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تحليل لمقاالت هجلة «دراسات فی اللغة العزبية وآدابها»
تاریخ الوصول11/12/15 :

هزضية کهنذل جهزهی

*

تاریخ القبول12/3/11 :

الملخص
تْذف ّزُ الذساسٔ ئلٖ ٍػن الومبالت الوٌشَسٍٓ ،دساسٔ ووّ٘ٔ لومبالت هدلٔ «دساسابت
فٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» هٌز هبم  2010حتٖ  2013م .لذ اًدضت الذساسٔ هلٖ أساب
اسلَة تحل٘ل الوحتَٕ ٍتحل٘ل االستشْبد الوشخواٖ لْازُ الودلأٍّ .ازاى الـشٗمابى
ٗوتجشاى ثولن الججلَ٘هتشٗمب .تشتول اّذاف ّزُ الذساسٔ هلٖ المسوبى :لسن االٍل ٗتٌبٍل
تحذٗذ التفشق الوَػَهٖ حست هلخض الومبالت ٍولوبتْب الذل٘ل٘ٔ لىل الومبلأٍ ،لسان
الثبًٖ ٗشتول هلٖ تحل٘ل االستشْبدات الوشخو٘ٔ حست الوشاخان ٍالوٌابثن .أدآ خوان
الووـ٘بت ّٖ هشبّذٓ الَثبئك ٍئهذاد الفْبس االٍلٍ٘ٔ .الوٌ٘ٔ االحظبئ٘ٔ لْازُ الذساسأ
تشول  14أهذاد هي هدلٔ «دساسبت فٖ اللغأ الوشث٘أ ٍآداثْاب» هٌاز هابم  2010ئلاٖ
ٍ ،2013الٌوَرج االحظبئٖ لْب ٗشتول هلٖ  93همابال هٌشاَسا فاٖ ّازُ ا هاذاد هاي
الودلٔ.
الکلمات الذليلية :تحل٘ل الوحتَٕ ،االستشاْبد الوشخواٖ ،هدلأ دساسابت فاٖ اللغأ
الوشث٘ٔ ٍآداثْب.

* هؼَ ّ٘ئٔ التذسٗس لوشوض االستشْبد الوشخوٖ لولَم الوبلن االسالهٖ (.)ISC

Kohandel@isc.gov.ir
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التمهيذ
تحل٘اال الوحتاإَ)ٍ (Content Analysisتحل٘اال االستشااْبد الوشخوااٖ )Citation
ّ (Analysisوااب هااي أدٍات الججلَ٘هتشٗمااب)ّ( (Bibliometricsااٖ هدوَه أ ا ساابل٘ت
االحظبئ٘ٔ ٍالم٘بسبت الىوّ٘ٔ الوستخذهٔ فٖ دساسٔ الخظابئض الج٘بً٘أ ل ًتابج الفىاشٕ)
ٍّزُ الذساسٔ تتٌبٍل تحل٘ل الوحتَٕ ٍاالستشْبد الوشخواٖ للومابالت الوـجَهأ هٌاز
سٌٔ  2013 – 2010لودلٔ «دساسبت فٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» فٖ لسن االٍل هاي ّازُ
الذساسٔ تن تم٘٘ن هَػَهبت ول الومبالت الوٌتشاشٓ هاي اهاذاد  14 – 1حسات تحل٘ال
الوحتاإَ الوَػااَهٖٗ .و اذّ تحل٘اال الوحتاإَ هااي أدآ الجحااَ ٍتحل٘اال الوولَهاابت
الوستخذهٔ فٖ ا هوبل الجحَث٘ٔ ٍالوولَهبت٘ٔ فٖ ػَء الووبلدٔ االحظبئ٘ٔ Weaver and
ٗ oppermanمظذ ثتحل٘ل الوؼوَى الم٘بم ثذساسٔ هَػَه٘ٔ ،و٘ف٘ٔ ٍوو٘أ للوحتَٗابت
أٍ الوؼبه٘ي ،هن تظٌ٘ف الذالالت الوَػَهبت٘ٔ ػوي فئبت سئ٘سا٘ٔ أٍ فشه٘أ ،أٍ ػاوي
همَالت تظٌ٘فٍ٘ٔ ،تدو٘وْاب تحات ت٘وأ أٍ فىاشٓ هوٌ٘أ(حوضإٍ12011 ،م .)27:أهاب
ٗتٌبٍل المسن الثبًٖ هي الذساسٔ تحل٘ل االستشاْبد ٍاالستشاْبد الوشخواٖ ثووٌاٖ أّان
هول٘ٔ فٖ الم٘بسبت الججلَ٘هتشٗم٘ٔ ٗوىي هي ؿشٗمْب تم٘٘ن الواإلف٘ي ٍاًتابخْن الولواٖ،
ٍتاااأث٘شّن الوتجااابدل فاااٖ هدااابلْن الولواااٖ ٍتم٘ااا٘ن الوٌشاااَسات التاااٖ تٌشاااش
اًتبخْن(خل٘فٔ1997،م.(12:
اهمية البحث
ئىّ الومبالت الجحث٘ٔ التٖ تٌشش فٖ الودالت الولو٘ٔ هي أثشص ساوبت التماذم الولواٖ
ٍالح٘بت الجحث٘ٔ فٖ ا ٍسبؽ الولوًٍ٘ٔ ،لشا ئلٖ الذٍس الْابم للوداالت فاٖ هدابل الولان
فوي الؼشٍسٕ أى ٗاتنّ تم٘ا٘ن الولواٖ للوداالت ٍتحل٘ال هحتَٗبتْاب لتحسا٘ي و٘ف٘أ
الودالت .هدلٔ «دساسبت فٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» فظل٘ٔ هلو٘ٔ هحىؤ طذس الوذد ا ٍل
هٌْب هبم 2010مٍ ،تٌتشش همبالتْب ثبللغٔ الوشث٘ٔ .لمذ تلخّظات هدابالت اّتوابم الذٍسٗأ
ف٘وب ٗلٖ :ا ثحب ٍالذساسبت االدث٘أ ،الومابالت الفىشٗأ التحل٘ل٘أ ،الذساسابت التبسٗخ٘أ
ٍالٌمذٗٔ ٍالجالغ٘ٔ ،هلن اللغٔ ٍا دة الومبسى.
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اهذاف الذراسة
تسوٖ الذساسٔ ثشىل هجبشش ئلٖ تحم٘ك ا ّذاف التبل٘ٔ:
 تحذٗذ أوثش تغـ٘ٔ الوَػَهبت التٖ ْٗتنّ ثْب الىتّبة فٖ وتبثٔ الومبالت. تحذٗذ اًتسبة هإلفٖ الومبالت. تحذٗذ هذد االستشْبدات الوشخو٘ٔ التٖ تستشْذ ثْب الودلٔ. تحذٗذ الوٌبثن التٖ استخذهت هإلفٖ الومبالت فاٖ الوشاخان(الىتات ،الوداالت،الٌذٍات ،الشسبئل ٍ.)...
 تحذٗذ لغٔ االستشْبدات الوشخو٘ٔ هي ح٘ث اللغٔ الفبسس٘ٔ ٍالوشث٘أ ٍاالًىل٘ضٗأٍالوجشٗٔ.
 -تحذٗذ الشتجٔ الولو٘ٔ لىتّبة الومبالت(االستبر ،استبر الوشبسن ٍ .)...

