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 امعة يارازجب أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا .1
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 17/03/1399: البحث تاريخ قبول  11/12/1397 :البحث تاريخ استالم
 

 صالملخ  

ت ذات قيمة  تاجات ي نشر اإلنؤدا يكما   ،ةة اذلاما ها يف ادلراكز االستشهاديا ت  س  هر  ف   تدتا أكثر إذا ما  تصبح اجملالا
ة العلمياة لاة اجلمعيا دا رلعت  حها وتوفار فرصة لكثرة االستشهاد هبا. العلمياة يف مثل ىذه ادلراكز إىل ازدياد تصفا 

ت يف  ة وآداهبا إحدى أىما للاغة العربيا ة اإليرانيا  معامل أصبحت ذات ا نا أة وآداهبا، إذ ص اللاغة العربيا ختصا رلال اجملالا
ة الكامنة وراء دراسة لغ األذنيا با كذل ظهر لناي  . يف مركز االستشهاد ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا  أثارتا ال

هتدف ىذه الداراسة عن طريق . جودة اجمللاة الكشف عناالستشهاد يف مقاالت ىذه اجمللاة والسعي إىل 
ات أربع ، وعدد ادلصادر، الكلمات الرائيسةتااب، وعدد د الكا )تعدا  ةالببليومرتيقا إىل معاجلة العالقة بني متغارا

ت فهرستها يت قد دتا ة وآداهبا الا ة للاغة العربيا ة العلمياة اإليرانيا مقالة من رللاة اجلمعيا  ٠٦٣والتاعاون بني ادلؤساسات( يف 
 ،ىي البياناتحليل وأدوات التا ، 2٣٠٤حّتا  2٣٣٢يف مركز االستشهاد ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا من عام 
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ين )عدد الكلمات الرائيسة وعدد     ين )تعداد الكتااب، والتاعاون بني ادلؤساسات( وادلتغارا دتات دراسة ادلتغارا

ين )تعداد  ىلإادلصادر( للوصول  ات ادلؤثارة يف استشهاد مقاالت ىذه اجمللاة. أدات الداراسة إلی أنا ادلتغارا ادلتغارا
ين الكتااب، والتاعاون بني ادلؤساسات( ذلما أ ثر إرنايبا علی حصول ادلقاالت علی االستشهاد. ومل يكن للمتغارا
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اب، التاعاون بني تا د الك  ، تعدا ستشهادة وآداهبا، ادلقاالت، االة للاغة العربيا ة العلمياة اإليرانيا رللاة اجلمعيا  :الكلمات الرئيسة
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 مةالمقد  

ت ىي أداة رئيسة للتا  إنا   شاطات العلمياة. يتما ر يف نشر النا م ومن يأنا أن تؤثا قدا نمية والتا اجملالا
ت وسائر  حتديد كلا  من ادلكانة العلمياة ونسبة ادلشاركة يف تطوير العلم ومستوى اجلامعات واجملالا

. ةحليالت الببليومرتيقيا املة للبلد بواسطة التا العلمياة الشا دة وفق مستندات كاخلريطة رات احملدا ادلؤيا 
ة يا حقل الببليومرتيقا يقوم بدراسة وتقييم وتصنيف البالد على أساس ادلؤيارات الكما  ىذا وإنا 

 ة كما أنا طويريا ياسات التا يف وضع وعرض السا  دور ىاما ها ليلوحت راتلقياس ىذه ادلؤيا . و وعياةوالنا 
 ختاذ ادلسار العلميا ايف حتديد  اً ىاما  ة دوراً وعياة الببليومرتيقيا ة والنا يا ؤيارات الكما لقياس وحتليل ادل

 ةوليا ة الدا للباحثني يف ادلراكز ادلعلوماتيا  إلنتاجات العلمياةا سبةن إنا  ياسية العلمياة يف البلد.سا ال ضعوو 
 تب.ساس الرا أول وتصنيفها على ة لتقييم الدا ؤيارات اذلاما باعتبارىا ادلدت تنمو ادلعتمدة غ

إنا تقنياة ادلعلومات واالتاصاالت أدات اليوم إىل دنوا البحوث العلمياة وتطوارىا، وعرضها يف 
اجملاالت الداولياة. على ىذا يسعى الباحثون إىل إجناز حبوث قيامة حّتا يصلوا إىل زيادة تأثار 

ت ادلعتمدة. إنا اال ت يف ادلواقع ادلعلوماتياة حصائل حبوثهم بنشرىا يف اجملالا ستشهاد هبذه اجملالا
 واالستشهادياة ادلعروفة يف العامل ىو أحد مؤيارات الناتاجات الكماياة العلمياة.

ت ويتما توفارىا للباحثني،  ىكذا ترتفع نسبة إمكانياة تصفاح ورؤية ادلقاالت ادلتعلاقة باجملالا
ت.عها ازدياد عدد االستشهادات ادلكتسبة ب  ت  وي     الايت تؤداي إىل ازدياد معامل التاأثار للمجالا

 وعياةمؤيارات الببليومرتيقا النا  من أىما  ذنابادلقاالت وعدد مراات االستشهاد  أثارعامل التا إنا 
ت واجلامعاتقدرة وجودة النا ىذه ادلؤيارات  د  د  حيث حت    شاطات العلمياة لأليخاص واجملالا

ت وتقييمها اسدر  تما ت. (٠: ٠٠٦١دمندنيا، )خر  شاطات النا  ور قيادلنافسة  إرناد من أجلة اجملالا
تالدناط ومن أالعلمياة.  ت يف مراكز ببلومرتيقا لتقييم وتصنيف اجملالا  الستشهادا فهرسة اجملالا

.(villas et all, 2008: 142)   حتظى ادلؤيارات الكمياة والناوعياة  بلد م العلميا لكلا قدا يف دراسة التا
ت ادلعتمدة ةعدد ادلقاالت ادلنشور الغة وأذناهما بعناية ب . اليكا أنا االستشهاد بادلقاالتو  يف اجملالا

االستفادة من  نا بأالقول الناتاجات العلمياة ليست يف غىن عماا سبقها من العلوم، حيث شنكن 
 ستشهادقدم االفيها  يناىز د م العلمة ق  جديد لو خلفيا  علميا  من أجل نتاج نأعمال اآلخري

ريخ أتبني  لة وطيدةوجود ص ك. وذل(٦٤: ٠٠٥٠، ي)حرا  أليففات عمر التا باألعمال وادلؤلا 
حليالت القائمة على واسطة التا اليقومان إالا ب ة العلمياةنميا والتا  راقيا ال ريخ العلم ألنا أتو  ستشهاداال
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ر والدة حيث التتيسا لقدشنة ىي الناتاجات اواىد الشا احلياز األكرب من ىذه وام. و الدا  ىواىد علالشا 
. (86: ٠٠٥٠ ،اىبداغيويي عن حرا  نقالً  Encarta ،2003) عتماد عليها باالإالا  جديدعلم أيا 

ناتاجات العلمياة ت الحظي قدو بلد.  لكلا  ثاابتةال ةنميعاد التا ى أبحدإ يالعلمياة ىالناتاجات 
على اسة وادلعنيني من قبل السا  ةللبالد بعنايظام العلميا يف نشاطات النا  اً جدا  اً ىاما  راً بوصفها مؤيا 

 متزايد يف نفس ة باىتماميا وعياة والكما لنا ا ا. ففي ىذا اجملال حظيت مقولتولا والدا  الوطنا  الصاعيدين
وفقًا دلا تفضال بو قائد الثاورة اإلسالمياة اذلدف . (٠٤٣: ٠٠٥٥، واآلخروناكلي نوروزي ج)الوقت 

ادلقاالت بل جودهتا. يؤكاد سيادتو دوماً على ضرورة رفع مستوى جودة ادلقاالت ليس ازدياد كماياة 
(. إذن فمن الضاروريا أن يضعوا الكتااب السياما الكتااب 1۹78 ،زلاضرات قائد الثورةالعلمياة )

