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  الملخص
تلعــــب اجملــــالت يف يومنــــا املعاصــــر دورا هامــــا يف انتقــــال املعلومــــات العلميــــة العالقــــة. 
واجملــالت إضــافة إىل دورهــا يف االســتعماالت العلميــة، تبــّني معطيــات اجملتمــع العلمــي 
يف أوســـع نطـــاق مـــن حيـــث العـــامل والـــوطن واملنطقـــة وتعتـــرب لوحـــة مـــن احليـــاة العلميـــة 

اء مــــنهٌج دراســــيٌّ يســــتعمل لدراســــة موضــــوعية حتليــــل احملتــــوی واإلحصــــللمجتمــــع. 
ومنتظمــة وکّميــة للمحتــوى الظــاهر للرســاالت االرتباطيــة ولوصــف نطــاق وســيع مــن 

احملّکمـة واحـدة مـن اجملـالت املعتمـدة  آفـاق احلضـارة اإلسـالميةتعتـرب جملـة النصوص. 
ّمت و  13واملهمـــة يف جمـــال احلضـــارة اإلســـالمية يف إيـــران والـــيت وصـــل نشـــرها إىل عـــدد 

جامعـة  39کاتبـا وکاتبـة بشـهادة جامعيـة معتـربة ومـن   152مقالـة فيهـا مـن  84طبع 
ومؤسســــة تعليميــــة. هــــذه املقالــــة تطرقــــت إىل دراســــة إحصــــائية وحتليليــــة لعــــدد کــــاتيب 
ـــنهم واملراکـــز واملؤسســـات الناشـــطة يف اجمللـــة  م ومـــدى التعـــاون بي املقـــاالت وشـــهادا
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مقالــة کتبــت  33لــة علــى النتــائج التاليــة: إّن و... . ومــن هــذا املنطلــق حصــلت املقا
ـــة أيضـــا کتبـــت بصـــورة مشـــرتکة و 51بصـــورة منفـــردة و ـــة مـــن املقـــاالت  32مقال مقال

مقالــة بتعــاون األشــخاص املختلفـــني  19املشــرتکة کتبــت بتعــاون الــزمالء اجلــامعيني و
من اجلامعات املختلفة. خيتص نصف موضوعات املقاالت بالنقد وحتليـل النصـوص.  

وهو عدد مقبـول. وقـد  38/9مقالة بواسطة أعضاء هيئة التحرير مبتوسط  14ب کت
وهـو أيضـا  1/28مصدرا يف اجملموع واملتوسط لکل مقالة يکـون  2353أستفيد من 

باملئـــة منـــه لـــه متوســـط عمـــري  94/81مصـــدرا يعـــين  1928عـــدد مقبـــول. وکـــذلک 
  سنة. 14أکرب من 

، التقيـــيم العلمـــي، حتليـــل احملتـــوی، اإلســـالميةآفـــاق احلضـــارة  الکلمـــات الرئيســـة:
  .اإلحصاء، دراسة نقدية

  
  . المقدمة1

للمجــالت دور هــام يف انتقــال املعلومــات العلميــة يف يومنــا املعاصــر. وإضــافة إىل دورهــا يف 
االستعماالت العلمية، تبّني معطيات اجملتمع العلمي العاملي والوطين يف أوسع نطـاق وتعتـرب 

ـــا ). تنقســـم اجملـــالت علـــى أنـــواع 42: 1381ة العلميـــة للمجتمـــع (حمســـين، لوحـــة مـــن احلي
حتســب اجملــالت علميــة حينمــا «خمتلفــة منهــا احملکمــة واملروريــة و ... علــى رأي اليونيســکو 

تســـــاعد بالرتقيـــــة املنســـــقة لنتـــــائج البحـــــوث األصـــــيلة للجـــــامعيني واألخصـــــائيني يف جمـــــاالت 
املقالــة حمصــولة عمــل وحبــث کاتــب أو عــدة ). 140: 1392وآخــرون،   (مريزايــي» مرتابطــة

مــن الکــاتبني الــذين جيعلــون إنتــاجهم الدراســي يف متنــاول يــد القــراء املختلفــني. ينقســم هــذا 
العمل العلمي إىل عـدة أقسـام وأمههـا هـو املقالـة العلميـة احملکمـة الـيت تطلـق علـى أي إنتـاج 

دف إىل علمي يبحث عن حقائق الکتشاف قسم من املعارف ونشرها بني ا لناس وأيضا 
حـــل مشـــکل أو التعبـــري عـــن فکـــرة يف موضـــوع مـــن املوضـــوعات العلميـــة عـــن طريـــق دراســـة 
هادفــــة للحصــــول علــــى العالقــــات االجتماعيــــة بــــني العناصــــر الطبيعيــــة وتتمتــــع خبصوصــــييت 
اإلصالة واإلبداع وتنجم نتائجها عن التطبيقات واألساليب واملفاهيم واملالحظات اجلديـدة 
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دف تقدم احلدود العلمية والتقنية. واملخاطبون الرئيسـيون هلـذه املقـاالت يف اجملا ل العلمي 
هــم أســاتذة اجلامعــات وطــالب مرحلــة الــدکتوراه واملاجســتري والبــاحثون املنشــغلون يف املراکــز 

