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 چكیده

. پژوهش حاضر است ترويجي رهيافت –شماره از فصلنامه علمي  58هدف از پژوهش حاضر، بررسي كمي مقاالت 

 سنجي است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كليه مدارك فصلنامه رهيافت ازكتاب و رويكرد آن از نوع توصيفي

استفاده اكسل افزار آماري از نرمها . براي تجزيه و تحليل دادهاست 1394( تا بهار و تابستان 1370ابتداي انتشار )سال 

( درصد 81) ( و باال بودن مشاركت مرداندرصد 18نتايج پژوهش نشان از پايين بودن ميزان مشاركت زنان ) شده است.

 ميانگين تعداد مقاالترا با فصلنامه رهيافت داشته و  ين همكاري علميدر تهيه مقاالت دارد. دانشگاه تهران بيشتر

استناد به مقاالت و منابع التين بيش از ساير انواع منابع ارزيابي  بوده است. 1/13منتشر شده در هر شماره از فصلنامه 

مدرك  760از  .است منبع التين 2515منبع فارسي و  5168مدرك به چاپ رسيده كه داراي  760شده است. تعداد 

پديدآور 1028معرفي و نقد كتاب توسط  25مدرك گزارش و  55 و مدرك ترجمه 114ليف و مدرك تأ 566موجود 

ين ترفعالاي مقاله ترجمه هشتلف و با چاپ ترين مؤمقاله تأليفي فعال 13فاضل الريجاني، با چاپ  به چاپ رسيده است.

 . اندر توليد مدارك اين فصلنامه داشتهشترين فعاليت را دت علمي بينويسندگان عضو هيأ .است مترجم

 . سنجيتحليل كتاب فصلنامه رهيافت، :كلیدي واژگان
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  مقدمه -1

 ؛مجالت علمي و تخصصي به ايفاي دو كاركرد مهم

 پردازند و به دليل توجه بهمي توليد علم و ارتباط علمي

مقام  در يمسائل روزآمد و توليد دانش از ويژگي خاص

برخوردار هستند كه  د نوشتاريرساير مواسنجش با 

ارزيابي و سنجش  الزمه تداوم چنين كاركردهايي،

هاي و بررسي پژوهش [.1] مجالت است كاركرد

روي نشريات و مجالت  بسياري در سراسر جهان

 كاركردمنظور سنجش مختلف بههاي برگزيده در حوزه

 مرور فعاليتنشريات، بررسي روند توليدات علمي و 

براي توسعه و بهبود  براي ارائه پيشنهادهايينشريات 

ي بررسي هايكي از شيوه انجام پذيرفته است.ها آن

جي سناستفاده از مطالعات كتاب وضعيت كلي پژوهش،

كه با بررسي مقاالت پژوهشي منتشر شده در است 

در اين مطالعات از  گيرد.مي نشريات علمي صورت

آيد تا مي كمي به عملگيري ندازها، توليدات علمي

رشته  نهاد، ي هر كشور،هامشخص شود فراواني پژوهش

پژوهشگران چه  علمي و هر فرد و روند آن چگونه است.

گزينند و چه مييي را براي پژوهش خود برهازمينه

ه چ چه كساني، يي مورد غفلت واقع شده است.هازمينه

تا چه  ،دهندمي را انجامها نهادهايي و در كجا پژوهش

و اين  شودمي ي ماليهاحمايتها حد از اين پژوهش

  [.2] دني بر محيط علمي دارچه تأثيرها پژوهش

با توجه به جايگاه عميق و گسترده اين مواد 

در ها اطالعاتي بايد تصوير روشني از وضعيت آن

ي هايكي از اين حوزه ي علمي مختلف ارائه داد.هاحوزه

ي پژوهشي قابل توجهي در آن به هاتعلمي كه فعالي

رسد و نتايج آن در قالب مقاالت نشريات در مي انجام

حوزه سياست علم و  گيرد،مي دسترس مخاطبان قرار

از بهار  فصلنامه رهيافت ،در اين حوزه .است فناوري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://fast-iran.ir/index.php?option=com_content& 

view =article&id=71&Itemid=489&lang=fa 

خصصي آن به معرفي، ترويج و بسط هاي تشود كه مقالهبه نشرياتي گفته مي . 2

و سططططگ آگاهي و  پردازدهاي علمي در ميان جامعه علمي مربوط ميآگاهي

با هدف تقويت و ايجاد هماهنگي در امر پژوهش  1370

هايي در حوزه و نيز طرح مسائل، مطالعات و فعاليت

ي مختلف هاگذاري علمي و پژوهشي در زمينهسياست

اعم از علوم انساني و علوم طبيعي فعاليت خود را آغاز 

و نظرات  آرا ،مناسب يعنوان بسترهو ب كرده است

و در معرض ديد  كردهآوري انديشمندان را جمع

. اين داده استگذاري كشور قرار مسئولين سياست

يگانه مجله تخصصي در زمينه  عنوانفصلنامه به

رسالت خود را به پيش  ،گذاري علم و پژوهشسياست

 .كرده استخور توجهي كسب هاي دربرده و موفقيت

بيش از ده سال تجربه و آشنايي با پژوهشگران توانمند 

هاي علم و پژوهش، از و عالقمند به حوزه سياست

رده و اي را براي مجله فراهم آوهاي ويژهسويي قابليت

سطگ توقع و انتظار مخاطبان نشريه را  ،از سويي ديگر

رو، فصلنامه رهيافت با توجه بيشتر از اين. است باال برده

هاي گوناگون علم و گذاري در حوزهبه مباحث سياست

ورزد و با استعانت از برجستگان پژوهش اهتمام مي

علمي و ويراستاران توانا به تدوين و تأليف مقاالت 

مخاطبين اين نشريه  1.پردازدشي و ترويجي ميپژوه

 ت علميأاعضاي هي، يريزان ملگذاران و برنامهسياست

پژوهشي كشور و ي هامديران حوزه، هادانشگاه

 .هستنددانشجويان 

 بیان مسئله  -2

به  2ترويجي -علمياي نشريه ،رهيافت فصلنامه

 صاحب امتيازي مركز تحقيقات سياست علمي كشور

ر سازي علمي ديابي پايگاه استنادارزش مبنايبر. است

 وزارت علوم،هفتمين جشنواره پژوهش و فناوري 

به عنوان نشريه برتر  1385فناوري در سال  تحقيقات و

 سالبه مدت يك 01/05/1384 تاريخ . دربرگزيده شد

آخرين گزارش و بنابر  بوده پژوهشي-علمي رتبه داراي

سططازد تا بخشططد و جامعه را با مفاهيم جديد علمي آشططنا ميدانش را ارتقا مي

 دانش بشري را اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پيرامون را تقويت كند.
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 لوم جهان اسالمشوراي راهبري پايگاه استنادي ع

