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 چکیده 
 نیهر سرزم یافتگیبارز توسعه يهااز نمودها و جلوه یکی امروزه

روند  به بررسی . در این تحقیق،است آن اتینشر تیفیو ک تیکم
ی مرتبط با حیطه پژوهش-یعلم هینشر 13 انتشار مقاالت در

فاده از است با 1390-1387هاي اي طی سالزي شهري و منطقهری برنامه
این تحقیق که در زمره  .است تکنیک تحلیل محتوا پرداخته شده

فاده از روش است گیرد بامی اي قرارهاي اسنادي و کتابخانهپژوهش
جامعه آماري این تحقیق، نشریات  .است تحلیلی انجام گرفته-توصیفی

 .است اي مورد تأیید وزارت علوممنطقه ریزي شهري وحوزه برنامه
سال گذشته، زمانی  دهد طی سهنتایج حاصل از این تحقیق نشان می

تا نیمی از مقاالت از مرحله پذیرش به  است ماه سپري شده 6بیش از 
شدن زمان داوري مقاالت نشریات  مرحله چاپ برسند. به درازا کشیده

ایجاد تخلفات پژوهشی،  پژوهشی عالوه بر بسترسازي براي-علمی
. همپوشانی است عاملی مؤثر در کاهش ارزش نوشتارها و مقاالت

شدن مقاالتی با محورهاي مشابه که  مضمونی مقاالت در اثر منتشر
 هاي زمانی گوناگون تهیه شده، منتشرتوسط نگارندگان متفاوت در بازه

 و کم است هاي روز پرداختههایی که به مسائل و چالشنشدن پژوهش
ها با انتشار در بازه زمانی دیگر از جمله مسائل و ساختن آن ارزش

 .است که همواره در این زمینه وجود داشته است مشکالتی
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Abstract  
Nowadays, one of the obvious aspects and effects 
of each country’s development is the quantity and 
quality of its publications. In this research, the trend 
of articles publication in 13 scientific-investigative 
journals related to the field of urban and regional 
planning from 2008 to 2011 has been studied by 
using Content Analysis techniques. This documents 
and library research is conducted using cross-
sectional method. Publications in the field of urban 
and regional planning approved by the Ministry of 
Science are the Statistical population of this research. 
The results of this study indicate that during the 
past three years, more than 6 months has elapsed 
from passing half of the articles from admission to 
publication. Lasting the time of judgment of scientific-
investigative journals’ articles is an effective factor in 
reducing the validity of writings and articles; Moreover, 
it may cause research misconducts. Overlapping 
thematic articles caused by publishing the articles in the 
same axis, not publishing the researches focusing on 
today issues and challenges and debunk them by 
publishing in different timeframes are the problems that 
have always been encountered in this field. 
 
Key Words: Content analysis, urban and regional 
planning, scientific-investigative journals. 
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 مقدمه 
هر  یافتگی بارز توسعه يهااز نمودها و جلوه یکی امروزه
 ,.Alijani et al( است آن اتینشر تیفیو ک تیکم نیسرزم

2009; Bemanian,abaft  et al., 2008; Zakki, 2006(. 
 لیدلبه یو تخصص یپژوهش-یعلم اتینشر انیم نیدر ا

انتقال  يالبودن نوشتارها، سرعت با مجمل ،يروزآمد
 يبها ان،یو دانشجو نین به متخصصتفکرات پژوهشگرا

انتقال  ،یتخصص يهاتر مجالت نسبت به کتابمناسب
و  قیدق يها لیو دست اول، تحل لیاص اطالعات نسبتاً

 ،یشده و منطق شناخته يهاروش يریکارگ  هکوشش در ب
 یافتگی توسعه زانیبخش م یعالوه بر آن که تجل

 رانگیب شده هستند، ادی وزهکشور در ح یعلم
 ،داخلی و خارجی نینو يهاحرفه يدستاوردها

آموزان دانش يو چراغ راهنما پژوهشگران يهادگاهید
 روندیشمار م به زیحوزه ن نیآموختگان ا  و دانش

Bemanian et al., 2008; Zakki, 2006; Ershad et al., 2005)( . 