  العلمية والدراسية واإلنتاجية.
املنتجــات العلميــة يف ميکــن القيــام بربجمــة اســرتاتيجية يف إجنــاز السياســات البحوثيــة بدراســة 

مجيـــع اجملـــاالت وميکـــن تقيـــيم ومراقبـــة التقـــدمات احلصـــيلة وارتقـــاء جـــودة النشـــاطات البحثيـــة. 
وبــــالنظر إىل دور وأمهيــــة اجملــــالت العلميــــة يف الصــــعيد العلمــــي، جيــــب تقييمهــــا العلمــــي بصــــورة 

العلمـــي  دقيقـــة. وألجـــل هـــذا ميکـــن االســـتفادة مـــن أســـلوب حتليـــل احملتـــوی واإلحصـــاء. التقيـــيم
هـــي علـــم قيـــاس العلـــم الـــذي يشـــمل علـــى کـــل األســـاليب والنمـــاذج الکميّـــة « بعبـــارة ســـهلة:

ــــة ). مــــن حماســــن هــــذا 9: 1395(خليلــــي وآخــــرون، » املرتابطــــة بإنتــــاج وســــريان العلــــم والتقني
أنــه ميکـن إجنــازه بصـورة علميــة ومــن السـمات املميــزة هلـذا املــنهج ابتعـاده الکثــري مــن «األسـلوب 
الشخصية والتعصبات عن نتائج البحـث الـيت ميکـن أن حتـدث يف املنـاهج األخـری  املالحظات

بـــالنظر إىل القيــــود املوجــــودة ميکــــن اختيـــار وحتضــــري املصــــادر املعلوماتيــــة  کإىل حـــد مــــا. وکــــذل
  .)87: 1390 ،(قهنوية والزمالء» األکثر مفعولية

ملعتــربة عنــد الــوزارتني، الــيت إحــدی اجملــالت العلميــة احملکمــة ا آفــاق احلضــارة االســالميةجملــة 
تـدار بواســطة أکادمييــة العلــوم اإلنسـانية والدراســات الثقافيــة. حتــاول املقالـة احلاضــرة دراســة هــذه 

اإلحصـــــائّي مســـــتفيدة مـــــن اإلحصـــــائيات للتعـــــرف علـــــى  -  اجمللـــــة بأســـــلوب التحليـــــل احملتـــــويّ 
خطــوة مــؤثرة يف تقويــة ســلبيات وإجيابيــات مقــاالت هــذه اجمللــة بتحليــل هــذه املقــاالت ولتخطــو 

  األبعاد اإلجيابية والتحسن النوعي هلا.
  

  األصول النظرية وتعاريف البحث 1.1
متييــز اخلــالص مــن غــري اخلــالص واحملاســن مــن املعايــب، واجليــد مــن «النقــد يف اللغــة عبــارة عــن 

متييــز معايــب «). واّمــا يف املصــطلح، النقــد عبــارة عــن 4784 ،4 ج :1388(معــني،  »الزائــف
وحماســـــن األثـــــر األديب وکـــــذلک فـــــن التقيـــــيم أو حتليـــــل اآلثـــــار األدبيـــــة يف ظـــــّل العلـــــم واألدب 

  ).179: 1382(رضايي، » واألخالق
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أحد الطرق ملعرفة اجملـالت املخصصـة هـو حتليـل احملتـوی وتنظـيم املقـاالت حسـب املوضـوع 
ــــتمک105: 1393راد وآخــــرون،  وتعريــــف باملوضــــوعات املطبوعــــة فيهــــا (کرامــــي ــــه أن ) ون ن ب

ندرک کيف حيدث التطور العلمي يف اجمللة؟ وکيف جيتاز أي فرع مساره العلمـي؟ وأيضـا کيـف 
ميکـــن ترســــيم منــــوذج واقعـــي الســــتمالک معطيــــات علميــــة ونشـــر املعلومــــات العلميــــة والتقنيــــة؟ 

. تلعـــــب اجملـــــالت دورا مـــــؤثرا يف تقـــــدمي آخـــــر معطيـــــات )45: 1394زاده وآخـــــرون،  حســـــن(
احلاصــــلة وتقــــدمي احللــــول احملتملــــة وتبيــــني الزوايــــا االختصاصــــية. التحليــــل  البحــــوث والتقــــدمات

احملتــوّي للمجـــالت مـــن الزوايـــا املختلفـــة أداة مناســـبة لتقيــيم وحتليـــل موضـــوع مســـار حتـــول اجمللـــة 
  ).7: 1393إضافة إىل تبيني مسار والسياسة الکلية ملعنيي اجمللة (عصارة والزمالء، 

حتليــل احملتــوی عبــارة عــن مــنهج دراســي يســتعمل لتشــريح موضــوعي ومنــتظم وکّمــي حملتــوى 
). وهـو 7: 1380الظاهر للرسـاالت االرتباطيـة ولوصـف نطـاق وسـيع مـن النصـوص (بـديعي، 

