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 1377-1397های رهیافت بین سال سنجی فصلنامهو علم سنجیکتابتحلیل 
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 چکیده

است. پژوهش  شده انجام 1377 -1397 هايسال بین رهیافت فصلنامه سنجیعلم و یسنجکتاب تحلیل باهدفپژوهش حاضر 
-1377از سال  منتشرشدهتمام مقاالت  یبررس موردسنجی است. جامعه آماري و علم یسنجکتابحاضر از نوع توصیفی با رویکرد 

 .است 1397تا زمستان  1394و رد شده از بهار سال  1397
خوبی را نشان  نسبتاًوضعیت پذیرش  درصد بوده است که 38دهد که نرخ پذیرش کلی در فصلنامه رهیافت حدود نشان می هایافته
ایش نویسندگان در زمینه علم و فناوري، . گري از مقاالت مروري نیستندترویجی این فصلنامه، تعداد -رتبه علمی باوجوددهد. می

اي مدیریتی و علم هدیدگاهی بوده است و بیشتر مقاالت رد شده نیز در زمینه -هاي علمیها و تحلیلتحلیل کارکردها، بیان مدل
را به  شده یرفتهپذ هايت علمی کشور بیشترین تعداد مقاله. دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات سیاساندبودهشناسی اطالعات و دانش

رشته مختلف موضوعی در سطح مناسبی است. وضعیت  8در بین اعضاي هیئت تحریریه با  ايرشتهینباند. تنوع خود اختصاص داده
( و 53/64ضعیف دانست. نویسندگان مقطع دکتري ) توانیمخوب است ولی انتشار چاپی آن را  نسبتاً چاپ الکترونیکی فصلنامه 

 44از منابع فارسی،  درصد 43اند. حدود را تولید کرده( بیشترین تعداد مقاله 62/29 جمعاًو کارشناسی ارشد )دانشجویان دکتري 
 موردنوع منابع نیز، مقاله بیشترین منبع  نظر ازهاي عربی، آلمانی و غیره بوده است. زبان ماندهیباقدرصد  13انگلیسی و  درصد

 نویسندگان است. استفاده

 .فصلنامه رهیافت، نشریهی، سنجکتابسنجی، تحلیل تحلیل علم ها:کلیدواژه

 مقدمه
علام و افازایش  روزافزونبا پیشارفت داناش و تولیاد 

 هاگروه، هادانشگاهعلمی  تولیدات رزیابیهاي علمی، ارقابات
هاي پژوهشی تبادیل باه یکای از موضوع يهاسازمانو 

                                                           
1.S.poroushasb@shirazu.ac.ir                                                                                                                   نویسنده عهدهدار مکاتبات  
 

 

 

 

 

 سنجی. علمضرورتی انکارناپاذیر شاده اسات و یزبرانگچالش

 خود دامنه گستردگی دلیل به که است ايرشتهیانم ايحوزه

 يهاجنبه تمام با و کرده بررسی را موضوعات از وسیعی طیف
 ارزشیابی این دارد. سروکار علمی تحقیقات و علوم کمی
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 شودیمعلوم محسوب  پیشرفت و توسعه مهم عوامل از کمی

 به انسانی و مالی منابع از را وريبهره بیشترین تواندمی و

و  مدارک توانمی سنجیعلم روش با باشد. داشته دنبال
 و هادانشگاه کشورها، نویسندگان، ،یرگذارتأث مقاالت

 .]1[علم را مشخص کرد  تولید در کنندهمشارکت مؤسسات
 بر روي جهان سراسر در هاي بسیاريبررسی و پژوهش

 است. شده انجامهاي مختلف حوزه در مجالت و نشریات

 علمی تولیدات عملکرد هایی که براي مشخص کردنبررسی

 در جهت پیشنهادهایی ارائه براي فعالیت نشریات مرور و

 این راستا، در است. پذیرفته انجام بهبود آن نشریات و توسعه

بررسی  سنجی، روش دیگري برايعالوه بر روش علم
 عنوانبهکه  گیردیمقرار  استفاده موردپژوهش  کلی وضعیت
 به یسنجکتاب مطالعات شود.شناخته می یسنجکتابروش 

 علمی در نشریات شده منتشر پژوهشی مقاالت بررسی

 گیرياندازه علمی، از تولیدات مطالعات این پردازد که درمی

 هايپژوهش فراوانی شود تا مشخص آیدمی عمل به کمی

 روند عملکردي و رشته علمی، نویسندگان نهاد، کشور، هر

 را هاییچه زمینه پژوهشگران است. چگونه هاآناز  هرکدام

 غفلت مورد هاییچه زمینه و گزینندبرمی خود پژوهش براي

 .]1[است  شده واقع
مجاري انتشار علوم متخصصان را به هم  عنوانبهمجالت 

نمایند و دو نقش اجتماعی تولید علوم و ارتباط متصل می
بررسی روند  یجهنت در .]2[دهند علمی را به هم پیوند می

، نویسندگان پرکار و مواردي از مدهآ دستبهعلمی، جایگاه 
لی تواند نشریات را در راستاي ارتقاي سطح فعاین قبیل می

 تر یاري دهد.گاه شایستهبه جای
 یپژوه یاستسرویکرد رهیافت با  ترویجی -علمی فصلنامه
علم، فناوري و نوآوري و با اهداف ارائه اطالعات  يهادر حوزه

هاي مختلف علم، توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه
ایجاد  ؛هاآنترین تحوالت در فناوري و نوآوري و تازه

، فناوري و نوآوري علم هايها در حوزهپژوهش هماهنگی در
رسانی در ؛ اطالعهاآنو تقویت  هاپژوهشو پشتیبانی از این 

هاي پژوهشی و ترین فعالیتترین مسائل؛ تازهخصوص عمده
علوم و  گذاريیاستسجدیدترین آثار نشر یافته در حوزه 

به رشد و نهادینه شدن فرهنگ کمک هاي گوناگون؛ پژوهش
                                                           
1. ISC 

ي در جامعه از طریق انتشار و نوآورعلمی و روحیه پژوهش 
هاي علم، فناوري و و متون اطالع بخش در حوزه هامقاله

مرکز تحقیقات سیاست  یازيامتصاحببه  80نوآوري از دهه 
. این نشریه به ]3[ علمی کشور به کار خود ادامه داده است

پژوهشی -به مجله علمی 1385در سال  سال یکمدت 
ترویجی بوده است. -علمی ايیهنشرهمواره  بعدازآنتبدیل و 

است ولی  ییریافتهتغهاي متمادي هیئت تحریریه آن در سال
نفر عضو داشته است. پایگاه استنادي  15الی  10همواره بین 
نمایه کرده و  1387این فصلنامه را از سال  1جهان اسالم

اعالم نموده است  توجه قابلضریب تأثیر این فصلنامه را 
]4[.  