بررسی  قیاز طر که است هدف این تحقیق آن ،ورنیاز ا 
 ،یپژوهش-یعلم هینشر مقاله در13ار روند انتش

مورد سنجش  ،شده ادی اتینشر یفیو ک یکم يها یژگیو
 د.گیر قرار

  هامواد و روش
نشریات مرتبط با بررسی روند انتشار این تحقیق، در پی 

هاي اي در طی سالریزي شهري و منطقهحوزه برنامه
رو، به سؤاالت زیر پاسخ . از ایناست بوده 1387-1390

 گوید:می
ریـزي  کدامیک از نشریات در پیشبرد دانـش برنامـه   .1

 اند؟اي پرکارتر عمل کردهشهري و منطقه

ریـزي شـهري و   روزترین نشریات حـوزه برنامـه  به .2
 اي کدامند؟منطقه

اي انتشـار  اسـت  و مرکز پژوهشی در ر چند دانشگاه .3
هـا  دستاوردهاي علمی خود با نشریات سـایر دانشـگاه  

 همکاري دارند؟

جامعه آماري مدنظر در این پژوهش، نشریات حوزه 
 اي مورد تأیید وزارت علومریزي شهري و منطقهبرنامه
 ریزي و آمایش فضا،ها، نشریات برنامهکه از میان آن است

هاي جغرافیاي اي، پژوهشهاي شهري و منطقهپژوهش
انسانی، تحقیقات جغرافیایی، جغرافیا و توسعه، جغرافیا، 

اي، ریزي محیطی، جغرافیا و توسعه ناحیهبرنامه جغرافیا و
صفه، فضاي جغرافیایی، مدیریت شهري، هنرهاي زیبا، 

صورت هدفمند انتخاب شدند. مالك  هویت شهر به
ها و سهولت بودن آن گزینش این نشریات، پرمخاطب

 ها بودههاي منتشرشده آندسترسی به مقاالت تمام شماره
  .است

اي هاي اسنادي و کتابخانهزمره پژوهشاین تحقیق، در 
تحلیلی بوده و  -گیرد. روش تحقیق توصیفیجاي می

. الزم به است کیفی با تأکید بر کیفی -رویکرد تحقیق کمی
هاي مورد نیاز از روش خراج دادهاست که در است ذکر

 . است تحلیل محتوا بهره گرفته شده

 تحلیل محتوا 
ستر اصلی این تحقیق، عنوان بروش تحلیل محتوا به

مفهوم  برگیرنده چند چارچوب ساده و کلی دارد که در
شده به  هاي منتقل. این مفاهیم شامل دادهاست اساسی
نحوه ابراز واقعیت بر اساس ، هامتن داده، گرتحلیل

منزله نباط بهاست ،هدف تحلیل محتوا، گرشناخت تحلیل
ی موفقیت هستند منزله معیار نهایاعتبار بهو  وظیفه اصلی

و چارچوب مورد نظر، سه کارکرد تجویزي، تحلیلی و 
که  است ابودن آن بدین معن شناختی دارد. تجویزيروش

سازي و طرح عملی تحلیل محتوا براي هر راهنماي مفهوم
 ابودن نیز بدین معن وضعیت باید مشخص باشد. تحلیلی

را  که بررسی انتقادي نتایج تحلیل محتواي دیگران است
 که است بودن آن بدین معن تسهیل نماید. روش شناختی

هاي تحلیل محتوا مند روشباید به رشد و پیشرفت نظام
هاي مورد منجر شود. در حقیقت در هر تحلیل محتوا داده

باید مشخص شود که تعریف  و تحلیل باید روشن باشند



  1391، بهار و تابستان5، پیاپی 1سوم، شماره  سال ي،شهر یبوم شناس يدوفصلنامه پژوهش ها 73 

