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چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش ،ارزیابی مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیاات بار اسااد ماد BREM

است.
روش :روش این پژوهش کتابسنجی و نوع مطالعه کاربردی و ابزار گردآوری دادهها سیاهۀ وارسی اساتاندارد اسات.
جامعۀ آماری شامل همۀ مقاالت نقد کتاب فارسی منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات در سا  1390است کاه شاامل
 76مقاله بود و روش نمونهگیری سرشماری است .روایی ابزار توسط متخصصان کتابداری و اطالعرساانی تیییاد شاد.
از روشهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون  tمستقل و واریانس یکطرفه) استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که میانگین نمرۀ شاخصهای محتوا ،نگارشی ،ظاهری و ساایر شااخصهاا در مقااالت نقاد
کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات در سا  1390بر اساد مد  ،BREMبهترتیا  1/13 ،2/32 ،2/2و 2/97
از  4است .بین جنسیت ،مقطع تحصیلی و رشتۀ تحصیلی ناقدان و میانگین نمارۀ شااخصهاای نقاد کتااب در مجلاۀ
کتاب ماه :کلیات تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P-value>0/05باین میاانگین نمارۀ شااخص محتاوایی و همچناین
ظاهری و موضوع کتاب ،تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P-Value<0/05یافتاههاا نشاان داد کاه باین میاانگین نمارۀ
شاخص نگارشی و همچنین سایر شاخصها و موضوع کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P-value>0/05
نتیجهگیری :نتایج نشان داد توجه ناقدان به ویژگیهای محتوایی و نگارشی متوسط به باال باوده اسات ،در صاورتیکاه
توجه به ویژگیهای ظاهری اثر اغل مورد غفلت واقع شاده اسات .باا توجاه باه بااالتر باودن میاانگین نمارۀ ساایر
شاخصها ،بهنظر میرسد منتقدان معموالً ساختار کلی مقالۀ نقد کتاب را کم و بیش باهخاوبی مایشناساند و رعایات
میکنند .البته باید در نظر داشت که آموزش منتقدان و ارائۀ ساختار صحیح و کامل نقد کتااب ،بارای نوشاتن نقادهای
صحیح و آشنا کردن منتقدان با همۀ اصو نقدنویسی علمی از ضروریات است.
واژههای کلیدی :ارزیابی ،مجلۀ کتاب ماه :کلیات ،مد ارزیابی نقد کتاب ،نقد کتاب.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مهمترین معیارهاا ناش ی یاا عامعاۀ توناع یافتا رررنای میا او توایاعام و ای
پژ هی ها آو عامع انت .توایاع وام نا ای تشهاا از ریاه پاژ هی ا تشاار تاایح صا ا
یشون روک الزمۀ قرار گرفتن تایح پژ هیها نر چرخۀ نا ی رهرهرارنار از آ هاا ارزیااری
محتوایی ناختار ریاو قاط قوم ضعف آثاار انات (ه اایووپاور  .)1388رشاارراین ارفا
ا ااا نانو پااژ هیهااا رشیااان رااارررن توناار پژ هش ا راو ر ایاات اایرشااع زیاارا نر
این ورم رسیار از رارهاا راا ارزع و ای ا ام از رتااق مقااا نر گو اام گ شاامی رااقی
میما شع رسی از آ ها خبرنار ی شون م ر ایشک را قع رررنی از ایان گ شاامی ریار و آ رنه
شو ع (صک ت  .)1389قع ناز عه مشص ا تایح ارزش شع نارن زیرا ر ویسشعه خوا شعگاو
قع کام مه ی را شاو مینهع تا نر وشت ها خون ر ایت اثر خون را ری قص رام رششاع.
قع حیح نبب پیشرفت وم تونعۀ فرهشگ نر عامع میشون اگر قع باشاع وام پیشارفت
یرشع (ذارر  .)1388پس میتواو چشین انتشباط ررن ر مشتقع میتوا ع ر قع وو فشاوو
هشر ارائ شعه نر قااب مح ها رنا ها مختوف رپرنازن اما رایع نر ظر ناشات را نر صاوزۀ
وو هشر ا تقان ریا ر ت کر ا تقان ارزشیاری انت ر مهارمها پیشرفت آششایی را ا ول
قوا ع خاص آو یاز نارن (آ فزانه  .)1384ر بارم نی ر ه اوگو را پاژ هی توایاع
نا ی مبتشی رر ا ول مبا ی ر عششانی و ی انت قع آو ی مستو پیر از مباا ی ر ع
و ی خواهع رون .یکی از یژگیها مشتقع ال ه رر تخصص تبحر نر صاوزه موضاو ی ماورن
ظر ناشتن ر صیۀ و ی آششایی را ا ول ر ع قع انت ا الع رصیرم از ایان ا اول را
ه راه ت رر ررخورنار از ذهشای پویاا قاان را مشتقاع ر اا مایرشاع تاا گا ارع قانا ا
اثرگذار از یا اثر ر ننت نهع (افضوی .)1387
قع یا اثر – چ اثر و ی یا فشی هشر  -رار و ی انت .رار و ی مبتشای رار ر ع
و ی رر پایۀ مبا ی انتوار ت ا ل اپذیر انت ر از صقایه اقعیتها ترنیع اپذیر ر ننت
آمعها ع تع ین شعها ع .ریتوعهی ع ر رارگیر نرنت معیارها ا ول نر قع آثار شاایع
پیامعها مش ی ررا ویسشعگاو ای ان رشع ر ورتی ر قتی ویسشعگاو را قضاا م يیرا اوای
مشتقع نر ارزشیاری آثار خون مواع شو ع موعب ارضایتی آ ها میشون ا ی ۀ خون را از ننت
مینهشع (آ فزانه  .)1384ر اور روای رایاع گ ات را راا را راارگیر معیارهاا ا اوای
ضارط مشع نر قع آثار میتواو زمیشۀ تونعۀ و ی عامع را فراهم آ رن ر ز ها تازها ر ر
وم تحقیه گشون .را توع ر موارن مذرور میتواو تی گرفت ر قع توایعام و ای نر هار
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قاابی را نر ظر گرفتن معیارها ا ول آو از فعاایتها انانی ویسشعگاو پژ هش راو ر مشظور
ص ظ پویایی پاالیی نا ی توایعشعه نر عوامع و ی نا ش اهی انت .رایع نر ظر ناشت ر
نر قع ناز عه عشب ها گو اگوو اثر ر نقت رررنی تحوی میشون .ر بارم نی ر قع نااز عه
قع انت ر ر یکرن ه عا ب ر اثر ناشت راشع .نر این زمیش را ارزیاری مقاالم قع رتاق نر
م الم را یا نیاهۀ ارنی عامع میتواو می او تطاره مقاالم قع مشتشرشعه را را معیارها یا
قع رام نریافت.
مهمترین م وۀ قع رتاق نر صوزهها موضو ی متشوع «رتاق مااه» انات را نر زمیشا هاا
رویام فوس تاریخ انریام  ...شریام م ا نارن .یکی از صوزهها مهم این م و رنۀ رویام
انت .پس مقاالم این م و (رخی رویام) ررا رررنی نر ظر گرفتا شاع .رتااق مااهک رویاام
شری ا انت ر از نو خا ۀ رتاق ایراو را هعف ا العرنا ی قع رررنی رتااق ر اا
ر ارتباط خالق رین پعیعآ ر عگاو اشراو رتارعاراو رتارخوا او نی ار فعااالو ر اۀ شار
فرهشگ رشور ر ورم ماها مشتشر میشون« .رتاق ماه رویاام» راا توعا را رنهرشاع نهاعهی
نیویی ر قع رررنی رتاقها وو رتارعار ا العرنا ی ر ز ام ار سخ خطی رایا
نایرۀاا عارفها فهرنتها اغت اما فرهش شاما رتااقششانای نا شاشام مایپارنازن (خا اۀ
رتاق 1387؛ ق نر راگمپور اشرفی ری  .)1388نر این زمیش رر آو شعیم تاا راا ارزیااری
رشترل مقاالم قع رتاق را معیارها نیاهۀ ارنی می او ر ایات ا اول نر مقااالم قاع رتااق
تونر مشتقعا و را نریاریم تا از این ره ذر قاط قوم ضعف مقاالم قع رتااق نر ایان م وا
معیارهایی ر ر تر تونر مشتقعاو ر آ ها پرناختا مایشاون ر شان شاون .نایاهۀ ارنای ماورن
انت انه نر پژ هی صاضر یکی از ار ارها پژ هی نوی ا انه ه کاراو انات را ایان نایاه
ررگرفت از معل  BREMنر ررگیر عۀ شاخصها محتوایی ارشی گاهر نایر شاخصهاا
نر ارائۀ قع احیح از رتااق انات (ناوی ا انه ه کااراو  .)1392پاس هاعف ایان پاژ هی
ارزیاااری مقاااالم قااع رتاااق مشتشرشااعه نر م واۀ رتاااق ماااهک رویااام نر نااال  1390راار انااا
معل  BREMانت.

