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چکیده
فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با
محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است کهه از زمسهتا 1388
موفق به اخذ مجوز علمی -پژوهشی شده است .ههد ایهپ پهژوهبر بررسهی و ارزیهابی
شکلی و محتوایی مقاالت ایپ مجله است .روش پژوهب از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیه
محتواست و از رویکرد توصیفی -تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقهاالت اامعهه
هد استفاده شده است .اامعه آماری ایپ تحقیهقر  388مقالهه منتشهرشهده در  9سها
گذشته از شماره ( 54بهار  )1389تا شماره ( 89زمستا  )1397مجلهه راهبهرد اسهت و
به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیمر بررسی بهصورت نظامدار و در قاله 11
شاخص انجام شده است .نتایج موضوعی بهدستآمده نشا میدهد مقاالت در  11حهوزه
اصلی و  40موضوع ازءر قاب دستهبندی هستند که از ایپ میا ر موضوع علوم سیاسی با
 17درصدر بیشتریپ مباحث مورد استفاده در ایپ مقاالت بهوده انهد .همچنهیپ بیشهتریپ
فراوانی در زیر موضوعات به سیاست ههای خهارای بها  7درصهد اختصها

یافتهه اسهت.

همچنیپ میزا مشارکت پژوهشگرا خوب ارزیابی شدر بهگونهای که  800نفر محقق در
نگارش  388مقاله مشارکت داشته اند و در ایپ میا ر مشارکت دانشگاههای تهرانی بیشتر
بوده است .همچنیپ بررسی مؤلفا مقالهها نیز نشها مهیدههد مؤلفها بها رتبهه علمهی
دکتریر دانشجوی دکتری و همچنیپ استادیار بیشتریپ تعداد از نویسندگا را بهه خهود
اختصا

داده اند .بررسی روش های پژوهشی نیز نشها داد مقهاالت توصهیفی -تحلیلهیر

روش تحقیق مطالعات کتابخانهایر بررسی منابع و همچنیپ ابزار بررسی اسهناد و تحلیه
محتوا از فپهای پر استقبا پژوهشگرا ایپ حوزه بوده است.
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مقدمه
امروزه توسعه علمی نمونهای از اقتدار ملی کشور و بستری بررای توسرعه ر کل ره
امور است .باال بر ن شناخت و معرفت جامعه ر همه زم نهها ب شازپ ش ،ن ازمنرد
توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زم نه تول د علم را فراهم کرر .
امروزه نقش تول د علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفتره و بره
تنها راه باقی ماندن ر عرصه ح ات و حضوری مؤثر ر ن ای پر تکاپوی فنراوری
و پ شرفت مبدل شده است .بهعبارت یگر ،پژوهش و تول د علم از ن ازهای مسرلم
و اساسی هر جامعهای میباشد (نوروززا ه و رضایی.)2 :1388 ،
یکی از عناصر اصلی و زیربنایی ر تول د علمی و ر نظام نها ی و سرازمانی
علم ،مفهوم اجتماع علمی و وجو روابط و تعامالت فکرری و تصصصری ر بر
اعضای آن است .ارتباط انشجویان با اسات د خو یکی از عرصههرای بااهم رت و
تأث رگذار تعامل انشگاهی و مراکرز علمری و پژوهشری معتبرر بر المللری اسرت.
همچن

نشریات معتبر اخلری و خرارجی ن رز یکری یگرر از عرصرههرای ب ران

تحق قات و ب ان نتایج اجتماع علمی است (رازقی و قائدی .)1 :1395 ،لذا توجه به
اولویتهای تحق قاتی ر راستای ن ازهای واقعی کشور ،یک ضرورت اساسی برای
هدفمندکر ن مجالت و نشریات علمی است.
بهطورکلی نشریهها عالوهبر ای که اسرتاندار های ک فری وضری مریکننرد ،برا
نمایش محورها و موضوعهای پژوهشی ،ماه ت و محدو ه ایردههرا را ر جوامری
علمری و تصصصری ن رز مشرص

مریکننرد ).(Sugimoto & Weingart, 2015: 13

بنابرای  ،تحل ل آنچه ر نشریههای یک رشته علمی چاپ مریشرو  ،بره مرا بررای
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رک بهتر اهم ت ،موضوعها و مسئول تهای آن رشته کمک میکند و میتوان م برا
نگاه به گذشته و تحل ل پژوهشهای صورتگرفته ر نشریهها ،مس ر مرور انتظرار
ر آینده را ن ز ترس م کن م .بررسی روندها به ما کمک میکند کره ههرور و ترداوم
موضوعها ،پارا ایمها و روشهای به کار گرفته شرده ر طرول زمران را شناسرایی
کر ه و قوتها و ضعفهرای هرر یرک را مشرص
) .2011: 27همچن

کنر م

(Raadschelders&Lee,

میتوان ب ران کرر کره تحل رل محتروای نشرریههرا ر حروزه

مدیریت ،غدغهها ،مسئلهها و چالشهرای نظرری ،پژوهشری و ترا حردی عملری
پژوهشگران و انشگاه ان ای رشرته را ر کشرور مرا نشران مری هرد (ایمرانی و
همکاران.)3 :1397 ،
ر ای م ان ،یکی از مجالت مهم و تأث رگرذار حروزه علروم س اسری کشرور،
مجله راهبر است .مجله راهبر زیر نظر پژوهشکده تحق قات راهبر ی به فعال رت
ر راستای اهداف مجمی تشص

مصلحت نظام میپر از  .ای فصلنامه ،یکری از

مجالتی است که پ رامون استراتژی های کالن ر سطح کشور از سال  1371تاکنون
فعال است و ب ش از هزار مقاله ر حوزههای مصتلرف منتشرر کرر ه و توانسرته از
زمستان  1388موفق به اخذ مجوز علمی پژوهشی شو  .فصلنامه راهبر یک نشریه
با اوری بسته و وسو ناشناس و با سترسی آزا است که به منظرور فرراهم کرر ن
مح ط فکری برای پژوهشگران ملی و ب

المللی با تمرکرز برر مباحر

اقتصرا ی،

س اسی ،حقوقی ،علم و فنراوری ،اجتمراعی و فرهنگری ،محر ط زیسرت و روابرط
ب الملل پایهگذاری شده است .به استنا هدف مطرحشده ر پایگاه اینترنتی مجله،
ای نشریه ر پاسخ به پ شرفتهای صورتگرفته ر حروزه اسرتراتژیهرای کرالن
انتشار یافته و هدف آن انتشار مقراالت براک ف تی اسرت کره یافترههرای مررتبط برا
موضوعات مهم استراتژیک کشور را گزارش هند .همچن

بنرا برر اعرالم پایگراه

استنا ی علوم جهان اسالم ( )ISCنشریه مور نظرر ر زمرره پرر اسرتنا تری ()Q2
نشریات ر ب

مجالت فارسی حوزه علوم س اسری کشرور شرناخته شرده اسرت،

بنابرای تحل ل محتوای مقاالت ای نشریه میتواند حائز اهم ت فراوانی باشد.
هدف تحق ق حاضر ،بررسی و ارزیابی شرکلی و محتروایی مقراالت فصرلنامه
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راهبر است .ر ای پژوهش تالش شده تا ضرم بررسری نقراط ضرعف و قروت
مجله ،زم نه تقویت ب شتر آن ر آت ره را فرراهم آور و ر رفری نقراط ضرعف آن
اثرگذار باشد .لذا بر ای اسراس ر ایر مقالره ،ضرم توصر ف ق رق از کم رت
شاخ

های مصتلف ،به نمایی کلی از فرایند حاکم بر مجله از سال  1389تا پایران

سال  1397پر اخته میشو  .ر ا امه ،عالوه بر مبانی نظری پژوهش و مرروری برر
پ ش نه تحق ق ،با استفا ه از تحل رل محتروا بره بررسری جرامی مقراالت ایر مجلره
میپر ازیم و ر پایان با توجه به مطالب به ستآمده ،پ شنها هایی برای بهبو ایر
حوزه ارائه میشو .
 .1مبانی نظری
رشد روزافزون انتشارات علمی ر چند قرن اخ ر ،برهکرارگ ری روشهرا ،فنرون و
رویکر هایی را برای بررسی روند رشد و توسعه علمی اجتناب ناپذیر ساخته است.
با رواج روششناسی اثباتگرایری 1،رویکرر کمری بررای سرنج دن م رزان تول رد
اطالعات علمی ر ح طههای گوناگون علم مطرح شد و مباحثی مانند علرمسرنجی
مور توجه قرار گرفت (زندی روان و همکاران .)2 :1393 ،علرمسرنجی حروزهای
م انرشتهای است که به ل ل گستر گی امنه خو  ،ط ف وس عی از موضروعات را
بررسی میکند و بهعنوان یکی از کارآمدتری روشهای بررسی کلی پژوهشهرای
علمی مطرح است (حمدیپور و سعا تیرا  .)5 :1397 ،ر حال حاضر علمسنجی
و حوزههای سنجشی وابسته ،به عنوان یک گرایش مستقل ر حال به ثمرر نشسرت
بو ه و تا حردو ی هویرت اجتمراعی -شرناختی خرو را تکامرل بصشر ده اسرت.
به عبارت یگر ،پژوهشگران و حرفهمندان ای حوزه ،جامعه مستقلی تشک ل ا هاند
که اتصال حلقههای آن از اسرتحکام قابرل قبرولی برخرور ار اسرت