هنهج الذراسة
توتوذ ّزُ الذساسٔ هلٖ الوٌْح الَطفٖ التحل٘لٖ لَطف ٍسطذ التحل٘ال الوَػاَهٖ،
ٍأٗؼب تحل٘ل االستشْبدات الوشخو٘ٔ لوذد  93الومبلٔ الوـجَهٔ فٖ هدلٔ «دساسابت فاٖ
اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» فٖ سٌَات 2013-2010م.
قسن االول :تحليل المحتىی المىضىعی
ٗحتَٕ هدلٔ «دساسبت فٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» هلٖ حظش هولَهبت الودلٔ هي الواذد
االٍل الزٕ طذس فٖ هبم  2010م ٍ حتٖ هاذد الشاثان هشاش هابم 2013مٍ .لاذ تانّ حظاش
هحتَٗبت الودلٔ ٍتحم٘ك هَادّب تحم٘مب ثجلَغشاف٘ب ثبلٌساجٔ لوٌابٍٗي الوَػاَهبتٍ ،ستّجات
الوَػَهبت ٍفمب لتبسٗخ كَْسّب فٖ الودلٔ ،ثن طٌّفت هَاد الودلٔ لالهذاد(ٍ )1-14وتجت
هٌبٍٗي الوَػَهبت حست هشبّذٓ الىلوبت الذل٘ل٘ٔ ٍهلخظبت فٖ ول هاذد هاي الومبلأ
هي أخل تحذٗذ الودبل الوَػَهٖ؛ ٍأٗؼب روش وبتت ول الومبلأ ٍالواذد الازٕ ًشاش ف٘اِ
الومبلٔ ٍسٌٔ طذٍس الوذد(خذٍل الومبالت).
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جدول الهقاالت
الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

1

الخـبة الٌمذٕ
هٌاااذ لاااَٗس لـ٘فااأ ثاااشّن،
هَع الوفابّ٘ن خبهؤ تششٗي
ٍاالخشاءات

1

2

فبهل٘ٔ التحل٘ال اثتسااابم احواااذ
الجالغاااٖ فاااٖ حوااذاى ،خبهواأ
تششٗي
الٌمذ الفٌٖ

1

3

اّو٘ااأ الاااذٍس هحوااذ اثااشاّ٘ن
خل٘فٔ شَشتشٕ،
الَك٘فٖ لم٘ب
الشااااجِ فااااٖ خبهوااأ شاااْ٘ذ
الذس الٌحَٕ ثْشتٖ

1

4

ًبٕ الشٍهٖ فاٖ
لْاااابٓ الشااااوش
الوشثٖ الحاذٗث ٍف٘ااك ساال٘ـ٘ي،
ال ٗشااذٍ الٌاابٕ خبهؤ تششٗي
ئال هٌذهب ٗىاَى
فبسغب

1

5

6

1

23

47

63

 2010هلن الٌمذ

2010

2010

2010

الجالغٔ ٍ
الٌمذ

الظشف
ٍالٌحَ

االدة
الووبطش

شوشٗٔ التىاَٗي
الجااذٗوٖ لااذٕ ثثٌ٘اأ ساال٘وبى،
هجاااذ المااابّش خبهؤ تششٗي
الدشخبًٖ

1

75

2010

هلن
الجالغٔ

تلمٖ الظَسٓ فٖ فشاهشص ه٘شصاٗاٖ،
لظاا٘ذٓ اٗااَاى خبهوااأ ثاااَهلٖ

1

103

2010

االدة
المذٗن
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

وسااااااااااشٕ سٌ٘ب ّوذاى
للجحتااشٕ (هااي
الشؤٗاأ الجظااشٗٔ
ئلااااٖ الشؤٗاااأ
الفىشٗٔ)

7

تااااابسٗخ االدة
ّااابدٕ ًلاااشٕ
الومااابسى فاااٖ
هااٌلن ،خبهواأ
اٗاشاى (الجحاَ
ثاااَهلٖ ساااٌ٘ب
الومبسًااااااااأ
ّوذاى
ًوَرخب)

1

8

ًمذ لحىان اثاي هحوااااذ ًجااااٖ
ّشبم هلٖ اثاٖ احوااذٕ ٍ هلااٖ
ح٘بى فٖ ػاَء ساال٘وٖ ،خبهواأ
الشاصٕ
آسائِ الجالغ٘ٔ

2

9

اثااشاّ٘ن هحوااذ
اللَاّش الظَت٘ٔ
الجااات ،خبهوااأ
هٌذ س٘جَِٗ
تششٗي

2

19

10

اًَام الجذٗن فاٖ هلااااٖ ح٘ااااذس،
الوظش الوولَوٖ خبهؤ تششٗي

2

49

11

هحوااذ خبلاابًٖ،
خبهوااااااااااأ
اطفْبى/سػب هبهش
خبهوااأ ه٘لااأ
الدضائش

2

الواااااااا اٌْح
الس٘و٘بئٖ :آل٘ٔ
همبسثٔ الخـابة
الشاااااااااوشٕ
الحاااااااذٗث ٍ

125

1

63

2010

2010

االدة
الومبسى

الٌمذ ٍ
الجالغٔ

 2010هلن اللغٔ

2010

2010

هلن
الجالغٔ

االدة
الووبطش
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

اشىبل٘بتِ

12

ًفس٘ٔ الوتٌجاٖ
ٍ سوذٕ ٍ اثشّب طبدق هساىشٕ،
فااٖ حىوتْوااب خبهؤ سوٌبى
الشوشٗٔ

2

13

خوبل٘ٔ تَك٘اف
الوظاااااـلحبت
الظاااااااااشف٘ٔ
ٍالٌحَٗاااااأ ٍ
الوشٍػاا٘ٔ فااٖ
لضٍه٘اااااااابت
الووشٕ