پرسشهای اساسی
پژ هی صاضر نر ظر نارن ر پرنیها زیر پانخ نهعک
 .1می او رتاقها قعشعه ررصسب موضوع نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م واۀ رتااق
ماهک رویام رر انا معل  BREMچقعر انت؟
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 .2میا ین رۀ شاخص محتوا نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویاام رار
انا معل  BREMچقعر انت؟
 .3میا ین رۀ شاخص ارع نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر
انا معل  BREMچقعر انت؟
 .4میا ین رۀ شاخص گاهر نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر
انا معل  BREMچقعر انت؟
 .5میا ین رۀ نایر شاخصها نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویام رار
انا معل  BREMچقعر انت؟

فرضیههای پژوهش
 .1رین عشسیت اقعاو میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رار اناا
معل  BREMت ا م معشانار عون نارن.
 .2رین مرتبۀ و ی اقعاو میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رار
انا معل  BREMت ا م معشانار عون نارن.
 .3رین رشتۀ تحصیوی (رتارعار يیررتارعار ) اقعاو میا ین رۀ شاخصها قع رتاق
نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر انا معل  BREMت ا م معشانار عون نارن.
 .4رین موضوع رتاق میا ین رۀ شاخصها قع رتااق نر م واۀ رتااق مااهک رویاام رار
انا معل  BREMت ا م معشانار عون نارن.

