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 1سنجي شناسي ايران؛ يك مطالعة علم بررسي دو دهه همايش در زبان

  *فاميان علي رضاقلي

  چكيده
در نشـر علـوم    مـؤثر هـاي كمـي    شاخص اي است كه به سنجش سنجي حوزه علم
شناسي ايـران   همايش زبان 8شده در  ارائهمقالة  411، در پژوهش حاضر. پردازد مي

. سنجي بررسـي شـده اسـت    با توجه به هفت شاخص علم 1391تا  1369از سال 
بـيش از سـاير   دهـد كـه فراوانـي مقـاالت در زيرشـاخة نحـو        ها نشـان مـي   يافته

واژه در  گفتمـان و سـاخت    شناسي است و دو زيرشاخة تحليـل  هاي زبان  زيرشاخه
دانشگاه و مركز علميِ شركت كننده در  70از ميان . هاي دوم و سوم قرار دارند رتبه

  عالمـه   دانشـگاه  هاي مورد مطالعه، دانشـجويان و اعضـاي هيئـت علمـيِ     همايش
شـده،   ارائهاز مجموع مقاالت  .اند رائة مقاالت داشتهين سهم را در اتر بيش طباطبايي

مقاله رتبة  152زبان يا گويشي خاص پرداخته است و زبان فارسي با  مقاله به 202
 گرايش به كار گروهي در انجـام  چنين هم. نخست را به خود اختصاص داده است

عنـوان   پژوهش و تأليف مقاله، سهم زنـان در ارائـة مقـاالت، ميـانگين طـول      دادن
 .در طول زمان افزايش يافته است نيز استناد به منابع مقاالت و

  .شناسي، مقاله، عنوان مقاله، استناد سنجي، همايش، زبان علم :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
در نشر  مؤثرپارامترهاي كمي  ،استا از نام آن پيد كه چنان، )scientometrics(سنجي  علمدر 

تصـويري كلـي از    ،هـاي موجـود   بر اساس يافته ،گاه آن؛ شود ميگيري و تحليل  اندازهعلوم 
 ،آغاز شده است 1960كه از دهة  ،بخش عمدة اين گرايش نسبتاً جديد. شود مي دانش ارائه

بـا   ،كوشـند  سنجي مي علم حوزة محققان. ستسو هم) bibliometrics(سنجي  با حوزة كتاب
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ضمن نقد روند گذشتة علم و ارزيـابي نقـاط ضـعف و    تكيه بر رويكردهاي كمي و كيفي، 
 ،سـنجي  علـم  هـاي  پـژوهش  در. بيني كنند قوت آن، سير تحوالت علوم را در آينده نيز پيش

هاي هر علم در نشر دانـش،   ها و زيرشاخه هاي عمومي مختلفي مانند سهم گرايش شاخص
ستگي سازماني نويسندگان، ها و نشريات، واب شده در همايش ارائه شمار نويسندگان هر مقالة

علمـي نشـريات و    ةكميتـ جنسيت و رتبة علمي نويسندگان، رتبة علمي سردبير و اعضـاي  
تـوان از اسـتناد    تر نيـز مـي   هاي فني در اشاره به شاخص. گيرد نظاير آن مورد توجه قرار مي

)citation(هـا نـام    وكليدواژهنويسي مانند درج چكيده  ، طول عنوان مقاالت، معيارهاي مقاله
تـرين معيـار    سـنجي مهـم   هـاي حاصـل از مطالعـات علمـي     شايان ذكر است كه يافتـه . برد

نشـريات  ) impactfactor(ضـريب تـأثير    ةمحاسب رساني علمي جهان براي هاي اطالع پايگاه
  . آيد ها به شمار مي بندي آن علمي و رتبه

وضـعيت نشـر دانـش     با توجه بـه هفـت شـاخص،    ،كوشد محقق مي ،در اين پژوهش
ساختار مقالة . همايشِ فراگير برگزارشده در ايران ارزيابي كند 8شناسي را در چارچوب  زبان

سنجي در ايران و ساير نقاط  پيشينة تحقيقات مربوط به علم ابتدا، :حاضر به شرح زير است
به دليـل   .شود ميها و پيكرة پژوهش ارائه  پرسش ،در دو بخشِ بعد. كنيم جهان را مرور مي

. هاي پژوهش با چند جدول و نمودار همراه اسـت  ماهيت آماري مطالعة حاضر، بخش يافته
ـ    گيري نيز به جمع بخش تحليل و نتيجه راي مطالعـات آينـده   بندي مباحـث و پيشـنهاداتي ب

  .اختصاص دارد
  

  پيشينة پژوهش .2
سـنجي آشـنا    ي علمها ابتدا با چند مطالعة داخلي و خارجيِ مبتني بر شاخص ،در اين بخش

اي با چارچوب پژوهش  كه تا اندازه ،شناسي را زبان ةشويم و سپس دو اثر مربوط به حوز مي
  . كنيم سو هستند، مرور مي حاضر هم

هاي  توليدات علمي ايران در حوزة علوم پزشكي با استفاده از روش ،در پژوهشي گسترده
كـه   ،SCIEشده در پايگـاه   نمايهمقالة  11901 ،در اين بررسي. سنجي ارزيابي شده است علم

ها و  هاي علوم پزشكي و دانشگاه با توجه به گرايش ،اند توسط نويسندگان ايراني تدوين شده
دهـد كـه    ها نشان مـي  يافته. بندي شده است طبقه ،شركت كننده در توليدات علمي مؤسسات

ر اين پايگاه مربوط بـه دورة زمـاني   هاي ايران د ين تعداد مدارك منتشرشده از دانشگاهتر بيش
ين تعـداد مـدارك مربـوط بـه     تـر  بـيش است و از نظر حوزة موضـوعي نيـز    2007تا  2003
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دانشگاه علوم پزشكي تهـران در  . ين تعداد مربوط به طب سالمندان استتر كمداروشناسي و 
لمـي بـا   ي عكـار  همين تر بيشحوزة پزشكي به عنوان دانشگاه برتر شناخته شده است و  20

  ).1389ان، كار همزاده اسفنجاني و  حسن( است) درصد 5/22(مريكا اكشور اياالت متحدة 
سنجي دريافتند  هاي علم با رويكردي مبتني بر روش )Voβ & Zhao, 2005( و ژائو فوس

