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رسیانی علیوم و فنیاوری و     ی اطیالع ا علمیی مرکیز منطقیه    مربی. عضو هیئت .2
 شناسی دانشگاه خوارزمی دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش

رسیانی علیوم و فنیاوری و     ی اطیالع ا علمیی مرکیز منطقیه    مربی. عضو هیئت .3
 ید چمراندانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شه
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چکیده
ی نویسندگان مجله انجمن ایرانیی زبیان و   تألیف ای مختلف همه این پژوهش با هدف بررسی شاخص

 60هد که در این دو سیال  د است. نتایج نشان می صورت گرفته 2013تا  2012ادبیات عربی در سال 
اسیت. دیدود    مقاله به زبان عربی نوشته شیده  20مقاله به زبان فارسی و  40مقاله به چاپ رسیده که 

درصید از   78دهنیده نن اسیت کیه     درصد مقاالت با مشارکت دو نویسنده انجیام شیده و نشیان    60
 5/0ویسندگی دارند. میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتیر از  ن نویسندگان مجله، روابط هم

دهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این مجله است. تعیداد   است که نشان بوده
مقالیه،   11مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یی  دانشیگاه تیألیف شیده و تنهیا در تیألیف        42

یودک همکیاری گروهی       نویسندگانی از دانشگاه ی های مختلف با هم همکاری نمودنید و ایین بییانگر ِن
مقالیه   6بیا   هرکیدام های تربیت مدرس، خیوارزمی و رازی   دانشگاهی نویسندگان است. دانشگاه بین
مقاله تیألیفی   3با  فکر کِری روشناند.  مشترک در جایگاه نخست بیشترین تولید مقاله ایستاده طور  به

اسیتناد و   15/24قاله شود. میانگین استناد برای هر م به عنوان پرکارترین نویسندة این مجله شناخته می
 استناد است. 12/181برای هر شماره 

 

 نمایه استنادی علوم جهان اسالم.؛ تألیفی هم؛ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیمجله   ها:کلیدواژه
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مقدمه
جانِیه در فراسیوی مرزهیای جفرافییایی،      در وضعیت کنیونی و رشید فزاینیده ارتِاطیات همیه     

هستند به سوی ارتِاطات بیشتر و همکاری علمی روی نورند،  متخصصان و پژوهشگران ناچار

واند تمام تخصیص، مهیارت، منیاب  و امکانیات الزم را     ت ندرت می چراکه ی  فرد متخصص به

: 1386)ردیمیی و فتیادی،   برای غلِه بر مشکالت پژوهشی موجود در چنین وضعیتی داشته باشید  

و علیوم اجتمیاعی بیشیتر میورد      علیوم ای ه دوزه ی در ابتدا درتألیف . از لحاظ تاریخی، هم(236

ای دیگیر  هی  به بعد( در دوزه 1990خصوص از دهه  ای اخیر )بهه توجه قرار گرفت، اما در سال

 1دال، تحقیقات ملیین  است. درعین رسانی روندی رو به افزایش داشته کتابداری و اطالع ازجمله

دیوزه علیوم اجتمیاعی بسییار کمتیر از      طورکلی، تألیف مقاالت مشترک در  هد که بهد نشان می

نویسینده هسیتند    ای علوم است و در علوم انسانی و اجتماعی، مقاالت درکل، تی  ه سایر دوزه

ازننجاکیه بررسیی عملکیرد نشیریات، بخشیی از       (.826: 1390، نقل در دریری و نیکزاد، 2004)ملین، 

کننده میزان اهمیت تعامل  ایی مشخصه ی است، چنین بررسیا ترسیم نقشه علمی در هر جامعه

بین مؤسسات از ی  طرف و محققان با همکاران از طرف دیگر است. ازننجاکه مجلیه انجمین   

ای دیرینیه و دارای رتِیه علمیی ی      ایرانی زبان و ادبیات عربی یکی از مجالت معتِیر بیا سیابقه   

بیاالترین   پژوهشی است و رتِه این مجله در میان مجالت عربی کشور به لحاظ ضیریب تیأریر،  

ی شد تا بیا  ا رتِه هشتم است، انگیزه ISCشده در پایگاه  رتِه و در میان کل مجالت عربی نمایه

نجی این مجله پرداختیه شیود، و بررسیی همکیاری     س ای کمّی به تحلیل علمه استفاده از روش

 گروهی نویسندگان این مجله مورد توجه قرار گیرد.

 

هدفکلیپژوهش
 ادبییات  و زبیان  ین پژوهش، تحلیل تولیدات علمی مجله انجمن ایرانیی هدف اصلی از انجام ا

 است. 2013 تا 2012در بازه زمانی  (ISCاسالم ) جهان علوم استنادی پایگاه عربی در

 

                                                                                                                                                       

1. Melin 
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ایپژوهشهپرسش
 ای زیر است:ه گویی به پرسش پژوهش داضر درصدد پاسخ

 پایگاه عربی در ادبیات و زبان ایرانی تعداد و روند تولیدات علمی نویسندگان مجله انجمن .1

 چگونه است؟ 2013 تا 2012 در بازه زمانی (ISCاسالم ) جهان علوم استنادی

 عربی چگونه است؟ ادبیات و زبان ایرانی وضعیت زبانی مقاالت تألیفی مجله انجمن .2

عربیی بیه تفکیی  مرتِیه      ادبیات و زبان ایرانی وضعیت مشارکت نویسندگان مجله انجمن .3

 ه است؟علمی چگون

 زبان ایرانی الگوی مشارکت و نسِت تولیدات انفرادی و مشارکتی نویسندگان مجله انجمن .4

 عربی چگونه است؟ ادبیات و

 و زبیان  ایرانیی  ی نویسندگان مجلیه انجمین  ا مؤسسه دانشگاهی و بین توزی  مشارکت درون .5

 عربی چگونه است؟ ادبیات

 عربی چگونه است؟ ادبیات و زبان ایرانی شاخص همکاری نویسندگان مجله انجمن .6

 عربی چگونه است؟ ادبیات و زبان ایرانی درجه همکاری نویسندگان مجله انجمن .7

 عربی چگونه است؟ ادبیات و زبان ایرانی ضریب همکاری نویسندگان مجله انجمن .8

عربیی کیدام    ادبیات ایرانی زبان ایرانی پرتولیدترین دانشگاه در تألیف مقاالت مجله انجمن .9