ة اإليرانياني سياسة "ا كتب حّتا تبقى" إىل جانب؛ ويؤكادوا على اجلودة بدالً من الرتاكيز على الكمايا 
ذات قيمة   ( حّتا يقوموا بعرض نتاجات علمياة ثرياةSotudeh, 2011: 480يف الناتاجات العلمياة )

 على الصاعيدين احملليا والدولا.
من أسس و رات االعتماد العلميا أحد مؤيا يومنا ىذا ستشهاد يف اال ربعت  و ي  ا كلا ىذ مع
قيقوالالواضح اجملتمع العلميا العمل  قيامث ي  يح ،البحث  .ستشهاديف اال صاادقوال صاريح والدا
ت. رق ييوعاً رات نسبة االستشهاد من أكثر الطا مؤيا  عدا إذن ت    إنا  يف تقييم نوعياة ادلقاالت واجملالا

ت وبروز مؤيا تا الناتاجات العلمياة وتصنيف اجلامعات والك   بادلقاالت  ستشهادرات كاالاب واجملالا
رة يف دراسة األسباب ادلؤثا بشأن إجناز حبث  ة إلیرور ضا أوعزتنا النا قل دلا بعد يوم. نظراً  تزداد يوماً 

ت اجمليف  ستشهاداال رفع نسبةحصول ادلقاالت على  ةإمكانيا  فهرستها يف مركز  تتما الايت عتمدة ادلالا
أحد القواعد االستشهادياة الداولياة ادلعتمدة  االستشهاد ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا وىو

مة يات ادلتقدا قنا قوم باستخدام التا البالد اإلسالمياة. ىذا ادلركز يمصدر تقييم الناتاجات العلمياة يف و 
ادلستوى  رفعة يول اإلسالمياة بغدا ة يف الة لتقييم األنشطة العلمياة والبحثيا وليا لمعايار الدا لوادلطابقة 

ت العلمياة؛ على ىذا ولالعلميا ذلذه الدا  من العامل اإلسالميا بأسره عرب التاقييم  سنتار أوثق اجملالا
، مثا يقوم بتصنيفها لتمكان الباحثني من مراجعة ادلقاالت ومساعدة الكتااب على  قيق ادلستمرا الدا
ادلنافسة وعرض حصيلة البحوث يف ىذا ادلركز وبذل العناية اخلاصاة للراقيا النوعيا يف مقاالهتم 

 كماياة. إضافة إىل الساعي يف تطوير اجلودة ال
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 ضرورة البحث .1

يف  صنافة الناتاجات العلمياة على أساس الوثائق ادلارتأثتقييم و  للمطبوعات، يا كما ال ييمقتا اليتما 
إىل التطوار العلميا ىي مقاالت استشهد  يتؤدا ادلقاالت الايت  نا أ يبدو جليااً  ة.القواعد االستشهاديا 
أليف من العناصر البارزة للتا  ستشهاداال إنا . (۹8۳: 1۹7۹)ستوده وقدشنى،  هبا سائر الكتااب

أليف والبحث. أصل من أصول التا  ستشهاديف إنتاج ونشر ادلعلومات. فاال ولو دور ىاما  العلميا،
أن  ةطيىتمام ير االة و قا دا الأصل  لحظت نتاجات قع علیاجملتمع العلميا ياإلقبال من جانب  نا وإ

متا التنباؤ يف الراؤى ادلستقبالياة  .(618: 1۹61)حقيقي، واضحةنة صوص ادلستشهدة بيا تكون النا 
ا ستحتلا ادلركز العلميا األوال يف الناتاج العلميا والتاقنيات ضمن 1۱۴۱اإليرانياة لعام ) ه.ش( بأنا

بلدان منطقة آسيا اجلنوبياة الغربياة وفقًا لوثائق الراؤية ادلستقبلياة العشرينياة للجمهورياة اإلسالمياة 
رانياة. على ىذا األساس فكلا حبث يقوم بدراسة وتبيني العوامل ادلؤثارة يف نيل ادلركز العلميا اإلي

ي عدا  –إىل جانب الناموا الكماي–األوال، ستكون لو مكانتو اخلاصاة. ومن الواضح أنا الناموا النوعيا 
ر يف حصول  تؤثا رات يّتا ة عوامل ومؤيا و ذتا فيمكن القول إنا من أىما األمور يف تطوير ورقيا البالد. 

ح ادلقالة وحصوذلا زدياد تصفا ارات إىل ي مالحظة ىذه ادلؤيا ادلقاالت على االستشهاد حيث تؤدا 
ت تا د الك  سرتاتيجياهتا: تعدا إمن و  ستشهادعلى اال ذات مؤيار كمايا اب، ونشر ادلقالة يف رلالا

شاط العلميا، طوال فرتة النا  مؤيارسم استخدام ا، و الدولا  صاعيدال علىلباحثني ن امرتفع، وتعاو 
خرون، آ)إبراىيمي و  ة احلصول على ادلقالة بشكل رلان  للمقالة، وإمكانيا الرائيسة وختصيص الكلمات 

ازدياد حصول  يفىاماًا  تلعب دوراً ادلذكورة رات وادلؤيا  ستشهاداال ىكذا فإنا . (٣٣٢: ٠٠٦٣
   .ستشهاداالادلقاالت علی 

ت  واجلامعات انيف تصنيف البلد لسااينتومرتيقاوعياة لية والنا الكما  راتدلؤيا إنا من أىما ا واجملالا
 لادلقاالت ومعدا ب االستشهادىي: كماياة الناتاجات العلمياة وعدد ب اتا وادلقاالت والك  

إنا الناتاجات العلمياة ىي حصيلة الداراسات العلمياة  .(٥٥: ٠٠٦٠ن، خرو وآ)يوسفي  االستشهادات
ا تبنيا مدی للباحثني؛ عل ى ىذا األساس فاالستشهاد هبا يؤداي إىل تضاعف أذنياتها؛ إذ إنا

ت  استخدام سائر الباحثني ذلا وأثرىا علی حبوثهم. إنا ازدياد كماياة االستشهاد بالبحوث واجملالا
ت ولزوم  ت ذات اجلودة. فرغم أذناياة نوعياة اجملالا خار دليل على عداىا ضمن ادلقاالت واجملالا

 ستشهادو لعوامل أخرى كنسبة االنبا و ينبغي التا إنا يمها وفقًا للمؤيارات ادلعروفة، رنب القول تقي
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ت لتجنا  اتا الذا  مبا أناو شنكن  (.۳5: 1۹7۹ ،)نوروزي جاكلي وجعفريجودهتا ض اخنفاب يف اجملالا
ت إالا أنا تعداي نسب معيانة  اتا الذا القول إنا االستشهاد  غار  كيف ذلىو أمر عاديا للمجالا

يات اذلاماة يف  اتا الذا مقبول. إذن قضياة االستشهاد  واالستشهادات السالبياة ىي إحدى التاحدا
مشاكل من مشاكل التاحليل االستشهاديا. ف كتقييم الناتاجات العلمياة للباحثني وت عدا كذل

االستشهادات  نهاكثارة وم  االستشهادفمزالق  ىي الايت دفعت الباحثني لسرب أغوارىا، االستشهاد
ىتمام اال اً حاليا  و يتما ة. رغم ىذا كلا اتيا ات الذا ستشهادادلعتمدة، واالستشهادات السالبياة، واال غار
ت من أجل تقييمها ودراسة نوعياة مقاالهتا.  ستشهاداتباال ر  مؤيا  وليس ذتاةالايت حتال على اجملالا

يار. ىذا ادلؤ  ة ادلعتمدةالعلمياة الدوليا  ة ادلراكزتستخدم كافا ؛ حيث بعد ستشهادبديل لالككمايا  
ت بىو الكفيل و –ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا  ستشهادقلنا فمركز اال دلانظرا ً و  على تقييم اجملالا

