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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 
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چکیده 

ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی وضعیــت مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی صــورت 
گرفتــه اســت. رویکــرد پژوهــش، کّمــی و روش پژوهــش تحلیــل محتواســت. اطالعــات مــورد نیاز از ســامانۀ 
ــی  ــۀ علم ــازمانی و رتب ــتگی س ــراه وابس ــه هم ــه ب ــناختی مقال ــات کتاب ش ــد. اطالع ــت ش ــریه دریاف نش
و رشــتۀ تحصیلــی پژوهشــگران و نیــز چکیــده و کلیدواژه هــای مقــاالت در فایــل اکســل بــه طــور کامــل 
ــد و  ــراف ش ــد گ ــای تولی ــازی، وارد نرم افزاره ــه تمیزس ــه مرحل ــس از س ــا پ ــن داده ه ــپس ای ــد. س وارد ش
ــد.  ــل ش ــف و تحلی ــت و توصی ــزار دریاف ــا از نرم اف ــز نموداره ــی و نی ــه های علم ــا و نقش ــه گراف ه در نتیج
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه 291 نویســنده بــا نشــریه همــکاری داشــته اند. از ایــن بیــن تنهــا 1درصــد 
از نویســندگان دارای 5 مقالــه منتشــر شــده در 32 شــماره نشــریه هســتند. همچنیــن پنــج دانشــگاه امــام 
صــادق g، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی 
ــن  ــد. بی ــکیل می ده ــگران را تش ــازمانی  پژوهش ــتگی س ــد وابس ــش از 60 درص ــراh بی ــگاه الزه و دانش
دانشــگاهیان، اعضــای هیئــت علمــی بــا رتبــۀ اســتادیار بیشــترین همــکاری را بــا نشــریه دارنــد. یافته هــا 
حاکــی از همــکاری کمتــر از 25 درصــد خانم هــا در انتشــار مقــاالت دارد و پژوهشــگرانی از رشــتۀ علــوم 

قــرآن و حدیــث بــه تنهایــی بــا 103 عنــوان مقالــه، رتبــۀ نخســت را کســب کرده انــد.
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