پیشینههای پژوهش
نر این پژ هی معارک مرتبر را صوزۀ قع رتاق نر پای اهها امراااع اشاپریش ر گوگا اناکاار
ق آ نایشس پار ع خا ۀ رتاق ایراو ماگایاراو ایرا اعاک نایع نر فا اوۀ ناالهاا - 1993
 2013عست عو شع .رسیار از ا عیش شعاو پژ هش راو تاالع رارنها اع نر پاژ هیهاا خاون
ض ن ریاو م ایا قع رررنی رتاق ر تحوی قع رررنیها مشتشرشعه نر پای اههاا ا ال ااتی
رپرناز ع .را عون این آثار مشتشرشعه نر رارط را قاع رررنای رتااق رسایار محاع نه راون ماوارن
ا عک ی ریشتر را ر ع مر ر تحوی محتوا ا ا شعها ع ر نر انام ر آو پرناخت میشونک
راگمپور اشرفیری ( )1388پژ هشی را شواو «رررنی رتاقها قعشاعه نر صاوزۀ رتاراعار
ا العرنا ی نر م وۀ رتاق ماهک رویام نر ناالهاا  » 1388 - 1384ا اا نان اع .ارا ار گارنآ ر
ا ال ام نیاهۀ ارنی محقهناخت رون .عامعۀ آمار شام  153شواو مقااۀ قع نر صوزۀ رتاراعار
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ا العرنا ی نر م وۀ رتاق ماهک رویام رین نالها  1388 - 1384رون .یافت ها شاو نان ر رتااقهاا
شر چاپار را  30شواو ریشتر قع شعها ع .ه چشین نالها  1379 1378 1375 1374هر رعا را یاا
شواو ر ترین رتاق قعشعه را ناشتشع .صوزۀ موضو ی آموزع تحقیه راا  31شاواو ریشاترین قاع را
ناشت نر صوزۀ افران هیچ شوا ی قع شعه راون .ریشاترین قاعها مرراوط را رتااقهاا تایای ی (110
شواو) ر ترین قعها مرروط را رتااقهاا ترع ا ( 43شاواو) راون .مح اع صسانزانه راا  9شاواو
ریشترین قع را ناشت انات 96 .ار از اقاعاو ارسات را مرارا نا شا اهی  57ار ارسات را مرارا
يیرنا ش اهی رون ع .از میاو اقعاو  115ر مرن  38ر زو رون ع.
نوی ا انه نی راو ( )1392پژ هشی را شواو «رررنی تیثیر رارگاه آموزشای قاع رتااق رار
آگاهی رع مهارم قع رتاق انتاناو نا ش اه وو پ شکی ا ا هاو نر ناال  »1391ا اا
نان ع .تایح شاو نان آموزع رر اف ایی آگاهی مهارم قاع رتااق اناتاناو مابثر راونه انات.
رع انتاناو ر مقواۀ قع رتاق از ارتعا شاروۀ خوری ناشت انت اما رۀ ارع قبا رعاع از
آموزع ر احاظ آمار ت ا م معشاانار عاشات .راا توعا را یژگایهاا متغیار ارع رایاع
یانآ ر ررن ر اف ایی معشانار آو ما شع ن متغیر نی ر مورن رررنای نر پاژ هی ماورن ا تظاار
بون؛ زیرا متغیر رع نر یتر ر متغیرها مت ا تی ما شع وع اه فرن ر محایر توا ااییهاا
ارست انت رشارراین را گذشت زماو تغییر میرشع.
امکا ام
1
ر ئشا ( )1986نر پژ هشی را شواو « قع رررنیها نر م الم پ شکی» ر تحوی  480قع
رررنی نر  4م وۀ پ شکی نر معم ریی از شی ماه پرناخت 25 .یژگی را ششاناایی رارن
ر مشتقعاو نر ارزیاری یا اثر مع ظر قرار مینهشع رسامع انت انه از هر یژگی را مشخص ررن.
میا ین تععان یژگیها مورن رررنی نر هر رررنی  9مورن رون هر رررنی ر ور میا ین 389
رو ناشت .اابت ول رررنی را ول یا نامشۀ رتاق تععان یژگیها ارزیاری مشتقع متن رارط ا
عاشت .نر  16نر ع موارن توضیحام يیرضر ر تونر مشتقع ذرر شعه رون .این توضیحام نر
رررنیها وال یتر را ذرر یژگیها ر تر عون ناشت .رررنیها خاوق رسایار ریشاتر از
رررنیها ضعیف رون ع ( 5/88نر ع نر مقار  5/11نر ع) .ا تشار ریی از  55رررنی رتاق نر
ریی از یا م و توافه م الم نر رتب رشع متوو ( 86نر ع) را مشخص ررن.
میکائی  )1993( 2نر مقاا ا را شواو «نیاهۀ ارنی قع مقاا ک یا نیاهۀ ارنی معیاار رارا
قع مقاالم پژ هشای نر ر ا ششانای راارررن » را فاراهمآ ر ارا ار ارتشاافی از اما هاایی
پرناخت ر یا مشتقع رایع هش ا قع یا مقااۀ پژ هشی نر ظر ناشت راشع تا از این ره ذر ار ار
م یع ررا مشتقعاو ویسشعگاو نا ش ویاو ارائا رشاع .نر ایان پاژ هی از ر ع مشاار نا ای
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انت انه شع .نر مرصوۀ ا ل یاا نایاهۀ ارنای ارتاعایی از معیارهاا ای اان راین تعاعان زیاان از
مشتقعاو توزیع شع .نیاهۀ ارنی ارتعایی شام  93معیار نر  14گر ه (ما شع پیشیشۀ پژ هی و
تی گیر رون) .از مشتقعاو خوانت شع تا نایاهۀ ارنای
ا عازهها ر عششانی ت ی تحوی
را رررنی رششع ررخی ام ها را تغییر نهشع یا صذف اضااف رششاع .مشتقاعاو  860اما 460
تغییر سبت ر ام ها ارتعایی پیششهان ررن ع .ه چشین از آ ها خوانت شع تا اگار نایاهۀ ارنای
مشتشر شعها نار ع ارنال رششع؛ از این ریه چشع نیاهۀ ارنی ر ننت آمع ر شام  135اما
نی ر رون ع .نپس ام ها یرایی خال شع ع نیاهۀ ارنای هاایی شاام  223اما 44
خوش  15گر ه رون.
تو یت  3راراو )1997( 4پژ هشی را شواو «ارزیاری محتوایی قع ررا ا تخاق رتاقک تحویوی
از قعها تاریخ آمریکا» ا ا نان ع .یافت ها شاو نان ر رتاقها نر ن شاریۀ چاویس 5قاع
رررنیها تاریخی آمریکا 6شریۀ تاریخ آمریکا 7معیارها قع را خوق ر ایت رارنها اع اماا
شریۀ چویس ر سبت ن شریۀ نی ر ر تر ر معیارها توع ررنه انت .ریشاترین قاعها نر صاوزۀ
تاریخ آمریکا نر م وۀ چویس ر ترین آ ها نر شریۀ تاریخ آمریکا عون ناشت.
رااااع ل 8هششااا  9تیوااور )2005( 10نر پژ هشاای رااا شااواو «تونااعۀ چااارعوری راارا قااع
پژ هیها صوزۀ نالمت» چارچوق ععیع ررا قع پژ هیها مرتبر را صوزۀ نالمت ارائ
نان ع .چارچوق ارائ شعه تونر آ ها ریشتر ر مشظور انت انه نر قع پژ هیها ر ّی رض شاع.
چارچوق پیششهان نر و یا فهرنت از پرنیها پژ هیهاا ر ّای ری ای را پوشای نان.
آ ها انتعالل ررن ع ر این چارچوق ر نا ش و تازه ارن پرنتار نی ر صوزههاا ناالمت
حوۀ پژ هی ر ّی ری ی را آموزع مینهع شیوهها هر یا ت ا م رین پژ هی ر ّای
ری ی را یانآ ر میرشع.
جمعبندی پیشینهها
تحوی تحقیقام ورم گرفت شاو می نهع ر ایان مطااعاام را ارائاۀ چاارچوری رارا