& (Milejevic

) .Leydesdorff, 2013: 150با استفا ه از جامعهشناسی علم میتوان ب نش مناسربی از
تعاریف ،مرزبندیها و پژوهشهای یک حوزه علمی ارائه کرر ؛ بره طروری کره برر
اسرراس مبررانی هسررتیشناسررانه و معرفررتشناسررانه سرراخت اجتمرراعی انررش ر

1. Positivism
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جامعهشناسی علم میتوان مفاه م و پارا ایمهای مهم حاکم بر ساختار یرک حروزه
را مور بررسی و شناسایی قرار ا ).(Kim, 2012: 41
علمسنجی ،یک حوزه پژوهشی است که به بررسی علمی اطالعات مربوط به
مطالعات و پژوهشهای یک موضوع یا نشریه ،از طریق بررسری ک فری مقالرههرای
منتشرشده ر آن حوزه میپر از و اغلب از اطالعات کتابسرنجی پرژوهشهرای
منتشر شده ن ز بهره میبر (عرفانمنش و مروتی ار کانی .)72 :1395 ،با استفا ه از
رویکر علمشناسی ر بررسی و مطالعه یک نشریه ،میتوان تغ رات آن نشرریه را
ر گذر زمان ،بر اساس پژوهشگران آن حوزه ،ارتباط با سایر علوم و موضوعات و
محورهای پژوهششده ،شناسایی و تحل ل کر  .ارزش روش یا شده ر ای اسرت
که بدون سوگ ری میتوان موضروع و نویسرندگان هرر مقالره را برا اسرتفا ه از آن
بررسی کر ).(Ni, 2017: 7
هدف از علم سنجی ،ارزش ابی آخری پ شرفتهای انجامگرفته ر فعال تهای
پژوهشی ر هر گرایش علمی و عوامل مؤثر ر رشد آن است .علم سنجی می تواند
عنصری مف د و کارآمد برای مسئوالن و برنامه ریزان باشد تا مدیریت منابی مرالی و
انسانی با باالتری کارایی انجام پذیر  .علم سنجی پس از بررسی متغ رهایی با ارائره
ترک بی مناسب از شاخ

های مبتنی بر آن ها ،به تب

روند تول د علرم و براز هی

پژوهشهای علمری مریپرر از (خاصره و همکراران .)165 :1397 ،از مهرمترری
کاربر های علمسنجی میتوان به مطالعره کمری جریران علرم بررای برنامرهریرزی،
س استگذاری و ارزیابی علمی و پژوهشی و مطالعره تراریخ علرم از طریرق ترسر م
ساختار آن ر رشرتههرای تصصصری اشراره کرر  .ترسر م سراختار علرم ،یکری از
خروجیهایی است که علمسنجی ر سترس قرار می هد .از طریرق آن مریتروان
منابی و مس ر جریان انش و محدو یتهای انش را مشرص

کرر و برا ر نظرر

گرفت حوزههای اصلی آن انش ،اطالعرات الزم را ر مرور هرر زیرر حروزه ر
اخت ار مدیران قرار ا (رضایی و همکراران3 :1396 ،؛ برروان و همکراران:1374 ،
.)73
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 .2پیشینه پژوهش
ر جدول  ،1خالصه پژوهشهای مرتبط با ای تحق ق اشاره شده است .ر حروزه
علوم س اسی ،تعدا ی پژوهش با تک هبر روش تحل رل محتروا برهصرورت مرور ی
صورت گرفته است که عموماً یک یا و شاخ

را مدنظر قرار ا هاند.

جدول  .1پیشینه پژوهش

منبع

Gercic et al
)(2017

)Wesley (2010

طیبی
ابوالحسنی و
روحانیراد
()1396
دالوری
()1392
حاجی یوسفی و
طالبی ()1390
مقصودی
()1385
افتخاری
()1385

نتایج
تحلیل محتوا از فعالیتهای فیس بوک در زمینه اتحادیه اروپا انجام شده است ،پژوهشگران معتقدند
که شبکه های اجتماعی به دلیل امکان برقراری ارتباط دوسویه میان شهروندان به یک ابزار قدرتمند
سیاسی در دست قدرتمندان تبدیل شده است و نتایج نشان داد که سیاستمداران برای تولید،
پروفایلهای فردی خود را توسعه دادهاند .همچنین تجزیه وتحلیل تطبیقی که بین وزرای اتحادیه
اروپا انجام شد نشان داد در رفتار آنالین آنها در فضای مجازی ،اختالفات غیرمنتظرهای وجود دارد
و در انتها مقاله مربوطه مدلی برای پیشبینی رفتار سیاسی آنالین پیشنهاد داده است.
در مقاله ای روش تحلیل محتوای اسناد سیاسی در تحقیقات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و
مجموعهای از دستورالعمل ها برای مطالعه دقیق و تحلیل محتوای اسناد سیاسی را ارائه کردهاند.
برای این منظور ،اسنادی را از  10استان کشور کانادا در طول  4دهه گذشته گردآوری کردند .نتایج
کار آنان نشان داد برای آنکه یافته های پژوهشی در زمینه علوم سیاسی از قابلیت اعتماد و اطمینان
برخوردار باشد ،باید استانداردهای مشابه رعایت شوند.
در مقاله ای به بررسی ابزارهای استراتژی معرفی شده در مجالت شاخص بینالمللی حوزه استراتژیک
که در طی  25سال اخیر منتشر شده است ،پرداختهاند .نخست با نگاهی به مبانی مدیریت
استراتژیک ،به طبقه بندی ابزارهای استراتژی پرداخته شد و سپس این ابزارها همراه با تحلیل جامع
در قالب جدولی یکپارچه مطرح شد.
در مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت علمی رساله های دکترای علوم سیاسی و روابط بینالملل
در ایران سعی کردهاند تا گزارشی از ویژگیها و وضعیت علمی رسالههای مورد تحقیق ارائه دهد.
این دو پژوهشگر در تحقیق خود با عنوان مسئله و روش پژوهش در پایاننامههای علوم سیاسی و
روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی ،به بررسی مسئله تحقیق و روش تحقیق به کار برده شده در
 343عنوان پایاننامه تأیید شده در این دانشگاه پرداخته اند و به موضوع تحقیق و روش تحقیق در
این پایاننامهها پرداختند.
به بررسی و توزیع موضوعی تعداد  700پایاننامه به صورت تصادفی بین سالهای  1370-1385در
چندین دانشگاه و پژوهشکده در تهران پرداخته است.
در مقاله ای با عنوان بررسی روششناختی پایاننامههای دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران،
در صدد نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایاننامهها بودند.

از آنجایی که تاکنون پژوهش خاصی ر زم نه مقاالت تأل فی ر مجلههای علمری-
پژوهشی ر حوزه علوم س اسی با تک هبر روش تحل ل محتروا برا ر نظرر گررفت
شاخ

1های یاز هگانه صورت نگرفته است .موضوع مقالره حاضرر بکرر اسرت و
1. Parameter

تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه راهبرد 173

بررسی شاخ

های یاز هگانه از ویژگیهای خاص ایر مقالره اسرت کره آن را از

نظر کم ت و ک ف ت شاخ

های مور بررسی ،از یگر آثار منتشره ر حوزه علوم

س اسی متمایز میکند.
 .3روششناسی تحقیق
ای تحق ق از نوع ک فی و مبتنری برر تحل رل محتواسرت و از رویکرر توصر فی-
تحل لی برای توص ف و ارزیابی محتوای مقاالت جامعه هدف استفا ه شرده اسرت.
روش تحل ل محتوا به طور گستر های ر زم نه علوم س اسری مرور اسرتفا ه قررار
میگ ر و شامل بررسری محتروای س اسری ر رسرانههرای خبرری ،سرصنرانیهرا،
تبل غات و کمپ ها و اخ راً رسانههای اجتماعی ،وبالگها و همچن

