
 

 

 

 

  ISCربعة من اجملالت العربية املفهرسة يف دراسة مضمونية أل

 4جو لنكرودي سعيده ميرحق، 3اد جمازكتيژ ن فاطمه علي، 2فروغ رحيمي، *1مرضيه كهندل جهرمي
 هوازأ ،قليمي املعلومايت للعلوم والتكنولوجيا وطالبة دكتورا  جبامعة شهيد ركز اإلاملعضو اهليئة التعليمية،  .1

 طهران ،قليمي املعلومايت للعلوم والتكنولوجيا وطالبة الدكتورا  جبامعة خوارزميملركز اإلا. عضو اهليئة التعليمية، 2

 قليمي املعلومايت للعلوم والتكنولوجياملركز اإلا. عضو اهليئة التعليمية، 3

 قليمي املعلومايت للعلوم والتكنولوجياملركز اإلا. عضو اهليئة التعليمية، 4

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول:  18/2/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

 دف هذ  الدراسة بطريقة الببليومتريقا اىل دراسة اجملالت العلمية العربية الل قد اختذت عامل التـا ري يف سـنة   

يف مركـز االستشــهاد املرجعــي لعلـوم العــامل االســالمي. تشـتمل هــذ  اجملــالت اىل جملـة اللغــة العربيــة وآداهبــا       2013

العربيــة وآداهبــا، جملــة دراســات االدب املعاصــر وجملــة آفــاق   )فــرديس قــم(، جملــة اجلمعيــة العلميــة االيرانيــة للغــة 

ـياب االكثـر انتاجـا، املراكـز البحثيـة املتعاونـة، التفرقـات              احلضارة االسالمية. هـذ  املقالـة قامـ  بدراسـة انـاء الكتـ

تـدلّ هـذ     املوضوعية الربـع اجملـالت املـذكورة مـع البحـف يف الكشـاف االستشـهادي للعلـوم واسـتخدام خيـار التحليـل.           

( مــع درجــة 0.122النتــائ  علــى انّ جملــة اجلمعيــة العلميــة للغــة العربيــة وآداهبــا قــد اكتســب  اكثــر عامــل التــأ ري )   

ــأالعلميــة احملكمــة وقــد اتّخــذت    ــل  أ% مــن بــني اجملــالت املــذكورة.   37.5حصــة لنشــر املقــاالت مــع    ىعل ظهــرت حتلي

دب القــدمي أخــذت وىل ويف األاالدب املعاصــركان  يف املرتبــة األاملضــمون ملوضــوعات هــذ  اجملــالت بــأن املقــاالت يف   

نّ جملـة  أظهرت الدراسات يف مسـتوق التعـاون العلمـي بـني الكتّـاب هلـذ  اجملـالت بـ        أاملرتبة الثانية ويف النقد الثالثة. 

 43نتــاج ؤلــف إلم 69خــرق مبشــاركة وىل بــني اجملــالت األاللغــة العربيــة وآداهبــا )فــرديس قــم( قــد احتلّــ  املكانــة األ 

يرانية للغة العربية وآداهبا باحثون من نتاج املقاالت ونشرها يف جملة اجلمعية العلمية اإلإاملقالة. هذا وقد شارك يف 

جامعة تربي  مدرس، جامعة طهـران وجامعـة اصـفهان. يف جملـة اللغـة العربيـة وآداهبـا )فـرديس قـم( بـاحثون مـن            

دب املعاصـر، بـاحثون مـن جامعـة آزاد االسـالمية      ، يف جملـة دراسـات األ  جامعة طهـران، جامعـة اصـفهان وخـوارزمي    

وأمـا بنسـبة    نسـانية والدراسـات الثقافيـة   عهـد العلـوم اإل  وخوارزمي، ويف جملـة آفـاق احلضـارة االسـالمية، بـاحثون مب     

  .25.97خرق وهي ألاملصادر واملراجع املستفادة منها جملة آفاق احلضارة االسالمية فتكون أكثر بكثري من الثال ة ا

 ةكلمات الرئيسال

سـالمي، حصـة   االستشهاد املرجعي لعلوم العـامل اإل  نتاجا، التعاون العلمي، مركزإكثر أ ري، الكـتّاب أاجملالت العربية، عامل الت

 .االستشهاد باملقالة
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 ةمقدم

مـا متثــل يف اجنـازات اجملتمــع   كو متثـل اجملـالت العلميــة يف نقـل املعلومـات البحثيــة دوراا هامـاا     

تعترب منوذجا من احلياة العلميـة  و العامليةو االقليميةو الوطنيةو املستويات احملليةعلى العلمية 

