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 چکیده
 اسدت ازیدن و شدوندىم محسوب ىقاتیتحق یهاافتهی اشاعه ابزار نیترمهم ىعلم مجوت

 ،ملده از ىسدنجعلدم کردیرو با مجوت تیوضع ىبررس .رندیگ  رار ىابیار  و ىبررس مورد
 فصدلنامه دارد، نظدر در حاضدر پدژوهش سدت.هاآن ىعلمد عملکرد ىابیار  یهاروش مهم

 کددردیرو بددا ث،یحددد علددو  نددهیزم در هینشددر نیمددؤثرتر و نیولددا عنددوان بدده را «ثیحددد علددو »
 کدردیرو بدا و ىشدیمایپ شدکل بده پدژوهش نیدا .دهدد  درار ىبررس و مطالعه مورد ىسنجعلم
 مقاله، ۴۶4 شاملفصلنامهدعل حد  یثد مقاالت ىتمام است. شد، انجا  ىسنجعلم

 فنددون بددا و شددد، اسددتخراج ISC گددا،یپا از هدداداد، .دهدددىمدد لیتشددک را پددژوهش نیددا ،امعدده
 حینتددا .اسددت گرفتدده  ددرار ىبررسدد و لیددتحل مددورد ىسددندگینومهدد شددبکه و واژگددان رخدددادهددم
 واژگانرخداد هم تکنیک اساس بر فصلنامه موضوعى شبکه که داد نشان هاداد، ىبررس

 و ىاصددل خوشدده دو از ىسددندگینوهددم شددبکه نیهمچندد اسددت. شددد، لیتشددک خوشدده 11 از
یددت بددا خوشدده ینتددربددزرگ اسددت. شددد، لیتشددک کوچددک خوشدده زد،یسدد  کاظممحمددد محور

 ،بدود تهدران دانشدگا، دانشدگا،، نیدتریدپرتول محوریدت اسدت گرفته شکل ستایش رحمان
 تو،ده  ابدل زیدن  دم دانشدگا، و مشدهد ىفردوسد دانشدگا، ث،یحدد و  درآن دانشگا، نقش اما

 بدده درصددد( 8۶) مقالدده 93۶ ىعنددی ؛بودنددد ىسددندگینوتددک شددکل بدده مقدداالت شددتریب بددود.
 اختصداب یاسدند،ینو دو مقداالت بده درصدد 19 با دو  رتبه و اندبود، سند،ینوتک شکل
 فصدلنامه نیدا دربار، یریگ میتصم یبرا اطوعاتى بالقو، تواندىم پژوهش نیا حینتا. دارد
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 کننددد. بازاندیشددى رو پددیش موضددوعى روندددهای دربددار، تددا دهددد  ددرار آن مسددئوالن اریدداخت در
 ىپژوهشد موضوعات نییتع یبرا  یتحق نیا حینتا از توانندىم انگرپژوهش و سندگانینو
  .کنند استفاد، فصلنامه در خود آثار نشر و

 .ىسندگینوهم واژگان،رخداد هم ،ىسنجعلم ،فصلنامهدعل حد  یث ها:کلیدواژه

 مقدمه
ای امروز، تولید نظریات علمى مبتنى بر علو  وحیانى و بسط و گسترش علدم دیندى ،ایگدا، ویدژ،

هدای اصدیل سدرمایه عندوان بدهت. احادیث و روایات م ثور از اولیای دین در مسائل پژوهشى یافته اس
گونداگون، بهدر،شدود و علدم حددیث، بدا اسدتفاد، از روشتولید علم دینى محسوب مدى منددی از هدای 

کده بدا موحظده و بررسدى وا ع در. سازدىم ریپذامکاناین منبع اصیل را  ، علدم حددیث علمدى اسدت 
 1نمایددد.کمددک مددى :ناخت ا ددوال، افعددال و تقریرهددای اولیددای دیددنسددند و مددتن احادیددث، بدده شدد

هدای آن را ارتقدا منددی از یافتدههای مربوط به ایدن علدم، امکدان بهدر،سازماندهى تحقیقات و پژوهش
 های مجوت علمى است.بخشد. این مهم ،زو رسالتمى

افزایدى ى،  ابلیدت هدمآوری، سدازماندهى، ار یدابى و انتشدار تحقیقدات علمدمجوت علمى با ،مع
 ىفندد وى در انتقددال اطوعددات علمددبخشددند و گددران مختلدد  را ارتقددا مددىهددای علمددى  پددژوهشبددین یافتدده
کدانون  منزلده بدههدای علمدى . مجلهدارند ىنقش مهم مجدرای ارتبداط اهدل داندش و پدژوهش، همدوار، در 

گدران بده دلیدل پدژوهش .انددشدتهمندان علم و تحقید   درار داو عو ه تو،ه مراکز پژوهشى، مجامع علمى
دسترسدى بده آخدرین تو یدع سدریع و   ،ید  یهالیبودن، تحل ترارزانسرعت انتقال،  بودن، کوتا، ،ىتازگ

 2هستند. ای برای این مجوت  ایلها اهمیت ویژ،پژوهش
 درار  ىعلمد  یدد  ىو بررسد ىار یداب مدورد زیدن ، الز  اسدت مجدوت علمدىتیدبده ایدن اهم بدا تو،ده

کدده اطوعددات تول رندددیگ گددردد   ددرار  ىتیدر چدده وضددع هددای تخصصددىحددوز،در  دشددد،یتددا مشددخص 
و  ىابیدار  ىکّمد یهدابدا اسدتفاد، از شداخص تدوانىرا م ىاطوعات علم انبو، ،در عصر حاضرند. دار

که برا کرد  مجدوت . شدودىاسدتفاد، مد ىسدنجهمچون علم یىهاکار، از روش نیانجا  ا یسنجش 
کرد.های علمکارکرد پژوهشى پیوسته با رویکرد رنظ ازرا باید   3سنجى بررسى 

 ى،علمددد یهددداتیدددفعال ىابیدددار  و سدددنجش یهددداروش نیتدددرمتدددداول از ىسدددنجعلدددم فندددون
                                                      

 . الح یث ددرایر. : . 1
 «.نجى تولیدات علمى پژوهشنامه مالیاتسمطالعه علم». 2
کتابخانهتحقیقات اطوع هیک دهه فعالیت فصلنام». 3  «.های عمومىرسانى و 
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 ىکّمدد یهدداداد، از اسددتفاد، بددا ىسددنجعلددم .سددتا پددژوهش تیریمددد و ىپژوهشدد یبروندددادها
 ىبررسد و  یتوصد را ىعلم یهاوهشپژ و علم ،ىعلم متون از استفاد، و عیتو  د،یتول به مربوط
 و توصدیفى هدایشداخص کندار در ىسدنجعلدم در 1.کنددىمد مشدخص را آن یهداىژگدیو و نمود،
یابى برای نیز علمى هاینقشه تحلیل و ترسیم فنون از کمى،  تدوانمدى که شودمى استفاد، هاار 

 رد.ک اشار، آن مانند و نویسندگىهم واژگان، رخدادیهم استنادی، هم به
 عرضده هشدتاد دهده در کده است سنجىعلم در نوین شاخصى واژگان، یرخدادهم تحلیل

 نشدددان را علمدددى، حدددوز یدددک مددددار  مجموعددده یدددک میدددان ارتبددداط میدددزان رخددددادیهدددم 2شدددد.
 4نمایدد.مدى روشدن را پژوهشى، حوز یک مفهومى ساختار متون، محتوای تحلیل با و 3دهد.مى

 سدنجىعلدم در مدؤثر هدایروش از یکدى نیدز نویسدندگىهدم لیدلتح رخدادی،هم تحلیل بر عوو،
 اسدت فراینددی علمدى همکداری اسدت. علمدى همکداری اشکال از یکى نویسندگىهم است.