قاع

رررنی مقاالم تعیین وام تیثیرگذار رر ارزیاری قع رررنی رتاق ضار رم حاوۀ تهیاۀ
ای ا ررا قع رررنی رتاق ها پ شکی رررنی قع رررنی ها مشتشرشعه نر م االم
پ شکی از نیعگاه محتوایی ناختار حوۀ راصی نیست ی خونرار ررا ا ا نانو قاع
رررنی رتاق ارزیاری قارویت قاع رررنای هاا رتااق نر ناش ی میا او توایاعام و ای
ارزیاری پژ هی ها صوزۀ واو ا ساا ی اعت اا ی پرناختا ا اع .ایان نر صااای انات را نر
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رررنی ها خارعی ناخوی ر ارزیاری مقاالم قع رتاق مشتشرشاعه نر یاا م واۀ خااص یاا
چشع م و پرناخت شعه انت .ه ین امر ضر رم تحقیه رررنی نر این زمیش را ریی از پیی
آشکار میرشع.

روششناسی پژوهش
ر ع پژ هی صاضر رتاقنش ی وع مطااع رارررن ار ار گرنآ ر نانهها نیاهۀ ارنای
انتا عارن (نوی اوزانه نی راو  )1392انت .عامعۀ آمار پژ هی را ه ۀ مقااالم قاع رتااق
فارنی مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویام نر نال  1390تشکی مینهاع را شاام  76مقااا
ر ع و گیر نرش ار انت .ر ایی ار ار قبال تونار متخصصااو رتاراعار ا االعرناا ی
تیییع شعه انت .نیاهۀ ارنی ررگرفت از معل  11 BREMرون ر این ماعل از  4شااخص ارزیااری
محتوایی ارشی شک گاهر نایر شاخصها نر ارائاۀ قاع احیح از رتااق تشاکی شاعه
انت .رخی شاخصها ارزیاری محتوایی نر ررگیر عۀ  21گوی نر رارط راا معیارهاا مارتبر راا
محتوا اثر شام تازگی عامعیت مطااب انت انه از پا وشت ها پیونتها عون ایاۀ نقیاه
نقت نر مستشعناز اثر ریاو اهعاف اثر ر ورم ع یی روی ارائاۀ ع اعرشاع ماوارن از
این قبی انت .رخی شااخصهاا ارزیااری ارشای نر ررگیر اعۀ  8گویا نر رارطا راا نااختار
ننتور متن ر ایت زراو و ی قوا ع ارشی متشانب رونو نبا رز ریاو اثر ماوارن
از این قبی رون .نر رخی شاخصها ارزیاری شک گاهر می او تشانب اثر از ظر یژگایهاا
گاهر مث ص م عوع قطع حافی راياذ ار عواع تصاا یر نر قاااب  9گویا ناش یعه
میشون .نر رخی نایر شاخصها نر ارائۀ قع حیح از رتااق ماوارن ما شاع مشاخص نقیاه
رونو شواو مقاا اژه ها رویع مقعم ارائۀ ا ال ام عامع از پعیعآ ر عگاو مقایسۀ اثار نر
ننت قع را آثار مشار ریاو پیششهانها مشتقع انتشاننهی نقیه نر مقااۀ قع رتااق نر قاااب 19
گوی ارزیاری مایشاون (ناوی اوزانه نی اراو  .)1392شایوۀ گارنآ ر ا ال اام مراععا را
قعها مذرور نر قااب چاپی رون .حوۀ رهنهی ر ورم  0تا  4متونر رۀ  2نر ظر گرفت
شع (خیوی زیان زیان متونر رم خیوی رام) .را مشظاور تعیاین موضاوع رتااقهاا قعشاعه از
تقسیمرشع موضو ی صوزۀ رتاراعار ا االعرناا ی نر پاژ هی رااگمپاور اشارفی ()1388
انت انه شع .این تقسیمرشع شام زیرموضوعها آموزع تحقیه نازما عهی مبا ی رتارعار
ا ال ام ارتبا ام فشا ر رتارخا موان مشارع رتارخا ا رتارخا ها آرشیوها معیریت
نایر موضوعها خعمام ومی چاپ شر انت انه از رتارخا انت انهرششعگاو نااخت او
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ت هی ام انریام رونراو وعوا او افران انت .از ر عها آمار نر ن ناطح تو ای ی
انتشبا ی انت انه شع .نر نطح تو ی ی نر ع فرا ا ی ا حراف معیار میا ین ه راه را عاع ل
ونار محانب شع .نر نطح انتشبا ی ی ر مشظور مقایسۀ عشسیت رشتۀ تحصایوی(رتارعار
يیررتارعار ) اقعاو را میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام از آزموو t
مستق ر مشظاور مقایساۀ مرتباۀ و ای اقاعاو موضاوع رتااقهاا قعشاعه راا میاا ین ارۀ
شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام از آزموو آ اای اریا س یکطرفا انات انه شاع.
ر اف ار رارررن ررا ت ی تحوی نانهها  SPSSرونه انت.