هْااذٕ هسااجَق،
هلٖ ثبلش ؿبّشٕ
ً٘اااب ٍ هْاااذٕ
تشوبشًَذ خبهوأ
ثاااَهلٖ ساااٌ٘ب
ّوذاى

2

14

كبّشٓ التٌابٍة
اللغااإَ ثااا٘ي
الوشتمبت الذالٔ هبلاااه ٗح٘اااب،
هلٖ الفبهل٘أ ٍ خبهؤ تششٗي
الوفوَل٘اااااأ ٍ
الوظذس

2

15

16

85

105

123

2010

2010

2010

االدة
الومبسى

الظشف
ٍالٌحَ ٍ
الوشٍع

الظشف
ٍالٌحَ

لااااان ٍ لواااااب
ٗااااًَس هلااااٖ
الدبصهتااااابى ٍ
ٗااًَس ،خبهواأ
دالالتْوااب فااٖ
تششٗي
المشآى الىشٗن

2

49

2010

الظشف
ٍالٌحَ

ساااٌ٘ٔ طااابل  :لـف٘اأ اثااشاّ٘ن
هَلااان الشاااوش ثاااشّن ،خبهوااأ

3

1

2010

االدة
الحذٗث
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

ٍداللٔ االختالف تششٗي

17

اسااس ًحَٗاأ ٍ
لغَٗاااأ فااااٖ اثتسااابم احواااذ
التفى٘ش الجالغاٖ حوااذاى ،خبهواأ
هٌذ هجذ المابّش تششٗي
الدشخبًٖ

3

18

هااٌْح المبػااٖ
الدشخاابًٖ فااٖ هلٖ صائاشٕ ًٍاذ،
الااااذفبم هااااي الدبهؤ االسدً٘ٔ
الوتٌجٖ

3

19

آل٘اابت الااٌض ٍ
ٍف٘ااك ساال٘ـ٘ي،
فبهل٘بت هب لجل
خبهؤ تششٗي
التٌبص

3

20

فااااٖ سحاااابة
ح٘ذس الشا٘شاصٕ،
االستشااااااْبد
خبهواأ الخلاا٘ح
االدثااٖ ثبشااوبس
الفبسسٖ
الىو٘ت

3

21

ٍلفاااابت هاااان
شااابوش هااابهشٕ،
هاازوشات ثحاابس
خبهؤ سوٌبى
لوحوذ الفبٗض

3

22

هااي اسااتذسن هلااااٖ اطااااغش
الجحش الوتذاسن لْشهاابًٖ همجاال،
هلااال الجحاااَس خبهواأ الخلاا٘ح
الفبسسٖ
الخل٘ل٘ٔ

3

23

53

67

80

113

145

2010

2010

الٌحَ
ٍالجالغٔ

الٌمذ

االدة
2010
الوولَوٖ

2010

2010

2010

االدة
المذٗن

االدة
الووبطش

هلن
الوشٍع
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

23

دٍس المشٌٗٔ فاٖ
هحوااذ اثااشاّ٘ن
داللااأ طااا٘غٔ
الجااات ،خبهوااأ
الحاااذ فاااٖ
تششٗي
الوشث٘ٔ

3

24

سل٘ٔ سساتن واَس
هاله الومبٍهأ هلىاااٖ ،خبهوااأ
فاااااٖ شاااااوش الضّاااشاء /اه٘اااش
اثااااٖالمبساااان فشٌّاااي ً٘اااب،
خبهوااأ تشث٘ااات
الشبثٖ
هذس

4

25

لشاءٓ فٖ لظ٘ذٓ
لوبصس  1962فٖ هلٖ صائاشٕ ًٍاذ،
ػاااَء ًلشٗااأ الدبهؤ االسدً٘ٔ
تحل٘ل الخـبة

4

26

هشىلٔ االغتشاة
حبهااذ طااذلٖ ٍ
االختوبهٖ فاٖ
هجذاهلل حساٌٖ٘
الوىاابى الؼااذ
خبهوااأ تشث٘ااات
لشاءٓ فٖ سٍاٗأ
هولن
الحٖ الالتٌٖ٘

4

27

همبسًااأ ثااا٘ي
الشاااااااشح٘ي الْاااِ طاااف٘بى ٍ
الشاااااااْ٘شٗي هحوذ سػاب اثاي
لاللف٘اأ شااش الشسَل
اثي هم٘ل ٍشش

4

172

1

23

35

59

2010

2011

2011

2011

2011

هلن
الظشف
ٍالٌحَ

االدة
الحذٗث

االدة
الحذٗث

االدة
الووبطش

االدة
الومبسى
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

السَ٘ؿٖ
28

هشاثٖ هتون ثي هاااذًبى هحواااذ
ًَٗشٓ دساسٔ فٖ احواااذ ،خبهوااأ
التبسٗخ ٍالشوش تششٗي

4

29

اثش لظٔ سل٘وبى
(م) ٍ هلىٔ سجب
هلاااٖ ًلاااشٕ،
فٖ غضل٘أ 216
خبهؤ لشستبى
دٗااَاى حاابفق
الش٘شاصٕ

4

30

همذهااأ فاااٖ
ٗااااًَس هلااااٖ
الَلف ٍاالثتاذاء
ٗااًَس ،خبهواأ
هظااااااـلحبتِ
تششٗي
ٍهاللتِ ثبلٌحَ

4

31

التااشا الااذٌٖٗ
هحوااذ خبلاابًٖ
فٖ شوش ساو٘
اطفْبًٖ ٍ هاشٗن
المبساان شاابهش
خالئااٖ داًش ا بُ
الومبٍهاااااااأ
اطفْبى
الفلسـٌ٘٘ٔ

5

32

دساسااأ اّااان
هحواااااذاثشاّ٘ن
ػااااااااااَاثؾ
خل٘فااااااااااااِ
تشااااااااخ٘ض
الشَشاااااااتشٕ،
الم٘ب الظح٘
خبهواأ الشااْ٘ذ
(فاااٖ الاااذس
ثْشتٖ
الٌحَٕ)

