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چکیده
ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی وضعیــت مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی صــورت
گرفتــه اســت .رویکــرد پژوهــشّ ،
کمــی و روش پژوهــش تحلیــل محتواســت .اطالعــات مــورد نیاز از ســامانۀ
نشــریه دریافــت شــد .اطالعــات کتابشــناختی مقالــه بــه همــراه وابســتگی ســازمانی و رتبــۀ علمــی
و رشــتۀ تحصیلــی پژوهشــگران و نیــز چکیــده و کلیدواژههــای مقــاالت در فایــل اکســل بــه طــور کامــل
وارد شــد .ســپس ایــن دادههــا پــس از ســه مرحلــه تمیزســازی ،وارد نرمافزارهــای تولیــد گــراف شــد و
در نتیجــه گرافهــا و نقش ـههای علمــی و نیــز نمودارهــا از نرمافــزار دریافــت و توصیــف و تحلیــل شــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه  291نویســنده بــا نشــریه همــکاری داشــتهاند .از ایــن بیــن تنهــا 1درصــد
از نویســندگان دارای  5مقالــه منتشــر شــده در  32شــماره نشــریه هســتند .همچنیــن پنــج دانشــگاه امــام
صــادق  ،gدانشــگاه فردوســی مشــهد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی
ی پژوهشــگران را تشــکیل میدهــد .بیــن
و دانشــگاه الزهــرا hبیــش از  60درصــد وابســتگی ســازمان 
دانشــگاهیان ،اعضــای هیئــت علمــی بــا رتبــۀ اســتادیار بیشــترین همــکاری را بــا نشــریه دارنــد .یافتههــا
حاکــی از همــکاری کمتــر از  25درصــد خانمهــا در انتشــار مقــاالت دارد و پژوهشــگرانی از رشــتۀ علــوم
قــرآن و حدیــث بــه تنهایــی بــا  103عنــوان مقالــه ،رتبــۀ نخســت را کســب کردهانــد.
کلیدواژهها :فصلنامۀ فرهنگ رضوی ،تحلیل محتوا ،نقشۀ علمی ،علمسنجی.
 .1مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای فصلنامه فرهنگ رضوی» است که با حمایت بنیاد بینالمللی
فرهنگی و هنری امام رضا  gانجام شده است.
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطباییmeh.hafezi@gmail.com :
 .3دانشیار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهری ری(نویسنده مسئول):

dariushmatlabi@iausr.ac.ir
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طرح مسئله
نقشــۀ جامــع علمــی کشــور ،علــوم انســانی را از حوزههــای اولویـتدار و راهبــردی عنــوان کــرده
و بــه نقــش مؤثــر آن در پیشــرفت و بهبــود وضعیــت علــم و فنــاوری کشــور صحــه گذاشــته اســت.
بــر مبنــای ایــن نقشــه ،یکــی از راهبردهــای کالن توســعه علــم و فنــاوری ،متحولســازی و ارتقــای
ّ
کمــی و کیفــی علــوم انســانی و هنــر مبتنــی بــر معــارف اســامی اســت .همچنیــن ایــن حــوزه،
راهبردهــا و اقدامــات ملــی در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور دارد کــه از آن جمله میتــوان به حمایت
از شبکهســازی دانشــمندان و مؤسســات تحقیقاتــی دینــی؛ توســعه هدفمنــد علــوم انســانی؛
تقویــت و تعامــل مؤثــر حــوزه و دانشــگاه بهمنظــور تولیــد علــوم انســانی؛ گســترش گرایشهــای
میانرشــتهای و بینرشــتهای در حوزههــای ایــن علــوم؛ حمایــت از تولیــد و کاربــردی کــردن علــوم
انســانی بــا جهتگیــری اســامی و متناسبســازی رشــتههای آنهــا بــا نیازهــای واقعــی کشــور
و توســعه پژوهشهــای بنیــادی معرفتــی در حــوزه علــوم انســانی و ارائــه تولیــدات علمــی آنهــا بــه
جهــان اشــاره کرد(نقشــه جامــع علمــی کشــور :1390 ،فصــل .)4
توجــه بــه فرهنــگ اســامی یکــی از مهمتریــن ارزشهــای جوامــع مســلمان امــروزی اســت و در
رســیدن بــه بالندگــی و توســعۀ علمــی در زمینههــای مختلف کمــک خواهد کــرد و منجر بــه بهبود
ســرمایههای فرهنگــی غنی اســامی و کاهــش ناهنجاریهای اجتماعی در کشــورهای مســلمان
خواهــد شــد .بنابرایــن ،بــرای ارتقــای جایــگاه تمــدن اســامی و غنیســازی فرهنــگ نویــن
اســام ،همــۀ مســلمانان جهــان بایــد بــه توســعه و پیشــرفت علمی خــود توجه کننــد تــا بتوانند در
مقایســه بــا فرهنگهــای جوامــع دیگــر ،عقــب نمانند(شــرفی و همــکاران .)34 :1398 ،در جهان
معاصــر ،پیونــد زدن ایــران و نظــام اســامی از ســویی بــا مفاهیمــی همچــون جنــگ ،خشــونت،
تــرور و تهدیــد و از ســویی دیگــر بــا آینــده ،یهــود ،آمریــکا و روســیه در مطالعــات بینالمللــی،
ً
دقیقــا منطبــق بــا پــروژه اسالمهراســی بهویــژه «ایرانهراســی» 1اســت« .ایرانهراســی» بــه
سیاسـتهایی اطــاق میشــود کــه برمبنــای تئــوری توطئــه بــرای رســیدن بــه منافع خــاص علیه
ایــن کشــور بــا معرفــی کــردن ایــران بهعنــوان تهدیــدی بــرای کشــوری خــاص یــا در شــکل بزرگتــر
1. Iranophobia
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بــرای صلــح بینالمللــی مطــرح میگــردد .هــدف از ایــن سیاســت جلوگیــری از رســیدن ایــران بــه
ً
فنــاوری و علــوم پیشــرفته ،خصوصــا تولیــد و اســتفاده از انــرژی هســتهای یــا تواناییهــای نظامــی
اســت(وصفی و همــکاران .)136 :1393 ،بــا عنایــت بــه رویآوردن بخــش اعظمــی از ایرانیــان بــه
مذهــب تشــیع و ابــراز ارادت وســیع مردمــان ایــن مــرز و بــوم بــه ســیره و فرهنــگ رضــوی ،احیــا
و تبییــن ایــن مکتــب بهویــژه در شــرایطی کــه اسالمســتیزی در دســتور کار اســتکبار جهانــی
قرارگرفتــه ،ضــروری اســت.
امــام رضــا  gبــا مدیریــت فرهنگــی ،جــان تــازهای بــه کالبــد نیمهجــان شــیعه بخشــیدند
کــه پــس از نهضــت علمــی امــام صــادق  gدر تاریــخ شــیعه نظیــر نــدارد .نقــش و تأثیــر ایــن
انقــاب فرهنگــی بــر جامعــه شــیعه را میتــوان در ایــن مــوارد دانســت :نقــش احیاکنندگــی
هشــتمین اختــر تابنــاک امامــت احیاگــر اســام نــاب محمــدی ،قــرآن و ســنت علــوی اســت کــه
باعــث تعالــی جایــگاه ثقلیــن در جامعــه شــد؛ نقــش تبیینــی و تثبیتــی امــام  ،gمحوریتریــن
اصــل در منظومــۀ کالم شــیعه یعنــی اصــل امامــت را بــه خوبــی تبییــن کردنــد و باعــث تثبیــت
آن در افــکار مســلمین شــدند .ایشــان بــا ارتقــای ســطح علمــی و فرهنگــی جامعــه ،تصحیــح
نگــرش مســلمانان ،توســعۀ همهجانبــۀ علــوم و ایجــاد فضــای مناســب علمــی ،نقــش بالندگــی و
توسعهبخشــی بــه شــیعه داشــتند .در کنــار مســائل پیشگفتــه ،نقــش نخبهپــروری ،ســازماندهی
و سامانبخشــی ،حفاظتیهدایتــی ،بصیرتافزایــی و  ...از دیگــر آثــار مدیریــت فرهنگــی امــام
رضــا  gاســت(خاکپور و همــکاران)53-52 :1393 ،؛ امــا نهادینــه کــردن و تعمیــق ایــن مکتــب
فکــری و آمــوزۀ تمدنســاز آســمانی در شــریانهای جامعــه انســانی ،زمانــی میســر میگــردد کــه
بــا زبــان علــم بهعنــوان زبــان گفتوگــو و تعامــل ،انجــام پذیــرد .تعامــات علمــی هــم بــه ابزارهــا و
بســترهایی نیــاز دارد کــه از جملــۀ آن انتشــار آثــار علمــی و پژوهشــی اســت.
انتشــار آثــار علمــی بهعنــوان آینــۀ تمامنمــای ســطح دانــش و اطالعــات تخصصــی و فنــی عمــل
میکنــد و در نظــام پیچیــدۀ تبــادالت علمــی و فنــی و تســهیم دانــش تولیدشــده بیــن جوامــع
مختلــف ،نقــش زیربنایــی دارد .بهســبب ایــن رســالت ،تولیــد انــواع آثــار علمــی بهخصــوص در
قالــب مقــاالت و مجــات از مهمتریــن منابعــی اســت کــه نهادهــای دانشــی اســتفاده میکننــد.
در هــر کشــوری نشــر آثــار علمــی ،بهویــژه مجــات علمــی بهعنــوان یــک مســئله مهــم و عملــی
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بــرای توســعۀ علــم و دانــش شــناخته میشــود .بنابرایــن ،بــرای هــر ملتــی مهــم اســت کــه دارای
ابزارهایــی باشــد تــا بتوانــد بهوســیلۀ آنهــا یافتههــای علمــی خــود را ترویــج کند .هــدف از انتشــار
مجــات علمــی ،گســترش پژوهــش و نشــر یافتههــای جدیــد در موضوعهــای مختلــف و ترویــج و
بــاال بــردن ســطح دانــش نظــری و ایجــاد ارتبــاط بین پژوهشــگران اســت .مجــات علمی مســئول
جــذب و ارزیابــی مقــاالت و نوشــتههای تولیــد شــده در یــک رشــته علمــی هســتند(افضلیپور و
جمالــی مهموئــی .)398 :1393 ،بهعبارتــی ،مقــاالت بــه دلیــل فراینــد داوری و صیقــل خــوردن
بــر اثــر مطالعــۀ نقادانــه داوران و توصیههــای ایشــان بــرای رفــع نواقــص و تکمیــل مــوارد ،هویــت
ویــژهای بــه خــود میگیرد(نوبخــت .)34 :1398 ،از ای ـنرو ،مهمتریــن عملکــردی کــه میتــوان
بــرای مجــات علمــی در نظــر گرفــت ،کنتــرل کیفیــت اطالعــات منتشــر شــده بهمنظــور اشــاعه
اطالعــات صحیــح و معتبــر اســت(افضلیپور و جمالــی مهموئــی.)398 :1393 ،
فصلنامــۀ علمیپژوهشــی فرهنــگ رضــوی از معــدود نشــریات داخلــی تخصصــی در حــوزه علوم
انســانی اســامی اســت کــه همــواره میتوانــد بــا معیارهــای ارزیابانــه خــود بــه اشــاعۀ دانــش و
فرهنــگ رضــوی در ایــران و دیگــر کشــورهای اســامی و حتــی غیراســامی یــاری رســاند .نشــریۀ
علمــی پژوهشــی فرهنگ رضــوی بــا صاحــب امتیــازی بنیــاد بینالمللــی فرهنگــی هنــری امــام
رضــا  gبــه صــورت فصلنامــه و به زبان فارســی منتشــر میشــود .ســردبیرمجله آقــای دکترجالل
درخشــه مــی باشــد و  9نفــر از متخصصــان علــوم اســامی از دانشــگاهها و ســازمانهای معتبــر
کشــور بــه عنــوان عضــو هیئــت تحریریــه بــا ایــن نشــریه همــکاری دارنــد .در هــر شــماره فصلنامــه
نیــز بهصــورت الکترونیکــی حــدود  7مقالــۀ علمــی منتشــر میشــود .بــا هــدف افزایــش غنــای
علمــی فصلنامــه مزبــور ،ایــن پژوهــش قصــد دارد بــا کاوش در مقالههــای منتشــر شــده بــا رویکــرد
علمســنجی بــه تحلیل و ترســیم ســاختار دانشــی این نشــریه بپــردازد .از ایـنرو ،هــدف اصلی این
پژوهــش ،تحلیــل محتــوای مقــاالت نشــریۀ فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی بــا روشهــای علمســنجی
اســت .از اهــداف جزئــی آن میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :شناســایی نویســندگان پــرکار؛
شناســایی دانشــگاهها و مؤسســات علمــی فعــال و حامــی پژوهشــگران؛ شناســایی رتبــۀ علمــی
نویســندگان مقــاالت؛ توزیع فراوانی جنســیت نویســندگان؛ شناســایی رشــتۀ علمی نویســندگان؛
شناســایی روششناســی مقــاالت؛ ترســیم و تحلیــل میــزان همــکاری نویســندگان ،رشــتههای
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علمــی ،دانشــگاه و مؤسســات علمــی و ترســیم و تحلیــل همرخــدادی کلیــدواژگان بهکارگیــری
شــده توســط نویســندگان مقــاالت اســت.