أســلوب معيــار يســتعمل للدراســة والتعــرف علــى خصوصــيات املعلومــات املســجلة مثــل اجملــالت 
جيعــل الباحــث قــادرا علــى أن يــنّظم حجمــا کبــريا مــن املعلومــات والکتــب واملواقــع االلکرتونيــة و 

ـــدف دراســـة املســـار املوضـــوعّي واحملتـــوّي للمصـــادر بشـــکل منـــتظم. وهـــو يف األصـــل مبعـــىن: 
حتليــل منــتظم لــرتدد الکلمــات والعبــارات واملوضــوعات واألمــاکن و... يف اجمللــة وفــق أهــداف «

  ).218: 1391زاده،  (ابراهيم» البحث
  

  أهداف البحث 1.2
  مت اعتبار األهداف التالية للبحث احلاضر وهي عبارة عن:

  ؛حتديد اإلنتاجات العلمية للجامعات يف اجملالت �
  ؛حتديد اجلامعات الکثرية اإلنتاج �
  ؛تعيني وفرة املوضوعات املتطرقة إليها �
  ؛تعيني عدد کاتيب املقاالت �
  ؛حتديد جنس الکاتبني �
  ؛حتديد شهادات کاتيب املقاالت �
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  ؛ديد متوسط عمر املصادرحت �
 .تبيني نوع املصادر املستعملة يف املقاالت ومتوسطها �

  
  خلفية البحث 1.3

قد کتبت يف هذا اجملال مقاالت عديدة وأجنـزت أعمـال ملحوظـة مثـل: قـد قـام مريزايـي والـزمالء 
ـــا يف بدراســـة الوضـــع النـــوعي والکمـــي ملقـــاالت جملـــة اجلمعيـــة العلميـــة اإليرانيـــة للغـــة العربيـــة وآ دا

محـــدي والـــزمالء إىل أ). قـــد تطـــرق محيـــد 181- 165: 1387 ،املقـــاالت العشـــر األوىل (راجـــع
ا وأيضـا  دراسة مدى اقتباس الکاتبني من مقاالت جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا

 ).148- 125: 1392 ،إىل مــدى تعــاون الکــاتبني يف إرســال املقــاالت إىل هــذه اجمللــة (راجــع
وکـــذلک قـــام مـــرويت واآلخـــرون بدراســـة مقـــاالت فصـــلية النقـــد األديب باالســـتفادة مـــن التحليـــل 

  ).155- 170: 1394 ،االقتباسي (راجع
  

  . تحليل الموضوع2
إّن اجمللــة تقــاس قيمتهــا العلميــة واألکادميــة بقــدر مــا يــتم االقتبــاس منهــا ممــا ينشــر فيهــا، فکلمــا 

 )Impact Factor(زادت االقتباســات منهــا ارتفــع رصــيد اجمللــة علميــا ممــا جيعــل هلــا عامــل تــأثري 
مـن اجملـالت اهلامـة يف جمـال احلضـارة اإلسـالمية الـيت تطبـع  آفاق احلضارة اإلسـالميةعاليا. جملة 

ميکــن رؤيــة هــذه اجمللــة يف بعــض قواعــد وتنشــر النصــف ســنوية (مــرّتني يف الســنة) باللغــة العربيــة. 
التــــأثري  عامــــلوهلــــا  )isc( البيانــــات وأمههــــا مرکــــز االستشــــهاد املرجعــــي لعلــــوم العــــامل اإلســــالمي

حىت العـدد األول مـن اجمللـد  13ا من عدد األول للمجلد ). قد جعلت اجمللة مقاال011/0(
  على موقعها االلکرتوين حىت يومنا احلاضر. 19

يف هــذا القســم تطرقنــا إىل دراســة التحليــل احملتــوّي واإلحصــائّي للمجلــة علــى أســاس املعــايري 
عـت هـذه العدد املطبـوع هلـذه اجمللـة. قـد طب 13مقالة يف  84املختلفة املذکورة فيما سبق. طبع 

ـــا بشـــکل منـــتظم وهـــذا يعتـــرب نقطـــة إجيابيـــة هلـــا. واجلـــدير أن تطبـــع اجمللـــة مقـــاالت  اجمللـــة مقاال
  أکثر لکي تستطيع أن جتيب باملقاالت اليت تکون حتت التحکيم يف أسرع وقت.
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  عدد المقاالت المطبوعة في کل اعداد المجلة المختلفة :قائمة الرقم األول
عدد المقاالتالعددالمجلدعدد المقاالتالعددالمجلد

13 1 6 17 9 6 
2 8 10 6 

14 3 7 18 11 6 
4 6 12 6 

15 5 7 19 13 6 
6 6 

 84 -اإلمجايل 7 7 16
8 7 

  
  عدد الکاتبين على حسب الجنس 2.1

  104ويف هـــذا القســـم أشـــرنا إىل عـــدد الکتـــاب بتفکيـــک اجلـــنس. وتظهـــر نتـــائج البحـــث بـــأن 
کاتبــة مــن النســاء قــد ســامهوا يف کتابــة هــذه املقــاالت. ويف هــذا اجلــزء   48کاتبــا مــن الرجــال و