ت ودراسة نوعياتها. يا ستشهادرات االيستخدم ادلؤيا  -صعيد البالد إحدى ىذه و ة لتقييم اجملالا
ت ىي رللاة اجلمعيا  ت م" ذلاة وآداهبا حيث ة للاغة العربيا ة اإليرانيا ة العلميا اجملالا عامل تاثار" بني رلالا

فدراسة ىذه ادلؤيارات وإحالتها إىل اجمللاة ىي من عوامل رفع جودة اجمللة. ة وآداهبا. اللاغة العربيا 
السااينتومرتيقا ىذه الداراسة تنظر من منظار  نا إي. كما الوعيا و نا الىل قسمني: إرات م ىذه ادلؤيا نقسا 
 دتعدا وىي:  قييمة للتا يا كما الرات ؤيا ادلوء يف ىذا البحث على طنا الضا لا س كلذل، ةدراسة كمايا  وىي
كما عمدنا إىل ر؛  وعدد ادلصاد الرائيسة،اب، والتاعاون بني ادلؤساسات، وعدد الكلمات تا الك  

رات وي ىذه الداراسة معاجلة ادلؤيا دلا قلنا تن رات واالستشهاد. ووفقاً ة بني ىذه ادلؤيا صالدراسة ال
 من ستشهادعلى االا ة وآداهبة للاغة للعربيا ة العلمياة اإليرانيا رة يف حصول مقاالت رللاة اجلمعيا ادلؤثا 

 .مركز االستشهاد ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا 
 سؤال البحث .2

 يهدف ىذا البحث إلی الراد علی الساؤال التاال:
ة ة للاغة العربيا ة العلمياة اإليرانيا رللاة اجلمعيا ما ىي العوامل ادلؤثارة الايت تتوقاع االستشهاد يف مقاالت 

 ؟ وآداهبا
 

 فرضي ة البحث .3
يتما التاوقاع على أساس مقالة إبراىيمي واآلخرين الاذين قاموا بدراسة ادلؤيارات ادلتوقاعة للتاأثار 
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ت العلمياة يف رلال الكيمياء يف العلميا يف ازدياد احلصول علی ا الستشهاد يف مقاالت اجملالا
من  ىناك" صلة إرنابياة وذات معىن مع االستشهاد، ومل يكن ابتا الك   دتعدا اسكوبس حيث كان ل "

 :"عدد الكلمات الرائيسة وعدد ادلصادر"و "التاعاون بني ادلؤساسات"صلة بني 
والتاعاون العلميا بني  ابتا د الك  تعدا صادر و من ادلتوقاع أن يكون للكلمات الرائيسة وادل

 على االستشهاد أيضًا. ة وآداهباة للاغة العربيا ة العلمياة اإليرانيا رللاة اجلمعيا ادلؤساسات صلة حلصول 
 مجتمع البحث .4

ة ة للاغة العربيا ة العلمياة اإليرانيا اجلمعيا مقالة من رللاة  ٠٦٣تشمل اجملتمع اإلحصائيا يف ىذا البحث 
 2٣٣٢الايت قد دتات فهرستها يف مركز االستشهاد ادلرجعيا لعلوم العامل اإلسالميا من عام  وآداهبا
 .2٣٠٤حّتا 

 الد راسات السابقة .5
 فيما يلي:حبوث سلتلفة متا إجنازىا يف إيران ودول أخری. سنشار إىل البعض منها  ىناك

 ٠ادلقاالت ادلتعدادة الكتااب( قاموا مبقارنة ازدياد االستشهاد يف 6۴16) نظريان وآخرون
ومقاالت ذات كاتب واحد. ووصلت الناتائج إلی أنا ادلقاالت ادلتعدادة الكتااب قد حصلت على 
استشهاد أكثر بالنسبة إىل ادلقاالت ذات كاتب واحد وىذا االختالف ذو معىن من حيث 

اتا يؤداي إىل اخنفاض ذي معىن  يف نسبة االستشهاد اإلحصاء يبنيا أنا حذف االستشهاد الذا
بادلقاالت ادلتعدادة الكتااب ومقاالت ذات كاتب واحد. فاالختالف بني نسبة االستشهاد 

اتا.  بادلقاالت ادلتعدادة الكتااب وذات كاتب واحد يفقد معناه بعد حذف االستشهاد الذا
( قاموا بدراسة أسلوب الكتابة ونسبة االستشهاد مبقاالت 6۴1۳يريف مقدم وآخرون )

لكتااب اإليرانيني يف رلال اجلراحة يف يبكة العلوم. وحتكي الناتائج أنا عدد كتااب ادلقالة ونوع ا
د مراات االستشهاد هبا، ويزداد االستشهاد هبا كلاما ازداد عدد ادلصادر  ادلقالة يؤدايان إىل تعدا

للكماياة أثر يف وبيانت الناتائج أنا عدد صفحات ادلقالة التؤثار يف نسبة االستشهاد، أي ليس 
استفادة الباحثني الداولينيا من مقالة ما واإلحالة إليها، وإنا النوعياة واإلبداع يف ادلقالة ذنا اللذان 

 يزيدان يف نسبة عدد مراات االستشهاد هبا.  

                                                                                                                                               
ة کتاابکتابتها   ايرتک يفادلقاالت الايت   1  عدا
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( قام يف مشروع  حبثيا بدراسة صلة ادليزات الظااىرياة وعنوان ادلقالة 6۴1۳عليمرادي )
بيانت الناتائج عدم وجود صلة بني نوع العناوين وعدد كلماهتا وحروفها وبني  باالستشهاد. ولقد

عدد االستشهاد كما مل يتما العثور على عالقة ذات معىن بني ذكر الزامن يف العنوان وبلد الكتااب 
بينما وصل البحث إلی وجود صلة بني عدد االستشهاد ونوع ادلقاالت، لذلك فعدد االستشهاد 

عالقة  ىناكحوث ىو أكثر من االستشهاد بادلقاالت الرائيسة. وأضافت الناتائج إلی أنا مبراجعة الب
 ذات معىن بني معدال عدد الكتااب ومعدال عدد االستشهاد.

( قاموا بدراسة ادلؤيارات ادلتوقاعة للتاأثار العلميا يف ازدياد 2٣٠٤إبراىيمي وآخرون )
ت العلمياة يف حيث عرضت الناتائج أن  رلال الكيمياء يف اسكوبس االستشهاد يف مقاالت اجملالا

ىو أقوى متغارا متوقاع لالستشهاد بصورة إرنابياة وذات معىن. وال عالقة بني  ابتا د الك  تعدا مؤيار 
، وطول العنوان، والتاعاون الداولا، ونوع الرائيسةسائر ادلؤيارات حنو ادللخاص، وعدد الكلمات 

 ال الكيمياء.ادلقالة وبني االستشهاد يف رل
( قاموا بتحليل العوامل ادلؤثارة السابعة يف االستشهاد مبقاالت 6۴15فيض آبادي وآخرون )

مراج عة يف رلال الطاب وىذه العوامل ىي: طول ادلقالة، وطول العنوان، وطول ادللخاص، وعدد 
 كصالوا إىل أنا ىنا، وعدد الكتااب، وعدد ادلصادر، ونسبة التاعاون الداولا. وتو الرائيسةالكلمات 

ي التاعاون الداولا وعدد مصادر ادلقالة وبني عدد استشهاداهتا يف  صلة ذات معىن بني متغارا
فقط. بينما التوجد صلة بني سائر عوامل االستشهاد يف مثل  ادلقاالت ادلراجعة الطابياة اإليرانياة

 ىذه ادلقاالت.
ؤثارة يف استشهاد نتاجات البحوث ( قاموا بدراسة العوامل ادل2٣٠٥منصوري وآخرون )

جلامعات العلوم الطابياة من الطاراز األول يف البلد. وتوصالوا أخارًا إىل أن مؤيار ي عدد كتااب 
ادلقاالت وعدد ادلؤساسات ادلساذنة يف ادلقالة ذلما أثر ذو معىن على احتمال االستشهاد بنتاجات 

 البحوث يف اجلامعات ادلذكورة.
( تطراقا إىل دراسة األساليب ادلختلفة للتاعاون البحثيا وأثره يف 6۴11) كاهكزين وديده

ت جامعة ىارفارد. وبيانا يف الناتائج أنا أكثر مقاالهتا ىي من نتاجات  د تعدا االستشهاد يف رلالا
أنا  . وغالبياة التاعاون يتما بني ادلؤساسات والباحثني على الصاعيد الوطنا؛ كما بيانت الناتائجابتا الك  
ت ىارفارد.  كىنا  صلة وثيقة بني عدد الكتااب وعدد االستشهاد يف رلالا
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ت الكيمياء 6۴16بوردنن وآخرون ) ( قاموا بدراسة العوامل ادلؤثارة يف حصول مقاالت رلالا
على االستشهاد. وبيانت الناتائج أنا لكلا من عدد ادلصادر ولغة ادلقالة وايتهار الكاتب صلة 

هاد بينما التوجد عالقة ذات معىن بني عدد االستشهادات وعدد الكتااب يف ىذه إرنابياة باالستش
 الداراسة. 