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهشهــای متعــددی در حــوزۀ ترســیم نقشــههای علمــی ،علمســنجی و ارزیابــی
ّ
کمــی حوزههــای علمــی انجــام شــده اســت .جسـتوجو در پایگاههــای اطالعــات علمــی داخلی
و خارجــی بــه بازیابــی مــوارد متعــددی منتــج میشــود .بــا وجــود ایــن ،تعــداد پژوهشهایــی کــه
بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا و از منظــر ترســیم نقشــۀ علمــی در حــوزۀ علــوم اســامی و شــاخههای
مرتبــط بــا آن صــورت گرفتــه اســت ،نســبت بــه پژوهشهــا در حوزههــای موضوعــی دیگــر بســیار
محــدود اســت .بــا شناســایی و فیلتــر کــردن نتایــج بازیابی(مطالعــۀ چکیــده و شناســایی ارتبــاط
موضوعــی یــا مطالعــۀ وضعیــت یــک نشــریه در حــوزۀ موضوعی مرتبــط با ایــن پژوهــش) در نهایت
 24پژوهــش شناســایی و تحلیــل شــده اســت.
جدول  .1پیشینههای پژوهش
پژوهشگر

سال

محور موضوعی پژوهش

بازۀ زمانی
پژوهش

نتایج مهم پژوهش

کریمی

1389

انتشارات علمی حوزههای
موضوعی اسالم

-1978
2010

آمریکا ،انگلستان و کانادا بیشترین
سهم در تولید مقاالت را داشتهاند؛
دانشگاههای کلمبیا ،هاروارد و جرجتاون
در خارج از کشور و دانشگاههای تهران
و عالمه طباطبایی از ایران بیشترین
تولیدات علمی را داشتهاند .قالب انتشار
آثار بیشتر به شکل کتاب و سپس مقاله
بود.
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میرحقجو
لنگرودی

1392

فصلنامۀمطالعاتقرآنی

-1389
1392

 50درصد آثار تکنویسنده هستند؛
دانشگاههای آزاد اسالمی جیرفت و کرج
بیشترین تعداد مقاالت را منتشرکردهاند.

اصنافی

1393

آثارمنتشر شده با عنوان
شیعه در پایگاه اطالعاتی
وبآوساینس

-1974
2014

آمریکا ،انگلیس و آلمان و نشریه
سیاستخاورمیانهبیشترینتولیدات
علمی را داشتهاند .سهم انتشار آثار از
کشورهای مسلمان و شیعه اندک است.

زنگیشه،
سهیلی،احمدی

1393

تحلیلاستنادی
پژوهشگران حوزۀ اسالم و
علوم قرآنی در وبآو ساینس

-1993
2012

نویسندگان از قاعده لوتکا بهره
گرفتهاند؛ مدارک هسته دارای توزیع
موضوعی نامناسب هستند؛ اسالم و
دموکراسی دو موضوع اصلی در مدارک
هستند.

معرفت،
صابری ،عضدی

1393

نشریۀ مطالعات فقه و
حقوق اسالمی

-1388
1393

حدود  10درصد نویسندگان را
زن تشکیل میدهد؛ دانشگاههای
مازندران ،تهران و سمنان بیشترین
سهم در انتشار مقاالت داشتهاند؛ 74
درصد مقاالت دارای بیش از دو نویسنده
هستند.

وصفی،
محمدیان،بامیر

1393

بروندادهای علمی علوم
سیاسی با موضوع اسالم

-

پژوهشها با محوریت دین ،تاریخ،
سیاست و علوم اجتماعی منتشر
شدهاند.

اسدی،
آقامالیی،
ملکوتیخواه

1394

همکاری میان حوزه و
دانشگاه (دانشگاههای تهران
و حوزه علمیه قم)

-1383
1392

18درصد مقاالت توسط خانمها
منتشر شدهاند؛ حدود  75درصد
مقاالت دارای بیش از دو نویسنده
هستند؛ گرایش زیاد برای همکاری بین
نویسندگان وجود دارد.

اکبری ،عابدی

1395

دوفصلنامهمطالعات
تاریخی جهان اسالم

-1392
1394

حدود  17درصد مقاالت توسط
خانمها منتشر شدهاند؛ افراد با رتبه
استادیاری حدود  30درصد مقاالت
را منتشر کردهاند؛ حدود  64درصد
مقاالت دارای دو نویسنده و بیشتر
هستند؛جامعهالمصطفی،دانشگاه
اصفهان و دانشگاه تهران بیشترین
همکاری را با نشریه داشتهاند.
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خاصه و
همکاران

1395

جایگاه مطالعات قرآنی در
وبآوساینس

-1996
2015

مشارکت ایرانیان بسیار اندک بود؛
کلیدواژههای ّ
سنت ،تفسیر ،خدا،
مسلمانان ،تاریخ ،معنا و ترجمه
پرکاربردترین کلیدواژهها در آثار بودند.

تیرگر،
بزاده،
جبی 
آقالری

1395

تولیدات علمی علوم
پزشکی با بهرهگیری از قرآن

-

 1درصد از کلیدواژههای قرآن در آثار
منتشر شده استفاده شده است.

تیرگر،آقالری،
فرجزاده آالن

1396

بهرهگیری از قرآن و
نهجالبالغه در مقاالت
دانشگاههای علوم پزشکی

1393

 1درصد از کلیدواژههای قرآن
و نهجالبالغه در مقاالت استفاده
شدهاست؛ حدود  68درصد مقاالت
مروری بودند.

خداپناه

1396

شبکههمتألیفیکشورها،
دانشگاهها و پژوهشگران در
بروندادهای علمی علوم
قرآنی

-

آمریکا ،مالزی ،عربستان و انگلستان
دارای بیشترین تولیدات علمی هستند؛
مذهب و اسالم کلیدواژههای مرکزی در
شبکه موضوعات آثار بودند.

قصابیان

1396

پژوهشهای مرتبط با علوم
اسالمی در ایران

-

واژگان امامیه ،حکم ،قاعده ،قانون،
شرط ،احکام ،شیعه بیشترین استفاده را
در آثار داشتند.

محمدی،
حسنخانی،امید

1396

دوفصلنامۀتربیتاسالمی

-1384
1394

روش کتابخانهای پرکاربردترین روش
پژوهش بود؛ حدود  22درصد مقاالت
توسط خانمها منتشر شدهاست؛ حدود
 42درصد مقاالت تک نویسنده بودند؛
دانشگاه اصفهان بیشترین مشارکت را در
تولید آثار داشت.

موسویچلک،
سهیلی،خاصه

1396

نفوذاجتماعیپژوهشگران
علوم قرآن و حدیث

-1385
1394

میانگین تعداد نویسندگان  6/1بود؛
همکاری گروهی پایین بین نویسندگان
حاکم بود.

راچمنی،
نوکاریزی،شریف

1397

وضعیت ّ
کمی
پایاننامههایعلومانسانی
با رویکرد اسالمی دانشگاه
فردوسیمشهد

-1363
1393

موضوع قرآن ،حقوق جزا و تفاسیر در
مرکز توجه پژوهشگران قرار داشتند.