(ISC ) ثير اين فصلنامه ضريب تأ، 1388در سال

ضريب تأثير شاخصي است كه  .1بوده است 444/0

دهنده فراواني استنادهايي است كه در طول يك نشان

دوره زماني مشخص به يك مقاله چاپ شده در يك 

 سسهشود كه نخستين بار توسط مؤمي نشريه داده

ديگر هاي . از ويژگيدش( ارائه ISIاطالعات علمي )

 هانج علوم استنادي پايگاه نمايه شدن آن در فصلنامه

پر  وهمچنين اين فصلنامه جز .است( ISC) اسالم

با  .است ISIاستنادترين نشريات در پايگاه استنادي 

ارزيابي ، سال از فعاليت اين فصلنامه 25گذشت 

و  هاي انجام شده براي برطرف كردن كاستيهافعاليت

 -ي مناسب براي حفظ درجه علميهاوري برنامهگردآ

ي سنجتحليل كتاب رسد.مي ضروري به نظر ترويجي،

ي هايابي مقالهي علمي و معتبر براي ارزشهااز روش

ي مهم اين هابا توجه به كاربرد رود.مي مجالت به شمار

مجله تخصصي و نقش و اهميت آن براي جامعه 

تصوير روشن و ، يريزان ملگذاران و برنامهسياست

 در مورد روند موضوعي،اي اطالعات سازمان يافته

جريان توليد و كيفيت فصلنامه در دست نيست. 

ي در پها لفهحاضر با در نظر گرفتن برخي از مؤ پژوهش

گويي به اين مسئله است كه روند فعاليت فصلنامه پاسخ

 سال فعاليت چگونه بوده است؟ 25رهيافت در طول 

 ضرورت پژوهش اهمیت و -3

سنجي و ارزيابانه نتايج حاصل از مطالعات كتاب

 براي طيفي تواندمي نظر در اين پژوهشي موردهالفهمؤ

 از آن جملهاز مخاطبان مجالت داراي اهميت باشد؛ 

توان به خوانندگان و نويسندگان مقاالت اين حوزه مي

اشاره كرد كه از وضعيت مجالت علمي حوزه تخصصي 

 ، سردبير و سايرعالوه بر اين كنند.مي پيداخود آگاهي 

ل توانند نتايج حاصمي اندركاران در تهيه فصلنامهدست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://hrank.isc.gov.ir/scientific.aspx?page=olom&year 

=1388&typ=1&stat=0 

را مورد توجه قرار داده و آن را مبنايي براي 

ع منظور رفي آتي خود بههاريزيو برنامه گذاريسياست

 نواقص احتمالي و بهبود وضعيت موجود قرار دهند.

 در مآخذ مقاالت ه شدهبررسي وضعيت منابع استفاد

 تواند بخشي از رفتار استناددهي نويسندگان در اينمي

هر يك از  حوزه علمي را مشخص سازد و در پايان

توانند از مي سسات علمي و پژوهشيو مؤها دانشگاه

ميزان مشاركت خود در توليدات علمي مربوط به 

خاص آگاهي پيدا كنند و در صورت وجود اي حوزه

و ها منظور تقويت برنامهتمهيداتي را بهها، كاستي

 . [3] بگيرندنيروي علمي و پژوهشي خود در نظر 

 هدف پژوهش -4

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تحليل فصلنامه 

 ردكاركي اصلي و تحليل هاشناسايي ويژگي، رهيافت

سال انتشار و بررسي مسير تكامل اين  25آن در طول 

همچنين  آن است. فصلنامه در مدت زمان فعاليت

 ند از:ااهداف فرعي عبارت

ي منتشر شده در هاتعيين ميانگين تعداد مقاله .1

 فصلنامه رهيافت در هر شماره و سال

 ترين نويسندگان فصلنامه رهيافت معرفي پرتوليد .2

ي هاتعيين ميزان مشاركت پديدآورندگان مقاله .3

 حسب جنسيت فصلنامه رهيافت بر

 يهاپديدآوران مقالهشناسايي مقطع و رتبه علمي  .4

 فصلنامه رهيافت 

ات سسديگر مؤو ها تعيين ميزان مشاركت دانشگاه .5

 پژوهشي در ارائه مقاالت فصلنامه رهيافت -علمي

در نگارش  تعيين ميزان همكاري پديدآورندگان .6

 مقاالت فصلنامه رهيافت 

ايي نوع مقاالت فصلنامه رهيافت از نظر شناس .7

 بودناي ليفي و ترجمهتأ
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ن ميزان توزيع مآخذ مقاالت فصلنامه رهيافت تعيي .8

 از نظر زبان و نوع منابع اطالعاتي

شناسايي ميزان پراكندگي موضوعي مقاالت  .9

 فصلنامه رهيافت 

شناسايي وضعيت ظاهري و كيفيت فني فصلنامه  .10

 رهيافت 

 اساسي پژوهشهاي پرسش -5

ي منتشر شده در فصلنامه هاميانگين تعداد مقاله .1

 شماره و سال به چه ميزان بوده است؟ رهيافت در هر

 د؟انپر توليدترين نويسندگان چه كساني بوده .2

ي فصلنامه هاميزان مشاركت پديدآورندگان مقاله .3

 رهيافت بر حسب جنسيت چه اندازه بوده است؟

 داراي چه ي فصلنامه رهيافتهامقاله ورندگانپديدآ .4

 اند؟مقطع و رتبه علمي بوده

 -سسات علميديگر مؤو ها ميزان مشاركت دانشگاه .5

پژوهشي در ارائه مقاالت فصلنامه رهيافت چقدر 

 بوده است؟

در نگارش مقاالت  دگاننميزان همكاري پديدآور .6

 فصلنامه رهيافت چه اندازه بوده است؟

ليفي و رهيافت از نظر تأنوع مقاالت فصلنامه  .7

 بودن چگونه بوده است؟اي ترجمه

رهيافت از نظر  ميزان توزيع مآخذ مقاالت فصلنامه .8

 زبان و نوع منابع اطالعاتي به چه صورت بوده است؟

پراكندگي موضوعي مقاالت فصلنامه رهيافت به چه  .9

 صورت بوده است؟

وضعيت ظاهري و كيفيت فني و سطگ دسترسي  .10

 به فصلنامه رهيافت چگونه بوده است؟

 پیشینه پژوهش -6

، در تحقيق خود با عنوان همكارانش نوري وقاضي

تكامل و توسعه  سال با سياست علم و فناوري: پنج»

ت ه سياسمجل، «نظري فصلنامه سياست علم و فناوري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Merino (2006) 

دند كرسال انتشار بررسي  علم و فناوري را در طول پنج

آن  در مقاالت چاپ شده ،ي اصلي فصلنامههاويژگي و

ي محتوايي آن شامل مفاهيم و موضوعات هاو ويژگي

دهد مي ج اين پژوهش نشاننتاي مقاالت را ارائه دادند.