5

91

139

165

1

29

2011

2011

2011

2011

2011

االدة
المذٗن

االدة

الظشف
ٍالٌحَ

االدة
الووبطش

الظشف
ٍالٌحَ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

33

االهدبص الج٘ابًٖ
للمااشآى الىااشٗن
آفشٗي صاسمً /بدٗب
هااااي خااااالل
دادثاااَس خبهوااأ
اسلَث٘ٔ االًضٗب
ش٘شاص
دساسٔ ٍطف٘ٔ –
تـج٘م٘ٔ

5

34

الشخظااااااا٘ٔ
الَْ٘دٗاأ ثاا٘ي حَسٗااأ هحواااذ
التمبثل ٍالتؼابد حواااَ ،خبهوااأ
فااٖ هسااشح٘ٔ تششٗي
االغتظبة

5

35

المظاأ المظاا٘شٓ
الووبً٘ااااااااأ
هحوااذ هشٍشاا٘ٔ،
الووبطااااااااشٓ
خبهؤ تششٗي
(الشٗااااااااابدٓ
ٍالتبط٘ل)

5

36

تااابهالت فاااٖ
فاابسٍق اثااشاّ٘ن
الفىااش الٌمااذٕ
هغشثااٖ ،خبهواأ
هٌااااذ ًاااابصن
تششٗي
الوالئىٔ

5

37
38

51

85

125

151

2011

2011

2011

2011

الٌمذ

الٌمذ

االدة
الووبطش

االدة
الووبطش

هلاابّش االثااذام هحوذ هَسَٕ ٍ
فٖ هاذائ اثاٖ شااابوش هااابهشٕ،
خبهؤ سوٌبى
توبم

5

173

2011

االدة
المذٗن

لؼاابٗب الوىاابى َٗساااف حبهاااذ

6

1

2011

االدة

تحلیل لمقاالت مجلة «دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» 2: /

الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع
الووبطش

ثااا٘ي الااازاوشٓ خااابثش ،خبهوااأ
ٍالشؤٗب فٖ شاوش تششٗي
(ثذٗن طمَس)
39

هااشٗن خالئااٖ ٍ
طااَسٓ الفااش
خوفاااش دلشااابد،
فٖ الومذ الفشٗذ
خبهؤ اطفْبى

6

40

هفَْم الؼاشٍسٓ
الشااوشٗٔ هٌااذ
اّاااان هلواااابء سااابهٖ هاااَع،
الوشث٘اأ حتااٖ خبهؤ تششٗي
ًْبٗااأ الماااشى
الشاثن الْدشٕ

6

41

فاااي الولوااان:
حلماأ الَطاال
ثاا٘ي الشااوشٗي
الوشثٖ ٍالفبسسٖ

هلااااٖ اطااااغش
لْشهاابًٖ همجاال،
خبهوااأ خلااا٘ح
فبس

6

42

خوبل٘اااااااابت
االغاااشاة ثااا٘ي ًبطاا٘ف هحوااذ
االثذام ٍالتلماٖ ًبطاا٘ف ،خبهواأ
فٖ الٌمذ الوشثٖ تششٗي
المذٗن

6

43

اشاىبل التٌابص هلٖ ًدفٖ اَٗوٖ
الذٌٖٗ فٖ شوش ٍ فبؿوااِ ٗ بًااِ،
خبهؤوبشبى
خل٘ل حبٍٕ

6

25

55

77

101

139

االدة
2011
االًذلسٖ

2011

2011

2011

2011

الوشٍع

هلن
الجالغٔ

الٌمذ

االدة
الووبطش
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

44

شاااشٍؽ هوااال
اسن الفبهل فاٖ
الوشث٘اأ ،دساساأ ٗح٘اااب هبلاااه،
تـج٘م٘اأ هلااٖ خبهؤ تششٗي
الشثن ا ٍل هاي
المشآى الىشٗن

6

45

االسس الٌمذٗأ
فٖ وتبة الشوش
الوشثٖ الووبطش/
فاابسٍق هغشثااٖ،
لؼبٗبُ ٍكَاّشُ
خبهؤ تششٗي
الفٌ٘اأ للااذوتَس
هااااض الااااذٗي
اسوبه٘ل

7

46

الج٘ت المظظاٖ
حس٘ي اثَٗسبًٖ،
فااااٖ الشااااوش
خبهؤ الخَاسصهٖ
الوشثٖ

7

47

الوااااااااااٌْح
االسااـَسٕ فااٖ غ٘ثااابء لااابدسٓ،
لاااشاءٓ الشاااوش خبهؤ تششٗي
الدبّلٖ

7

48
49

171

103

1

57

2011

2011

2011

2011

الظشف
ٍالٌحَ

الٌمذ

االدة

االدة
المذٗن

ًبطاا٘ف هحوااذ
ال٘ت٘واأ تحاات
ًبطاا٘ف ،خبهواأ
الودْش
تششٗي

7

131

2011

الٌمذ

تحاااااااااَالت هحوااذ هشٍشاا٘ٔ،

7

81

2011

االدة

تحلیل لمقاالت مجلة «دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» 32 /

الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع
الحذٗث

الوَػااااااااَم خبهؤ تششٗي
الَؿٌٖ ٍالمَهٖ
فااااٖ لظااااض
هحسي َٗسف

50

التجئ٘اااش فاااٖ
المظاأ المظاا٘شٓ احوذخبساااااان
السااَسٗٔ لااشاءٓ الحس٘ي ،خبهوأ
فااااٖ لظااااض دهشك
اهتذال سافن

8

51

الم٘ن االخالل٘أ
ٍ االًسابً٘ٔ فاٖ
سااو٘حب صسٗمااٖ،
شوش اثاٖفاشا
خبهؤ دهشك
الحوااااااذاًٖ ٍ
سلَوِ

8

52

هحواااذ طااابل
ششٗف الوسىشٕ،
سخشٗٔ الوبغَؽ
خبهوااأ اهاااذاد
فاااٖ الوظااافَس
الوولو٘ي ،اهلان
االحذة
ث٘ ااذلٖ ،خبهواأ
ؿْشاى

8

53

شاابوش الواابهشٕ،
هحواااااااااااَد
خَسسااااااٌذٕ،
سااوِ٘ تشحوااٖ

8

تدبّاال الواابسف
فااااٖ المااااشآى
الىااااااااااشٗن:
اسااااتووبالتِ ٍ

1

27

51

75

2012

2012

2012

2012

االدة
الووبطش

االدة
المذٗن

االدة
الحذٗث

هلن
الجالغٔ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

اغشاػِ الجالغ٘ٔ

خبهؤ سوٌبى

54

الفبف الوالثاس
لذٕ الوبهٔ فاٖ
الماااشى الشاثااان
الْداااشٕ فاااٖ
وتاابثٖ «ًشااَسا
الوحبػااااشٓ» ٍ
«الفاااشج ثواااذ
الشذٓ» (دساسأ
هودو٘ٔ)