يعــدّ عامــل التــأ ري (1381 )حمســين، .اجملتمــع كلــذل
1
مــن اهــمّ االدوات الــل تصــنّف اجملــالت  

 استخدام االحبـاحت  قمداىل شري يو هي طريقة صائبة للتقييم العلمي ملقاالت اجملالتو عليها

ن إ (1390 )قــانع ورحيمــي، .يف خــالل ســنتنياالخــرق مقــاالت اجمللــة يف العالقــة مــع اجملــالت   و

مسـؤول لتقيـيم اجملــالت، تقبّـل مســؤولية    كســالمي ز االستشـهاد املرجعــي لعلـوم العـامل اإل   كـ مر

ــداد اجملــــالت العلميــــة للبلــــدان االســــالمية    إملتزمــــاا بو هامــــة ــق املعــــايري  بقياســــها و عــ وفــ

ــة الببليومتريقي
2
ــارير االستشــهادية       كــهــذا املر  ــام باحــداحت االجنــازات املختلفــة حنــو التق ز ق

شـــاف االستشـــهاد املرجعـــي كو العربيـــة(و للمجـــالت )بـــثالحت اللغـــات: الفارســـية، االجنليزيـــة

ــوم للعل
3
ــى  ــاول ان يقــيم اجملــالت      .اجملــاالت املختلفــة  اســاس املعــايري الببليومتريــة يف  عل

   (1393 )مهراد،

يف  2013يف هــذ  املقالــة متــ  تقيــيم اجملــالت العربيــة الــل تلقــي عامــل التــأ ري يف ســنة    

آداهبـا )بفـرديس   و هي جملـة اللغـة العربيـة   و سالميز االستشهاد املرجعي لعلوم العامل اإلكمر

ســات آداهبــا بتربيــ  مـدرس، جملــة درا و قـم(، جملــة اجلمعيــة العلميـة االيرانيــة للغــة العربيـة   

ــة آزاد اإل  ــر جبامعـ ــالميةاالدب املعاصـ ــ -سـ ــالمية مر  و رجكـ ــارة االسـ ــاق احلضـ ــة آفـ ــجملـ ز كـ

اجملــالت الــل مت تقييمهــا بتحليــل املضــمون املوضــوعي و نســانية بطهــرانالدراســات العلــوم اإل

نسـبة  و ز املختلفـة يف انتـاج املقـاالت العربيـة    كـ تعـاون املرا و تعامـل  ومـدق  ملقاالت هذ  اجملـالت 

 عامل تأ ريها.و املستفادة فيها، افضل الباحثني فيهااملصادر 

 مهية البحفأ

اآلن  عشـر السـنوات املاضـية حـىت     قمـد علـى  ة اليـ انـة الع كشهد نشر اجملـالت العلميـة ذات امل  

ــريعا  ــوا سـ ــوحت      و منـ ــوم، البحـ ــاا وزارة العلـ ــا رنيـ ــربت هبـ ــل اعتـ ــالت الـ ــدد اجملـ ــاا. عـ  مرموقـ

                                                      

1. Impact Factor 

2. Bibliometric 

3. Citation Index 
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االجتماعيـة. أزداد خـالل تسـع    و جمـال العلـوم االنسـانية   اجمللة، اعظمها يف  202نولوجيا كالتو

نشـوءاا بـارزاا اذا قارنـا األعـداد التاليـة حسـب الترتيـب        نرق  1392اىل  1384سنوات من سنة 

ــنوي:  ــالت   و .1012، 882، 591،740، 474، 344، 284، 254، 236السـ ــة اجملـ ــي قائمـ ــذ  هـ هـ

 النشوء.و ة التعليم العاي هذا النمو .ش من قبل وزار1392العلمية ذات املعترفة هبا عام 

مـن بــني الســبعة قــد نالــ  اربعــة منــها  و اللغــةو سـبعة منــها تنشــر باللغــة العربيــة يف االدب 

قد اعترف  هبا وزارة التعليم  (1393)قائمة اجملالت العلمية ذي اعتبار،  .2013عامل التأ ري عام 

، جملــة اللغــة 1383آداهبــا ســنة و لعربيــةهــي: جملــة اجلمعيــة العلميــة االيرانيــة للغــة او العــاي

آفــاق احلضــارة و دب املعاصــرجملــة دراســات األو 1388آداهبــا )فــرديس قــم( ســنة  و العربيــة

 .1390سالمية سنة اإل

عمــال البحثيــة مــن   املراجــع املســتخدمة يف األ و ر أن دراســة عــدد املصــادر كاجلــدير بالــذ 