كه بيشترين مشاركت در توليد و انتشار مقاالت 

 اند.درصد داشته هشتادفصلنامه را نويسندگان مرد با 

بيشترين سهم در انتشار مقاالت ها همچنين دانشگاه

ي واقع هاو در اين ميان دانشگاهاند فصلنامه را داشته

ص در شهر تهران بيشترين سهم را به خود اختصا

دهد مي نتايج بررسي محتوايي فصلنامه نشان اند.داده

كه بيشترين سهم انتشار مقاالت از نظر موضوعي به 

 ي علم و فناوري،گذارمرتبط با حوزه سياست مقاالت

  اند.بودهمربوط اقتصاد و مديريت فناوري 

در پژوهش خود با ، نياابراهيمي ميالجردي و رياحي

في مقاالت فصلنامه و كيبررسي مطالعه كمي » عنوان

 ي عمومي از سالهارساني و كتابخانهتحقيقات اطالع

به نتايجي رسيدند كه نشان از ميزان  «1391-1387

 نسبت به مردان پايين مشاركت زنان در توليد مقاالت

 همكاري را با همچنين دانشگاه تهران بيشترين است.

و از نظر حوزه تخصصي  فصلنامه داشته است

متخصصان رشته علم ميزان همكاري  ن،نويسندگا

مديريت با فصلنامه شناسي و همچنين اطالعات و دانش

ي عمومي بيش از هارساني و كتابخانهتحقيقات اطالع

ميانگين تعداد  ديگر بوده است.هاي متخصصان حوزه

درصد بوده و  7/7ه در هر شماره مقاالت منتشر شد

نابع ز ساير انواع ماستناد به مقاالت و منابع التين بيش ا

 ارزيابي شده است.

مجله  ،در تحقيق خود، و همكارانش1مرينو 

Technovation  سال فعاليت مورد  25مدت را در

از اين پژوهش توصيف ها هدف آنررسي قرار دادند كه ب

و تجزيه و تحليل روند رشد و توسعه مجله 

Technovation .براي اين پژوهشدر  بوده است 

 Emeraldمورد نياز از پايگاه داده هاي هآوري دادجمع
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استفاده  Technovationو اطالعات موجود در مجله 

اين مقاله وضعيت كلي مجله شامل تعداد  شده است.

يزان م، تابعيت نويسندگان تعداد نويسندگان، مقاالت،

ت تحريريه مجله را مورد بررسي قرار داده هيأانتشار و 

درصد  87كه ميزان  نشان دادها يافتهمرور  است.

مقاالت منتشر شده در اين نشريه توسط نويسندگان با 

ه بود پژوهشيوابستگي سازماني دانشگاهي و مراكز 

همچنين تمركز موضوعي مقاالت در بازه زماني  .است

 و «فناوري مديريت» مورد بررسي بر دو موضوع

بوده و به مسئله كارآفريني نسبت  «مديريت نوآوري»

 ديگر كمتر پرداخته شده است. به دو موضوع

 پژوهشو جامعه  روش -7

پژوهش حاضر از نوع توصيفي و با رويكرد 

وش تحليل استنادي سنجي است كه در آن از ركتاب

نجي سترين فنون كتاباستفاده شده كه يكي از متداول

يد مفهاي تحليل استنادي يكي از ابزار آيد.مي به شمار

ت كه مدارك و نويسندگان براي ارزيابي متون علمي اس

شوند و يا مي ها منتشرمجالتي كه مدارك در آن، هاآن

مورد بررسي و  را توليدكننده آن مدارككشورهاي 

جامعه مورد مطالعه در اين  [.5دهد ]مي ارزيابي قرار

شماره فصلنامه رهيافت از ابتداي انتشار  58پژوهش را 

  دهد.مي شكيلرا ت 1394( تا بهار و تابستان 1370)سال 

لفه كه مؤ 11و بررسي ها به منظور گردآوري داده

 وابستگي سازماني، سطگ علمي، ند از: جنسيت،اعبارت

 مقاالت، همكاري پديدآورندگان تعداد كل مقاالت،

وضعيت استنادهاي  نوع مقاالت، تعداد كل مقاالت،

پذيري به ميزان دسترس موضوع مقاالت، مقاالت،

فيت ظاهري فصلنامه، از طريق كيمقاالت مجله و 

بانك اطالعاتي نشريات كشور و ، سايت فصلنامهوب

پي.دي.اف. هاي نسخه، پايگاه مجالت تخصصي نور

 مقاالت فصلنامه مورد مشاهده و بررسي قرار گرفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://journals.msrt.ir/menu_1.html 

وهش اطالعات بر اساس مطالعه براي انجام اين پژ

 1و سامانه ارزيابي نشريات علمي نامه نشريات كشورآيين

دست سو با اين پژوهش بهو بررسي ساير مطالعات هم

 ،جنسيتهاي لفهمربوط به مؤهاي داده آمده است.

و وابستگي  قطع تحصيلي و رتبه علميمدرك يا م

از طريق اطالعات ارائه شده در  ندگانسازماني پديدآور

 ذكر است كه ابتداي مقاالت استخراج شده است. الزم به

 تحت نام هر ترجمه و گزارش، ليف،كليه مقاالت اعم از تا

هاي سازمان يا دانشگاه )اعم از داخلي يا خارجي( در داده

الت تعدادي از مقا .ش محاسبه شده استپژوه

اني وابستگي سازم مشخصاتي از قبيل مدرك تحصيلي و

مقاله نوع جنسيت  ا ذكر نكرده بودند و همچنين در دهر

د ذكر شده ه بود، بنابراين موارپديدآور مشخص نشد

ها ولدر نمودارها و جد« نامشخص»تحت عنوان 

ندي بهريك از مقاالت با استفاده از تقسيممشخص شد. 