قاضیزاده،
سهیلی،خاصه

1397

ترسیم ساختار دانش
علوم قرآن و حدیث در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم

-1385
1394

کلیدواژههای قرآن ،نهجالبالغه و امام
علی  gپرتکرارترین کلیدواژهها در
آثار بودند.
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شرفی،شقاقی،
پاشنگ

1398

تولیدات علمی تمدن
اسالمی در وبآوساینس

-1986
2018

کلیدواژههای اسالم ،تمدن،
مسلمانان ،صدای تمدنها
اصطالحهای هسته در آثار را تشکیل
میدادند؛ دانشگاههای آمریکا ،ترکیه،
انگلیس ،مالزی و ایران دارای تولیدات
علمی بیشتر از سایرین بودند.

نوری،
زارعفراشبندی

2012

عملکردپژوهشگران
مسلمان در نشر مقاالت قرآن
کریم در حوزه پز شکی

-

ضعف در انتشار مقاالت در سطح
بینالمللیمشاهدهشد.

صادقیان

2018

نقشۀ علمی حوزه علوم
قرآنی در وبآوساینس

-2000
2017

آمریکا ،ترکیه ،مالزی و ایران بیشترین
تولیدات علمی را داشتند؛ کلیدواژههای
اسالم ،ریختشنای ،مذهب ،رفتار
زندگی بیشترین استفاده را در آثار
داشتند.

شنل

2018

ادبیات علمی حوزه
سالمت در ادیان ابراهیمی

-1975
2017

آمریکا بیشترین تولیدات علمی را
داشت؛  92درصد مقاالت به صورت
مقاله منتشر شدهاند؛  98درصد مقاالت
به زبان انگلیسی بودند؛ کلیدواژههای
پرکاربرد عبارت بودند از :اسالم ،دین،
مسلمان ،معنویت ،بهداشت ،سالمت
روان.

شنل ،دمیر

2018

نشریه دین و سالمت

-1975
2016

آمریکا بیشترین تولید مقاالت را
داشت؛ کلمات کلیدی دین ،معنویت،
مذهبی بودن ،بهداشت ،بهداشت روان
پرکاربردبودند.

الطالب و
همکاران

2019

نقشۀ علمی بهداشت روان
مسلمانان در پایگاه اطالعاتی
مدالین و سایاینفو

-2000
2015

حدود  65درصد مقاالت بر توصیف
سالمت روانی پرداختهاند.

حسین،ظفر،
اولله

2020

مقاالت پراستناد مرتبط
با روزه ماه مبارک رمضان و
سالمتی

-2004
2019

کلیدواژههای ترس ،ضربه ،خشونت،
جنگ ،اختالل استرس پربسامد بودند؛
پژوهشگران از ترکیه ،آمریکا ،ایران مالزی
پرکارترین پژوهشگران در زمینه روزه ماه
مبارک رمضان بودند.
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پژوهشهــای شناســایی شــده را در کل میتــوان بــه دو گــروه عمــده دســتهبندی کــرد؛ دســتۀ
اول ،پژوهشهایــی کــه بــه ترســیم نقش ـههای علمــی در حوزههــای مرتبــط بــا علــوم اســامی
در پایگاههــای اطالعاتــی مختلــف ماننــد وبآوســاینس(1کریمی1389 ،؛ اصنافــی1393 ،؛
زنگیشــه و همــکاران1393 ،؛ خاصــه و همکاران1395 ،؛ شــرفی و همــکاران1398 ،؛ صادقیان،

2

2018؛ شــنل2018 3،؛ شــنل و دمیــر2018 4،؛ حســین و همــکاران ،)2020 5،مدالیــن( 6نــوری
و زارعفراشــبندی2012 7،؛ الطالــب 8و همــکاران ،)2019 ،پایــگاه اســتنادی جهــان اســام
(قاضــیزاده و همــکاران )1397 ،و غیره(قصابیــان1396 ،؛ خداپنــاه )1396 ،پرداختهانــد و
دســتۀ دوم ،پژوهشهایــی کــه بــه مطالعــۀ یــک نشــریۀ مشــخص یــا تحلیــل محتــوای نشــریهای
خاص(میرحقجــو لنگــرودی1392 ،؛ معرفــت و همــکاران1393 ،؛ اکبــری و عابــدی1395 ،؛
محمــدی و همــکاران1396 ،؛ شــنل و دمیــر )2018 ،پرداختهانــد.
در اکثــر پژوهشهــای قبلــی بــه غلبــه زبــان انگلیســی بــر ســایر زبانهــا در انتشــارات علمــی
حــوزۀ علــوم اســامی در ســطح بینالمللــی اشــاره شــده اســت .همچنیــن از پیشــینهها
برمیآیــد کــه تحلیــل شــبکه و همرخــدادی ،روش رایــج بــرای تحلیــل محتــوای مجــات بهشــمار
میآیــد .مهمتــر از همــه اینکــه اکثــر مطالعــات قبلــی اذعــان داشــتهاند کــه دربــارۀ مســائل
اســامی پژوهشهــای اندکــی صــورت پذیرفتــه و آن مقــدار هــم بیشــتر توســط کشــورهای غربی و
غیراســامی بــه نــگارش درآمــده اســت کــه احتمــال تحریــف و ســوگیریهای سیاســی و دینــی در
آنهــا محتمــل مینمایــد؛ از آنجــا کــه در پژوهــش اصنافــی( )1393هــم بــه آن گوشــزد شــده ،بــا
جسـتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر بینالمللــی بــه راحتــی میتــوان بــه ایــن قضیــه پــی
ً
بــرد کــه دربــارۀ شــیعه و اســام ناب محمــدی تقریبــا هیچ پژوهشــی صــورت نگرفتــه و در مطالعات
داخلــی هــم کــه بــا روش تحلیــل محتــوا ،مجــات علــوم اســامی را مــورد مداقــه قــرار دادهانــد،
)1. Web Of Science (WOS
2. Sadeghian
3. Şenel
4. Demir
5. Husain, Zafar, Ullah
6. MedLine
7. Noori, Zare Farashbandi
8. Altalib
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مســئله امامــت و بهطــور خــاص فرهنــگ رضــوی مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت .پــس ایــن پژوهــش
در نظــر دارد خــأ پژوهشهــای پیشــین را جبــران کنــد و فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی را کــه یکــی
از مجــات تخصصــی در حــوزۀ شــیعه و فرهنــگ رضــوی اســت ،بــا روشهــای علمســنجی
بررســی کنــد.