هاي علمي به طـور عمـده از طريـق مجموعـه مقـاالت       ترجمة ماشيني، يافته ةدر حوز ،كه
  .  است تر كمو سهم نشريات در اين ميان  شود ميها منتشر  همايش

در هر نوشته ارجاع به منبع علمي ديگري است كه خـود  ) citation(منظور از استناد 
گاه استناد در درون مـتن و بـه   . نويسندة اثر آن را به صورت مستقيم تجربه نكرده است

در بخـش   ،االت علمـي ويـژه در مقـ   به ،، اما امروزه استنادشود ميصورت پانويس ارائه 
از . انـد  دو طرف استنادكننده و استنادشونده مطرح ،در فرايند استناد. شود ميپاياني ارائه 

يك سو، نويسندة متن با استناد به منابع معتبـر علمـي ديگـر بـه تقويـت موضـع خـود        
متني كـه بـيش از سـاير متـون مـورد اسـتناد قـرار         جايگاه از سوي ديگر، ،پردازد و مي
از ) 1386(و عبدالمجيـد  ) 1388( آبادي و شعباني نجف  چاوشي. شود مي رد ممتازگي مي

بندي نشـريات   هاي گوناگون استناد و نقش آن در رده كه به جنبه اند پژوهشگرانيجمله 
، الًمـث ؛ البته تأكيد صرف بر استناد با انتقاداتي نيز مواجـه شـده اسـت   . اند علمي پرداخته

ديگري را براي ارزيـابي كيفيـت    كار راه )Nederhof and et al, 2001( انكار همندرهوف و 
نامه  آنان با ارسال پرسش. اند شناسي ارائه داده هاي علم زبان هاي علمي در زيرشاخه پژوهش

ايـن  . اند نشريات، ناشران و محققـان را ارزيـابي كننـد    ها كوشيده و دريافت پاسخ آزمودني
هـاي مختلفـي اسـتفاده     و ناشران دانشـگاهي از شـاخص   بندي نشريات در ردهپژوهشگران 

گـاه  «، » خوب«، »بسيارخوب«فراواني دفعاتي را كه هر نشريه يا ناشر در ردة مثالً، : اند كرده
ات بسيار يآنان براي دقت در كار نظر. اند نظر قرار دادهzقرار گرفته است مد» ضعيف/خوب

مـورد توجـه نـدرهوف و     ديگـر  شاخص. اند هها را كنار گذاشت آزمودني ةافراطي و متعصبان
بندي نيز چنين بود كه نشـريه يـا    المللي نشريه يا ناشر بود و مالك طبقه بين ةان وجهكار هم

 ةدر رد دادنـد،  ي مـي تـر  بـيش امتيـاز   هـا  آنها در كشورهاي مختلف به  ناشري كه آزمودني
  . كه فقط در يك كشور محبوبيت داشتگرفت  قرار مينشريه يا ناشري از  باالتري

رونـد توليـد اسـناد علمـي در رشـتة       )Barrios et al., 2013( انكـار  هـم بـاريوس و  
آنان . اند بررسي كرده) ها(شناسي كشور اسپانيا را با توجه به متغير جنسيت نويسنده روان

 »تامسـون وب دانـش  «در پايگـاه   2007كه در سال  ،مقاله و نقد كتاب 522با تمركز بر 
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)Thomson Web of Science (دريافتند كه متوسط شمار محققان زن در هر  ،منتشر شده بود
. درصد از مقاالت، نويسندة اول مقاله زن است 3/42در  ،و استدرصد  42/0مقاله معادل  

 كار همكه وقتي نويسندة اول يك مقاله زن باشد، نسبت نويسندگان زن  ايننكتة جالب ديگر 
گرفتـه در   انجامسهم زنان در تحقيقات  كه ايننكتة ديگر . يابد ي افزايش ميگير چشمبه نحو 

 ،هاي پژوهش مـذكور  با توجه به يافته. از مراكز داخل اسپانياست تر كمالمللي  بين مؤسسات
هـاي   در چارچوب انتشـار پـژوهش   ،توان نتيجه گرفت كه در خصوص پارامتر جنسيت مي

المللي اين  هاي بين و محققان مرد در گروهبرقرار نيست موازنه  ،ياشناسي در اسپان روان ةحوز
  . ي دارندتر بيشرشته حضور 
با تمركز بر پايگـاه   )Isfandyari Moghaddam et al, 2012( انكار هممقدم و   اسفندياري

در مشاركت زنان ايرانـي   مؤثراند عوامل  كوشيده) Web of Science( »وب دانش«اطالعاتي 
هـاي حاصـل از پـژوهش مبتنـي بـر       يافتـه . المللـي را ارزيـابي كننـد    در انتشار مقاالت بين

 يارتقـا : نـد از ا در حضور زنان ايراني عبـارت  مؤثرهاي  انگيزهدهد كه  نامه نشان مي پرسش
عـه،  رتبة علمي، استعدادهاي دروني، پشتكار و دانش فردي، احساس مشاركت فعال در جام

هاي ديني در خصـوص اهميـت دانـش و     شغلي، حمايت دوستان و خانواده، آموزه يارتقا
  . هاي فردي تالش براي بروز توانايي

نيــز  )Abolghassemi Fakhree and Jouyban, 2011( فخـري و جويبـان    ابوالقاسـمي 
اند مشاركت چند دانشگاه علوم پزشكي كشور ايران را در انتشار مقاله در نشـريات   كوشيده

هايي نظير فراواني مقـاالت منتشرشـده در    با توجه به شاخص ،آنان. االمللي بررسي كنند بين
 10برتـر، و  لـف  ؤم 10هر سال، فراواني استناد ساالنه، فراواني استناد ساالنه براي هر مقاله، 

هاي علوم پزشكي ايران، اصفهان، شهيد  دستاورهاي پژوهشي دانشگاه ةبه مقايس ،نشرية برتر
دهـد كـه    نشـان مـي   ذكرشدهنتايج بررسي تطبيقي . اند بهشتي، شيراز، تبريز و تهران پرداخته

 =شـيراز   تهـران، : استهاي برتر از نظر دستاوردهاي پژوهشي به شرح زير  ترتيب دانشگاه
  .مشهد = ايران، تبريز = صفهانشهيد بهشتي، ا