 بده را خدود اسدتعدادهای و مندابع مشدتر ، اثدری خلد  هددف بدا نویسدند، چندد یدا دو آن طدى کده
 گرفتددده نظدددر در پژوهشدددى نظدددا  اصدددلى خصوصدددیات از یکدددى عندددوان بددده و گذارنددددىمددد اشدددترا 

یادی فواید و مزایا علمى یهمکار 5شود.مى  از اسدتفاد، مقالده، کیفیدتارتقدای  ،مله از؛ دارد  
 همکدار، نویسدند، توسدط ارزش بدا و ،دیدد هدایایدد، ارائده همکدار، نویسند، مهارت و تخصص

 6.همکار نویسند، از یادگیری و علمى انتشارات افزایش
 رخدددددادی،هددددم تحلیددددل از اسددددتفاد، بددددارا  مجددددوت سددددنجىعلددددم متعددددددی هددددایپددددژوهش

 7،فصلنامهدکتاب در تیمورخدانى توان،مى نمونه عنوان به؛ اندنمود، پیگیری...  و نویسندگىهم
 ىمدیرح و  دانع 8،شاپ رداه ازدىجن دیمجلهددانهگاهدعل حدپزشک در همکاران و یفراشبند زارع

 در ى،هرمد انیریبصد و مدنش عرفدان 9،ىمهندسد و ىفند حدوز،  بدان ىسیانگل ىرانیا هینشر شش
                                                      

کتابداری و اطوع رسانىسنجى و دیداریتحلیل علم». 1  «.سازی برونداد علمى فصلنامه 
کارآفرینىنگاشتى برونترسیم و تحلیل نقشه علم». 2  «.دادهای حوز، 
 «.های علمىکاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوز، بررسى» .3
گرو، مشاور، دانشگا، شهید بهشتىترسیم و تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان در پایان نامه». 4  «.های 
 «.بررسى وضعیت همکاری علمى اعضای هیات علمى در چهار حوز، موضوعى در دانشگا، فردوسى مشهد». 5
 . همان.6
کتاب». 7  «.تحلیل استنادی مقاالت ت لیفى فصلنامه 
گروهى و موضوعات اصلى مقاالت مجله علمى پزشکى دانشگا، علو  پزشکى ،ندی شاپور اهواز». 8  «.مشارکت 
تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان شش نشریه ایراندى انگلیسدى  بدان حدوز، فندى و مهندسدى نمایده شدد، در ». 9

 «.ISCدی علو  ،هان اسو  پایگا، استنا
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 فصولنامه در پدورحسدا  و ىمروتد 1،ا العواتدیودسوازمان هدىکتابو اردیملوداتفصلنامهدمطالع

 ىاردکدان ىمروتد و مدنشعرفدان ران،یدا ىپزشدک علدو  مجدوت 3نو،دوان و منشعرفان 2،ینق دادب

 یلنگدرود ،دورح یم و ىچمازکت نژاد ىعل 4،یدردعل حدانساندىارشتهانیمفصلنامهدمطالعاتد در
 یلنگدرود ،دورحد یم 6،اتیوهنامهدمالهپژودىبررس در نوبخت 5،ىزیرودبرنامهدایجغرافدهینهر در

7،یعربوووداتیوووودادبدانبوووترجموووهددردزدىهووواپوووژوه نهوووریهد در ىچمدددازکت ندددژاد ىعلددد و
 

 و خاصدده و 8رسووانیفصوولنامهدمطالعوواتدکتابوو ارىدودا ووالع در آ ددایى و مختدداری خاصدده
 ىمددیکر بددرد. نددا  را 9هوواىدعموو میرسووانیدودکتابخانووهفصوولنامهدتحقیقوواتدا ووالع در انهمکدار

دعلووو حدفصووولنامه از شدددمار، ۲۳ در منتشرشدددد، مقالددده ۱۹۳ یاسدددتناد لیدددتحل بدددا ىمانیسدددل و
ددد و ىفیتددد ل مقالددده ۱۸۱ کددده افتنددددیدر 10ثی ووو   کدددار بددده اسدددتناد ۱۲۳۶۷ و یاتر،مددده مقالددده هنع

 بده درصدد ۸۲ و داشدت تعلد  هداکتداب بده درصدد ۹۲ بدا داتاسدتنا زانیدم نیشتریب است. رفته
 است بود، ىعرب  بان

کدده نشددان مددىخددارج از کشددور هددا در بررسددى پیشددینه  ىبررسدد نددهیدر زم یمتعدددد یهدداپددژوهشدهددد 
کدور؛ از آن ،مله مىمجله انجا  شد، است کی ىسنجعلم مجلوهدکتابو ارىد در 11توان، تیو، عبدداهّلل و 
مجلوهد در 16یاندگ 14،15مجلوهدپوژوه ددامشزشوکیدآمریکوادر  13کرولدى ال 12،یدموالزىرسوانا العود

                                                      
گزارش استنادی نشریات. مدیریت سومت». 1  «.عملکرد مجوت علو  پزشکى ایران نمایه شد، در پایگا، 
 «.پژوهشى نقد ادبى-تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه علمى». 2
گزارش استنادی نشریات». 3  «.عملکرد مجوت علو  پزشکى ایران نمایه شد، در پایگا، 
 «.ای در علو  انسانىهای همکاری علمى در فصلنامه مطالعات میان رشتهسنجى و تحلیل شبکهلعه علممطا». 4
 «.بررسى و تحلیل مقاالت نشریه ،ارافیا و برنامه ریزی شهری». 5
 «.سنجى تولیدات علمى پژوهشنامه مالیاتمطالعه علم». 6
 «.بان و ادبیات عربىهای تر،مه در  نگاشت نقشۀ علمى مقاالت نشریۀ پژوهش». 7
کتابداری و اطوع رسانى». 8  «.تحلیل علم سنجى و دیداری سازی برونداد علمى فصلنامه 
کتابخانهیک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطوع». 9  «.های عمومىرسانى و 

 «.۴۶تا شمار،  ۲۲تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه علو  حدیث از شمار، ». 10
11. Tiew, Abdullah and Kaur 

12. Malaysian Journal of Library & Information Science 
13. Crawley-Low 
14. Bibliometric analysis of the American Journal of Veterinary Research to produce a list of core 

veterinary medicine journals 

15. American Journal of Veterinary Research 
16. Young 
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 بدا 5تانوسدکودی 4،گدذاری()سدرمایه مجلهددارایی بدا 3راتناولو و او،و  ابو فت، کوای 1،2کتاب ارى
 نیچددر (۲۳۱۷) 10االنگددو 9،آمددوزش کیفیددت از اطمینددان (۲۳۱۴) 8سددواین 6،7هنددد مجلووهدشوویمی
 قاتیتحق روند ىابیار  با همکاران و 14پاترا 13،مرکزی وپایار مجوت با 12بوچر 11،نانوتکنولوژی

کر، 15،16تداریخ گذاریبرچسب از ناشى زذایى ضایعات نهیزم در ى،هان  17پاتنایدک و کومدار بدا
کده  دهددمدى نشدان هداپیشدینه بنددی،مدع بدرد. ندا  را 18،19هاىدبزرگمجلهدام ردمالیدشرکت با

 بررسددى بددرای سددنجىعلددم هددایروش از مختلدد  موضددوعى هددایحددوز، در مجددوت از بسددیاری
فصولنامهد بررسدى بده سدنجىعلدم رویکدرد از نیدز پدژوهش این در که اندکرد، استفاد، خود ایدور،

 است. شد، پرداخته عل حد  یث
 و هدداپیشددینه بددودن خددالى، دیگددر سددوی از و حدددیث علددو  و احادیددث واالی اهمیددت سددویى از

 سددنجىعلددم بررسددى حدددیث، علددو  و ىحدددیث مجددوت بدده نسددبت سددنجىعلددم هددایبررسددى
 توسددط فصوولنامهدعلوو حد وو یث نمایددد.مددى ضددروری را فصوولنامهدعلوو حد وو یث چددون ایمجلدده

 ۱۳۷۲ آبدان در را خدود انتشار اولین و شودمى منتشر فارسى  بان به حدیث و  رآن علو  دانشگا،
 علدو  وزارت زمجدو اسداس بدر ۳۱/۳۴/۱۳۸۲ تاریخ در فعالیت، هاسال از پ  و است زد، کلید