( قاما بتقييم استشهاديا للمؤساسات البحثياة االقتصادياة. ودرسا 6۴1۹كتزلر وزشنرمن )
ادة واستطاعا زلاكاة القدرة ادلؤثارة العوامل  على االستشهاد باستخدام دنط من بيانات ع دا

االستشهادياة ذلذه العوامل. فتوصال إىل أنا لعدد الصافحات عالقة إرنابياة يف تلقاي االستشهاد. 
ت العاماة. كما عرضت الناتائج  ت ادلخصاصة تتلقاى استشهاداً أقلا نسبة من اجملالا وأظهرا أنا اجملالا

ايبا يف حصول ادلقاالت وتعاونم مع مؤساسات أو منظامات متعدادة، لو أثر إرن ابتا د الك  تعدا أنا ل
 على االستشهاد.
( لقد درسوا يف مقالة  العوامل ادلؤثارة يف القواعد االستشهادياة يف رلاالت 6۴1۳) سو وآخرون

العلم والتاكنولوجيا؛ حيث قاموا بتقييم االستشهاد يف مقاالت رلاالت سلتلفة زلاولني الكشف عن 
أثر إرنايبا يف   وعرضت الناتائج أنا لعوامل مخسةالعوامل ادلؤثارة يف احلصول على االستشهاد. 

، وعدد االنتماءات، وعدد ادلصادر، وعدد الصافحات، وعدد ابتا د الك  تعدا االستشهاد وىي: 
 الكلمات الرئيسة.
( قام بدراسة التاعاون الداولا يف الناتاجات العلمياة لبلدان غرب إفريقيا، 6۴1۳مگ نيكبتو )

نسبة ادلقاالت ذات كاتب واحد بدأت باالخنفاض بينما ارتفعت نسبة  وأوضحت البيانات إىل أنا 
دة الكتااب على نسبة  ادلقاالت ذات ستاة كتااب. وكما أيارت الناتائج إىل حصول ادلقاالت متعدا

 أكثر من االستشهاد.
( تطراقوا إىل العوامل ادلؤثارة للحصول على االستشهاد يف قواعد 6۴18هتمنت وآخرون )

د تعدا وبيانت الناتائج أنا نوعياة ادلقالة، وتأثار اجمللاة، و . WOS ،Scopus، PubMed  ٍMedlineبيانات 
 ، والتاعاون العلميا ىي من أقوى العوامل ادلؤثارة للحصول على االستشهاد.ابتا الك  

صلة  ك( قاما بتقييم الصالة بني التاعاون الداولا واالستشهاد، واستنتجا أنا ىنا6۴16ين وأن )
إرنابياة بني عدد البلدان واالستشهاد. وأضافا أنا ادلقاالت الايت ك تبت يف البلدان الرأمسالياة نالت 

صلة إرنابياة بني الناشاط االقتصاديا لبلد  كنسبة عالياة من االستشهاد، وتوصال إىل أنا ىنا
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 الكاتب واحلصول على االستشهاد.
ات إذن شنكن القول وفق حصيلة البحوث ادلدر  وسة أناو قد دتات دراسة الصالة بني ادلتغارا

ادلتوقاعة لالستشهاد ونسبة احلصول على االستشهاد يف القواعد البيانياة وادلؤساسات والبلدان 
ات أربعة وىي: عدد  -مواصلة للبحوث ادلنجزة–ينوي ىذا البحث  كادلختلفة. لذل دراسة متغارا

 وصلتها مع االستشهادوعدد ادلصادر  الرائيسةكلمات الكتااب والتاعاون بني ادلؤساسات وعدد ال
إضافة –. وستعرض نتائج ىذا البحث ة وآداهبارللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا يف مقاالت 

رللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة صورة ياملة عن نتاجات  -إىل إكمال نتائج البحوث ادلذكورة
وتقوم بتقدًن منهجاً يساعد  ،نسبة قبوذلا على الصاعيد الوطنا عرب تلقاي االستشهادو  ة وآداهباالعربيا 

 على رفع نسبة حصول مقاالت ىذه اجمللاة على االستشهاد.
 أسلوب البحث .6

يف  ناأسلوب حبثو  ما عهدنا يف دراسة ادلقاالت إنا لکلا مقالة  أسلوب يتما عربه دراسة ادلقالة،ك
الكشااف  يفم ادلتقدا  ىي أيقونة البحث ادلسحي وآلة البحث األسلوب ىوه ادلقالة ىذ

ت العلمياة للعامل اإلسالميا يف موقع  العامل اإلسالميا علوم االستشهاديا ل مركز ونظام اجملالا
. SPSS لعلوم العامل اإلسالميا. وآلة حتليل البيانات ىي برامج إكسل و ستشهاد ادلرجعيا اال
ت فهرستها يف ة العلمياة اإليرانية للاغة العربية وآداهبا الايت دتا رللاة اجلمعيا رلتمع البحث ىو مقاالت و 

يف ىذا  يتما . و 2٣٠٤حّتا  2٣٣٢لعلوم العامل اإلسالميا من عام  ستشهاد ادلرجعيا االمركز موقع 
ات "عدد الكلمات   تابع، كما تعدا  "االستشهاد" كمتغارا البحث عدا متغارا  " و"عدد الرائيسةمتغارا

ات مستقلا ابتا د الك  تعدا ادلصادر" و" م أسلوب استخدا ومتا ة. " و"التاعاون بني ادلؤساسات" كمتغارا
والتاعاون بني ادلؤساسات".  ابتا د الك  تعدا ي ")الصفر والواحد( إلدخال متغارا  عيا تشفار التصنا ال

د الكتااباب يف مقوليت "كاتب واحد" و"تا ووضعنا عدد الك    ؛ مثا ابتا د الك  تعدا " لقياس متغار تعدا
متعدادة  لمقاالتليفرة الواحد  وحدادنا ،فرلمقاالت ذات كاتب واحد يفرة الصا ل حدادنا

تااهبا ك    يفرة الصفر دلقاالت   حدادناثل ذلك بشأن التاعاون بني ادلؤساسات أي قمنا مب. كما الكتااب
تااهبا من جامعات أو ن  ك  تعاو   يفرة الواحد دلقاالت   حدادنابينما  ،سة واحدةمن جامعة أو مؤسا 

ة وآداهبا يف رللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا  حول البحثبفبدأنا ة. سات عدا مؤسا 
قمنا  مثا  ،2٣٠٤ عام حّتا  2٣٣٢ من عام العامل اإلسالميا علوم الكشااف االستشهاديا ل



 1399 صيف، 55 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

56 

اب وعدد ادلصادر وصلة الكتا  الرائيسةاب والكلمات تا قة بعدد الك  ستخراج ادلعلومات ادلتعلا اب
 ل.ناه يف إكسسجلا  مقالة مثا  كلا ستشهاد ببادلؤساسات وعدد اال

الكشااف مقالة من ىذه اجمللاة يف  ٠٦٣تسجيل  بشكل عام لقد متا و للبحوث ادلنجزة  وفقاً 
ث ير، حاحملرا  كلمةالكتب و ب اإليادةقد و منها مقاالت للنا  ٠٣علوم وكانت االستشهاديا لل