به بررسـي حضـور و    ،سنجي هاي علم با استفاده از شاخص ،)1390(ان كار همشرق و 
 ،در پـژوهش مـذكور  . انـد  پرداختـه  ISIسهم علوم اعصاب متخصصـان ايرانـي در پايگـاه    
 2002هـاي   هاي استنادي معتبر طي سال وضعيت علمي حوزة علوم اعصاب ايران در نمايه

كه دو شاخص عامل تأثير و تعـداد اسـتنادات    ،در اين تحقيق. ارزيابي شده است 2008تا 
 SPSS 16و  2007افزارهـاي اكسـل    در مقاالت مورد نظر قـرار گرفتـه اسـت، از نـرم    
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 آخـر دهد انتشار مقاالت حوزة اعصاب در سه سـال   مي ها نشان يافته. شده استاستفاده 
زيرشـاخة ايـن حـوزة علمـي،      14از ميـان   ،سير صعودي داشته است و) 2008تا  2006(

ين تـر  كـم مقالـه، و   264بـا   »نوروفارمـاكولوژي «ين تعداد مقاالت مربوط به حوزة تر بيش
ــاخه   ــه زيرش ــوط ب ــاالت مرب ــداد مق ــاي  تع ــنوعي «ه ــوش مص ــتور«، »ه و  »ينوروهيس

هاي پژوهش مذكور اين است كـه پژوهشـگران    از ديگر يافته. است »سايكوفارموكولوژي«
 58/33در  ،انـد كـه   ي علمي داشتهكار هممقاله با نويسندگان ساير كشورها  168ايراني در 

درصـد   87. انـد  ، نويسندگان ايراني به عنوان نويسندة اول مشـاركت داشـته  ها آناز  درصد
 رادرصـد از مقـاالت    25انـد و   منتشر شـده  4تا  0مقاالت در مجالتي با ضريب تأثير بين 

  .اند كرده نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران تأليف
شناسـيِ   روش كه بـه لحـاظ موضـوع و    ،شناسي با دو پژوهش در حوزة زبان ،در ادامه

. شـويم  آشـنا مـي   ،سـنجي همـاهنگي دارنـد    هاي علم اي با چارچوب مطالب تا اندازه ةارائ
نامـة تحصـيلي    پايـان  2530اي اسـت مشـتمل بـر     نامـه  چكيـده ) 1386(دبيرمقـدم   /ناصح
 ،منتخب ديگر ةرشت 28 چنين همو  »آموزش زبان فارسي«، »شناسي همگاني زبان« هاي هرشت

 كه در ،»گفتاردرماني« ،»ايران هاي باستاني فرهنگ و زبان«، »زبان انگليسيآموزش «از جمله 
اثـر  . اند مركز آموزش عالي دولتي و آزاد ايران ارائه شده 49در  1385- 1333فاصلة زماني 

قابـل  سنجي در آينـده   هاي پژوهشي علم طرحاجراي مذكور مرجع جامعي است كه براي 
  .است استفاده

هاي ايران  شناسي دانشگاه هاي زبان نامه نيز چكيدة پايان) 1373( سرايي جواندل صومعه
هـاي   توزيـع زيرشـاخه   ،در پايان كتاب ،گردآوري كرده است و 1372تا  1345را از سال 

هاي ايران، توزيع دانشجويان بر  شناسي در دانشگاه اين رشته، توزيع تعداد دانشجويان زبان
و نيـز توزيـع دانشـجويان بـر اسـاس       ،ارشد و دكتـري  حسب سطوح تحصيلي كارشناسي

 شناسـي  هاي اين اثر، گروه زبـان  مطابق با يافته. جنسيت را به همراه نمودار ارائه داده است
ي را به تر بيشهاي  ها عنوان نسبت به ساير دانشگاه ،تر بيشبه علت قدمت  ،دانشگاه تهران

نامـة   عنوان پايان 342از ميان  ،مشخص شده است كه چنين هم. خود اختصاص داده است
درصـد   6/22شناسـي بـا    متـون زبـان   ةين عناوين به زيرشاخة ترجمتر بيشمورد بررسي، 

 8/15درصـد و صـرف و نحـو بـا      7/16شناسي با  گويش ايه هاختصاص دارد و زيرشاخ
سـرايي تحليلـي از درصـد بـاالي      جواندل صومعه. هاي بعدي قرار دارند درصد در جايگاه

نوشتار حاضـر معتقـد اسـت دليـل فراوانـي       ةنگارند. متون ارائه نداده استحوزة ترجمة 
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هاي  غازين تأسيس گروههاي آ در سال ،شناسي اين است كه متون زبانترجمة  ةباالي حوز
فقدان منابع فارسي، بسـياري از دانشـجويان و   سبب هاي ايران، به  شناسي در دانشگاه زبان

. شناسـي جبـران كننـد    متون تخصصـي زبـان   ةرا با ترجمخأل دادند اين  اساتيد ترجيح مي
 سازي آن، تصويب پروپوزال با تثبيت اين رشته و تالش براي بومي ،تدريج بهبديهي است 

مدتي بعد به طـور  شناسي به حداقل رسيد و  نامه با محوريت ترجمة متون علمي زبان پايان
  .كامل متوقف شد

  
  هاي پژوهش پرسش .3

با توجه به  چنين همسنجي و  هاي رايج در مطالعات علم با استفاده از روش ،در اين پژوهش
كوشـيم بـه هفـت     مـي  ،)مانند زبانِ مورد مطالعه(شناسي  هاي ويژة علم زبان برخي شاخص

  :پرسش زير پاسخ دهيم
شناسي  زبان هاي دو دهة شناسي در همايش علم زبان هاي از زيرشاخه هريكفراواني  .1

  ايران به چه ميزان است؟
 است؟ قدر چهمقاالت  ةها و مراكز علمي در ارائ فراواني دانشگاه .2
  است؟ رقد چهها در مطالعات انجام شده  ها و گويش فراواني زبان .3
  ايم؟ دار بوده آيا در طول دو دهه از نظر تعداد نويسنده براي هر مقاله شاهد تغييري معني. 4
مورد بررسي اين پـژوهش چـه تغييـري     ةمقاله در طول دو ده مؤلفت متغير جنسي. 5

  كرده است؟
  طول عنوان مقاالت و تراكم واژگاني عناوين چه تغييري كرده است؟ .6
منابع فارسي و انگليسي چه تفاوتي دارد و آيـا الگـوي اسـتناد در     وضعيت استناد به .7