مقاالت ایر

حوزه است) .(Neuendorf & Kumar, 2015: 1بنابرای  ،ای روش ازجمله روشهای
مهم برای تحق ق ر حوزه ارتباطات س اسی محسوب میشو  .اگرچره روشهرای
یگری ن ز بررای رک مترون س اسری وجرو ار  ،امرا تحل رل محتروا وسر لهای
مناسبترر و ضرروری بررای انردازهگ رری تمرامی ابعرا محتروای پ رامهرا اسرت.
پژوهشگران علوم س اسی بهویژه افرا ی که ر زم نه ارتباطات جمعی مطالعراتی را
انجام می هند ،از ای روش بهعنوان اساس تحق ق ر حوزه ارتباطات یا میکننرد
(.)Benoit Ohio, 2010: 1
ر مور اعتبار تحق ق ن ز باید گفت ،برای بررسی روایی پژوهش حاضر ،هرر
یک از شاخ

های مور نظر ر مقاله توسط محققان مور بررسی قررار گرفتره و

ر هر مور اختالف مور بررسی و برازب نی مجرد قررار گرفتره اسرت .از سروی
یگر ،ر بح

روششناسی ،تعد پژوهش با روش ثابت ر موضوعاتی که مرور

تأی د مجامی علمی قرار گرفته باشد ،تأی دکننده پژوهش است.
جامعه آماری ای تحق ق 388 ،مقاله منتشر شده ر  9سال گذشرته از شرماره
( 54بهار  )1389تا شماره ( 89زمستان  )1397مجله راهبرر اسرت کره برهمنظرور
توص ف ع نی و ک فی محتوای مفاه م ،بررسی بهصرورت نظرام ار و برا کمرک از
آی نامه چاپ مجالت علمی و پژوهشی وزارت علوم ،تحق قات و فنراوری انجرام
شده است .ر ای پژوهش ،نمونهگ ری انجام نشرده و تمرامی جامعره برهصرورت
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سرشماری مور بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است علت انتصاب از بازه شماره
 54مجله تاکنون ،به علت زمان آغاز مجوز علمی پژوهشی به مجله است.
شایان ذکر است کم س ون 1نشریات علمی وزارت علوم ،تحق قات و فنراوری
به کمک سامانه ارزیرابی نشرریات علمری خرو ر راسرتای رتبرهبنردی و ارتقرای
نشریات علمی کشور ،شاخ
است .شاخ

هایی را برای ارزیابی نشریات علمی تعریرف کرر ه

ها ر و ست هاهری و محتروایی قررار ارنرد کره شراخ

هرای

هاهری عبارتند از :انتشار بهموقی ،نمایرهسرازی ر پایگراههرای اطالعرات علمری،
سایت و نرم افزار استاندار  ،تکم ل اطالعات ر سامانه ارزیابی نشریات و همچن
شاخ

های محتوایی و علمی ن ز عبارتند از :اوری علمی ،رعایت آی

نگارش و

استاندار های شکلی نشریه .هرچند ،ارزیابی سال  1393ای گروه صرفاً بر اسراس
شاخ

های هاهری بو ه و طبرق اطالعرات سرایت ایر سرامانه ،قررار اسرت ر
های محتروایی و علمری ن رز مرور اسرتفا ه قررار بگ رنرد

سالهای آینده ،شاخ

(سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علروم ،تحق قرات و فنراوری .)1396،ارائره
نتایج ارزیابی سایت  MSRTوزارت علوم (سامانه رتبهبندی نشریات کشرور) بررای
مجله راهبر ر سال  1394نمره  72با رجه  Bو ر سال  1397نمره  81با رجره
 Aاست .صرفنظر از ارزیابی اشاره شده ،تالش میشو ر ای مقاله با اسرتفا ه از
شاخ

های سامانه ارزیابی نشریات علمی و مقاالت مشابه ای حوزه ،ارزیرابیهرا

ر قالب  11شاخ

تع

شو  .ضم ای که برای تجزیرهوتحل رل نترایج تحق رق

ن ز ،از آمار توص فی ،رصدهای الزم و شرکلهرای گراف کری ر قالرب جرداول و
نمو ار استفا ه شده است.
 .4یافتههای پژوهش
ر ای بصش با توجه به اطالعات موجو و ر سرترس ،بره بررسری یافترههرا ر
قالب  11شاخ

مشص

پر اخته می شو  .الزم به توض ح است که ممک اسرت

آمار برخی بصشها کمتر از  388مقاله باشد که علرت آن عردم ر سرترس برو ن

1. Commission
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اطالعات آن بصش است.
 .1-4سهم موضوعی مقاالت

با بررسی عناوی مقاالت و کل دواژگان بره کراربر ه شرده ر مجموعره مقالرههرای
چاپ شده ر نشریه مور مطالعه ،نتایج حکایت از آن ار که به طرورکلی مقراالت
را میتوان ر  11حوزه اصلی و  40موضوع جزء سته بندی کر  .حوزههای اصلی
عبارتند از :علم و فناوری ،علوم س اسی ،علوم نظامی ،فقهی و حقوقی ،آیندهنگری،
علوم اقتصا ی ،فرهنگی ،نظام حکمرانی ،ارزیابی ،انرژی ،مسائل کرالن .ر جردول
زیر ستهبندی مقاالت بهصورت کامل اشاره شده است.
جدول  .2دستهبندی مقاالت بر اساس موضوعات کالن و جزء

حوزه اصلی

علم و فناوری

موضوعات جزء
روش تحقیق
نظریهپردازی
فناوری
علم
آموزش
فلسفه

علوم سیاسی

سیاستهای خارجی
روابط بینالمللی
سیاست
مشارکت سیاسی

علوم نظامی

امنیت
جنگ
تروریسم
تحریم

فقهی و حقوقی

فقهی
حقوق
حقوق بینالملل

آیندهنگری

برنامه توسعه
چشمانداز ایران
آیندهپژوهی

فراوانی
13
7
13
11
5
10
59
39
22
31
4
96
32
20
4
6
62
12
32
24
68
2
14
15

درصد فراوانی
%2
%1
%2
%2
%1
%2
%11
%7
%4
%6
%1
%17
%6
%4
%1
%1
%11
%2
%6
%4
%12
%0
%3
%3
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توسعه

علوم اقتصادی

اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
مباحث مالی و اقتصادی
اشتغال

فرهنگی

سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
اخالق
فرهنگ
هویت

نظام حکمرانی

حکمرانی
سیاستگذاری
قانون

ارزیابی

ارزیابی عملکرد
فساد

انرژی

انرژی
انرژی هستهای
نفت و گاز

مسائل کالن

جهانیشدن
محیطزیست

21
52
15
5
19
15
54
8
15
4
17
7
51
16
13
13
42
10
6
16
9
13
13
35
3
22
25

%4
%9
%3
%1
%3
%3
%10
%1
%3
%1
%3
%1
%9
%3
%2
%2
%8
%2
%1
%3
%2
%2
%2
%6
%1
%4
%5

با توجه به جدول  ،2سهم موضوعی مقاالت از  388مقاله مور بررسی بره ترت رب
به موضوع علوم س اسی ( ،)%17فقهی و حقوقی ( ،)%12علوم نظامی ( ،)%11علرم
و فناوری ( )%11و علوم اقتصا ی ( )%10اختصاص یافته است .همچن

ب شرتری

فراوانی ر زیر موضوعات به س اسرت هرای خرارجی ( ،)%7امن رت ( ،)%6حقرو
( ،)%6س است ( ،)%6حقو ب الملل ( ،)%4روابط ب الملل ( ،)%4محر طزیسرت
( ،)%4توسعه ( )%4و جنگ ( )%4اختصاص یافته است .بهطورکلی به نظر میرسرد
پراکندگی سرهم موضروعی مقراالت برر روی ط رف  388مقالره مرور بررسری از
پراکندگی نسبتاً یکسانی برخور ار است .الزم به توض ح است که ر برخی مروار ،
مقاالت شامل و زیر موضوع بو هاند و با مالک قرار ا ن هر و موضروع پ رامرون
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یک مقاله ،جمی کل تعدا موضوعات  560مرور شرده اسرت کره بر ش از تعردا
مقاالت مور بررسی ( 388مور ) میباشد.
 .2-4مشارکت نهادهای علمی

ر زم نه مشارکت نها های علمی و صنعتی؛ نها علمی مربوط به هر محقق مرور
بررسی قرار گرفته است (با احتساب تمامی نویسندگان) تا م زان مشارکت هر یرک
از نها های کشور ر مجله مشص

شو  .رمجمروع 800 ،نهرا کشرور ر قالرب

انشگاهها مشارکت اشتهاند کره اطالعرات  769مرور از نها هرا ر سرت برو ه
است .ر ا امه کل ه نها های حاضر ر مقاالت مجله ،شناسایی و معرفی مریشرو .
از م ان انشگاههای استان تهران ،انشگاه تهران ،انشگاه عالمه طباطبائی ،انشرگاه
شه د بهشتی ،انشگاه ترب ت مدرس ،انشگاه خواجه نص رالدی طوسری ،انشرگاه
الزهرا ،انشگاه خوارزمی ،انشگاه جامی امام حس (ع) ،انشگاه علرم و صرنعت،
انشگاه شاهد ،انشگاه امام صا (ع) ،انشگاه صنعتی شریف ،انشگاه عالی فاع
ملی و سایر انشگاههای استان تهران مشارکت اشتهانرد .تعردا ی انشرگاه ن رز از
سایر استانها ر مقاالت مجله مور نظر مشارکت اشرتهانرد کره شرامل :انشرگاه
ایالم ،اصفهان ،سمنان ،قم ،گ الن ،محققار ب لی ،مازنردران و ...همچنر

انشرگاه

آزا اسالمی (واحدهای مصتلف تابعره) ،انشرگاه پ رام نرور و مؤسسرات ،مراکرز،
سازمانها ،پژوهشرگاههرا و پژوهشرکدههرا بره عنروان یگرر نها هرای انشرگاهی
شرکتکننده ،به ارائه مقاله پر

اختهاند.