 از یشپبنابراین با توجه به ساختار و اهداف این فصلنامه که 
ذکر شد، الزم است تا موضوعات اساسی، مطالعات،  این

نویسندگان، هیئت تحریریه، جریان تولید و کیفیت انتشار 
و بررسی قرار گیرد. میزان  بحث موردچاپی و الکترونیکی آن 

آن مشخص  شده یینتعیابی به اهداف و نیل به رسالت دست
مناسب راهکاري براي آن شود و در صورت عدم عملکرد 

 .تعیین شود
پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی نرخ پذیرش 
مقاالت در فصلنامه رهیافت، تعیین نوع اغلب تولیدات علمی 

، تعیین 1397تا  1377هاي فصلنامه رهیافت بین سال
مه رهیافت در هاي منتشرشده در فصلنامیانگین تعداد مقاله

هر شماره و سال، مشخص کردن بیشترین میزان گرایش 
شده و رد شده،  موضوعی نویسندگان در مقاالت پذیرفته

مشخص کردن موسساتی که بیشترین تعداد مقاالت پذیرفته 
اند، تعیین تعداد کل نویسندگان شده و رد شده را داشته

و میزان  1397تا  1377شده در بازه زمانی  مقاالت پذیرفته
مشارکت آنها، بررسی وضعیت علمی اعضاي هیئت تحریریه 

)چاپی و  تعیین وضعیت انتشار فصلنامه و و نویسندگان

 .الکترونیکی( بپردازد

 پژوهش نهیشیپ

در پژوهش خود با عنوان  1396بیک و همکاران در سال صمد
پژوهشی یافته  -تحلیل محتوایی و استنادي مجله علمی»

« 1394تا  1390هاي دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال
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 بر اساسپرداختند.  شده ذکربه تحلیل محتوایی مجله 

اصیل  صورتبهدرصد از مقاالت  8/95، هاآنهاي یافته
یشترین وابستگی سازمانی نویسندگان نیز با هستند که ب

، مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مقاالتدرصد از کل  8/53
است  شده محاسبهسال  38/8منابع  عمریمهنلرستان است. 

است  شده هیتوصو تعادل در وابستگی سازمانی نویسندگان 
]5[. 

تحلیل »در پژوهش خود با عنوان  1395مند در سال بهره
 یسنجکتاببه تحلیل « فصلنامه رهیافت یسنجکتاب

شماره  56فصلنامه رهیافت پرداخته است. وي با بررسی کمی 
 بر اساساست.  یافته دستاز این فصلنامه به نتایجی 

هاي این پژوهش، مشارکت زنان کمتر از مردان بوده و یافته
را به خود  شده یرفتهپذدانشگاه تهران بیشترین تعداد مقاالت 

 منتشراختصاص داده است. همچنین میانگین تعداد مقاالت 
 نسبتاًعدد بوده است که حجم  1/13در یک شماره،  شده

 .]6[دهد باالي مقاالت در یک شماره را نشان می
در پژوهش  1393ریزي در سال و اشرفی نجفی زاده یمانسل

 در شده منتشر کتاب نقد مقاالت ارزیابی»خود با عنوان 

به روش « 1مدل بر اساس کلیات :ماه کتاب مجلۀ
استاندارد به بررسی  وارسی سیاهۀو با استفاده از  یسنجکتاب

 کتاب مجلۀ در شده منتشر فارسی کتاب نقد تمام مقاالت

اند. عنوان مقاله پرداخته 76، شامل 1390سال  در کلیات :ماه
ساختار هاي این پژوهش، میانگین توجه به بر اساس یافته

 و تحصیلی مقطع جنسیت، بین ظاهري مجله پایین است و
هاي نقد کتاب نمره شاخص میانگین ونقادان  تحصیلی رشتۀ

 توجه. همچنین ندارد وجود معناداري در این مجله تفاوت

 به متوسط نگارشی مجله و محتوایی هايیژگیو به ناقدان

 طوربهظاهري آن  هايیژگیو به کهیدرصورتاست؛  باال
  .]7[کافی توجه نشده است 

پژوهش »در پژوهش خود با عنوان  1393در سال  پورارسطو
رویکردي  شناسی:و دانشسنجی نشریات علم اطالعات 

نشریه  10در  منتشرشدهروش شناسانه به مقاالت پژوهشی 
نشریه منتخب حوزه علم  10تمامی مقاالت « علم اطالعات

مقاله(  2118شماره و  211شناسی کشور )اطالعات و دانش
کرده است.  با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسیرا 

                                                           
1 BREM 

)دارا بودن چهار بخش  «ایمراد»هاي پژوهشگر شاخص
بر قرار داده است.  توجه مورد( را مقدمه، روش، نتایج و بحث

ماهیت  هاآناز  %57مقاله، بیش از  2118از ، هایافته اساس
، تعداد این مقاالت موردنظرو در بازه زمانی  رندپژوهشی دا

همواره رشد داشته است. همچنین تعداد مقاالتی که 
 %3کنند، کمتر از از ساختار ایمراد پیروي نمی یطورکلبه

، روش پیمایشی توجه مورداست. بیشترین روش پژوهشی 
( است. 597( با استفاده از پرسشنامه )فراوانی 662)فراوانی 

هاي تی، مجذور کا و همبستگی پیرسون به همچنین آزمون
 منتشرآماري در مقاالت  يهاآزمونترتیب از کاربردترین 

 .]8[ باشندمی شده
در پژوهش  1393نیا در سال ابراهیمی میالجردي و ریاحی

طالعه کمی و کیفی مقاالت فصلنامه م»خود با عنوان 
هاي عمومی از سال رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

را بررسی  شده ذکرشماره از فصلنامه  18« 1391-1387
 شده منتشرها، میانگین تعداد مقاالت یافته بر اساسنمودند. 

بوده است. میزان مشارکت زنان  7/7در هر شماره از فصلنامه 
از مردان کمتر و دانشگاه تهران بیشترین تعداد تولیدات علمی 

پذیرش مقاالت،  زمانمدترا داشته است. در رابطه با 
ماه توسط  2ا  3بیشترین تعداد مقاالت در فاصلۀ زمانی 

لنامه از نوع . بیشترین مقاالت فصاندشده یرفتهپذفصلنامه 
اند. استناد به مقاالت و منابع التین بیش از پژوهشی بوده

 .]9[است  شدهیابیارزسایر انواع منابع 
پژوهش  در 1392قاضی نوري، روشنی، رضایی نیک در سال 

تکامل و علم و فناوري:  یاستباسسال  5»خود با عنوان 
به « توسعه نظري فصلنامه سیاست علم و فناوري

بررسی وضعیت فصلنامه سیاست علم و فناوري 
نرخ پذیرش ، هاآن هايیافته بر اساساند. پرداخته

است  آمدهدستبه درصد 5/16 مقاالت فصلنامه معادل
بیشترین  .که نشان از نرخ پائین پذیرش مقاالت دارد