ها استخراج شده مشخص فصلنامه از فهرست مطالب آن

 افزارحاصل از پژوهش با استفاده از نرمهاي يافته. است

نمايش داده شده و مورد تجزيه و  ولاكسل در قالب جد

 ار گرفته است. تحليل قر

 پژوهشهاي یافته -8

پژوهش حاضر از هاي تجزيه و تحليل يافته براي

آمار توصيفي استفاده شده و به منظور درك بهتر، و 

پژوهش، نتايج هاي گويي به هر يك از پرسشپاسخ

نمايش داده شده كه  حاصل در قالب جدول يا نمودار

 :است به شرح زير

منتشر شده در فصلنامه  هايمیانگین تعداد مقاله. 1

 رهیافت در هر شماره و سال به چه میزان بوده است؟

تعداد كل مقاالت در بازه  (،1)اطالعات جدول بنابر 

مورد است  760 با زماني مورد بررسي اين فصلنامه برابر

يشترين ب شماره مجزا به چاپ رسيده است. 58كه در 

است  27هم، شماره مربوط به سال دوازد تعداد مقاالت
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طور متوسط به مقاله منتشر شده است. 22تعداد  كه

 شماره و درمنتشر شده در هر هاي ميانگين تعداد مقاله

عنوان  درصد 4/30و  1/13ترتيب هر سال از فصلنامه به

 مقاله بوده است. 

 بررسي موردهاي سال طول در شده منتشر مقاالت فراواني توزیع -1جدول 

 سال چاپ

 شماره

 تعداد مقاالت

 تعداد مقاالت هر سال

 سال چاپ

 
 شماره

 تعداد مقاالت

 تعداد مقاالت هر سال

 سال چاپ
 جمع كل

 شماره

 تعداد مقاالت


 تعداد مقاالت هر سال

 

 ؟اندبوده كساني چه نویسندگان تولیدترین پر. 2

 فاضل الريجاني با ،به عمل آمدههاي بررسي بنابر

مقاله  هشتيفي و مقاله تأل 13ليد يا مشاركت در تو

گيرد. همچنين رضا مي قرار نخستدر رتبه اي ترجمه

و  ليفيهشت مقاله تأمكنون با توليد يا مشاركت در 

مقاله  هفتنيكو سرخوش با توليد يا مشاركت در 

ساير نويسندگان  در رتبه دوم قرار دارند.اي ترجمه

هاي در جدولها دارك آنتعداد مدارك و درصد م فعال،

  نشان داده شده است. (3)و  (2)

 مدرك در مدتكم شش دستنویسندگاني كه  -2جدول 

 اندزمان تولید مقاله فصلنامه داشته

 درصد خام فراواني نویسندگان ردیف

 01/2 13 فاضل الريجاني 1

 24/1 8 رضا مكنون 2

 08/1 7 رضا منصوري 3

 08/1 7 فتگ اهلل مضطرزاده 4

 93/0 6 مهدي پاكزاد 5

 93/0 6 حميدرضا آراسته 6

 93/0 6 طاهره ژيان احمدي 7

 20/8 مجموع

مدرك در مدت كم پنج مترجماني كه دست -3جدول 

 اندزمان تولید مقاله فصلنامه داشته

 درصد خام فراواني نویسندگان ردیف

 018/7 8 فاضل الريجاني 1

 14/6 7 نيكو سرخوش 2

 263/5 6 يانعلي صباغ 3

 386/4 5 محمد اسماعيل رياحي 4

 386/4 5 ناصر موفقيان 5

 2/27 مجموع

 

فصلنامه هاي میزان مشاركت پدیدآورندگان مقاله .3

 حسب جنسیت چه اندازه بوده است؟رهیافت بر

ميزان مشاركت  پژوهش در رابطه باهاي يافته

ان نش حسب جنسيتپديدآورندگان در ارائه مقاالت بر

در مجموع  شده مقاله بررسي 760كه در  ه استداد

اند پديدآور در نگارش مقاالت مشاركت داشته 1028
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تشكيل  مردانرا درصد  81و  را زناندرصد  18 كه

  1.اندداده

داراي  فصلنامه رهیافتهاي مقاله پدیدآورندگان. 4

 اند؟چه مقطع و رتبه علمي بوده

مقطع و سطگ علمي پديدآورندگان مقاالت از نظر 

موجود در هاي داده است. بررسي شدهرتبه علمي 

 1028حاكي از آن است كه از مجموع  (4)جدول 

بيشترين سهم در ارائه مقاالت پس از موارد  پديدآور،

 نفر  120ي هيأت علمي به تعداد ذكر نشده به اعضا

ندگاني با ( اختصاص دارد و پس از آن نويسدرصد 12)

( بيشترين سهم را در درصدرتبه علمي استاديار )شش 

 ابل كمترين ميزاندر مق اند.توليد مقاالت علمي داشته

آموختگان دكترا و دانشجويان مشاركت از دانش

الزم به ذكر است كه افراد  كارشناسي ارشد بوده است.

با درجه علمي مربي مشاركتي در توليد مقاالت علمي 

ان نشجويت مجزا در ميان داصوربه اند.فصلنامه نداشته

 بيشترين سهم در ارائه مقاالت را، آموختگانو دانش

و اند داشتهنفر(  33)كارشناسي ارشد  آموختگاندانش

ناسي كارش دانشجويان، به كمترين تعداد پديدآورندگان

عضو  260همچنين در ميان  .استمربوط نفر(  9) ارشد

نويسندگاني با رتبه علمي استاديار به  ت علمي،هيأ

و  دانبيشترين مشاركت علمي را داشته نفر، 64تعداد 

كمترين مشاركت از سوي نويسندگاني با رتبه علمي 

 به طور كلي نفر مشاهده شده است. 37استاد به تعداد 

درصد  26آموختگان و ده درصد از دانشجويان و دانش

ت علمي در نگارش مقاالت مشاركت از اعضاي هيأ

 اند.داشته

 ي مقطع و رتبه علمي پدیدآورندگاناوانتوزیع فر -4جدول 

مقطع یا رتبه 

 علمي پدیدآور
 استادیار دانشیار استاد

ت عضو هیأ

 علمي

آموخته دانش

 دكترا

دانشجوي 

 دكترا

آموخته دانش

كارشناسي 

 ارشد

دانشجوي 

كارشناسي 

 ارشد

آموخته دانش

 كارشناسي

ذكر 

 نشده
 مجموع كل

 1028 664 17 9 33 30 15 120 64 39 37 فراواني

 100 64 2 1 3 3 1 12 6 4 4 درصد خام

 