 ومـدق  القيمـة العلميـة للمصـادر   و انـة كهلا. املننا بتقييم املقاالت وفقا كابسط املعايري الل مت

ري، ك)عســ .املراجــعو مهيــة مــن عــدد املصــادرأثــر كأانتســاهبا مبوضــوع البحــف هــي و عالقتــها

مقارنتــها مــن زاويــة األمــور  و ورة األربعــةكحنــاول هــذ  املقالــة أن تــدرس اجملــالت املــذ   (1391

 التنوعـات املوضـوعية  و آداهبـا، التفرّقـات  و ثر انتاجـاا يف فـرع اللغـة العربيـة    كالتالية: الباحثني ا

ز البحثيــة الــل هلــا درجــة ممتــازة يف االنتــاج،  كــاملراو مــن زاويــة عامــل تأ ريهــا، اجلامعــات و

 2010االستشــهادات املرجعيــة )املصــادر( املســتخدمة يف املقــاالت ااملنشــورة. خــالل ســنوات     

الصـحاب العمـل يف جمـال     . من الواضح ان توفّر نتائ  هـذا البحـف ر يـة واضـحة    2012حىت 

 آداهبا.و اخلدمة للباحثني يف جمال اللغة العربيةو النشر

 سئلة البحفأ

ز االستشـــهاد كــ ل املقـــاالت املنشــورة يف اربـــع اجملــالت املفهرســـة يف مر  كــ مــا هــو عـــدد    .1

 (؟2012 -2010سالمي )املرجعي لعلوم العامل اإل

 ؟2013ورة يف سنة ك ري اجملالت املذأون وضع عامل تكيف يك .2

ز االستشهاد املرجعي لعلوم العامل كدراسة حتليل مضمون هذ  اجملالت املفهرسة يف مر .3

 سالمي.اإل

ز االستشـهاد املرجعـي لعلـوم العـامل     كـ ثر انتاجا يف هذ  اجملالت يف مركـتّاب اكحتديد ال .4

 سالمي.اإل
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 نتاجات العلمية.يف اإلخرق األتّاب اجملالت مع املؤسسات كتعامل  .5

 ل مقالة يف اجمللة؟كلعدد املصادر لتقييم قصى األاحلد دم واألما هو احلد  .6

تبـــ  كو جريـــ  دراســـات واســـعة يف جمـــال التحليـــل املضـــموين يف احلقـــول املختلفـــة أقـــد 

ســاس أعلــى حبا ــاا قــد أقيمــ  أنــرق  لــ  الكمــع هــذا، و اآلن.حــىت الــدوريات يف حقــول معينــة 

 هي: و يرانية اال قليالاحتليل االستشهاد املرجعي للمجالت اال

دراسة مقاالت الدوريات الفارسية لعلم ( يتحدحت يف مقالت  بعنوان "1378)اتوزيان ك رآذ

 تبـــةكعـــن اجملـــالت الـــل تنشـــر يف علـــم امل( 1372-1357املكتبـــة واملغلومـــات خـــالل ســـنوات 

 .%11.4صة من االنتشار مع تبة" اعلي حكاملعلومات، قائالا: ان دورية "رسالة املو

ــي  ــزمالءو مريزايـ ــة  عنـــوان "( يف مقالتـــهم ب1387) الـ حتليـــل املقـــاالت املنشـــورة يف جملـ

عـداد  عـداد أل أآداهبا" قام بتقييم املقاالت املنشورة يف و يرانية للغة العربيةاجلمعية العلمية اإل

دب األو . املواضيع املطروحة يف هذ  املقاالت هي تعليم اللغة، علم اللغة، النحو، التاريخ10-1

 ديب.النقد األو دب املقارناملعاصر، األ

 مة يف فرع اللغة العربيـة كاملقالة العلمية احمل 85( يف مقالت  بتقييم 1391) ريكقام العس

ورة كيفية االستشهاداملرجعي للمقـاالت. فتـبني ان مصـادر املقـاالت املـذ     كآداهبا. قام بدراسة و

 املصدر. 73اىل  8يتراو  عددها بني 

 عالقـات و االستشـهاد  يف حتليلية ( يف مقالت  بعنوان "دراسة1392) زمالءو وأما امحدي

مّيـة  كآداهبـا" قـام بدارسـة    و العربيـة  للغـة  االيرانيـة  العلميـة  جملـة اجلمعيـة   مقـاالت  يف تّـاب كال

مقاالت هذ  اجمللة حتقق  على  تدلّ الدراسة هذ  . نتائ 1-20عداد أملقاالت هذ  اجمللة من 

ل كـ ل 04/22معدل و ل عدد من اجمللةكاستشهاد ل 184معدل اىل هو يشري و االستشهاد 3681

 مقالة فيها.