هااابّش ه٘ساااٖ
حج٘ااات ،هفاااشاء
سف٘اااك هٌظاااَس.
خبهؤ تششٗي

8

55

هلاااٖ وٌد٘ااابى
خٌاابسٕ ،خبهواأ
ًلااشٓ تحل٘ل٘اأ الوالهااااااااااأ
فاااٖ الفظاااَل لـجبؿجاااااابٖٗ/
ٍالغبٗاابت ثااٖ هجذاالحذ غ٘جاٖ
ٍ فشش٘ذ فشخضادُ
الوالء الووشٕ
خبهواأ للشااْ٘ذ
الوذًٖ آرسث٘دبى

8

56

57

93

119

 2012هلن اللغٔ

2012

الٌمذ
االدثٖ

هٌْد٘ااااااااأ خاااالل هشاهاااٖ،
التشخوااااااابت خبهواأ الوالهاأ
الفبسس٘ٔ للمشآى ؿجبؿجبئٖ /هْذٕ
ًبطشٕ خبهؤ لن
الىشٗن

8

147

2012

في
التشخؤ

لشاءٓ ًمذٗٔ فاٖ َٗسااف حبهااذ
وتااابة الٌماااذ خااابثش ،خبهوااأ

9

1

2012

الٌمذ

تحلیل لمقاالت مجلة «دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» 34 /

الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

الثمبفٖ للذوتَس تششٗي
هجذاهلل الغزاهٖ

58

هحوااذ اثااشاّ٘ن
دساسااأ طاااَس
خل٘فِ شَشاتشٕ
التشاااجِ٘ فاااٖ
ٍ هلااااٖ اوجااااش
الىااالم الٌجاإَ
ًَسس٘ذُ خبهوأ
الششٗف
الشْ٘ذ ثْشتٖ

9

59

التمبؿاااااااات
الوىااابًٖ فاااٖ
لظاابئذ هحوااَد
دسٍٗش الحذٗثٔ

سلِ٘ سساتن ثاَس
هلىاااٖ ،فبؿواااِ
ش٘شصادُ /خبهوأ
الضّشاء

9

60

صّاااااااشاء صاسم
لًَ٘ااابت اثاااي خفااشٕ ،طاابدق
خفبخاااااااااأ هسىشٕ ،هحتاشم
هسىشٕ /خبهوأ
االًذلسٖ
سوٌبى

9

61

التٌبص المشآًاٖ
فٖ شوش هحوَد هلااٖ ساال٘وٖ ٍ
دسٍٗااش ٍ اهاال سػااااب و٘اااابًٖ،
دًمل(دساسااأ ٍ خبهؤ ساصٕ
ًمذ)

9

62

هساااااَغبت ام اثااشاّ٘ن هحوااذ
الجبة فٖ التشا الجااات ،خبهوااأ
تششٗي
الٌحَٕ

9

25

53

77

105

133

2012

2012

هلن
الجالغٔ

االدة
الووبطش

االدة
2012
االًذلسٖ

2012

2012

الٌمذ
االدثٖ

هلن
الظشف
ٍالٌحَ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

63

هٌبطااااااااااش
الوَساا٘مٖ فااٖ
ٗح٘ااٖ هوااشٍف،
دٗااَاى ًمااَ
هلٖ خزم ًخلأ خبهؤ ساصٕ
لااااا ٗح٘ااااٖ
السوبٍٕ

9

64

تٌااابصم الااازات
السبسدٓ ًٍضٍهْب
الٖ التحشس هاي
فَصٗاأ صٍثاابسٕ،
هٌلَس التحل٘ال
خبهؤ تششٗي
الٌفسٖ لاالدة
فٖ سٍاٗأ «هاذّا
الـبئشٓ الَسل٘ٔ»

10

65

الثٌبئ٘اااااااابت
الؼذٗٔ ٍاثوبدّب غ٘ثااابء لااابدسٓ،
فٖ ًظَص هاي خبهؤ تششٗي
الوولّمبت

10

66

67

151

1

25

2012

2012

2012

االدة
الووبطش

االدة
الووبطش

االدة
المذٗن

خَوبلّ٘ٔ التىاشاس
هلااااٖ اطااااغش
فاااٖ لظااا٘ذٓ
لَْشهاابًٖ هْمِج،اال،
(خـااابة ها اي
خبهوااأ خلااا٘ح
سااَق الجـبلاأ)
فبس
لسو٘ المبسن

10

47

2012

هلن
الجالغٔ

الْدااشٓ ٍالوااشأٓ هلاااٖ وٌد٘ااابى
فااااٖ سٍاٗاااأ خٌاابسٕ ،هالهااِ

10

67

2012

االدة
الووبطش

تحلیل لمقاالت مجلة «دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» 36 /

الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

"االلالم هىاس ؿجبؿجبٖٗ ،حاَسا
الااضهي" الهلااٖ سشاااٌَ خبهوااأ
الضّشاء
ًظشاهلل

68

ه٘سٖ هتمٖ صادُ
اثي االث٘اش؛ هاي
ٍ هحوذ وج٘اشٕ
الوجمشّٗا أ الاااٖ
خبهوااأ تشث٘ااات
الٌشخس ّ٘ٔ
هذس

10

69

هجاابدٕ تولاا٘ن
الوشث٘ااااااااأ:
االسااااااْبهبت
الووىٌااااااااأ
للومبسثااااااابت
الحذٗثٔ

الدووٖ هحواَد
ثَلوشا  ،خبهوأ
الولاااه ساااوَد/
هحوااذ خبلاابًٖ
اطااااااااافْبًٖ،
داًش بُ اطفْبى/
آهاااابل فشفاااابس،
خبهوااأ تجسااأ
الدضائش

11

70

دساسٔ ًمذٗٔ فٖ سااا٘ذ هحواااذ
تسااو٘ٔ اله٘اأ هَسَٕ ثفشٍٗاٖ،
خبهؤ سوٌبى
الوشة

11

71

س٘ذسػااااااااااب
اشىبل الحٌا٘ي
ه٘شاحوذٕ ،هلٖ
الٖ الوبػٖ فاٖ
ًدفااٖ اٗااَوٖ ٍ
شوش ثاذس شابوش
ًدواأ فتحولااٖ
الس٘بة
صادُ /خبهواااااأ