 سساتدیگر مؤو ها میزان مشاركت دانشگاه .5

پژوهشي در ارائه مقاالت فصلنامه رهیافت  -علمي

 چقدر بوده است؟

ا هپژوهش در رابطه با ميزان مشاركت دانشگاهاين 

، رهيافت پژوهشي با فصلنامه-سسات علميو ديگر مؤ

ترتيب را به 8و  7 ،6 ،5هاي موجود در جدولهاي داده

هاي با محتويات توزيع فراواني ميزان مشاركت دانشگاه

خارج از هاي و دانشگاهها شهرستانهاي دانشگاه تهران،

موجود در هاي داده دهد.مي نشان، كشور با فصلنامه

مقاله توليد  1028حاكي از آن است كه از  (5)جدول 

 03/24) تهران هاينويسنده از دانشگاه 247 ،شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يك درصد از اسامي افراد )ده نفر( نامشخص بوده است. . الزم به ذكر است كه1

 96/4) هاشهرستانهاي نويسنده از دانشگاه 51 درصد(،

 خارج از كشورهاي نويسنده از دانشگاه 15، درصد(

مراكز علمي و  ديگرنويسنده از  249درصد( و  46/1)

در اين بين تعداد  .هستنددرصد(  22/24) پژوهشي

-يسنده بدون ذكر نام دانشگاه يا مؤسسه علمينو 466

 صورتبه اند.درصد( مقاله توليد كرده 33/45پژوهشي )

هاي دانشگاه مقاله از تهران، 68مجزا دانشگاه تهران با 

بوعلي سينا همدان، فردوسي مشهد و دانشگاه شهيد 

هاي مقاله از دانشگاه هشتچمران اهواز با توليد 

ارائه مقاله را به خود از بيشترين سهم  شهرستان

انشگاه وستمينستر با همچنين د .انداختصاص داده

مقاله باالترين رتبه را در توليد مقاله كسب  پنجتوليد 
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است. در ميان توليد مقاالت ساير مراكز علمي و  كرده

مركز تحقيقات سياست علمي كشور با توليد  ،پژوهشي

 مقاله در صدر جدول قرار گرفته است. 61

ي هافراواني میزان مشاركت دانشگاهتوزیع  -5جدول 

 با فصلنامه رهیافت  تهران

 درصد خام فراواني هاي تهراندانشگاه

6/6 68 دانشگاه تهران  

8/2 29 دانشگاه تربيت مدرس  

6/2 27 دانشگاه عالمه طباطبايي  

3/2 24 دانشگاه صنعتي شريف  

7/1 17 كبيردانشگاه صنعتي امير  

1/1 11 دانشگاه شهيد بهشتي  

 1 10 دانشگاه شيراز

7/0 7 درسدانشگاه تربيت م  

6/0 6 )س( دانشگاه الزهرا  

5/0 5 دانشگاه آزاد اسالمي  

5/0 5 دانشگاه تربيت معلم تهران  

4/0 4 دانشگاه اميركبير  

7/0 7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات  

3/0 3 دانشگاه ايران  

3/0 3 دانشگاه امام حسين)ع(  

3/0 3 دانشگاه امام صادق)ع(  

3/0 3 وردانشگاه پيام ن  

3/0 3 دانشگاه شاهد  

3/0 3 دانشگاه صنعتي مالك اشتر  

3/0 3 دانشگاه علم و صنعت ايران  

2/0 2 دانشگاه خوارزمي  

1/0 1 دانشگاه جامع تكنولوژي  

1/0 1 كاربردي -دانشگاه جامع علمي  

1/0 1 دانشگاه شهيد رجايي  

1/0 1 دانشگاه علم و فرهنگ تهران  

03/24 247 مجموع  

هاي توزیع فراواني میزان مشاركت دانشگاه -6دول ج

 ها با فصلنامه رهیافتشهرستان
 درصد خام فراواني هاشهرستانهاي دانشگاه

 78/0 8 دانشگاه بوعلي سينا همدان

 68/0 7 دانشگاه مازندران

 78/0 8 دانشگاه فردوسي مشهد

 78/0 8 دانشگاه شهيد چمران اهواز

 29/0 3 دانشگاه يزد

 19/0 2 انشگاه اصفهاند

 19/0 2 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 19/0 2 دانشگاه تبريز

 19/0 2 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 19/0 2 دانشگاه صنعت نفت اهواز

 19/0 2 دانشگاه صنعتي اصفهان

 10/0 1 دانشگاه اردبيل

 10/0 1 دانشگاه اروميه

 10/0 1 دانشگاه زنجان

 10/0 1 دانشگاه قم

 10/0 1 دانشگاه لرستان

 96/4 51 مجموع

 

هاي توزیع فراواني میزان مشاركت دانشگاه -7جدول 

 خارج از كشور با فصلنامه رهیافت

 درصد خام فراواني هاي خارج از كشوردانشگاه

 49/0 5 دانشگاه وستمينستر

 19/0 2 دانشگاه راتگرز

 19/0 2 دانشگاه هاروارد

 1/0 1 دانشگاه آپساال سوئد

 1/0 1 دانشگاه بنين

 1/0 1 ()ره المللي امام خمينيدانشگاه بين

 1/0 1 المللي ژاپندانشگاه بين

 1/0 1 دانشگاه فلوريدا

 1/0 1 دانشگاه كرنل

 46/1 15 مجموع
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 فصلنامه رهیافت با پژوهشي -علمي مراكز سایر مشاركت میزان فراواني توزیع -8 جدول

 درصد خام فراواني سایر مراكز علمي و پژوهشي درصد خام فراواني ژوهشيسایر مراكز علمي و پ

 10/0 1 وزارت نفت 93/5 61 مركز تحقيقات سياست علمي كشور

 10/0 1 انجمن ترويج علم ايران 43/2 25 هاي علمي كشوروهششوراي پژ

 65/1 17 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش
 ،وزارت علوم اوري،دبيرخانه شوراي تحقيقات و فن

 تحقيقات و فناوري
1 10/0 

 97/0 10 ريزي آموزش عاليسسه پژوهش و برنامهمؤ
هاي علمي دبيرخانه كميته زلزله شوراي پژوهش

 كشور
1 10/0 

 10/0 1 مديريت و بازرگاني دبيرخانه كميسيون اقتصاد، 88/0 9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 10/0 1 تحقيقات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي علوم، 78/0 8 سازمان برنامه و بودجه

 10/0 1 تحقيقات و فناوري دفتر امور پژوهشي وزارت علوم، 78/0 8 وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 68/0 7 مركز سياست علمي و پژوهشي
ريزي و نظارت دفتر تلفيق برنامه معاونت برنامه