حتليل البيانات و ون بطريقة الببليومتريقا الل قام  باستخراجكوأما دراستنا هذ  فقد ت

آداهبــا. قامــ  املقالــة   و الــذات الصــلة مبجــالت ذات عامــل التــا ري يف جمــال اللغــة العربيــة       

املوضوعات و ز البحثية املتعاونة، املوضوعات الرئيسةكثر انتاجا، املراكأاب تـيكناء أبدراسة 

ــذ     ــالت املـ ــع مـــن اجملـ ــة الربـ ــف يف ال كالفرعيـ ــة البحـ ــهادي للعلـــوم  كورة بطريقـ  شـــاف االستشـ

 استخدام خيار التحليل.و
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 جنازاتاإل

شـريت  أ قـد ا وعنوانـ  283ورة كظهرت الدراسات بأنّ عـدد املقـاالت املنشـورة يف اجملـالت املـذ     أ

 ري للمجــالت يف ســنة أعامــل التــو رت درجــةكــيضــا قــد ذأو 1ل منفصــل يف جــدول كليهــا بشــإ

يرانيـة بالدرجـة   يف هذا اجلدول. إّن مـن بـني هـذ  اجملـالت؛ جملـة اجلمعيـة العلميـة اإل        2013

حصــة لنشــر املقــاالت مــع  ىعلــأو (0.122عامــل التــأ ري ) ىعلــأتســب  كمــة قــد اكالعلميــة احمل

 (.1% )جدول 37.5

  ريأعدد مقاالت للمجالت يف سنوات خمتلفة مع نسبة مئوية وعاملها الت .1جدول 

 السنة  

 اسم اجمللة    
 مجع 2012 2011 2010

نسبة 

 مئوية

عامل 

 التا ري

الدرجة 

 العلمية

 ةالعربي ةلغلل ةيرانياإل ةالعلمي ةاجلمعي

 وآداهبا
41 35 30 106 37.5 0.122 

العلمية 

 مةكاحمل
فرديس قم  - العربية وآداهبااللغة 

 جامعة طهران
15 7 21 43 15.2 0.071 

العلمية 

 مةكاحمل
جامعة آزاد  - دراسات االدب املعاصر

 االسالمية يف جريف 
39 23 29 91 32.1 0.025 

العلمية 

 التروجيية
معهد  - آفاق احلضارة االسالمية

 ةنسانية والدراسات الثقافيالعلوم اإل
17 13 13 43 15.2 0.011 

العلمية 

 مةكاحمل

 283ورة: كجمموع عدد املقاالت املذ

 

ما تظهـر النتـائ ، تقـع مقـاالت     ك. 2يف جدول األربعة لمجالت لدرج احلقل املوضوعي أقد 

دب القــدمي وعلــم دب املعاصــر واألهــذ  اجملــالت يف عشــرة مــن احلقــول املوضــوعية. حقــل األ  

ــ  الدرجــة األ    ــد احتل % لنفســها هــذا وقــد ســجل  ســبعة     100مــن % 62وىل بتســجيل النقــد ق

% لنفسها ونرق ان حقل تعليم اللغة والترمجة قد أخـذ  38احلقول املوضوعية األخرق أقلّ من 

 األحد األدم.
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 اللغه العربية و آداهبا
 آفاق احلضارة
 جملة اجلمعية

 ربعةاحلقول املوضوعية يف اجملالت األ .2جدول 

اجلمعية العلمية االيرانية  احلقل املوضوعي

 للغة العربية وآداهبا
اللغة العربية 

 وآداهبا
دب دراسات األ

 املعاصر
آفاق احلضارة 

 مجع االسالمية

 98 6 43 14 35 األدب املعاصر

 46 14 13 10 9 األدب القدمي
 33 3 12 5 13 علم النقد

 28 4 10 3 11 األدب املقارن

 26 6 5 2 13 علم البالغة
 21 4 6 2 9 علم اللغة

 13 2 1 4 6 علم الصرف والنحو
 11 4 1 1 5 متفرقة

 5 0 0 0 5 تعليم اللغة
 2 0 0 2 0 الترمجة
 283 43 91 43 106 مجع

 

 ورةكل اجملالت املذكاحلقول املوضوعية يف  .1رسم بياين 

ثـر(  كأمقـاالت و  3ثـر انتاجـاا يف جملـة )البـاحثني الـذين لـديهم       كـتّاب األكـ ل حتديد الأجمن 