 مقالة ٠٥٣وأصبحت العيانةالبحث  عيانةص وادلصادر، فخرجت  من ادللخا ه ادلقاالت ىذ تقدتفا
ة رات اخلصائص الوصفيا ستخدمنا مؤيا . واspss أدخلنا البيانات ادلكتسبة يف برنامجو . يف الناهاية

باين تا الختبار حتليل او ، ةللفئات ادلستقلا  t ة كتضامن بارسون واختباراإلحصائيا  واالختبارات
 ي.حاداأل

 

 تحليل البيانات  .7
 "الرائيسةعدد الكلمات "، و"عدد ادلصادر"، و"ابتا د الك  تعدا "اعتربنا يف ىذا البحث مؤيارات 

ات مستقلاة واعتربنا نسبة االستشهاد متغارًا تابعاً. وقمنا يف   "التاعاون بني ادلؤساسات"و كمتغارا
ات: كادلعدال والوسيط واالحنراف ادلعياريا واحلدا  حتليل البيانات بإحصاء اخلصائص الوصفياة دلتغارا
ات، مثا قمنا مبعاجلة األرقام عرب اإلحصاء االستنتاجيا حّتا  األدىن واحلدا األقصى لدرجات ادلتغارا
نوفار إمكانياة إنشاء العالقات بني البيانات وإجناز التاحاليل العلمياة بغية الوصول إىل اإلجابة عن 
ات البحث أوااًل باستخدام معامل  أسئلة البحث، كما درسنا وجود أو عدم وجود الصالة بني متغارا

بالتاال أجنزنا الداراسات االرتباط لتحليل البيانات ادلكتسبة وتفسارىا والردا عن األسئلة ادلذكورة، و 
 الالزمة عرب أسلوب االحندار لإلحصاء وأجبنا عن أسئلة البحث كما يلي:

Y = β0 + β1 (X1) + β2 (X2)+ β3 (X3)+ β4 (X4)+ ε 

 
Y ىو ادلتغارا التاابع )ع دد االستش هاد( و X1  إىل X4  ات ادلس تقلاة )ع دد الكلم ات ى ي ادلتغ ارا

، والتاع اون العلم يا ب ني ادلؤساس ات حس ب الرتتي ب(. بداي ة ابتا د الك  تعدا ، وعدد ادلصادر، و الرائيسة
قمنا حبساب اخلصائص الوصفياة كادلعدال واالحنراف ادلعياريا واحل دا األدىن واحل دا األقص ى ل درجات 

ات الايت حسبناىا مثا أجرينا اختيار معامل االرتباط  وقمنا بإجراء أسلوب االحندار لإلحصاء. ، ادلتغارا
ات البحث يف مقاالت ٠اجلدول   ة وآداهبارللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا : اخلصائص الوصفياة دلتغارا
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عدد  المتغي ر  
 المقاالت

االنحراف  المعد ل
 المعياري  

الحد  
 الألدنى

الحد  
 األقصى

 ٠٠ ٣ ٠.١٣٣ ٣.٢٢٣ ۹6۴ عدد االستشهاد

عدد الكلمات 
 الرائيسة

۹6۴ ١.2٣.٦١١ ٤٣ 2 ٥ 

 ٦٣ ٣ ٠٣.١٣٥ 2١.٣٤٣ ۹6۴ عدد ادلصادر

 ٠ ٣ ٣.١٤٣ ٣.٣٢٢ ۹6۴ ابتا د الك  تعدا 

التاعاون بني 
 ادلؤساسات

۹6۴ ٠ ٣ ٣.٠٤٤ ٣.٠٤٠ 

 
ات إلجراء أيا توقاع إحصائيا. ىذا  البدا من دراسة عالقة االرتباط أو العالقة الثانائياة بني ادلتغارا

ات وإعطاء االعتماد ما ج ع ل نا نستخدم اختبار  بارسون لالرتباط لقياس العالقة الثانائياة بني ادلتغارا
للتاحاليل التاالياة وقمنا بإجراء اختبار لتحديد كونو ذا معىن، ولقد بانت لنا الصاورة اإلحصائياة ذلذه 

 الفرضياة هبذا الشاكل:
{
         

         
 

فإذا كانت نسبة ادلعامل إرنابياة فالعالقة      ىن بني عالقة ذات مع ىناكأنا    تعن فرضية 
ات يف  مبايرة وإذا كانت سلبياة فالعالقة عكسياة. وعلی أساس زلاسبة معامل االرتباط بني ادلتغارا

ىذا االختبار دليل علی عدم وجود عالقة ذات معىن بني يف اجلدول التاال؛ عدد الصافر 
ات. وقد متا حساب ىذا االختبار عرب  أي إذا   ؛𝛼أقلا من         فإذا کان  ،       ادلتغارا

جاءت ، فذلك خار دليل على كون معامل االرتباط ذات معىن. ٣٢/٣كان مستوى اخلطأ حتت 
  .6نتائج احلساب يف اجلدول رقم 

 
ات البحث يف مقاالت 2اجلدول  ة رللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا : مصفوفة ارتباط العالقة بني متغارا

 وآداهبا



 1399 صيف، 55 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

55 

 
 متغي راتال

 

هاد
ستش

 اال
عدد

سة 
ئي  الر 

ات
كلم

د ال
عد

 

ادر
مص

د ال
عد

اب 
لكت 

دة ا
تعد 

ُم
ات 

س س 
مؤ

ن ال
ن بي

عاو
الت 

        عدد االستشهاد 
 
       

عدد الكلمات 
 الرائيسة

  ٣.٠٠٣-     
 
       

***٣.٣٠٠ 

    ٣.٣٥٠ -٣.٠٢٣   عدد ادلصادر
 
       

***٣.٣٣2 ٣.٠٠٤ 

   ٣.٠٠٣ ٣.٣٣٣ ٣.٠٠٢   تعداد الكتااب
 
       

***٣.٣2٣ ١.2٣.٣٣٥*** ١١ 

التاعاون بني 
 ادلؤساسات

  ٣.٣ ٣.٠١١22- ٣.٣٣2 ٣.٠2٦  
 
       

***٣ ٣.٣٤٣ ٣.٣٣٦.2٣.٣٣٣٠*** ٠٠ 

 
ات  ىناكبعد حتليل اجلدول أعاله وصلنا إلی ىذه الناتائج:  عالقة ذات معىن إرنايبا بني متغارا

التاعاون بني ادلؤساسات "، و"وعدد ادلصادر ابتا د الك  تعدا "، و"واالستشهاد ابتا د الك  تعدا "
، ونشاىد احتمال وجود عالقة متقابلة "ابتا د الك  تعدا التاعاون بني ادلؤساسات و "، و"واالستشهاد

بني کلا ثنائي فعند ازدياد ادلتغار األوال يزداد ادلتغارا الثااين، وعند اخنفاض ادلتغارا األوال ينخفض 
والتاعاون بني  ابتا د الك  تعدا ادلتغارا الثااين؛ بعبارة أخرى يزداد احلصول على االستشهاد بازدياد 

ادلؤساسات يف ادلقاالت وينخفض عدد االستشهاد باخنفاضهما، كما يزداد عدد مصادر ادلقاالت 
بازدياد مستوى  ابتا د الك  تعدا بازدياد الكتااب فيها والعكس صحيح. إضافة إىل ذلك يزداد 

ض مستوى التاعاون بني باخنفا ابتا د الك  تعدا التاعاون بني ادلؤساسات يف ادلقاالت وينخفض 
ين  ىناكادلؤساسات. بينما  عدد الكلمات "عالقة سلبياة ذات معىن بشأن االرتباط ذي ادلتغارا
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التاعاون بني ادلؤساسات وعدد الكلمات "، و"عدد ادلصادر واالستشهاد"، و"واالستشهاد الرائيسة
ات حيث ينخفض ادلتغارا الثااين  ىناكأي  "الرائيسة عالقة عكسياة بني الثانائياات يف ىذه ادلتغارا