 راهبردي
1 10/0 

 10/0 1 دفتر روابط عمومي كميسيون انرژي اتمي پاكستان 39/0 4 ي علمي كشورهادبيرخانه شوراي پژوهش

 10/0 1 وابسته به يونسكو ساالندفتر سوادآموزي بزرگ 39/0 4 تحقيقات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي علوم،

 29/0 3 فرهنگي يونسكو -سازمان علمي
خانه علوم المللي وزارتعلمي بينهاي دفتر همكاري

 قات و فناوريتحقي
1 10/0 

 10/0 1 سازمان انرژي اتمي ايران 19/0 2 دفتر مطالعات صنايع دفاعي

 10/0 1 آموزش و ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات، 19/0 2 سازمان سنجش آموزش كشور

 19/0 2 شركت متن نيرو
زيست امور محيط زيست درسازمان حفاظت محيط

 انساني
1 10/0 

 10/0 1 شناسي كشور، تهرانسازمان زمين 19/0 2 فرهنگيشوراي عالي انقالب 

 10/0 1 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 19/0 2 فرهنگستان علوم جمهوري اسالم ايران

 10/0 1 شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران 19/0 2 رساني و خدمات علمي جهاد سازندگيمركز اطالع

 10/0 1 شبكه دوم صدا و سيما 19/0 2 مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري

يابي آموزشي مركز مطالعات، تحقيقات و ارزش
 سازمان سنجش آموزش كشور

 10/0 1 شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 19/0 2

مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي 
 زيستي

 10/0 1 شوراي فقه آمريكاي شمالي 19/0 2

 10/0 1 فرهنگستان ملي آمريكا 19/0 2 ساني علوم و فناوري شيرازراطالعاي مركز منطقه

 10/0 1 كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 19/0 2 ها و مراتعتحقيقات جنگل مؤسسه

گذاري، مديريت و نوآوري سسه مطالعات سياستمؤ
 سينا

 10/0 1 كميسيون بيوتكنولوژي 19/0 2

 10/0 1 نعتكميسيون ص 19/0 2 انجمن فيزيك ايران

 10/0 1 كميسيون علوم انساني 19/0 2 پژوهشكده مطالعات و تحقيقات تكنولوژي

 10/0 1 انيستيتو پاستور 19/0 2 پژوهشگاه صنعت نفت

 10/0 1 آكادمي فقه سازمان كنفرانس اسالمي 19/0 2 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 10/0 1 هاي علمي صنعتي ايرانهشپژو 10/0 1 كميسيون ملي يونسكو در ايران

 10/0 1 پژوهشكده انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي 10/0 1 گوتينگن آلمان

 10/0 1 پژوهشكده تاريخ و فلسفه علوم 10/0 1 هاي دفاعيپژوهي علوم و فناوريمركز آينده

 10/0 1 پژوهشكده تعليم و تربيت 10/0 1 المللي فيزيك نظريمركز بين

 10/0 1 پژوهشكده توسعه تكنولوژي 10/0 1 قات مخابرات ايرانمركز تحقي

ها از مدرسه عالي معدن شناسي نوآوريمركز جامعه
 پاريس

 10/0 1 پژوهشكده پژوهشگاه مطالعات فناوري 10/0 1
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 درصد خام فراواني سایر مراكز علمي و پژوهشي درصد خام فراواني ژوهشيسایر مراكز علمي و پ

 10/0 1 پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري 10/0 1 مركز سياست علمي و پژوهشي

 10/0 1 پژوهشگاه پليمر ايران 10/0 1 عمركز مطالعات صنايع دفا

هاي فناوري و نوآوري رياست مركز همكاري
 جمهوري

 10/0 1 هاي بنياديپژوهشگاه دانش 10/0 1

 10/0 1 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 10/0 1 معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 10/0 1 پژوهشگاه مواد و انرژي 10/0 1 وزارت كشاورزي -سسه اصالح و تهيه نهال و بذر مؤ

 10/0 1 ريزي و توسعهعالي پژوهش در برنامه مؤسسه 10/0 1 ريزيآموزش و پژوهش مديريت و برنامه مؤسسه

 10/0 1 مطالعات و تحقيقات فرهنگي مؤسسه 10/0 1 المللي تفكر اسالمي در هرندانمؤسسه بين

 10/0 1 تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي مؤسسه
ملي مطالعات علم، تكنولوژي و توسعه در  مؤسسه

 هند
1 10/0 

 10/0 1 موج آفرينش تهران مؤسسه 10/0 1 تحقيقات تكنولوژي مؤسسه

 10/0 1 درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، 10/0 1 سازي رازيمؤسسه تحقيقات واكسن و سرم

 10/0 1 وزارت معادن و فلزات 10/0 1 عالي بانكداري ايران مؤسسه

 22/24 249 مجموع

میزان همكاري پدیدآوران در نگارش مقاالت  .6

 فصلنامه رهیافت چه اندازه بوده است؟

نويسنده  1028مقاله با همكاري  760در مجموع 

كه بيشترين  دهدمي نشان (1)منتشر شده است. شكل 

صورت گروهي توسط دو نويسنده مقاالت ارائه شده به

درصد( را به خود  16) وان مقالهعن 113پديد آمده كه 

درصد از مقاالت حاصل  شش اختصاص داده است.

همكاري  دو درصد با مقاله(، 46) همكاري سه نويسنده

 مقاله(و تنها يك درصد مقاالت 13سنده )چهار نوي

ر ساي حاصل همكاري بيش از چهار نويسنده بوده است.

 ملمقاله( را شا 579درصد ) 76مقاالت، تك نويسنده و 

 شود.مي

 

 
 آورندگان در نگارش مقاالتتوزیع فراواني همكاري پدید -1كل ش

تك نويسنده

76%

دو نويسنده

16%

دهسه نويسن

6%

چهار نويسنده

2%

بيش از چهار 

نويسنده

0%
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لیفي و از نظر تأ نوع مقاالت فصلنامه رهیافت. 7

 بودن چگونه بوده است؟اي ترجمه

ليف از ترجمه نشان داده است كه سهم تأها بررسي

آمده  به دستهاي داده مبنايبسيار بيشتر بوده است. بر

مقاله توليد شده در  760، از (2)شكل  و با توجه به

ترجمه  مقاله 114ليف و عنوان مقاله تأ 646، فصلنامه

 بوده است.

 
 به مقاالت تالیفي نسبت میزان مقاالت ترجمه شده -2شكل 

میزان توزیع مآخذ مقاالت فصلنامه رهیافت از نظر  .8

 زبان منابع اطالعاتي به چه صورت بوده است؟

تعداد منابع فارسي و انگليسي  ،با بررسي مقاالت

به مقاالت فصلنامه  مورد استفاده و نيز ميزان مآخذ

ميانگين تعداد منابع انگليسي و  استخراج شده است.