                                                      
1. Library Quarterly, 1956-2004: An exploratory bibliometric analysis 

2. Library Quarterly 
3. Kwai Fatt, Abu Ujum & Ratnavelu. 

4. The structure of collaboration in the Journal of Finance 

5. Thanuskodi 
6. Bibliometric analysis of the Indian journal of chemistry 

7. Indian journal of chemistry 
8. Swain 
9. QUALITYASSURANCE IN EDUCATION 
10. Elango 
11. NATURE NANOTECHNOLOGY 
12. Bucher 
13. A scientometric analysis, Journal of Corporate Finance 

14. Pattnaik 
15. Evaluation of global research trends in the area of food waste due to date labeling using a 

scientometrics approach 

16. Evaluation of global research trends in the area of food waste due to date labeling 

17. Baker, Kumar & Pattnaik 

18. Twenty-five years of the Journal of Corporate Finance 

19. Journal of Corporate Finance 



 

 

090 

علم
لعه 

مطا
 ىسنج

حد
لوم 

ه ع
لنام

فص
 ثی

 و اولددین عنددوان بدده فصددلنامه ایددن شددد. لنایدد پژوهشددى - علمددى رتبددۀ بدده فندداوری و تحقیقددات
 از پد  دارد، فعالیدت معرفتى و اعتقادی رویکرد با حدیث علو  زمینه در که اینشریه مؤثرترین

 هددددایشددداخص بررسدددى نیازمندددد  طعددداً  حددددیث، علدددو  مقددداالته زمینددد در اشدددتاال سدددال ۲۲
 است. علمى معتبر هایشیو، به سنجىعلم
 رویکدرد بدا را فصلنامهدعل حد  یث دارد، نظدر در حاضدر پژوهش گفته،پیش مطالب اساس بر
  یدر سدؤاالت بده دارندد نظدر در محققدین ،رو ایدناز  دهدد.  درار بررسدى و مطالعده مدورد سدنجىعلم

 دهند: پاسخ
کنون ابتددا از عل حد و یثدفصلنامه شدد، منتشدر مقاالت از گرفته شکل رخدادهم نقشه. ۱  تدا

 است؟ شکل چه به

فصوولنامهد در مقدداالت انتشددار در سدندگانینو یهمکددار از گرفتدده شدکل ىسددندگینوهددم نقشده. ۲
کنون ابتدا از عل حد  یث  است؟ صورت چه به تا

 ؟اند،بود کدا  مجله نیا مقاالت در شد، استفاد، نواژگا نیبسامدتر پر. ۳

 کددا  فصولنامهدعلو حد و یث در مقداالت انتشدار در هدادانشدگا، و سندگانینو نیدتریپرتول. ۴
 اند؟بود،

 است؟ چگونه اسو  ،هان استنادی پایگا، در فصلنامهدعل حد  یث وضعیت. ۲

 روش
 مقدداالت را پددژوهش ،امعده اسددت. پیمایشددى ندوع از و سددنجىعلددم رویکدرد بددا حاضددر پدژوهش

 )بداز، دهددمدى تشدکیل ۱۴۳۳ بهدار تدا ۱۳۸۲ هدایسال طى فصلنامهدعل حد  یث در شد، منتشر
 را پددژوهش ایددن ،امعدده مقالدده ۴۶۳ مجمددوع در کدده کنددون( تددا مجلدده ایددن مقدداالت انتشددار شددروع

 اسدتفاد، ISC پایگدا، علدو  اسدتنادی نمایده از هداداد، یآور،مدع منظدور به است. داد، تشکیل
 2درا ندت و 1ندت آی. یو.سدى. و راورمداتری  یافزارهدانر  از ها،داد، تحلیل منظوربه  سپ  شد.

 بددرای  بددول  ابددل ورودی بدده هدداداد، ،افزارهددانددر  ایددن از اسددتفاد، بددرای از ایددن رو، شددد. اسددتفاد،
رخدداد هدم تحلیدل فندون از علمدى نقشده ترسدیم و هاداد، تحلیل منظوربه  شد. تبدیل افزارهانر 

 در واژ، دو و،ودبه معنای  گانواژرخداد هم شد. استفاد،نویسندگى هم شبکه تحلیل و واژگان
 مددار  از مجموعده یدک مفداهیم و واژگدان کده است آن بر فرض، روش این در است. مدر  یک

                                                      
1. Ucinet 

2. NetDraw 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

091 

 را مفهدومى شدبکه تدوانمدىهدا رخدداد آنهم میزان محاسبه با و هاستآن محتوای، دهندنشان
 ایدن است. شتر م علمى آثار انتشار و علمى همکاریبه معنای  نیز نویسندگىهم کرد. ترسیم

 یدانویسدندگى هدم شبکه آنبه  که شودىم ایشبکه تشکیل به منجر ت لیفى()همنویسندگى هم
 از گرفتدهشدکل نقشده تحلیدل بده آن ترسیم با توانمى که شودىم گفته نیز علمى همکاری شبکه

 پرداخت.نویسندگى هم

 پژوهش هاییافته
 اسدت.فصلنامهدعلو حد و یثد مقداالت گدانواژ رخدادهم نقشه به مربوط پژوهش اول سؤال

 توسدط مقالده ۴۶۳ ،۱۴۳۳ بهدار تدا ۱۳۸۲ یهداسدال طدى مجمدوع در کده داد نشدان هداداد، بررسى
 داد نشدان نیدز واژگدانرخدداد هدم نقشه بررسى و میترس است. شد، منتشرفصلنامهدعل حد  یثد

 اسدت. شدد، داد، ننشا ۱ شکل در که است خوشه ۱۱ دارایفصلنامهدعل حد  یثد مقاالت که
 ارتباطدات، گرید عبارتبه  و رخدادهاهم بیشترین است، مشخص شکل این در که طورهمان

 است. ر،ال و الحدیث فقه حدیث، موضوعات بین
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 ثیه علوم حدفصلنامگرفته از مقاالت رخداد واژگان شکلنقشه ه . 1شکل 
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 است. شد، ارائه هم ۱ ،دول در واژگان، رخدادهمه نقش هایداد،
 فصلنامه علوم حدیثرخداد واژگان مقاالت . جدول ه 1جدول 

 رتبه مرکزیت موضوعات خوشه رتبه مرکزیت موضوعات خوشه

 1خوشه 

 ۱۴ نقد حدیث

 2خوشه 

 ۱۲ عقل
 ۱۳ اخوس ۱۴ حجیت

 ۱۳ شناسىآخرت ۱۳ روایات تفسیری
 ۱۳ دنیاشناسى ۱۳ خبر واحد
 ۸ ناختش ۸ تفسیر  رآن
 ۸ شیخ صدوس ۸ نقد سندی
 ۸ گرایىعقل ۸ نقد متنى

 ۸ گرایىنص ۴  رآن

 3خوشه 

 ۲۶ فقه الحدیث

 ۴خوشه 

 ۲۴ ر،ال
 ۱۶ شیخ بهایى ۸ تصحی 

یان ۶ تفسیر  ۱۴ اخبار
فهددددم  ىشناسددددبیآسدددد

 احادیث
 ۱۲ علم ر،ال ۶

 ۱۳ عومه حلى ۴ تقیه
 ۴ روایت ۴ نقل به معنا

 ۴ ر،عت

 ۶خوشه 

 ۱۴ زلو

 ۵خوشه 

 ۱۳ شیعه ۱۳ کتب اربعه
یان ۸ وثا ت  ۸ راو
 ۴ تاریخ حدیث ۶ الکافى

 ۲ اسو  ۶ اعتبارسنجى

 ۶ منابع حدیثى

 8خوشه 

 ۱۲ نهح البوزه
 ۱۲ ىشناسروش ۴ کلینى

 7خوشه 

 ۶ اما  على ۳۲ حدیث
 ۴ عومه مجلسى ۶ خاورشناسان
 ۲ دورفضای ص ۴ فهم حدیث

 ۶ الحدیثاختوف 11خوشه  ۴ نقد متن
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 رتبه مرکزیت موضوعات خوشه رتبه مرکزیت موضوعات خوشه
 ۴ زن ۲ پژوهىحدیث