شـاف االستشـهادي للعلـوم ومبسـاعدة خيـار التحليـل قـد مت        كل جملـة يف ال كـ مع حتليـل املقـاالت ل  

زاد ، خليـل  تسبة، يعتـرب عبـدالغين ايـرواين   كساس النتاي  املأاحلصول على النتائ  التالية: على 

ا م يف نتاجـ إثـرت  كتّـاب الـذين   كاملقاالت من ال 4ر ونصراهلل شاملي مع كروشنف قربك، 

مقاالت يف جملة  3 نتاجإب ركروشنف قربكللغة العربية وآداهبا. ويرانية جملة اجلمعية العلمية اإل

دب مقالـة، مبجلـة دراسـات األ    12اللغة العربية وآداهبـا )فـرديس قـم(، ومهـدي ممـتحن بانتـاج       
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 قربكــ ســالمية. تعتــرب  املقــاالت، مبجلــة آفــاق احلضــارة اإل    5 نتــاجإاملعاصــر وقــيس آل قــيس ب  

يرانيـة للغـة العربيـة    نتـاج يف جملـة اجلمعيـة العلميـة اإل    ة اإلثريكاتبة كمقاالت  7نتاج إر بكروشنف

 وآداهبا وجملة للغة العربية وآداهبا )فرديس قم(.
 

 األربعة لمجالت العربيةلنتاجا إثر كأـتّاب كال .3جدول 

 صف تّابكال تّابكانتساب ال عدد املقاالت نسبة مئوية

 وآداهباجملة اجلمعية العلمية االيرانية للغة العربية 

 1 زاد  عبدالغينايرواين جامعة اصفهان 4 3.77
 2 خليل  جامعة تربي  مدرس 4 3.77
 3 قربروشنفكر ك تربي  مدرسجامعة  4 3.77
 4 شاملي نصراهلل جامعة اصفهان 4 3.77
 5 سليمي علي رمانشا كجامعة رازي  3 2.83
 6 صدقي حامد جامعة خوارزمي 3 2.83

 جملة اللغة العربية وآداهبا )فرديس قم(
 1 قروشنفكر كرب جامعة تربي  مدرس 3 6.98

 جملة دراسات االدب املعاصر
 1 يممتحن مهد جريف  يف جامعة آزاد االسالمية 12 13.2

يم السبزواري )تربي  كجامعة احل 6 6.59

 معلم يف سبزوار(
 2 آبادي حسنيمشس

 3 آرمن ابراهيم رجكجامعة آزاد االسالمية يف  5 5.5
 4 مرضاغال  انكركجامعة آزاد االسالمية يف  5 5.5
 5 شوندي حسن رجك يف جامعة آزاد االسالمية 4 4.4

4.4 4 
جامعة آزاد االسالمية فرع العلوم 

 والبحوحت يف طهران
 6 فريوز 

يم السبزواري )تربي  كجامعة احل 3 3.3

 معلم يف سبزوار(
 7 جميدي حسن

 8 آبادي ليالقاني حاجي  يف جامعة آزاد االسالمية 3 3.3
 جملة آفاق احلضارة االسالمية

معهد العلوم االنسانية والدراسات  5 11.6

 الثقافية
 1 قيس قيسآل

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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 :ن نشروايما املؤلفون الذأو

 نتاجا إثر كـتّاب األكال .4جدول 

 الصف تّابكال عدد املقاالت االنتساب
 1 ممتحن مهدي 12 جامعة آزاد االسالمية يف جريف 

 2 قروشنفكر كرب 8 جامعة تربي  مدرس
 جامعة آزاد االسالمية فرع العلوم

 فريوز  8 البحوحت يف طهرانو
3 

 شاملي نصراهلل 8 اصفهانجامعة 

4 
 زاد  عبدالغينايرواين 7 جامعة اصفهان

5 
 خليل  7 جامعة تربي  مدرس

6 
 صدقي حامد 7 جامعة خوارزمي )تربي  معلم بطهران(

7 
يم السبزواري )تربي  معلم كاحل جامعة

 8 مشس آبادي حسني 6 يف سبزوار(

 9 آرمن ابراهيم 5 رجكجامعة آزاد االسالمية يف 
الدراسات و العلوم االنسانيةمعهد 

 10 قيس قيسآل 5 الثقافية
 11 سليمي علي 5 رمانشا كجامعة رازي 

 12 رضاغالم 5 انكركة آزاد االسالمية يف جامع
 13 ىزاد  عيسمتقي 5 جامعة تربي  مدرس

 