 
 آیند دست میها چیست و از چه جمعیتی بهآن
)Kripendorf, 1999: 31-32.( 

هاي مختلف تحلیل محتوا و کاربردهاي پژوهشگران، گونه
 توان بهاند. از جمله، میآن را تعیین و مشخص کرده

) اشاره نمود. یانیس تحلیل محتوا 1965( بندي یانیسطبقه
را به تحلیل محتواي عملگرایانه، تحلیل محتواي معنایی، 

ف و تحلیل عناوین، تحلیل خصوصیات، تحلیل توصی
  ).Ibid., 42(کندتحلیل عالئم تفکیک می

هایی هستند که عالئم گرایانه، شیوه تحلیل محتواي عمل
 .کنندبندي میها طبقهرا بر حسب علل یا آثار محتمل آن

ها  تحلیل محتواي معنایی، عالئم را بر حسب معناي آن
کند. تحلیل عناوین، فراوانی اشاره به بندي میطبقه

ها یا مفاهیم) و (اشخاص، اشیا، گروه موضوعات خاص
تحلیل  نماید.کلی تحلیل موضوع را ارائه می طوربه

ین مورد اشاره فراوانی خصوصیات معخصوصیات بر ارائه 
تحلیل توصیف فراوانی موضوعات خاص در  تمرکز دارد.

گردد که در اند مطرح میکه به شیوه خاصی توصیف شده
کارگیري ه تحلیل عالئم ب .است واقع همان تحلیل مضمون

هایی هستند که محتوا را بر حسب خصوصیات شیوه
 کنند. بندي میروانی مادي عالیم طبقه

 پیشینه پژوهش
هایی که به بررسی و تحلیل محتواي از جمله پژوهش
 1توان به پژوهش تی سانگاند مینشریات پرداخته

سی سال پژوهش در زمینه گردشگري و با عنوان  )2011(
 یریت آن در چین: بررسی و تجزیه و تحلیل نشریات،مد

مقاله 119ي در این پژوهش به تحلیل محتواي و اشاره کرد
 1978از سال  برگزیده از نشریات آموزشی انگلیسی زبان

هایی ا، از شاخصاست و در این ر است ، پرداخته 2008تا 
همچون سال انتشار نشریات، موضوع محوري مقاالت و 

 غیره بهره گرفته و نهادهاي مشارکت کننده وها سازمان
 .است

1.Tsang 

تحلیل اي تحت عنوان )، در مقاله1388( گزنی و بینش
به بررسی شرایط  محتواي برترین نشریات علمی دنیا،

ها به اند. آن، پرداخته2005 المللی در سالنشریات بین
بررسی نوبت چاپ، دامنه تعداد مقاالت، ضریب تأثیر و 

 6088، زبان مقاالت و نوع مقاالت در هاي آنیشاخص
ها اند. در طی این پژوهش آننشریه آي اس آي پرداخته

درصد از کل مقاالت  3بدین مهم دست یافتند که تنها 
ها منتشرشده در زمره مقاالت مروري بوده و زبان عمده آن

 . است انگلیسی بوده
تحلیل )، در پژوهشی با عنوان 1387( محمودي و اخوت

هاي پنج مجله علمی فارسی کتابداري و  دي مقالهاسنا
، به تحلیل 1385 تا 1381هاي  رسانی بین سال اطالع

شده در نشریات  مقاله منتشر 732مقاله از  252محتواي 
ان قدس، فصلنامه کتاب، است رسانیکتابداري و اطالع

فصلنامه علوم و فناوري اطالعات، کتابداري و 
گیري از این روش، ها در بهرهآناند. رسانی پرداخته اطالع

شده در هر  هایی همچون تعداد مقاالت منتشراز شاخص
 گرفته به هر مقاله، نوع نادات صورتاست نشریه، میزان