ده شده در كل شمارگان چاپ شده فارسي استفا

منبع براي هر مقاله است.  61/6و  26/14ترتيب به

به مقاالت فصلنامه  مآخذهمچنين ميانگين ميزان 

زم به ذكر است كه ال منبع براي هر مقاله است. 53/6

منبع عربي، فرانسه و آلماني  1و  5، 24به ترتيب تعداد 

ها نه كه به علت تعداد كم آدر متن مقاالت وجود داشت

فارسي و هاي و تنها زبانه است از بررسي حذف گرديد

 اند. انگليسي بررسي شده

ك در پراكندگي موضوعي مقاالت و نوع مدر. 9

 فصلنامه رهیافت به چه صورت بوده است؟

 (،9)جدول  شده، بنابره بررسيمقال 760از مجموع 

 ژه بهمقاالت وي مقاالت متعلق به دستهتعداد بيشترين 

 .است درصد 29با سهم  و مقاله 221تعداد 

 فصلنامه رهیافت موضوعي و نوع مدارك بنديدسته – 9جدول 

 درصد خام فراواني موضوع مقاله ردیف صد خامدر فراواني موضوع مقاله ردیف

 2 16 وريتوسعه و صنعت و فنا 10 29 221 مقاالت ويژه 1

 1 9 تحقيقات در جهان 11 6 42 مقاالت 2

 2 14 رساني علميسنجي و اطالععلم 12 10 73 آموزش و پژوهش 3

 2 12 پرور جهانبنيادهاي نخبه 13 6 45 گزارش 4

 2 12 تكنولوژي و توسعه 14 6 42 ري نوپژوهش و فناو علم، 5

 1 10 گزارش ويژه 15 4 30 سياست علمي 6

 1 10 معرفي بنيادهاي علمي 16 4 30 علم و جامعه 7

 1 8 تحقيقات در ايران 17 3 23 پرور ايران و جهانبنيادهاي نخبه 8

 20 151 ساير 18 2 12 هاديدگاه 9

  760 مجموع
 

15%

85%

ترجمه
تاليف
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ت فني و سطح دسترسي وضعیت ظاهري و كیفی .10

 فصلنامه رهیافت چگونه بوده است؟ به

 درستمربوط به درج عنوان كامل و هاي لفهمؤ

 درج دوره، درج آرم مجله روي جلد، مجله روي جلد،

 روي جلد،شاپا و فهرست مقاالت  نوبت انتشار، شماره،

كيفيت خوانايي و واضگ بودن چاپ محتويات و روي 

ايي آربا اندازه صفحه و صفحه دازه فونتمطابقت ان جلد،

مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه  مناسب،

 فصلنامه از اين جهات در شرايط مطلوبي قرار دارد.

به بعد بهبود يافته است.  6وي جلد از شماره طراحي ر

 بهجن سه از فصلنامه مقاالت به آزاد دسترسي وضعيت

 ائهار فرمت ب،و طريق از مقاالت كامل متن به دسترسي

 قرار توجه مورد سايت،وب از مجله برخورداري و مقاالت

 تايجن ،اطالعاتيهاي پايگاه بررسي از پس. است گرفته

 االتمق افديپي فايل به رايگان دسترسيكه  داد نشان

 شورك علمي سياست تحقيقات مركز سايتوب طريق از

 بلقا مركز اين نشريات قسمت در( 58 تا 1هاي شماره)

 اطالعات بانك در عضويت با همچنين .است بازيابي

 مجالت پايگاه و (54 تا 6هاي شماره) كشور نشريات

 وجه پرداخت و( 58 تا 21هاي شماره) نور تخصصي

 .داشت دسترسي مقاالت افديپي نسخه به توانمي

 الوهع نور تخصصي مجالت پايگاه كه است ذكر به الزم

 در نيز را مقاالت الامتيچا فايل ،افديپي فايل بر

 .دهدمي قرار اختيار

 گیرينتیجهبندي و جمع -9

دهد كه ميزان مشاركت مي نتايج پژوهش نشان

ش بي، حسب جنسيتپديدآورندگان در ارائه مقاالت بر

كه اند درصد نويسندگان مقاالت مرد بوده هشتاداز 

درصد( و  18) معرف پايين بودن ميزان مشاركت زنان

ميانگين  رنگ مردان در تهيه مقاالت است.پرنقش 

تعداد مقاالت منتشر شده در هر شماره از فصلنامه 

توان گفت فصلنامه از نظر تعداد مي بوده است. 1/13

، مقاالت منتشر شده در وضعيت مطلوبي قرار دارد

نامه تعيين اعتبار مربوط به آيين 2-4چراكه طبق ماده 

كم دستاز نشريه بايد هر شماره  نشريات علمي كشور،

مدرك به چاپ  760مقاله باشد. تعداد  داراي شش

منبع  2515منبع التين و  5168رسيده كه داراي 

درصد  33مآخذ فارسي ، . از نظر زبان مآخذاست فارسي

ز امآخذ التين بيشتر است كه  درصد 67و مآخذ التين 

 گرداد محمدي و با نتيجه تحقيقات مآخذ فارسي بوده و

 (، مطابقت دارد.1386)

 114 مدرك تأليف، 566مدرك موجود  760از 

معرفي مدرك  25مدرك گزارش و  55 ،مدرك ترجمه

پديدآور به چاپ رسيده است. 1028و نقد كتاب توسط 

عنوان مقاله منتشر شده  760الزم به ذكر است كه از 

ترجمه بوده كه تعداد  (درصد 15مورد آن ) 114تنها 

مقاالت  ،58تا  28ز شماره قابل توجهي نيست. ا

يك مقاله  31متوقف شده و تنها در شماره اي ترجمه

نامه آيين 4-5شود. طبق ماده مي ديدهاي ترجمه

 -مي كشور، نشريه علميتعيين اعتبار نشريات عل

درصد مقاالت خود را به  سيتواند بيش از ترويجي نمي

ساير نشريات اختصاص ترجمه مقاالت چاپ شده در 

ر نامه ديينتر از حدي است كه آو اين ميزان پاييندهد 

 .[7و  6نظر گرفته است ]