ل كــمــا مســتوق التعــاون العلمــي بــني املــؤلفني يف هــذ  اجملــالت بنســبة عــدد املقــاالت يف  أ

يرانيـة للغـة   مقالـة جمللـة اجلمعيـة العلميـة اإل     106نتـاج  إجـل  أاتب من ك 159 كجملة، فشار

مقالــة يف جملــة  43مؤلــف النتــاج  69 كماشــارك. 1.5ون كــالعربيــة وآداهبــا. فــان النســب  ت 

املؤلـف   120. قـد تعـاون   1.6انـ  جلـة،   ك)فرديس قـم(. فـانّ النسـبة     اللغة العربية وآداهبا

. امـا يف جملـة   1.3ون كـ املقالـة يف جملـة دراسـات االدب املعاصـر يعـين النسـبة ت       91نتاج إل

ون ك يعين ان اانسبة تاملقالة. يعين 43نتاج اتب إلك 62 كشار سالمية قدآفاق احلضارة اإل

تّاب يف جملة اللغة العربية كنّ مدق تعاون الإن نستنت  من هذ  االجنازات أ. نستطيع 1.5

ثــر مــن ســائر كون اكــثــر تعاونــاا والتعــاون العلمــي يف هــذ  اجمللــة ي كأوآداهبــا )فــرديس قــم( 

 ورة.كاجملالت املذ

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A%22&q3=&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=


 ISC   235ربعة من المجالت العربية المفهرسة في دراسة مضمونية ْ

 

اجملـالت ومبسـاعدة خيـار التحليـل يف     ز البحثيـة املتعاونـة مـع بـاحثي     كـ جـل حتديـد املرا  أمـن  

ل اجمللــة  كــز البحثيــة املتعاونــة يف نشــر املقــاالت ل   كــشــاف االستشــهادي للعلــوم قــدتعني املرا   كال

مـا تشـاهدون يف اجلـدول قـد     ك. 5املقـاالت يف اجلـدول    3ثـر مـن   كز الل تنـت  أ كرت املراكوقدذ

عربية وآداهبا مؤلفون من باحثي جامعـة  ثر مقاالت جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة الكانت  أ

ــة اللغــة العربيــة وآداهبــا     كتربيــ  مــدرس، جامعــة طهــران وجامعــة اصــفهان وأ     ثــر مقــاالت جمل

ثـر مقـاالت جملـة دراسـات األدب     كأنتجها باحثون من جامعات طهران، واصفهان وخـوارزمي، وأ 

ثـر مقـاالت   كانـت  ا  ة قـد املعاصر بواسطة بـاحثي جامعـات آزاد االسـالمية وخـوارزمي ويف النهايـ     

 جملة آفاق احلضارة االسالمية بواسطة معهد العلوم االنسانية والدراسات الثقافية.

 ورة كنتاج املقاالت هلذ  اجملالت املذإة يف كز املشاركاملرافضل أ .5جدول 

 صف ة يف انتاج املقاالتكز املشاركاملرا عدد املقاالت نسبة مئوية

 آداهباو االيرانية للغة العربيةجملة اجلمعية العلمية 

 1 جامعة تربي  مدرس 13 12.25
 2 جامعة  ران 12 11.30
 3 جامعة اصفهان 11 10.34
 4 جامعة آزاد االسالمية 10 9.4
 5 سيناجامعة بوعلي 9 8.49
 6 جامعة رازي 9 8.49
 7 جامعة خوارزمي )تربي  معلم بطهران( 9 8.49
 8 جامعة قم 5 4.72
 9 جامعة يزد 4 3.77
 10 جامعة مازندران 4 3.77
 11 جامعة اراك 3 2.83
 12 جامعة فردوسي 3 2.83
 13 جامعة شهيدهبشل 3 2.83
 14  جامعة شهيد 3 2.83
 15 جامعة كردستان 3 2.83
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 صف ة يف انتاج املقاالتكز املشاركاملرا عدد املقاالت نسبة مئوية

 آداهبا )فرديس قم(و جملة اللغة العربية
 1 طهرانجامعة  9 20.97
 2 جامعة اصفهان 6 13.95
 3 جامعة اخلوارزمي )تربي  معلم بطهران( 6 13.95
 4 جامعة تربي  مدرس 5 11.6
 5 جامعة العالمة الطباطبايي 4 9.3
 6 جامعة رازي 3 6.98
 7 جامعة فردوسي 3 6.98
 8 جامعة كردستان 3 6.98