فصلنامه را  مشارکت در تولید و انتشار مقاالت
. همچنین، اندداشتهدرصد  80نویسندگان مرد با 

بیشترین سهم در انتشار مقاالت فصلنامه را  هادانشگاه
واقع در شهر  يهادانشگاهو در این میان  اندداشته

. انددادهتهران بیشترین سهم را به خود اختصاص 
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استراتژي  ازنظرپژوهش از نوع کاربردي،  یريگجهت
هدف تحقیق توصیفی بوده  ازنظرتحقیق پیمایشی و 

 .]10[است 
در پژوهش خود با  1389علیجانی و کرمی در سال 

در پایگاه  یسنجکتابمطالعه وضعیت »عنوان 
به بررسی « (1968-2007اطالعاتی آي. اس. آي )

جود در پایگاه آي. اس. آي وهاي مداده یسنجکتاب
 57/2گانزل با  هاآن هايیافته. بر اساس اندهپرداخت

درصد  8/4درصد پرکارترین نویسنده، دانشگاه لیدن با 
سازمان دولتی و  ینترمهماز سهم تولید مقاالت، 

درصد سهم از تولید علمی  8/26آمریکا با  متحدهیاالتا
. همچنین این اندشدهییشناساکشور  ینترمهم عنوانبه

تلقی  یافتهتوسعهرا اصطالحی  یسنجکتابپژوهشگران 
 .]11[ کنندیم

 بررسی»در پژوهش خود با عنوان  1389بتولی در سال 

 علمی مجله مقاالت گروهی مشارکت و استنادات میزان

 مجله به تحلیل مقاالت« علوم دانشگاه پژوهشی

 يهاهروموممُ )فیض( طی کاشان علوم پزشکی دانشگاه
پرداخته است و در این راستا، از قانون  1387-1381

هسته استفاده نموده است.  مقاالتبرادفورد براي تعیین 
 به استناد هاي این پژوهش، روندیافته بر اساس

 و بیشتر فارسی مجالت التین و هايمجالت، کتاب
 وي مجالت را .است شده کمتر فارسی هايکتاب

 مجراي ینترمهم عنوانبه انگلیسی را مجالت یژهوبه
  .]12[کرده است  معرفی تخصصی اطالعات کسب

در پژوهش خود با عنوان  1387ابراهیمی در سال 
بین  1سنجیعلم المللیینببررسی عملکرد مجله »

المللی به بررسی مجله بین« 1990-2006هاي سال
هاي این یافته بر اساسسنجی پرداخته است. علم

است  منتشرشدهنوع مدرک در این مجله  11پژوهش، 
دهند. آلمان از آن را مقاالت تشکیل می 88که حدود %

 منتشرشدهبیشترین تعداد تولید مقاله را دارد و مدارک 
استناد دریافت کرده  36/4متوسط  طوربهدر این مجله 

                                                           
1. Scientomtrics 
2. Information Processing & Management Journal 

استناد  60مقاالت آن، حدود  ینر استنادترپُاست. 
 .]13[اند دریافت کرده

در پژوهش خود با  1387رضائیان و همکاران در سال 
بررسی روند چاپ و کیفیت مقاالت نشریه »عنوان 

علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله 
عنوان مقاله را  189« 1380-1385 يهاهروموممُ

قاالت، نویسنده درصد از م 2/31اند. در بررسی نموده
-اول از شهرستان رفسنجان بوده است که احتمال بومی

از مقاالت ذکر  6/47آورد. نوع %گزینی را به نظر می
میانگین تعداد  ازلحاظ شده مشاهدهنشده و تغییرات 

فارسی و انگلیسی بسیار زیاد است  هايیدهچککلمات و 
]14[. 

عنوان در پژوهشی با  2018عبدي و همکاران در سال 
پردازش اطالعات  مجله کتابشناختی تحلیل و یهتجز»

 مقاالت، ساالنه به بررسی توزیع «2و مدیریت
 همکاري، درجه نوشتن، الگوهاي مقاالت، يبندطبقه

 نهادهاي توزیع مقاالت، در مشارکت میزان بیشترین
استناد  تحلیل و مقاالت جغرافیایی توزیع مشارکتی،

پردازش اطالعات و  مجله 2015 تا 1980 دوره براي
، هاآن هايیافته بر اساساند. مدیریت پرداخته

بیشترین میزان مشارکت را داشته است.  متحدهیاالتا
 2010-2015 دوره به 1980-1985 دوره از همچنین

 برابر 3 در میان نویسندگان همکاري میزان
 .]15[است  یافتهیشافزا

در پژوهش  2013دلیري راد، رشیدي و کریمی در سال 
 انتشارات کتابشناختی وتحلیلیهتجز»خود با عنوان 

به « پایگاه آي.اس.آي در ترکیه و ایران یشناسسم
 شناسی در ایرانبررسی تمام تولیدات علمی رشته سم

 و 1178هاي این پژوهش، یافته بر اساساند. پرداخته
بازیابی  19931-2011 هايسال بین نشریه 2240

 از 25% از بیش نویسندگان از 2% از کمتراند که شده
ایران و ترکیه  کشور دو هر در یشناسسم مقاالت تمام

 دهدیم نشان تحلیل این اند.را به خود اختصاص داده
 به نسبت بهتر عملکردي ایران برتر شناسانسم که
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در  یسندگیهم نو اما؛ اندداشته ترکیه در خود همتایان

پس  .بیشتر است ترکیه يهاسازمان و محققان بین
 سال مایل باشند تا ایرانی نویسندگان کهیدرصورت
 خاورمیانه در یشناسسم مقاالت اول رتبه به 2025
 المللیینب انتشارات کیفیت و کمیت باید یابند، دست
  .]16[دهند  افزایش را خود

در پژوهش خود با  2008کومار و همکاران در سال 
به « سنجیمجله فیزیک: مطالعه علم -پارامانا»عنوان 

اند. بررسی یک مجله هندي در زمینه فیزیک پرداخته
 مقاالت، انواع نوشتاري، تأثیرگذار، الگوي عامل هاآن

به  وابسته مؤسسات نویسندگان، سازمانی همکاري
هاي رسی کردند. بر اساس یافتهغیره را بر نویسندگان و

 افزایش حال در ISI یرگذاريتأث ، عاملآمدهدستبه
هاي علمی در بین نویسندگان است. تمایل به همکاري

 85/21 ترتیب به مقاله هر در منابع تعداد و میانگین
 4/104و در مقاالت مروري این میانگین به  است
کل مقاالت از نویسندگان  چهارمیکرسد. همچنین می

 .]17[شود خارج از هند منتشر می
ش خود با عنوان هدر پژو 1999آرخپوف در سال  
به بررسی بیش از  «سنجی مجله نیچرتحلیل علم»