یافتهها

نمودار  .1میزان کتابهای نقدشده بر حسب موضوع در مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه:
کلیات بر اساس مدل BREM

اونار  1نر رارطا رااا میا او رتاااقهااا قعشاعه ررصسااب موضااوع نر مقااالم قااع رتاااق
مشتشرشعه نر م وۀ رتاق ماهک رویام شاو نان ر رتاقها «نایر موضوعها» را  30شاواو (39/5
نر ع) ریشترین موضوعها موان مشارع رتارخا ا خعمام ومی چاپ شر انات انه از
رتارخا انت انهرششعگاو ناخت او ت هی ام رتارخا افران نازماونهای راا  1شاواو (1/3
نر ع) ر ترین قع را ناشت ا ع.
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نمودار  .2میانگین نمرة شاخص محتوا در مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات در سال
 1390بر اساس مدل BREM

یافت ها شاو نان میا ین رۀ شاخص محتوا نر مقاالم قع رتاق مشتشرشاعه نر م واۀ رتااق
ماهک رویام نر نال  1390رر انا معل  2/2 BREMاز  4انت .از رین معیارها شاخص ارزیاری
محتوایی معیارها «موضوعها مورن رحا » «ارتبااط راا موضاو ام میااورشات ا » را ترتیاب
ریشتر( )3/76ر تر( )0/85از نایر معیارها نر مقاالم قع رتاق تونر مشتقعاو مورن توعا قارار
گرفت ا ع ( ونار .)2

نمودار  .3میانگین نمرة شاخص نگارشی در مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات در سال
 1390بر اساس مدل BREM
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یافت ها شاو نان میا ین رۀ شاخص ارشی نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتااق مااهک
رویاام نر نااال  1390راار انااا مااعل  2/32 BREMاز  4اناات .از رااین معیارهااا شاااخص ارزیاااری
ارشی معیارها « رز ریاو اثر» «ا اات نبا اثر »را ترتیاب ریشاتر ( )2/78ر تار( )1/86از ناایر
معیارها نر مقاالم قع رتاق تونر مشتقعاو مورن توع قرار گرفت ا ع ( ونار .)3

نمودار  .4میانگین نمرة شاخص ظاهری در مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس
مدل BREM

یافت ها شاو نان میا ین رۀ شاخص گاهر نر مقاالم قع رتاق مشتشرشعه نر م وۀ رتااق
ماهک رویام رر انا معل  1/13 BREMاز  4انات .از راین معیارهاا شااخص ارزیااری گااهر
معیارها «ص م رتاق» « حافی رايذ رتاق» ر ترتیب ریشاتر( )2/26ر تار( )0/48از ناایر
معیارها نر مقاالم قع رتاق تونر مشتقعاو مورن توع قرار گرفت ا ع ( ونار .)4

نمودار  .5میانگین نمرة سایر شاخصها در مقاالت نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس
مدل BREM
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یافت ها شاو نان ر میا ین رۀ نایر شاخصها نر مقااالم قاع رتااق مشتشرشاعه نر م واۀ
رتاق ماهک رویام رر انا ماعل  2/97 BREMاز  4انات .از راین معیارهاا ناایر شااخصهاا
ارزیاری معیارها «ارائۀ توضیح مختصر نررارۀ نرفصا هاا ا اوی فر ای» «مارتبر راونو
اژگاو رویع تععان اژگاو» ر ترتیب ریشتر ( )3/96ر تر ( )0از نایر معیارها نر مقاالم قاع
رتاق تونر مشتقعاو مورن توع قرار گرفت ا ع ( ونار .)5
فرضیۀ  :1بین جنسیت ناقدان و میانگین نمرۀ شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتاب مااه:
کلیات بر اساس مدل  BREMتفاوت معناداری وجود دارد.
جدول .1مقایسۀ میانگین نمرة شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMو
جنسیت ناقدان
جنسیت
شاخصهای نقد کتاب
شاخص محتوا
شاخص ارشی
شاخص گاهر
نایر شاخصها