  طول دو دهه تغيير كرده است؟ 
  

  پيكرة پژوهش. 4
هـاي   شناسي در طول سال همايش زبان 8مقاالت ارائه و چاپ شده در  حاضر پيكرة پژوهشِ

در  طباطباييهاي مورد نظر دانشگاه عالمه  مكان برگزاري تمام همايش. است 1391تا  1369
هـا اقـدام كـرده     تهران بوده و انتشارات همين دانشگاه به چاپ مجموعه مقاالت اين همايش

توان ادعا كرد كه ايـن   رويداد مورد مطالعه، مي 8هاي كمي و كيفيِ  با توجه به شاخص. است



 109   فاميان علي رضاقلي

  

شـمار مقـاالت   . دهنـد  شناسي در ايران را بازتاب مي همايش روند رشد و توسعة علم زبان 8
اجـراي همـايش،    گـونگي  چـه علمـي و داوران،  كميتة شده، تعداد و رتبة علمي اعضاي  ارائه

 هـا  مقاله دهندگان جغرافيايي ارائه مكان شده، تنوع دانشگاهي و چاپكيفيت مجموعة مقاالت 
همايش جايگاهي برجسـته در   8ها حاكي از آن است كه اين  كنندگان همايش و ساير شركت
به همين دليل، نگارنده بر اين باور است  ،اند و هاي گذشته داشته سي سالشنا رويدادهاي زبان

شناسـي در   تصويري از تحوالت علم زبـان  همايش 8هاي مربوط به اين  كه بررسي شاخص
هـا و   همـايش  ،1380 ةخصـوص در دهـ   بههاي گذشته،  در طول سال. دهد ارائه مي ايران را

امـا    ،ها و ساير مراكز علمي و پژوهشـي برگـزار شـده    هاي ديگري نيز در دانشگاه انديشي هم
از همـايش اول تـا   . انـد  همايش مورد مطالعـه را نداشـته   8استمرار زماني و اهميت  يك هيچ

 ،نگارندة مقاله حاضر. پنجم، مجموعه مقاالت همايش پس از دو تا سه سال منتشر شده است
امـا در بخـش    ،نظـر قـرار داده   مـد  بخش فهرست منابع، تاريخ نشر مجموعه مقـاالت را  در

. ها به زمان برگزاري همايش توجه كـرده اسـت   هاي پژوهش و ارائه نمودارها و جدول يافته
  .دهد همايش و زمان نشر كتاب مجموعه مقاالت را نشان مي 8جدول زير تاريخ دقيقِ 

  شناسي ايران زبانهمايش  8زمان برگزاري و چاپ مجموعه مقاالت . 1جدول 
  زمان چاپ زمان برگزاري همايش
  1372  1369دي  16-15 اول
  1373  1371فروردين  20-18 دوم
  1376  1374اسفند  6-5 سوم
  1379  1376اسفند  25-23 چهارم
  1381  1379اسفند  23-21 پنجم
  1383  1383آذر  7-6 ششم
  1386  1386آذر  22-21 هفتم
  1391  1391بهمن  25-24 هشتم

از  ،مقاله ارائه شـده اسـت كـه    411در مجموع  ،همايشِ مورد مطالعة اين پژوهش 8در 
ارائـه و   ويفرانسـ مقاله به انگليسي، و يك مقاله به  46مقاله به زبان فارسي،  364، اين ميان

شناسـي، چنـد    در صفحات پاياني مجموعه مقاالت هشـتمين همـايش زبـان    .اند چاپ شده
 ين پژوهششده در همايش نيز درج شده است كه در ا پذيرفتهچكيده مربوط به پوسترهاي 

  .اند نظر قرار نگرفته مد
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  هاي پژوهش يافته .5
هـا و متغيرهـاي مـورد نظـر ارائـه       هاي حاصـل از شـمارش شـاخص    يافته ،در اين بخش

شده در بخـش   مطرحهاي  پرسشها متناظر با ترتيب  زيربخشگفتني است ترتيب . شود مي
  .استمقاله  3

  
  شناسي هاي زبان فراواني زيرشاخه 1 .5

در نظـر گرفتـه   شناسـي نظـري و كـاربردي     زيرشاخه در حوزة زبـان  21 ،در اين پژوهش
تمام مطالعـات   :ذكر چند نكته ضروري است ،هاي موجود در خصوص زيرشاخه. اند شده

زيرشـاخة  . انـد  شناسي زير عنـوان آواشناسـي گـردآوري شـده     مربوط به آواشناسي و واج
. گيـرد  مـي  بـر  را نيز در) pragmatics(هاي مربوط به كاربردشناسي  گفتمان پژوهش تحليل

. شـود  مـي شناسـي زبـان را نيـز شـامل      شناسي تحقيقات مربوط به عصـب  زيرشاخة روان
نگـاري لحـاظ    شناسي نيز در زيرشاخة فرهنـگ  در چارچوب اصطالحشده  انجاممطالعات 
گيرد  مي بر هاي نظري و كاربردي علوم ترجمه را در زيرشاخة ترجمه پژوهش. شده است

. اي قرار گرفته است شناسي رايانه و تحقيقات مربوط به ترجمة ماشيني ذيل زيرشاخة زبان
شناسـي كـاربردي گنجانـده شـده      بانمطالعات مربوط به آموزش زبان دوم در زيرشاخة ز

شناسـي تـاريخي نيـز ذيـل زيرشـاخة       مطالعات مربوط به زبان كه اينو نكتة پاياني  ؛است
  .باستاني و تاريخي قرار دارد

از  هريـك شناسـي فراوانـي    يكي از موضوعات مهم در بررسي روند تحوالت علم زبان
 16بـا  (شناسي  ن كنفرانس زباندر نخستي ،2مطابق جدول . است ها در هر همايش زيرشاخه

تـدريج و بـا توجـه بـه افـزايش تعـداد        به. زيرشاخه مقاله ارائه شده است 7فقط در ) همقال
بـه   ؛هاي بعدي نيز افزايش يافته اسـت  ها در همايش مقاالت در هر همايش، تنوع زيرشاخه

  . ايم زيرشاخه بوده 18مقاالت در  ةشاهد ارائ) مقاله 86با (طوري كه در پنجمين همايش 
  همايش 8ها در  فراواني مقاالت و زيرشاخه. 2جدول 