باخنفاض األوال؛ بعبارة أخرى وفقًا دلا درسناه يف مقاالت ىذه  كبازدياد ادلتغار األوال ويزداد ذل
 الرائيسةاجمللاة شنكن أن نشاىد اخنفاض عدد احلصول على االستشهاد بازدياد عدد الكلمات 

 ادلصادر يف مقاالت كتااهبا من جامعة أو مؤساسة واحدة.وعدد 
ين بني  د تعدا "، و"الرائيسةعدد ادلصادر وعدد الكلمات "وأما بالنسبة إىل االرتباط ذي ادلتغارا

فال توجد عالقة ذات  "التاعاون بني ادلؤساسات وعدد ادلصادر"و "الرائيسةوعدد الكلمات  ابتا الك  
ات الثانائياة أي ال يؤثار تغيار ادلتغارا األوال يف ادلتغارا الثااين.   معىن بني ادلتغارا

احملاس ب لكلا دنط احنداري، وتقدير معامالت    نسبة معامل تعيني  ۹اجلدول رقم  سيبنيا 
يف اجلدول. ومعامل التاعيني ىي    النامط، واختبار كونا ذات معىن، ومتا بيان نسبة معامل تعيني 

الايت تبنيا لنا كماياة الناسب ادلئوياة ادلختصاة بالتغيارات الناايئة عن االحندار بني تغيارات ادلتغارا التاابع 
 برماتو. 

 

 : نتائج معاجلة الناموذج۹اجلدول 
         F إحصائي ة   

۴.۳۱1 ٣.٣٣١*** ٠.٦٥٥ 

 بادلئة ۳ذومعىن يف مستوى *** 
 ادلصدر: حسابات البحث

 

عن النامط اإلحصائيا لتوقاع االستشهاد على أساس مؤيارات  ۹كشفنا خالل اجلدول رقم 
. إنا ]P > ،766.۹=۳۱1.۴ ۴۴۴۱/۴[التاأثار بصورة ذات معىن حيث ت  ب نيا هبذا الشاكل  

ات  %1.۳۱النامط ادلذكور يشمل  من تباين ادلتغارا التاابع أي االستشهاد النااتج عن رلموع ادلتغارا
من  %1.۳۱ي ستنتج من ذلك أنا قرابة  ۳۱1.۴ادلذكورة وفقًا دلعامل تعيني النامط الاذي يبلغ 

ات ادلستقلاة: عدد  ات اجلارياة يف ادلتغارا التاابع أي االستشهاد زندث بواسطة ىذه ادلتغارا ادلتغارا
، وعدد ادلصادر، والتاعاون بني ادلؤساسات؛ بعبارة أخرى شنكن ابتا د الك  تعدا ، و الرائيسة الكلمات
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من التاغارات يف متغارا االستشهاد. على ىذا فمن الضاروريا ذكر جدول  %۳۱للنامط أن يتوقاع 
 كذلمعامالت االحندار لتبيينو، فإذا مل تكن ادلعامالت ذات معىن يف دنط االحندار فهذا يعن أنا 

لاذي ا        ادلتغارا يف دنط االحندار غار مؤثار يف ادلتغارا التاابع. ويتما ىذا االختبار باستخدام 
: إذا كان علی الناحو التاالقد متا احلصول عليو يف اجلدول وقد كتب مقابل كلا معامل 

فادلعامل ليس ذا  αأكثر من         فادلعامل ذو معىن و إذا كان  αأقلا من         
 معىن. 

ات ادلستقلاة الايت متا احلصول  ١عرضنا يف اجلدول رقم  الناتائج ادلتعلاقة مبعامالت دنط ادلتغارا
 عليها يف تبيني االستشهاد. 

رللاة اجلمعية العلمياة : خالصة نتائج دنط االحندار لالستشهاد على ادلؤيارات ادلؤثارة يف مقاالت ١اجلدول 
 ة وآداهبااإليرانية للاغة العربيا 

         t إحصائي ة النسبة المعامل تغي رالم

 ٣.٣٣٣٠*** ١.٤٣١ ٠.٤٦٢    النمط

 ٣.٣2٠*** -2.2٥١ -٣.٠٥٣    عدد الكلمات الرائيسة
 ٣.٣٣١*** -2.٦٠٥ -٣.٣2٠    عدد ادلصادر

 ٣.٣١٣*** 2.٣٦٠ ٣.٠٠٢    تعداد الكتااب
 ٣.٣٠١*** 2.٢٣٦ ٣.٤٣١    التاعاون بني ادلؤساسات

 بادلئة ۳ذومعىن يف مستوى *** 
 ادلصدر: حسابات البحث

ات ادلستقلاة  كما ياىدنا يف اجلدول مؤيار "التاعاون بني ادلؤساسات" ىو أىما وأيدا ادلتغارا
، < ۴۴1۱/۴P[تأثارًا حيث شنكن لو أن يتوقاع االستشهاد بصورة إرنابياة وذات معىن 

؛ بعبارة أخرى إذا تعاون الكتااب من جامعات ومؤساسات سلتلفة يف كتابة مقالة ما، ]5۴۱.۴
ىو ثاين  "ابتا د الك  تعدا "ادلقالة على االستشهاد. ومؤيار  كتلفيکون من ادلتوقاع إمكانياة حصول 

. وىذا يعن ]P > ،11۳.۴ ٣۱8/٣[متغارا مستقلا يتوقاع االستشهاد بصورة إرنابياة وذات معىن 
أنا وجود كاتبني أو أكثر يزيد يف إمكانياة احلصول على االستشهاد. واجلدير بالذكر ىو العثور يف 

ي " ة وآداهبارللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا مقاالت  " و"التاعاون ابتا د الك  تعدا على متغارا
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ات األربع الواردة يف النامط.   بني ادلؤساسات" كمتوقاعني لالستشهاد بني ادلتغارا
 وأخاراً يتما تقدير النامط االحنداريا بشأن مقاالت ىذه اجمللاة هبذا الشاكل: 

 
Y = 1.795  – 0.180 (X1) – 0.021 (X2) + 0.115 (X3) +0.704 (X4)

1 
 

وفقًا للجدول ادلذكور أعاله متا الكشف عن كون دنط االحندار ذا معىن على أساس إحصائياة 
F   ٍValueP   الايت متا احلصول عليها. فهذا ادلوضوع دالا على أنا النامط ادلتعلاق مبقاالت

وجود عالقة  ١ اجلدول رقم ىو ذو معىن. يبنيا  ة وآداهبارللاة اجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا 
ي  والتاعاون بني ادلؤساسات يف ادلقاالت وبني استشهادىا وفقًا  ابتا د الك  تعدا ذات معىن بني متغارا

والتاعاون بني ادلؤساسات يف  ابتا د الك  تعدا احملاس بة. إذاً  tدلعامل االحندار اخلطيا ومستوي ادلعىن و 
 ادلقاالت ذنا ادلؤثاران األساسيان يف ازدياد حصيلة االستشهاد. 