هناک اختالف کثري بني الکتـاب والکاتبـات ورمبـا السـبب األصـلي يف ذلـک يعـود إىل حضـور 
ــا يف اجلامعــات. يقــرتح أن  النســاء القليــل بــني أعضــاء هيئــة التــدريس لقســم اللغــة العربيــة وآدا

لـــة مـــن الکـــاتبني الســـاميني أن يشـــارکوا مـــع الکاتبـــات مـــن أعضـــاء اهليئـــة العلميـــة أو تطلـــب اجمل
ن  ن العلميـة لکـي تصـعد إجنـازا الطالبات يف مرحلة الدکتوراه واملاجسـتري ويشـرفوا علـى إنتاجـا

  يف اجملالت العلمية.
  عدد الکاتبين على حسب الجنس :قائمة الرقم الثاني

 بالمئةالعدد الجنس
10442/68 الرجل
58/31 48 املرأة
 152100اإلمجايل
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الرجل
المرأة

۶٨٫۴٢
٣١٫۵٨

  
  عدد الکاتبين على حسب الجنس :الرسم البياني الرقم األول

  الکاتبون والکاتبات بتفکيک الشهادة والجنس 2.2
يف القســم التــايل قمنــا بدراســة شــهادات الکــاتبني والکاتبــات علــى حســب جنســهم. وأظهــرت 
النتـــائج بـــأن غالبيـــة املقـــاالت ختـــتص بالکـــاتبني الـــذين حيملـــون شـــهادة الـــدکتوراه بدرجـــة األســـتاذ 

أعضـــاء مـــن اهليئـــة التدريســـية بـــني الکـــاتبني وهـــذا يـــدل علـــى انتبـــاههم  103املســـاعد. قدحضـــر 
کاتبــا بشــهادة الــدکتوراه مــع طــالب مرحلــة الــدکتوراه 49اجمللــة. وأيضــا مشــارکة اخلــاص إىل هــذه 

م مع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعـات. رمبـا إن تطلـب اجمللـة مـن  واملاجستري يدل على تعاو
األساتذة واألستاذة املشارکني أن يسامهوا يف إنتاج املقاالت مع اآلخرين مـن الطـالب واألسـاتذة 

ن فســـيبدو التحســـن النســـيب للمقـــاالت. وهـــذا األمـــر يـــؤّدي إلـــی تصـــعيد عامـــل التـــأثري املســـاعدي
للمجلة أکثر فأکثر. يتوقع من اجمللة أن يطلب من األساتذة واألساتذة املشارکني أن يشـارکوا يف 

  املقاالت أکثر فأکثر ألن تصعد کيفية املقاالت حينما يشرفون على اإلنتاجات العلمية.
  الکاتبون بتفکيک الشهادة والجنس :ثالثقائمة الرقم ال
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  الکاتبون بتفکيک الشهادة والجنس :الرسم البياني الرقم الثاني

  مدى المشارکة التأليفية للکاتبين في المقاالت 2.3
واملؤشر اآلخر الذي متت دراسته يف هذا البحث، مدى املشـارکة التأليفيـة بـني کـاتيب املقـاالت. 

 7/60مقالـة کتبـت مشـرتکة. ووجـود  51مقالـة کتبـت انفراديـة و 33ودراسة املقاالت تبـني أن 
يف املئــة مــن املقــاالت املشــرتکة يــدل علــى مســتوى أوســع مــن املشــارکات التأليفيــة بــني الکــاتبني. 

ذا أيضــا يعتــرب مــن النقــاط اإلجيابيــة واملهمــة هلــذه اجمللــة. يقــرتح أّن اجمللــة أن ترغــب يف طباعــة وهــ
املقــاالت املشــرتکة أکثــر مــن هــذا. دون أي شــک تســبب مشــارکة أعضــاء اهليئــة العلميــة الکثــرية 

  بتزايد مستوى املقاالت أکثر فأکثر.

  في المقاالت مدى المشارکة التأليفية للکاتبين :قائمة الرقم الرابع
29/39 33 کاتب
85/42 36 کاتبين
48/15 13 کّتاب
38/2 2 کّتاب
 100 84اإلجمالي
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کاتب

کاتبين

کتاب    ٣

کتاب ۴

٣٩٫٢٩

۴٢٫٨۵

١۵٫۴٨
٢٫٣

  
  مدى المشارکة التأليفية للکاتبين في المقاالت :الرسم البياني الرقم الثالث

  مدى مشارکة الکاتبين من مؤسسة واحدة ومؤسسات مختلفة 2.4
واملؤشــر اآلخــر يف الدراســة التحليليــة اإلحصــائية هــو مــدى مشــارکة الکــاتبني مــن مؤسســات واحــدة 

مقالــة  32مقالــة املکتوبــة بصــورة مشــرتکة، کتبــت  51ومؤسســات خمتلفــة. وحتکــي النتــائج أنّــه مــن 
مقالة من الکاتبني الذين قد تعاونوا معـاً مـن املؤسسـات  19بواسطة الکاتبني من مؤسسة واحدة و

ملختلفــة. کتابــة املقالــة مبشــارکة الکــاتبني مــن املؤسســات املختلفــة حســن جــدا. واملطلــوب يف هــذه ا
النشـــاطات املشـــرتکة أن يُنتخـــب الکاتـــب الســـامي مـــن إحـــدى املؤسســـات ولـــه انتاجـــات کثـــرية يف 
ختصص ما وأن يشرف على املقال وهو يقرتح موضوعا وعلى الکـاتبني اآلخـرين أن يهتّمـوا بالعمـل 

شــرافه مــن البدايــة إيل النهايــة وينفــذوا کافــة التعــديالت علــى رأيــه. يبــدو أّن هــذا الضــرب مــن حتــت إ
  األعمال العلمية املشرتکة سيؤدي إلی اجلودة والتحسن الکّمي والکيفي للمقاالت.