 هشتم  مجموع  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم    اول

411  80  72  42  86  52  24  39    فراواني مقاالت 16
  ها فراواني زيرشاخه 7  15  12  17  18  15  16  15  
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همايشِ مورد مطالعـه نشـان    8شناسي را در  هاي زبان درصد فراواني زيرشاخه 1نمودار 
شده به  ارائهمقالة  411زيرشاخة نحو باالترين فراواني را در  بر اساس نتايج تحقيق،. دهد مي

هاي  ترتيب در رتبه بهواژه  گفتمان و ساخت خود اختصاص داده است و دو زيرشاخة تحليل
شناسيِ چند دهـة   با توجه به اهميت حوزة نحو در مطالعات زبان .گيرند ر ميدوم و سوم قرا

رتبة پانزدهم براي زيرشـاخة  اما بيني است،  چنين جايگاهي براي نحو كامالً قابل پيش ،اخير
 كـه  چنـان . شناسي دور از انتظار است شناسي و نيز رتبة هجدهم براي زيرشاخة گويش معني
شناسي  و نحو چهار بخش اصلي زبان ،واژه شناسي، ساخت نار واجشناسي در ك دانيم معني مي

از . بخـش نيسـت   دهند و جايگاه پانزدهم براي اين زيرشاخة كليدي رضـايت  را تشكيل مي
هـاي متنـوع    ها و گويش هاي مختلف با زبان سوي ديگر، كشور ايران ميزبان اقوام و قوميت

  .نيست پذيرز تصورشناسي ني يشاست و رتبة هجدهم براي زيرشاخة گو

  
  همايش 8شناسي در  هاي زبان درصد فراواني زيرشاخه. 1نمودار 
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  ها و مراكز علمي فراواني دانشگاه 2 .5
. شود ميهمراه با نام او درج  مؤلفدر هر مقاله وابستگي سازماني هر  ،دانيم طور كه مي همان

علمـي   مؤسسـات هـا و   دانشـگاه  يمورد نظر در پژوهش حاضر فراوان يها از شاخص يكي
 70 دهـد در مجمـوع   ها نشان مـي  يافته. همايشِ مورد بررسي بوده است 8شركت كننده در 

 دانشـگاه  15 يفراوان 2نمودار . اند مقاالت مشاركت داشته ةدر ارائ يعلم ةمؤسس اي دانشگاه
دانشگاه عالمه طباطبايي به . همايش مورد مطالعه نشان مي دهد 8ي ايران را در علم مركز و

ين مشـاركت را داشـته اسـت و    تـر  بـيش مورد  67هاي مذكور با عدد  عنوان ميزبان همايش
. واحدها و مراكز مختلف دانشگاه آزاد اسالمي و علوم و تحقيقات در رتبة دوم قـرار دارنـد  

اند كـه   ها مشاركت داشته ز در اين همايشدانشگاه و مركز خارج از كشور ني 6گفتني است 
، )آلمان(و آزاد برلين  ،توبينگن، فرانكفورت هاي ، دانشگاه)كانادا( اتاوا دانشگاه: ند ازا عبارت

  ). تاجيكستان(و انستيتو زبان و فرهنگ رودكي ) فرانسه( 2دانشگاه نانسي 

  
  همايش 8ها و مراكز علمي در  فراواني دانشگاه. 2نمودار 

  
  همايش 8هاي  ها و گويش فراواني زبان 3 .5

شناسي زبان يا گويش مورد مطالعه در  سنجي زبان توجه در علم شايانهاي  يكي از شاخص
شود شناسي به موضوعي كالن اشاره  يك مقالة زباندر البته ممكن است . اسناد علمي است
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براي  ،در اين پژوهشمحقق . گرفته نشود نظر درپژوهش  ةپيكربراي و اساساً زبان خاصي 
به مالك درج عبارت زبان يا گويش در عنوان مقاله توجـه كـرده    ،ي كاردست يكسهولت و 

را در عنوان مقالـه ذكـر    يزبان يا گويشنام يك مقاله  نويسندة چه چنانبه بيان ديگر، . است
مقالة ، محقق با مشاهدة عنوان الًمث. كرده است، زبان يا گويشِ مورد نظر شمارش شده است

شده  مطالعه يرا گويش» تالشي«در همايش هشتم،  ،»ساخت ارگتيو در گويش تالشي شمال«
  .در نظر گرفته است

بررسـي   زبان يا گـويش  25 ،مقاله 202 در مقالة مورد بررسي، 411از ميان  ،در مجموع
اي از زبـان فارسـي    مقاله بـه جنبـه   152 ،هاي مندرج در جدول زير بر اساس يافته. اند شده

هاي تركي و عربي  اي زياد در رتبة دوم جاي دارد و زبان زبان انگليسي با فاصله. اند پرداخته
  . گيرند به طور مشترك در جايگاه سوم قرار مي

  ها ها و گويش فراواني زبان. 3جدول 
  رديف  گويش/زبان  فراواني    گويش/زبان  فراواني

1  گويش شهرستان (جز
 )اصفهانبرخوار در استان 

14  152   فارسي 1 

1   راجي 15  19   انگليسي 2 

 16  هورامي  1 3   تركي 3 

 17  ايراني باستان  1  4  عربي  3

 18  ناييني  1 2   كردي 5 

 19  يزدي  1 2   فرانسه 6 

 20  سبزواري  1  7  بلوچي  2

 21  تركمني  1  8  ارمني  2

 22  چيني  1  9  شيرازي  2

 23  هيتي  1  10  پهلوي  2

 24  اوستايي گاهان  1  11  لكي  1

 25  سغدي  1 1   تالشي 12 

      1   تاتي 13 
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  هر مقالهگان تعداد نويسند 4 .5
و فنـي و مهندسـي ايـن اسـت كـه بسـياري از        ،هاي علوم پايه، پزشكي يكي از ويژگي

گيرنـد و معمـوالً گـزارش حاصـل از      هاي پژوهشي در قالب كار گروهي انجام مي طرح
ايـن ويژگـي در   . شـود  ي دو يا چند محقق منتشـر مـي  كار همهاي مذكور نيز با  پژوهش