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و بــا توجــه بــه انتشــار  8ســالۀ فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی،
ضــروری مینمــود کــه تحلیــل علمســنجی بــر مؤلفههــای مختلــف انتشــار مقــاالت از قبیــل
نویســندگان مقــاالت ،ســازمانهای حامــی و وابســتگی ســازمانی آنهــا ،حوزههــای موضوعــی
مقــاالت و نظایــر اینهــا پرداختــه شــود تــا بــر اســاس نتایــج بتــوان وضعیــت را بــا رســالتها
و برنامههــای نشــریه مطابقــت داد و در صــورت نیــاز در اصــول و مقدمــات و برنامههــای نشــریه
بازنگــری کــرد .بــرای شناســایی وضعیــت همــکاری علمــی در مقــاالت فصلنامــه از روش پژوهــش
علمســنجی اســتفاده شــد .همچنیــن از طریــق تحلیــل ّ
کمــی محتــوا اقــدام بــه شناســایی
ویژگیهــای اطالعــات ثبــت شــده از مقــاالت در نشــریه شــد.
جامعــۀ پژوهــش را تمــام مقــاالت منتشــر شــده در نشــریه از شــماره  1در ســال  1392تــا انتهــای
ســال  1399شــامل میشــود .در مجمــوع  8دوره و  32شــماره و در کل تعــداد  229مقالــه در
دورۀ مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش منتشــر شــده اســت .بــرای شناســایی مقــاالت بهطــور مســتقیم
بــه ســامانۀ وب نشــریه مراجعــه و اطالعــات مــورد نیــاز گــردآوری شــد .پــس از شناســایی مقــاالت،
اقــدام بــه گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز شــد .بــرای ایــن منظــور فایــل اکســلی آمــاده شــد کــه در
آن تمــام اطالعــات مــورد نیــاز بــرای وصــول بــه اهــداف پژوهــش مشــخص شــده بــود .فیلدهــای
مــورد نیــاز در ایــن پژوهــش عبــارت بــود از :شــمارۀ مقالــه ،عنــوان مقالــه ،نویســندههای مقــاالت،
رتبــۀ علمی نویســندگان ،رشــتۀ تحصیلــی نویســندگان ،وابســتگی ســازمانی نویســندگان ،واژگان
کلیــدی ،روششناســی.
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ســپس بــرای گــردآوری اطالعــات ،تــک تــک مقــاالت بررســی شــد .در تعــدادی از مقــاالت
اطالعــات مربــوط بــه وابســتگی ســازمانی و رتبــۀ علمــی نویســندگان ذکــر نشــده بــود کــه
بــه ایــن منظــور اقــدام بــه جســتوجو در وب و شناســایی رزومــه آنهــا در دانشــگاهها،
پژوهشــگاههای یــا مراکــز علمیــه شــد تــا اطالعــات کامــل شــود .بدیهــی اســت اطالعــات
ناقــص نمیتوانســت کمــک کننــده باشــد و بســیاری از روابطــی کــه در ترســیم نقشــههای
علمــی مــد نظــر بــود ناقــص میشــدند .ســپس اقــدام بــه تمیزســازی دادههــا شــد .بســیاری
از دادههــا بهویــژه دادههــای مربــوط بــه اســامی نویســندگان ،رشــته تحصیلــی و وابســتگی
ســازمانی آنهــا بــه طــور یکدســت در تمــام مقــاالت آنهــا ذکــر نشــده اســت .از ایــن رو
ضــروری بــود یکدستســازی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد تــا شــبکههای همــکاری تولیــد
شــده دارای کمتریــن خطــا باشــد.
در حقیقــت ،در گام نخســت اطالعــات مرتبــط بــا مقالههای فصلنامــۀ فرهنگ رضــوی از جمله
عنــوان مقالــه ،نــام نویســندگان ،ســمت علمــی نویســندگان ،رشــتههای علمــی نویســندگان و
کلیــدواژگان اختصــاص یافتــه بــه هــر مقالــه بــه صــورت ســیاهه وارســی بــرای ورود بــه نرمافــزار
اکســل و ترســیم نمودارهــا گــردآوری شــد .در ادامــه نــام نویســندگان ،رشــتههای علمــی و
کلیــدواژگان ب ـهکار رفتــه یکدستســازی و نامهــای نویســندگان تکــراری حــذف شــد2100 .
کلیــدواژه توســط نویســندگان بــه مقــاالت اختصــاص یافتــه بــود کــه بعــد از یکدســت ســازی
و دســتهبندی کلیدواژههــای اخــص در دســتههای عامتــر 836 ،کلیــدواژه کلــی بــه دســت
آمــد .براســاس قانــون بردفــورد 1یــک ســوم کلیدواژههــا ،کلیــدواژۀ هســته هســتند .در ایــن
پژوهــش کلیدواژگانــی کــه حداقــل  2فراوانــی داشــتند بــه عنــوان کلیــدواژه هســته شناســایی
و تعییــن شــدند .در گام بعــدی ،بــرای ترســیم ماتریسهــای متقــارن بــرای ترســیم نقش ـههای
همرخــدادی از نرمافــزار راورماتریکــس 2اســتفاده شــد کــه دادههــای خــود را در قالــب متــن
ُ
ســاده دریافــت میکنــد .بعــد از تهیــه ماتریــس همرخــدادی از نرمافزارهــای ویا ِاســویوور،3
1. Bradfourd
2. RavarMatrix
3. VosViewer
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نتــدراو 1و یوســیآینت 2بــرای ترســیم نقشــههای همتألیفــی نویســندگان ،همکاریهــای
رشــتههای علمــی ،همــکاری ســازمانها و همرخــدادی واژگان بهــره گرفتــه شــد .مرکزیــت
درجــه یکــی از ســنجهها یــا شــاخصهای شــبکهای اســت کــه در تحلیــل ســاختار کل
شــبکهها و موقعیتهــای گــره در شــبکه مفیــد اســت .ایــن ســنجه بــه تعــداد پیوندهــای
داده شــده یــا خــارج شــده از یــک گــره در یــک شــبکه اشــاره دارد .مرکزیــت درجــه محاســبه
میــزان پیوندهایــی اســت کــه یــک گــره بــا دیگــر گرههــای موجــود در شــبکه دارد .موضوعــی
بــا بیشــترین خطــوط ،باالتریــن رتبــه را دارد و مرکزیتریــن گــره است(ســهیلی و عصــاره،
 1391بــه نقــل از حاضــری و دیگــران .)1395 ،مرکزیــت درجــه میتوانــد جریــان منابــع
بیــن گرههــا در شــبکه را تســهیل یــا از آن جلوگیــری کنــد .عــاوه بــر مرکزیــت درجــه،
ویژگــی ســاختاری شــبکه را میتــوان بــا محاســبه مرکزیــت بینابینــی گرههــای مختلــف
محاســبه کــرد .ســنجه مرکزیــت بینابینــی ،موقعیــت یــک موجودیــت را درون یــک شــبکه
بــر حســب توانایــیاش بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر زو ج یــا گــره در شــبکه ،شناســایی
میکنــد .مرکزیــت بینابینــی از گــره الــف ،بــه عنــوان تعــداد مســیرهای کوتــاه بیــن دیگــر
جفتهایــی از گــره کــه از طریــق ایــن گــره رد و بــدل میشــوند ،تعریــف میشــود(چنگ،3
 2006بــه نقــل از حاضــری و دیگــران .)1395 ،شــاخص مرکزیــت نزدیکــی بیانگــر فاصلــه
یــک گــره بــا گرههــای دیگــر در شــبکه بــوده و نشــاندهنده میانگیــن طــول کوتاهتریــن
مســیرهای موجــود میــان یــک گــره بــا ســایر گرههــای موجــود اســت .بــرای مثــال اگــر
شــبکه مــد نظــر دربــارۀ افــراد باشــد ،هرچــه یــک فــرد بــه دیگــران نزدیکتــر باشــد ،فــرد
برگزیدهتــر و مشــهورتری اســت .گرههایــی کــه میــزان شــاخص مرکزیــت نزدیکــی باالیــی
دارنــد؛ اثرگــذاری زیــادی بــر انتقــال محتــوا در شــبکه ،قابلیــت بــاال در دسترســی بــه دیگــر
گــره و نقــش بســزایی در توزیــع اطالعــات میــان دیگــر گرههــای شــبکه دارند(علینــژاد
چمازکتــی و میرحقجــو لنگــرودی.)1397 ،

1. Netdrawe
2. Ucinet
3. Cheng
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یافتههای پژوهش
شناسایینویسندگانپرکار
جــدول  2نشــان دهنــدۀ یافتــه دربــارۀ نویســندگانی اســت کــه بیــش از  2مقالــه در فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی دارنــد.
جدول  .2نویسندگان پرکار
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بــا توجــه یافتههــای پژوهــش کــه در جــدول  2ارائــه شــده اســت ،در مجمــوع 351
نویســنده در نــگارش مقــاالت منتشــر شــده(از شــمارۀ  1تــا  )32فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
مشــارکت داشتهاند1.پژوهشــگرانی ماننــد مصطفــی اســفندیاری (فقیــه) ،خلیــل بیـگزاده،
مرتضــی رحیمــی و علــی ســروری مجــد بــا مشــارکت در نــگارش  5مقالــه بیشــترین میــزان
مشــارکت در انتشــار مقــاالت را داشــتهاند و بــه عنــوان پرکارتریــن نویســندگان شــناخته
میشــوند .پژوهشــگرانی ماننــد محمدرضــا جواهــری ،علیرضــا نادریــان الییــن ،محســن
دیمهکارگــراب (بــا انتشــار  4مقالــه) ،مصطفــی احمدیفــر ،مهــدی اکبرنــژاد ،امیــر
اکبــری ،حمیــد حســیننژاد محمدآبــادی ،مهیــار خانیمقــدم ،جــال درخشــه ،عبدالرضــا
زاهــدی ،ابوالفضــل کاظمــی ،رســول محمدجعفــری ،ســیدمحمدمهدی حســینی قائــق،
کریــم خانمحمــدی ،کاووس روحــی برنــدق ،فرشــته معتمدلنگــرودی ،احســان نامــدار
جویمــی ،ســید علیرضــا واســعی ،اصغــر طهماســبی بلداچــی (بــا انتشــار  3مقالــه) در
مرتبــۀ دوم و ســوم انتشــار مقالــه قــرار دارنــد.

شناسایی دانشگاه و مؤسسات علمی فعال و حامی پژوهشگران
شــکل  1نشــان دهنــدۀ دانشــگاههای فعــال در حمایــت از نویســندگان اســت کــه بــه عنــوان
وابســتگی ســازمانی ،مقابــل نــام نویســندگان ارائــه شــده اســت .درخــور توضیــح اســت کــه برخی
مقــاالت در نشــریۀ فاقــد وابســتگی ســازمانی بــود کــه بــا جســتوجو در وبــگاه دانشــگاهها،
پژوهشــگاه و حوزههــای علمیــه ،اطالعــات تکمیــل شــد.

 . 1با توجه به طوالنی بودن جدول در جدول  2فقط نویسندگانی اشاره شدهاند که بیش از  2عنوان مقاله داشتهاند.
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ن و مؤسسات حامی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی
شکل  .1نمودار توزیع فراوانی سازما 

منبع:نویسندگان

همانطــور کــه در شــکل  1هویداســت ،میتــوان  98ســازمان و دانشــگاه فعــال و حامــی
پژوهشگران(وابســتگی ســازمانی نویســندگان) در انتشــار مقاالت را شناســایی کرد .دانشــگاه امام
صــادق  gبــا  38فراوانــی بیشــترین میــزان حمایــت از پژوهشــگران را داشــته اســت .دانشــگاه
فردوســی مشــهد بــا  32فراوانــی در رتبــۀ دوم و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه علــوم
اســامی رضــوی هــر دو بــا  19فراوانــی در رتبــۀ ســوم میــزان حمایــت از پژوهشــگران قــرار دارنــد.

شناسایی رتبۀ علمی نویسندگان مقاالت
شــکل  2نشــان دهنــدۀ نمــودار توزیــع فراوانــی رتبههــای علمــی نویســندگان فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی اســت .درخــور توضیــح اســت کــه برخــی مقــاالت در نشــریه فاقد رتبۀ علمــی نویســندگان بود
کــه بــا جسـتوجو در وبــگاه دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و حوزههــای علمیــه ،اطالعــات تکمیــل شــد.
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شکل  .2نمودار توزیع فراوانی رتبههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر مبنــای اطالعــات شــکل  2میتــوان اظهــار داشــت ،پژوهشــگران دارای مرتبــه اســتادیاری،
بیشــترین میــزان مشــارکت را داشــتهاند .دانشــجویان دکتــرا و اعضــای هیئــت علمــی بــا مرتبــه
دانشــیاری ،بیشــترین میــزان مشــارکت را داشــتهاند.

توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان
مــردان بــا  75درصــد بیشــترین مشــارکت را در انتشــار مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
داشــتهاند .خانمهــا نیــز  25درصــد مشــارکت داشــتهاند.

شناسایی رشتههای علمی نویسندگان
شکل  3نشان دهندۀ رشتههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی است.
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شکل  .3نمودار توزیع فراوانی رشتههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

همانطــور کــه در شــکل  3هویداســت ،رشــتۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــا فراوانــی  103مقالــه،
فعالتریــن پژوهشــگران را در انتشــار مقالــه دارد .رشــتۀ زبــان و ادبیــات عــرب بــا  34فراوانــی ،رشــتۀ
معــارف اســامی بــا  26فراوانــی ،رشــتۀ علــوم سیاســی بــا  24فراوانی و رشــتۀ تاریــخ بــا  17فراوانی
در رتبــۀ اول تــا پنجــم قــرار دارد.

شناسایی روششناسی مقاالت
شــکل  4نشــان دهنــدۀ روشهــای پژوهــش اســتفاده شــده در مقاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضوی اســت.
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شکل  .4نمودار توزیع فراوانی روششناسی مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی

شــکل  4بیانگــر روششناســی مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
براســاس نمــودار ،روششناســی ســندی توصیفــی -تحلیلــی بــا فراوانــی  192بیشــترین میــزان
بهکارگیــری را دارد .روش پیمایشــی ( 9فراوانــی) ،تحلیــل گفتمــان و تحلیــل محتــوای کیفــی (7
فراوانــی) بــه ترتیــب بیشــترین روششناس ـیهای اســتفاده شــده در تدویــن مقــاالت اســت.