 9خوشه 

 ۲ ۷اما  على ۱۳ شیخ طوسى
 ۲ الحدیثمشکل ۱۳ نجاشى

 ۶ ،ر  و تعدیل
 ۱۴ روایات 11خوشه 

 ۲ اهل بیت ۲ تعارض روایات

 ر،دال و الحدیثفقه حدیث، موضوع در رخدادیهم دهد،مى نشان نیز ۱ ،دول هایداد،
 دارد. را تعداد باالترین

فصلنامهدعل حد  یثد در شدد، منتشر مقاالت در نویسندگىهم پژوهش، دو  سؤال اساس بر
 همکداری خوشده یازد، است. شد، داد، نشان ۲ شکل در که گرفت  رار ترسیم و بررسى مورد نیز

 کوچدک خوشده ۱۳ و بدزرگ خوشده ۲ شدامل کده گرفتدهشدکل نویسدندگىهدم شدبکه ایدن در علمى
 بده تو،ده بدا کده اسدت بیشدترنویسدندگى دهندد، هدمنشان ارتباطات از کدا  هر ضخامت است.
 بدود، بیشتر ستایش کاظم و محققیان بین هانویسندگى، همآمد، دست بهنویسندگى هم نقشه

 است.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصلنامه علوم حدیثگرفته در مقاالت منتشر شده شکل یسندگینونقشه ه . 2شکل 
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 هددابررسدى. بدود بررسدى مددورد هدایشداخص از دیگدر یکدى مقالدده هدر نویسدندگان تعدداد بررسدى
 رتبده و انددبود، نویسند،تک شکل به درصد( ۸۶) مقاله ۳۹۶ یعنى، مقاالت بیشتر که داد نشان
 دارد. اختصاب اینویسند، دو مقاالت به درصد ۱۳ با دو 

 صلنامه علوم حدیثفمقاالت منتشر شده در  یسندگیچند نو. 2جدول 

 درصد از کل تعداد مقاالت تعداد نویسندگان
 ۸۶ ۳۹۶ یک
 ۱۳ ۶۳ دو
 ۸ ۴ سه

 ۱۳۳ ۴۶۳ جمع کل

 در شدد، اسدتفاد، واژگدانىهم های وج و کلیدی واژگان پرتکرارترین به پژوهش سؤال سومین
 میدزان بدا ،همدرا را هداکلیددواژ، پربسدامدترین اسدامى ۲ ،ددول دارد. تعل  حدیث علو  مقاالت
 دهد.مى نشان مقاالت، در تکرارشان فراوانى

کل نیپربسامدتر. 3جدول   فصلنامه علوم حدیثاستفاده شده در مقاالت  یدیواژگان 

 فراوانی کلیدواژه ردیف
 ۱۷ حدیث 4
 ۱۳ فقه الحدیث 5
 ۱۳ روایات 3
 ۱۳ نهح البوزه 4
 ۹ ر،ال 2
 ۹ زلو 4
 ۷ الکافى 8
 ۷ ،ر  و تعدیل 7
 ۷ نقد حدیث 1

یان 40  ۶ اخبار
 ۶ اما  على 44
 ۶ تصحی  45
 ۶ تفسیر  رآن 43

 ۱۷۸۳ از کدل طدوربده  مقالده ۴۶۳  یتد ل در دهدد،مدى نشدان ۲ ،ددول هدایداد، کده طدورهمان
 طبد  بدر اسدت. بود، کلیدواژ، ۸/۳ دارای مقاله هر، میانگین طور به بود. شد، استفاد، کلیدواژ،
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 هددایکلیدددواژ، اسددت. بددود، مددورد ۲۷۳فصوولنامهدعلوو حد وو یثد هددایواژ،کلیددد برادفددورد  اعددد،
 هستند. هاکلیدواژ، پرتکرارترین ردی  در البوزهنهح و روایات الحدیث، فقه حدیث،
 در مقداالت انتشدار در هدادانشدگا، و نویسدندگان پرتولیددترین بده مربدوط پژوهش چهار  سؤال

 نویسددند، ۴۶۳ مجمددوع از دهددد،مددى نشددان ۳ ،دددول هددایداد، اسددت.فصوولنامهدعلوو حد وو یثد
 مهددی - اسدت یافتده انتشدار ،معدى و فدردی صدورت بده کده -دفصلنامهدعلو حد و یث مقداالت

 مجیددد و ،ولددى مهدددی راد، علددى پسددندید،، عبدداس سددتایش، رحمددان محمدددکاظم مهریددزی،
 آیند.مى شمار به مجله این نویسندگان پرتولیدترین ردی  در معارف

 فصلنامه علوم حدیثدر  سندگانینو دترینولیپرت. ۴جدول 

 فراوانی نویسنده

 ۱۸ مهریزی مهدی

 ۱۲ رحمان ستایش محمدکاظم

 ۱۱ پسندید، عباس

 ۱۱ راد على

 ۱۳ ،ولى مهدی

 ۸ دمعارف مجی

 ۸ مهدوی راد محمدعلى

کاظم  ۶ طباطبایى 

 ۶ محمد یشهریرمحمدی 

 ۶ با ری حمید

 کدده داد نشددانفصوولنامهدعلوو حد وو یثد مقدداالت اننویسددندگ سددازمانى وابسددتگى بررسددى

 مجلددددده ایدددددن در مقددددداالت انتشدددددار در پژوهشدددددگا، و دانشدددددگا، ۱۲۱ از محققدددددانى، مجمدددددوع در

 و  دددددرآن تهدددددران، هدددددایدانشدددددگا، محققدددددان را مقددددداالت بیشدددددترین کددددده انددددددداشدددددته مشدددددارکت

 هدداا،دانشددگ پرتولیدددترین انددد.کددرد، منتشددر  ددم دانشددگا، و مشددهد فردوسددى دانشددگا، حدددیث،

 و دانشگا، ۱۱ این به مربوط مجله این مقاالت از درصد ۴۴ است. شد، داد، نشان ۴ ،دول در
 است. پژوهشکد،
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 فصلنامه علوم حدیثها در . پرتولیدترین دانش اه۵جدول 

 فراوانی تولیدات دانشگاه/مؤسسه رتبه

 ۲۳ دانشگا، تهران 4

 ۴۲ دانشگا،  رآن و حدیث 5

 ۲۴ ددانشگا، فردوسى مشه 3

 ۲۳ دانشگا،  م 4

 ۱۳ دانشگا، آزاد اسومى واحد علو  و تحقیقات تهران 2

 ۱۳ دانشگا، اصفهان 4

 ۱۱ دانشگا، تربیت مدرس 8

 ۱۳ پژوهشگا، حوز، و دانشگا، 7

 ۹ پژوهشگا،  رآن و حدیث 1

 ۷ دانشگا، ارا  40

 ۷ دانشگا، شاهد 44

 اسدو  ،هدان اسدتنادی پایگدا، درثدفصولنامهدعلو حد و ی وضدعیت به پژوهش پنجم سؤال
 است. پرداخته

 بدده تو،دده بددا کدده دهدددمددى نشددان هددم اسددو  ،هددان علددو  اسددتنادی پایگددا، در مجلدده بررسددى

 علدددو  و انسدددانى علدددو  زمینددده در میدددانى سدددطح در - اسدددت حددددیث علدددو  کددده - مجلددده موضدددوع

 نقطدده کدده دهدددمددى نشددان مجلدده اسددتنادی بررسددى همچنددین اسددت. گرفتدده  ددرار حدددیث و  ددرآن

 نزولددددى رونددددد سددددال نیددددا از بعددددد. اسددددت ۱۳۸۷ سددددال در ۱۶۷/۳تدددد ثیر  ضددددریب بددددا مجلدددده اوج

 تندددزل Q4 رتبددده بددده ۱۳۸۷ سدددال در انسدددانى علدددو  مجدددوت Q1 رتبددده از و اسدددت گرفتدددهشیپددد در