 1869 -1998 يهاهروموممُگزارش بین  300000
 شامل اطالعاتاین پژوهش همچنین است.  پرداخته
 علمی مقاالت و شیمی» تحلیلی زمینه در مجله چندین

نیز  1950-1999 طول در «پیتسبورگ يهاکنفرانس
هاي این پژوهش، شیمی یافته بر اساسشود. می

موضوعات است که نویسنده  ینترمهمکاربردي یکی از 
رشد آن  فرایندتوانسته است با رسم تغییرات روند آن، 

 .]18[ یابددررا 
از روش  ذکرشدههاي در بیشتر پژوهش یطورکلبه

 شدهیرفتهپذاست و مقاالت  شدهاستفاده یسنجکتاب
. از سوي دیگر، تعداد بسیار کمی اندشدهیبررستحلیل و 

به بررسی منابع و وضعیت انتشار  شده ذکراز مقاالت 
و  اندپرداختهچاپی و الکترونیکی مقاالت در یک نشریه 

هیئت تحریریه مجالت را بررسی نکرده و  کدامیچه
؛ اندندادهرا مورد تحلیل قرار  هاآنوابستگی سازمانی 

این پژوهش با بررسی مقاالت رد شده در کنار  بنابراین

و  شدهیرفتهپذمقاالت  یسنجعلمو  یسنجکتابتحلیل 
تحلیل وضعیت چاپی و الکترونیکی مقاالت پیشرو است 

 برداشته است. ذکرشده هايیشینهپو گامی فراتر از 

 هاو یافته روش
و  یسنجکتابپژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد 

تمام  یبررس موردسنجی است. جامعه آماري علم
و مقاالت  1397تا  1377مقاالت منتشر شده از سال 

. مقاالت است 1397تا زمستان  1394رد شده از سال 
از وبگاه فصلنامه رهیافت بازیابی شده و  منتشرشده

هاي گذشته این فصلنامه مقاالت رد شده از آرشیو سال
دریافت شده است. تحلیل مقاالت شامل دو بخش 
توصیفی و آماري است که وضعیت کمی و کیفی مقاالت 

شود. نرخ انتشار، نوع و زبان منابع در آن سنجیده می
اصلی و هیئت  ، نویسندگان، موضوعاتشدهیرفتهپذ

گیرد. تحلیل توصیفی قرار می یبررس موردتحریریه 
و تحلیل آماري  شدهانجامدستی  صورتبهمقاالت 

 شدهانجام 2017اکسل  افزارنرمپژوهش نیز توسط 
 است.

 از یک هر به گوییبهتر و پاسخ درک منظوربه
اکسل و آمار استنباطی  افزارنرماز  پژوهش، هايپرسش
توضیحات،  قالب در است. نتایج حاصل شده استفاده
 :است زیر شرح که به شده داده نمایش نمودار یا جدول

 نرخ پذیرش مقاالت در فصلنامه رهیافت چگونه است؟

تا زمستان  1377از بهار  شدهچاپتعداد کل مقاالت 
عنوان مقاله بوده است که اطالعاتی از  545، 1397

تعداد کل مقاالت رسیده به فصلنامه در دسترس نیست 
 .استاخیر در دسترس  چند سالو تنها اطالعات 

است و طبق  شده ثبتتعداد کل مقاالت  1394از سال  
عنوان مقاله به فصلنامه  49موجود،  يهاگزارش
درصد از  45عنوان یعنی حدود  22است که  شدهارسال

کل تعداد مقاالت  1395. در سال اندشده یرفتهپذ هاآن
عنوان  28عنوان مقاله بوده است که تنها  90 شده ثبت
 شده یرفتهپذ هاآندرصد از  31یعنی حدود  هاآناز 

 61 شده ثبت، تعداد کل مقاالت 1396است. در سال 
درصد  44عنوان آن یعنی حدود  27است که عنوان بوده 

تا  1397است. همچنین در سال  شده یرفتهپذ هاآناز 
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است که  شده ثبتعنوان مقاله  48پایان فصل زمستان 
 یرفتهپذ هاآندرصد از  66عنوان آن یعنی حدود  32

 است. شده
تا  1394عنوان مقاله رسیده از بهار  282، از یطورکلبه

است که  شدهیرفتهپذعنوان مقاله  107، 1397زمستان 
درصدي پذیرش در فصلنامه رهیافت را نشان  6/37نرخ 
، با توجه به یکسان نبودن نرخ یطورکلبهدهد. می

 توانیم، یبررس مورد يهاهروموممُپذیرش در طول 
کیفیت هر مقاله و  بنا برگفت که این فصلنامه 

پژوهشی خود مقاالت را بررسی نموده است  هايیتاولو
و پذیرش مقاالت در این فصلنامه روند ثابتی ندارد. البته 

 یتوجهقابلبا جهش  1397 افزایش نرخ پذیرش در سال
شی از کاهش مقاالت ورودي، تواند ناهمراه است که می

یه و غیر روند پذیرش، تغییر اعضاي هیئت تحریرتغییر 
 باشد.

دات علمی فصلنامه رهیافت بین بیشترین تولی

 از چه نوعی بوده است؟ 1397تا  1377های سال

در این بازه زمانی  منتشرشدههاي تعداد کل شماره
شماره بوده است که انواع مدارک  55( 1397-1377)

آورده شده است.  1آن به تفکیک در جدول  شده منتشر
شناسی پژوهش الزم به ذکر است که مقاالتی که روش

پژوهش محور بوده یا نویسنده در راستاي پاسخ  هاآن
پژوهش از رویکرد پژوهش محور استفاده  سؤاالتبه 

 شده گرفتهمقاله پژوهشی در نظر  عنوانبهکرده است، 
ترجمه سردبیر یا است. همچنین نامه به سردبیر، 

مربوط به  هايمقاله عنوانبهمقاالتی از این قبیل 
 است. شده گرفتهسردبیر در نظر 

 به تفکیک سال  منتشرشده( انواع مدارک 1 جدول

 1393تا 1377از سال  

 سال مقاالت مروری سایر مقاالت کل مقاالت

23 1 22 1377 

24 2 22 1378 

21 1 20 1379 

39 8 31 1380 

20 3 17 1381 

23 0 23 1382 

26 0 26 1383 

23 2 21 1384 

23 5 18 1385 

22 2 20 1386 

20 0 20 1387 

14 0 14 1388 

13 5 8 1389 

9 4 5 1390 

24 14 10 1391 

14 4 10 1392 

14 2 12 1393 

 
 ینکها وجود باشود، مشاهده می 1جدول که در  طورهمان

ترویجی است؛ تعداد  -اي علمیفصلنامه رهیافت فصلنامه
شود. این در آن دیده می یتوجهقابلمقاالت علمی پژوهشی 
و نتایج  اندیافته انجامهاي پژوهشی مقاالت بیشتر با روش

یا  یدتائهاي اطالعاتی خاصی را مدل هاآناز  آمده دستبه
(، 1جدول )جدول نمایند. همچنین با توجه به همین تکذیب می