گروهبندی
مرد
میانگین
2/06
2/37
1/15
2/95

انحراف
معیار
0/52
0 /8
0/96
0/44

زن
میانگین
2/08
2 /1
0/96
3/01

انحراف
معیار
0/52
0/98
0/51
0/32

آزمون tمستقل ()P-Value
0 /8
0 /2
0 /4
0/63

عع ل  1نر رارط را مقایسۀ میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر اناا

معل  BREMعشسیت اقعاو شاو نان رین میا ین رۀ شاخص محتوا عشسیت ت ا م معشاانار
عون عارن ( .)P-Value=0/8رین میا ین رۀ شاخص ارشی عشسیت هام ه این اور انات
( .)P-Value=0/2رین میا ین ارۀ شااخص گااهر عشسایت ت اا م معشاانار عاون اعارن
( .)P-Value=0/4ه چشین رین میا ین رۀ نایر شااخصهاا عشسایت ت اا م معشاانار عاون
عارن(.)P-Value=0/63
فرضیۀ  :2بین مرتبۀ علمی ناقدان و میانگین نمرۀ شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتااب
ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMتفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول .2مقایسۀ میانگین نمرة شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMو مرتبۀ
علمی ناقدان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ()P-Value

0

0

2/14

0/65

2/05

0/51

0

0

2/13

0/49

2/02

0/5

0/80

0

0

2/52

0/58

2/56

0/72

0

0

2/28

1/08

2/24

0/87

0/60

0

0

1/1

0/84

1/19

0/61

0

0

1/28

0/87

1/07

0/93

0/91

0

0

3/16

0/35

2/97

0/3

0

0

3/16

0/26

2/89

0/45

0/17

مقطع
تحصیوی
شاخصها
قع رتاق
شاخص
محتوا
شاخص
ارشی
شاخص
گاهر
نایر
شاخصها

گروهبندی
دانشیار

استادیار

مربی

سایر

استاد

missing

عع ل  2نر رارط را مقایسۀ میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر اناا

معل  BREMمرتبۀ و ی اقعاو شاو نان رین میا ین رۀ شاخص محتاوا مرتباۀ و ای ت اا م
معشانار عون عارن ( .)P-Value=0/8رین میاا ین ارۀ شااخص ارشای مرتباۀ و ای هام
ت ا م معشانار یست ( .)P-Value=0/6رین میا ین رۀ شاخص گاهر مرتبۀ و ای ت اا م
معشااانار عااون ااعارن ( .)P-Value=0/91ه چشااین یافتا هااا شاااو نان رااین میااا ین اارۀ نااایر
شاخصها مرتبۀ و ی ت ا م معشانار عون عارن (.)P-Value=0/17
فرضیۀ  :3بین رشتۀ تحصیلی (کتابداری و غیرکتابداری) ناقدان و میانگین نمرۀ شاخصهای
نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMتفاوت معناداری وجود دارد.
جدول .3مقایسۀ میانگین نمرة شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMو رشتۀ
تحصیلی ناقدان

رشتۀ تحصیلی
شاخصهای نقد کتاب
شاخص محتوا
شاخص ارشی
شاخص گاهر
نایر شاخصها
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گروهبندی
کتابداری

غیرکتابداری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

2/15
2/41
1/2
3/1

0/55
0/76
1/01
0/28

2/1
2/48
1/06
2/96

0/42
0/81
0/63
0/32

آزمون tمستقل
()P-Value
0/79
0/76
0/61
0/11
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عع ل  3نر رارط را مقایسۀ میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رار
انا معل  BREMرشتۀ تحصیوی اقعاو شاو نان ر رین میا ین رۀ شاخص محتاوا رشاتۀ
تحصیوی ت ا م معشانار عون عارن ( .)P-Value=0/79رین میاا ین ارۀ شااخص ارشای
رشتۀ تحصیوی ت ا م معشانار یسات ( .)P-Value=0/76راین میاا ین ارۀ شااخص گااهر
رشتۀ تحصیوی ت ا م معشانار عون عارن ( .)P-Value=0/61یافت ها شاو نان رین میا ین ارۀ
عون عارن (.)P-Value=0/11

نایر شاخصها رشتۀ تحصیوی ت ا م معشانار

فرضیۀ  :4بین موضوع کتاب و میانگین نمرۀ شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتااب مااه:
کلیات بر اساس مدل  BREMتفاوت معناداری وجود دارد.
جدول .4مقایسۀ میانگین نمرة شاخصهای نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه :کلیات بر اساس مدل  BREMو
موضوع کتاب
شاخصهای نقد کتاب
موضوع

شاخص محتوا
انحراف
میانگین
معیار

شاخص نگارشی
انحراف
میانگین
معیار

شاخص ظاهری
انحراف
میانگین
معیار

سایر شاخصها
انحراف
میانگین
معیار

آموزع تحقیه

2/41

0/55

2/35

0/7

1/06

0/37

3/17

0/32

نازماونهی

2/47

0

3/5

0

1/44

0

3/31

0

مبا ی رتارعار

2/38

0/71

2/58

0/52

2/74

1/72

3/08

0/23

ا ال ام ارتبا ام
فشا ر رتارخا
موان مشارع رتارخا ا
رتارخا ها آرشیوها
معیریت
نایر موضوعها
خعمام ومی
چاپ شر
انت انه از رتارخا
انت انهرششعگاو
ناخت او ت هی ام رتارخا
م و ناز
افران
آزموو آ اای اریا س یکطرف
()P-Value