 است؟

 عربی چه کسی است؟ ادبیات و زبان ایرانی ارترین نویسنده مجله انجمنپرک .10

 زبیان  ایرانی نویسندگی و مشارکت سازمانی نویسندگان مجله انجمن نقشه علمی روابط هم .11

 عربی چگونه است؟ ادبیات و

 میزان استناد به مناب  عربی، فارسی و التین و نیز میانگین استناد به مقالیه در مجلیه انجمین    .12

 عربی چگونه است؟ ادبیات و زبان انیایر

 

روشانجامپژوهش
نجی اسیت. جامعیه پیژوهش را مقیاالت منتشرشیده در مجلیه       س پژوهش داضر با رویکرد علم

ا در هی  هید. داده د تشیکیل میی   2013تیا   2012عربی در بازه زمانی  ادبیات و ایرانی زبان انجمن

وجو شد. تمیامی مقیاالت ایین     جست ISCاز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  1393فروردین 
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وجوی پیشرفته نماییه اسیتنادی علیوم اییران بیه دسیت        مجله از طریق کاوش در بخش جست

نجی، برترین نویسنده و برتیرین  س است. در بخش تحلیل پایگاه، با استفاده از ابزارهای علم نمده

الوه بر این، وضعیت های مجله به تفکی  بررسی شد. ع مؤسسه به دست نمد و مقاالت شماره

مشارکت نویسیندگان بیه تفکیی  مرتِیه علمیی و نییز الگیوی مشیارکت انفیرادی و گروهیی           

نویسندگان بررسی شید. همننیین وضیعیت ضیریب همکیاری، شیاخص همکیاری و درجیه         

است که برای محاسِه ننها از فرمول ضیریب   همکاری نویسندگان مجله انجمن نیز محاسِه شده

( استفاده شد. برای انجام تحلیل نمیاری و ترسییم   1386) 1بورل و تگمشارکت نجی فیروکی، 

نویسندگی و ترسیم نقشیه   برای نشان دادن روابط هم ، و2افزار اکسل ها و نمودارها از نرم جدول

 استفاده شد. 3افزار پاژک علمی نن از نرم

 

پیشینهپژوهش
رسیانی در مجیالت علمیی ی      عمقاله رشتة کتابداری و اطال 953( در بررسی 1385عِدالمجید )

 80بیه ایین نتیجیه رسیید کیه تقریِیا         1383تا  1379های  پژوهشی و علمی ی ترویجی در سال 

وسیلة دو یا بیش از دو نویسینده   درصد مقاالت به 20نویسنده هستند و تنها  درصد مقاالت ت 

بیه   09/0برابر با ند که همکاری گروهی نویسندگان برای هر مقاله به طور متوسط ا نگاشته شده

 دست نمد.

هیای   گونیه از مقالیه   تحلیلیی گیزارش  »( در پژوهشی بیا عنیوان   1387میرزایی و همکاران )

 10تیا   1ای هی  به ارزیابی مقاالت شماره« شده در مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی چاپ

 48له به زبان عربی و مقا 37مقاله،  85ا نشان داد که از میان همجله پرداختند و نتایج پژوهش نن

 از نویسینده  112کیه در نگیارش ایین تعیداد مقالیه،       اسیت  مقاله به زبیان فارسیی چیاپ شیده    

 مشیارکت  اهی نن در نوشیتن  دکتیری  دانشیجوی  از باالتر علمی ایه رتِه با و ای کشوره دانشگاه

 ر، ادبییات معاص ، ادبیاتشناسی زبان و زبان ا، نموزشه مقاله این موضوعات ترین ند. مهما داشته

                                                                                                                                                       

1. Ajiferuke, Burell, Tague 

2. Excel 

3. Pajek 
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 مجلیه  بیه  ارسیالی  بود. همننین پژوهش ننها بیانگر نن اسیت کیه مقیاالت    ادبی نقد و تطِیقی

علمیی، ناگوییایی و تناسیب     مقیاالت  بیه  استناد همنون فقدان ایرادهایی معموال  دارای انجمن

گوییا   و ابهیام  و طیر   قابیل  پیژوهش  مسیئله  نداشتن عنوان مقاالت، نداشتن چکیده رسا، نِود

 نوشتاری مقاالت بود. زبان ننِود

( در پییژوهش خییود بییه بررسییی مقییاالت دییوزه کتابییداری و  1388دانییش و همکییاران )

هد د ای ننان نشان میه پرداختند. یافته 2003–2005ای ه طی سال 1رسانی در پایگاه امرالد اطالع

اسیت. ننیان همننیین بیه بررسیی       نویسینده منتشیر شیده    10760مقاله بیا همکیاری    8320که 

پرتولیدترین نویسنده، پرتولیدترین کشور، پرتولیدترین مراکز پژوهشی و پرتولیدترین مجیالت  

بیود و ایین دیاکی از نن     08/0پرداختند. ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایین دیوزه   

 است که نویسندگان این دوزه عالقه چندانی به مشارکت گروهی نداشتند.

ای با عنوان سنجش تولییدات علمیی گیروه زبیان و      ه( در مقال1388یا و بخشی )ن طاهری

در ده  1382-1386ای هی  ادبیات عربی به ارزیابی کیفی و کمّی مقیاالت ایین گیروه در سیال    

ای این پژوهش نشان داد که مقیاالت  ه اند. یافته مجله علمی ی پژوهشی علوم انسانی پرداخته 

مقالیه اسیت، و    46/1علمیی تنهیا    عربی سالیانه رشد ناهمگونی دارد و سرانة هر عضو هیئت

نویسندگان به کارهای انفرادی تمایل بیشتری دارند. مقاالت بیشتر به مناب  قدیمی استناد داده 

 است. شده

زبان دوزه فنیی و   ی شش مجله علمی ی پژوهشی انگلیسی ا ( در مقاله1390قان  و ردیمی )

درصید مقیاالت بیا     4/75ا نشان داد که های ننه مهندسی ایرانی را مورد بررسی قرار دادند. یافته