نسبت به  یطورکلبهگفت که تعداد مقاالت پژوهشی  توانیم
ده سال اخیر رو به افزایش بوده است اما پذیرش مقاالت از روند 

در این  مطالعه موردکند و در بازه زمانی خاصی پیروي نمی
هاي مختلف متغیر پژوهش، تعداد مقاالت پژوهشی در شماره

 بوده است.
 يهاشمارهسردبیر در  یفتألسال اخیر، پنج مقاله  3همچنین در 

تنها در سال  این از یشپاست که  شدهاضافهسالیانه به مجموعه 
مقاالت پژوهشی در هر  توجهقابلشود. تعداد دیده می 1380

شماره با توجه به علمی ترویجی بودن مجله جاي بحث دارد. از 
گذاري علمی اهداف اصلی مجله حرکت در راستاي سیاست
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این نوع از  بنابراین(؛ 1397مجله رهیافت،  یتساوباست )

بنیانی قوي در راستاي ترویج علوم نداشته  کهیدرصورتمقاالت 
نهایی خود  يهاهدفند مجله را به باشند، ممکن است نتوان

 برسانند.
 رهیافت در فصلنامه منتشرشده هایمقاله تعداد میانگین

 سال چقدر بوده است؟ و شماره هر در

هاي است، در شماره مشاهدهقابل 1که در جدول  طورهمان
ثابت بوده است.  نسبتاً در ده سال اخیر، تعداد مقاله منتشرشده

 7در فصلنامه رهیافت  شده یرفتهپذهاي میانگین تعداد مقاله
اما ؛ از آن است یجزئسردبیر نیز  یفاتتألعنوان مقاله است که 

( تعداد مقاالت بیشتر متغیر و ناهمگون 1377-1387قبل از آن )
اخیر نظم بیشتري گرفته است. همچنین در  يهاسالبوده و در 

 یشافزا( تعداد مقاالت 1397)پاییز و زمستان  دو شماره اخیر
است که با توجه به تغییر اعضاي هیئت تحریریه و سردبیر  یافته

 نوین فصلنامه باشد. هايیاستستواند ناشی از مجموعه، می

قاالت  تهپذدر م ، بیشننترین میزان گرایش شننندهیرف

 نویسندگان به چه موضوع یا موضوعاتی بوده است؟

مد واژگان و عناوین مقاالت،  یدواژگان، بساااا بر اسااااس کل
ضوعاتی براي مقاالت در نظر  ساس  شده گرفتهمو ست. بر ا ا

، بیشاااتر مقاالت در زمینه علم و فناوري، آمدهدساااتبهنتایج 
دیدگاهی  -هاي علمیها و تحلیلتحلیل کارکردها، بیان مدل

نشاااریه و با  ترویجی -اند. البته با توجه به ماهیت علمیبوده
شریه به یک مرکز خاص )مرکز  سازمانی ن ستگی  توجه به واب
تحقیقات ساایاساات علمی کشااور(، احتمال گزینش مقاالت در 
شار و ارائه علوم  سازمان مربوطه وجود دارد. انت ستاي اهداف  را

 گذاريیاستسعلم، فناوري و نوآوري در راستاي  هايینهزمدر 
مرکز تحقیقات  یتسااااوبعلمی از اهداف این مرکز اسااات )

شور،  ست علمی ک ( که در پذیرش مقاالت مرتبط با 1397سیا
 بوده است. مؤثر هاحوزهاین 

 

له قا رد شنننده، بیشننترین میزان گرایش  هایدر م

 نویسندگان به چه موضوع یا موضوعاتی بوده است؟

شدهاطالعات مقاله  کهییازآنجا سال  رد  به بعد وجود  1394از 
 مورد 1397تا  1394دارد، براي پاسخ به این پرسش بازه زمانی 

 است. قرارگرفته یبررس
 

 به تفکیک سال  شدهرد ( انواع مدارک 2جدول 

  1397تا  1394از سال 

 کل مقاالت سایر مقاالت مقاالت مروری سال 

1394 13 9 21 

1395 21 7 28 

1396 11 18 29 

1397 19 11 30 

 شود.میها دیده در بین مقالهسردبیر وقت  یفتأل 1380، 1395، 1396، 1397هاي نکته: در سال
 

رد شااده  هاي رشااته موضااوعات مربوط به مقاله 2ل در جدو
ست.  شده ا ساسآورده  عنوان  173این جدول از مجموع  بر ا

مربوط به موضوعات  هاشدهمقاالت رد شده، بیشترین تعداد رد 
سی، واع مدیریت، علوم اطالعات و دانشان ستسشنا  گذاريیا

ستسشامل  ست.  ریزي و غیرهعلم، فناوري، برنامه گذاريیا ا
رد شاااده مربوط به موضاااوعات  همچنین کمترین تعداد مقاله

ست. البته  سفه اخالق و وب و اینترنت ا سم، فل  که ازآنجاتوری
 باهدف قلمرو فصااالنامه رهیافت علوم انساااانی و علوم طبیعی

گذاري در حوزه علم و پژوهش کمک به امر پژوهش و سیاست
ست  شده یینتع براي   شده ثبتتعداد مقاالت  احتماالً، ]3[ا

موضااوعاتی نظیر توریساام، کشاااورزي و غیره بساایار کمتر از 
در موضااوعات مدیریتی و علوم اطالعات و  شاادهثبتمقاالت 

ست.  سی بوده ا شنا رد کمتر بودن تعداد مقاالت  روینازادانش 
 ها قابل توجیه است.در این حوزه شده

بهار نشده در بازه زمانی  یرفتهپذموضوعات مقاالت  (3جدول 

 1397تا زمستان  1394

 هانشدهیرفتهپذتعداد  رشته/موضوع

 51 انواع مدیریت

علوم اطالعات و دانش 

 شناسی

41 

 24 گذارییاستس

 17 یشناسجامعه

 7 مهندسی برق و صنایع

 7 ارتباطات

 6 و علوم تربیتی یشناسروان

 5 اقتصاد

 4 تاریخ و جغرافیا

 3 حسابداری

 3 کشاورزی

 2 وب و اینترنت

 2 اخالق فلسفه
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 1 توریسم

 

کدام  به  قاالت مربوط  پذیرش م عداد  بیشننترین ت

 ها است؟یا سازمان مؤسسات

 يهاسازمانو  مؤسساتبراي پاسخ به این پرسش، 
است. اگر در  شدهیبررسها به ترتیب نویسندگان مقاله

همکاران پژوهشی وابستگی سازمانی مشترک داشته  مقاله
است ولی اگر تنوع  شدهمحاسبه باریکباشند آن مقاله 

که  ايیسندهنوسازمانی در بین نویسندگان وجود دارد، هر 
نیز  ییتنهابهرا داشته باشد،  مؤسسهوابستگی سازمانی آن 

 يامقالهشود. این به این معناست که اگر در محاسبه می
تنوع سازمانی وجود دارد، آن مقاله دستاورد علمی همه 
نویسندگان آن است و تنها نویسنده مسئول بررسی 

اما اگر تنوع سازمانی بین نویسندگان وجود ؛ شودنمی
نداشته باشد و همه نویسندگان وابستگی سازمانی مشترک 

یا سازمان  مؤسسهداشته باشند؛ این مقاله دستاورد همان 
 شود.میها اعمال در محاسبه باریکاست و تنها 

ن شیوه فراوانی هر مؤسسه یا سازمان به ای 4در جدول 
 ست.محاسبه و آورده شده ا

بهار در بازه زمانی  هاسازمانمؤسسات و  تعداد مقاله (4جدول 

 1397تا زمستان  1377

 درصد حضور یا سازمان مؤسسهنام  ردیف

 20 دانشگاه تهران 1

 15 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2

 13 دانشگاه تربیت مدرس 3

 10 هاپژوهشکده 4

 10 آزاد يهادانشگاه 5

 6 دانشگاه اصفهان 6

 5 علمی و صنعتی ایران يهاپژوهشسازمان  7

 4 دانشگاه مالک اشتر 8

 4 یبهشت یدشهدانشگاه  9

 4 ییعالمه طباطبادانشگاه  10

 3 دانشگاه شیراز 11

 3 دانشگاه یزد 12

 1 دانشگاه سمنان 13

 2 دیگر )با فراوانی کم( يهادانشگاه 14

است، دانشگاه تهران،  مشاهدهقابل 4که در جدول  طورهمان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه تربیت مدرس 

 بعدازآناند. بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده

هاي آزاد اسالمی قرار دارند. همچنین ها و دانشگاهپژوهشکده

ها با فراوانی کم یا سازمان هادانشگاه، مؤسساتاز ذکر نام 

 ک درصد از کل( خودداري شده است.)حضور کمتر از ی

بیشترین تعداد مقاالت رد شده مربوط به کدام 

 ها است؟یا سازمان مؤسسات

، بیشترین تعداد مقاالت رد شده مربوط به 1نمودار بر اساس 

تهران و سپس  يهاپژوهشکدههاي تهران، دانشگاه

ها است. کمترین میزان مقاالت رد شهرستان يهادانشگاه

که با  ها اختصاص داردهاي شهرستانشده به پژوهشکده

توان به رد شده، می شدهیرفتهپذ هايتوجه به نسبت مقاله

 را خوب دانست. هاآنعملکرد 

مقاله رد شده به علت نداشتن وابستگی سازمانی  13همچنین 

طالعات مقاالت رد نامعلوم ثبت شدند. )ا صورتبهمشخص 

 .به بعد وجود دارد( 1394شده از بهار سال 

دانشگاه تهران با داشتن بیشترین تعداد مقاالت 

 داراي بیشترین تعداد ارسال مقالهو رد شده  شدهیرشپذ

است. همچنین مجله رهیافت با وابستگی سازمانی به 

مرکزي پژوهشی )مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( 

. این اهداف در داردیبرمدر راستاي اهداف علمی گام 

و رفع نیاز  گذاريیاستسزمینه فناوري و نوآوري، 

متعددي هم  يهاپژوهشگاهمتخصصان علوم مختلف با 

 تنسبت رد مقاال کم بودن بنابراین؛ گام است

 و زیاد بودن رد مقاله هاشهرستان يهاپژوهشکده

تواند به کیفیت مقاالت، تهران می يهاپژوهشکده

 هايیاستسسازمانی،  -یکسان نبودن اهداف علمی

 پذیرش و غیره مرتبط باشد.
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در  شنندهیرفتهپذمیانگین کل نویسننندگان مقاالت 

 چه تعداد است؟ 1397تا  1377بازه زمانی 

نویساانده  2میانگین تعداد نویساااندگان براي هر مقاله 

 10با  1386در زمسااتان  منتشاارشاادهاساات و مقاله 

 7با  1394در سال  منتشرشده، مقاله بعدازآننویسنده و 

  30نویسنده بیشترین تعداد نویسنده را دارند. حدود 

 های مربوط به مقاالت رد شدهو سازمان مؤسسات( 1نمودار 

سنده دارند و حدود عنوان مقاله  صد  66تنها یک نوی در

 نویسنده هستند. 3یا  2از مقاالت داراي 

 شندهیرفتهپذهای مقاله پدیدآورندگان مشنارکت میزان

 جنسیت چگونه بوده است؟ برحسب

نویسنده  806 شدهیبررسشماره  55تعداد کل نویسندگان در 

نویسنده باقی  613است که با حذف مشترکات موجود، حدود 

با  شده یرفتهپذاز مقاالت  20حدود بیش از % ماند و کهمی

است. همچنین این نویسندگان بیشتر  شده نوشته زنانمشارکت 

 80و در بیش از  اندداشته حضورنویسندگان همکار  عنوانبه

 نویسنده مسئول بوده است.درصد از مقاالت نویسنده مرد 

 وضعیت اعضای هیئت تحریریه فصلنامه چگونه است؟

شهریور  20در وبگاه فصلنامه رهیافت )بازیابی  بر اساس

عضو دارد که تمام  11، هیئت تحریریه فصلنامه ]3[(1397

فارسی است(.  هاآناعضاي آن ایرانی هستند )زبان اول 

نیستند؛  المللیینباز اعضا داراي وابستگی سازمانی  کدامیچه

المللی اعضا صفر است و تنها یکی از اعضا تنوع بین بنابراین

تعیین اعتبار  نامهیینآ. استعضو مدعو دانشگاه خارجی 

هاي علمی حداقل تعداد اعضاي هیئت تحریریه هر مجله مجله

 11هیافت با که مجله ر ]19[کند نفر اعالم می 7در ایران را 

به تواند جایگاه به نسبت خوبی نفر عضو هیئت تحریریه می

تنوع  ]20[(1395و نوجوان ) عرفان منشآورد. همچنین  دست

 یترؤرا دلیلی بر  هیأت علمیالمللی اعضاي و همکاري بین

اعضاي هیئت  متأسفانهکنند که بیشتر مجله اعالم می یريپذ

وابستگی خارجی و تنوع  گونهیچهتحریریه فصلنامه رهیافت 

رشته، وضعیت علمی و ، اسامی، 5جدول المللی ندارند. در بین

  آورده شده است. هیأت علمیوابستگی سازمانی اعضاي 
 وضعیت اعضای هیئت تحریریه فصلنامه رهیافت( 5جدول 

اعضای 

هیئت 

 تحریریه

وضعیت 

 همکاری
 رشته

وضعیت 

 علمی

وابستگی 
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 دانشگاه خوارزمی استاد

دکتر آریا 
 الستی

 دانشگاه شریف استاد مکانیک ملی

دکتر 
محمد 
 توکل

 دانشگاه تهران استاد یشناسجامعه ملی

دکتر 
 محمدرضا
حسینی 
 بهشتی

 دانشگاه تهران دانشیار فلسفه ملی

دکتر 
 یمحمدعل

 زلفی گل
 استاد شیمی ملی

دانشگاه بوعلی 
سینا همدان/بنیاد 

 نخبگان

کتر د
 اکبریعل

 صبوری
 ملی

شیمی/ 
 بیوفیزیک
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دکتر 
فریده 
 عصاره

 ملی

علوم 
اطالعات و 

دانش 
 شناسی

 استاد
دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

دکتر احد 
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 ملی
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دکتر 
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دکتر جعفر 
 مهرداد

 ملی

علوم 
اطالعات و 

دانش 
 شناسی

 دانشگاه شیراز استاد

 

رشته مختلف  8، اعضاي هیئت تحریریه در 5بر اساس جدول
تخصص دارند و همه در دو سطح علمی استاد و دانشیار هستند. 

 37بیشترین همکاري فصلنامه با دانشگاه تهران است که حدود 
کل  طوربه. گیردیبرمدرصد از کل اعضاي هیئت تحریریه را در 

 متمرکزهاي تهران بیشتر همکاري فصلنامه بر روي دانشگاه
ها کمتر و مراکز شهرستان هادانشگاهاست و از اساتید  شده

اخیر پیشنهاد تغییر این  يهاسالالبته در  است. شده استفاده
دکتر  یاد زندههیئت تحریریه توسط سردبیر سابق این نشریه )

با سردبیري  97است. این نشریه از تیرماه  شده دادهراد( قانعی
خانم دکتر اکرم قدیمی )دانشیار علوم سیاسی در مرکز تحقیقات 

که در آن اسامی  دهدیمسیاست علمی کشور( به کار خود ادامه 
افراد جدیدي نظیر دکتر علی پایا )دانشیار فلسفه در مرکز 

دانشگاه  استاد مدعو -تحقیقات سیاست علمی کشور
ن(، دکتر هادي خانیکی )استاد در رشته علوم انگلستا وستمینستر

دکتر مقصود فراستخواه  ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی(،
مؤسسه پژوهش و ی در آموزش عال یزيربرنامهگروه  ار،یدانش)

هیئت تحریریه  روینا ازشود. ی( دیده میآموزش عال یزيربرنامه
 با اعضاي جدید مورد تحلیل قرار گرفتند.

 وضعیت هیئت تحریریه جدید فصلنامه رهیافت (6جدول 
اعضای 
هیئت 

 تحریریه

وضعیت 
 همکاری

 رشته
وضعیت 

 علمی

وابستگی 
 سازمانی

دکتر 
 یدرضاحم

 آراسته

 ملی
 و نظارتمدیریت 

 در آموزش عالی
 دانشگاه خوارزمی استاد

دکتر آریا 
 الستی

 دانشگاه شریف استاد مکانیک ملی

دکتر رضا 
 مکنون

 دانشگاه امیرکبیر دانشیار عمران ملی

دکتر جعفر 
 مهرداد

 ملی
علوم اطالعات و 

 دانش شناسی
 دانشگاه شیراز استاد

دکتر فریده 
 عصاره

 ملی
علوم اطالعات و 

 دانش شناسی
 استاد

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

دکتر محمد 
 توکل

 دانشگاه تهران استاد یشناسجامعه ملی

دکتر 
 یمحمدعل

 زلفی گل

 استاد شیمی ملی
دانشگاه بوعلی سینا 

همدان/بنیاد 
 نخبگان

دکتر علی 
 پایا

ملی و مدعو 
 انگلستان

 استاد فلسفه
مرکز تحقیقات 
سیاست علمی/ 

 دانشگاه وستمینستر

دکتر هادی 
 خانیکی

 استاد علوم ارتباطات ملی
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

دکتر 
مقصود 

 فراستخواه

 ملی
 یزيربرنامه
آموزش  توسعه

 یعال
 استاد

مؤسسه پژوهش و 
آموزش  یزيربرنامه

 یعال

دکتر اکرم 
 قدیمی

 دانشیار سیاسیعلوم  ملی
مرکز تحقیقات 
سیاست علمی 

 کشور
 

تنوع  9گروه جدید هیئت تحریریه شامل ده عضو و 
دانشیار  3است که با انتصاب سردبیر مجله داراي  ايرشتهینب

وضعیت این هیئت تحریریه در  روینا ازاستاد است.  9و 
علمی بسیار خوبی قرار دارد. داراي یک وابستگی 

؛ شداست که در هیئت تحریریه قبلی دیده نمی المللیینب
امید است تا این امر سبب همکاري علمی هر  بنابراین

خود در سطح  زبانیفارسچه بیشتر فصلنامه با همتایان 
است(. همچنین  زبانهیکمنطقه و فراملی شود )فصلنامه 

الزم به ذکر است که در هر دو هیئت تحریریه حضور 
. استو جنسیت غالب مرد  استکل از  80آقایان بیش از 

و مؤسسات تهران ادامه  هادانشگاههمکاري فصلنامه با 
دیگر شهرها  يهادانشگاهدارد و کمتر از اساتید 

 است. شدهاستفاده
ک های علمی اریبیشننترین و کمترین میزان هم

شننده چه تعداد پذیرفته هنویسننندگان در مقاله

 است؟

 نویسااندگان مقاله همکاري علمی بینبیشااترین میزان 
میانگین  طوربهنویساانده اساات و  7 و 10 شاادهیرفتهپذ

شینه همکاري،  ست. حدود  3بی سنده ا صد از  30نوی در
ند. ساااطح  نده هسااات یک نویسااا ها  قاالت داراي تن م

هاي نویسااندگان در این فصاالنامه خوب اساات همکاري
سنده  70)حدود  صد( اما تعدادي از مقاالت با یک نوی در
صد از کل مقاالت  30)حدود  ( همکاري شده یرفتهپذدر

سندگ ياشبکهبین   صورتبهکنند و ان را محدود مینوی
انفرادي و بدون همکاري علمی با دیگر نویسااندگان به 

 .اندپرداختهتولید مقاالت علمی 
 شننده یرفتهپذ وضننعیت علمی نویسننندگان مقاله

 چگونه است؟

در  آنچه بر اساسوضعیت علمی نویسندگان  7در جدول 
است  قرارگرفتهمتن مقاله آورده شده است، مورد تحلیل 

تغییري در وضعیت علمی  گونهیچهو پژوهشگران 
اعالم نویسندگان  بر اساساند )نویسندگان اعمال ننموده
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 بر اساساست(.  شده محاسبهدر سال چاپ مقاالت 

، بیشترین تعداد مقاالت را نویسندگان داراي 7جدول 
اند و کمترین درصد( تولید نموده 53/64مدرک دکتري )

درصد  1/2تعداد مقاالت مربوط به مقطع کارشناسی با 
مقطع کارشناسی  آموختگاندانشاست که دانشجویان و 

 شود.را شامل می
 

 وضعیت علمی نویسندگان (7جدول 
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 100% 20.23 64.53 7.44 5.70 1.2 درصد

 

نویسندگان از چه نوعی  استفاده موردبیشترین منابع 

 بوده است؟

انگلیسی و  درصد 44از زبان منابع فارسی،  درصد 43حدود 

هاي عربی، آلمانی و غیره بوده زبان ماندهیباقدرصد  13

به زبان ملی و  شده استفادهاست. بدین معنا که تعداد منابع 

 يهازبانبرابر بوده است و از  حدوداًزبان فراملی )انگلیسی( 

نوع منابع نیز، مقاله  نظر ازاست.  شده استفادهدیگر کمتر 

 نویسندگان بوده است. تعداد مقاله  استفاده موردبیشترین منبع 

پژوهشی موجود در منابع مقاالت بسیار چشمگیر هستند و 

مقاالت مورد استناد را تشکیل  درصد از کل 73حدود 

 دهند.می

صلنامه )چاپی و الکترونیکی( چگونه  شار ف ضعیت انت و

 است؟

براي بررسی وضعیت انتشار مقاالت این فصلنامه به آخرین 
دوره  ، مقالهروینازاآن مراجعه شده است.  منتشرشدهشماره 

تحلیل و بررسی قرار گرفت.  مورد 1397تابستان سال 
این فصلنامه در نسخه الکترونیکی خود داراي  مقاالت

بندي مقاالت بر دسترسی کامل به آرشیو مقاالت، دسته

                                                           
1. Acknowledgment 

، تاریخ انتشار، DOI، کد مقاله، کد شده منتشراساس فصل 
مقاله  مأخذچکیده، وابستگی سازمانی نویسنده و منابع و 

در آن مشخص نشده  تاریخ دریافت و پذیرش متأسفانهاست. 
 دسترسقابل HTML صورتبهاست. متن کامل مقاله 

پیشین، منابع تعدادي  يهاشماره. همچنین با بررسی یستن
 طوربه هاآنیافت نشد و نویسندگان  منتشرشدهاز مقاالت 

 (.1381)براي مثال آرشیو  یستنکامل مشخص 
اختالل  منتشرشدهدر نسخه چاپی آن، دو ستونی بودن متن 

در صفحه اول  DOIکند. کد مقاله و دیداري ایجاد می
هدفمند  صورتبه هایدهچکمقاالت درج نشده است و 

مختلف مقاالت  يهاقسمت يبندبخش. اندنشده يبنددسته
نشده و حتی هر مقاله در یک شماره از  سازيیکدست

 است و بخش تقدیر و شده یلتشکمختلفی  يهابخش
 APA یارجاع دهندارد. در بخش منابع از شیوه  1تشکر

توان عملکرد این بخش را ضعیف است که می شده استفاده
 ISSN. شماره اندنشده سازيیکدستدانست زیرا منابع 

نشریه بر روي صفحه فارسی درج نشده و نام نویسندگان در 
 است. نشدهنوشتهپشت جلد نشریه )به زبان انگلیسی( 

توان وضعیت مطابق با استانداردهاي جهانی می یطورکلبه
انتشار مقاالت را ضعیف دانست. الزم به ذکر است که 
وضعیت انتشار آنالین مقاالت بهتر از انتشار چاپی آن است. 

 .شودیمتوجه بیشتر به نحوه انتشار مقاالت توصیه  روینازا

 گیرینتیجه
 در دسترسهاي پژوهش حاضر و با توجه به یافته بر اساس

؛ نرخ پذیرش 1394رد شده قبل از سال  نبودن اطالعات مقاله
، 1397تا تابستان  1394کلی در فصلنامه رهیافت بین بهار 

خوبی  نسبتاًوضعیت پذیرش  درصد بوده است که 38حدود 
ترویجی این نشریه،  -رتبه علمی باوجوددهد. را نشان می

 -علمی در آن شده منتشرتعداد چشمگیري از مقاالت 
. اندشدهانجامهاي پژوهشی پژوهشی هستند و با روش

کنند و هاي تحلیلی و وضعیت علمی خاصی را بیان میمدل
رویکردي پژوهشی دارند. گرایش نویسندگان در زمینه علم و 

 -هاي علمیها و تحلیلفناوري، تحلیل کارکردها، بیان مدل
اي هر زمینهرد شده نیز د دیدگاهی بوده است و بیشتر مقاله



 

 رهیافت

 

96 

1398بهار  | 73شماره     

. دانشگاه اندبودهشناسی مدیریتی و علم اطالعات و دانش
تهران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیشترین تعداد 

 يهاپژوهشکده. دانشگاه و اندداشتهرا  شده یرفتهپذمقاالت 
همچنین  .اندداشتهرد شده را  شهر تهران بیشترین تعداد مقاله

درصد( بوده  20مردان )حدود  میزان مشارکت زنان کمتر از
( این مشارکت از 1395مند )است که با توجه به مطالعه بهره

 2رشد حدود  درصد ارتقا یافته است که 20درصد به  18
. همچنین دهدیها را نشان مدر مشارکت خانم يدرصد

 شده یرفتهپذدانشگاه تهران با بیشترین تعداد مقاالت 
در  1395در سال  مندبهرهاست.  ماندهیباق ینصدرنش

 عنوان 13پژوهش خود میانگین تعداد انتشار مقاالت را 
داند که این عدد در دوره زمانی ده سال گذشته مدرک می

 30عنوان مقاله رسیده است. حدود  7میانگین به  طوربه
ایان درصد از مقاالت داراي نویسندگان انفرادي هستند که 

 ]21[ (1394)وتای و حساامپور یافتاه باا نتایاج پژوهاش مر
انفارادي در فصلناماه نقاد  يهامقالهدربااره ساهم زیااد 
افشاار و مطالعات  هايیافتهاما با ؛ ادبای، همساو اسات

( 2015)مناش و حساینی  عرفان و ]22[( 1388)هماکاران 
 که به بیان (2015) 1و هماکاران تروئال و گنزالاز ]23[

حاصال از مشاارکت گروهای در  يهامقاله اليساهم باا
 راستاهم، ]24[اندکردهاشارهانفارادي  يهامقالهمقایساه باا 

الزم به ذکر است که تمام اعضاي هیئت تحریریه  نیست.
فصلنامه در رتبه دانشیاري یا استادي هستند. همچنین تنوع 

در بین اعضاي هیئت تحریریه در سطح مناسبی  ايرشتهینب
خوب است  نسبتاً است. وضعیت چاپ الکترونیکی فصلنامه 

 ضعیف دانست. توانیمولی انتشار چاپی آن را 
  

                                                           
1. González- Teruel, et al. 
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