  مدى مشارکة الکاتبين من مؤسسة واحدة ومؤسسات مختلفة :قائمة الرقم الخامس
 بالمئة عدد طريقة مشارکة
 74/62 32 مؤسسة واحدة
 26/37 19مؤسسات مختلفة

 100 51 اإلجمالي
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مؤسسة واحدة

مؤسسات مختلفة

۶٢٫٧

٣٧٫
٢۶

  
  مدى مشارکة الکاتبين من مؤسسة واحدة ومؤسسات مختلفة :الرسم البياني الرقم الرابع

  علي حسب عدد الکاتبين الجامعات والمؤسسات المشارکة في المقاالت 2.5
جامعة ومرکز علمـي يف کتابـة املقـاالت. قـد تطرقنـا يف  39أظهرت النتائج بأنه قد اشرتک 

يف املئــة مــن الکــاتبني  57/31هــذا اجملــال الــی مجيــع أمســاء الکــاتبني املکتوبــة يف املقــاالت. 
والدراسات الثقافية،  اإلنسانية العلوم أکادميية(ثلث منهم تقريبا) من جامعة تربية مدرس و 

األمر يعترب مـن سـلبيات اجمللـة. ومـن جانـب آخـر مل تشـارک کثـري مـن اجلامعـات مثـل هذا 
أبــدا وجامعــات مثــل فردوســي، کيالن،کردســتان،  وبلوچســتان مسنــان، ايــالم، سيســتان

و ... هلـا مشـارکة ضـعيفة يف تـأليف مقـاالت اجمللـة. مـن ء الشهيد مدين بأذربيجـان والزهـرا
ول علمية متنوعة مرتبطة مبوضوع احلضارة اإلسالمية. الواضح أّن للمؤسسات املختلفة حق

فبإمکان اجمللة أن تستفيد من هذه القابلية العلمية املتوفرة عند کتـاب اجلامعـات املختلفـة. 
جدير بالذکر أن تفرَق اجلامعات من جهة النوع (احلکومية، احلـرة وبيـام نـور) هـو مقبـول 

مــن کتــاب جامعــات الــدول العربيــة ملشــارکة يف يف اجمللــة ولکــن مــن املتوقــع أن تــدعو اجمللــة 
تــــأليف املقــــاالت لکــــي يرتفــــع مســــتواها الــــدويل. وکــــذلک بإمکــــان اجمللــــة أن تطلــــب مــــن 

هــــذه اجلامعــــات أن يشــــرفوا علــــى مقــــاالت اآلخــــرين وينقحوهــــا وحيکموهــــا لتزايــــد   أســــاتذة
  العلمية.  کيفيتها
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  لمقاالتالجامعات والمؤسسات المشارکة في ا :قائمة الرقم السادس

عدد جامعةعدد جامعةعدد جامعةعدد جامعة

جامعة تربيت 
 1جامعة الزهرا 4جامعة اراک25 مدرس

العلوم 
واملعارف 
 القرآنية

1 

 4جامعة لرستان23 آکادميية
جامعة احلرة 

 1 مسنان
 جامعة
 1 کردستان

جامعة 
 3جامعة عالم14 اصفهان

جامعة احلرة  
 1 گرمسار

جامعة 
 1 الفردوسي

 جامعة
جامعة اديان 10 خوارزمي

 1جامعة ياسوج 3 و مذاهب
جامعة احلرة 
 1 قائم شهر

 9جامعة طهران
جامعة 

الشهيد مدين 
 بأذربيجان

2 
جامعة 
 دائرةاإلذاعة
 والتليفزيون

1 
جامعة احلرة 
 1 جريفت

 6جامعة بوعلي
جامعة  

 1جامعة کيالن 2کنمتس آملان
جامعة باهنر  
 1 کرمان

 جامعة پرديس
 5 فارايب

جامعة احلرة 
 2 قم

جامعة احلرة 
 1 آبادان

وزارة التعليم و 
 1 الرتبية

جامعة خليج 
 5 فارس

جامعة احلرة  
 1 کامشر

جامعة پيام 
 3 دون عنوان 1 نور

جامعة شهيد 
  4ران

جامعة احلرة 
 1 جنف آباد

جامعة 
 یمصطف
 العاملية

1 --- - 

جامعة 
الشهيد 
 البهشيت

4 
جامعة احلرة 

 1 تربيز
مرکز املواهب 
 - --- 1العاملية للبناب
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  أکثر الکاتبين إنتاجاً  2.6
والرسـوم البيانيـة. وأظهـرت  القائمـة املؤشر التايل هو الکاتبون األکثر إنتاجا وأشري إليه يف قالـب

 4هـــم الکـــاتبون األکثـــر إنتاجـــا مـــع قـــيس آل قـــيس وخليـــل بـــرويين ونعـــيم عمـــوري النتـــائج بـــأن 
مقــاالت. جــدير بالــذکر أّن هــذا اإلحصــاء يتعلــق بســبع ســنوات. ويبــدو أّن طبــع املقــاالت مــن 

  هوالء الکتاب طوال هذه السنوات السبعة امر طبيعي.