 جملة دراسات االدب املعاصر
 1 جامعة آزاد االسالمية 86 94.6
 2 جامعة خوارزمي )تربي  معلم( 11 12.1
 3 واريالسبز يمكجامعة احل 8 8.8
 4 الطباطبايي جامعة العالمة 4 4.4
 5 سيناجامعة بوعلي 3 3.3
 6 جامعة اصفهان 3 3.3

 جملة آفاق احلضارة االسالمية
 1 عهد العلوم االنسانية والدراسات الثقافيةم 8 18.64
 2 جامعة اصفهان 6 13.98
 3 جامعة آزاد االسالمية 6 13.98
 4 جامعة طهران 6 13.98
 5 تربي  مدرس جامعة 6 13.98
 6 جامعة خوارزمي )تربي  معلم بطهران( 4 9.31

 

ــائ  التاليــــة يفعلــــى قــــد مت احلصــــول  ــادر(   النتــ عــــدد االستشــــهادات املرجعيــــة )املصــ

 اجلدول السادس:  ورة حسب ما نرا  يفكمن اجملالت املذ لكاملستخدمة يف 

ل كلعدد مصادر املقاالت يف قصى األاحلد دم واألنّ احلد أظهرت املزيد من الدراسات أ

 ما يلي: كمن اجملالت 

 املصدر  90تا  7آداهبا بني و يرانية للغة العربيةجملة اجلمعية العلمية اإل 

 املصدر 47تا  12آداهبا )فرديس قم( بني و جمل  اللغة العربية 

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20:%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%20%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%20%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A7%22&q4=%22%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%20%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A7%22&q4=%22%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%22&q4=%22%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22&q4=%22%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%22&q4=%22%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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 مصدرا 150تا  2بني دب املعاصر جمل  دراسات األ 

  مصدرا 103تا  5جمل  آفاق احلضارة االسالمية بني 
 

 ورةكلمجالت املذلاالستشهادات املرجعية  عدد. 6جدول 

 نسبة االستشهاد باملقالة
املقاالت دون 

 االستشهاد

الو ائق دون 

 االستشهاد
عدد 

 االستشهادات

عدد 

 املقاالت
 آداهباو العربيةجملة اجلمعية العلمية االيرانية للغة 

24.8 0 4 2633 106 
 آداهبا )فرديس قم(و جملة اللغة العربي 

23.20 0 0 998 43 
 جملة دراسات ادب املعاصر

15.64 5 6 1424 91 
 جملة آفاق احلضارة االسالمية

25.97 0 2 1117 43 

 

 ائجالنت

آداهبا مـع درجـة العلميـة    و العربيةانّ جملة اجلمعية العلمية للغة على  تدلّ الدراسة هذ  نتائ 

(. اضـافة  0.122ثـر عامـل التـأ ري )   كتسـب  ا كورة قداكمة من بني اجملالت الرابعـة املـذ  كاحمل

احلصة على ألديها و اللغة العربيةو % املقاالت املطبوعة يف حقل االدب37.5هذ  صادرت  ىلإ

ة ورة تقـع يف عشـر  كقاالت املـذ لنشر املقاالت العربية .اظهرت حتليل املضمون للمقاالت بأن امل

 دب القـدمي االدب املعاصـر، مث األ اىل ثر احلقول املوضوعية كاحلقول املوضوعية. ترتبط ا من

% مقالـة مـن املقـاالت.    62ثـر مـن   كعلم النقد. قداختص  هذ  احلقـول املوضـوعية الثال ـة، ا   و

جملـة دراسـات االدب    ثرة املقاالت حول االدب املعاصر هي وجـود كعلتها يف احدق ون كرمبا ت

اىل حــد، مــا حصــل عليـــ      ،نشــر مقاال ــا يف هـــذا اجملــال. هــذ  النتــائ  يتطـــابق     و املعاصــر 

ــذ  مــن ( 1387زمــالء)و مريزائــي ــائ . اجلــدير بال ــل يعــدد املقــاالت    كنت ــرتبط اق حقــل اىل ر ي

مهــدي  ورة،كل هــذ  اجملــالت املــذكــالترمجــة. اظهــرت الدراســة حــول مــؤلفي املقــاالت بــانّ يف 
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املقـاالت هـم    8شاملي مـع   هللنصراو ر، فريوز حريرجيكروشنف قربكاملقالة،  12حن مع ممت

 آداهبا.و نتاجا يف جمال اللغة العربيةإثر الباحثني كأ

 نّ جملـة اللغـة العربيـة   أورة، كنشاهد يف قسم نسبة الباحـف بعـدد املقالـة يف اجملـالت املـذ     