کشیور دنییا انتشیار     25درصد با مشارکت نویسیندگانی از   6/24همکاری نویسندگان ایرانی و 

نفر مشارکت داشتند. دانشیگاه علیم و صینعت اییران در      1052مقاله،  367است. در تولید  یافته

 ها و مؤسسات قرار دارد. صدر پرکارترین دانشگاه

ای به تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه معرفیت فلسیفی    ( در مقاله1390ن )همایی و همکارا

وسییلة دو   مقاله بیه  41مقاله به صورت انفرادی و  135هد که د های ننها نشان می پرداختند. داده

 3846اسیتنادها   اسیت. مجمیوع   نویسنده و تنها ی  مقاله با همکاری سه نویسنده تیألیف شیده  

                                                                                                                                                       

1. Emerald 
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بیا   اهی  اطالعیاتی، کتیا    منیاب   بیین  است. در بوده استناد 21 هر مقاله یبرا نن میانگین و استناد

بیا   عربیی  زبیان  بیا  منیاب   و گرفتیه  قرار استناد مورد مناب  سایر از بیش %( استناد23/89) 3432

 است. بوده التین و فارسی مناب  از باالتر %( استناد50/47) 1827

ی زبیان و ادبییات عربیی را ارزییابی     مقالة علمی ی پژوهش  85( در تحقیقی 1391عسکری )

نموده و وضعیت استنادی مقاالت را نقد و بررسی کرد. نتایج این پیژوهش دیاکی از نن اسیت    

 است. که معیارهای الزم در اکثر مقاالت رعایت نشده

 روابییط و اسییتنادی تحلیییل»ای بییا عنییوان   ( در مقالییه1392ادمییدی و همکییاران ) 

بیه  « عربیی  ادبییات  و زبیان  ایرانی می ی پژوهشی انجمن مجلة عل های مقاله ویسندگین هم

 13ند. نتایج این مقاله نشان داد ا این مجله پرداخته 20تا 1های  بررسی کمّی مقاالت شماره

میانگین استناد هر ؛ ندا درصد مقاالت را به نگارش درنورده 40درصد نویسندگان بیشتر از 

درصد مقاالت به صورت  76قدیمی استناد شده، استناد بوده و بیشتر به مناب   04/22مقاله 

است. همننین ضریب همکاری و روابط علمی نویسندگان ایین مجلیه    انفرادی نوشته شده

 در سطح پایینی است.

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی یکی از مجالت مهم و معتِر رشته زبیان و ادبییات   

در نهمیین جلسیه    (ISC)اسیالم  لیوم جهیان   بر اساس گزارش پایگاه اسیتنادی ع عربی است و 

نشیریه میورد تصیویب قیرار      1835کیه اعتِیار    1392ماه  بهمن 19مورخ  ISCشورای راهِری 

بیا ضیریب    (آداهبة  اجلمعیة اإلیرانیة للغةة العرییةة  ادبیات عربی ) گرفت، مجله انجمن ایرانی زبان و

ربی داخل کشور را به دست نورد % باالترین ضریب تأریر مجالت علمی ی پژوهشی ع 122تأریر 

سایت پایگیاه اسیتنادی علیوم    ) قرار گرفت هشتمدر میان تمام مجالت عربی جهان عر  در رتِه  و

رسید تیا بیا     رو بررسی و تحلیل استنادی مقاالت این مجله مهم بیه نریر میی    ازاین .(جهان اسالم

ایران و دتیی جهیان   نشکار نمودن نقاط ضعف و قدرت مجله، در صدر بهترین مجالت علمی 

 اسالم قرار گیرد.





هایافته
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هیا، توزیی  فراوانیی     است از طریق نمار توصیفی و بیا کمی  جیدول    در این قسمت سعی شده

 تعداد مقاالت مجله انجمن ایرانیی زبیان   1نمده بررسی شود. در جدول شماره  دست ای بهه داده

 علوم ایران بررسی شد. در نمایه استنادی 2012–2013های  عربی در سال ادبیات و
 

 2012–2013ای ه در سال . تعداد مقاالت مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی1جدول شماره 

مقاالتایمجلههشماره

21 8 

22 8 

23 8 

24 7 

25 7 

26 7 

27 7 

28 8 

60کل

 

عربیی در   دبییات ا و ود، مجله انجمین ایرانیی زبیان   ش مالدره می 1طور که در جدول شماره  مانه

اسیت. در دو سیال    شماره منتشیر و نریم انتشیار را رعاییت کیرده      8میالدی،  2013تا  2012های  سال

مقاله به چاپ  5/7مقاله در شمارگان مجله منتشر شده، و به طور میانگین در هر شماره  60موردبررسی 

 است. ه زبان عربی نوشته شدهمقاله ب 20مقاله به زبان فارسی و  40است که از مجموع مقاالت،  رسیده

فراوانی تعداد نویسندگان مجلیه انجمین بیه تفکیی  مرتِیه       1و نمودار شماره  2در جدول شماره 

شیماره موردبررسیی، سیهم اعضیای      8شیود در   گونیه کیه مشیاهده میی     است. همان تحصیلی ننها نمده

است.  در این دو سال بوده درصد از کل مقاالت منتشرشده 57ها و مؤسسات عالی،  علمی دانشگاه هیئت

التحصییالن کارشناسیی ارشید در     درصد و دانشجویان و فارغ 11/14همننین دانشجویان مقط  دکتری 

 ند.ا درصد از مقاالت منتشرشده، سهم داشته 21/20
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بهتفکیکمرتبهعلمینویسندگان . فراوانی میزان مشارکت 1نمودار شماره 

 

ای هی  وان دریافت الگیوی مشیارکت نویسیندگان در سیال    ت می 3با نگاهی به جدول شماره 

ا بیشیتر بیا همکیاری دو نویسینده انجیام      هی  ، دیاکی از نن اسیت کیه پیژوهش    2013تا  2012

درصد از مقاالت مجله انجمن در این دو سال بیا مشیارکت دو نویسینده     60یعنی ؛ است گرفته

بوده و مقیاالت بیا همکیاری    نویسنده  درصد مقاالت ت  67/21ست. عالوه بر این ا تألیف شده