ترسیم و تحلیل میزان همکاری نویسندگان
در نقشــه چگالی ترســیم شــده ،نویســندگانی که بیشــتر بــا یکدیگــر در ارتباط هســتند در فاصله
نزدیکتــر بــه هــم قــرار میگیرنــد و برعکــس آنهایــی کــه ارتبــاط کمتــری بــا یکدیگــر دارنــد ،در
فاصلــه دورتــری از هــم قــرار گرفتهانــد .چگالــی هــر گــره نیــز بــر اســاس تعــداد گرههــای مجــاور
و میــزان پیونــد بــا آنهــا تعییــن شــده اســت .در ایــن نقش ـهها گرههــای بــا اهمیتتــر در مرکــز
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شــبکه قــرار گرفتـ ه اســت .از طرفــی ،طیــف رنگهــای قرمــز تــا آبــی نمایانگــر وزن چگالــی اســت.
بــه ترتیــب رنگهــای قرمــز ،زرد ،ســبز و آبــی نشــاندهندۀ وزن چگالــی بــاال تــا پاییــن اســت.
شکل  .5نقشۀ چگالی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس نقشــۀ چگالــی ترســیم شــده ،نویســندگانی ماننــد نامدارجویمــی ،ویســه ،نادریــان
الییــن ،درینــی ،تابــان ،طهماســبی بلداجــی ،ابراهیمــی ،اســفندریاری و صادقــی از محبوبترین
نویســندگان فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .بی ـگزاده ،صادقــی ،نــوری ،نادریــان الییــن،
نامــدار جویمــی ،کاظمــی ،قطبــی و زاهــدی نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت
بینیــت از توانایــی باالیــی بــرای انتقــال اطالعــات و دانــش در شــبکه برخوردارنــد .در صورتــی کــه
یکــی از نویســندگان مزبــور از شــبکه حــذف شــود ممکن اســت انتقــال اطالعــات با مشــکل روبهرو
شــود .بیـگزاده ،صادقــی ،شــاهرخی شــهرکی ،آقاخانــی بیژنی ،خوانســاری ،صغیانــی ،رحیمی
زنگنــه ،الماســی ،احمــدی و کیانــی نیــز از مشــهورترین نویســندگان فعــال در شــبکه همتألیفــی
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.
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ترسیم و تحلیل میزان همکاری رشتههای علمی
شــکل 6شــبکه همرخــدادی و میــزان همــکاری میــان رشــتههای علمــی در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی را نشــان میدهــد.
شکل  .6شبکه همکاری رشتههای علمی در فصلنامۀ فرهنگ رضوی

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،رشــتۀ علــوم تربیتــی ،روابــط بینالملــل ،مطالعــات برنامــۀ
درســی ،فلســفه ،مترجمــی زبــان عربــی ،شهرســازی اســامی ،علــم اطالعــات و دانششناســی،
فقــه و حقــوق خصوصــی و فقــه بــا داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت درجــه از محبوبتریــن
رشــتهها در شــبکه همــکاری بینرشــتهای هســتند .میــزان مرکزیــت بینیــت رشــتهها دال
بــر میــزان انتقــال اطالعــات در شــبکه همــکاری توســط یــک رشــته علمــی اســت .بنابرایــن،
رشــتههایی ماننــد علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــه درســی ،علــم اطالعــات و دانششناســی،
فقــه و حقــوق خصوصــی ،روابــط بینالملــل ،علــوم و معــارف حدیــث ،مدیریــت اماکــن متبرکــه و
مذهبــی ،مترجمــی زبــان عربــی و فلســفه بیشــترین نقــش را در انتقــال اطالعــات میــان رشــتهها
دارنــد .در نقشــه همــکاری میــان رشــتهها ،مرکزیــت نزدیکــی نشــاندهنده میــزان شــهرت و
برگزیــده رشــته اســت .رشــتههایی نظیــر علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،برنامهریــزی
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درســی ،بــرق ،روابــط بینالملــل ،فلســفه ،فقــه و حقــوق خصوصــی ،علــوم سیاســی ،ارتباطــات
و بینالملــل و تاریــخ اســام جــزو رشــتههای برگزیــده و مشــهور در شــبکه همــکاری رشــتههای
علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.

ترسیم و تحلیل میزان همکاری دانشگاهها و مؤسسات علمی
شــکل 7بیانگــر شــبکه همرخــدادی و میــزان همــکاری میــان دانشــگاهها و مؤسســات حامــی و
فعــال در انتشــار مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضوی اســت.
شکل  .7نقشه چگالی مؤسسات علمی همکار با فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس یافتههــای بــه دســت آمــده ،دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی،
دانشــگاه آزاد اســامی کــرج ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطات ،دانشــگاه فرهنگیان مشــهد،
دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه رازی از محبوبتریــن ســازمانهای فعــال در شــبکه همــکاری میان
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مؤسســات علمــی حامــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی،
دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه
تبریــز ،دانشــگاه آزاد اســامی کــرج ،دانشــگاه اصفهــان ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات،
و دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان ســنجه مرکزیــت بینــت جــزء
ســازمانهایی هســتند کــه بــه عنــوان گــره واســط میــان ســازمانهای دیگر پیونــد برقــرار میکنند
و نوعــی پــل ارتباطــی میــان ســازمانهای فعــال در شــبکه هســتند .مؤسســاتی نظیــر دانشــگاه
علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه قــرآن و حدیــث تهــران ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر
و ارتباطــات ،دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد و دانشــگاه تبریــز از مشــهورترین ســازمانهای حامــی و
فعــال در شــبکه همــکاری میــان مؤسســات علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.

ترسیم و تحلیل همرخدادی کلیدواژگان بهکارگرفته شده توسط نویسندگان مقاالت
شــاخصهای مختلفــی بــرای تحلیــل شــبکۀ همرخــدادی واژگان وجــود دارد کــه میتوانــد
در نقشــههای علمــی بــه کار گرفتــه شــود .بهعنــوان نمونــه ،انــدازۀ شــبکه بــا تعــداد گرههــا و
چگالــی شــبکه بــا تعــداد رابطهــای موجــود در شــبکه مشــخص میشــود .شــاخص مرکزیــت
یکــی از شــاخصهای مهــم در تحلیــل شــبکه اســت .ایــن شــاخصها برای تشــخیص و شناســایی
مهمتریــن عملگرهــا یــا بــه عبــارت دیگــر عملگرهــای مرکــزی یــک شــبکه تعییــن شــدهاند کــه
بــه موقعیــت گرههــای خــاص در شــبکه اشــاره دارنــد .مفهــوم مرکزیــت بــه موقعیــت یــک عملگــر
مربــوط نمیشــود ،بلکــه درجــه ادغــام یــا پیوســتگی آن را در شــبکه نشــان میدهــد .در یــک
شــبکۀ همرخــدادی واژگان ،هرچــه مرکزیــت درجــۀ یــک واژه بیشــتر باشــد ،آن واژه ،ارتبــاط
و شــبکۀ بیشــتری در اختیــار داشــته و تأثیرگذارتــر اســت .در یــک شــبکۀ همرخــدادی واژگان،
واژهــای دارای بیشــترین مرکزیــت بینابینــی اســت کــه بیــن تعــداد زیــادی از گرههــای دیگــر قــرار
بگیــرد و راههــای ارتباطــی گرههــای دیگــر از آن بگــذرد .ایــن گرههــا قــدرت ایزولــه کــردن یــا
افزایــش ارتباطــات را دارنــد .در صــورت حــذف گرهــی بــا مرکزیــت بــاال ممکــن اســت کــه جریــان
اطالعــات در شــبکه متوقــف شــود.
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شکل  .8نقشه چگالی کلیدواژگان مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس شــکل 8بــه ترتیــب موضوعــات امــام ســجاد ،مشــهد ،معناشناســی ،ســرمایه نمادیــن
ایرانــی اســامی ،امــام رضــا ،gتبلیــغ دینــی ،احتجــاج ،ســادات ،دورۀ افشــاریه و گردشــگری
مذهبــی از محبوبتریــن موضوعــات اســت .موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن
ایرانــی اســامی ،مشــهد ،معناشناســی ،امــام رضــا ،gاحتجــاج ،روششناســی اســتداللهای
قرآنــی ،عصمــت ،ســادات و هجــرت نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت نزدیکــی از
موضوعــات برگزیــدۀ شــبکۀ همرخــدادی کلیــدواژگان مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانــی اســامی ،حــدوث ،مشــهد ،معناشناســی،
احتجــاج ،روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،تشــیع ،فنــون بالغــی و ســادات نیــز بــه دلیــل
داشــتن میــزان مرکزیــت بینیــت بــه ترتیــب جــزو اثرگذارتریــن موضوعــات در شــبکۀ همرخــدادی
کلیــدواژگان مقالههــای فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
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بحث و نتیجهگیری
در ایــن بخــش بــه ترتیــب پرسـشهای اساســی پژوهــش ،ابتــدا پرســش و ســپس تحلیــل نتایــج
و پاســخ بــه پرســش و در صورتــی کــه در پژوهشهــای اشــاره شــده در پیشــینۀ پژوهــش یافتــۀ
مرتبطــی باشــد ،نتایــج بــا یافتــۀ پژوهشهــای مذکــور مقایســه و تحلیــل شــده اســت.