الباحـف، مـن حيـف التعـاون العلمـي بـني        1.6 مـع األوىل انـة  كآداهبا )فرديس قـم( احتلّـ  امل  و

آداهبـا  و يرانيـة للغـة العربيـة   ثـر مقـاالت جملـة اجلمعيـة العلميـة اإل     كأطبـع  و نـت  أقـد  لـتّاب. كال

ثـر مقـاالت جملـة    كجامعـة اصـفهان، ا  و بواسطة باحثي جامعة تربي  مـدرس، جامعـة طهـران   

ــة  ــة العربيـ ــطة    و اللغـ ــم( بواسـ ــرديس قـ ــا )فـ ــة  كآداهبـ ــاب جامعـ ــفهان  تّـ ــة اصـ ــران، جامعـ  طهـ

 ثر مقاالت جملة دراسات االدب املعاصر بواسطة باحثي جامعة آزاد االسـالمية كخوارزمي، او

ثر مقاالت جملة آفاق احلضارة االسالمية بواسطة باحثي كيف النهاية قد طبع  او خوارزميو

 .الدراسات الثقافيةو معهد العلوم االنسانية

 25.97اخـتص مبجلـة آفـاق احلضـارة االسـالمية مـع        قـد  ثر نسـبة املصـادر باملقالـة   كان ا

ــرقم يتطــابق   و مصــدرا ــ    هــذا ال ــائ  مــن (1392الــزمالء )و امحــديمــا حصــل علي . هــذا نت

لعـــدد مصـــادر االعلـــى احلـــد االدم ونّ احلـــد إ .22.04معـــدل املصـــادر للمقـــاالت   ونكوقـــدي

مصـدر.   150إىل  2بـني  عـدادها  أدب املعاصر حيـف تـراو    جلة دراسات األمباملقاالت ترتبط 

اىل ( حـول عـدد مصـادر مقـاالت ذات الصـلة      1391ري )كهذا الرقم قد تطابق اجنازات عس

 .مصدرا 73اىل  8آداهبا تراو  مابني و حقل اللغة العربية
  

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%22&q4=%22%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&q5=2010&q6=2012&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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 صادر واملراجعامل

 اسـتنادي وروابـط   حتليل(. 1392امحدي، محيد، سليمي، علي وفتحي، الدن ) .1

جملة اجلمعية العلميـة  . عريب زبان وادبيات ايراين اجنمن  -علمي جمل  هايمقال 

 .170-149: 29، االيرانية للغة العربية وآداهبا

زبـان   علمـي   مقاالت در استنادي منابع نقد وبررسي(. 1391عسكري، صادق ) .2

 . 174-153(: 1) 4، عريب ادب جملة. وادبيات عريب

 مهكـاري   حتليـل اسـتنادي   (. 1390قانع، حممدرضا ورحيمـي، فـروال )   .3

استنادي علـوم   زبان حوز  فين ومهندسي مناي  شد  در  شش نشري  ايراين 

 .176-159سنجي، نام  علم ، علوم وفناوري اطالعات. (ISCجهان اسالم )

رسـاين جمـالت فارسـي ايـران      كتابـداري واطـالع  بررسـي مقـاالت   (. 1378) كاتوزيـان، آذر  .4

 .67- 59(: 1) 11، فصلنام  كتاب. 1357-1372

 .10-8 األعداد(، 2012-2010) جملة اللغة العربية وآداهبا .5

 .التعريــف مبركــز االستشــهاد املرجعــي لعلــوم العــامل االســالمي  .(1435) مهــراد، جعفــر .6

 برديس ودنيا.دار النشر طهران: مرضي  كهندل جهرمي، ترمجة 

 مقـاالت  از كونـ   كزارش حتليلي(. 1387سليمي، علي ) ؛، خليل ؛مريزايي، فرامرز .7

جملـة اجلمعيـة    د (. تـا  يـك  عريب )مشار  وادبيات ايراين زبان اجنمن جمل  شد  جاب

 (.10) 49، يرانية للغة العربية وآداهباالعلمية اإل

 (.1392فهرس  جمالت علمي داراي اعتبار ) .8

http://www.isc.gov.ir/nashriyat/list92.pdf 

 (. 1392فهرس  جمالت علمي داراي ضريب تأ ري ) .9

http://www.isc.gov.ir/NASHRIYAT-ELMI-MOSAVAB/page1.htm 

 

http://www.isc.gov.ir/NASHRIYAT-ELMI-MOSAVAB/page1.htm