 الن تيجة .8

ىو من أىما العوامل ادلؤثارة يف ارتفاع  ابتا د الك  تعدا يف الداراسات السابقة أنا مؤيار  لقد أسلفنا
ة أيخاص يف إنتاج  نسبة  الرؤية وازدياد التاصفاح واالستشهاد مبقاالت الكتااب. إنا تعاون عدا
، وألنا کلا من الکتااب لو صالت تربطو  عمل ما يعن اجتماع رلموعة من اخلرباء إلی جنب 

اإليادة بالعمل وتكون احلصيلة استشهاد أكثر. باآلخرين إذاً ستؤداي ىذه العالقات ال زلالة إلی 
ونسبة االستشهاد بادلقاالت  ابتا د الك  تعدا تبنيا نتائج البحث وجود عالقة إرنابياة وذات معىن بني 

وىذا يعن أنا ازدياد التاعاون بني كاتبني  أو أكثر يؤداي إىل ارتفاع حصيلة االستشهاد بادلقاالت. 
(، 2٣٠٤(، وإبراىيمي وآخرين )2٣٠٥كلا من منصوري )  تؤياد نتائج ىذا البحث حبوث

(، وهتمنت 2٣٠2(، ونظريان وآخرين )2٣٠٢(، وعليمرادى )2٣٠٢ويريف مقدام وآخرين )
(. 2٣٠٠كاه )( وكزين وديده2٣٠٢) نيگبتو مگ(، و 2٣٠٢(، وسو وآخرين )2٣٠٣وآخرين )

(. ولوجود عالقة إرنابياة 2٣٠2بينما تقف نتائج ىذا البحث سلالفة لنتائج حبث بوردنن وآخرين )
واالستشهاد شنكن ادراج ىذا األمر كنمط دلقاالت رللاة  ابتا د الك  تعدا ذات معىن بني مؤياري 

يف ادلقاالت وفق نتائج ىذا  ابتا د الك  تعدا ؛ إذ إنا ة وآداهبااجلمعية العلمياة اإليرانية للاغة العربيا 

                                                                                                                                               
1  Yگیزی= اعتٌبد ،X1 لیذ ٍاصُ، ك= تؼذادX2 ،تؼذاد هٌببغ =X3 ،چٌذ ًَیغٌذگی =X4ایبری بیي هَعغِك= ّو 
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البحث يعن االستفادة من أفكار وجتارب وعلوم عداة كتااب يف مقالة واحدة وىذا ما يؤداي إىل 
ات  ابتا د الك  تعدا إثراء ادلقالة وحصوذلا على االستشهاد إىل حدا ما. واجلدير بالذكر أنا ل بني ادلتغارا

 ىذه اجمللاة على االستشهاد. ادلتوقاعة دور إرنايبا أىما يف حصول مقاالت 
تشار الناتائج إىل أنا دلتغارا "التاعاون بني ادلؤساسات" عالقة إرنابياة وذات معىن  كإضافة إىل ذل

مع نسبة االستشهاد بادلقاالت أي أنا مساذنة مؤساستني  أو جامعتني  أو أكثر يف إنتاج مقالة 
ادلقالة. إضافة إىل أنا التاعاون مع مؤساسة  كلتواحدة ذلا دور ىاما يف ارتفاع حصيلة االستشهاد ب

ادلؤساسة على االستشهاد. وعرضت نتائج حبوث ين  كتلأخرى يؤداي إىل ارتفاع نسبة حصول 
( 2٣٠٠(، وكتزلر وزشنرمن )2٣٢(، وسو وآخرين )2٣٠٣(، وهتمنت وآخرين )2٣٠٥وأن )

ؤساسة أو منظامة لو أثر إرنايبا يف ( أنا التاعاون العلميا بني أكثر من م2٣٠٠كاه )وكزين وديده
 استشهاد ادلقاالت.

" ونسبة االستشهاد هبا يف ىذا الرائيسةعالقة سلبياة ذات معىن بني "عدد الكلمات  ىناكو 
الايت  الرائيسةالبحث. إذ ال شنكن توقاع ارتفاع نسبة االستشهاد بادلقالة بواسطة عدد الكلمات 

( وسو وآخرين 2٣٠٤ا األمر نتائج حبث إبراىيمى وآخرين )تتضمانها ادلقاالت. بينما سنالف ىذ
(2٣٠٢.) 

عالقة سلبياة ذات معىن بني عدد  ىناكوىو كذلك بالناسبة إىل متغارا "عدد ادلصادر" أي 
(، ويريف مقدم 2٣٠٤مصادر ادلقاالت واالستشهاد هبا؛ إالا أنا نتائج حبوث فيض آبادي )

. ويعود ك( أثبتت خالف ذل2٣٠2( وبوردنن وآخرين )2٣٠٢(، وعليمرادى )2٣٠٢وآخرين )
ستشهاد هبا إىل سبب العالقة السالبياة ذات ادلعىن بني عدد ادلصادر يف ادلقاالت ونسبة اال

االستشهاد الغالب للكتااب بالكما الكثار وادلختلف من الكتب وعدم االستشهاد بادلقاالت منتجًا 
 ادلقاالت. كتلازدياد عدد مصادرىم واخنفاض االستشهاد ب

 المقترحات .9
ات رللاة اجلمعياة العلمياة االيرانياة للا   غة العربياة اجلدير بالذكر ىو احنصار دراسة ىذا البحث مبتغارا

وآداهبا  والشنكن تعميم الناتائج على سائر دوريات فرع اللاغة العربياة وآداهبا لوجود التاباين يف 
ت اللاغة العربياة  االستشهاد بالداورياات ادلختلفة. إذًا نقرتح كتابة حبوث على ىذا الغرار يف رلالا

 وسائر اللاغات وقياسها مع البحث ادلقدام أعاله.
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ة جودة البحث يف كافاة احلقول والفروع أذنياة وافرة كما من يأن دراسة العوامل قضيا  كدتتل
تقدام ادلستوى البحثيا. لذلك نقرتح ما   ادلختلفة يف االستشهاد أن تكون ذلا أذنياة ملحوظًة يف

 يلي:
ت يف رلال  - دراسة العوامل ادلؤثارة يف حصول ادلقاالت على االستشهاد يف سائر اجملالا

 العربياة وآداهبا.  اللاغة

ت سائر احلقول.  -  دراسة العوامل األخرى والايت قد تكون مؤثارة يف االستشهاد يف رلالا

 المصادر
 الكتب ( أ

 ، تْزاى، ّیبت اهٌبی كتببخبًِ ّبی ػوَهی كؾَر.آییي ًگارش علوی(: 1831حزی، ػببط، )

 ب( الد وريات
كٌٌذُ تبثیزگذاری ػلوی در بیٌی ّبی پیؼؽبخص » :(1831إبزاّیوی، عؼیذُ ٍ دیگزاى )  -

، 83، عبل پردازش ٍ هدیریت اطالعات، «افشایؼ اعتٌبدگیزی هقبالت ًؾزیِ ّبى ػلوى

 . 136-111، صص 8ؽوبرُ 

جبیگبُ ػلوی ایزاى در دًیب، اس رٍیب تب » :(1833) جوبلی هْوَیی، حویذرضب ٍ دیگزاى -

 . 11-3، صص 3، دٍرُ 11، عبل كتاب هاُ كلیات، «ٍاقؼیت

هجلِ ، «اعتٌبد در آثبر ػلوی: چبلِ ّب ٍ چبلؼ ّب» :(1838حزی، ػببط ٍ اػظن ؽبّبذاغی ) -

 .36-16، صص 3، دٍرُ 86، عبل یتیٍ علَم تربی رٍاًشٌاس

هجلِ رٍاًشٌاسی ٍ ، «كبربزد اعتٌبد در ًگبرػ ّبی ػلوی» :(1831حقیقی، هحوَد، ) -

 .383-316، صص 3، دٍرُ 83، عبل علَم تربیتی

بب  ایزاى ؽیوی هقبالت اعتٌبدی ارسػ عٌجؼ» :(1838عتَدُ، ّبجز ٍ آفتبة قذیوی ) -

، صص 3، دٍرُ 83، عبل پردازش ٍ هدیریت اطالعات، «هتٌی اعتٌبد عْن ؽبخص اس اعتفبدُ

861-813 . 
بزرعی ٍضؼیت اًتؾبر ٍ اعتٌبد بِ هقبالت » :(1833ؽبّبذاغی، اػظن ٍ هزین ؽكفتِ ) -

ّبی ( در عبلISIاعتٌبدى تبهغَى ) داًؾگبُ ػلَم پشؽكی ؽْیذ بْؾتی در ًوبیِ ًبهِ ّبی

 . 31-31، صص 3، دٍرُ 88، عبل پژٍّش در پسشكی، «3331تب  1333
 تهقبال بِ دعتٌبا اىهیشٍ  گیًَیغٌذ یلگَا عیر»بز :(1836ؽزیف هقذم، ّبدى ٍ دیگزاى ) -