1/89
1/8
2/19
1/53
2/39
2/02
2
2/71

0/37
0/45
0
0/43
0/88
0/44
0
0

1/94
2/39
2/75
2/41
2/95
2/13
3/5
2/12

0/6
0/4
0
1/52
1/39
0/94
0
0

0/84
0/63
0/66
0/77
1/62
1/05
1/44
0/77

0/62
0/34
0
0/4
1/24
0/86
0
0

3/11
2/78
3
2/68
3/12
2/86
3/42
3/31

0/27
0/57
0
0/22
0/52
0/46
0
0

2/76

0

3

0

3/55

0

3/1

0

0/76
2/21
2/52

0
0/23
0

2/37
3/31
3

0
0/08
0

0/55
0/88
2/77

0
0/78
0

2/36
3
3/21

0
0/07
0

0/03

0/4

0/008

0/45
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عع ل  4نر رارط را مقایسۀ میا ین رۀ شاخصها قع رتاق نر م وۀ رتاق ماهک رویام رر اناا

معل  BREMموضوع رتاق شاو نان ر رین میا ین رۀ شاخص محتوا موضوع رتاق ت ا م
معشانار عاون نارن ( .)P-Value=0/03راین میاا ین ارۀ شااخص ارشای موضاوع رتااق
ت ا م معشانار عون عارن ( .)P-Value=0/4رین میا ین رۀ شاخص گاهر موضوع رتاق
ت ا م معشانار یست ( .)P-Value=0/008ه چشاین یافتا هاا شااو نان راین میاا ین ارۀ ناایر
شاخصها موضوع رتاق ت ا م معشانار عون عارن ( .)P-Value=0/45نر شاخص محتاوایی
موضوع انات انه از رتارخا ا انات انهرششاعگاو ریشاترین میاا ین( )2/76موضاوع نااخت او
ت هی ام رتارخا ( )0/76ر ترین میا ین را ناشت ا ع .نر شاخص ارشی موضوعها خاعمام
ومی نازماونهی ریشترین میا ین ( )3/5موضاوع ا ال اام ارتبا اام ر تارین میاا ین
( ) 1/94را ناشت انت .نر شاخص گاهر موضوع انت انه از رتارخا انت انهرششعگاو ریشترین
میا ین ( )3/55موضوع ناخت او ت هی ام رتارخا ( )0/55ر ترین میا ین را ناشت ا اع .نر
شاخص محتاوایی موضاوع خاعمام اومی ریشاترین میاا ین ( )3/42موضاوع رتارخا ا هاا
آرشیوها ( )2/68ر ترین میا ین را ناشت انت.