نویسندگان پرکار در مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی چه کسانی هستند؟
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش مشــخص شــد کــه  291نویســنده (83درصــد از نویســندگان)
فقــط دارای یــک مقالــه در نشــریه هســتند و تنهــا 10درصــد از نویســندگان ( 36نویســنده) دارای
دو مقالــه5 ،درصــد از نویســندگان ( 16نویســنده) دارای ســه مقالــه1 ،درصــد از نویســندگان (4
نویســنده) دارای چهــار مقالــه1 ،درصــد از نویســندگان ( 4نویســنده) دارای  5مقالــه منتشــر شــده
در  32شــمارۀ نشــریه منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .ترکیــب مشــارکت
نویســندگان در مقــاالت نشــریه نشــان میدهــد کــه تنهــا  8نویســنده بــه نامهــای مصطفــی
اســفندیاری(فقیه) ،خلیــل بی ـگزاده ،مرتضــی رحیمــی و علــی ســروری مجــد بــا مشــارکت در
نــگارش  5مقالــه و ابراهیــم ابراهیمــی ،محمدرضــا جواهــری ،علیرضــا نادریانالییــن ،و محســن
دیمهکارگــراب در نــگارش  4مقالــه نقــش داشــتهاند و به عنوان نویســندگان پرکار نشــریه محســوب
میشــوند .بــه طــور میانگیــن نویســندگان پــرکار هــر  6شــماره در میــان یــک مقالــه در فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی منتشــر کردهانــد .میانگیــن مذکــور حاکــی از عــدم وابســتگی نویســندگان بــه
نشــریه و انتشــار آثــار در نشــریات مختلــف یــا عــدم تمرکــز موضوعــی فعالیــت پژوهشــگران اســت
کــه در حوزههــای مختلفــی فعالیــت دارنــد و تنهــا یکــی از حوزههــای موضوعــی فعالیــت آنهــا
در راســتای محورهــای موضوعــی تحــت پوشــش فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .از طرفــی نیــز
وجــود  83درصــد نویســندگان تنهــا یــک مقالــه در نشــریه منتشــر کردهانــد و حــدود  93درصــد
نویســندگان حداکثــر دو مقالــه در نشــریه منتشــر کردهانــد .ایــن موضــوع نشــاندهنده ایــن اســت
کــه وابســتگی کمــی از ســوی پژوهشــگران بــا نشــریه وجــود دارد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

تحلیل محتوای فصلنامۀ فرهنگ رضوی (علیپور حافظی و مطلبی)

81

دانشــگاهها و مؤسســات علمــی فعــال و حامــی پژوهشــگران در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی کدامهــا هســتند؟
در ایــن پرســش ،هــدف شناســایی ســازمانهای حامــی پژوهشــگران بــود کــه در بخــش وابســتگی
ســازمانی نویســندگان مقــاالت ذکــر شــده اســت .پنــج دانشــگاه امــام صــادق  ،gدانشــگاه
فردوســی مشــهد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی و دانشــگاه الزهـرا
 hبیــش از  60درصــد از وابســتگی ســازمانیهای پژوهشــگران را شــامل میشــود .بــا توجــه بــه
تنــوع ســازمانهایی کــه در حــوزۀ فرهنــگ رضــوی در کشــور فعــال هســتند ،بــه نظــر میرســد
ســازمانهای فعــال زیــادی میتواننــد بــا نشــریه همکاری داشــته باشــند کــه حداقــل در  32شــمارۀ
گذشــته نشــریه ایــن همکاری خیلــی کم بوده یــا همکاری وجــود ندارد .منظــور از همــکاری ،حضور
آنهــا بــه عنوان وابســتگی ســازمانی پژوهشــگران اســت .از ایــن رو باید تدابیــری در این زمینــه بهکار
گرفتــه شــود تــا نشــریه در ســازمانهای مرتبط شــناخته شــود و نشــریه بتواند آثــار ارزشــمندی از این
ســازمانها دریافــت کنــد .البتــه بــه دلیــل اینکــه در ایــن پژوهــش فقــط مقــاالت منتشــر شــده مــورد
تحلیــل قـرار گرفتـ ه و آثــار دریافــت شــده یــا رد شــده مــورد مطالعــه قـرار نگرفتـ ه اســت ،نمیتــوان
بــا قطعیــت ایــن موضــوع را اشــاره کــرد ،ولــی بــه نظــر میرســد الزم اســت آگاهیرســانی بیشــتری
در معرفــی نشــریه در ســازمانهای مرتبــط صــورت گیــرد .در پژوهــش اکبــری و عابــدی()1395
کــه مطالعـهای را در دوفصلنامــۀ مطالعــات تاریخــی جهــان اســام انجــام دادهانــد ،مشــخص شــده
کــه مؤسســه جامعهالمصطفــی العالمیــه و دانشــگاه اصفهــان بیشــترین همــکاری را در وابســتگی
ســازمانی پژوهشــگرانی که مقاالتشــان در آن نشــریه منتشــر شــده داشــتهاند .همچنین در پژوهش
محمــدی ،حسـنخانی و امیــد( ،)1396دانشــگاه اصفهــان رتبــۀ نخســت را در آثــار منتشــر شــده
در فصلنامــۀ تربیــت اســامی کســب کــرده اســت .در پژوهــش معرفــت ،صابــری و عضــدی()1393
نیــز مشــخص شــده کــه دانشــگاه مازنــدران بیشــترین همــکاری را در نشــریۀ مطالعــات فقــه و
حقــوق اســامی کســب کــرده اســت .ایــن مقایســه بــا پژوهشهــای دیگــر نشــان میدهــد کــه
دانشــگاه جامعهالمصطفیالعالمیــه ،دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه مازنــدران بیشــترین همــکاری
را بــا ســه نشــریه مذکــور داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه دانشــگاه اصفهــان بــا  12مقالــه،
جامعهالمصطفیالعالمیــه بــا  9مقالــه در فصلنامــۀ فرهنــگ رضوی همکاری متوســطی داشــتهاند.
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نویسندگان مقاالت در چه رتبۀ علمی هستند؟
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه دانشــگاهیان بیشــتر از حوزههــای علمیــه بــا فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی همــکاری دارنــد و در بیــن دانشــگاهیان اعضــای هیئــت علمــی بــا رتبه اســتادیار
و ســپس اعضــای هیئــت علمــی دانشــیار و دانشــجویان دکتــرا قــرار دارنــد .ایــن یافتــه حاکــی از
همــکاری مناســب دانشــگاهها و اعضــای هیئــت علمــی بهویــژه در چهــار دانشــگاهی اســت کــه
در پاســخ بــه پرســش  2بهعنــوان دانشــگاههای بــا همــکاری بیشــتر گفتــه شــد .از طرفــی ،یافتــۀ
مهــم پژوهــش در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه اســتادان و طلبههــای حــوزۀ علمیــه کــه در نــگاه
نخســت بــه نظــر میرســید همــکاری بیشــتری بایــد در حــوزۀ فرهنــگ رضــوی بــا نشــریه داشــته
باشــند ،همــکاری بســیار کمــی بــا نشــریه دارنــد .ایــن یافتــه بــا یافتــۀ معرفــت و همــکاران()1393
اکبــری و عابــدی( ،)1395محمــدی ،حسـنخانی و امیــد( )1396از منظــر همکاری دانشــگاهها
بــا نشــریات پژوهشــی همسوســت .ایــن همســویی حاکــی از ترغیــب دانشــگاهیان بــه انتشــار
مقــاالت از کارهــای پژوهشــی و در مقابــل ،تمایــل نداشــتن حوزههــای علمیــه بــه انتشــار آثــار
پژوهشــی اســت.

نویســندگان فعــال در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از نظــر جنســیت در چــه وضعیتــی
قــرار دارنــد؟
نتایــج پژوهــش از منظــر جنســیت پژوهشــگرانی کــه مقــاالت خــود را در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی منتشــر کردهانــد ،نشــان داد کــه 75درصــد از پژوهشــگران مــرد هســتند .همیــن موضــوع
حاکــی از همــکاری محــدود خانمهــا در انتشــار مقــاالت اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در ایــن زمینه
همراســتا بــا پژوهشهــای معرفــت و همــکاران( ،)1393اکبــری و عابــدی( )1395و محمــدی و
همــکاران( )1396اســت .معرفــت و همــکاران( )1393در پژوهشــی کــه در نشــریۀ مطالعــات فقه و
حقــوق اســامی داشــتند بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه میــزان مشــارکت خانمهــا در تدویــن مقاالت
نشــریۀ مذکــور تنهــا 9/6درصــد اســت .اکبــری و عابــدی( )1395در پژوهــش دیگــری کــه بــر روی
نشــریۀ دوفصلنامــه مطالعــات تاریخــی جهــان اســام انجــام دادنــد بــه نتیجــه مشــابهی رســیدند
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و مشــخص شــد کــه خانمهــا تنهــا در 16/7درصــد از مقــاالت مشــارکت داشــتهاند .همچنیــن
محمــدی و همــکاران( )1396در پژوهشــی کــه در نشــریۀ فصلنامــه تربیــت اســامی انجــام
دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خانمهــا تنهــا در  22/7درصــد مقــاالت مشــارکت داشــتهاند.
ایــن نتایــج حاکــی اســت در نشــریاتی کــه در حوزههــای اســامی فعالیــت دارنــد نقــش آقایــان
پررنگتــر اســت.
نویســندگان فعــال در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از نظــر رشــتۀ علمــی در چــه وضعیتــی
قــرار دارنــد؟
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه در  32شــمارۀ نشــریه 229 ،مقالــه منتشــر شــده و
همــکاری  351پژوهشــگر ،پژوهشــگرانی از  96رشــتۀ علمــی همــکاری داشــتهاند .در ایــن میــان
پژوهشــگرانی از رشــتۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــه تنهایــی بــا  103عنــوان همــکاری رتبــه نخســت
را کســب کردهانــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه حــدود 29درصــد از پژوهشــگران در ایــن
رشــته تحصیــل کردهانــد و بــا نشــریه همــکاری دارنــد .رتبــۀ دوم رشــتههای علمــی بــه رشــتۀ زبــان
و ادبیــات عــرب اختصــاص یافتــه کــه  34بار(حــدود 10درصــد) در مقــاالت بــه عنوان رشــتۀ علمی
پژوهشــگران تکــرار شــده اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه پژوهشــگرانی از  45رشــتۀ علمی
تنهــا یکبــار در مقابــل نــام پژوهشــگران تکــرار شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج نشــان میدهــد
کــه حــدود  92درصــد رشــتههای علمــی کــه در نشــریه بــه عنــوان رشــتۀ علمــی پژوهشــگران ذکــر
شــده ،کمتــر از  10بــار تکــرار شــد ه اســت .نتایــج ذکــر شــده در ایــن بخــش نشــان میدهــد کــه
بهرغــم ارتبــاط موضوعــی فــراوان در تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی ،مشــارکت محــدودی
در تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی بــا نشــریه وجــود دارد .در بیــن ایــن رشــتههای علمــی،
شــاهد وجــود رشــتههایی ماننــد مدیریــت اماکــن متبرکــۀ مذهبــی ،مدیریــت فرهنگــی ،معــارف
اســامی و علــوم سیاســی ،دینپژوهــی ،دانــش اجتماعــی مســلمین ،تعلیــم و تربیــت اســامی،
اندیشــۀ سیاســی ،تاریــخ ایــران دورۀ اســامی ،تاریــخ تشــیع ،فــرق تشــیع و نظایــر اینهــا هســتیم
کــه مشــارکت بســیار محــدودی (کمتــر از  2پژوهشــگر) بــا نشــریه دارنــد .ایــن موضــوع حاکــی از
شــناخت کــم نشــریه در رشــتههای علمــی مرتبــط اســت.
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مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از چــه روشهــای پژوهشــی بهــره
میگیرنــد؟
نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه روش پژوهــش ســندی توصیفــی تحلیلــی بــا
حــدود 84درصــد ،پرکاربردتریــن روش پژوهشــی اســتفاده شــده در مقــاالت اســت .بــا توجــه بــه
مفیــد بــودن روشهــای پژوهشــی دیگــری ماننــد تحلیــل گفتمــان ،تحلیــل محتــوای کمــی،
تحلیــل محتــوای کیفــی ،روش کتابخان ـهای و روش تاریخــی بــه نظــر میرســد کــه کمتــر مــورد
توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گرفتــ ه اســت .از ایــنرو الزم اســت تنــوع روششناســیها
در پذیــرش و انتشــار مقــاالت بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا نتایــج حاصــل از پژوهشهــا بــه
لحــاظ کیفــی از وضعیــت بهتــری برخــوردار شــود .مطالعــۀ محمــدی و همــکاران( )1396نشــان
داد کــه روش کتابخانـهای بــا 80/8درصــد مقــاالت فصلنامــۀ تربیــت اســامی پرکاربردتریــن روش
بــوده اســت .ایــن موضــوع حاکــی اســت نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــا نتایــج پژوهــش مذکــور
نیســت .شــاید یکــی از دالیــل ناهمســویی روشهــای پژوهــش مرتبــط بــا حوزههــای موضوعــی
تحــت پوشــش دو نشــریه مذکــور باشــد.