 اند. درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص داده 15سه نویسنده، 
 

 . الگوی مشارکت نویسندگان در تألیف مقاالت گروهی3جدول شماره 

دونویسنده نویسندهسه چهارنویسنده  تعدادمقاالت نویسندهتک

2 9 36 13 60 

 درصد مشارکت 67/21 60 15 33/3

 

تیا   2012ای هی  توان گفت بیش از نیمی از مقاالت مجله انجمن در سال دیگر میبه عِارت 

دهنیده مییزان بیاالی     اسیت. ایین نمیار نشیان      با همکاری دو نویسنده به نگارش درنمیده  2013

درصد  78همکاری علمی نویسندگان در تولید مقاالت مجله انجمن است و بیانگر نن است که 

 ویسندگی دارند.ن از نویسندگان مجله، روابط هم

 

 =CI: CIشاخصهمکارییا
∑  𝑗.𝐹𝑗𝐾

𝑗=1

𝑁
 

برای محاسِه شاخص همکاری یا میانگین تعداد نویسیندگان مقیاالت در هیر سیال، از فرمیول      

گونیه کیه در    اسیت. همیان   برای هر سال، به طور جداگانه، استفاده شده CIشاخص همکاری یا 

کارشناسی

25,ارشد  

Series1, 

دانشجوی

,دکتری … 

Series1, 

اعضای

 …هیات
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نسیِتا    2013و  2012ای ه سندگان در سالود، روند مشارکت نویش مشاهده می 6جدول شماره 

تیر از مییانگین    مجلیه کمیی پیایین    27و  26هیای   یکسان بوده و تنها شاخص همکاری شیماره 

اسیت. بیه بییان دیگیر نویسینده هیر        بوده 2است. میانگین شاخص همکاری در هر مدرک  بوده

بیشتری به همکاری  است و این نمار داکی از نن است که نویسندگان تمایل مدرک دو نفر بوده

 در تألیف مقاالت داشتند.

 
 . شاخص همکاری گروهی نویسندگان به تفکی  شمارگان مجله4جدول شماره 

 ایمجلههشماره شاخصهمکارینویسندگان

125/2 21 

2 22 

125/2 23 

2 24 

428/2 25 

714/1 26 

571/1 27 

2 28 

 میانگین 2



 -DC :DC= 1درجههمکارییا
𝑓1

𝑁
 

=𝑓1     تعداد مقاالت تحقیقاتی دارای ی  نویسنده که در دوره زمانی مشخصی در یی  زمینیه

 ند.ا منتشر شده

N=  تعداد کل مدرک تولیدشده در سالX 

برای محاسِه نسیِت مقیاالت دارای چنید نویسینده )چندنویسیندگی( از شیاخص درجیه        

دهنده نسِت مقاالت دارای چند نویسنده به کل  استفاده شد. این شاخص نشان DCهمکاری یا 

ود، درجیه  شی  مشاهده می 7گونه که در جدول شماره  مقاالت مجموعه موردبررسی است. همان

 25و  24هیای   همکاری نویسنده در دو سال موردنرر تقریِا  یکسان است و در این میان شیمار 

سیندگان ایین دو شیماره گیرایش     دهید نوی  مجله، باالترین درجه همکاری را دارند که نشان می
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ی داشتند. درکل باید گفت میانگین درجه همکیاری نویسیندگان در ایین دو    تألیف بیشتری به هم

 است. 53/0سال، 

 
 . درجه همکاری گروهی نویسندگان به تفکی  شمارگان مجله5جدول شماره 

 هایمجلهشماره درجههمکارینویسندگان

87/0 21 

75/0 22 

87/0 23 

1 24 

1 25 

57/0 26 

57/0 27 

62/0 28 

 میانگین 53/0

 

CCضریبهمکارییا
 است: برای محاسِه ضریب همکاری از فرمول زیر استفاده شده

𝐶𝐶 = 1 − ∑ ( 
1

𝑗
 .  

𝐹𝑗

𝑁
 )

𝑘

𝑗=1

 

J =کننده در تولید ی  مدرک تعداد نویسندگان مشارکت 

=𝐹𝑗 فراوانی مدارک دارایJ نویسنده 

N = تعداد کل مدرک تولیدشده در سالX 

K= کننده در تولید مدرک در سال  باالترین تعداد نویسندگان مشارکتX 

برای محاسِه ضریب همکاری یا نسِت همکاری نویسندگان از شاخص ضیریب همکیاری   

CC است. ضریب همکاری بیانگر نسِت همکاری میان نویسندگان مقیاالت اسیت.    استفاده شده
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 5/0  در نوسان است که هرچیه از  الزم به ذکر است که مقدار ضریب مشارکت بین صفر و ی

تری قیرار   بیشتر باشد، داکی از نن است که همکاری گروهی بین نویسندگان در سطح مطلو 

دهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین  تر باشد، نشان دارد و هرچه به عدد صفر نزدی 

ضیریب   6شیماره   ای جیدول هی  بر اسیاس داده .(283: 1391)معرفت و همکاران، نویسندگان است

نسِت به سایر شمارگان موردبررسیی بیشیتر بیوده و بیالعک       25همکاری نویسندگان شماره 

نمیده،   دست اند. بر اساس نتایج به مجله کمترین ضریب مشارکت را داشته 28نویسندگان شماره 

دهنیده ضیریب مشیارکت     است که نشان 5/0میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتر از 

 است. ضعیفی
 

 . ضریب همکاری گروهی به تفکی  شمارگان مجله6جدول شماره 

 هایمجلهشماره ضریبهمکارینویسندگان

47/0 21 

33/0 22 

46/0 23 

5/0 24 

57/0 25 

11/0 26 

28/0 27 

01/0 28 

 میانگین 34/0



ایهمؤسسویسندگیبیننروابطهم
ست که در این رابطیه، بیشیترین   ا خص شدههمکاری علمی پژوهشگران مش 7در جدول شماره 

است و نتیایج نشیان داده محققیان بیشیتر      همکاری علمی بین پژوهشگران از ی  دانشگاه بوده

تمایل دارند با پژوهشگران از دانشگاه خود مشارکت داشیته باشیند و مقیاالت گروهیی تیألیف      