بحث و نتیجهگیری
قع رتاق تیثیر رسیار مه ی نر رشع تونع رااشعگی هر صوزۀ و ی نارن صعاق فایعۀ رسیار مهم
هر قع ر ا ر خوا شعه ه چشین ر ویسشعه  -یا نر معشا ا توایعرششعگاو وم  -انت؛ تا از
این ره ذر ا ال معا نا ی رشر تحقه یارع .رایع نر ظر ناشت ر قع هش امی ارزع نارن را
تارع هویت ا ول چارچوق و ی اخالقی خون راشع (قراموکی  .)1390نر این زمیش را ارزیااری
مقاالم قع رتاق نر م الم را یا نیاهۀ ارنی عامع میتواو می او ا طباق مقاالم قع مشتشرشاعه
را را معیارها یا قع راما نریافات .یافتا هاا پاژ هی صاضار شااو نان را میاا ین شااخص
محتوایی ارشی قع رتاق ر ترتیب نر مقاالم رررنیشعه راالتر از صاع متونار ایان میاا ین
صاری از ر ایت ی ی از معیارها شاخص محتوایی تونر مشتقاعاو انات .ایان نر صااای انات را
یافت ها نوی اوزانه ه کاراو ( )1392نر رارط را رررنای تایثیر رارگااه آموزشای قاع رتااق رار
آگاهی رع مهارم قع رتاق انتاناو نا ش اه وو پ شکی ا هاو را این پاژ هی يیره ساو
رون از پایین رونو میا ین ن شاخص محتوایی ارشی قبا از آماوزع صکایات ناشات .نایا
ا وی پایین رونو رۀ آگاهی رع ع آششایی ششاخت شااخصهاا ایان ن مقواا نر راین
انتاناو رون .اابت رایع نر ظر ناشت ر قعها رررنایشاعه نر پاژ هی ماذرور چااپ شاعه راون
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رشارراین ر ظر میرنع یکی از نالی پایین رونو میا ین رۀ مشتقعاو از صع متونر ه ین امار انات.
یافت ها شاو نان ر میا ین شاخص گاهر  1/13این میا ین شااونهشاعۀ توعا رام مشتقاعاو را
معیارها گاهر رتاقهاا ماورن رررنای انات .نر پاژ هی ناوی اوزانه ه کااراو ( )1392یا
ه سو را این پژ هی رۀ شاخص گاهر رسیار پایین رون .ه چشین یافتا هاا شااو نان میاا ین ارۀ
نایر شاخصها راالتر از صع متونر انت .پژ هی نوی اوزانه ه کاراو ( )1392يیره ساو راا ایان
پژ هی رون این مهارم ی رۀ پاییشی ناشت .ر ئشا ( )1986ی نر پژ هی خاون  25یژگای را
ششانایی ررن ر مشتقعاو نر ارزیاری یا اثر مع ظر قرار مینهشع رساامع انات انه از هار یژگای را
مشخص ررن نریافت میا ین تععان یژگیها مورن رررنی نر هر قاع رررنای  9ماورن انات.
شاخصها ارائ شعه نر قع رررنی یا اثر را از هم ت کیا کرن
اابت رایع نر ظر ناشت ر
ر ور روی نریافت ر ر تر از ی ی از تععان شاخصها مورن رررنی نر مقااالم قاع ماورن
توع قرار گرفت ا ع .تو یت راراو ( )1997ی نر تحوی رررنی قعها تااریخ آمریکاا نریافتشاع
ر رتاقها نر ن شریۀ چویس قع رررنیها تاریخی آمریکا شریۀ تاریخ آمریکا معیارهاا
قع را ر خوری ر ایت ررنها ع اما شریۀ چویس ر سبت ن شریۀ نی ر ر تر ر معیارها توع رارنه
انت .را توع را یافتا هاا پاژ هی صاضار پاژ هیهاا مشاار پیشاین را ظار مایرناع تهیا
ننتر پذیر ررنو چارچوق روی ررا قع آثار ر مشظور تهیۀ قعها ناز عه از ضر ریام انت .از
آ ا ر پژ هیهایی ما شع رااع ل هششا تیوور ( )2005نر پژ هشی را شاواو «توناعۀ چاارعوری
ررا قع پژ هیها صوزۀ نالمت» میکائی ( )1993نر پژ هشای راا شاواو «نایاهۀ ارنای قاع
مقاا ک یا نیاهۀ ارنی معیار ررا قع مقاالم پژ هشی نر ر ا ششانی رارررن » ی ر فاراهمآ ر
ار ارها ارتشافی از ام هایی پرناخت ا ع ر رایع مشتقع هش ا قع یا اثر نر ظر ناشت راشع.
یافت ها شاو نان رین عشسیت مقطع تحصیوی رشتۀ تحصیوی اقعاو شاخصها محتاوایی
ارشی گاهر نایر شاخصها ارتباط معشانار عون عارن .ه چشین تشها رین موضوع رتااق
ن شاخص محتوایی گاهر ارتباط معشانار عون نارن ای رین موضوع رتااق شااخص
ارشی نایر شاخصها نر ارائۀ قع حیح از رتاق ارتباط معشانار عاون اعارن .را باارم
نی ر نر صوزهها موضو ی مختوف اقعاو ر می اوها مت ا م ر محتوا آثار نر ننت قع
یژگیها گاهر آ ها پرناخت ا ع نر ورتیر موضوع رتاق رر توع مشتقاع را یژگایهاا
ارشی آو قااب روی یا مقااۀ قع تیثیر عاشت انات .یافتا هاا ایان پاژ هی شااو نان را
صوزۀ موضو ی «نایر موضوعها» را  30شواو قع ریشترین قع صوزهها «نازماونهی» «موان
مشارع رتارخا ا » «خعمام ومی» «چاپ شر» «انات انه از رتارخا ا انات انهرششاعگاو»
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«ناخت او ت هی ام رتارخا » «افاران» راا  1شاواو ر تارین تعاعان قاع را را خاون اختصااص
نانها ع .یافت ها پژ هی نر این رخی را یافت ها پژ هی اشرفی راگمپور ( )1388مشار بون.
نر پژ هی آ ها صوزۀ موضو ی آموزع تحقیه را  31شواو ریشترین قع را شاام مایشاع نر
صوزۀ افران هیچ قع عون عاشت .تایح شاو نان مشتقعاو نر قع آثار ر یژگیها محتاوایی
ارشی ناایر شااخصهاا ریشاتر از صاع متونار توعا رارنها اع نر اورتیرا مشتقاعاو را
یژگیها گاهر اثر توعهی عاشت ا ع .را توع ر راالتر رونو میا ین رۀ نایر شاخصها ر ظر
میرنع مشتقعاو مع وال ناختار روی مقااۀ قع رتاق را ر ایت میرششع .رشارراین پیشاشهان مایشاون
ناختار روی حوۀ ارع مقااۀ قع رتاق ا ول ام هایی ر رایاع تونار یاا مشتقاع نر
مقااۀ قع رتاق ارائ شون ر یژه شاخصها گااهر را مشتقاعاو ارائا شاون؛ زیارا راا توعا را
یافت ها پژ هی صاضر یژگیها ع عیتششاختی مشتقعاو تیثیر نر مقاالم قع عارن آ چا
نر این زمیش الز ضر ر ر ظر میرنع آموزع مشتقعاو ارائاۀ نااختار احیح راما قاع
رتاق انت .اابت رایع یانآ ر ررن ر نر قع آثار صاوزههاا موضاو ی مختواف رتااقهاا
مت ا م ررخی موارن ع یی مت ا م ای ناختار روی قع یکساو انت.

پیشنهادها
پیششهان میشون رارگاهها آموزشی ن رها قع رتاق از نو نا ش اهها ا نها و ی نر
نطح رشور ررگ ار شون ه چشین م الم معتبر و ی پژ هشی ی ر چاپ مقاالم قاع رتااق
نر ت ا ش ارهها خون مبانرم رز ع ا تشار این مقاالم ی امتیااز مشاار مقااالم مار ر
پژ هشی ا ی ناشت راششع .از نو نی ر الز انت م االم معتبار و ای پژ هشای نر رخای
راهش ا ویسشعگاو خون را توع ر صوزۀ موضو ی م و ننتورااع وشتن مقااۀ قع رتااق را
ررا ویسشعگاو ارائ رششع.
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