد برردین لررورت كرره نویسررندگان داراي
توليدات بيشتر ،مشاركت بيشتري با سایر نویسندگان در تأليف مقاوت دارند به گونهاي كره
به نظر میرسد هر ه رتبة افراد باوتر باشد ،آنها تمایر دارنرد برا افرراد بيشرتري مشراركت
داشته باشند و ارتباط علمی برقرار كنند .این مساله با پژوهشهاي پرهام و همااران ()1396
و لباح و همااران ( )2019همسو است .در پژوهشهاي آنها نيز بين مت يرهراي ارتباطرات
علمی با توليدات علمی همبستگی مثبت و معناداري و ود دارد.
نتای پژوهش همچنين نشان داد ميزان مشاركتهاي علمی نویسندگان نشریة پرژوهش-
هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی در سط .مطلوبی قرار دارد به گونهاي كه  70درلرد از
نویسندگان نشریه ،روابط همنویسندگی دارند .به عبارت دیگر ،یافترههرا از رغبرت و عالقره
نویسندگان به برقراري همااري و ارتباط علمی با یادیگر ااایت دارد .همچنين شراخص
ضریب خوشهبندي شباة همنویسندگی نشان میدهد افراد تشاي دهنده شباه تمایر نسربتاً
زیادي به تشاي خوشههاي مختلف دارند .این نتای با یافتههاي پژوهش وانگ و همااران
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( ،)2012زنرردیان و همارراران ( ،)1398دانيررالی و نقشررينه ( )1397و الررنافی و همارراران
( )1396همسو است .اال آناه با پژوهش ارشردي و هماراران ( ،)1396بيگلرو و ابوطرالبی
( ،)1395سررجادیان و محمرردي ( ،)1395وانررگ و همارراران ( ،)2012یرران ،دینررگ و ژو
( )2010و گوسارت و اوزمان ( )2008م ایرت دارد.
نتای همچنرين نشران داد كره الگروي دو نفرره ،بيشرترین درلرد الگوهراي مشراركت
نویسندگان نشریه را به خود اختصاد داده است كه با نتای النافی و هماراران ()1396
همسو است .در خصود سهم زنان و مردان ،نتای بيانگر آن است كره نویسرندگان مررد
 70درلد و زنان  30درلد مقاوت نشریة پژوهش هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی را
تأليف كردند .اال آن كه پركارترین نویسنده و نيز پراستنادترین نویسندگان ایرن نشرریه،
زن بودهاند.
عالوه بر این ،نتای پژوهش نشان داد كه در مقاوت نشریة پژوهشهراي تر مره در
زبان و ادبيات عربی طی سالهاي  1390تا  ، 1398نویسرندگانی از  33دانشرگاه اضرور
داشتند .بررسی عملارد نویسندگان نشریه درخصود همااري هراي بررون دانشرگاهی
نشان می دهد كه در ميان ارتباطات علمی لورت گرفته برا سرایر دانشرگاههرا ،بيشرترین
م شاركت ميان نویسندگان دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه تهران و دانشرگاه الرفهان
لورت گرفته است.
در پایان پيشنهاد میشود نویسندگان نشریه به همااريهاي علمی خود ادامه دهند؛ زیررا
این مشاركت سبب تبادوت اثربخش ایده در آثار علمی میشرود و در نهایرت مو رب مری
شود آثار علمی بيشتر و البته با كيفيتترري ترأليف كننرد و نترای آن مریتوانرد بره دریافرت
استنادهاي بيشتري منجر شود .همچنين متوليان امر و مسرئولين پژوهشری كشرور بایرد تردابير
منطقی اتخاذ كنند و نویسندگان را به انجام كارهاي پژوهشی گروهی ترغيب كنند.
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