هـي  هاي گرو رنگ است و گروهي از منتقدان فقدان پژوهش اي كم علوم انساني تا اندازه
نگارنده با توجه بـه ايـن موضـوع    . دانند هاي جدي در علوم انساني مي را يكي از آسيب

نمودار زير درصـد  . مقاالت نيز توجه كند ةكوشيده است به شاخص كارِ گروهي در ارائ
ي دو، سـه يـا چهـار    كـار  همنفره را در مقايسه با مقاالت حاصل از  يكفراواني مقاالت 

  . دهد نشان مي مؤلف

  
  نفره چند/نفره در مقايسه با مقاالت دو يكدرصد فراواني مقاالت . 3نمودار 

هاي اول تا ششم فراواني مقاالت حاصـل   مرور نمودار حاكي از آن است كه در همايش
هشتاد  ةكه مقارن با نيمة ده ،از كارِ گروهي بسيار ناچيز است، در حالي كه در همايش هفتم

گـرايش بـه   . كنـيم  در فراواني مقاالت گروهي مشاهده ميگيري  چشمشمسي است، تحول 
مقاالت در همايش هشتم نيز تداوم يافته است، به طوري  ةي علمي در نگارش و ارائكار هم

 شده در اين همايش انفرادي و پنجاه درصـد ديگـر حاصـل     ارائهكه پنجاه درصد از مقاالت
دهـد كـه    نشـان مـي  بـاال  ي نمـودار  مرور اجمال. ي دو، سه يا چهار محقق بوده استكار هم

البته . آورند تدريج به الگوي كار گروهي در نشر دانش روي مي بهشناسي ايران  محققان زبان
ها بـه كسـب امتيـاز حاصـل از      گروهي از ناظران معتقدند نياز اعضاي هيئت علمي دانشگاه

ـ ارشد و دك آموختگان مقاطع كارشناسي نياز دانش چنين همتأليف مقاله و  مقالـه   ةتري به ارائ
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نگارنـده  . اسـت نامه يا كسب نمره انگيزة اصلي ايـن گـرايش    اخذ مجوز دفاع از پايانبراي 
ان مقـاالت  مؤلفهاي اداري و غيرعلميِ اين روند، گرايش  صرف نظر از انگيزه ،معتقد است

شناسـي و گسـترش علـوم     به كار گروهي امري مثبت و سازنده اسـت و بـه توسـعة زبـان    
چهار  اياز مقاالت با دو، سه  ياست بخش قابل توجه ذكر انيشا. كند اي كمك مي شتهر ميان

شناسي  اي يا روان شناسي رايانه اي مانند زبان رشته علوم ميان هاي در واقع به زيرشاخه مؤلف
بـه  اي گرايش  رشته زبان اختصاص دارند و بديهي است يكي از الزامات گسترش علوم ميان

  .ن محققان استكار جمعي در ميا
  

  مؤلفمتغير جنسيت  5 .5
از گـروه   هريكسنجي سهم  در مطالعات علمدرخور تأمل هاي  يكي ديگر از شاخص

نمـودار زيـر درصـد مشـاركت     . هاي يك رشتة علمي اسـت  مردان و زنان در فعاليت
بينيم، سهم  طور كه مي همان. دهد همايشِ مورد مطالعه نشان مي 8مردان و زنان را در 
تدريج و با شيبي آرام افزايش يافتـه   بهشناسي  مقاالت علم زبان ةمشاركت زنان در ارائ

هاي هفتم و هشتم، سهم مشاركت زنان از مردان پيشي  در همايش ،به طوري كه؛ است
  . گرفته است

  
  همايش 8در  ن مرد و زنامؤلفدرصد فراواني مشاركت . 4نمودار 

  
  طول عنوان و تراكم واژگاني 6 .5

بـه واسـطة آن،    ،عنوان هر مقاله در حكم شناسنامة يك اثر علمي و پژوهشي است كـه 
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يـا كنـار    ننـد ماية مقاله قضاوت و آن را مطالعـه ك  توانند در خصوص درون محققان مي
تر باشـد، تشـخيص موضـوع و     عنوان  مقاله طوالني قدر چههر  ،بديهي است. بگذارند

فرضية اوليه محقق اين بـوده اسـت كـه عنـوان     . شود ميتر  جزئيات مربوط به آن ساده
تـر   هر چه به زمـان حـال نزديـك    ،تر بوده است و هاي پيشين كوتاه مقاالت در همايش

با توجه به اطالعات آماري منـدرج در  . شده است تر بيشايم، طول عنوان مقاالت  شده
بـا   را )25/7(ويژه اگر ميـانگين طـول عنـوان مقـاالت در همـايش اول       بهجدول زير، 

در شـاخص  گيـري   چشـم مقايسه كنيم، شاهد افزايشي ) 2/10(ميانگين همايش هشتم 
شـده در   ارائـه واقعيـت ايـن اسـت كـه عنـوان مقـاالت       . طول عنوان مقـاالت هسـتيم  

شناسـي اسـت، در    هاي حوزة زبان كم و بيش شبيه عنوان كتاب هاي اول و دوم همايش
شــبيه عنــوان  تــر بــيشن مقــاالت عنــوا ،هــاي هفــتم و هشــتم در همــايش ،حــالي كــه

 ،در اغلب مـوارد  ،به اين معنا كه ؛هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري است نامه پايان
شـده دقيقـاً در    انجـام و محدودة جغرافياييِ تحقيق  ،پژوهش ةچارچوب پژوهش، پيكر

همـايش   8افزايش ميـانگين طـول عنـوان را در     5نمودار . عنوان مقاله ذكر شده است
  .دهد بررسي نشان مي مورد

  
  همايش 8ميانگين طول عنوان مقاالت در . 5نمودار 

منظور از تراكم واژگاني مقداري است كه از تقسـيم كلمـات قاموسـي شـامل اسـم،      
، 100فعل، صفت و قيد بر كل كلمات يك متن از جمله كلمات نقشي، ضرب در عـدد  
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تأثير استفاده از تصوير در كمـك بـه يـادگيري    «در مقالة با عنوان  الً،مث. شود ميحاصل 
، در حـالي كـه كـل كلمـات     است 9شمار كلمات قاموسي  ،»فارسي به عنوان زبان دوم

به اين ترتيب حاصل تقسيم . است 13) »به«، »در«، »از«با احتساب كلمات نقشيِ (عنوان 
. شـود  مـي حاصـل   2/69واژگـاني  كنيم و مقدار تـراكم   ضرب مي 100را در عدد  13/9