11

87

105

131

151

2012

2012

2012

2012

االدة
المذٗن

تول٘ن
اللغٔ

االدة
المذٗن
ٍالٌمذ

االدة
الووبطش
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

وبشبى

72

هَاػاان اللااجس
ٍتحم٘ااك اهٌاأ
هبلاااه ٗح٘اااب،
فااااٖ الجٌاااابء
خبهؤ تششٗي
الظشفٖ ٍالشسان
االهالٖٗ

11

73

اطااال ٍفظااال لـف٘ااِ اثااشاّ٘ن
حىبٗاأ ػاا٘بم ثاااشّن ،خبهوااأ
تششٗي
الجالد

12

74

داللاأ الوااذٍل
فٖ ط٘غ االفوبل غّ٘ب ثبثَ ،خبهؤ
(دساس أ ًلشّٗ أ الفشات
تـج٘مّ٘ٔ)

12

75

اصدٍاخّ٘اأ االًااب
ٍاٙخااااش فااااٖ ٍف٘ك سل٘ـ٘ي ٍ
التىٌَٗااااااابت طاااابل ًداااان،
الشهضّٗاأ لشااوش خبهؤ تششٗي
الخوش الظَفّ٘ٔ

12

76

شاابوش الواابهشٕ،
هجااب هااشاداى،
هحوااااااااذتمٖ
سئ٘سٖ ٍ فبؿواِ
هحوَدٗااااااابى
خبهؤ سوٌبى

12

ٍطاااااااااااف
الـج٘ؤهٌاااااذ
الحلّاااااااااٖ ٍ
ٍسدصٍ  :دساسٔ
همبسًٔ

177

1

17

41

57

2012

2013

2013

2013

2013

الظشف
ٍالٌحَ

االدة
الووبطش
هلن
الظشف
ٍالٌحَ

االدة
الظَفٖ

االدة
الومبسى

تحلیل لمقاالت مجلة «دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» 38 /

الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

77

االًضٗب ْ الىتابثٖ هلاااااٖ اوجاااااش
فااااٖ الشااااوش هحسااٌٖ ٍ سػااب
الوشثٖ الووبطاش و٘اابًٖ /خبهواأ
ساصٕ
(دساسٔ ًٍمذ)

12

78

ل٘ااب خبطاا٘ٔ
تٌَم الوفاشدات
فااٖ االساالَة:
(دساسٔ تـج٘م٘ٔ
لٌوااابرج هاااي
وتبثاابت خل٘اال
خجااااااااااشاى
ٍالوٌفلاااااَؿٖ
ٍالشٗحبًٖ)

اه٘اااش هشتؼاااٖ،
خبهواااأ «آصاد»
االسااااله٘ٔ/حبهذ
طااذلٖ خبهواأ
خَاسصهٖ

12

79

سااشدٗٔ اٙخااش
فاااٖ تدسااا٘ذ
ًبدٗاااِ ٌّااابٍٕ
اسااتالة الاازات
سوذٍى ،الدبهؤ
لشا ُ ًمذٗٔ فاٖ
الوستٌظشٗٔ
سٍاٗٔ التدازٗف
فٖ الَحل

12

80

اثتسااابم احواااذ
ًلااان الظاااَسٓ
حوااااااااااذاى،
التشااجْ٘٘ٔ فااٖ
هحواااذ احواااذ
شَاّذ هي شوش
الحسااااااااا٘ي/
الْزل٘٘ي
خبهؤ تششٗي

13

85

111

135

1

2013

2013

2013

2013

الٌمذ
االدثٖ

االدة
الومبسى

الٌمذ

هلن
الجالغٔ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

81

دساسٔ أسالَث٘ٔ
للشتبثٔ التوج٘شٗٔ
هلااااٖ ث٘اااابًلَ،
فٖ «الٌوَس فاٖ
خبهؤ ٗضد
ال٘ااَم الوبشااش»
لضوشٗب تبهش

13

82

هحواااااااااااَد
خَسسٌذٕ ،هلاٖ
تحل٘اال ثالغااٖ ػ٘غوٖ ٍ ٍخْ٘ٔ
ساالَة الوّماابد السااابدات سااا٘ذ
فاااٖ خـااابة ثىااابٖٗ خبهوااأ
وتبة «سبسٓ» سااوٌبى /هحوااذ
خبلبًٖ اطفْبًٖ،
خبهؤ اطفْبى

13

83

التااأث٘ش الوشثااٖ
فٖ الفىش اللغَٕ
ٍح٘اااذ طاااف٘ٔ،
لَْ٘د ا ًاذلس
خبهؤ تششٗي
(وتاابة اللواان
أًوَرخب)

13

84

هجاااااذ هلاااااٖ
فاااا٘غاهلل صادُ،
اتدبّبت الغاضل
اثَالفؼااااااااال
هٌذ أثٖ دّجال
سػااااااااااابئٖ
الدوحٖ
خبهوااااااااااأ
الشْ٘ذ ثْشتٖ

13

17

39

93

87

2013

2013

االدة
الووبطش

هلن
الجالغٔ

االدة
2013
االًذلسٖ

2013

االدة
االهَٕ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

85

لظاا٘ذٓ المٌاابم
هلااااٖ ًدفااااٖ
هٌاااذ الشااابهش
اٗااَوٖ ،خبهواأ
الوظااشٕ أهاال
وبشبى
دًمل

13

86

تااأث٘ش أسااـَسٓ
س٘ضٗف الًَ٘بً٘ٔ
فاااٖ لظااا٘ذٓ
وت٘جااِ خااَاى
ثبلااث ٍ لظاا٘ذٓ
فاااٖ الوٌفاااٖ
للج٘بتٖ

شااْشٗبس ّوتااٖ،
خْبً ٘ش اه٘شٕ ٍ
و٘واابى طاابلحٖ
خبهؤ ساصٕ

13

87

الحاااااااااشٍف
الوسااتضادٓ فااٖ
خؾ هثوبى ؿِ؛
هَاػااااااااوْب
ٍاساااجبثْب فاااٖ
المشآى الىشٗن

هحوذ سػاب اثاي
الشسااَل خبهواأ
اطاافْبى /اهلاان
دّمبًٖ ً٘سا٘بًٖ
خبهؤ الضّشاء

14

88

دٍس حاااااااشف
الدش«فاٖ» فاٖ
طاا٘بغٔ ثوااغ
تشاو٘اات تو٘٘ااض
الٌسااجٔ«فااٖ»
ثووٌاااٖ«هاااي
ًبح٘ااأ ٍهاااي