(تألیف یا  (کتاب یا مقاله)، جنس مقاله نادات هر مقالهاست
 شده در مقاالت برده کاره نادترین منابع باست ترجمه) و پر

  فاده کردند.است
بررسی تحلیل اي تحت عنوان )، در مقاله1385( زکّی

هاي پژوهشی در مجالت علمی تخصصی  محتواي گرایش
مقاله از چهار نشریه  2868، به تحلیل محتواي مدیریت

ي در این و است تخصصی مدیریت پرداخته -علمی
هایی همچون تعداد مقاالت منتشرشده، شاخص بررسی

ویسندگان را مالك قرار سال چاپ، نوع مجله و تعداد ن
 .است داده

 هاي پژوهشسنجه

شده از مرور تجارب داخلی  خراجاست هايسنجه ،1جدول
 دهد.و خارجی را نمایش می
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 پژوهشی -هاي تحلیل محتواي نشریات علمیسنجه .1جدول

ف
ردی

 

 منابع شاخص ها

1 
 تعداد مقاالت هر شماره

 از نشریه

K.F. Tsang(2011), Shih(2008) ،  

 )1384ارشاد( )،1385زکّی( )،1388)، گزنی(1388آبادي()، رضایی شریف1389ارشاد سرابی( 

 گرایش موضوعی هر نشریه 2
Julien(2011), Louis D’Agostino(2011), Shih(2008), Nasir(2005)  

 )1387بمانیان(، )1388آبادي(رضایی شریف

3 
 هاي مضمونیگرایش

 هر نشریه

Julien(2011), K.F. Tsang(2011), Louis D’Agostino(2011), Shih(2008), Nasir(2005) 
 )1388آبادي(رضایی شریف )،1388ذاکرصالحی(

4 
 میزان مشارکت

 نهادهاي علمی

Julien(2011), K.F. Tsang(2011), ), Louis D’Agostino(2011), L. Bell(2010), 
Arredondo(2005)  

 )1384(ارشاد )،1387بمانیان( )،1388علیجانی(

5 
 هايمشارکت گروه

 تخصصی-علمی

Louis D’Agostino(2011), L. Bell(2010), Arredondo(2005)   
 )1387)، بمانیان(1388علیجانی(

 مدت زمان پذیرش مقاله 6
Shih(2008) 

 )1387بمانیان( 

 خراج مقالهاست منبع 7
K.F. Tsang(2011)  

 )1387بمانیان(

 )1385زکّی( ،)1388آبادي(شریف رضایی تعداد صفحات هر مقاله 8

9 
 تناسب ساختار مقاله با

 پژوهشی-قالب مقاالت علمی

Shih(2008)  
 )1384ارشاد( 

 روش تحقیق 10
Julien(2011), Louis D’Agostino(2011), Mantzoukas(2009), Shih(2008), 
Arredondo(2005), Nasir(2005)  

 )1384د(ارشا )،1385زکّی( ،)1388آبادي(رضایی شریف

 رویکرد تحقیق 11
Julien(2011), Louis D’Agostino(2011), Shih(2008), Arredondo(2005), Nasir(2005)  

 )1384ارشاد(، )1385زکّی( )،1388آبادي(رضایی شریف

 نوع تحقیق 12
Julien(2011), Louis D’Agostino(2011), Mantzoukas(2009), Shih(2008), Nasir(2005)  

 )1385زکّی( ،)1388آبادي(یفرضایی شر

13 
 دستاوردها و

 هاي مقالهنوآوري

Shih(2008), Nasir(2005) 
 )1387بمانیان( 

 )1384ارشاد( ،)1387محمودي( روزآمدي نشریات 14

 ضریب تأثیر 15
Nasir(2005) 

 )1387بمانیان( 

 
 

 ي تحقیقهایافته
 

 بررسی ضریب تأثیر نشریات .1
که براي  است یشاخص کمیک ضریب تأثیر نشریات، 
هاي  علمی در رشته نشریات بندي ارزیابی، مقایسه و رتبه

ها در سطح  مختلف در سطح ملی یا براي مقایسه مجله

دهنده   شانن ،شود. این شاخص المللی بکار گرفته می بین
که در طول یک دوره زمانی  است نادهاییاست فراوانی

 د.شو شده در یک نشریه داده میمشخص به یک مقاله چاپ
گانه 13بررسی روند تغییرات ضریب تأثیر نشریات 

، بر 1390تا  1387دهد که از سال شده، نشان میبررسی
ناددهی به مقاالت تمام نشریات است و میزان ارجاعات

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA


  1391، بهار و تابستان5، پیاپی 1سوم، شماره  سال ي،شهر یبوم شناس يدوفصلنامه پژوهش ها 75 

 
(سه  . آنچه که در تمام این چهار سالاست شده افزوده

، تفاوت میان نشریات هویت شهر، است دوره) مشهود
. این سه نشریه است هنرهاي زیبا و صفه با سایر نشریات

  .)2(جدولاندنادات کمتري داشتهاست هادر تمام دوره

 بررسی ضریب تأثیر نشریات .2جدول

 
 
 بررسی تعداد مقاالت منتشرشده در نشریات .2

مورد  شده، هر کدام از نشریات بر اساس مطالعات انجام 

سال منتشر  مقاله در طی سه 4/73طور میانگین، بررسی، به

اند که بیشترین سهم مربوط به فصلنامه جغرافیا و نموده

هاي جغرافیاي انسانی با درصد، پژوهش4/12توسعه با 

. است درصد 5/9درصد و نشریه هنرهاي زیبا با 8/11

، درصد 9/3کمترین سهم متعلق به نشریات صفه با 

درصد و تحقیقات  3/4اي با ا و توسعه ناحیهجغرافی

 ). 3(جدولاست درصد 6/5جغرافیایی با 

  
 

 

 

 تعداد و سهم مقاالت منتشرشده در  .3جدول
 1390تا  1387هاي طی سال نشریات مورد بررسی

 
 

 ردیف نام نشریه 1390 1389 1388 1387

 1 جغرافیا و توسعه 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 2 هاي جغرافیاي انسانیپژوهش 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 3 هنرهاي زیبا 0.1020 0.0870 0.0810 0.1540

 4 جغرافیا 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 5 ریزي و آمایش فضابرنامه 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 6 فضاي جغرافیایی 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 7 هویت شهر 0.1020 0.0870 0.0810 0.1540
 8 ايقههاي شهري و منطمطالعات و پژوهش 0.1060 0.1190 0.1280 مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان 0.1580

 9 مدیریت شهري 0.1020 0.0870 0.0810 پژوهشی شد-علمی 87از سال 
 10 ریزي محیطیجغرافیا و برنامه 0.1060 0.1190 0.1280 مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان 0.1580

 11 تحقیقات جغرافیایی 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 12 ايجغرافیا و توسعه ناحیه 0.1060 0.1190 0.1280 0.1580

 13 صفه 0.1020 0.0870 0.0810 0.1540

 یافته هاي تحقیق منبع:

 ردیف نام نشریه تعداد مقاله درصد

 1 فصلنامه جغرافیا و توسعه 118 4/12
 2 اي انسانیهاي جغرافیپژوهش 113 8/11
 3 هنرهاي زیبا 91 5/9
 4 جغرافیا 90 4/9
 5 ریزي و آمایش فضابرنامه 82 6/8
 6 فضاي جغرافیایی 82 6/8
 7 هویت شهر 65 8/6
 8 ايهاي شهري و منطقهپژوهش 63 6/6
 9 مدیریت شهري 60 3/6
 10 ریزي محیطیجغرافیا و برنامه 59 2/6
 11 تحقیقات جغرافیایی 53 6/5
 12 ايجغرافیا و توسعه ناحیه 41 3/4
 13 صفه 37 9/3

 جمع 954 100
 میانگین 4/73 7/7

 هاي تحقیقیافته منبع:

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1081&Name=%D8%AF%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1081&Name=%D8%AF%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1081&Name=%D8%AF%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1081&Name=%D8%AF%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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 ) بررسی تعداد صفحات مقاالت منتشرشده در نشریات3
دهد که نشریه گرفته نشان می هاي صورتبررسی
 20مقاالتی با بیش از  ضا، عمدتاریزي و آمایش ف برنامه

که هیچ حالی . دراست %) را منتشر کرده63( صفحه
 صفحه نداشته 10%) به انتشار مقاالت کمتر از 0( تمایلی
. این مهم، در نشریه فضاي جغرافیایی، جغرافیا و است

اي و تحقیقات جغرافیایی روند مشابهی را توسعه ناحیه
. چرا که بیشترین میزان انتشارات این نشریه است داشته

و  است بوده %)65( ايصفحه 20الت بیش از متعلق به مقا
 %) تعلق داشته0( صفحه10کمترین آن به مقاالت کمتر از 

% به مقاالت 64اي . در نشریه جغرافیا و توسعه ناحیهاست

صفحه تعلق  10% مقاالت کمتر از 0صفحه،  20بیش از 
% مقاالت 8/69اند. در نشریه تحقیقات جغرافیایی، داشته

اند. صفحه داشته 10ها کمتر از % آن0حه و صف 20بیش از 
که نشریات هنرهاي زیبا و هویت  است این در حالی

 % مقاالت54اند. شهر، روندي معکوس را طی نموده
 صفحه و مابقی مقاالت10نشریه هنرهاي زیبا کمتر از 

اند. در نشریه هویت صفحه داشته 15-10%) مابین 46(
% 2صفحه و تنها  15-10% در مقاالت مابین 65شهر، 

اند. سایر نشریات، طی این صفحه بوده 20ها بیش از  آن
 اند. تري داشتهمتعادل ، روند نسبتاها سال

 

 1390تا  1387هاي سالدر  منتشرشده مقاالت صفحات تعداد بری مبتن اتینشری قیتطب سهیمقا .4جدول

 مجموع مقاالت هر نشریه
 صفحه 10کمتر از  فحهص 15-10 صفحه 15-10 صفحه 20بیش از 

 ردیف نشریه
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 1 ریزي و آمایش فضابرنامه 0 0 4 5 26 32 52 63 82
 2 فصلنامه جغرافیا و توسعه 2 1 20 18 48 43 42 38 112
 3 فضاي جغرافیایی 0 0 6 7 22 28 53 65 81
 4 باهنرهاي زی 48 54 41 46 0 0 0 0 89
 5 هویت شهر 22 34 42 65 0 0 1 2 65
 6 جغرافیا 1 1 19 22 36 40 33 37 89
 7 ریزي محیطیجغرافیا و برنامه 2 3,9 6 11 36 62,7 11 21,5 51
 8 ايجغرافیا و توسعه ناحیه 0 0 3 8 11 28 25 64 39
 9 مدیریت شهري 9 15 25 43 21 36 3 5 58
 10 هاي جغرافیاي انسانیشپژوه 4 4 43 38 58 52 7 6 112

 11 ايهاي شهري و منطقهپژوهش 0 0 4 6,5 34 55,7 23 37,7 61

 12 صفه 11 30 14 39 10 28 1 3 36

 13 تحقیقات جغرافیایی 0 0 2 3,7 14 26 37 69,8 53

 مجموع 99 10 229 25 312 34 288 31 928

هاي تحقیقیافته منبع:

 مقاالت در نشریات بررسی بازه زمانی انتشار .4
مروري بر زمان پذیرش و زمان انتشار مقاالت نشان 

مقاله در  243ماه، مقاله در کمتر از شش 349دهد که  می
مقاله در بازه زمانی بیش 157سال و  ماه تا یک بازه شش

که زمان  است اند. این در حالیسال منتشر شده از یک
رو، در ینها مشخص نبود از امورد از آن 180پذیرش 

گیرند. این مقاالت شده جاي نمی هاي یاد یک از بازه  هیچ

متعلق به نشریات جغرافیا، صفه و تحقیقات  عمدتا
) در 349( ترتیب بیشتر مقاالتاند. بدینجغرافیایی بوده

 ). 2اند(نمودارماه منتشر شدهبازه زمانی کمتر از شش
شهر و در میان نشریات مذکور، فضاي جغرافیایی، هویت 

مدیریت شهري بیشترین مقاالت را در بازه زمانی کمتر از 
اند. همچنین، فصلنامه جغرافیا و ماه منتشر ساخته شش

اند. سایر سال بوده ماه تا یک در بازه زمانی شش توسعه
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 هاي زمانی متمرکز نیستند.نشریات بر هیچیک از این بازه 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )هاي تحقیقیافته( مقاالت چاپ زمان مدت اساس بر اتینشر سهیمقا .1نمودار

 خراج مقاالت منتشرشده در نشریاتاست بررسی منابع .5
 خراج مقاالت را به چهار دسته مقاالتاست توان منابعمی
هاي دکترا، نامههاي تحقیقاتی، پایانشده از طرح خراجاست

ر بندي کرد. بهاي ارشد و مقاالت مستقل تقسیمنامهپایان
 شده در نشریاتی از قبیل مقاالت منتشر 4 اساس جدول

ریزي و آمایش فضا، فصلنامه جغرافیا و توسعه، برنامه
اي ریزي محیطی، جغرافیا و توسعه ناحیهجغرافیا و برنامه

گونه وابستگی به دور از هرو تحقیقات جغرافیایی به

آیند. هر چند شمار میپژوهش دیگري و مستقل به
 جغرافیا %)،96,3( انند فضاي جغرافیایینشریاتی م

مشابهی %) ارقام نسبتا 91,3( %) و مدیریت شهري93,3(
کنند. در این میان، را در بخش مقاالت مستقل ارائه می

یافته در نشریه هنرهاي زیبا و هویت شهر  مقاالت انتشار
همگون، صورت نسبتا میان هر چهار بخش مذکور، به

 خاصی تمرکز ندارند. اند و بر بخش توزیع شده

 1390تا  1387هاي سالدر  منتشرشده مقاالت خراجاست منبع بری مبتن اتینشری قیتطب سهیمقا. 5جدول

 مجموع مقاالت هر نشریه
 طرح تحقیقاتی نامه دکتراپایان نامه ارشدپایان مستقل

 ردیف نشریه
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 1 ریزي و آمایش فضابرنامه 0 0 0 0 0 0 82 100 82
 2 فصلنامه جغرافیا و توسعه 0 0 0 0 0 0 113 100 113
 3 فضاي جغرافیایی 1 2/1 0 0 2 5/2 78 96,3 81
 4 هنرهاي زیبا 19 3/21 14 7/15 16 18 40 44,9 89
 5 هویت شهر 2 1/3 13 20 9 8/13 40 61,5 65
 6 افیاجغر 3 4/3 2 2/2 1 1/1 89 93,3 89
 7 ریزي محیطیجغرافیا و برنامه 1 2/0 0 0 0 0 50 98,0 51
 8 ايجغرافیا و توسعه ناحیه 0 0 0 0 0 0 39 100 39
 9 مدیریت شهري 4 9/6 0 0 1 7/1 53 91,4 58
 10 هاي جغرافیاي انسانیپژوهش 5 5/4 4 6/3 3 7/2 100 89,3 112