 عنددددوان بددددا سددددلیمانى و کریمددددى مقالدددده اسددددتناد بدددداالترین کدددده طددددوری بدددده؛ اسددددت کددددرد، پیدددددا

 عندوان بدا اسومى حسن مقاله و استناد ۷ با «ثیحد علو  امهفصلن مقاالت یاستناد لیتحل»
 بده سدنجىعلدم هایشاخص ۶ ،دول در است. استناد ۲ با« اخوس و ثیحد در نی ر  اعد،»

 چدار  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ ،۱۳۹۷ هدایسدال برای مجله است. شد، ارائه ISC پایگا، از آمد، دست
 است. نشد، اعو 
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 ISC  اهیدر پا یسنجعل  یهادر شاخصدیث فصلنامه علوم ح تیوضع. ۶جدول 

ضریب  سال
 تأثیر

% 
 خوداستنادی

موضوع  چارک
سطح 
 کالن

میان ین ضریب 
تأثیر در موضوع 

 سطح کالن

موضوع 
سطح 
 میانی

میان ین ضریب 
تأثیر در موضوع 
 سطح میانی

هنددددددددددددددددددر و   -  1 1 ۱۳۹۷
علدددددددددددددددددو  

 انسانى

علدددددددددددددددددددو   ۱۱۲/۳
 انسانى

۱۱۳/۳ 

۱۳۹۲ 130/1 N/A Q4 علدددددددددددددددددو  
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۴۲/۳
 و حدیث

۳۷۳/۳ 

۱۳۹۴ 1 N/A  -    علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۱۷/۳
 و حدیث

۳۴۳/۳ 

۱۳۹۳ 110/1 N/A Q4   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۴۸/۳
 و حدیث

۳۷۷/۳ 

۱۳۹۲ 130/1 N/A Q4   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۴۳/۳
 و حدیث

۱۳۷/۳ 

۱۳۹۱ 1 N/A  -    علدددددددددددددددددو
 انسانى

آن علددو   ددر ۱۲۹/۳
 و حدیث

۳۴۹/۳ 

۱۳۹۳ 130/1 N/A Q2   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۲۱/۳
 و حدیث

۳۲۳/۳ 

۱۳۸۹ 113/1 N/A Q4   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۲۲/۳
 و حدیث

۳۶۱/۳ 

۱۳۸۸ 108/1 N/A Q2   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۳۱/۳
 و حدیث

۳۲۲/۳ 

۱۳۸۷ 107/1 N/A Q1   علدددددددددددددددددو
 انسانى

علددو   ددرآن  ۱۱۶/۳
 و حدیث

۳۹۴/۳ 

 
 دهد.های مختل  نشان مىرا در سال در موضوع سطح کون ریت ث بیضر نیانگیم ۲نمودار 
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 های مختلفدر سالدر موضوع سطح کالن  ریتأث بیضر نیان یم. 3نمودار 

 و ۱۳۸۹ سدال بده متعلد  کون سطح در ت ثیر ضریب میانگین باالترین، فوس نمودار اساس بر
 نیددز، ۳ نمددودار اسددت. ۱۳۹۷ سددال بدده متعلدد  کددون سددطح در تدد ثیر ضددریب میددانگین تددرینپددایین

 دهد.مى نشان مختل  یهاسال در را میانى سطح موضوع در ریت ث بیضر نیانگیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مختلف یهاسال در میانی سطح موضوع در ریتأث بیضر نیان یم. ۴ نمودار

 و ۱۳۹۷ سال به متعل  میانى سطح در ت ثیر ضریب میانگین باالترین فوس، نمودار اساس بر
 است. ۱۳۹۴ سال به متعل  کون سطح در ت ثیر ضریب میانگین ترینپایین
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 یریگجهینت و بحث
 شدمار بده مختلد  هدایرشته اطوعاتى منابع روزآمدترین و ترینمهم از که - علمى مجوت

 و فدراز و علدم وسدعهت در مجدوت نقدش تدا است سنجىعلم مداو  هایبررسى نیازمند - آیندمى
 شدود. روشدن رشدته محققدان علمدى هدایاولویدت و عوی  و مشخص ىخوببه  موضوعات فرود
 ایددن نتددایح بددود. سددنجىعلددم دیدددگا، ازفصوولنامهدعلوو حد وو یثد بررسددى دنبددال بدده پددژوهش ایددن

 اسددت، آن موضددوع دهنددد،نشددان مدددر  یددک هددایکلیدددواژ،کدده ایددن فددرض بددا داد نشددان پددژوهش
کنونتدد کدده مقدداالتى  خوشدده ۱۱ شددامل موضددوعى سدداختار اندددشددد، منتشددر مجلدده ایددن توسددط ا

 دهددد.مددى پوشددش را حدددیث علددو  حددوز، موضددوعات تمددامى تقریبدداً  کدده اندددداشددته را موضددوعى
 ر،ددال و الحدددیثفقدده حدددیث، کدده دهدددمددى نشددان واژگددان تددرینپراسددتفاد، بررسددى همچنددین

 ت.اس بود، مورداستفاد، موضوعات و واژگان ترینمهم
 ىبررسد .۱: اسدت شدد، بیدان هددف ۲ ،فصولنامهدعلو حد و یث سدامانه درکده این به تو،ه با

 و ىابیدددمسددد له .۲ ،محدددور ثیحدددد منضدددبط   یهددداحدددل را، ۀارائددد و متدددون ىسنجشددد /ىپژوهشددد
 مسددائل بدده یىگددوپاسددخ و ىابیددمسدد له .۳ ،مددتن فهددم ۀعرصدد در ىثیحددد مسددائل بدده یىگددوپاسددخ
 یىگددوپاسددخ و ثیحددد منتقدددان دیدد،د شددبهات ىازشناسددب .۴ ،ثیحددد ىرامددونیپ یهددادانددش

 ىعلمد یىگدوپاسخ و ثیحد مخالفان و مستشر ان دی،د شبهات ىبازشناس .۲ ،آن به ىعلم
 اند.بود، فصلنامه اهداف گوی،واب کمابیش  یر یهاهخوش .آن به

 اول خوشه
 کدده کنددىمد اشدار، انتقدادی ،ریدان بده« نقدد حددیث» :ىمتند نقدد ،یسدند نقدد ث،یحدد نقدد

 نقددد :شددودىمدد میتقسدد شدداخه دو بدده و کشدددىمدد چددالش بدده را اسددومى فقدده در حدددیث از اسددتفاد،
  .گرددىبرم ثیحد از مربوط بخش به کی هر که ىمتن نقد ،یسند

 شددناختن لهیوسدد تنهددا احکددا  شددتریب در و اسددت ىشددرع حجددت ث،یحددد ث:یحددد تیددحج
 کده - ثیحدد از گدرفتن بهدر، تیدفیک و اعتبدار حددود و ىمبدان امدا ؛اسدت  یتکل نییتع و فهیوظ
 .ردیدگىمد  درار گفتگدو مدورد ثیحدد تیدحج مباحدث در - اسدت اخدتوف مدورد دانشوران انیم

 ریتفسد در :معصدو  امدا  دوازد، و زهدرا حضدرت خددا، امبریدپ از کده ىثیاحاد :یریتفس اتیروا
  .است د،یرس  رآن اتیآ

یدانش شددمار هکد اسدت متدواتر خبدر مقابددل در واحدد خبدر :واحدد خبدر  کدده اسدت ایاندداز،بده  راو
 چهددار دارد. مختلفددى ا سددا  واحددد خبددر اسددت. کددرد، بیددان را آن معصددو  شددودمددى حاصددل یقددین
سم     .یضع موث ، حسن، ح،یصح از: اندعبارت آن اصلى   
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 دوم خوشه
 کتداب هداد، کدهس( ۳۸۱ى )متدوف چهار   رن در عهیش محدثان بزرگان ازى کی صدوس: خیش

 اربعده کتدب ازى کدی که کتابدمندالدیحضرهدالفقیه ژ،یوبه  د،ارد عهیش ثیحد در ژ،یو ،گای،ا او
  است. عهیش

 تد موت بده را تیدمحور ب،یدترت بده کدهى اسدوم علدو  در شیگدرا دو :گرایدىندص ،یدىگراعقل
 .دهندىم ث(یحد و ) رآنى انیوح نصوب به وى عقل

 سوم خوشه
منظدور  ونای لاوی فقه و معنای اصدطوحى حددیث اسدت الحدیث ترکیبى از معالحدیث: فقهفقه

کدردار معصدومان اسدت الحددیث فقده ،بده سدخن دیگدر. از ترکیب این دو، فهم درست و ژرف از گفتدار و 
 به احادیث فقهى اختصاب ندارد و معنای اصطوحى فقه در اینجا مورد نظر نیست. 

در مقابدل تحرید   ؛تخطدا در صدحیفه )خطاهدای سدهوی( اسد یمعنداتصحی : تصحی  به 
 .  اندکرد،که منحرف ساختن عمدی است. تصحی  را به تصحی  لفظى و معنوی تقسیم 

 آن کده پدردازدىمد ثیحدد فهدم یهابیآسى بررس به مفهو  نیا ث:یحد فهم ىشناسبیآس
 اخدتوف نسخ، ه،یتق مانندى درون یهابیآس .اندکرد، میتقسى رونیب وى درون یهابیآس به را

 عیدتقط معندا، بده نقدل ات،یدروا اختوف و تعارض مانندى رونیب یهابیآس و ...و اتیروا مراتب
 ... و نادرست

 خوشه چهارم
  لبدى نظدر بدرخوف کداری دادن انجدا  یدا آن داشدتن پنهدان و عقید، اظهار از خودداری ه:یتق
 شددناخت .ددار داللدت آن ،ددواز بدر عقلدى و روایددى  رآندى، ادلده کدده اسدت خداب دالیلددى بده خدود

 ازى برخددد انیدددم تعدددارض حدددل و ثیددداحاد ازى برخدددى معدددان فهدددم در شیامددددهایپ و هیدددتق عنصدددر
 است.ی ضرور ثیاحاد

گر معنا: به نقل  دهدیم، تاییدر آن معندای بدر تحفد  بدا راهدا آن چیدنش نوع و ثیحدی هاواژ، ا
ی روی داید  یهدابحث کار، نیا ،واز و حدود بارۀ در است. شد، انجا  ثیحد در معنا به نقل
 است. داد،

 بازگشدتی معندا بهى عیش فرهنگ درى ول است، بازگشتی معنا به ر،عت اصل ر،عت:
 است. ۷عصرىول حضرت ظهور زمان در ایدن به مردگان ازى برخ

یدان اوصداف و احدوال بررسدى بده« علدم ر،دال» ر،ال: علم ر،ال،  و اصدول بیدان و حددیث راو
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 .پردازدمى آن  واعد
 در او تید،امع کدهس( ۱۳۳۱)  ازدهمید  درن در عهیش بزرگ دانشمندان ازى کی :یىبها خیش

 است.  بانزد متنوع یهادانش
 اسددتنباطی مبنددا تنهددا را عهیشدد امامددان ثیدداحاد کدده عهیشدد دانشددمندان ازى گروهدد ان:یدداخبار

 .دانندىم احکا 
 زای شمار تحول در اوى اساس نقش کهس( ۷۲۶)  عهیش بزرگ دانشوران ازى کی :ىحل عومه

 است. ریانکارناپذى عیش علو 
  معصو . ریتقر و فعل و  ولى عنی ثیحد از گرید ریتعب ت:یروا

 پنجم خوشه
ی راو وثا دت اسدت.ی راو بدودن اعتمداد مورد گرنشان که ر،ال علم  در ایواژ،« ث قه» وثا ت:

  او. بودن ضابط و عادل ،ىامامى عنی
 کدهس( ۳۲۹ى ) ندیکل عقدوبی بدن محمدد نوشدته عهیشد ثیحدد ،دامع کتاب نیبرتر :الکافی

  .شودىم شامل را روضه و فروع اصول، بخش سه
 دری ادیدد  کدداربرد کدده ثیحددد مددتن و سددند نقددد گسددتردۀ ندددیفرآ از گددرید ریددتعب :ىاعتبارسددنج

  دارد.پژوهى ثحدی
 .  اندگردآورد،مختل  تدوین کرد، و  یهاو،یشکه احادیث شیعه را به  یىهاکتابمنابع حدیثى: 

 ششم خوشه
 اید نبدوت حدد بده را امامدان ىگاه کهاین مانند ؛است خود حد از دینى اعتقاد بردن فراتر زلو:

   .اندشناساند، تیالوه
 بده رای مهدد امدا  تداى علد امدا  از تدن، دوازد، نیا  تما که معصو ، اما  دوازد، روانیپ عه:یش

  .اندرفتهیپذ امامت
 هفتم خوشه

 نددۀیزم خ،یتددار مددتن، سددند، ،هددت از ث،یحددد بددا مددرتبط یهدداپددژوهش انددواع :پژوهددىحدددیث
  .رسدىم جهینت به گرید یهادانش با یارشتهانیم وۀیش بهى گاه که و... صدور،

 هشتم خوشه
 سدال درس( ۴۳۶ى ) رضد  یشر که ۷نیرالمؤمنیام کلمات ازى ادب یاد،یگز :البوزهنهح

  است. داد، سامان  صار، کلمات و هانامه ،هاخطبه بخش: سه در و آورد، گرد ،س۴۳۳
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کده  گفدت تدوانىمد فصدلنامه سدندگانینو شدبکه یهاتیمرکز و نویسندگىهم شبکه باب در
 و باشدد شتریب سندگانینوهم ىا،تماع یهاشبکه حوز، کی سندگانینو یهاگر، تعداد چه هر

، باشددد بر ددرار ىا،تمدداع شددبکه کیدد در یشددتریب سددندگانینو انیددم نویسددندگىهددم زانیددم هرچدده
 گدرید سدندگانینو بدا یریدگارتبداط و ىدهارتباط در سندگانینو بودن فعال و یىایپو انداز، همان

نویسدندگى هدم خوشده ۲ عمجمدو در کده داد نشان نیز نویسندگىهم شبکه بررسى 1.است شتریب
یددت بددا کدده - خوشدده نیتددربددزرگ. اسددت شددد، تشددکیل فرعددى کوچددک خوشدده ۱۳ و اصددلى  محور

 در نویسدندگان بدودن فعدال و پویدایى از نشدان - اسدت گرفتده شکل ستایش رحمان محمدکاظم
 خوشده ایدن از مراتدببده  کده - دیگدر خوشه است. دیگر نویسندگان با یریگارتباط و ارتباطدهى

یددت بددا - اسددت تددرکوچددک  نددوعى بدده کدده اسددت گرفتدده شددکل بیدددگلى دیدداری ىمحمدددتق محور
 علمددى خوشدده ۱۳ بررسددى آیددد.مددى حسدداببدده   ددم دانشددگا، بددا آزاد دانشددگا، اسدداتید همکدداری

کى دیگددر نفددر، سدده یددا دو کوچددک  یهددانامددهانیددپا خرو،ددى هددامقالدده عمومدداً  کدده اسددت آن از حددا
 است. تکمیلى تحصیوت

 تولیدد نظدر از را هفدتم تدا اول هدایرتبده که - هادانشگا، خصوب در پژوهش نتایح به تو،ه با
 طدوالنى سدابقهکده  گفدت تدوانمدى - انددداد، اختصداب خدود بهفصلنامهدعل حد  یثد در مقاله

 فردوسددى دانشددگا، و حدددیث و  ددرآن دانشددگا، تهددران، دانشددگا، در حدددیث و  ددرآن علددو  تدددری 
 معتبرتددرین و نیتددرىمی دد از ىکددی درهددا آن عضدویت و هرشددت سرشددناس اسدتادان و،ددود و مشدهد
هدا آن دانشدجویان بیشدتر تعدداد فصدلنامه، تحریریده هیئدت در دور چنداننه یهاسال در مجله

 ایدن در هدادانشدگا، ایدن مقداالت بداالی تعدداد عوامل از،مله زیر، و هادانشگا، دیگر به نسبت
 امتیدازصداحبکده ایدن بده تو،ده بدا حددیث و آن در دانشدگا، مقداالت بداالی تعدداد اسدت. نشریه
 رسد.مى نظر به منطقى است، دانشگا، همین مجله
یددعتو  ىملدد سددطح در ادیدد  نسددبتاً کدده  - فصددلنامه نیددا در اثددر صدداحب مؤسسددات ،ارافیددایى  
 موفد  نسدبتاً  کشدور سراسدر از مخاطبدان و سدندگانینو ،ذب در فصلنامه دهدىم نشان - است
 .است کرد، عمل
یافدت تدوانىمد فصدلنامه، در مقالده تولید تعداد نظر از برتر نویسندگان نتایح به و،هت با  کده در

 در سدددتایش رحمددان محمدددکاظم و مهریددزی مهدددی همچدددون اسددتادانى کدداری تجربدده و سددابقه
یاد تعداد مهم دالیل از یکى حدیث علو  رشته علمى تولیدات نگارش  آندان علمدى تولیدات  

                                                      
کتابدار ىبرونداد علم یساز یداریو د ىعلم سنج یلتحل». 1  . «ىو اطوع رسان یفصلنامه 
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 ایددن در دکتدری دانشددجویان داشدتن و  یتدددر در مدداو  تیدفعال ی،ارکدد سدابقه بددر عدوو، اسدت.
  است. فصلنامه این پرکار نویسندگان رگذاریت ث عوامل از هادانشگا،

ک رکه  داد نشان نویسندگىهم الگوی  است. بود، نفر، یک ،فصلنامهدعل حد  یث مقاالت ا
 مجلده مقداالت بیشدتر داد ننشدا کده - (۱۳۸۲) فراشدبندی زارع پدژوهش بدا حاضر پژوهش نتایح
 یافتده این است. ناهمسو - است بود، نویسندگى دو شکل به اهواز شاپور ،ندی پزشکى علو 

 مقددداالت از کمدددى تعدددداد کددده داد نشدددان کددده - (۱۳۹۸) نوبخدددت پدددژوهش نتدددایح بدددا همچندددین
 ناهمسددونیددز  - اندددشددد، منتشددر مشددارکتى شددکل بدده مددابقى و نویسددند، تددک مالیددات پژوهشددنامه

 ایکتابخانده - سدندی روش بدا مجلده ایدن مقداالت بیشترکه این به تو،ه بااین موضوع،  ت.اس
 بدر توانددمدى نویسدندگى چندد الگدوی با آثار ت لی  که آنجا از است. طبیعى امری، شد، نگارش

 الز  (۲۳۳۴ 1،)نیدددومن سدددازد افددزون را مقددداالت اسددتنادپذیری و بیفزایدددد مقدداالت کیفیدددت و زنددا
فصوولنامهدعلوو حد مقدداالت گروهددى تدد لی  و بیشددتر هددایهمکدداری تقویددت بددرای ىتمهیدددات اسددت

 اندیشید.  یثد
 تد ثیر ضدریب میانگین نوسان از نشان ISC پایگا، در مجله سنجىعلم هایشاخص بررسى

 داشددته کاهشددى رونددد اخیددر هددایسددال در و دارد مختلدد  هددایسددال در میددانى و کددون سددطح در
 کدرد. توصدی  رشدد بده رو رافصلنامهدعل حد و یثد روندد تدواننمى نهزمی این در بنابراین،. است
 البتده .اسدت فصدلنامه نیدا مقداالت بده اسدتناد کدم نسدبت ،دارد ت مل به ازین همه از شیب آنچه
 بده فصدلنامه ایدن نویسدندگان مقاالت استنادات درصد ۹۳ از بیشکه  باشد این آن دلیل شاید

کتداب نیدز در اسدتنادات نمایده اسدتنادی ،هدان اسدو   و ؛(۱۳۸۷کتاب است )کریمدى و سدلیمانى، 
ی مهدم ار یدابى مجدوت در هداشداخصیکدى از  کدهیىآنجدا از، صدورت هدر درامدا  شدود؛ىنممحاسبه 

در  فصددلنامه شددودىمددنشددریات علمددى مصددوب، اسددتناد دیگددر مجددوت اسددت، پیشددنهاد  نامددهنیددیآ
 .باشد کوشاتر ی ا،تماعىاهشبکهپذیری از طری  تیرؤبرای  خود غیتبل و حیترو

 در فصددلنامه نیددا دربددار، یریددگمیتصددم یبددرا اطوعدداتى بددالقو، تواندددىمدد پددژوهش نیددا حینتددا
 سدندگانینو کنندد. بازاندیشى رو پیش موضوعى روندهای دربار، تا دهد  رار آن مسئوالن اریاخت

 در خدود آثدار نشر و ىپژوهش موضوعات نییتع یبرا  یتحق نیا حینتا از توانندىم انگرپژوهش و
 کنند. استفاد، فصلنامه

                                                      
1. Newman. 
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 آتی هایپژوهش برای پیشنهاد
 بده حددیث علدو  بدا مدرتبط مجوت دیگر با مقایسه در فصلنامه این علمى ،ایگا، تعیین -
 سنجى.کتاب روش
  صدددد و یمرکدددز یهددداشددداخص در بددداال ازیدددامت بدددا سدددند،ینو چندددد تنهدددا و،دددود علدددل ىبررسددد -

 .کارتاز، سندگانینو به هاىژگیو نیا ىمعرف و سندگانینو نیا یهاىژگیو شناخت

 کتابنامه
 .ش۱۳۸۴ ى،اسوم انتشارات دفتر  م: چى، مدیرشانه کاظم، الح یثدرای د -
 )مطالعده ىعلمد یهاحوز، ساختار میترس در واژگان یرخدادهم لیتحل روش کاربرد ىبررس» -

 ،ردازشدودمو یریتدا العواتنامهدپپژوه  صددیقى، مهدری، «(ىسنجاطوع حوز، :یمورد
 .۳۹۶ - ۳۷۳ش، ب۱۳۹۳، ۲، ش۳۳دور، 

 ۱۳۹۶ - ۱۳۹۴ یهداسدال طدى شدهری ریزی برنامه و ،ارافیا نشریه مقاالت تحلیل و بررسى» -
 میرحد  سدعید، و چمدازکتى ندژاد علدى فاطمده، «ISC اسدو  ،هدان علدو  استنادی پایگا، در
 .۳۲۳ - ۳۳۷ب ،ش۱۳۹۸، ۶۸ش ،ریزىجغرافیادودبرنامه لنگرودی، ،و

 درى موضدددوع حدددوز، چهدددار درى علمددد اتیدددهی اعضددداى علمدددی همکدددار تیوضدددعى بررسددد» -
یه ،«مشهدى فردوس دانشگا،  ،رسوانیکتابو ارىدودا والع ى،فتداح اهّللحمدتر و ىمدیرح مار

 .۱۲۳ - ۹۲ش، ب۱۳۸۷، ۴۲ش
، فصولنامهدکتواب تیمورخدانى، افسدانه، «کتداب فصدلنامه ىفیتد ل مقداالت یاسدتناد لیتحل» -

 .۴۲ - ۳۲ش، ب۱۳۸۱، ۱۲ب
، «(۲۸ - ۱ یهددا،)شددمار ادبددى نقددد پژوهشددى - علمددى فصددلنامه مقدداالت اسددتنادی تحلیددل» -

 .۱۶۹ - ۱۲۲ش، ب۱۳۹۴، ۳۲ش ،نق دادبی پور، حسا  سعید و مروتى مرضیه

 و کریمدى رضدا، «۴۶ شدمار، تدا ۲۲ شدمار، ازفصلنامهدعل حد و یثد مقاالت استنادی تحلیل» -
 .۴۲۳ - ۴۳۳ب ،ش۱۳۸۷، ۲۳ - ۴۹ش ،هدعل حد  یثفصلنام، سلیمانى هیراض

 حددوز،  بددان انگلیسددى ایرانددى نشددریه شددش نویسددندگان همکدداری الگددوی و اسددتنادی تحلیددل» -
 و  دانع محمدرضدا، «ISC اسدو  ،هدان علو  استنادی پایگا، در شد، نمایه مهندسى و فنى
 .۱۳۱۹ - ۱۳۳۳ش، ب۱۳۹۳، ۲۶ش ،پردازشدودم یریتدا العات، رحیمى فروغ

 ىطد ىرسدان اطدوع و یکتابددار فصلنامه ىعلم برونداد یساز یدارید وسنجى علم لیتحل» -
کبددرعلددى ،«۱۳۹۷ تددا ۱۳۸۸ یهدداسددال کتابوو ارىدود آ ددایى، نددرگ  و مختدداری حیدددر، خاصدده ا
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 .۱۱۳ - ۷۸ب ،ش۱۴۳۳، ۱ش ،رسانیا الع
 دیشده انشدگا،د مشداور، گدرو،هدای هنامد انیدپا در واژگدانرخدادی هم شبکه لیتحل و میترس» -

 ،مدددنشعرفدددان نیمحمددددام وى رحمدددانی مهدددد ،ىرحمدددان رضدددوانه، نظربلندددد نددددا ،«ىبهشدددت
 .۱۹۱ - ۱۷۷ش، ب۱۳۹۷، ۴ش ،سنجینامهدعلمپژوه 

 تددا ۱۹۹۶ ىزمددان بدداز، در ىنیکددارآفر حددوز، یدادهددابددرون ىنگاشددتعلددم نقشدده لیددتحل و میترسدد» -
 نیددیتع و ن یسددا آو وب یتناداسدد گددا،یپا در واژگددان یرخدددادهددم لیددتحل  یددطر از  ،۲۳۱۲

 دیشده دانشدگا،ارشدد،  ىکارشناسد نامدهانیدپا، فدراش ىتوکل لیو ،«حوز، نیا در رانیا گا،ی،ا
 ش.۱۳۹۲، اهواز چمران

 سدازماندهى و کتابدداری ملدى مطالعدات فصلنامه در شد، منتشر مقاالت ىت لیف هم شبکه» -
 عرفددان محمدددامین، «اعىا،تمدد یهدداهشددبک تحلیددل هددایشدداخص از اسددتفاد، بددا اطوعددات

، ۲۴ش ،مطالعاتدملیدکتابو ارىدودسوازمان هیدا العوات ،هرمدى، بصدیریان رضا و منش
 .۹۶ - ۷۶ش، ب۱۳۹۲

گدددزارش اسدددتنادی نشدددریات» - ، «عملکدددرد مجدددوت علدددو  پزشدددکى ایدددران نمایددده شدددد، در پایگدددا، 
 .۸۳ - ۶۸ش، ب۱۳۹۲، ۶۳، شم یریتدسالمتمحمدامین عرفان منش و فرشته نو،وان، 

 کىپزشد علدو  دانشدگا، کىپزشد ىعلم مجله مقاالت ىاصل موضوعات و ىگروه تکمشار» -
 مددریم، بددا،ى فاطمدده، کربویددى مجتبددى سددید، فراشددبندی زارع فیددروز،، «اهددواز شدداپور ی،نددد

 .۲۴ - ۱۱ب ،ش۱۳۸۲، ۳ش ،م یریتدا العاتدسالمت، ورنوسفادرانى زاهدیان
مطالعوواتد نوبخددت، یددون ، «اتمالیدد پژوهشددنامه علمددى تولیدددات سددنجىعلددم مطالعدده» -

 .۲۴ - ۳۳ش، ب۱۳۹۸، ۱۸ش ،شناسیدان 
 میددان مطالعددات فصددلنامه در علمددى همکدداری یهدداهشددبک تحلیددل و سددنجىعلددم مطالعدده» -

مطالعوواتد اردکددانى، مروتددى مرضددیه و مددنش، عرفددان محمدددامین، «انسددانى علددو  درای هرشددت
 .۷۷ - ۲۲ش، ب۱۳۹۲، ۸ش ،اىددردعل حدانسانیمیاندرشته

 ىطدد ىعربدد اتیددادب و  بددان در تر،مدده یهدداپددژوهش یۀنشددر مقدداالت ىعلمدد ۀنقشدد نگاشددت» -
 ى،چمددازکت نددژاد ىعلدد فاطمدده و ،یلنگددرود ،ددو رحدد یم د،یسددع ،۱۳۹۸ تددا ۱۳۹۳ یهدداسددال

 .۱۴۶ - ۱۲۱ش، ب۱۳۹۹، ۲۲ش ،«یعربداتیترجمهددردزباندودادبدىهاپژوه 
 ىعلمدد دیددتول در حیددرا یگوهدداال و میمفدداه بدده ىنگدداه اطوعددات: دیددتول و ىعلمدد یهمکددار» -

یدده کتدداب، فصددلنامه، مشددتر   دیددتول و ىعلمدد یهمکددار ى،فتدداح اهّللحمددتر و ى،مددیرح مار
 ،فصوولنامهدکتوواب، «مشدتر  ىعلمدد دیدتول در حیدرا یالگوهددا و میمفداه بدده ىنگداه اطوعدات:
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 .۲۴۸ - ۲۳۲ب ،ش۱۳۸۶، ۳ش
 - ۱۳۹۶) ىمددومع یهدداکتابخاندده و ىرسدداناطددوع قدداتیتحق هفصددلنام تیددفعال دهدده کیدد» -

کبدرىعلد ،«ىعلمد دادبدرون یسدازیدارید و ىسنجکتاب لیتحل (:۱۳۸۷  محبوبده ،خاصده ا
، ۱، شسوونجینامووهدعلوومپووژوه ، مختدداری حیدددر و زاد، اضددى حمیددد ،ماشددک بانددگ آور

 .۷۶ - ۲۳ب ،ش۱۴۳۳
- analysis of the Indian journal of chemistry. S. Thanuskodi, Bibliometric Library 

Philosophy and practice, (2011). 1. 

- Bibliometric analysis of Central European journals in the Web of Science and JCR 

Social Science Edition. S Bucher, Malaysian Journal of Library & Information 

Science, (2018). 23(2), 95 - 110. 

- Bibliometric analysis of the American Journal of Veterinary Research to produce a 

list of core veterinary medicine journals. J. Crawley - Low,Journal of the Medical 

Library Association, (2006). 94(4), 430. 
- Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. M. E.Newman, 

Proceedings of the national academy of sciences, (2004) 101(suppl 1), 5200 - 5205. 

- Evaluation of global research trends in the area of food waste due to date labeling 

using a scientometrics approach. D. Patra, P.Leisnham, C.K. Tanui, & A Pradhan, 

Food Control, (2020) 115, 107307. 

- Journal Bibliometric Analysis: A Case Study on Quality Assurance in Education. 

D. K Swain, Indian Streams Research Journal, (2014) 4(4). 
- Library Quarterly, 1956 - 2004: An exploratory bibliometric analysis. A.P. Young, 

Library Quarterly, (2006) 76(1), 10 - 18. 

- Malaysian Journal of Library and Information Science 1996 - 2000: A bibliometric 

study. W.S.Tiew, A.Abdullah &, K.Kaur, Malaysian Journal of Library & 

Information Science, (2002) 6 (2), 43 - 56. 
- Scientometric analysis of nature nanotechnology. B, Elango, Library Hi Tech 

News, (2017) 34(1), 23 - 30. 
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- The structure of collaboration in the Journal of Finance, C. Kwai Fatt, Abu Ujum, 

E &, K Ratnavelu. Scientometrics, Springer;Akadémiai Kiadó, (2010) 85(3), 849 

- 860. 

- Twenty - five years of the Journal of Corporate Finance: A scientometric analysis, 

H,Baker,Kent & Kumar, Satish & Pattnaik, Debidutta. Journal of Corporate 

Finance, Elsevier, 2021, vol. 66(C). 
 