زيـرا بـه    ؛اي و تحليل گفتمان اهميت دارد شناسي رايانه تراكم واژگاني در مطالعات زبان
بديهي است هر چه . هاي تمايز دهنده در مبحث ژانر مطرح است عنوان يكي از شاخص
 تـراكم واژگـانيِ  . خواهـد بـود   تر بيشباشد، تراكم واژگاني  تر كمكلمات نقشي در متن 

ين استفاده را تر بيش ،اعم از ادبي يا علمي ،نشان دهندة آن است كه نويسندة متن تر بيش
به استفاده از كلمـات دسـتوري مجبـور شـده      تر كماز واژگان اصلي زبان كرده است و 

اسـت و ايـن    9/68دهد تراكم واژگاني در همايش اول  مرور جدول زير نشان مي. است
اين امـر از تسـلط   . رسيده است 2/80زبان شناسي به  مقدار عددي در هشتمين همايش

نويسندگان مقاالت در استفاده از كلمات اصـلي و قاموسـي بـراي بيـان مفـاهيم مـورد       
  . دهد نظرشان خبر مي

  همايش 8طول و تراكم واژگاني عنوان مقاالت . 4جدول 
 تراكم واژگاني   طول عنوان ميانگين

9/68  25/2  116   اول

7/76  2/6  245   دوم

7/76  9/8  215   سوم

6/76  6/7  398   چهارم

8/76   پنجم  645  5/7

9/79  9/7  334   ششم

6/77  9/9  716   هفتم

2/80  2/10   هشتم  820

تـرين و   تـوان بـه كوتـاه    شـده، مـي   ارائـه پس از مرور ميانگين طول عنـوان مقـاالت   
مقالـه   10مقالة مورد بررسي،  411از مجموع . ترين عنوان مقاالت نيز اشاره كرد طوالني

مقـاالت در  ايـن  از  يـك  هـيچ جالـب اينجاسـت كـه    . شـد اي مشاهده  با عنوان دوكلمه
ـ  10جـدول زيـر اطالعـات مربـوط بـه      . اند هاي هفتم و هشتم ارائه نشده همايش  ةمقال

  .دهد مذكور را نشان مي
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  اي  هاي دوكلمه مقاالت با عنوان. 5جدول 
  زيرشاخه  عنوان مقاله  همايش
  ادبيات  مجمع پريشاني  دوم
  آموزش فارسي  آموزش فارسي  دوم
  شناسي رده  شناسي زبان گونه  چهارم
  ترجمه  متغيرهاي ترجمه  چهارم
  شناسي معني  جزءواژگي چيست؟  چهارم
  شناسي زبان روان  زبانشناسي  عصب  چهارم
  ادبيات  مفاهيم وزن  چهارم
  نحو  افعال نمودي  ششم
  شناسي معني  داري زماني نشان  ششم
  شناسي زبان جامعه  هاي بلوچ دوزبانه  ششم

ـ : اي واژه ها در داستان كوتاهي از همينگـوي  ماهيت تعامل زنجيره« مقاله با عنوان   ةارائ
واژه  21بـا  » يك رهيافـت تحليلـي بـراي بررسـي عناصـر پيوسـتگي در متـون نثـر ادبـي         

گفتمـان   اخة تحليـل اين مقاله در همايش چهارم و در زيرش. ترين عنوان را داراست طوالني
  .ارائه شده است

  
  استناد 7 .5

و اين نكته نيز مطرح شد كـه اسـتناد    شدتعريفي اجمالي از استناد ارائه  ،در پيشينة پژوهش
 ،در روند استناد مقـاالت مـورد بررسـي   . افزايد مقاله به منبعي ديگر بر اصالت اثر مي مؤلف

ـ  ياستنادها به منابع فارسـ  يسو، فراوان كياز . ميتوجه هست جالب يشاهد دو الگو  تـر  شيب
هشـتم   شيتـا همـا  اول  شيمجموع استنادها از همـا  نيانگيم گر،يد ياز سو ،شده است و

بـه كمبـود منـابع     تـوان  يرا م يفارساستناد به منابع  شيافزا. است افتهي يريگ چشم شيافزا
بـه مـرور    اسـت،  يهيبـد . داد نسبت يشمسشصت  ةدر ده فيتأل اياعم از ترجمه  يفارس

 شيافزا زين يبه منابع فارس مؤلفان يده ارجاع زانيم ،يزمان و با انتشار روزافزون منابع فارس
از آن اسـت كـه    يحاك زين يرفارسيو غ يمجموع استنادها اعم از فارس شيافزا. است افتهي

 يفراوان 6جدول . اند برده يپ ياستناد در متون علم تيبه اهم ش،ياز پ شيب مقاالت، مؤلفان
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 نشـان  يبررسـ  مـورد  يهـا  شيهمـا  در شـده  ارائـه را در مقاالت  يرفارسيو غ يمنابع فارس
  .دشو هش ارائه ميپژو ةكرياستناد در پ تياز وضع يريتصو زين 6 در نمودار. دهد يم

  همايش 8فراواني منابع فارسي و غيرفارسي در مقاالت . 6جدول 

  مجموع  ميانگين
 فراواني منابع

  فارسي     انگليسي
 همايش

3/8  133  125   اول  8

8/9  386  286  100   دوم

2/15  366  301  65   سوم

5/14  755  462  293   چهارم

1/15  1299  913  386   پنجم

4/15  650  367   ششم  283

17  1225  837  388   هفتم

15  1200  766  434   هشتم

  
  همايش 8استناد به منابع فارسي و غيرفارسي در مقاالت . 6نمودار 

 Pragmatics and Language Teaching: Problems and“مقالة انگليسي   مؤلف چنين هم

Possibilities” ،منبـع   73بـه   ،شناسي كاربردي زبان ةزيرشاخدر ، در همايش پنجمشده  ارائه
بسـياري از  . انگليسي ارجاع داده و ركورد شمار اسـتناد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     

  .ندا  هاي اول تا سوم فاقد منابع شده در همايش ارائهويژه آثار  بهمقاالت 
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  گيري تحليل و نتيجه. 6
 8سنجي بـه ارزيـابي    هاي مورد استفاده در علم با استفاده از برخي شاخص ،در اين پژوهش
ضمن بـه تصـوير كشـيدن     ،اين مطالعة توصيفي در .شناسي ايران پرداختيم همايش در زبان