، (1393) نياز نظر ابراهيمي ميالجردي و رياحيا

ت ليف و ارائه مقاالنويسندگان گرايش بيشتري به تأ

ذيرش يشتر به پپژوهشي دارند و سياست فصلنامه نيز ب

ار شانت زيرا ليفي و پژوهشي است،و انتشار مقاالت تأ

وامل مهم در اخذ و حفظ مقاالت پژوهشي اصيل از ع

 پژوهشي براي مجالت تخصصي به شمار -اعتبار علمي

نامه لت تحريريه فصآيد. فاضل الريجاني )عضو هيأمي

 لف وترين مؤمقاله تأليفي فعال 13رهيافت( با چاپ 

ترين فعالاي مقاله ترجمه هشتهمچنين با چاپ 

ت علمي بيشترين و هيأنويسندگان عض .است مترجم

 اند.فعاليت را در توليد مدارك اين فصلنامه داشته

از پژوهش خود گيري ( نيز در نتيجه1387مقصودي )
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ان نويسندگ ،«پيام كتابخانه»دريافت كه در فصلنامه 

 واند داراي مدرك كارشناسي ارشد بيش از بقيه بوده

  اند.ت علمي قرار گرفتهپس از آن اعضاي هيأ

از آن است كه ميزان مشاركت  حاكي شواهد

اعضاي هيأت علمي  آموختگان كارشناسي ارشد ودانش

استادياري در ارائه مقاالت علمي بيش از ساير  با رتبه

 و مدارك علمي ديگر بوده است.ها نويسندگان با رتبه

الت ر مقاتواند به اين دليل باشد كه بيشتمي اين امر

شود كه مي استخراجها نامهكارشناسي ارشد از پايان

-و مراكز علميها دانشگاه اند.توسط اساتيد هدايت شده

ي همكار در ارائه مقاالت به فصلنامه، پژوهشي بسياري

هاي دانشگاه، توان گفت كه در كلمي اما ،اندداشته

دولتي و از آن ميان دانشگاه تهران بيشترين سهم 

 ادهمشاركت علمي با فصلنامه را به خود اختصاص د

شايد بتوان گفت به اين دليل است كه سردبيران  است.

مختلف دانشيار و استاد دانشگاه هاي اين مجله در دوره

سنجي و استاد عضو هيأت علمي و گروه علم، تهران

مقاله  760 اند.مركز تحقيقات سياست علمي كشور بوده

منتشر شده در فصلنامه رهيافت، حاصل تالش علمي 

از مقاالت درصد  76ت كه بيش از اسنويسنده  1028

عنوان مقاله با همكاري دو  113تك نويسنده و تنها 

 اند.داشته مقاله بيش از سه نويسنده 60نويسنده و 

 محموديهاي نتيجه پژوهش حاضر منطبق با يافته 

له علمي حوزه علم ( در بررسي پنج مج1387) و اخوتي

ند كه اهها مطرح كردآن شناسي است.اطالعات و دانش

درصد مقاالت به صورت فردي نوشته شده  85بيش از 

فصلنامه رهيافت به موضوع آموزش و پژوهش  است.

درصد مقاالت را در اين حوزه  دهاهميت بيشتري داده و 

كيفيت فني و امكان  موضوعي منتشر كرده است.

دسترسي به مقاالت يك مجله تخصصي از معيارهاي 

  يدآمي كشور به حسابتعيين اعتبار نشريات علمي 

 [. 7و  6]

دسترسي به  برايبا توجه به آنكه تمهيدات الزم 

ه ي بنسخه چاپي فصلنامه فراهم شده و امكان دسترس

سايت فصلنامه و با متن كامل مقاالت از طريق وب

 اطالعاتي مختلف وجود دارد،هاي مراجعه به پايگاه

ر د مقاالت فصلنامهتوان گفت كه در دسترس بودن مي

كيفيت فني چاپ فصلنامه نيز  سطگ مطلوبي قرار دارد.

 از معيارهاي قابل توجه در ارزيابي نشريات به حساب

آيد. اين فصلنامه معيارهايي را كه براي آرايش جلد مي

 رعايت كرده است. ،و كيفيت فني فصلنامه وجود دارد

توان گفت مي در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش

رهيافت سير صعودي داشته و توانسته خود  كه فصلنامه

كند و به تقويت و توسعه را به مرزهاي مطلوب نزديك 

 جانبه و عميق حوزه سياست علم و فناوري بپردازد.همه

ه مه توجشود سردبير فصلنامي با اين حال پيشنهاد

شود يم صورت گروهي نوشتهبيشتري به مقاالتي كه به

پژوهشي مشترك هاي اليتكه انجام فعچرا د.مبذول دار

شود كه اين امر از ميمنجر  به افزايش كيفيت مقاالت

و ها دانشگاه .است اهميت و ضرورت خاصي برخوردار

ركت كمتري در نگارش مراكز تحقيقاتي علمي كه مشا

با ساير  ميزان همكاري علمي خود را اند،مقاالت داشته

صورت مجالت علمي نيز مورد ارزيابي قرار دهند و در 

 هايتمهيداتي نظير برگزاري كارگاهها وجود كاستي

 نهادپيش. در نظر بگيرند نويسي و غيرهآموزشي مقاله

شود ساير نشريات در حوزه سياست علم و فناوري مي

د و نتايج آن با وضعيت اين نسنجي شوتحليل كتاب

 و دشوبهتر مقايسه گيري منظور نتيجهبه فصلنامه

 االت فصلنامه رهيافت در وبگاه علوماستناد به مقميزان 

(ISI.مورد بررسي قرار گيرد ) 

 منابع  

تحليل محتواي مقاالت » (.1376). سعيد مليگ،[ 1]
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نامه پايان. «1374-1370هاي منتشر شده در سال

 دانشگاه علوم پزشكي ايران، كارشناسي ارشد،

 تهران.
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Abstract  

The aim of the present study was the quantitative analysis of 58 articles from Rahyaft Journal. 

Analytical-descriptive method and bibliometric analysis were adapted. The study population included 

all documents of Rahyaft Journal since their publication (1992) to spring-summer of 2015. The results 

indicatea low cooperation of female (18%) and high cooperation of male (81%) in providing articles. 

Tehran University had the greatest scientific cooperation with this journal. The average of published 

articles in each issue was 13.1. Citation to English articles and resources was at the highest level among 

various resources. 760 documents were published among which 5168 were Farsi and 2515 were 

EnglishAmong 760 documents, 566 authorship, 114 translation, 55 reports and 25 introduction and 

criticism of book were published by 1028 people. Fazel Larijani was the most active author as well the 

most active translator by publishing 13 articles and 8 translated articles. The faculty members were 

among the most active authors in creating the documents of this journal.  

Keywords: Rahyaft Journal, Bibliometric Analysis 
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