  أکثر الکاتبين في اإلنتاج: قائمة الرقم السابع
 بالمئة عدد مقاالت الکاتبون

 68/2 4 قيس آل قيس
 68/2 4 خليل برويين
 68/2 4 نعيم عموري

 01/2 3حممدرضا ابن الرسول
 01/2 3 کربى روشنفکر
 01/2 3 زاده عيسى متقي

 01/2 3معصومة نعميت قزويين

  
  أکثر الکاتبين في اإلنتاج :الرسم البياني الرقم الخامس
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  عدد مقاالت أعضاء هيئة التحرير 2.7
املوضوع اآلخر الذي تطرقنا إليـه يف البحـث احلاضـر هـو عـدد مقـاالت األعضـاء احملرتمـني هليئـة 

مقالة من أعضاء هيئة التحريـر وهـو يشـکل 14حترير اجمللة وأشرنا إليها بصورة مفصلة. قد طبع 
يف املئة من جمموع املقاالت وهو يبدو متوسطا مقبوال. تظهر النتائج بـأن بعـض أعضـاء  38/9
ة التحريـــر لـــيس هلـــم أّي مشـــارکة مـــع اجمللـــة ومـــن جانـــب آخـــر ثالثـــة مـــن هـــؤالء األعضـــاء هيئـــ

احملرتمــني مــن أکثــر الکــاتبني إنتاجــا. يقــرتح أن يعــّني عــدد املقــاالت ألعضــاء هيئــة التحريــر لکــي 
  اليتجاوز من قدر معني.

  عدد مقاالت أعضاء هيئة التحرير :قائمة الرقم الثامن

 بالمئةعدد اسم مئةلباعدد اسم
 68/2 4 قيس آل قيس 67/0 1 وند صادق آئينه

 01/2 3 کربي روشنفکر 01/2 3معصومة نعميت قزويين
 67/0 1 نيا باقر طاهري علي - - اللهي آيتمحيدرضا 

 - - سيدعلي مريلوحي - - ابوالقاسم رادفر
 67/0 1 فريوز حريرچي 67/0 1 علريضا مريزاحممد

 
  عدد مقاالت أعضاء هيئة التحرير :الرسم البياني الرقم السادس
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  کثرة الموضوعات المبحوثة عنها في المجلة 2.8
املؤشـــر التـــايل يف هـــذا البحـــث هـــو کثـــرة املوضـــوعات املبحوثـــة عنهـــا يف مقـــاالت هـــذه اجمللـــة. 

هلــذه اجمللــة يرغبــون يف تظهــر النتــائج بــأن الکــاتبني وأعضــاء هيئــة التحريــر واحملکمــني احملرتمــني 
اجتــــاه النقــــد وحتليــــل النصــــوص. وهــــذان املوضــــوعان احتــــل جانبــــاً ضــــخماً بــــني املوضــــوعات 
املوجــودة يف اجمللــة. اللســانيات وحتليــل النثــر مــن املوضــوعات األخــرى الــيت رغبــت اجمللــة فيهــا. 
لــة والنقطــة املهمــة الــيت جتلــب النظــر هــي أنــه کــان هنــاک خلــط املوضــوعات يف موضــوع مقا

واحدة وحاولنا دراسة موضوعها الغالب. رغم اختالف املوضـوعات، هنـاک رابـط وثيـق بـني 
مجيع املوضـوعات وهـو موضـوع احلضـارة اإلسـالمية. يقـرتح أن ترسـم اجمللـة مشـروعها العلمـي 

  حلرکة جتاه االختصاص.

  کثرة الموضوعات المبحوثة عنها في المجلة    :قائمة الرقم العاشر

 بالمئةعدد موضوع بالمئةعدد موضوع

 96/5 5 تاريخ اإلسالم1347/15 حتليل الشعر

 76/4 4تعريف األشخاص1109/13 العلوم الدينية

 57/3 3 أدب العرفان 52/9 8 اللسانيات

 57/3 3األدب القصصي 33/8 7 حتليل النثر

 57/3 3 التناص 33/8 7 البالغة

 38/2 2 أدب املقاومة 96/5 5 العلوم القرآنية

 38/2 2 ج البالغة 96/5 5 األسلوبية

 19/1 1 النقد األسطوري 96/5 5 األدب املقارن
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  کثرة الموضوعات المبحوثة عنها في المجلة: الرسم البياني الرقم السابع

  تنوع المصادر المستعملة في المقاالت 2.9
واملوضــوع اآلخــر الــذي قمنــا بــه يف دراســتنا هــذه هــو تنــوع املصــادر املســتعملة يف املقــاالت وهــو 