نویسندگان در فصلنامۀ فرهنگ رضوی به چه میزان با یکدیگر همکاری دارند؟
نتایــج ایــن پژوهــش حاکی اســت احســان نامــدار جویمی ،ســیدمهدی ویســه ،علیرضــا نادریان
الییــن ،ولیمحمــد درینــی ،محمــد تابــان و اصغــر طهماســبی بلداجــی بــا مرکزیــت درجــه بــاالی
 7بهعنــوان نویســندگان کلیــدی نشــریه محســوب میشــوند .بــه ایــن معنــی کــه پژوهشــگران
مذکــور بیشــترین همــکاری را بــا دیگــر پژوهشــگران در تدویــن مقــاالت داشــتهاند .همچنیــن
خلیــل بی ـگزاده و اســماعیل صادقــی بــا مرکزیــت بینیــت بــاالی  18بــه عنــوان نویســندگانی
محســوب میشــوند کــه توانایــی زیــادی بــرای انتقــال دانــش در شــبکه پژوهشــگران دارنــد؛ بــه
ایــن معنــی اســت کــه پژوهشــگران مذکــور و دیگــر پژوهشــگرانی کــه دارای مرکزیت بینیــت باالیی
هســتند ،بایــد مــورد توجــه نشــریه قــرار گیرنــد تــا ارتبــاط بیشــتری را بتواننــد بــا بقیۀ پژوهشــگران
برقــرار کننــد .همچنیــن پژوهشــگرانی ماننــد بیـگزاده ،صادقــی ،شــاهرخی شــهرکی ،آقاخانــی
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بیژنــی ،خوانســاری ،صغیانــی ،رحیمــی زنگنــه ،الماســی ،احمــدی و کیانــی بــا مرکزیــت نزدیکــی
بــاال نیــز بایــد مــورد توجــه نشــریه قــرار گیرنــد؛ زیــرا ایــن پژوهشــگران از مشــهورترین پژوهشــگران
فعــال در شــبکه همتألیفــی پژوهشــگران فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .نتایــج ایــن پژوهــش
در یــک راســتا بــا نتایــج پژوهــش میرحقجــو لنگــرودی( )1392قــرار نــدارد؛ زیــرا آنهــا در نشــریۀ
مطالعــات قرآنــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــش از 50درصــد پژوهشــگران در آن نشــریه
تکنویســنده هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 65درصــد مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی دارای بیــش از دو نویســنده هســتند .این موضوع حاکی از همکاری مناســب پژوهشــگران
در انتشــار مقــاالت در نشــریه اســت .همچنیــن نتایج پژوهــش اکبری و عابــدی( )1395نشــان داد
کــه حــدود 64درصــد مقــاالت در نشــریۀ دوفصلنامــه مطالعــات تاریخــی جهــان اســام بیــش از دو
نویســنده دارنــد و پژوهــش محمــدی و همــکاران( )1396در فصلنامــۀ تربیــت اســامی نشــان داد
کــه حــدود  58درصــد مقــاالت دارای بیش از دو نویســنده هســتند .ایــن نتایج حاکی از همســویی
نتایــج ایــن پژوهــش در ایــن زمینــه بــا ســایر نشــریات ذکــر شــده در پژوهشهــای مشــابه اســت.

رشــتههای علمــی چگونــه بــا یکدیگــر در تولیــد مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
همــکاری دارنــد؟
یافتههــای پژوهــش نشــانگر نحــوۀ ارتبــاط بیــن رشــتههای علمــی در نشــریه فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی اســت .نتایــج نشــانگر ایــن اســت کــه رشــتههایی کــه مرکزیــت درجــه باالیــی دارنــد ،از
محبوبتریــن رشــتههای علمــی در شــبکه همــکاری بینرشــتههای علمــی هســتند .در ایــن
رابطــه میتــوان بــه رشــتههای علــوم تربیتــی ،روابــط بینالملــل ،مطالعــات برنامــۀ درســی،
فلســفه ،مترجمــی زبــان عربــی اشــاره کــرد .رشــتههای علمــی کــه دارای مرکزیــت بینیــت باالیــی
هســتند ،بهعنــوان رشــتههایی کــه تــوان برقــراری ارتبــاط بیــن رشــتههای علمــی دیگــر را برقــرار
میکننــد ،میتواننــد اهمیــت باالیــی داشــته باشــند .از جملــه ایــن رشــتههای علمــی میتــوان
بــه علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،فقــه و حقــوق
خصوصــی ،روابــط بینالملــل ،علــوم و معــارف حدیــث اشــاره کــرد .عــاوه بــر ایــن ،رشــتههای
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علمــی کــه دارای مرکزیــت نزدیکــی باالیــی هســتند ،نشــاندهندۀ میــزان شــهرت رشــته علمــی
اســت؛ بنابرایــن رشــتههایی ماننــد علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،برنامهریــزی
درســی ،بــرق ،روابــط بینالملــل ،فلســفه ،فقــه و حقــوق خصوصــی ،علــوم سیاســی ،ارتباطــات
و بینالملــل و تاریــخ اســام جــزو رشــتههای برگزیــده و مشــهور در شــبکۀ همــکاری رشــتههای
علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .در کل ســه معیــار مرکزیت بینیــت ،مرکزیــت نزدیکی و
مرکزیــت درجــۀ روابــط بیــن رشــتههای علمــی و اهمیــت رشــتههای علمــی را در برقــراری روابــط
بیــن رشــتههای علمــی نشــان میدهــد.

سازمانها در تولید مقاالت علمی چگونه با یکدیگر همکاری دارند؟
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهد که دانشــگاه علــوم و معــارف قـرآن ،دانشــگاه تبریز،
دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات از جملــه ســازمانهای
مجبــوب در ایجــاد شــبکه همکاری میان مؤسســات حامی تدوین مقاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضــوی هســتند .همچنیــن دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،دانشــگاه علــوم و معــارف
قـرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه تبریــز و نظایــر اینهــا بــه دلیــل
داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت بینــت جــزو ســازمانهایی هســتند کــه بهعنــوان ســازمانهای
واســط میــان ســازمانهای دیگــر پیونــد برق ـرار میکننــد .همچنیــن مؤسســاتی نظیــر دانشــگاه
علــوم و معــارف قـرآن ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه قـرآن و حدیــث تهـران ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات ،دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد و دانشــگاه تبریــز از جمله مشــهورترین ســازمانهای حامی
در شــبکه همــکاری میــان مؤسســات علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .ایــن ســازمانها
نقــش مهمــی را در تولیــد و انتشــار مقــاالت در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی ایفــا میکننــد.