همان طور که ر جدول  3ن ز مشص

شده است ،از  769نها مشارکتکننده

که اطالعات آنها موجو و ر مقراالت ذکرر شرده برو  ،تعردا  158مرور یعنری
 20/54رصد از کل مقاالت را انشگاههای شهرستانهرا بره خرو اختصراص ا ه
است و پس از آن  144مور یعنی  18/72رصد ن ز مربوط به انشگاه تهران است
و انشگاه آزا اسالمی (واحدهای مصتلف) برا م رزان مشرارکت  126مرور یعنری
 16/38رصد از مقاالت را به خرو اختصراص ا ه انرد .ر انتهرا انشرگاه عالمره
طباطبائی تهران ،انشگاه شه د بهشتی و انشگاه پ ام نور ب شتری م زان مشرارکت
را اشتهاند .نتایج ای بصش ر جدول  3و شکل  1ارائه شده است.
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جدول  .3میزان مشارکت نهادهای علمی و صنعتی

نوع

دانشگاهها
پژوهشکده
سازمان

نهادها و مؤسسات علمی
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی
دانشگاه الزهرا
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه شاهد
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه عالی دفاع ملی
سایر دانشگاههای تهران
دانشگاههای شهرستان
دانشگاه آزاد اسالمی (واحدهای مختلف)
دانشگاه پیام نور
دانشگاههای خارج از کشور
پژوهشکده علوم و فنون هستهای ایران
پژوهشکده مطالعات راهبردی
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی
حوزه علمیه قم
جهاد دانشگاهی
مرکز تحقیقات استراتژیک
وزارت امور خارجه
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سایر مراکز و مؤسسات و سازمانها

فراوانی
144
64
52
24
2
6
17
10
4
4
2
2
7
23
158
126
42
5
3
1
6
3
2
1
6
25
10
5
15
کل

درصد فراوانی
18/72
8/32
6/76
3/12
0/26
0/78
2/21
1/30
0/52
0/52
0/26
0/26
0/91
2/99
20/54
16/38
5/46
0/65
0/39
0/13
0/78
0/39
0/26
0/13
0/78
3/25
1/30
0/65
1/95
769

درصد فراوانی تجمعی
18/72
27/04
33/81
36/93
37/19
37/97
40/18
41/48
42/00
42/52
42/78
43/04
43/95
46/94
67/49
83/87
89/33
89/98
90/37
90/50
91/28
91/67
91/93
92/06
92/84
96/09
97/39
98/04
100
100
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شکل  .1میزان مشارکت نهادهای علمی برحسب درصد

 .3-4رتبه علمی مؤلفان

رتبههای علمی  800نویسرنده مقراالت (برا احتسراب تمرامی نویسرندگان) شرامل
اعضای ه ئتعلمی استا  ،انش ار ،استا یار و انشجویان تحص الت تکم لری وره
کتری و وره کارشناسی ارشد ،مرب ان و آن سته از اعضای ه ئتعلمی کره رتبره
ایشان ر مقاالت ذکر نشده را مور بررسی قرار ا ه که ر جدول  4بررسری ایر
شاخ

ر  163مقاله اشاره شده است .همچن

برخری نویسرندگان ،سرمتهرای

سازمانی خو را ذکر کر هاند و ر برخی موار (به تعدا  7مور ) ن ز رتبره علمری
نویسندگان ذکر نشده است .به هم

ل ل اطالعات  793مؤلف مور بررسی قررار

گرفته است.
جدول  .4رتبه علمی مؤلفان

رتبه
استاد
دانشیار
استادیار
دکتری ،فرا دکتری و دانشجوی دکتری
کارشناس ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد
عضو هیئت علمی
رئیس
سمتهای
سازمانی
مدیرکل

فراوانی
62
123
212
214
114
47
5
1

درصد فراوانی
7/81
15/51
26/73
26/98
14/37
5/92
0/63
0/12

درصد فراوانی تجمعی
7/81
23/32
50/06
77/04
91/42
97/35
97/98
98/10
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مشاور
پژوهشگر
عضو پژوهشکده
مدرس
مربی
دادیار

1
9
2
1
1
1
کل

0/12
1/13
0/25
0/12
0/12
0/12
793

98/23
99/36
99/62
99/74
99/87
100
100

بررسی ا هها نشان می هد که رتبه علمی بره ترت رب شرامل  7/81رصرد اسرتا ،
 15/51رصد انشر ار 26/73 ،رصرد اسرتا یار 26/98 ،رصرد فرار التحصر الن
کتررری و انشررجویان وره کتررری و  14/37رصررد فررار التحص ر الن ارشررد و
انشجویان وره ارشد بو ه است .ضم ای که ر  7مور از مقاالت ،رتبره علمری
اعضای ه ئتعلمی ذکر نشده است و رمجموع ن ز  2/64رصد ن ز بره مشرارکت
افرا با سمتهای سازمانی اختصاص اشرته اسرت .ب شرتری سرهم از مقراالت را
نویسندگان با رتبههرای علمری کترری /انشرجوی کترری ،اسرتا یار ،انشر ار و
کارشناسارشد /انشجوی کارشناسیارشد ارا بو هاند و بعدازآن مؤلفران برا رتبره
استا مشارکت اشتهاند.
 .4-4تعداد نویسندگان مقاالت

نتایج پژوهش نشان می هرد رمجمروع 800 ،نفرر محقرق ر نگرارش  388مقالره
مشارکت اشته اند که سهم هر مقاله تقریباً  2نفر بو ه اسرت .اطالعرات منردرج ر
جدول  5نشان می هد که ب شتری مقاالت چاپشده ر مجلره ،برا  46/39رصرد
مربوط به نویسندگان و نفره 28/35 ،رصرد مربروط بره نویسرندگان یرک نفرره،
 17/26رصد مربوط به نویسندگان سه نفره و  6/70رصد مربوط بره نویسرندگان
چهار نفره و تنها  1/28رصد مربوط به نویسندگان مشرترک پرنج نفرره اسرت .برا
توجه به آمار جدول ،تعدا مقاالتی که به صورت گروهی نوشته شده اسرت ،کمترر
از مقاالت یک و و نفره است که به نظر می رسرد کرار گروهری پژوهشرگران کرم
میباشد و مور استقبال کمتری است .اما با ای حال روند انجام کارهرای مشرترک
و گروهی ر سالهای اخ ر ب شتر بو ه و نسبت به سالهای  1389تا  1392رو بره
رشد است.
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جدول  .5تعداد نویسندگان مقاالت

فراوانی
110
180
67
26
5
388

تعداد نویسنده
 1نفر
 2نفر
 3نفر
 4نفر
 5نفر
کل

درصد فراوانی
28/35
46/39
17/26
6/70
1/28
100

درصد فراوانی تجمعی
28/35
74/74
92/01
98/71
100

 .5-4روشهای مورد استفاده

طبقهبندی روشهای مور استفا ه ر ایر پرژوهش عبرارت اسرت از :روشهرای
توص فی -کاربر ی ،توص فی -تحل لی ،مور ی ،مطالعه تطب قی و تجربی میباشرد.
بر اساس جدول  68/04 ،6رصد از مقاالت توص فی -تحل لری 21/64 ،رصرد از
توص فی -کاربر ی 5/15 ،رصد از مطالعه تطب قی 4/89 ،رصد از مور ی استفا ه
شده است .بنابرای  ،همانطور که مشاهده میشرو و از بررسری ک فری روشهرای
تحق ق استفا ه شده ر مقاالت مشص

اسرت ،بره نظرر ر کرل از روش تحق رق

توص فی تحل لی استفا ه شده است که البتره پرکراربر تری روش ر حروزه علروم
س اسی است.
جدول  .6روشهای مورد استفاده در نگارش مقاالت