ن کمتیر اسیت.   ای در مجلیه انجمی   همؤسسی  کنند و نسِت مشیارکت گروهیی نویسیندگان بیین    

توان گفت نویسندگان مجله انجمن تمایل دارند  دهد می نشان می 7گونه که جدول شماره  همان
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با محققان دانشگاه خود کارهای پژوهشی انجیام دهنید و مقالیه تیألیف نماینید و کمتیر دییده        

ود که استاد و یا دانشجویی با استاد یا دانشیجوی دانشیگاه دیگیر بیا همکیاری هیم و بیه        ش می

 2013و  2012ای هی  ، در سیال 7صورت مشترک مقاله تألیف کند. با توجه بیه جیدول شیماره    

 11مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از ی  دانشگاه تألیف شده و تنهیا در تیألیف    42تعداد 

ند. این نشان از نِیودک همکیاری   ا ای متفاوت با هم مشارکت داشتهه مقاله، نویسندگان از دانشگاه

انشگاهی نویسندگان رشیته زبیان و ادبییات عربیی اسیت و بییانگر نن اسیت کیه         د نگروهی بی

پژوهشگران این رشته تمایل دارند در تولیدات علمی با پژوهشگرانی از دانشگاه خود همکاری 

 کنند.

 
 ای همؤسس انشگاهی و بیند . توزی  فراوانی مشارکت نویسندگان هم7جدول شماره 

 اهشماره اهیانشگدهم هایمختلفدانشگاه

1 6 21 

1 5 22 

1 6 23 

0 7 24 

2 5 25 

1 3 26 

0 4 27 

4 1 28 

1 5 29 

 کل 42 11

 

 و داخلیی  معتِر مجالت پژوهشی، در مقاالت دانش، انتشار تولید ارزیابی معیارهای یکی از

مقالیه مجلیه انجمین     60دانشیگاه در تولیید    27در طی دو سیال موردبررسیی،    .است خارجی

های تربییت میدرس، دانشیگاه خیوارزمی و دانشیگاه       اند که از این میان دانشگاه رکت داشتهمشا

درصید از کیل    30مقاله در جایگاه اول قرار دارند و این سه دانشیگاه   6با تولید  هرکدامرازی، 

دانشگاه برتر  9اسامی  8اند. در جدول شماره  تولیدات این مجله را در این دو سال تولید نموده
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ها از لحیاظ کیار علمیی و تولیید مقالیه در مجلیه        ترین دانشگاه در جایگاه اول تا سوم فعالکه 

درصد مقاالت این مجله را تولید  73 درمجموعدانشگاه  9است. این  اند، نورده شده انجمن بوده

 اند. نموده

 
 ا با یکدیگر در تولید مقاالت مجله انجمنه ای علمی دانشگاهه . همکاری8جدول شماره 

 درصدمشارکت تعدادمقاالت دانشگاه

 10 6 دانشگاه تربیت مدرس

 10 6 تهران( معلم تیترب) دانشگاه خوارزمی

 10 6 دانشگاه رازی

 2/8 5 یناس دانشگاه بوعلی

 2/8 5 دانشگاه کردستان

 67/6 4 دانشگاه تهران

 67/6 4 دانشگاه اصفهان

 67/6 4 دانشگاه قم

 67/6 4 دانشگاه مازندران

 

نویسندگانپرتولید
هد. بیا  د جمن را به همراه تعداد مقاالت ننها نشان میپرتولیدترین نویسندگان مجله ان 9جدول شماره 

مقالیه تیألیفی بیه عنیوان پرکیارترین       3بیا  « روشینفکر  کِیری » وان دریافتت نگاهی به این جدول می

پروینی، رضوان، شیاملی،  »ود. پ  از او ش معرفی می 2013تا  2012های  نویسنده این مجله طی سال

نید. ایین هشیت نفیر     ا یگاه دوم ایسیتاده مقاله در جا 2هرکدام با « فراهانی، ناظمیان، نعمتی و معروف

 اند. از مقاالت مجله انجمن را در این دو سال تولید نموده سوم ی ددود 

 
 

 . پرتولیدترین نویسندگان مجله انجمن به همراه درصد مشارکت9جدول شماره 

 درصدمشارکت تعدادمقاالت نویسنده

 5/0 3 روشنفکر  کِری

 3/3 2 پروینی خلیل 

 3/3 2 رضوان هادی 

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%22&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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%22&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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%22&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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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 درصدمشارکت تعدادمقاالت نویسنده

 3/3 2  شاملینصراهلل 

 3/3 2 فراهانی سمیرا 

 3/3 2 ناظمیان هومن 

 3/3 2 نعمتی فاروق 

 3/3 2 معروف یحیی 

 3/28جمع



یاهمؤسسبینیتألیفهمشبکةساختار
 کیه  ودشی  میی  مشیخص  نن یایهی  گییره  یییا  اهی  لعام وسیله تعداد به اجتماعی شِکه ی  اندازه

 بیین  تعامیل  ادتمیال  تیر باشید   شیِکه بیزر    هرچه؛ استه گره بین تعامل ادتمال از شاخصی

 . نقشیة (357: 1392عصیاره،   و سیهیلی  از نقیل  ، بیه France and Brian ،2009)بیشتر اسیت   اه ویسندهن هم

 ترسییم  پیاژک  افزار نرم از استفاده با انجمن مجله نویسندگان یا همؤسس بین یتألیف هم ایه شِکه

 اندازه و هستند علمی همکاری در کننده شرکت مؤسسات دهنده نشان اه شِکه، گره این در .شد

 یتیألیف  هیم  صیورت  بیه  مؤسسیات  سیایر  بیا  مؤسسیه  هر که است مقاالتی تعداد بیانگر اه گره

 از خطیوط  انیدازه  و یا همؤسسی  بین یتألیف هم خطوط از اه لین  یا است. خطوط داشته مشارکت

 .ندک می دکایت یتألیف هم رخداد دفعات تعداد

 

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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86%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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%8A%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=+%22%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%8A%D8%AD%D9%8A%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=2012&q6=2013&q7=142637&q9=&q10=&q11=