روابط بین کلیدواژگان استفاده شده در مقاالت چگونه است؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش ،از کلیــدواژگان معرفــی شــده در بخــش کلیداژههای مقاالت اســتفاده
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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شــد .بــا توجــه بــه تنــوع کلیــدواژگان و عــدم بهرهگیــری از اصطالحنامــه در انتخــاب کلیدواژههــا
ایــن تنــوع گســترش بیشــتری را نشــان میدهــد .نتایــج حاصــل شــده در ایــن پژوهــش نشــان
داد ،موضوعــات امــام ســجاد ،gمشــهد ،معناشناســی ،ســرمایه نمادیــن ایرانــی اســامی ،امــام
رضــا ،gتبلیــغ دینــی ،احتجــاج ،ســادات ،دورۀ افشــاریه و گردشــگری مذهبــی از محبوبتریــن
کلیدواژههــای اســتفاده شــده در مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .کلیدواژههــای امــام
ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانــی اســامی ،مشــهد ،معناشناســی ،امــام رضــا ،gاحتجــاج،
روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،عصمــت ،ســادات و هجــرت نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین
میــزان مرکزیــت نزدیکــی از کلیدواژههــای برگزیــدۀ شــبکه همرخــدادی کلیــدواژگان مقــاالت
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانی اســامی،
حــدوث ،مشــهد ،معناشناســی ،احتجــاج ،روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،تشــیع ،فنــون
بالغــی و ســادات نیــز بــه دلیــل داشــتن میــزان مرکزیــت بینیــت جــزو اثرگذارتریــن اصطالحــات در
شــبکۀ همرخــدادی کلیــدواژگان مقالههــای فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه شــبکه همــکاری بیــن پژوهشــگران و ســازمانها و نیــز رشــتههای
علمــی بــه طــور طبیعــی در نشــریه شــکل گرفتــه اســت و در مقایســه بــا مطالعــات مشــابه در
ً
نشــریات دیگــری کــه بــه لحــاظ موضوعــی شــبیه بــه پژوهــش حاضــر بودنــد ،وضعیــت تقریبــا
مشــابهی حاکــم اســت .همچنیــن از نظــر همــکاری پژوهشــگران و مقــاالت بیــش از یک نویســنده
نیــز وضعیــت مشــابهی را در نشــریه شــاهد هســتیم .از نظــر همــکاری رشــتههای علمــی متنــوع
در ایــن پژوهــش شــاهد بودیــم بهرغــم تنــوع بــاالی رشــتههای علمــی مختلــف و مرتبــط بــا حــوزۀ
فعالیــت نشــریه ،همــکاری محدودی بیــن آنها و نشــریه وجــود دارد .در این زمینه ،پیشــنهادهای
مختلفــی ارائــه شــد کــه میتوانــد در بهینهســازی ایــن روابــط مؤثــر باشــد .همچنیــن دربــارۀ
همــکاری ســازمانهایی کــه بــه لحــاظ موضوعــی بــا حوزههــای فعالیــت نشــریه مرتبــط بودنــد
وضعیــت مشــابهی مشــاهده شــد .بــه نظــر میرســد ایــن دو حــوزه نیازمنــد تــاش بیشــتر از
طــرف نشــریه بــرای اطالعرســانی و ارتقــای روابــط بــا ســازمانهای مذکــور اســت .عــاوه بــر
ایــن ،ارتبــاط ضعیفــی بیــن حوزههــای علمیــه و نشــریه وجــود دارد کــه ایــن موضــوع نیــز نیازمنــد
بازنگــری اســت .از منظــر حوزههــای موضوعــی مقــاالت و روشهــای پژوهــش مــورد اســتفاده در
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مقــاالت نیــز مشــاهده شــد کــه بهرغــم وجــود تنــوع در این مــوارد ،مقــاالت بــه موضوعهــای خاص
و بهرهگیــری از روشهــای پژوهــش محــدود هســتند .از ایــن رو پیشــنهاد شــده تــا تنــوع روشهــا و
حوزههــای موضوعــی در نشــریه مــورد توجــه مســئوالن نشــریه قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن
پژوهــش تــاش شــده اســت تــا پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای ارتقــای وضعیــت موجــود فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی ارائــه شــود .در ایــن زمینــه ابتــدا نتیجــه حاصــل شــده و ســپس پیشــنهادهای
کاربــردی ارائــه شــده اســت:
بــا توجــه بــه عــدم وابســتگی نویســندگان بــه فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی بــه نظــر میرســد کــه
نویســندگان کمتــر توانســتهاند بــا نشــریه ارتبــاط برقــرار کننــد .ایــن موضــوع میتوانــد ناشــی از
نبــود تمرکــز موضوعــی فعالیــت نویســندگان و ناآشــنایی بــا محورهای موضوعــی فعالیت نشــریه و
اشــراف محــدود آنهــا بــه موضوعهــای مرتبــط بــا فرهنــگ رضــوی یــا همــکاری بــا نشــریات دیگــر
در موضــوع فرهنــگ رضــوی باشــد .بــا بررســی ابتدایــی بــه عمــل آمــده مشــخص شــد کــه نشــریۀ
دیگــری کــه تمرکــز موضوعــی بــر فرهنــگ رضــوی داشــته باشــد در کشــور وجــود نــدارد ،ولــی
نشــریات دیگــر غیرهســته در ایــن حــوزه وجــود دارنــد کــه آثــار مرتبط بــا فرهنــگ رضوی را منتشــر
میکننــد .ایــن موضــوع ســبب ایجــاد رقابــت بیــن نشــریات میشــود و فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
بایــد در ایــن موضــوع تأمــل بیشــتری داشــته باشــد .از این رو ،پیشــنهاد میشــود برای آگاهســازی
پژوهشــگران بــا نشــریه بــه طــور عــام و نیــز آگاهســازی پژوهشــگران هســته حــوزۀ فرهنــگ رضــوی
و جلــب مشــارکت بیشــتر آنهــا اقدامهــای عملــی انجــام شــود .ایــن موضــوع میتوانــد از طریــق
ارائــه پژوهانــه یــا انتخــاب مقــاالت برتــر نشــریه و نظایــر اینهــا انجــام گیــرد .همچنیــن بهمنظــور
اطالعرســانی بــه پژوهشــگران هســته ،الزم اســت نشــریه فهرســتی از ایــن پژوهشــگران را داشــته
باشــد و در گروهــی ایمیلــی یــا از طریــق ســایر شــبکههای اجتماعــی بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کند.
بهعنــوان مثــال ،شــمارههای جدیــد منتشــر شــده نشــریه را آگاهیرســانی کنــد.
بــا توجــه بــه همــکاری ضعیــف بســیاری از ســازمانهای مرتبط بــا حوزههــای پوشــش موضوعی
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی ،بهنظــر میرســد آگاهیرســانیهای مکــرر در فواصــل زمانــی مختلــف
بــه بهانههــای مختلــف میتوانــد اثرگــذاری مناســبی در همــکاری ســازمانهای مرتبــط بــا
یشــود نشــریه ،موفقیتهــا و نیــز حوزههــای موضوعــی آن در
نشــریه داشــته باشــد .پیشــنهاد م 
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ســازمانهای مرتبــط معرفــی شــود.
بــا توجــه بــه همــکاری مناســب دانشــگاهها و مشــارکت بیشــتر اعضــای هیئــت علمــی اســتادیار
و دانشــیار و دانشــجویان دکتــرا بــا نشــریه و در مقابــل همــکاری بســیار ضعیــف اعضــای علمــی،
طــاب و حوزههــای علمیــه ،پیشــنهاد میشــود نشــریه بــه شــیوههای مختلــف و معمــول کــه در
بندهــای دیگــر نیــز بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد ،اقــدام بــه جلــب مشــارکت بیشــتر پژوهشــگران
حوزههــای علمیــه نمایــد.
بــا توجــه بــه مشــارکت ضعیــف خانمهــا در تدویــن مقــاالت در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی به نظرمیرســد کــه جلــب مشــارکت فعــال خانمهــا در جهــت پژوهشهــای مرتبــط بــا حــوزۀ موضوعــی
نشــریه میتوانــد باعــث افزایــش همــکاری آنهــا در انجــام پژوهشهــای مرتبــط و انتشــار نتایــج
پژوهشهــا در نشــریه شــود .از ایـنرو ،بــا توجــه بــه اشــتغال بــه تحصیــل بــودن بیشــتر خانمهــا در
دانشــگاهها در رشــتههای علمــی مرتبــط کــه در پاســخ بــه  5پرســش ایــن پژوهــش بــه آنها اشــاره
شــده و نیــز جلــب مشــارکت طــاب خانــم در حوزههــای علمیــه و نیــز در پژوهشــگاههای کشــور
میتــوان بــه افزایــش ایــن میــزان مشــارکت کمــک کــرد.
بــا توجــه بــه مشــارکت محــدود تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی بــا فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی،
بــه نظــر میرســد کــه نشــریه در بیــن رشــتههای علمــی مرتبــط بــا حوزههــای موضوعــی نشــریه
کمتــر شــناخته شــده اســت .از ایــن رو ،بــه نظــر میرســد فعالیتهــای اطالعرســانی و جلــب
مشــارکت کــه در پیشــنهادهای دیگــر بــه آنهــا اشــاره شــده ،میتوانــد معطــوف بــه اکثریــت ایــن
رشــتههای علمــی شــود.
بــا توجــه بــه محــدود بــودن روش پژوهــش مــورد اســتفاده در بیــش از 90درصــد مقــاالت ،بــه نظر
میرســد تنــوع روشهــای پژوهشــی در پذیــرش و انتشــار مقــاالت نشــریه بایــد بیشــتر مــورد توجــه
داوران ،ســردبیر و دیگــر مســئوالن نشــریه قــرار گیــرد .بدیهــی اســت روشهایــی ماننــد تحلیــل
گفتمــان ،تحلیــل محتــوای کمــی ،تحلیــل محتــوای کیفــی ،روش کتابخانـهای و روش تاریخــی
میتوانــد مــورد توجــه باشــد.

سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

90
بــا توجــه بــه شناســایی پژوهشــگران بــا مرکزیــت درجــه ،مرکزیــت بینیــت و مرکزیــت نزدیکــی
بــاال در ایــن پژوهــش ،الزم اســت مســئوالن نشــریه توجــه بیشــتری بــه ایــن پژوهشــگران و جلــب
مشــارکت و همــکاری آنهــا بــا دیگــر پژوهشــگران و انتشــار آثــار آنهــا داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه شناســایی رشــتههای علمــی مهــم در برقــراری روابــط بیــن ســایر رشــتههای علمی،
مســئوالن نشــریه میتواننــد بــا شناســایی ایــن رشــتهها ،بــا توجــه بــه اهمیتشــان ،در توســعه
همکاریهــا بیــن رشــتههای علمــی بــرای تدویــن مقــاالت اســتفاده کننــد .ایــن موضــوع کمــک
میکنــد تــا همکاریهــا بیــن رشــتههای علمــی مرتبــط بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد و آثــار بــا
کیفیــت بیشــتری بــا بهرهگیــری از تــوان ایــن رشــتههای علمــی تولیــد شــود.
نگاهــی بــه اصطالحهــا و شــبکه اصطالحــی حاصــل شــده از مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضــوی دامنــه موضوعــی فعالیــت نشــریه را نشــان میدهــد .مســئوالن نشــریه میتوانند
بــا بررســی ایــن نتایــج بــرای توزیــع و گســترش موضوعــات و مقــاالت در شــمارههای آتــی نشــریه و
نیــز سیاسـتگذاری بــرای دریافــت مقــاالت تصمیــم بگیرند.
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