روش
توصیفی-کاربردی
توصیفی-تحلیلی
موردی
مطالعه تطبیقی
تجربی
سایر
کل

فراوانی
84
264
19
20
0
1
388

درصد فراوانی
21/64
68/04
4/89
5/15
0
0/25
100

درصد فراوانی تجمعی
21/64
89/69
94/58
99/74
99/74
100

مطلب مهم یگر ر ای زم نه ،نوع روش تحق رق اسرت .از نظرر ماه رت تحق رق،
همچنان که ر جدول  7نشان ا ه شرده اسرت از بر

 388مقالره بررسری شرده،

 76/03رصد از آنها به روش مطالعات کتابصانهای و بررسی منابی 11/59 ،رصد
به روش کمی 6/44 ،رصد به روش تحق ق آم صته (ترک بی) و  5/92رصد آن هرا
ن ز با استفا ه از ک فی و تحق قات پ ش

انجام شده است .بررسیها نشان می هرد
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که به ل ل توص فی -تحل لی بو ن تحق قات ،معموالً پژوهشگران به بررسی منرابی
کتابصانهای ب شتر رغبت نشان می هنرد ،چررا کره ر س اسرتگرذاریهرای مجلره
راهبر  ،بر تحق قات توص فی تحل لی ب شتر تأک د میشو  .به نظر ر سالهای اخ ر
جهتگ ری مجله مور نظر به پذیرش و اولویت ا ن به مقاالتی کره از روشهرای
کمی استفا ه میکنند ،ن ز توجه ب شتری کر ه است.
جدول  .7فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر روش تحقیق

روش تحقیق
کمی
کیفی
آمیخته (ترکیبی)
مطالعات کتابخانهای و بررسی منابع
کل

همچن

فراوانی
45
23
25
295
388

درصد فراوانی
11/59
5/92
6/44
76/03
100

درصد فراوانی تجمعی
11/59
17/52
23/96
100

ر ای پژوهش ،ابزارهای تحق ق ن ز مور بررسی قرار گرفرت .جردول 8

نشان می هد که  10/30رصد پژوهشها برای جمیآوری ا ههرای مرور ن راز از
پرسشنامه 4/38 ،رصد از مصاحبه 4/89 ،رصرد از روش تحق رق آم صتره (یعنری
ترک بی از پرسشنامه و مصاحبه) و  80/41رصرد ن رز برر پایره اسرتفا ه از اسرنا ،
شواهد و تحل ل محتوا انجام شده است که ب شرتری ابرزار مرور اسرتفا ه و مرور
توجه پژوهشگران حوزه علوم س اسی بو ه است.
جدول  .8فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر منبع داده و ابزار تحقیق

روش تحقیق
پرسشنامه
مصاحبه
ترکیبی
بررسی اسناد و تحلیل
محتوا

همچن

فراوانی
40
17
19

درصد فراوانی
10/30
4/38
4/89

درصد فراوانی تجمعی
10/30
14/69
19/58

312

80/41

100

کل

388

100

وضع ت سطح تحل ل ن ز نشان می هد که کشور یا ملی با  168مور و به

عبارتی  43/29رصد باالتری م زان سطح تحل ل ر مطالعات برو ه اسرت15/97 .
رصد مطالعات ر سطح کرالن و  14/94رصرد ( 58مرور ) مطالعرات ر سرطح
شرکت یا سازمان بو ه است .بعد از آن ،فر یا افرا با  14/94رصرد و نظریره یرا
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رویکر با  13/91رصد قرار ار و سطح صنعت با  2/06رصد کمتری م زان را
به خو اختصاص ا ه است .ای بررسیها نشان می هد که ب شتر پرژوهشهرا ر
سطح تحل ل کشور و مرتبط با مباح

استراتژیک و کالن کشور بو ه است .جدول

 ،9نشان هنده وضع ت مقاالت از نظر سطح تحل ل میباشد.
جدول  .9فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر سطح تحلیل

روش تحقیق
فرد /افراد
شرکت /سازمان
صنعت
کشور /ملی
نظریه /رویکرد
سطح کالن (بینالمللی)
کل

همچن

فراوانی
58
38
8
168
54
62
388

درصد فراوانی
14/94
9/79
2/06
43/29
13/91
15/97
100

درصد فراوانی تجمعی
14/94
24/74
26/80
70/10
84/02
100

وضع ت حوزه مور مطالعه تحق قات ر جدول  10ارائه شرده اسرت کره

نشان می هد حوزه خدمات ،جذاب ت ب شتری برای کارهای پژوهشی پژوهشرگران
اشته است.
جدول  .10فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر حوزه مورد مطالعه

روش تحقیق
صنعت
کشاورزی
خدمات
ترکیبی
نظریه /رویکرد
کل

فراوانی
54
12
210
53
59
388

درصد فراوانی
13/91
3/09
54/12
13/65
15/20
100

درصد فراوانی تجمعی
13/91
17/01
71/13
84/79
100

ضم ای که به طورکلی طبقهبندی مشصصری از روشهرای مرور اسرتفا ه جهرت
تجزیه وتحل ل آماری مقاالت مجله مور نظر نمیتوان ر نظر گرفت .با ای حال ،با
توجه به جدول  ،11تحل ل تب نی به صورت مروری که جزء روشهرای مطالعرات
کتابصانهای میباشد ،از ب شتری م زان استفا ه ر بر

مقراالت مربوطره برخرور ار

بو ه است و پس از آن ،تحل ل محتوا ،معا الت سراختاری ،محاسربات اقتصرا ی و
تحل ل گفتمان قرار ار .
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جدول  .11روش تجزیهوتحلیل آماری

روش تجزیهوتحلیل آماری

تعداد مقاالت مورد استفاده از روش

معادالت ساختاری

29

رگرسیون

7

تحلیل عاملی
آزمون تی

2
2
2
3
3
58
6
3
200
6
12
7
3
2
3
16
2
2
3
5

AHP

روش فراتحلیل
روش دلفی
تحلیل محتوا
نظریۀ داده بنیاد
تحلیل مضمون (تم)
مروری (مقایسهای ،تبیینی ،مقطعی ،تمثیلی ،انتقادی و)...
تحلیل سوات
تحلیل گفتمان
تحلیل راهبردی
آیندهپژوهی
تحلیل ثانویه
پدیدارشناسی
محاسبات اقتصادی
تحلیل اهمیت /عملکرد
تحلیل تاپسیس
تحلیل استنباطی
تصمیمگیری چندمعیاره
سایر (شامل همبستگی ،تحلیل شبکهای ،تحلیل مقطعی ،مقایسه
الگوها ،تحلیل اسنادی ،تحلیل جامعهشناختی سیاسی ،تحلیل برحسب
مدل ،مورد پژوهی ،استدالل منطقی ،تحلیل اجرا ،معادالت ساختاری
تفسیری ،نظریه بازیها)-هر کدام 1 ،مورد

12

 .6-4مشارکت گروههای علمی -تخصصی

مجله راهبر با توجه به آن که ب شتر ر زم نره علروم س اسری و روابرط بر الملرل
گرایش ار  ،انتظار می رو مشارکت گروه های علمری ر مجرالت ایر رشرته ر
حوزه س است و حقو و اقتصا ب شتر باشد .ر ای بحر

بره بررسری مشرارکت

گروههای تصصصی نویسندگان مقاالت بهعنوان معرف رشتههای مصتلرف علمری-
تصصصی پر اخته شد.
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جدول  .12میزان مشارکت گروههای علمی -تخصصی

 .1مدیریت استراتژیک و راهبردی
 .2سایر رشته و گرایشهای مدیریت
 .1علوم اقتصاد
 .2اقتصاد نفت و گاز
 .3توسعه اقتصادی
 .1علوم سیاسی
 .2سیاستگذاری
 .3مطالعات امنیت ملی
 .4مطالعات جهان
 .5مطالعات منطقهای
 .1حقوق
 .2حقوق بینالملل
 .3تجارت بینالملل
 .4حقوق تجارت
 .5حقوق جزا و جرمشناسی
 .6حقوق عمومی
 .7حقوق خصوصی
 .8حقوق کیفری
 .9روابط بینالملل
 .10فقه و حقوق

فراوانی (با احتساب
تمامی نویسندگان)
3
69
31
3
3
128
11
2
1
9
31
15
1
1
10
9
5
1
51
2

درصد
فراوانی
0/37
8/62
3/87
0/37
0/37
16
1/37
0/25
0/12
1/12
3/87
1/87
0/12
0/12
1/25
1/12
0/62
0/12
6/37
0/25

درصد فراوانی
تجمعی
0/37
9
12/87
13/25
13/62
29/62
31
31/25
31/37
32/5
36/37
38/25
38/37
38/5
39/75
40/87
41/5
41/62
48
48/25

محیطزیست

 .1محیطزیست
 .2کشاورزی
 .3جغرافیا

12
3
13

1 /5
0/37
1/62

49/75
50/12
51/75

سایر رشتههای
علوم فنی ،انسانی
و اجتماعی

از جمله :مهندسی صنایع ،عمران،
ادبیات ،پرستاری ،ارتباطات ،فلسفه و...