 نژادچمازکتیوهمکارانفاطمهعلی                                           تألیفیدرمقاالتهایهمبررسیشاخص

111 

 

 

 ای مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مؤسسه تألیفی بین . شِکة هم1نقشه شماره 

 ایهی  دانشیگاه  وسیلة به همکاری بیشترین ود،ش می مشاهده 1نقشه شماره  در که ونهگ همان

 تربییت  دانشیگاه  کیه  دریافیت  وانتی  میی  نقشه کم  با. است شده انجام رازی و مدرس تربیت

 دانشیگاه  و فرهنگیی  مطالعیات  و انسیانی  علیوم  سیینا، پژوهشیگاه   بیوعلی  دانشیگاه  با مدرس

 از بیشیتر  سینا بوعلی دانشگاه با دانشگاه این همکاری میان این در که داشته مشارکت خوارزمی

. اسیت  مسیئله  این گویای دانشگاه دو این بین ارتِاطی پررنگ خط و است بوده مؤسسات سایر

 را مقیاالتی  نییز  انشیگاهی د درون و جداگانیه  صیورت  بیه  مدرس تربیت دانشگاه این، بر عالوه

. اسیت  مطلیب  ایین  بییانگر  نقشیه  در دانشیگاه  ایین  پررنیگ  و بزر  گره است، و نموده تألیف

 اسیت  رت پررنگ اه گره هبقی از نیز اصفهان دانشگاه گره که ابیمی درمی نقشه به نگاهی با همننین

مسیئله   ایین  کیه  نیدارد  وجیود  مؤسسیات  سایر با دانشگاه این بین خطی هیچ که تفاوت این با

 دانشیگاه  نویسیندگان  کیه  هدد می نشان و است دانشگاه این یا همؤسس بین همکاری نِود بیانگر

 گفیت  وانتی  یم سخن دیگر به. ندا داشته مشارکت خود انشگاهید هم نویسندگان با تنها اصفهان

 ارتِیاط  عربیی  ادبییات  و زبان ایرانی انجمن مجله نویسندگان یا همؤسس بین یتألیف هم شِکة در

 .است بسیار پایین نن ارتِاطی خطوط و اه گره میزان و ودش نمی دیده چندانی

 

ویسندگینهمشبکةساختار
و ادبییات عربیی   مجلیه انجمین ایرانیی زبیان      ویسندگین هم اجتماعی ، شِکه2نقشه شماره  در

 از پینج  مجلیه  ایین  اجتمیاعی  ود، شیِکه ش می مشاهده نقشه در که ونهگ همان. ودش می مشاهده

تایی  هفت و ی  مؤلفه تایی پنج مؤلفه چهارتایی، ی  مؤلفه ایی، دوت سه دوتایی، دو مؤلفه مؤلفه

 ضعیف ربسیا مجله این نویسندگی شِکه هم. است شده که مؤلفة اصلی این شِکه است، تشکیل

 به علیت . دارد مجله وجود این نویسندگان بین کمی خیلی  و ارتِاط دارد، پیایینی انسجام است،

 از. اسیت  پیایین  نسیِتا   مجلیه  ایین  مرکزیت نمره مجله، میانگین این بین نویسندگان کم ارتِاط

 .کرد اشاره روشنفکر و پروینی به وانت می مجله این نویسیندگان تأریرگذار
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 نویسندگی مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی . شِکة هم2ره نقشه شما



اطالعاتیایهمحملبهاستنادمیزان
نویسیندگان مجلیه انجمین در مقیاالت      2013و  2012های  نتایج پژوهش نشان داد که در سال

ت، و اسی  بیوده  15/24اند. میانگین استناد برای هر مقاله  استناد به کار برده 1449خود درمجموع 

توزی  فراوانی انواع  2استناد وجود دارد. نمودار شماره  125/181به طور متوسط در هر شماره 

گونیه کیه مشیاهده     دهد. همیان  مناب  اطالعاتی مورداستناد نویسندگان مجله انجمن را نشان می

درصد به مجالت،  86/8ها،  درصد به کتا  05/86شود نویسندگان مقاالت مجله درمجموع  می

درصید بیه    72/0هیای دانشیجویی و    نامیه  درصد بیه پاییان   38/1درصد به مناب  اینترنتی،  61/2

 اند. ا استناد کردهه همایش مقاالت

 
 . توزی  فراوانی انواع مناب  اطالعاتی مورد استناد نویسندگان مجله انجمن3نمودار شماره 

1185 

122 36 19 10 1 1 1 
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 60مجله باید گفت کیه  های اطالعاتی مورد استناد نویسندگان این  در خصوص زبان محمل

درصید منیاب  بیه     4درصد به زبان فارسی و تنهیا   36درصد مناب  مقاالت به زبان عربی بوده و 

توزی  زبانی استنادهای مقاالت این مجله بیه تصیویر    3است. در نمودار شماره  زبان التین بوده

 است. کشیده شده

 
 انجمن. توزی  زبانی استنادهای مقاالت مجله 4نمودار شماره 



گیرینتیجه
عنوان مقالیه   60، درمجموع 2013و  2012ای پژوهش داکی از این امر است که از سال ه یافته

است که در تألیف این تعداد مدرک،  در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیده

مشارکت داشیتند.   ند. به بیان دیگر در تولید هر مقاله دو نویسندها نویسنده مشارکت داشته 120

اسیتناد و   15/24استناد بوده که میانگین استناد برای هر مقاله،  1449مجموع استنادهای مقاالت 

است. این میانگین از توجه نویسیندگان بیه اهمییت اسیتناد      استناد بوده 12/181برای هر شماره 

هیای اطالعیاتی،    لکند. از میان تمامی محمی  های ادمدی و همکاران را تأیید می دکایت و یافته

درصد( به کتا   05/86مورد ) 1185اند و  نویسندگان بیشتر از کتا  در مقاالت خود بهره برده

خوانی دارد. در میان سهم مجیالت   های همایی و همکارانش هم اند که مورد با یافته استناد کرده

است ولیی در   است. هرچند این رقم کوچکی ( درصد بوده85/8مورد ) 122از مجموع استنادها 

تیرین   دهد نویسندگان به سمت استفاده از تازه های ادمدی و همکاران، نشان می مقایسه با یافته