احسبى اسوبه٘لٖ
ؿاابّشٕ ٍ شاابوش
الواابهشٕ خبهواأ
سوٌبى

14

107

129

1

19

2013

2013

االدة
الووبطش

االدة
الووبطش

 2013هلن اللغٔ

2013

الظشف
ٍالٌحَ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

ح٘ث»

89

هٌْح اثي فبس
فااٖ تبطاا٘ل هااب
صاد هلاال ثالثاأ سبهش صّ٘ش ثحشٓ،
حااشف دساسااأ خبهؤ تششٗي
ًمذٗٔ فٖ هودن
همبٗ٘س اللغٔ

14

90

التشو٘ت الّلغَٕ
للتشااجِ٘ هٌااذ
ثثٌ٘اأ ساال٘وبى،
هجاااذ المااابّش
خبهؤ تششٗي
الدشخااااااابًٖ
دساسٔ ًلشٗٔ

14

91

الجٌ٘أ السااشدٗٔ
ٍالخـاااااااابة ساااحش شاااج٘ت،
الساااشدٕ فاااٖ خبهؤ دهشك
الشٍاٗٔ

14

92

الحٌ٘ي فٖ شوش ه٘سااٖ فاابس ،
الولَن ٍالمابدٓ ؿااااالل هلااااٖ
ٍالاااَصساء فاااٖ دَٗة/خبهوااااأ
تششٗي
االًذلس

14

93

حساا٘ي و٘اابًٖ،
سو٘ذ حسبم ثاَس
ٍ ًبدٗااااااااااااب
دادثَس/خبهوااااأ

14

دساسٔ ًمذٗٔ فٖ
تَك٘اااااااااف
االسااااتشخبهبت
فٖ لظٔ الٌجاٖ

41

75

103

123

145

2013

2013

2013

الٌمذ

هلن
الجالغٔ

الٌمذ

االدة
2013
االًذلسٖ

213

الٌمذ
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الرقم عنواو المقالة

الکاتة –
انتساب الکاتة

العدد الصفحة السنة الهوضوع

َٗسااااااف (م) ش٘شاص
(دساسااأ هلا اٖ
اسااب ًوااَرج
خ٘شاس خٌ٘ت)
جذول  :1المقاالت المطبىعة لمجلة دراسات فی اللغة العزبية و آدابها هنذ سننة
.0212-0212
هي أّن الٌتبئح التٖ تَطلت ئلْ٘ب الذساسٔ فٖ لسن االٍل فْٖ ئىّ اوثش الوَػاَم فاٖ
ّزُ الفتشٓ الضهٌ٘ٔ لذ اختظت ثب دة الووبطشٍ ،ثوذّب الٌمذ ٍاالدة المذٗن ٍهلن الظاشف
ٍالٌحَ ٍهلن الجالغٔ ٍا دة الومبسى ٍهلن اللغٔ ٍهلن الوشٍع ٍتول٘ن اللغٔ(سسن ث٘بًٖ .)1

رسن بيانی  :1تغطية المىضىعات وفق المجاالت العزيضة بالمجلة
قسن الثانی :تحليل االستشهادات المزجعية للمقاالت المطبىعة فی هجلة دراسنات
فی اللغة العزبية و آدابها
طزيق الذراسة
ّزُ الومبلأ الَطاف٘ٔ لبهات ثذساسأ  93الومبلأ الوـجَهأ ٍ  2145االستشاْبدات
الوشخو٘ٔ الوأخَرٓ فٖ هدلٔ دساسبت هٌز سٌٔ ٍ .2013-2010هي ؿشٗك هشابّذٓ وال
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الومبالت الوَخَدٓ ٍاالستشْبدات الوشخو٘ٔ لىل هذد هي الومبلأ تانّ خوان الوولَهابت
ٍالج٘بًبت الوـلَثٔ ٍلذ تنّ تحل٘ل الج٘بًبت هي ؿشٗك ثشهد٘ٔ اوسل.
نتائج الذراسة
ٍفمب لدذٍل  1لذ ؿجوت  93هٌَاى الومبلٔ هي  141وبتت فاٖ هدلأ «دساسابت فاٖ
اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» خالل سٌَات 2013 – 2010مٍ .أكْشت الٌتبئح التبل٘ٔ:
ّ
.1تحذيذ نىع الذرجات العلمية لکتاب المقاالت
اشتشن فٖ اًتبج الومبالت  )%66( 93هن هشتجٔ استبر هسبهذ )12/8(18 ٍ ،هن هشتجأ
استبر هشابسن )7/8(11 ٍ ،هان هشتجأ ؿبلات الاذوتَساُ )7/8(11 ٍ ،هان هشتجأ ؿبلات
الوبخساات٘ش )%5( 7 ٍ ،هاان هشتجاأ االسااتبرٍ ٍ ،احااذ هااي الىتاابة ( )%07هاان هشتجاأ
الجىبلَسَٗ .
نسبة
هئىية

عذد

الذرجة
العلمية

5%

7

استبر

12/8

18

استبر هوشبسن

%66

93

استبر هسبهذ

7/8

11

ؿبلت الذوتَساُ

7/8

11

هبخست٘ش

%07

1

ل٘سبًس

100

141

الودوَم

ّ
جذول  :0الزتبة العلمية لکتاب المقاالت
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تحذيذ عذد االستشهادات المزجعينة التنی تستشنهذ بهنا المجلنة الن ل السننىات
المذکىرة وانىاع المنابع المستخذهة فی االستشهادات المزجعية
اكْشت ًتبئح التحل٘ل االستشْبدٕ ثأى فٖ هدوَم  93هٌاَاى الومبلأ ٗستشاْذ ثْاب
 2145هشات ٍَّ ٗش٘ش ئلٖ أىّ هوذّل االستشْبدات للومبالت  23/06استشْبدا.
هي اخال تحذٗاذ اساتخذام اًاَام الوظابدس ،لسّاوت الوٌابثن الاٖ  6االلسابم(الىتت،
الودالت ،الَٗت ،الٌذٍات ،الشسبئل الدبهو٘ٔ ،الظحف) هلاٖ اساب الٌتابئح الوٌداضٓ لاذ
اختظت اوثش هوذل االستشْبد الوشخوٖ هن  %95ثبلىتبة ٍثوذّب ثبلَٗت ٍلذاختض اللّْاب
ثبلشسبئل الدبهو٘ٔ ٍالظحبئف(ووب ًشبّذ فٖ الدذٍل التبلٖ).
عذد
االستشهاد