82

10/25

62

ذکر نشده

-

304

38

100

800

100

طبقهبندی رشته
مدیریت
اقتصاد

سیاست

حقوق

گرایش

جمع کل

همانطور که ر جدول  12نشان ا ه شده است ،مشارکت گروههای مصتلف زیرا
است.
 .7-4تفکیک مقاالت برحسب منابع استخراجی

ر ای بصش به بررسی جزئی و کلی آن سته از مقاالتی پر اخته شرده اسرت کره
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حاصل استصراج از یگر زم نههرای علمری -پژوهشری قبلری از قب رل «پایراننامره
کارشناسی»« ،رساله کترا»« ،سصنرانی ر همایش»« ،1پرروژه کالسری»« ،ترجمره» و
«طرح پژوهشی» بو ه است .با بررسی مقاالت چاپشده مشص
مقالهای نوع منبی استصراجی خو را به خوبی مشص

گر ید که کمترر

کر ه بو  .پ شنها مریشرو

مجله ر مقاالت آتی خو  ،از نویسندگان بصواهد منبی استصراجی پژوهش خو را
ن ز برهروشرنی مشرص
مشص

کننرد .همچنر

بررسری مقراالت نشران ا ه کره هراهراً

کر ن نوع منبی استصراجی از سال  1395به بعد مرور توجره مجلره قررار

گرفته است .بر اساس نتایج به ست آمده طی  3سال اخ ر ( 8 ،)97-96-95مرور
مقاله مستصرج از رساله 1 ،مور پایاننامه 1 ،مرور گرزارش و  1مرور ن رز طررح
پژوهشی بو ه است.
 .8-4منابع و مآخذ

منابی و مآخذ مور استفا ه ر مقاالت شامل مقاالت فارسی ،عربی و الت

هستند.

ر مقاالت مور بررسی ،رمجموع از  13448منبی ر انجام پژوهش استفا ه شرده
است که از ای تعدا  6221منبی یعنی  46رصرد از منرابی فارسری و  7012منبری
یعنی  52رصد از منابی الت

میباشند و تعدا  215منبی بره عبرارتی  2رصرد از

منابی عربی استفا ه شده است .م انگ

منابی مور استفا ه برای  388مقاله برابر برا

 34/5منبی برای هر مقاله میباشد که رقم رضایتبصش خوبی ر استفا ه از منرابی
است .م انگ

منابی الت

مور استفا ه ر هر مقاله برابر با  18منبی میباشد و ای

رقم برای منابی فارسی معا ل  16منبی برای هر مقاله است و بره طرورکلی ،بررسری
نشان می هد متوسط تعدا منابی برای مقاالت خوب است .جدول  13نشان هنرده
وضع ت مقاالت از نظر منابی و مآخذ میباشد.
جدول  .13وضعیت منابع و مآخذ در مقاالت چاپ شده

شاخص
تعداد
میانگین

منابع فارسی مقاالت
388
16

منابع عربی مقاالت
388
0 /5

منابع التین مقاالت
388
18

کل مقاالت
388
34/5

1. Conference
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درصد
حداقل
حداکثر
جمع منابع

2
0
43
215

46
0
97
6221

100
0
104
13448

52
0
83
7012

 .9-4مدت زمان پذیرش مقاالت

به بررسی مدت زمان اختصاص ا هشده از طرف مجله برای بررسری

ای شاخ

مقاالت یعنی از زمان ریافت مقراالت ترا پرذیرش آن هرا جهرت چراپ ر مجلره
می پر از  .بررسی ایر موضروع از جهرت فراینرد اوری و سرازمان مجلره بررای
پ گ ری مقاالت ،ارای اهم ت است و نقش مرؤثری ر م رزان رضرایت متقاضر ان
چاپ از مجله میباشد .ای زمانها ر سرال هرای مصتلرف ،متفراوت برو ه اسرت.
زو تری زمان برای پذیرش مقاالت  20روز و یرترری مردت زمران حردو 575
روز (ب ش از یک سال) بو ه است .ر کل م انگ

مدت زمان الزم بررای ریافرت

و چاپ مقاالت  151روز (حدو  5ماه) برای هر مقاله است.
جدول  .14وضعیت مدت زمان پذیرش مقاالت

سال
عنوان
زودترین اعالم نظر
نهایی (روز)
دیرترین اعالم نظر
نهایی (روز)
میانگین مدت زمان
اعالم نظر نهایی
(روز)
ذکر نشده
جمع تعداد مقاالت

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

کل

15

20

68

85

52

51

86

54

86

20

152

437

312

246

291

267

575

218

470

575

72

185

164

153

154

137

217

135

149

151

0
53

1
44

1
46

0
44

12
40

0
41

0
49

0
40

1
31

15
388

 .10-4وضعیت ظاهری مقاالت

یکی از شاخ

های مور ارزیابی یگر ،وضع ت هاهری مقاالت بو  .همران طرور

که جدول  15نشان می هرد ،کمترری تعردا صرفحه مقراالت  10و ب شرتری 60
صفحه بو که به طور م رانگ
همچن

هرر مقالره ارای حردو  26صرفحه حجرم اسرت.

ر مجموعه مقاالت چاپ شده ،مقاالتی بو ند که ه چ عکس یا نمرو اری
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به کار نبر ه بو ند و میتوان گفت به طور م انگ

هر مقاله ،ارای حدو  2جدول

و  1عکس است.
جدول  .15وضعیت ظاهری مقاالت چاپ شده

شاخص
تعداد جمعی
میانگین
حداقل
حداکثر

صفحه
10290
26
10
60

جدول
891
2
0
26

عکس و نمودار
608
1
0
19

نتیجهگیری
ر ای پژوهش سعی شد از روش علمسنجی به عنوان یکی از رایجتری روشهای
ارزیابی فعال تهای علمی کمک گرفتره شرو  .بره نبرال مطررحشردن ایر علرم،
انشمندان برجسته ،مقاالت علمی را به عنوان مالکری بررای مقایسره تول رد علمری
کشورهای مصتلف به کار گرفتند (اکبری و همکراران .)18 :1394 ،هردف تحق رق
حاضر ،بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقاالت مجلره راهبرر سرال  1389ترا
 1397است که ر ا امه به نتایج اشاره میشو .
سهم موضوعی مقاالت از  388مقاله مور بررسی به ترت ب به موضوع علروم
س اسی ( ،)%17فقهی و حقوقی ( ،)%12علوم نظامی ( ،)%11علم و فنراوری ()%11
و علوم اقتصا ی ( )%10اختصاص یافته است .همچن

ب شرتری فراوانری ر زیرر

موضوعات به س اسرتهرای خرارجی ( ،)%7امن رت ( ،)%6حقرو ( ،)%6س اسرت
( ،)%6حقو ب الملل ( ،)%4روابط ب الملرل ( ،)%4محر طزیسرت ( ،)%4توسرعه
( )%4و جنگ ( )%4اختصاص یافته است .به طورکلی ،به نظر مری رسرد پراکنردگی
سهم موضوعی مقاالت بر روی ط ف  388مقاله مور بررسری از پراکنردگی نسربتاً
یکسانی برخور ار اسرت .همچنر

موضروع ارزیرابی کره ارای زیرر موضروعات

ارزیابی عملکرر و فسرا برو ه اسرت ،ر کنرار زیرر موضروعات یگرر همچرون
نظریهپر ازی ،مشارکت س اسی و برنامه توسعه کمتر مور توجه پژوهشگران برو ه
است که پ شنها میشو ر صورت صالحدید مجله ،ب شتر مور توجه قرار گ ر .
همچن

گررایش هرا و تمرایالت نویسرندگان و محققران انشرگاهی ر ایرران بره
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موضوعات و مقولههای مصتلف ر زم نههای علروم س اسری و روابرط بر الملرل
یکسان نبو ه و موضوعاتی همچون روانشناسی س اسی ،اقتصا س اسی ب الملرل،
س است گذاری عمرومی ،تعرامالت فرهنگری بر المللری و غ رره از مرکرز توجره
پژوهشگران ورتر مانده است .لذا برا توجره بره اینکره چنر