، («ISIحی بز اعبط دادُ ّبی پبیگبُ اطالػبتی آی. اط. آی )اجز سُحَ یًایزا اىّؾگزٍپض
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 . 16-11، صص 3، دٍرُ 38، عبل ًشریِ جراحى ایراى
در  یجْت هقبالت پشؽك یضزٍرت ایجبد پبیگبُ اعتٌبدبزرعی » :(1838صبلحی ًیب، حویذ، ) -

 . 333-331، صص 3، دٍرُ 16، عبل یآهَزش در علَم پسشك یهجلِ ایراً، «كؾَر
ٍ  یؽٌبعهؾبركت پضٍّؾگزاى رٍاى یبزرع» :(1833ػزفبى هٌؼ، هحوذ اهیي ٍ دیگزاى ) -

، صص 1، دٍرُ 33، عبل پردازش ٍ هدیریت اطاعات، «ذ ػلنیكؾَر در تَل یپشؽك رٍاى

181-118. 
 یل ػَاهل هَثز بز اعتٌبد بِ هقبالت هزٍریتحل» :(1831فیض آببدی، هٌصَرُ ٍ دیگزاى ) -

 .33-31، صص 13، دٍرُ 33، عبل هدیریت سالهت، «زاىیحَسُ پشؽكى ا

  بزٍى یؽذگ ت ٍ ػَاهل هؤثز بز اعتٌبدیٍضؼ یبزرع» :(1831هٌصَری، ػلی ٍ دیگزاى ) -

ثبت  یّب ك كؾَر بب اعتفبدُ اس پزٍاًِیپ یت یػلَم پشؽك یّب داًؾگبُ یپضٍّؾ یادّبد

، صص 8، دٍرُ 16. عبل هدیریت اطالعات سالهت«. 3333-3316 یّب عبل یاختزاع ط

131-181 . 

اعتٌبد ببالی هقبالت چٌذ ًَیغٌذُ ایزاًی در هقبیغِ بب » :(1831ًظزیبى، عؼیذ ٍ دیگزاى ) -

پردازش ٍ هدیریت ، «سهبًى اعت؟ هقبالت تك ًَیغٌذُ: آیب آى هزبَط بِ خَداعتٌبدی در

 . 313-366، صص6، دٍرُ 31، عبل اطاعات

 ٍ رابطِ كیفیت تحلیلی ارسیببی» :(1838ًَرٍسی چبكلی، هحوذرضب ٍ عكیٌِ جؼفزی ) -

، 1، عبل هجلِ علن سٌجى كاسپیي، «اًغبًی ػلَم ًؾزیبت حَسُ در هجلّبت خَداعتٌبدى

 .16-61، صص 3دٍرُ 

ّبى  گبُیزاى در پبیذ ػلن ایپبًشدُ عبل تَل» :(1833هحوذرضب ٍ دیگزاى )ًَرٍسی چبكلی،  -

ٍ  یكتابدار یهطالعات هل صلٌاهِف، «3331-1338( ی.اط.آی)آ« یهؤعغِ اطالػبت ػلو»

 . 333-116، صص 1، دٍرُ 33، عبل اطالعات یسازهاًدّ

 یًایزا اىّؾگزٍپض اتتَلیذ ّن تبلیفی ٍ دیعتٌبا تحلیل(: »1831یَعفی، احوذ ٍ دیگزاى ) -

هجلِ داًشكدُ پسشكی ، «: گشارػ كَتبISIُایوٌی ؽٌبعی در پبیگبُ اطالػبتی  حَسُ در

 . 138-133، صص 8، دٍرُ 13، عبل داًشگاُ علَم پسشكی تْراى
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 ج( الت قارير
(. آؽٌبیى بب ؽبخص ّبى تحلیل اعتٌبدی در ػلن عٌجى، هزكش 1836خزدهٌذًیب، عْیال ) -

 َ(.ً یّبی گزٍُ فٌبٍر)ًَیي  یّبی هطبلؼبت ارتببطبت ٍ فٌبٍر ّبی هجلظ: دفتزپضٍّؼ

 د( المشاريع البحثي ة 

آى، طزح  دعتٌبا بز هقبلِ اىػٌٍَ  یظبّز تخصَصیب طتببار(. 1836ی، فَاد )ادػلیوز -

 تحقیقبتی داًؾگبُ ػلَم پشؽكی قشٍیي، داًؾكذُ بْذاؽت.  

 ه( المواقع اإللكتروني ة
 قةياة ادلتفوا ة وادلواىب العلمبابيا خب الشا النا زلاضرات قائد الثاورة اإلسالمياة اإلمام اخلامنئي يف لقاء مع رلموعة من  -

 http://www.leader.ir    (٤/٥/٠٠٦٣. )ادلأخوذ يف تاريخ 68/5/1۹76يف 
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راوى یمجله اوجمه اهاى مؤثّر در استىادگیری مقاالت بررسى شاخص

 ات عربىیزبان يادب
2وژاد چمازکتی، فاطمه علی1اسحاق رحماوی

 

 داًطیار گزٍُ ستاى ٍ ادتیات عزتی داًطگاُ ضیزاس .1

رساًی علَم ٍ فٌاٍری ٍ ای اطالعسٌجی علَم اسالهی ٍ اًساًی هزکش هٌطقِگزٍُ علنهزتی  .6

 پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم

 چكیده
 تَلیدات کٌٌد. اًتطارّاى استٌادى هْن ًوایِ ضًَد اعتثار تیطتزى کسة هىگاُ کِ در پایگاًُطزیات آى

ضَد. هی ّاآى تِ استٌاد افشایص احتوال ٍ فزصتٍ پذیزیرؤیت افشایص تاعث ّاپایگاُ ایي در علوی

تزیي ًطزیات رضتِ ستاى ٍ ادتیات تِ عٌَاى یكى اس هْتزیي ات عزتىیادت زاًى ستاى ٍیهجلِ اًجوي ا

ضدُ است.  رٍد کِ هَفق تِ کسة ضزیة تاثیز در پایگاُ استٌادى علَم جْاى اسالمعزتى تِ ضوار هى

ایي ًطزیِ ٍ در ًتیجِ تالش در جْت تْثَد کیفیت ایي ًطزیِ اس  تٌاتزایي تزرسى استٌادّاى هقاالت

سٌجى تِ تزرسى راتطِ هیاى کتاب رٍش اس گیزی تْزُ حاضز تا اّویت تاالیى تزخَردار است. پضٍّص

هقالِ  556اى( در چْار هتغیّز )چٌد ًَیسٌدگى، تعداد کلید ٍاصُ، تعداد هٌاتع ٍ ّوكارى تیي هؤسسِ

در پایگاُ استٌادى علَم جْاى اسالم  6615تا  6663کِ اس سال  ات عزتىیستاى ٍادت زاًىیهجلِ اًجوي ا

اًد، پزداختِ است. اتشار پضٍّص، اتشار جستجَى پیطزفتِ ًوایِ استٌادى علَم ایزاى ٍ ساهاًِ ًوایِ ضدُ

افشارّای زمّا، ًدادُ تحلیل ًطزیات علوى جْاى اسالم در پایگاُ استٌادى علَم جْاى اسالم است. اتشار

هَجة  داًطگاّىچٌدًَیسٌدگى ٍ ّوكارى تیي داد هتغیّزّاى ًطاى تاضد. ًتایجهى SPSSاکسل ٍ 

تعداد کلید ٍاصُ  هتغیزّاىکِ ایي ًطزیِ افشایص یاتد. در حالى تِ هقاالت استٌاد دفعات ضَد کِ تعدادهى

 ٍ تعداد هٌاتع در هقاالت، تاثیز هثثتى تز استٌادگیزى هقاالت ًدارًد. 

، هقاالت، استٌاد، چٌدًَیسٌدگى، ّوكارى تیي ات عزتىیزاًى ستاى ٍادتیهجلِ اًجوي ا ها:کلید ياژه

  اى.هؤسسِ
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