درصید اسیتنادها بیه زبیان      60اند. همننین  های علمی و پژوهشی در مجالت روی نورده یافته

ان همسیو  های همایی و همکار وانی دارد. این مورد با یافتهخ عربی است که با ساختار مجله هم

درصید مقیاالت بیه صیورت      67/21است. الگوی مشارکت نویسندگان داکی از نن اسیت کیه   
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ای موردبررسی، با همکیاری چنید نویسینده بیه     ه درصد مقاالت شماره 78نویسنده بوده و  ت 

نویسیندگی خیار     چاپ رسیده و این مسئله بیانگر نن است که پژوهشگران این مجلیه از تی   

هیای   های مقالة ادمدی و همکاران و یافته اند که با یافته هی روی نوردهشده و به همکاری گرو

سو نیسیت. نتیایج ایین بخیش از پیژوهش بیا        نیا و بخشی، در فردگرایی نویسندگان هم طاهری

 های عِدالمجید نیز تناقض دارد. یافته

نتایج این پژوهش بیانگر نن است که همکیاری پژوهشیگران از دانشیگاه تربییت میدرس،      

ا هی  تهران( و دانشیگاه رازی کرمانشیاه بیشیتر از سیایر دانشیگاه      معلم تربیتنشگاه خوارزمی )دا

ا در این مورد داکی از افزایش رودیه همکاری و تعامل محققان و ه طورکلی، یافته است. به بوده

هیای   ا بوده که در این میان دانشگاه تربیت مدرس در صیدر دانشیگاه  ه پژوهشگران این دانشگاه

از  فکیر  کِری روشین است. از بین نویسندگان، دکتر  ر در مقاله ادمدی و همکاران نیز بودهپرکا

مقاله در صدر پرکیارترین نویسیندگان ایین مجلیه قیرار دارد. ایین        3دانشگاه تربیت مدرس با 

نویسنده در مقاله ادمدی و همکاران در رتِه سوم نویسندگان پرتولید قیرار داشیت. همننیین    

اسیت   5/0د که ضریب همکاری گروهی نویسندگان درمجموع دو سال، کمتیر از  نتایج نشان دا

 34/0دهنده ضریب مشارکت ضعیفی است. میانگین ضریب همکاری در این دو سیال   که نشان

های پیشیین مجلیه کیه در مقالیه ادمیدی و       بوده که تقریِا  با میانگین ضریب مشارکت در سال

دهید مجلیه در راسیتای همکیاری      است، ولی این نشان میسو  بوده، تقریِا  هم 202/0همکاران 

گروهی در تولید مقاالت رو به پیشرفت و تکامیل اسیت و نویسیندگان ایین مجلیه بیه سیوی        

 2انید. مییانگین شیاخص همکیاری در هیر میدرک        های علمی مشارکتی گیام برداشیته   فعالیت

نمار دیاکی از نن اسیت کیه     ست و اینا ست. به بیان دیگر نویسنده هر مدرک دو نفر بودها بوده

نویسیندگی خیار  شیده و در تیألیف مقیاالت بیه همکیاری دونفیره روی          پژوهشگران از ت 

ای موردبررسیی  هی  بیش از سایر سال 2012اند. همننین درجه همکاری نویسنده در سال  نورده

ین ی اسیت. همننی  تیألیف  است که این داکی از گرایش بیشتر نویسندگان در این سال به هم بوده

اسیت. ازننجاکیه مجلیه انجمین      بوده 53/0میانگین درجه همکاری نویسندگان در این دو سال، 

توانسته رتِه هشتم ضریب تأریر را در میان مجالت  20014ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال 

شود با اهتمام بیشتر نویسندگان به اسیتفاده از مقیاالت    کسب کند، پیشنهاد می ISCعربی پایگاه 

های خود، به باال رفتن ضریب تأریر مجلیه   ها، در پژوهش جالت در مقایسه با استفاده از کتا م
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رود نویسندگان این مجله به مشیارکت گروهیی در تیألیف     کم  کنند. عالوه بر این، انترار می

 تألیفی نویسندگان مجله دفظ شود. مقاالت ادامه دهند تا روابط قوی هم
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میبهمفـاهیاهاطالعات:نگدیوتولیعلمیهمکار»(، 1386) ،یاهلل فتاد ردمت ه؛یمار ،یمیرد .5

 .235-248، تهران، صص 71فصلنامه کتا ، شمارة ،«مشترکیعلمدیدرتولجیرایوالگوها

موجوددرشبکهیتراکمواندازهشبکهاجتماعیبررس»(، 1392عصاره، ) دهیفرامرز؛ فر ،یلیسه .6

، 9ارة ، شیم 29اطالعیات، دورة   یفصلنامه علیوم و فنیاور  ،«مجالتعلماطالعاتیسندگینوهم

 .372-351تهران، صص 

رانیایعرباتیگروهزبانوادبیعلمداتیسنجشتول»(، 1388) ،یبخش میمر ؛یعل ا،ین یطاهر .7

 ،یعربی  اتیی زبیان و ادب  یرانی یمجله انجمن ا ،(«1382-1386ازسالیـپژوهشی)مقاالتعلم

 .103-128، تهران، صص 13، شمارة 9دورة 

ـیهمکـارزانیم»(، 1389افشار، ) نایم ؛یصابر میمر ن؛یردسیام د،یعِدالمج .8 سـندگانینویگروه

یهـادرفاصلهسالرانیایرسانواطالعیکتابداریتخصصیهاشیشدهدرهمامقاالتارائه
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، تهیران، صیص   3، شیمارة  16دورة  ،یعموم یها و کتابخانه یرسان اطالع قاتیتحق ،«1386-1383

101-87. 

ـیمنابعاستنادینقدوبررس»(، 1391صادق، ) ،یعسگر .9 ـیدرمقاالتعلم زبـانویوپژوهش

 .153-174، تهران، صص 1، شمارة 4دورة  ،یاد  عرب ،«یعرباتیادب

شـشسـندگانینویهمکاریوالگویاستنادلیتحل»(، 1390) ،یمیقان ، محمدرضا؛ فروغ رد .10

علومجهاناسالمیاستنادگاهیپادرشدههینمایومهندسیحوزةفنزبانیسیانگلیرانیاهینشر

(ISC»)،159-175تهران، صص  ،یسنج علم نامه ژهیاطالعات، و تیریپژوهشنامه پردازش و مد. 