موضروعاتی لزومر ًا

کماهم ت ن ستند و میتوانند ر تدوی خطمشی و طراحی س استهرای کلری ر
حوزههای نظری و عملی مؤثر باشند ،لزوم اتصاذ تداب ری جهت سرو ا ن توجره
ب شتر محققان و پژوهشگران انشگاهی به ای مقروالت احسراس مریشرو  .سرهم
مشارکت انشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی از نظر تعدا مقاالت بره
چاپ رسانده که ر ای مور محل خردمت تمرامی نویسرندگان مقراالت ر نظرر
گرفته شده است .از  769نها مشرارکتکننرده کره اطالعرات آن هرا موجرو و ر
مقاالت ذکر شده برو  ،تعردا  158مرور یعنری  20/54رصرد از کرل مقراالت را
انشگاههای شهرستانها به خو اختصاص ا ه است و پس از آن  144مور یعنی
 18/72رصد ن ز مربوط به انشگاه تهران است.
رتبه علمی مؤلفان ،به ترت ب شامل رتبه علمی استا  ،انش ار ،استا یار ،مربری،
انشجویان تحص الت تکم لی وره کتری و کارشناسی ارشد اسرت .ر شراخ
«رتبه علمی مؤلفان» مشارکت استا یاران و فار التحص الن /انشجویان کترری برا
اختالف بس ار کمی حدو اً  27رصد است و تنها  7رصد از مقاالت بره اسرتا ان
اختصاص یافته است .ر مور شاخ

«تعدا نویسندگان» ن ز باید گفت یافتههای

پژوهش نشان ا ه که رمجموع 800 ،نفر پژوهشگر ر نگارش  388مقاله نشرریه
مشارکت اشتهاند که سهم هر مقاله تقریباً  2نفرر برو ه اسرت و ب شرتری مقراالت
چاپشده ر مجله ،با  46/39رصد مربوط به مقاالت  2نفره بو ه و تنهرا نز یرک
به  1رصد از مقاالت توسط  5نفر نوشته شده است .ای یافته حراکی از آن اسرت
که م زان مشارکت گروهی ر تأل ف مقاالت ر ای رشته مطالعاتی چندان مطلوب
ن ست ،هر چند ر سالهای اخ ر شواهد نشان می هد که کار گروهی پژوهشگران
ر وضع ت رو به بهبو ی قرار ار و نسبت به سالهای اول ه روند رو به رشردی
اشته است.
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بصش یگر یافتهها مربوط به نتایج بصش روشها و ف های مور استفا ه بو
که شرامل روش هرای مرور اسرتفا ه ر نگرارش مقراالت (توصر فی -کراربر ی،
توص فی -تحل لی ،مور ی ،مطالعه تطب قی ،تجربی ،سرایر)؛ روش تحق رق (کمری،
ک فی ،آم صته (ترک بی) ،مطالعات کتابصانهای و بررسری منرابی)؛ ابزارهرای تحق رق
(پرسشنامه ،مصاحبه ،ترک بی ،بررسی اسنا و تحل ل محتوا)؛ سرطح تحل رل (فرر /
افرررا  ،شرررکت /سررازمان ،صررنعت ،کشررور /ملرری ،نظریرره /رویکررر  ،سررطح کررالن
(ب الملل))؛ حوزه مور مطالعه تحق قات (صنعت ،کشراورزی ،خردمات) و روش
تجزیه و تحل ل آماری است .ر ای بصش ،مشاهده شده است کره  68/04رصرد
از مقاالت توص فی -تحل لی است .مطلب مهرم یگرر ر ایر زم نره ،نروع روش
تحق ق اسرت .از نظرر ماه رت تحق رق 76/03 ،رصرد آنهرا بره روش مطالعرات
کتابصانهای و بررسی منابی انجام شده است .بررسیها نشان می هرد کره بره ل رل
تب نیبو ن پژوهشهای علوم س اسی ،معموالً پژوهشگران به ای نوع از تحق قرات
ب شتر گرایش ارند .از نظر اوری و بهرهمندی از امت از باالتر ر چاپ مقراالت ر
مجالت علمی پژوهشی حوزه س است و روابرط بر الملرل ،برر روش تحل لری و
استداللی ب شتر تأک د میشو  .الزم است مجله مور نظر به پذیرش و اولویت ا ن
به مقاالتی که از روشهای کمی و آم صته ن ز استفا ه میکننرد ،ترو م برا توجره بره
روشهای کتابصانهای توجه ب شتری نمایرد .بررسری ابزارهرای تحق رق ن رز نشران
می هد که ر  80/41رصد از پژوهشها برای گر آوری ا هها از بررسی اسنا و
تحل ل محتوا استفا ه شده است .اطالعات ب انگر آن است که به ل ل برار علمری و
عالقه ب شتر پژوهشگران حوزه علوم س اسی ،ای ابزار به عنوان پراستفا هتری ابزار
رب

پژوهشگران بو ه است .با توجه به ماه ت ،پ چ ردگی و تنروع پدیردههرای

مور مطالعۀ علوم س اسی و روابط ب الملل ،بهتر است که از پافشاری بر یرک یرا
چند روش پژوهش محردو (مرروری و تب نری) اجتنراب شرو یرا حرداقل سرایر
روشهای پژوهش کمی و ک فی ن ز مور توجره قررار گ رر  .از آنجرایی کره اکثرر
موضوعات ر سطح کالن مور بررسی قرار میگ رنرد ،ن راز اسرت ترا اسرتفا ه از
روشهای ترک بی بر پایه مشاهدات تجربی ن رز ر تحق قرات مرور اسرتفا ه قررار
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گ ر  .همچن

بررسی وضع ت سطح تحل ل ن ز نشان می هد که کشور یا ملری برا

 43/29رصد ،باالتری م زان سطح تحل ل ر مطالعات بو ه است و ایر موضروع
ب انگر آن است که ر موضوعات متناسب با س است و بر الملرل ر ایر مجلره،
ب شتر پژوهشها ر سطح تحل ل کشور و همچن

سطوح فراملی است و احتمراالً

استا یاران و انشجویان و فار التحص الن کترری برو ه اسرت و ب شرتری حروزه
مور مطالعه پژوهشها ن ز مربوط به حروزه خردمات اسرت کره ب رانگر جرذاب ت
ب شتر ای حوزه نسبت به صنعت برای کارهای پژوهشی محققان اسرت .همچنر
بر اساس آمارها ،ف مرور و تب

و پس از آن ف تحل ل محتوا ب شتری کاربر را

اشته است.
شاخ

مربوط به «مشارکت گروههای علمی تصصصی» نشان هنرده فعال رت

ب شتر گروههای شرکتکننده با رشته تحص لی علوم س اسی با  16رصد و پرس از
آن رشته تحص لی روابط ب الملل با  6/37رصد ،رشته حقو و اقتصرا برا 3/87
رصد مشارکت ب شتری اشتند .ر برخی موار یده شده که رشتههای نرامرتبطی
همچون فلسفه ،ا ب ات ،پرستاری ،آمار و صنایی ن ز به انتشار مقالره ر ایر زم نره
اقدام کر هاند و همچن

بررسیها حاکی از آن است که رشتههای مدیریت ولتی،

بازرگانی ،صنعتی ،راهبر ی و مدیریت آموزشی از پتانس ل خوبی برای انتشار مقاله
ر حوزه علوم س اسی برخور ارند .لذا باید تداب ری نسبت به مشارکت و همکاری
پژوهشگران ای حوزه اتصاذ شو  ،چهبسا با مشرارکت ب شرتر پژوهشرگران حروزه
راهبر  ،سطح ک ف ت پژوهشها افزایش چشمگ ری اشته باشد .ضم ایر کره برا
بررسی مقاالت چاپ شده مشص
خو را به خوبی مشص

گر ید که کمتر مقالهای نروع منبری اسرتصراجی

کر ه بو  .هرچنرد مریتروان حردس ز کره بسر اری از

مقالهها ،مستصرج از رساله و پایاننامههرای تحصر الت تکم لری باشرد و پ شرنها
میشو مجله ر مقاالت آتی خو  ،از نویسندگان بصواهد منبی استصراجی پژوهش
خو را ن ز بهروشنی مشص
شاخ

کنند.