مصـدرا ومرجعـاً يف   2353رسم بشکل القائمة والرسم البياين. أظهرت النتائج أنه قد أستعمل 
کتابة املقاالت وهي تشمل على أنواع خمتلفـة للمصـادر (الکتـاب واملقالـة و...). ونشـهد رغبـة 

ـــة قلمـــا الکـــا تبني احملرتمـــني يف الکتـــاب بينمـــا املقـــاالت العلميـــة والرســـاالت مـــن املصـــادر احلديث
يســتفاد منهــا. مــن املطلــوب أن يســتفيد الکتــاب مــن املصــادر واملراجــع احلديثــة أکثــر مــن هــذا. 
ـــة کالرســـائل واألطروحـــات  يقـــرتح أن تطلـــب اجمللـــة مـــن البـــاحثني ليســـتفدوا مـــن املصـــادر احلديث

  املواقع اإلنرتنتية أکثر من هذا.واملقاالت و 
  تنوع المصادر المستعملة في المقاالت :قائمة الرقم الحادي عشر

 بالمئة األجنبية بالمئة الفارسية بالمئة العربية المصدر
 31/1 31 24/9 217 17/77 1816 الکتاب
 38/0 9 96/1 46 83/3 90 املقالة
 - - 04/0 1 40/1 33 الرسالة

 - - 16/0 4 89/0 21 االنرتنيتاملوقع 
 16/2 51 - - 44/1 34 املرتمجة

  -  1 - - القرص املدمج
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  تنوع المصادر المستعملة في المقاالت :الرسم البياني الرقم الثامن

  متوسط عمر المصادر 2.10
واملؤشــر التــايل املطلــوب يف هــذا القســم هــو متوســط عمــر املصــادر واملراجــع. يف هــذا اجملــال مت 

 14- 8سـنوات (املصـادر احلديثـة) و 7- 1تقسيم املصادر على أساس الفواصل الزمنية بشکل 
سـنة (املصـادر القدميـة). جـدير بالـذکر أن الغـرض مـن  14سنة (املصادر املتوسـطة) وأکثـر مـن 

هـو الداللـة علـى مـدى رغبـات الکـاتبني احملرتمـني يف املقـاالت والرسـاالت واملواقـع هذا التقسيم 
االلکرتونيـــة الـــيت تنـــتج العلـــم بصـــورة حديثـــة ولکنهـــا مـــع األســـف قلمـــا وقعـــت موقـــع االهتمـــام. 

  يف املئة من مصادر هذه املقاالت من املصادر القدمية. 94/81وتظهر النتائج أّن 

  توسط عمر المصادرم :قائمة الرقم الثاني عشر
 بالمئة عدد متوسط العمر

1-7 133 66/5 
8-14 292 40/12

94/81 1928 14أکثر من 
 100 2353 اإلمجايل
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  متوسط عمر المصادر :الرسم البياني الرقم التاسع

  . النتائج3
کاتبـا مـن الرجـال 104مقالة وتظهـر النتـائج أن  84عددا مطبوعا من هذه اجمللة،  13طبع يف 

کاتبة من النساء أسهموا يف کتابة هذه املقاالت. وأن الغالبية املئوية من الشـهادات تتعلـق 48و
عضــــوا مــــن هيئــــة التــــدريس بــــني  103بالکــــاتبني الــــذين حيملــــون شــــهادة الــــدکتوراه. وحضــــور 

کاتبــــا بشــــهادة   49ذلک مشــــارکة الکــــاتبني يــــدل علــــى انتبــــاههم اخلــــاص إىل هــــذه اجمللــــة. وکــــ
م مـــــع األعضـــــاء احملرتمـــــني للهيئـــــة  الـــــدکتوراه وطالـــــب الـــــدکتوراه واملاجســـــتري يـــــدل علـــــى تعـــــاو

 51مقالـة کتبـت بصـورة انفراديـة و 33التدريسية يف اجلامعات. واکتشـف بدراسـة املقـاالت أّن 
دليــل علــى مســتوى  يف املئــة مــن املقــاالت املشــرتکة 7/60مقالــة کتبــت بصــورة مشــرتکة. ووجــود 

مقالــة  32مقالــة الــيت کتبــت مشــارکة،  51وســيع مــن املشــارکة التأليفيــة بــني الکــاتبني. وأّن مــن 
مقالـــة مـــن الکـــاتبني الـــذين قـــد تعـــاونوا معـــا مـــن 19منهـــا مـــن الکـــاتبني مـــن مؤسســـة واحـــدة و

ئــة يف امل 57/31جامعــة ومرکــز علمــي يف کتابــة املقالــة.  39املؤسســات املختلفــة. وقــد شــارکت 
مــن جممــوع الکــاتبني (ثلــث مـــنهم تقريبــا) مــن جامعــة تربيـــة مــدرس وأکادمييــة العلــوم االنســـانية 
والدراســات الثقافيــة. أظهــرت النتــائج أن قــيس آل قيس،خليــل بــرويين ونعــيم عمــوري کــانوا هــم 

مقالـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التحريـــر وهـــذا  14مقـــاالت. قـــد طبـــع  4أکثـــر الکـــاتبني إنتاجـــا مـــع 
يف املئـة مـن جممـوع املقـاالت وهـو يبـدو متوسـطا مقبـوال. ونصـف مـن املقـاالت  38/9يتشـکل 
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مصدرا يف العموم وهـو يشـمل علـى أنـواع  2353يف جمال النقد وحتليل النصوص. قد استعمل 
 54يف املئــة و 1/28خمتلفــة مــن املصــادر. ومتوســط اســتفادة کــل مقالــة مــن هــذه املصــادر کــان 

مقالـة منهـا هلـا مصـادر أکثـر مـن  30قل من املتوسـط املـذکور ومقالة من املقاالت هلا مصادر أ
املتوسط املذکور. وتظهر النتائج أن أکثر من ثلث مصادر هـذه املقـاالت، مـن املصـادر القدميـة 

  سنة. 14والفاصلة الزمنية بني طبع املقاالت واملصادر تفوق 
  

  المصادر
املعــــارف الطبيــــة لإلســــالم  التحليــــل احملتــــوي ملقــــاالت اجمللــــد األول لــــدائرة « .ش)1391زاده، فهيمــــة ( ابــــراهيم

  .2، العدد 3، سنة جملة الطب التقليدي لإلسالم وإيران، »وإيران
التحليـل االقتباسـي وعالقـات املشـارکة يف الکتابـة « .ش)1392والدن فتحـي ( ،أمحدي، محيد، علـي سـليمي
ـــااحملکمـــة لل -  ملقـــاالت اجمللـــة العلميـــة  1(املطلـــوب: العـــدد » جمعيـــة العلميـــة اإليرانيـــة للغـــة العربيـــة وآدا

ا)، 20  حىت  .29، ش 9، س اجمللة العلمية احملکمة للجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا
  ، طهران: وکالة اإلعالن عن مکتب تنسيق العالقات العامة يف البالد.حتليل حمتواش). 1380بديعي، نعيم (

دراســة اجملــرى واحملتــوى ملقــاالت املطبوعــة يف جملــة معتمــدة يف « .ش)1394زاده، نــرمني وحيــىي خســروي ( حســن
 .2، العدد 3، اجمللد فصلية بيئة العمل، »2014حىت  2005جمال فاتورات إنسانية وبيئة العمل بني سين 

دراســـــة إنتـــــاج العلمـــــي جلامعـــــة جـــــيالن للعلـــــوم الطبيـــــة يف موقـــــع « .ش)1395خليلـــــي، مالحـــــت وآخـــــرون (
 .98، العدد 25، اجمللد جملة جيالن للعلوم الطبية، »االستشهادي اسکوبوس مبعايري التقييم العلمي

 ، طهران: فرهنک معاصر.مفردات األدب التوصيفية. ش)1382رضايي، عربعلي (
دراســات علــم املعلومــات ومعرفــة العلــم « .ش)1393مکي (وصــبا ســيا ،لــو عصــارة، فريــدة، عبداحلســني فرج

  .2، السنة األوىل، رقم جملة کاسبني للتقييم العلمي، »يف ايران: حتليل احملتوى
التحليـــل احملتـــوي « .ش)1390قهنويـــة، حســـن، فريـــدة موحـــدي، حممدحســـني يارحممـــديان، ســـيما عجمـــي (

إدارة معلومـــات ، »کمـــة إلدارة معلومـــات الســـالمةواالقتباســـي للمقـــاالت املطبوعـــة يف اجمللـــة العلميـــة احمل
  .1، العدد 8، سنة السالمة

التحليل احملتوي ملقـاالت جمـالت احملکمـة « .ش)1393ونرجس سرلک ( ،راد، فاطمة، مهدي حممدي کرامي
 .23، العدد 7، سنة فصلية حماسبات املديرية، »1392- 1387للمحاسبة والنقدية املطبوعة بني سين 

ــــة للمجــــالت العلمــــي يف « .ش)1381منــــوجهر (حمســــين،  دراســــة موضــــوعات العالقــــات الداخليــــة واخلارجي
  .39، العدد حبوث علم املکتبات واملعلومات األکادميية، »ايران



 131...    من منظارآفاق احلضارة اإلسالمية دراسة مقاالت جملة 

التحليــل االقتباســي ملقــاالت الفصــلية العلميــة احملکمــة للنقــد « .ش)1394بور ( مــرويت، مرضــية وســعيد حســام
 .32، العدد 8، مرحلة لية النقد األديبفص، )»28- 1األديب (األعداد 

  ، طهران: آکاه.معجم معني .ش)1388معني، حممد (
معـــايري تقيـــيم اجملـــالت العلميـــة علـــى مســـتوى « .ش)1392ومعصـــومة کـــامران ( ،مريزايـــي، إهلـــام، أمـــري غـــائيب

تنظــــيم جملــــة املطالعــــات الوطنيــــة للمکتبــــات و ، »الــــوطين والــــدويل: رؤيــــة رئــــيس التحريــــر وموظفــــو اجمللــــة
  .24، العدد املعلومات

التحليـل التقريـري للمقـاالت املنشـورة جمللـة اجلمعيـة « .ش)1387وعلي سليمي ( ،مريزايي، فرامرز، خليل برويين
ا ا، »العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا   .10، العدد جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا


