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 ساله 10 دوره طي جغرافيايي هايپژوهش فصلنامه هايمقاله كيفي و كمي ارزيابي

  )1378ـ87(
  

  دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ريزيبرنامه استاديار گروه جغرافيا وـ  ∗دكتر علي موحد

  دانشگاه شهيد چمران ،ريزيبرنامه دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا وپگاه ايزدي ـ 
  

  18/12/1388: تأييد نهايي   18/10/1387: پذيرش مقاله
  

 :كيدهچ

مهر ماه (  36 از  شمارهسال گذشته  10پژوهشهاي جغرافيايي در  فصلنامهاين مقاله به بررسي روند شمارگان منتشر شده 

، "تخصصيـ  مشاركت گروههاي علمي" ،"سهم موضوعي مقاالت ":پارامتر 8قالب  در) 1387زمستان (  66تا شماره ) 1378

در اين . استپرداخته  "روش و تكنيك هاي مورد استفاده" و"ع استخراجيتفكيك مقاالت برحسب منب ،"منابع و مĤخذ"

روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش . است مورد بررسي قرار گرفته منتشرهشماره  30مقاله در  320 پژوهش

نتايج  .شود ميانجام  اراين تحقيق به منظور توصيف عيني و كيفي محتواي مفاهيم به صورت نظامد .باشد ميتحليل محتواي كمي 

رشته علوم جغرافيايي بررسي  15مقاالت در . است    پارامتر مورد بررسي 8در         كيفي        و        دهنده پيشرفت كميبه دست آمده نشان 

درصد بيشترين  5/17با  شناسي        كه موضوعات جغرافياي طبيعي بيشترين سهم را از علوم جغرافيا داراست؛ به طوري كه اقليم

دهد، مؤلفين با رتبه علمي استاديار بيشترين  ميبررسي مولفين مقاله نشان . اده در اين مقاالت بوده استموضوع مورد استف

. تخصصي ارسال و در مجله مشاركت داشته اندـ  گروه علمي 19مقاالت از . اندتعداد از نويسندگان را به خود اختصاص داده

پژوهشي قبل بوده است و در اغلب مقاالت ـ  ستخراج از كارهاي علميدرصد از مقاالت مورد بررسي حاصل ا 6/6همچنين تنها 

روش تحقيق در مقاله به روشني ذكر نشده است و بيشترين روش تحقيق استفاده شده در مقاالت روش تحليلي ـ توصيفي 

  . بوده است

  

  .هاي جغرافيايي، پژوهشهاي مولفينتحليل كمي و كيفي، سهم موضوعي مقاالت، مشاركت نهادها، رتبه: هاواژهكليد

  

  مقدمه 

جايگاه خاصي در ادبيات كشور پيدا كرده است، به طوري كه نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري  "توليد علم"امروزه واژه 

ترين و توليد علم معقول. مشغول كرده استاذهان بسياري از سياستگذاران و برنامه ريزان علمي و پژوهشي كشور را به خود 

از  ،توان ارائه كردمي "علمتوليد "تعاريف متعددي از . شودعلمي كشورها محسوب ميرترين شاخص سنجش رتبه و جايگاه معتب

اوري دقيق تخصصي در ، روش يا دستاورد مهم است كه حرف جهاني بزند و پس از دگاه توليد علم به معناي يك نظريهيك ديد

 نمايه شده و در دسترس ديگران قرار گيرد ISIسسات معيار توليد علم همانند المللي معتبر چاپ شده و در مؤيك نشريه بين

- يعي از اقدامات را در بر ميتواند حوزه وسهاي عملياتي سازي توليد دانش ميها و راهكارهمچنين روش). 23، 1388 زاده،شفيع(

تدوين نقشه جامع علمي  طراحي و: زير اشاره كرد توان به مواردي توليد و اشاعه علم ميها ته روشاز جمله مصاديق برجس ،گيرد

، ، تقسيم كار)ي آتيها و چشم اندازي فعلي ها ، برنامهبا توجه به امكانات(اري نيازها اولويت گذ ،ها ، شناسايي و آگاهي از نيازكشور

راهبري نهضت  ،ها ه، نگاه متوازن به توسعه همه علوم و رشتي نظريه پردازيها ، ايجاد كرسيشهماهنگي آموزش و پژوه

  .)2 :1386 فراهاني،(پژوهش و توليد دانش 

هاي فعاليتكاران اندراري ارتباطات علمي ميان دستتخصصي به عنوان يكي از مجاري برقرـ  در اين راستا نشريات علمي

ند بودن ارائه مطالب گونه نشريات در روشمويژگي اين .باشداي براي اهل علم مينشريه علمي، نشريه .شوندعلمي محسوب مي

، امكان ي علم محسوب كرد كه بدون وجود آني اساسي نهاد اجتماعها توان يكي از محور ميبنابراين ارتباط علمي را . آن است
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، به ميزان فعال بودن نشريات علمي در نشر، توليد ع حياتي در فرايند ارتباطات علميموضو .رشد و توسعه علوم منتفي خواهد بود

ي مختلف و ها ، گسترش پژوهش در زمينههاي علمي هدف از انتشار نشريه .)2 :1384، زكي( سريع دانش مربوط استو تبادل 

تعداد و كيفيت  . باشد مي، انديشمندان و محققان مختلف مي و ايجاد ارتباط بين پژوهشگرانارتقاء و اعتالي سطح نظري و عل

ي مهم ارزيابي وضعيت ها ترويجي داخلي و خارجي از جمله شاخصـ  پژوهشي و علميـ  مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

علم سنجي به عنوان يكي از رايجترين روشهاي ارزيابي  .)4: 1383 معاونت علم و فناوري،( باشد ميعلم و فناوري كشور 

... اجع و ارجاعات و ، مراسي شامل مؤلفان، انتشارات علمياساس كار علم سنجي بر چند متغير اس.باشد ميي علمي ها فعاليت

  .)451: 1381،انصافي(باشد  مي

، به سنجش و بررسي كمي و كيفي عناصر نوان يك نظام به منظور توليد علمبه ع "مجله"با در نظر گرفتن  در اين مقاله نيز

  .ايمپارامتر ذكر شده پرداخته 8قالب  آن در

از   بر اين اساس است كه درصد قابل توجهي .تحقيق بستگي دارددر دنياي امروز، توسعةاقتصادي و فرهنگي به ميزان زيادي به 

 اجتماعي نهاد اساسي محورهاي از يكي علمي ارتباط ).1366مهدوي،(شود  هاي تحقيقي مي هاي ملّي صرف حمايت از برنامه سرمايه

 ميان فوق كاركرد دو اءايف در سعي و شده تلقي علمي ارتباط و علمي توليد مجاري يكي از تخصصي علمي مجالت. است علم

 گيري،شكل در عوامل موثري كه دهد مي نشان علوم تاريخي بررسي .هستند دار عهده را علمي مختلف يها انديشمندان درحوزه

 علمي مجالت توان مي ميان آن از كه اندداشته نقش طورخاص به جغرافيا دانش و عام طور به علوم يافتگي توسعه و رشد پيدايش،

  شده منتشر نامعلوم مدت در و منظم زماني فاصله با كه هستند تخصصي نشريات تخصصي مجالت علمي. داد قرار نظر مورد را تخصصي

ي منتشر شده در مجالت تخصصي به ها مقاله .)43، 1385زكي، ( پردازند مي علمي ارتباط و علمي توليد اجتماعي كاركرد دو ايفاء به و

 ،)نسبت به كتاب(سرعت انتقال نتايج تفكر نويسنده به خواننده، ارزان بودن مجله  بودن مطلب،كوتاه  ،)نسبي(خاطر به روز بودن 

ي شناخته شده و منطقي، چاپ و توزيع سريع ها ي دقيق و كوشش در به كارگيري روشها تحليل اطالعات نسبتاً اصيل و دسته اول،

به خاطر رعايت حجم محدود يك (اي و فرعي و حذف مطالب حاشيه معرفي متون و منابع مربوط به موضوع از گذشته تا امروز مجله،

با چندين   كشور  جايگاه نشريات علمي پژوهشي. )4: 1384 ارشاد و ديگران،. (شايان اهميت زيادي است )مقاله و يك مجله علمي

تخصصي ـ  ي علميها بع عظيم يافتهاين نشريات عالوه بر نقش من .نيازمند توجه شاياني است ،كاركرد مختلف و مهم كه برعهده دارند

ن رشته يا آي مهم ديگري نيز از جمله سطح علمي كشور در ها منبع ارزيابي گيرد، ميكه مورد استفاده اكثر اعضاي جامعه علمي قرار 

  ).136: 1387،بمانيان ( گيرد ميي علمي و پژوهشي نسل جوان تحصيالت عالي قرار ها و ميزاني براي ارزيابي توانايي  حوزه علمي خاص

در انجام تحقيقات علمي استفاده از تجارب پژوهشي ديگران در تدوين  چهارچوب نظري كار و طراحي روش شناسي آن زمينه 

در اين پژوهش نيز از با مطالعه چندي ) روش تحقيق( آورد ميرا فراهم  ها ايجاد تكيه گاهي براي استدالل در مرحله ارزيابي فرضيه

در اين زمينه تحقيقات زيادي صورت گرفته كه به بعضي از آنها اشاره . بط از تجربيات آنها استفاده شده استاز از تحقيقات مرت

اين پژوهش . پرداخته است تحليل اسناد داوري مقاالت مجله جامعه شناسي ايراندر مقاله اي به ) 1384( و همكاران ارشاد: شود مي

ي اين پژوهش پس از كاربرد تكنيك ها يافته. ت از ديدگاه داوران مجله پرداخته استبه بررسي عمده ترين اشكاالت وارده بر مقاال

) صوري(دهد كه عمده ترين اشكاالت وارد شده از سوي داوران به ترتيب اهميت، ابعاد محتوايي و ساختاري  ميتحليل عاملي نشان 

تكنيك تحليل محتوا حاكي از آن است كه عمده ترين  ي اين پژوهش پس از كاربردها همچنين يافته .گيرد ميمقاالت را در بر 

، در 1385در سال  زكي. ستا ها اشكاالت و اصالحات پيشنهادي داوران بيشتر ناظر بر روش تحقيق مقاالت و مباحث نظري آن

انتشاراتي ي ها در اين مقاله اولويت. پرداخته استي پژوهشي در مجالت علمي تخصصي مديريت ها بررسي تحليل محتواي گرايش

ي شغلي، تغيير و ها مباحث نظري در سازمان، عملكرد سازماني، رفتار سازماني، نگرش: ي مورد بررسي به ترتيب شاملها در مجله

ـ  بررسي كمي و كيفي مقاالت مجله علمي، به 1384 ،و همكاران واليي. باشد ميتحول سازماني، بازار كار و اقتصاد سازماني 

مقاله مربوط به  407اين پژوهش   در. است1384تا سالتابستان  47- 1از شماره ) نامه( مازندرانپزشكي پژوهشي دانشگاه علوم 

در دوره اول مقاالت مروري و معرفي مورد بوده و در دورة دوم شامل مطالعات . سال انتشار بررسي شده است 5/13

و در  6/1مطالعه و تاريخ روي جلد مجله در دوره اول بين تا  باشد، بررسي فاصله زماني انجام ميتوصيفي،كارآزمايي باليني و تجربي 

به ) 1379( شيردل و ديايي. منبع به ازاي هرمقاله بوده است 20تا  11سال بوده و تعداد منابع به بين  22/1و   3/1دوره دوم بين 



- پرداخته "214استاندارد ايزو"ه از روش استفاد ي مجله علمي پژوهشي حوزه علوم انساني باها بررسي و مقايسه چكيده فارسي مقاله

هاي علمي ـ پژوهشي حوزة علوم انساني با عناصر  هاي مجلّه چكيدة فارسي مقاله در اين مقاله به بررسي و تعيين ميزان انطباق. اند

. ه اندتقسيم شد نما تمامهاي  هاي راهنما و چكيده ها به دو دسته كّلي چكيده چكيده. پرداخته شده است 214مندرج در استاندارد ايزو 

هاي  هاي راهنما بيشتر از چكيده چكيده. هاي حوزه علوم انساني بيشتر از نوع چكيده راهنماست دهد چكيده مينتايج پژوهش نشان 

تاندارد مطابقت دارند و اّطالعات ارائه شده در الگوي مجلّه براي نوشتن چكيده، عناصر محدودي از اس 214نما با استاندارد ايزو  تمام

ارزيابي كمي و كيفي نشريه هنرهاي زيبا طي دوره در پژوهشي مشترك به  )1387( همكاران وبمانيان . كند را منعكس مي 214ايزو 

اين پژوهش به ارائه نمايي . از مجله پرداخته كه در همان مجله به چاپ رسيده است )1387تا بهار  1376بهار (از شماره ساله  2

سال پرداخته و نتايج نشان دهنده تغييرات محسوس كمي و  12بر شمارگان منتشر شده نشريه هنرهاي زيبا طي كلي از روند حاكم 

   .باشد ميكيفي رو به پيشرفت در مقاالت اين نشريه 

  

  هاروشمواد و 

معتبر از مجالت ) شي مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهرانپژوهـ  مجله علمي(ي جغرافيايي ه� نشريه علمي پژوهشي پژوهش

اولين مجله تخصصي   و  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريـ  ريد كميسيون بررسي مجالت علمي كشوپژوهشي مورد تأيـ  علمي

با عنوان   1367اين مجله تا سال . شماره از آن انتشار يافته است 70ساله تا كنون  32جغرافيا در كشور است كه با قدمت 

ـ  ي علميها آخرين دستاورد "هاي جغرافيايي پژوهش "با عنوان) به بعد 23از شماره ( كنونگزارشهاي جغرافيايي و از آن سال تا 

بررسي فوق، به تعيين . پژوهشي حاصل از تحقيقات و مطالعات جغرافيايي ايران زمين را دردسترس انديشمندان قرار داده است

. پردازد ميبه جايگاهي اثر گذار در جامعه علمي كشور  كاميابي مجله در نيل به اهداف از پيش تعيين شده و همچنين رسيدن آن

در اين مقاله تالش شده تا ضمن بررسي نقاط ضعف و قدرت مجله زمينه تقويت بيشتر آن را در آتيه فراهم آورد و در رفع نقاط 

نمايي كلي از فرايند ي مختلف، به ها بر اين اساس در اين مقاله ضمن توصيف دقيق از كميت پارامتر. ضعف آن اثر گذار باشد

شود و در پايان باتوجه به مطالب به دست آمده پيشنهادهايي براي بهبود  ميپرداخته  87تا زمستان  78حاكم بر مجله از سال 

  .كمي و كيفي مجله ارائه شده است

يني و كيفي اين تحقيق به منظور توصيف ع .باشد ميروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحليل محتواي كمي 

بر اساس آئين نامه چاپ مجالت علمي و پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري  و ارزيابي محتواي مفاهيم به صورت نظامدار

، نياحافظ(گيرد  ميشوند و مورد تجزيه و تحليل قرار  ميدر تحليل محتوا عناصر مورد نظر گرد آوري و طبقه بندي . شود ميانجام 

براساس ي عددي ها ي ارتباطي است كه طي آن ارزشها يل محتواي آزمون نظام مند و تكرار پذير نمادتحل .)65-66، 1386

تحليل  ها ، روابط بين آن ارزشي آماريها سپس با استفاده از روش .شوند مي، به متن نسبت داده قوانين معتبر اندازه گيري

آمارهاي حداقل و ، ها ، نموداراز جداول فراواني spssستفاده از برنامه با ا ها براي توصيف كمي پارامتر .)86 ،1381رايف، ( شود مي

  .، انحراف معيار و نما استاده شده است حداكثر، ميانگين

با بررسي  .مقاله در مجله پژوهش جغرافيايي به چاپ رسيده است 320، 1387 زمستان تا  1378در مجموع از ابتداي سال 

ـ  مشاركت گروههاي علمي" "سهم موضوعي مقاالت"پارامتر 8به تشريح و تحليل ي مجله شماره 30اين مقاالت در 

مشاركت " ،"ي مورد استفادهها تكنيك  روش و"، "تفكيك مقاالت برحسب منبع استخراجي" ،"منابع و مĤخذ"، "تخصصي

بتدا به تشريح كلي پارامتر در بررسي هركدام ا. پرداخته شده است "مدت زمان پذيرش مقاالت" ،"رتبه علمي مولفين" ،"نهادها

ي حاصل از بررسي كمي هر يك ها و جداول فراواني و تجزيه و تحليل برون داد ها و سپس به ارائه آن به صورت نمودار

  . شود ميازپارامترها پرداخته 

  

  ها تعريف عملياتي پارامتر

، "هيدرولوژي"، "ورفولوژيژئوم" ،"اقليم شناسي" :موضوع 15در اين پژوهش شامل : سهم موضوعي مقاالتـ 1

  جغرافياي"، "پزشكي جغرافياي" ،"جغرافياي تاريخي" ،"جغرافياي روستايي"، "جغرافياي شهري"، "جغرافياي زيستي"



و  "سنجش از دور" ،"جغرافياي فرهنگي" ،"جمعيت  جغرافياي" ،"اقتصادي  جغرافياي" ،"گردشگري  جغرافياي" ،"سياسي

  .باشد مي "ايجغرافياي ناحيه"

سهم مشاركت دانشگاههاو ساير موسسات آموزشي و پژوهشي از نظر تعداد مقاالت به چاپ رسانده،  :مشاركت نهادها ـ2

  . كه در اين مورد محل خدمت نويسندگان اول مقاالت در نظر گرفته شده است

جويان تحصيالت تكميلي دوره به ترتيب شامل رتبه علمي استاد ، دانشيار ، استاديار ، مربي، دانش: رتبه علمي مولفين ـ 3

  .دكتري و كارشناسي ارشد

ي ها باشد كه در اينجا شامل روش ميي تحقيق در مقاالت  ها روش  شامل: ي مورد استفاده ها و تكنيك ها روشـ 4

   ."تجربي"، "موردي"، "تجربيـ  توصيفي"، "تحليليـ  توصيفي"

  .تعداد هر يك از اينها در مقاالت عربي و التين و  منابع فارسي، :منابع و مĤخذ شاملـ 5

پژوهشي مانند ـ  ي علميها مقاالتي كه حاصل استخراج از ساير زمينه: تفكيك مقاالت برحسب منبع استخراجي شاملـ 6

گزينه هيچكدام مربوط به . ، طرح پژوهشي، ترجمه، پروژه كالسي و سخنراني بوده استارشدنامه كارشناسيرساله دكتري، پايان

  . پژوهشي قبلي استخراج نشده استـ  ي علميها زمينه باشد كه از مي مواردي

مدت زماني كه مجله از زمان دريافت مقاله تا پذيرش آنها جهت چاپ در مجله به هر يك  :مدت زمان پذيرش مقاالتـ 7

  .از مقاالت اختصاص داده است

ي از نظر شمار مقاالت به چاپ رسيده تخصصـ  سهم مشاركت گروههاي علمي: تخصصيـ  مشاركت گروههاي علميـ 8

  .تخصصي نويسنده اول مقاله استـ  ي جغرافيايي كه در اين مورد معيار گروه علميها در مجله پژوهش

  

  روايي تحقيق

يعني اين  االت مندرج دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه ما را بسنجدؤمنظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا س

ي مورد نياز در رابطه با سنجش ها آوري شده از طريق ابزار مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينكه بخشي از دادهي گردها كه هم داده

به عبارت ديگر  .)155، 1386 نيا،حافظ( در محتواي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت ديگر عين واقعيت را به خوبي نشان دهد ها متغير

پذيري است داراي خطاهاي تغيير) گيريندازهوسيله ا(ت روايي شاخصي است دال براينكه تا چه حد سنجه توان گف مي

ي مورد نظر در مقاله توسط محققين مورد بررسي قرار ها شاخص،هريك از براي بررسي روايي پژوهش حاضر). 1382،146ساروخاني،(

باروش پژوهش ددشناسي، تعاز سوي ديگر در بحث روش. فته استقرار گرگرفته و در هر مورد اختالف مورد بررسي و بازبيني مجدد 

  .كننده پژوهش استكه موردتاييد مجامع علمي قرارگرفته باشد تاييدثابت درموضوعاتي

  

  ي تحقيقها يافته

. شود ميوب ي جغرافيايي و علمي كشور محسها فصلنامه مورد بررسي با سابقه چهل ساله از باسابقه ترين و معتبرترين مجله 

شماره به چاپ رسيده است و از سال  17ي جغرافيايي در ها در قالب گزارش 1348اولين شماره اين مجله در تاريخ اول دي ماه 

همچنين . 1شماره منتشر شده است 65با عنوان پژهشهاي جغرافيايي منتشر شده و تا زمان اين پژوهش 21، از شماره 1364

ي ها مقاله در مجله پژوهش 307. منتشر كرده است 1386و  1357ه و ويژه نامه در سالهاي مجله، دو شماره به صورت ضميم

 ،"سهم موضوعي مقاالت"پارامتر  8در اين زمينه . به چاپ رسيده است) زمان مورد بررسي( 1387 تا 78جغرافيايي از سال 

ي ها روش و تكنيك"، "بع استخراجيتفكيك مقاالت برحسب من ،"منابع و مĤخذ"، "تخصصيـ  مشاركت گروههاي علمي"

  :اندبه شرح زير بررسي شده "دهمورد استفا

 

                                                      
هاي هاي جغرافياي طبيعي و پژوهشپژوهشهاي ـ پژوهشي گسترش يافته و با نام هاي جغرافيايي به دو مجله مستقل و علميـ در حال حاضر مجله پژوهش 1

  .شودمنتشر مي جغرافياي انساني



  ي علمي ها مشاركت نهاد

با احتساب (محقق  320در مجموع  گذشته،سال  10در طي ، ي جغرافياييها پژوهش با مجله ي علميها نهاد مشاركتدر زمينه 

به هر محقق مورد بررسي قرار گرفته است تا ميزان مشاركت هر يك از  اند كه نهاد علمي مربوطمشاركت داشته) نويسنده اول مقاله

نهاد علمي كشور در قالب دانشگاه و ساير  53در مجموع  .ي جغرافيايي مشخص گرددها ي علمي كشور در مجله پژوهشها نهاد

فراواني زير مشخص شده است از اند؛ همان طور كه از جدول مقاله مورد بررسي مشاركت داشته 320پژوهشي در ـ  ي علميها نهاد

درصد از كل مقاالت را دانشگاه تهران به خود اختصاص داده است و  7/44مقاله يعني  143مقاله منتشر شده در مجله، تعداد  320

از  درصد 4/19مقاله يعني  62هم چنين تعداد. باشد مي ها مربوط به دانشگاههاي شهرستان) درصد 4/29(بخش اعظم درصد باقي مانده 

درصد بوده است و  4/3در كل) نهاد11(ي علمي كشور ها سهم بقيه نهاد. اندخود اختصاص داده ي تهران بهها مقاالت را ساير دانشگاه

  .باشد ميدرصد از نهادهاي مقاالت منتشر شده نامشخص  1/3نزديك به 

  
 ميزان مشاركت نهادهاي علمي: 1جدول شماره

معتبر  درصد

 تجمعي فراواني

 درصد

 عتبرم
  يفراوان خام درصد

 
 و موسسات علمي ها نهاد

 تهران دانشكاه  143 7/44 7/44 7/44

 تهران دانشكاههاي  62 4/19 4/19 1/64

 دانشكاهي غير علمي مؤسسات 11 4/3 4/3 5/67

 شهرستان دانشكاهاي 94 4/29 4/29 9/96

 نامشخص 10 1/3 1/3 100

 كل 320 100 100 

  دگاننگارن: مĤخذ          
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 )نگارندگان: مĤخذ( ميزان مشاركت نهادهاي علمي .1شكل

  ي علمي مولفينها رتبه

شامل اعضاي هيأت علمي به ترتيب با رتبه علمي ) با احتساب نويسنده اول مقاالت (نويسنده مقاالت  320ي علمي ها رتبه

شجويان تحصيالت تكميلي به ترتيب دوره دكتري و دوره كارشناسي ارشد و آن دسته از استاد، دانشيار، استاديار و مربي، دان

به بررسي اين  3اعضاي هيأت علمي كه رتبه ايشان در مقاالت ذكر نشده را مورد بررسي قرار داده است كه در جدول شماره

  .پردازد ميمقاله  320پارامتر در 

  
 ي علمي مؤلفينها رتبه ـ2جدول شماره 

 فراواني درصد

 تجمعي
 رتبه فراواني درصد

 استاد  35 9/10 9/10



 دانشيار 77 1/24 35

 استاديار 149 3/46 3/81

 مربي 6 9/1 1/83

 دكتري دانشجوي و دكتري 31 7/9 8/92

 ارشد -ك دانشجوي و ارشد -ك 5 6/1 4/94

 علمي هيĤت عضو 15 7/4 1/99

 صخنامش 2 6/0 7/99

 كارشناس 1 3/0 100

 كل 320 100 

 نگارندگان: مĤخذ                            

  

درصد  3/45درصد دانشيار،  1/24درصد استاد،  9/10 :دهد كه رتبه علمي به ترتيب شامل ميي مربوطه نشان ها برسي داده

ن كارشناسي ارشد و درصد فارغ التحصيال 6/1درصد فارغ التحصيالن دكتري و دانشجويان دكتري، 7/9درصد مربي،  9/1استاديار، 

بدين . درصد از مقاالت رتبه علمي اعضاي هيأت علمي ذكر نشده است7/4درصد كارشناسي و در  3/0 دانشجوي كارشناسي ارشد،

، شياري دانها اند و بعد از آن به ترتيب مؤلفين با رتبهبا رتبه علمي استاديار دارا بودهترتيب بيشترين سهم از مقاالت را نويسندگان 

در نگاهي . اندشد، مربي و كارشناس مشاركت داشتهارارشناسي ارشد و دانشجوي كارشناسيتاد، دكتري و دانشجوي دكتري، كاس

د از مقاالت به درص 3/11باشد؛ درحالي كه تنها  ميدرصد  7/88كلي تر مشاركت هيأت علمي مؤسسات و دانشگاهها نزديك به 

  .يابد ميتكميلي اختصاص  آموختگان دوره تحصيالتدانشجويان و دانش
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 )نگارندگان: مĤخذ( ي علمي مؤلفينها رتبه ـ2شكل

  سهم موضوعي مقاالت 

موضوع علوم جغرافيايي مورد مطالعه و  15ي علوم جغرافيايي، بررسي ها در بررسي سهم موضوعي مقاالت با توجه به رشته

جغرافياي "، "جغرافياي زيستي"، "هيدرولوژي"، "ژئومورفولوژي"، "اقليم شناسي": بارتند ازست كه عپژوهش قرار گرفته ا

، "ياي گردشگريجغراف"، "جغرافياي سياسي"، "جغرافياي پزشكي"، "افياي تاريخيجغر"، "جغرافياي روستايي"، "شهري

  ."ايجغرافياي ناحيه"و "سنجش از دور"، "رافياي فرهنگيجغ"، "جغرافياي جمعيت"، "جغرافياي اقتصادي"

درصد،  5/17مقاله مورد بررسي به ترتيب به موضوع اقليم شناسي  320، سهم موضوعي مقاالت از 3با توجه به جدول شماره 

درصد، جغرافياي  3/15درصد، جغرافياي شهري  6/16جغرافياي روستايي  درصد، 4/9درصد، هيدرولوژي  3/16ژئومورفولوژي 

درصد، جغرافياي  6/1درصد، جغرافياي تاريخي  2/2درصد، جغرافياي اقتصادي  8/2فياي گردشگري درصد، جغرا 4/8سياسي 

 3/0درصد و سنجش از دور و جغرافياي فرهنگي  9/0اي درصد، جغرافياي ناحيه 3/1ر كدام جمعيت و جغرافياي فرهنگي ه

شناسي و كمترين سهم به سنجش از ت به اقليمم موضوعي در اين مقاالبدين ترتيب  بيشترين سه. درصد  اختصاص يافته است



مقاله مورد بررسي از پراكنش  320پراكنش سهم موضوعي مقاالت بر روي طيف . دور و جغرافياي پزشكي اختصاص يافته است

و باشد؛ به طوري كه جغرافياي طبيعي در قالب چهار گرايش اقليم شناسي، ژئومورفولوژي، هيدرولوژي  مييكساني برخوردار ن

  .از  مقاالت مورد بررسي بوده است جغرافياي زيستي به تنهايي بيش از نيمي

  
  

  تفكيك موضوعي مقاالت منتشر شده در نشريه :3جدول شماره

 موضوع فراواني  درصد  درصد تجمعي فراواني

 اقليم شناسي 56 17.5 17.5

 ژئومورفولوزي 52 16.3 33.8

 هيدرولوژي 30 9.4 43.1

 رافياي زيستيجغ 18 5.6 48.8

  شهري جغرافياي 49 3/15 1/64

 روستايي جغرافياي 53 6/16 6/80

 تاريخي جغرافياي  5 6/1 2/82

 بزشكي جغرافياي  1 3/0 5/82

 سياسي جغرافياي  27 4/8 9/90

 كردشكري جغرافياي  9 8/2 8/93

 اقتصادي جغرافياي  7 2/2 9/95

 جمعيت جغرافياي  4 3/1 2/97

 فرهنگي جغرافياي  4 3/1 4/98

 دور از سنجش  1 3/0 8/98

 ايناحيه جغرافياي  3 9/0. 7/99

 ساير  1 3/0 100

 كل  320 100 

  نگارندگان: مĤخذ     

  

  
 )نگارندگان: مĤخذ( تفكيك موضوعي مقاالت ـ3شكل

  

  ي مورد استفاده ها و تكنيك ها روش

تحليلي، تجربي، ـ  ، توصيفيـ كاربردي ي توصيفيها روش: از تحقيق در اين پژوهش عبارت استي ها طبقه بندي روش

سهم موضوعي مقاالت

جغرافياي ناحيه ايساير

ش ازدور
سنج

جغرافياي فرهنگي

جغرافياي جمعيت

جغرافياي اقتصادي

جغرافياي گردشگري

جغرافياي سياسي

جغرافياي پزشكي

جغرافياي تاريخي

جغرافياي روستايي

جغرافياي شهري

جغرافياي زيستي

جغرافياي هيدرولوزي

جغرافياي ژئومورفولوژ

جغرافياي اقليم
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اده در نگارش درصد از مقاالت منتشر شده روش مورد استف  4/83، نزديك به 4اساس جدول شماره بر. باشد ميموردي، تطبيقي 

درصد از  6/6قي و درصد روش تطبي 9/0درصد تجربي،  1تحليلي، ـ  درصد از مقاالت توصيفي 4/8اند، تحقيق را ذكر نكرده

ي تحقيق استفاده شده در ها شود و از بررسي كيفي روش ميبنابراين همان طور كه مشاهده . استفاده شده است ها ساير روش

مقاالت مشخص است، در كل اصرار چنداني از طرف نويسندگان براي اشاره به روش تحقيق خاص مورد استفاده خود در مقاالت 

بيانگر لزوم توجه جدي مسئولين مجله به امر روش شناسي مقاالت است كه با افزايش دقت نظر بيشتر  اين نكته. شود ميديده ن

اما در بررسي . تواند به بهبود بيشتر كيفيت روش مقاالت منجر شود ميي تحقيق مورد استفاده در مقاالت ها و كيفي تر به روش

ـ  ي مورد استفاده در اين مقاالت روش توصيفيها گفت اكثر روشتوان  ميي تحقيق در اين مقاالت به طور كلي ها كيفي روش

  .باشد ميتحليلي 

  
  ي مورد استفاده در نگارش مقاالتها روشـ 4جدول شماره 

 فراواني درصد

 تجمعي
 روش فراواني درصد

 تجربي 3 9/0 9/0

 تحليليـ  توصيفي 27 4/8 3/9

 نشده ذكر 267 4/83 93

 ساير 21 6/6 6/99

 تطبيقي مطالعه 2 6/0 100

 كل 320 100 

 نگارندگان: مĤخذ       

  

  تخصصي ـ  مشاركت گروههاي علمي

علوم جغرافيايي با توجه .  اي مورد توجه نهادهاي علمي بخصوص وزارت علوم تحقيقات و فناوري استي ميان رشتهها رشته

رود مشاركت گروههاي علمي در  ميي آن انتظار ادهد و ماهيت بين رشته ميبه موضوعات مختلف علمي كه مورد بررسي قرار 

در اين بحث به بررسي بود و نبود اين نگرش در مقاالت با استفاده از بررسي مشاركت . مجالت اين رشته زياد و متنوع باشد

  .تخصصي پرداخته شده است  –ي مختلف علمي ها ي تخصصي نويسندگان مقاالت به عنوان معرف رشتهها گروه
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 )نگارندگان: مĤخذ( ميزان مشاركت گروههاي علمي در مجله  ـ4شكل

  

اند و در ف و متنوعي در مقاالت شركت داشتهتخصصي مختلـ  پيداست، گروههاي علمي 4همچنان كه از نمودار شماره 



هر چند اين تنوع از عمق زيادي برخوردار نيست . اندداشته مقاله مورد بررسي مشاركت 320تخصصي در ـ  گروه علمي 20مجموع 

  .اي در درج مقاالت در اين مجله را دارندباشد و اين گروه سهم عمده ميدرصد مقاالت از گروه جغرافيا  4/78و

  

  تفكيك مقاالت برحسب منبع استخراجي 

ي دانشگاهي شيوه متعارفي ها طي علمي به ويژه در محيها ي علمي در محيطها تدوين مقاله علمي براي انتشار در مجله

صرف نظر از آثار حقوقي ،اداري و استخدامي ، اساساً هر نويسنده اي . براي توليد كنندگان و دست اندر كاران مسائل علمي است

، 1386حافظ نيا؛.(عالقه مند است حاصل كار خود را  در مجله يا نشريه اي منتشر كند و آن را به اطالع عالقه مندان برساند

از اين رو با چنين رويكردي به بررسي جزئي و كلي آن دسته از مقاالتي پرداخته شده است كه حاصل استخراج از ديگر ) 302

پروژه "، "ترجمه" ،"طرح پژوهشي" ،"ارشدنامه كارشناسيپايان" ،"رساله دكتري"پژوهشي قبلي از قبيل ـ  ي علميها زمينه

ي علمي قبلي استخراج ها گزينه هيچكدام به تحقيقاتي اشاره دارد كه از ديگر زمينه. س بوده استو سخنراني در كنفران "كالسي

  .نشده است

  
 استخراجي  منبع حسب بر مقاالت تفكيك: 5جدول شماره 

 درصد فراواني

 تجمعي
  فراواني  درصد

 دكتري رساله 6 9/1 9/1

 ارشد كارشناسي نامه پايان 3 9/0 8/2

 پژوهشي طرح 12 8/3 6/6

 هيچكدام 299 4/93 100

 كل  320 100 

 نگارندگان: مĤخذ                            

  

درصد از كل مقاالت از منابع قبلي استخراج و به صورت مقاله ارائه شده است  6/6مقاله يعني  21مقاله مورد بررسي  320از 

درصد از طرح پژوهشي  8/3مه كارشناسي ارشد و درصد از پايان نا 0/9درصد مستخرج از رساله دكتري،  9/1كه به تفكيك 

. پژوهشي استخراج نشده استـ  ي قبلي علميها درصد از مقاالت از زمينه 4/93مقاله يعني نزديك به  287همچنين . باشد مي

استخراج  پژوهشيـ  ي علميها همان طور كه از جدول فراواني مرتبط به اين پارامتر پيداست ميزان مقاالتي كه از ديگر زمينه

، ها ي چاپ شده مشخص گرديد كه بسياري از مقالهها با بررسي بسياري از مقاله. شده است سهم اندكي را در كل مقاالت دارد

  .ي تحصيالت تكميلي بوده است؛ اما در مقاله درج نكرديده استها مستخرج از رساله و پايان نامه

  

  منابع و مĤخذ

در مقاالت مورد بررسي در مجموع از . باشند ميالتين و عربي  ت شامل مقاالت فارسي،منابع و مĤخذ مورد استفاده در مقاال

منبع  2163درصد از منابع  فارسي و  2/62منبع يعني 3594منبع در انجام پژوهش استفاده شده است كه از اين تعداد  5757

باشد  ميمنبع براي هر مقاله  18مقاله برابر با  320ي ميانگين منابع مورد استفاده برا .باشند ميدرصد از منابع التين  5/37يعني 

باشد و اين  ميمنبع  7ميانگين منابع التين مورد استفاده در هر مقاله برابر با  .باشد ميكه رقم رضايت بخشي در استفاده از منابع 

  . منبع براي هر مقاله است 11رقم براي منابع فارسي معادل 

  
  منابع و مĤخذـ 7جدول شماره 

  كل مقاالت  منابع التين مقاالت  منابع فارسي مقاالت  

  320  320  320  تعداد

  18  7  11  ميانگين



  0  0  0  حداقل

  52  42  46  حداكثر

  5757  2163  3594  جمع منابع
 نگارندگان: مĤخذ                       

  

اين ارقام . باشد ميمنبع  46منابع معادل در مقاالت مورد بررسي حداقل منابع فارسي مورد استفاده برابر با صفر و حداكثر 

تنها ) درصد 1/14( مقاله 45مقاله مورد بررسي در  320همچنين از . باشد ميمنبع  42براي منابع التين به ترتيب معادل صفر و 

و فارسي استفاده شده از منابع التين ) درصد 6/81( مقاله 261تنها از منابع التين و در ) درصد 1/3(مقاله  10از منابع فارسي،  در 

  .باشد ميدهد متوسط تعداد منابع براي مقالت كم  ميبطور كلي بررسي نشان . است

  

  مدت زمان پذيرش مقاالت 

اين پارامتر به بررسي مدت زمان اختصاص داده شده از طرف مجله براي بررسي مقاالت يعني از زمان دريافت مقاالت تا 

گيري مقاالت بررسي اين موضوع از جهت فرايند داوري و سازمان مجله براي پي. ازدپرد ميپذيرش آنها جهت چاپ در مجله 

مقاله مدت زمان دريافت تا پذيرش،  320از . داراي اهميت است و نقش موثري در ميزان رضايت متقاضيان چاپ از مجله باشد

مقاله  157باشد؛ اما در  ميك اول انتشار مجله درصد از مقاالت ذكر نشده است و اين عمدتاً مربوط به ده 3/51مقاله يعني  164

كل ميانگين مدت زمان الزم  در. ماه بوده است 51ماه و بيشترين مدت زمان حدود  3ديگر كمترين زمان براي پذيرش مقاالت 

  .باشد ميماه براي هر مقاله  6براي دريافت و چاپ مقاالت 

  

  گيرينتيجه

. شود ميي جغرافيايي و علمي كشور محسوب ها از باسابقه ترين و معتبرترين مجله فصلنامه مورد بررسي با سابقه چهل ساله

سال اخير  10در ارزيابي مقاالت اين نشريه در طي . به چاپ رسيده است 1348اولين شماره اين مجله در تاريخ اول دي ماه 

شود، تعداد زيادي نهاد و  ميلف مشخص در بررسي پارامتر مشاركت نهادها و مؤسسات علمي مخت. گردد مينتايج زير حاصل 

مؤسسه در تأليف اين مقاالت نقش داشته اند اما سهم گروههاي جغرافيايي بيشتر است و البته بخش اعظم آن مربوط به دانشگاه 

 در. درصد را به خود اختصاص داده است 4/19درصد از كل مقاالت و دانشگاههاي تهران  7/44باشد كه به تنهايي  ميتهران 

درصد از مقاالت به  3/11درصد است و تنها  7/88بررسي پارامتر رتبه علمي مؤلفين مشاركت اعضاي هيأت علمي نزديك به 

بيشترين مشاركت در بين اعضاي هيأت علمي مربوط . يابد ميدانشجويان و دانش آموختگان دوره تحصيالت تكميلي اختصاص 

درصد بوده  7/9ي تكميلي مربوط به دوره دكتري با ها التحصيالن دورهيان و فارغدرصد و در بين دانشجو 3/46به استادياران با 

درصد  مربوط به جغرافياي اقليمي و 5/17در پارامتر سهم موضوعي مقاالت بيشترين سهم موضوعي در اين مقاالت با . است

تا  78موضوع از شمارگان اول سال  كمترين سهم به سنجش از دور و جغرافياي پزشكي اختصاص يافته است و اين سيطره اين

شود كه در  ميي مورد استفاده ديده ها و تكنيك ها همچنين در بررسي روش. آخرين شماره مورد بررسي همچنان ادامه دارد

درصد از مقاالت روش مورد استفاده در نگارش تحقيق ذكر نشده است و  اين نكته بيانگر لزوم توجه جدي  4/83نزديك به 

پارامتر . باشد ميتحليلي ـ  جله به امر روشي مقاالت است در ساير مقاالت بيشترين سهم مربوط به روش توصيفيمسئولين م

باشد در مجموع  ميتخصصي نشان دهنده تنوع و تعدد گروههاي شركت كننده در مقاالت ـ  مربوط به مشاركت گروههاي علمي

ت داشته اند كه البته اين تنوع از عمق چنداني برخوردار نيست و مقاله مورد بررسي مشارك 320تخصصي در ـ  گروه علمي 20

كند كه  ميپارامتر تفكيك مقاالت برحسب منبع استخراجي نيز مشخص . باشد ميدرصد مقاالت از گروه جغرافيا  4/78نزديك به 

درصد از كل مقاالت  6/6تنها پژوهشي استخراج نشده است و ـ  ي قبلي علميها درصد از مقاالت از زمينه 4/93يعني نزديك به 

منابع و مĤخذ استفاده شده در مقاالت از منابع فارسي و التين بوده است كه .از منابع قبلي استخراج و به صورت مقاله ارائه شده 

مورد باشد و همچنين ميانگين منابع فارسي  ميمنبع براي هر مقاله  18مقاله برابر با  320ميانگين منابع مورد استفاده براي 



همچنين ميانگين مدت زمان الزم براي . منبع براي هر مقاله است 11و براي منابع التين  معادل  7استفاده در هر مقاله برابر با 

  .باشد ميماه براي هر مقاله  6دريافت و چاپ مقاالت 

شتر از ساير دانشگاهها است و رسد توجه به مقاالت همكاران در دانشگاه تهران بي ميبا توجه به موارد مورد بررسي به نظر 

فرايند داوري و اعالم پذيرش زمان زيادي را به خود اختصاص داده است و هم چنين از زمان پذيرش تا چاپ مقاله نيز زمان 

  :تواند راهگشا باشد ميبراي بهتر شدن وضعيت مجله پيشنهادهاي زير . طوالني است

شود در سه  ميو افزايش تعداد مقاالت مورد بررسي در مجله پيشنهاد ي علوم جغرافيا ها با توجه به تخصيصي شدن رشته •

 .گرايش اصلي جغرافياي شهري و روستايي و طبيعي تفكيك شود

 .ي خارج از دانشگاه تهران بيشتر شودها مشاركت گروهها و سازمانها افزايش يابد و سهم مقاله •

 .يلي مشخص گرددي تحصيالت تكمها ي مستخرج ار رساله و پايان نامهها مقاله •

 .شود از سيستم هوشمند الكترونيكي استفاده شود ميزمان فرايند داوري مقاالت زياد است؛ لذا پيشنهاد  •

براي چاپ در هر شماره افزايش يابد و يا  ها شود تعداد مقاله ميزمان بين پذيرش و چاپ فاصله زيادي است، لذا پيشنهاد  •

 .به صورت ويژه نامه چاپ شوند
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