ـ»(، 1391معصیومه زودرنیج، )   د؛یی عِدالمج نیردسیام ؛یصابر میمعرفت، ردمان؛ مر -11 یبررس

تـا1378یهـاسالمجلهکومشدرفاصلهیفیمقاالتتألسندگانینویگروهیهمکارزانیم

 .279-285، سمنان، صص 43 ی، پاپ3، شمارة 13کومش، دورة  ،«1389

شدهگونهازمقاالتچاپگزارشیلیتحل»(، 1387) ،یمیسل یعل ؛ینیپرو لیفرامرز؛ خل ،ییرزایم .12

زبیان و   یرانی یمجلیه انجمین ا   ،(«10-1یهـا)شمارهیعرباتیزبانوادبیرانیمجلةانجمنا

 .165-181، تهران، صص 10، شمارة 49دورة  ،یبعر اتیادب

ـیعلمةمقاالتفصلنامیاستنادلیتحل»(، 1390افشار، ) میابراه ؛یمانیسل هیبهروز؛ راض ،ییهما .13

 .175-194، قم، صص 1، شمارة 3پژوهش، دورة  ،(«30-1یها)شمارهیمعرفتفلسفیپژوهش

 

ب(منابعانگلیسی
1. Melin, G (2004), “Postdoc abroad: inherited scientific contacts or 

establishment of new networks”, Research Evaluation, vol 13, no 2, 92-102. 
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 دراسة حتليلية ملؤشرات الکتابة املشرتکة يف مقاالت جملة اجلمعية
 العلمية اإليرانية للغة العربية و آداهبا، يف مرکز االستشهاد

 2013-2012عامل االسالمي بني عامني املرجعي لعلوم ال
 3، مرضية کهندل جهرمي2، فروغ رحيمي 1جو لنکرودي، سعيدة مريحق*1جناد مجازکيتفاطمة علي
 عضو اهلیئة التعلمیة يف املرکز االقلیمي املعلوم يت للعلوم   التکنولوجی  .1

  ط لبة دکتوراه يف علم املعلوم ت    تکنولوجی عضو اهلیئة التعلمیة يف املرکز االقلیمي املعلوم يت للعلوم   ال .2
 دراس ت املعرفة جب معة خوارزمی

  ط لبة دکتوراه يف اللغة العرییة    عضو اهلیئة التعلمیة يف املرکز االقلیمي املعلوم يت للعلوم   التکنولوجی  .3
 آداهب  جب معة شهید تشمران

alinezhad@isc.gov.ir 

ّ  امل  صل
السةم ت الريیسةةة يف ن ة م البوةةود   یعةد م شةةرا مة  م شةةرات دراسةة قیمةةة امل ة الت العلمیةةة.  التعة  ن العلمةي مةة 

البةة نيد   رغبةةةاسةةتعم ا مهةة رات الکتةة ر املشةة رک   زیةة د  ؛ تلیةةآ آرةة ر اة ییةةة مدةةم تبةة دا مویةةد لةة را    الن ةةرات
هةاا البوةب یغیةة دراسةة م شةرات  تلوةة . أجةر  شةککةلل ی م ی ألعم ا العلمیة املتنوعة   زی د  جةود  امل ة الت امل

. تبةةة  2013-2012يف الوةةةک  مةةة  الکتةةة ر املشةةة رک  يف ةلةةةة اجلمعیةةةة العلمیةةةة اإلیرانیةةةة للغةةةة العرییةةةة   آداهبةةة   
ریعةةون م  لةةة منهةة  ی للغةةة الو رسةةیة   عشةةر ن م  لةةة ی للغةةة أالنتیجةةة أ ةة  کتبةة  سةةتون م  لةةة ملةةد  عةة م    انتشةةرت 

ست  ی ملئة م  امل  الت أل ِّو  م  قبم األس تا    أعض   هیئةة التةدریو   اسة اة املة لو     تبة   العرییة. نيوايل
أن متوسةةن نسةةبة املشةة رکة يف هةةاا  یتةةدا النتةة ي  علةةأنَّ للدم نیةةة   السةةبع  ی ملئةةة مةة  کتِّةة ر ا لةةة ع.قةة ت  کت ییة.

أُلِّ و   ارن ن    أریعون م  لًة منه   موعي ی  کت ر ا لة.   ميدم اخنو ض درجة التع  ن امخو ی ملئة  الع م أقم م 
م  لةة  تعة  ن الکتة ر املفتلوةون مة  ج معة ت إنيةد  ع شةر   مة  ج معةة  انيةد    ف ةن يف اش رکة  کة تب    زمیلة   

یی  مةدر،  یض  هاه الدراسة أن ج معة تر أ. توضح  . هاا األمر ميدم انعدام التع  ن ی  الکت ر اآلک دميییشت
يف إنتةة أ أکدةةر امل ةة الت. يف هةةاا ال ةةدد  تعةةد  یاخلةةوارزمي    الةةراز  لکةةم منهةة  سةة  م ةة الت   هلةة  املک نةةة األ لةة

ی  کت ر هاه ا لة  اليت ک ت ب  ر.د م  الت منه . إن کتِّ ر ا لة کدري   االنت أ الدکتور  کرب  ر شنوکر  ک تبة  
خةةرحن  ةةو ا ةة.ت  املواقةة  االلکک نیةةة  ...   کةة ن معةةدا مةة  املنةة ی  األ دةةرأکالکتةة   مةة  یسةةتوید ن يف م ةة لتهم

 .إني لة 12/181أل  عدد ا لة  ني الت  قدیکون معدا اإل إني لة 15/24م  لة  إلی ني التاإل
 

املرجعةةي   الکت یةةة املشةةککة  کشةة ش اإلستشةةه د إلیرانیةةة للغةةة العرییةةة   آداهبةة ةلةةة اجلمعیةةة العلمیةةة ا :الکلمااات الرسي ااة
 س.مي.لعلوم الع مل اإل