«منابی و مآخذ» ن ز نشان می هد رمجمروع  13448منبری ر انجرام

پژوهش استفا ه شده است و ای منابی استفا هشده از منابی فارسی ،الت

و عربری
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بو ه است که م انگ
مقاله میباشد و همچن
 16و برای منابی الت

منابی مور استفا ه برای  388مقاله برابر با  34منبی برای هرر
منابی فارسی مور استفا ه ر هر مقالره برابرر برا

م انگ

معا ل  18منبی برای هر مقاله است .به نظر مریرسرد تعردا

منابی برای مقاالت ،خوب و مناسب میباشد؛ اما منابی یگر به زبرانهرای فرانسره،
آلمانی ،روسی و ...سهم بس ار ناچ زی (تقریباً صرفر) ر شرکل هری بره محتروای
مقاالت مور بررسی اشتهاند .با توجه به ای واقع ت که خصوصاً ر انجام بعضی
پژوهشها همچون مطالعات منطقهای که توجه محققان حوزه روابط بر الملرل را
به خو جلب کر ه است ،آگاهی و اسرتفا ه از نترایج تحق قرات برومی کشرورها و
مناطق جغراف ایی یگر ن ازمند به کارگ ری زبان بومی و ملی آن کشور اسرت ،ایر
سهم ناچ ز (بهرهگ ری از منابی به زبانهای فرانسه ،آلمانی ،روسری و )...نق صرهای
مهم محسوب میشو  .مدت زمان پذیرش مقاالت ،نشان هنده مدت زمانی اسرت
که مجله از زمان ریافت مقاله تا پذیرش آنها جهت چاپ ر مجله به هر یرک از
مقاالت اختصاص ا ه اسرت .ر مجلره مرذکور ،زمرانهرا ر سرالهرای مصتلرف
متفاوت بو ه است؛ اما ر ع

حال ،ای تفاوت چشمگ ر ن ست .نکته اساسی ایر

است که ر سالهای اخ ر ،روند زمان پذیرش مقاالت افزایش یافته است .م رانگ
زو تری زمان برای پذیرش مقاالت کمتر از یک ماه و یرتری زمران ،حردو اً 20
ماه است که به نظر منطقی و معقول است ،اما پ شنها میشو مدت زمان پرذیرش
مقاالت کاهش یابد .ر نهایت ،وضع ت هاهری مقاالت یکی از شاخ

های مور

ارزیابی یگر ،وضع ت هاهری مقاالت برحسب تعدا صفحه ،تعدا جدول ،تعدا
عکس و نمو ار است .ای شاخ

ن ز نشان می هرد برهطرور م رانگ

ارای حدو  26صفحه حجم بو ه و همچنر

هرر مقالره

ر مجموعره مقراالت چراپ شرده،

مقاالتی بو ند که ه چ جدول یا عکسی به کار نبر ه بو ند و میتوان گفت برهطرور
م انگ

هر مقاله ،ارای حدو  2جدول و  1عکس است.
رمجموع با بررسی اجمالی که بر نتایج  11شاخ

مور ارزیابی انجام شرده

است ،به نظر میرسد مجله ر وضرع ت مناسربی قررار ار و از معردو مجالتری
است که ر سطح کشور بهطور تصصصی بر موضوع س استهای خارجی و روابط
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ب الملل ر کنار یگر مباحر

مهرم کشرور ،متمرکرز اسرت .بررسری مقالرههرای

منتشرشده ،ب انگر آن است که مقالهها برا اهرداف مجلره سرازگارند .برا توجره بره
طبقهبندی مقاالت مجله و تحل ل روششناختی آنها میتوان ا عا کرر کره عمرده
تحق قررات تحل لرری هسررتند .ر پایرران پ شررنها مرریشررو مجلرره ضررم توجرره برره
پ شنها های مور ی بصشهای قبل ،جهت ترغ ب و تشویق پژوهشرگران؛ تجل لری
از محققان برتر صورت هد تا م زان مشارکت و غنای آثار ب شرتر شرو  .همچنر
الزم است پژوهشگران و نویسندگان حوزه علوم س اسی ن ز از ن ازهرای پژوهشری
ر ای حوزه آگاه باشند و عالوه بر شناسایی مشکالت و محدو یتهای موجو و
روندهای گذشته ،رویکر ی آیندهنگرر اشرته باشرند و فرصرتهرای جدیرد را ر
ستور کرار خرو قررار هنرد .بنرابرای مسرئله محروربرو ن مقراالت ر راسرتای
پاسصگویی به مسائل مهم و استراتژیک کشور ،از یگر نکاتی است که یافترههرای
پژوهش حاضر بر آنها اصرار ارند.

منابع
اکبری ،مرتضی ،فاطمه لبریراغب ،عاطفه ذوالفقاری ،ابوالفضل کالنکری و سرم را رازی
(« .)1394ترس م نقشه انش کارآفرینی بر مبنرای مقراالت علمری و پژوهشری ر
ایران» ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،سال س ز هم ،شماره  ،4زمستان.1091-1112 ،
ایمانی ،حس  ،عبدالهزا ه ،ام رحس و علیاصرغر پرورعزت (« .)1397تحل رل محتروای
پژوهشهای فصلنامه مدیریت ولتی انشگاه تهران» ،مدیریت ولتی ،سال هرم،
شماره .387-414 ،3
بروان ،ت بور ،ولفگانگ گلنزل و شوبرت آندریاس (« .)1374شراخ هرای علرمسرنجی،
ارزیابی تطب قی فعال ت های انتشاراتی و اثرگذاری ارجاعات  32کشرور» ،ترجمره
محمداسماع ل ریاحی ،ره افت ،شماره .70-80 ،8
حاجیپور ،بهم  ،ط بی ،س دام رحس ابوالحسرنی و زهررا عزیزیران کلصروران (.)1395
«تحل ل محتوای حوزه مردیریت راهبرر ی (مطالعره مرور ی :فصرلنامه مطالعرات
مدیریت راهبر ی)» ،پژوهشهای مدیریت راهبر ی ،سال ب ستو وم ،شماره ،62
.13-47
حرراجی یوسررفی ،ام رمحمررد و معصررومه طررالبی (« .)1390مسررئله و روش پررژوهش ر
پایاننامههای علوم س اسی و روابط ب الملل انشگاه شه د بهشتی» ،ره افتهرای
س اسی و ب المللی ،شماره .199-216 ،26
حمدیپور ،افش و افسانه سعا تیرا (« .)1397مطالعه علمسنجی تول دات علمی حوزه
کارآفرینی و ترس م ساختار علمی آن ر پایگاه  Web of scienceطری سرالهرای
 ،»2017-2000وم کنفرانس ب المللی مدیریت و کسبوکار ،تبریز.1-20 ،
خاصه ،علیاکبر ،شعله زک انی و فرامرز سه لی (« .)1397تحل رل پرژوهشهرای ایرران ر
حوزه سرطان :مطالعه علمسنجی» ،پ اور سالمت ( انشگاه علوم پزشکی تهرران)،
سال وم ،شماره .161-174 ،3
الوری ،ابوالفضل (« .)1392عوامل مؤثر بر ک ف ت علمری رسرالههرای علروم س اسری و
روابط ب الملل ر ایران» ،همایش وضع ت پرژوهش ر حروزه علروم س اسری و
روابط ب الملل ر ایران (سوم همایش انجم علوم س اسی ایران).
رازقی ،نا ر و مریم قائدی (« .)1395تب ر عوامرل مرؤثر برر تول رد علمری» ،پژوهشرنامه
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مدیریت اجرایی ،سال هشتم ،شماره .63-86 ،16
رضایی ،نسا ،مرتضی اکبری و حم د پا اش (« .)1396ترس م نقشه انش نروآوری ایرران
براساس مقاالت علمی و پژوهشی و پایاننامههرای فارسری» ،توسرعه کرارآفرینی،
سال هم ،شماره .437-456 ،3
زندی روان ،نرگس ،محمدرضا اورپناه و رحمتاهلل فتاحی (« .)1393نقشره تول رد علرم
ایران بر اساس مقالههای نمایهشده ر  ،»SCI-Eپژوهشهای نظری و کاربر ی ر
علم اطالعات و انششناسی ،شماره .5-26 ،7
ط بی ابوالحسنی ،س دام رحسر و شراه روحرانیرا (« .)1396مرروری برر ابزارهرای
استراتژی منتشرشده ر مجالت مهم طری  25سرال اخ رر» ،س اسرتنامره علرم و
فناوری ،سال هفتم ،شماره .55-77 ،1
عرفانمنش ،محمدام و مرض ه مروتی ار کانی (« .)1395مطالعه علرم سرنجی و تحل رل
شبکههای همکاری علمی ر فصلنامه مطالعات م رانرشرتهای ر علروم انسرانی»،
مطالعات م انرشتهای ر علوم انسانی ،سال هشتم ،شماره .55-77 ،4
مقصو ی ،مجتبی (« .)1385بررسی توص فی عناوی پایان نامه های رشته های علوم س اسی
و روابط ب الملل ( انشگاههای ولتی شهر تهرران)» ،پژوهشرنامه علروم س اسری،
سال اول ،شماره .143-152 ،5
نوروززا ه ،رضا و ندا رضایی (« .)1388توسعه علمی ر جمهوری اسالمی ایرران؛ ابعرا ،
موانرری و راهکارهررا» ر چررالشهررای تول ررد علررم ( ،)2تهررران :مرکررز تحق قررات
مصلحت نظام.
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