هـايي بـراي بهبـود وضـعيت نشـر دانـش       كار راه ،هاي موجـود در گذشـته و حـال    كاستي
  .  شده است ارائه نيز شناسي در آينده زبان
دهـد   شده نشان مـي  برگزارهمايش  8شده در  ارائهررسي صوري و ساختاري مقاالت ب
توجـه   از نكـات جالـب  . رعايت شده است تر بيشنويسي  با گذشت زمان، اصول مقاله ،كه
 ،و انـد  هاي هفتم و هشتم، تمام مقاالت داراي چكيده و كلمات كليـدي  در همايش ،كه اين

آيـد درج   به نظر مي. صفحه است 10 مقاالت حداكثر در همايش هشتم، حجم تقريباً تمام
چكيده، كلمات كليدي، و تعيين سقف بـراي حجـم مقالـه از جملـه مـواردي اسـت كـه        

بـديهي  . دبيرخانة هشتمين همايش نويسندگان مقاالت را به رعايتشـان ملـزم كـرده اسـت    
منـد شـدن صـورت و حتـي محتـواي مقـاالت        است توجه به اين گونه اصول بـه قاعـده  

  . كند هاي بعدي كمك مي يششده در هما ارائه
يكي از دستاوردهاي پژوهش حاضر نشان دادنِ درصـد نـاچيز فراوانـي دو زيرشـاخة     

 واقعيت اين است كـه . همايش مورد بررسي بوده است 8شناسي در  شناسي و گويش معني
تحقيقـات   ايـد شناسـي ب  اي اصـلي در علـم زبـان    شناسي به عنـوان حـوزه   معني در حوزة

با توجـه بـه تنـوع زبـاني و گويشـي       ،شناسي نيز زيرشاخة گويش به اد ودانجام ي تر بيش
  . كرد توجه تر بيشايد ب ،ايران

اي از  مركز بخش عمده 15ها و مراكز علمي نيز ديديم كه  در خصوص فراواني دانشگاه
اين است كه شماري از توجه  شايان از نكات .اند مقاالت را به عهده داشته ةمشاركت در ارائ

بـديهي  . انـد  شناسي مشاركت داشته هايي مانند روان هاي علوم پزشكي نيز در حوزه گاهدانش
هـاي آتـي    هـا در همـايش   گونـه دانشـگاه   ايـن اي، سـهم   رشـته  با گسترش علوم ميان ،است
هاي فني و مهندسـي نيـز بـا     دانشگاهچنين تحولي در مورد . خواهد شد تر بيششناسي  زبان

  .شود مي بيني اي پيش شناسي رايانه زبانتوجه به گسترش زيرشاخة 
 هاي مورد مطالعه نيـز جالـب   هاي مورد توجه در همايش ها و گويش فراواني زبان

درصد از مقاالتي كه به زباني خاص تأكيد  75 پيكرة ،طور كه ديديم همان. توجه است 
 شدهاخته پرددرصد از مقاالت به زبان انگليسي  9 در .بوده است اند زبان فارسي داشته

بـه ايـن   . ورد توجه بوده اسـت زبان يا گويش ديگر م 23، مانده درصد باقي 16 ، درو
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شناسان ايران يكي از وظايف خود را توصيف بخشي  دهد زبان ترتيب، نتايج نشان مي
شناسي در ايران  سازي علم زبان براي بومي  دانند و اين امر از تالش از زبان فارسي مي

  .دهد خبر مي
هاي مربوط به تعداد نويسنده براي هر مقاله حاكي از آن است كـه گـرايش    افتهمرور ي
هاي علوم انساني يا علوم  ي با محققان ساير رشتهكار هم چنين همهاي گروهي و  به فعاليت

ـ   مهندسي در ميان زبان  ةشناسان رو به افزايش است و فرهنگ كار جمعي در تـأليف و ارائ
  .شود ميتدريج تثبيت  بهمقاالت 

از  ،طور كـه ديـديم   همان. است توجه  ان مقاالت نيز جالبمؤلفبررسي متغير جنسيت 
تدريج افزايش يافته و حتي در دو  بهمشاركت زنان در تأليف مقاالت  ،1391تا  1369سال 

بديهي است پـذيرش شـمار   . همايش هفتم و هشتم سهم زنان از مردان پيشي گرفته است
زنـان در   تـر  بـيش ن دانشجويان تحصيالت تكميلـي و نيـز حضـور    زيادي از زنان به عنوا

كننـده كمـك    هاي علمي و اجتماعي به اين افزايش تدريجي و در عين حال تعيـين  فعاليت
  .كرده است

دهندة آن است كه محققـان ايـن    نشانافزايش طول عنوان مقاالت و تراكم واژگاني نيز 
 ،در مجمـوع  ،تدوين عنوان پژوهش خود ورشته در تأليف مقاله بيش از پيش به دقت در 

كيفيـت   يانـد و ايـن رونـد افزايشـي از ارتقـا      نويسـي ملـزم شـده    به رعايت اصول مقاله
  .  دهد شده خبر مي برگزارهاي  نويسي و همايش مقاله

هـا نشـان    يافتـه . هسـتيم  گيـر  چشمدر شاخص استناد به منابع علمي نيز شاهد رشدي 
تدريج افزايش يافته و هم استناد به منـابع فارسـي، اعـم از     بها دهد هم ميانگين استناده مي

  . افزايش يافته است ،هاي فارسي نامه كتاب، مقاله يا پايان
  همــايش 8در  ،مقــاالت ةتــوان نتيجــه گرفــت رونــد تــأليف و ارائــ مــي ،در مجمــوع

. شناسي ايران، متأثر از تحوالت اجتماعي كشور، مسير خاصـي را دنبـال كـرده اسـت     زبان
 هـاي  سـاير همـايش   چنـين  هـم هـا و نشـريات و    سنجي كتاب بديهي است با مطالعة علمي

شناسـي در ايـران    تـوان از رونـد توسـعة علـم زبـان      الملليِ ايران مـي  اي، ملي و بين منطقه
  .تر ارائه داد تصويري جامع

  
 شتنو پي

 

  .نور انجام شده است  پيام  مقاله مستخرج از پژوهشي است كه با حمايت مالي دانشگاه اين .1
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