نىع
المنبع

النسبة
المئىية
95/2

2041

وتبة

2/1

45

الَٗت

1/9

41

الودلٔ

0/5

10

الٌذٍٓ

0/2

4

الظح٘فٔ

0/2

4

االؿشٍحٔ

100

2145

الودوَم

جذول  :2المنابع المستخذهة فی االستشهادات المزجعية
تحذيذ تىسيع تکزاری المصادر حسب اللغة
ئىّ اوثش االستشاْبدات الوشخو٘أ فاٖ اًتْابء الومابالت ثبللغأ الوشث٘أ ٍ 94/2ثواذّب
ٗستشْذ ثبللغٔ الفبسس٘ٔ (.)2/9
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العذد

النسبة
المئىية

اللغة

94/2

2020

الوشث٘ٔ

2/9

62

الفبسس٘ٔ

2/8

59

اإلًىل٘ضٗٔ

0/2

4

الوجشٗٔ

100

2145

الودوَم

جذول  :4التىسيع التکزاری للمصادر حسب اللغة
هي احذٕ ؿشق التحل٘ل االستشْبدٕ ،اًتسبة ( )Affiliationهإلفٖ الومبالت .هوٌاٖ
اًتسبة فاٖ الججلَ٘هتشٗماب «الوإسسأ أٍ الووال الازٕ ٌٗتسات ئل٘اِ الشاخض ٍتحل٘ال
االًتسبة ٗوىي استخذاهِ لتمَٗن أٍ همبسًٔ الوإسسبت أٍ هدالت االثحب ».
ئىّ اًتسبة هإلفٖ همبالت «دساسبت فٖ اللغأ الوشث٘أ ٍآداثْاب» فاٖ خاالل الساٌَات
الولحَكٔ ف٘وب ٗلٖ :خبهؤ تششٗي حبصت الوشتجٔ االٍلٖ ثبًتبج  35همبلٔ(ٍ )34/65خبهؤ
سوٌبى احتلت الوشتجٔ الثبً٘ٔ ثبًتبج 11همبلٔ(ٍ )10/89خبهؤ اطفْبى اوتساجت الوشتجأ
الثبلثٔ ثبًتبج  7همبالت(.)6/93
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رسن بياني  :0تىسيع تکزاری عذد انتساب هؤلفی المقاالت المطبىعة فی هجلة
دراسات فی اللغة العزبية و آدابها ال ل سنىات (0212-0212م).
نتيجة البحث
لذ اًدضت ّزُ الومبلأ هلاٖ اساب اسالَة تحل٘ال الوؼاوَى ٍتحل٘ال االستشاْبد
الوشخوٖ لومبالت هدلٔ «دساسبت فٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍآداثْب» هٌز سٌٔ 2013-2010م.
ّزُ الودلٔ ّٖ الودلٔ الذٍل٘ٔ التٖ لذ اّتوت ثبلمؼابٗب ا دث٘أ ٍاللغَٗأ ،لازا ٗدات
الوٌبٗٔ ثتحل٘ل الوؼوَى ٍالوحتَٕ لْزُ الودلأ لَطاَل ئلاٖ تحسا٘ي خاَدٓ الودلأ.
اكْشت ًتبئح الجحث فٖ تحل٘ل الوحتَٕ لْازُ الودلأ اىّ هولان التغـ٘أ الوَػاَه٘ٔ،
توثلت فٖ االدة الووبطش ٍهلن الٌمذ .هلٖ إّٔ حابل ًٍلاشا لومابالت ّازُ الودلأٗ ،دات
اّتوبم هإلفٖ الومبالت ثدو٘ن الوَػَهبت فٖ سابحٔ االدة الوشثاٖ ئهاب ًماذا ،ئهاب ادة
المذٗن ،اهب الومبسى ٍ . ...
ٍأّنّ الٌتبئح التٖ تَطّلت ئلْ٘ب فٖ لسن التحل٘ل االستشاْبدٕ ئىّ فاٖ همابالت ّازُ
الودلٔ تحممت  2145استشْبدا هشخو٘بٗ ٍَّ ،ش٘ش الٖ هوذل 23/06استشْبدا لىل همبلٔ
فٖ الودلٔ ٍّزُ دسخٔ هوذل االستشاْبد ،هـلاَة ٍتاذلّ هلاٖ هٌبٗأ ٍاّتوابم هاإلفٖ
الومبالت ثبالستشْبد الوشخوٖ حتٖ تذٍى همبالتْب ٍفمب للٌظَص الوشهَلٔ السبثمٔ .فشتجأ
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استبر هسبهذ اوثش الشتجبت الولو٘ٔ ث٘ي االسبتزٓ التٖ لذ ؿجوت همبالتْب فٖ الودلٔ ٍاللغأ
الوشث٘ٔ اوثش اللغبت الوستخذهٔ فٖ االستشْبدات الوشخو٘ٔ .الوظبدس االوثش استشْبدا فاٖ
ّزُ الودلٔ ّٖ الىتبة (ٍٗ )%95ستشْذ ثبلودلٔ هن هوذل ّ ٍ 1.9زا الومذاس لل٘ل خاذا
ًلشا ئلٖ الذٍس الْبم للودالت فٖ ًشش الومبالت التٖ تحتَٕ هلٖ أحذ ا ثحب الولو٘أ
ٌٍٗجغٖ أى تستخذم هإلفٖ الومبالت اوثش هي ّزا فٖ وتبثٔ همبالتْن هي الودالت.
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المصادر والمزاجع
خوؤ ًج٘لٔ ،خل٘فٔ« .االستشهادات المزجعية فی اطزوحات المکتبات والمعلىهات بجاهعة القاهزة
114-1110م» .االتدبّبت الحذٗثٔ فٖ الوىتجبت ٍالوولَهبت ،1997 ،هح ،7م.2
لإٕ ،هجذالفتب ٍصٗي الوبثذٗي حوضإٍ .أساسيات في تقنياات ونناا ا الب ا  ،الوغاشة :خبهوأ
هحوذ ا ٍل ،ول٘ٔ الولَم المبًًَ٘ٔ ٍااللتظبدٗٔ ٍاالختوبه٘ٔ ،السٌٔ الدبهو٘ٔ2011-2010م.
هجلة دراسات فی اللغة العزبية و آدابها ،خبهؤ سوٌبى ،ا هذاد .14 – 1