 11 ايو منطقه هاي شهريپژوهش 0 0 1 6/1 0 0 60 98,4 61

 12 صفه 3 3/8 1 8/2 1 8/2 31 86,1 36

 13 تحقیقات جغرافیایی 1 9/1 0 0 0 0 52 98,1 53

 مجموع 39 2/4 35 8/3 33 6/3 821 5/88 928

 هاي تحقیقیافته منبع:
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 . بررسی دستاوردهاي علمی نشریات6
اي تعیین دستاوردهاي حاصل از هر مقاله، این استدر ر

یابی، ارائه دیدگاه نو و ارائه رچوب مسئلهمقوله در چا
سهم هر نشریه  ،2بندي شد. نمودارپیشنهاد و طرح، تقسیم

دهد. را در دستاوردهاي یادشده به روشنی نشان می
، عمده مقاالت است گونه که در تصویر مشهود همان

اند که این میزان در نشریه فصلنامه غیرشهرسازي بوده

اي زیبا، جغرافیا و فضاي جغرافیا و توسعه، هنره
 جغرافیایی نسبت به سایر نشریات نمود آشکارتري داشته

که دستاورد  ،دهد. همچنین این نمودار نشان میاست
هاي جغرافیاي انسانی، در نشریه پژوهشی عمدتا یابمسئله

اي و هاي شهري و منطقهدر پژوهشرائه دیدگاه نو عمدتا ا
نشریه مدیریت شهري در عمدتا ارائه پیشنهاد و طرح 

 شود.مطرح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بررسی روزآمدي نشریات7
در این تحقیق، روزآمدي نشریات بر مبناي روزآمدي مقاالت 

است. روزآمدي هر مقاله به  ها مورد مطالعه قرار گرفتهآن
روزآمدبودن منابع مورد استفاده در آن بستگی دارد. چنانچه 

سال ر یک مقاله متعلق به پنجبیشتر منابع مورد استفاده د
شود. منابع مورد گذشته باشند، آن مقاله روزآمد نامیده می

روزآمد و سال گذشته باشند، نیمه10استفاده مابین پنچ تا 
شود. بر این مبنا و سال غیرروزآمد خوانده می10بیش از 

شده در عمده مقاالت منتشر بخش، 7 مبتنی بر جدول
% 23وزآمد هستند. در این میان، %) ر41مورد نظر(نشریات 

  نیز غیرروزآمد هستند. % 36  ها نیمه روزآمد وآن

ریزي و آمایش فضا، فصلنامه نشریه برنامه ،3نمودار طبق
هاي جغرافیاي انسانی از جغرافیا و توسعه و نشریه پژوهش

روند. در میان نشریات شمار میروزآمدترین نشریات به
-پژوهش فصلنامه جغرافیا و توسعه، ترتیب، روزآمد، به نیمه

هاي جغرافیاي انسانی و نشریه مدیریت شهري در باالترین 
و  اجایگاه قرار دارند و نشریات هنرهاي زیبا، جغرافی

روزآمد  هاي جغرافیاي انسانی در زمره نشریات غیرپژوهش
ریزي و برنامه توان نشریهترتیب میگیرند. بدین قرار می

عنوان روزآمدترین و نشریات هنرهاي زیبا آمایش فضا را به
 روزآمدترین نشریات قلمداد کرد. عنوان غیر و جغرافیا را به

  
 

 )هاي تحقیقیافته(  مقاالت یعلمي دستاوردها اساس بر اتینشر سهیمقا. 2نمودار
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 )هاي تحقیقیافته( اتینشري روزآمد زانیمی قیتطب سهیمقا .3نمودار

 تخصصی-کننده علمیهاي مشارکت. بررسی گروه8

د دهگرفته نشان می هاي صورتنتایج حاصل از بررسی
-گروه علمی121شده، نزدیک به  سال یاد که در سه

هاي داخلی و خارجی و نهادهاي تخصصی شامل دانشگاه
رسمی در روند تولید مقاالت در نشریات  رسمی و غیر

هاي اند. در این میان دانشگاهداشته مورد نظر همکاري
تهران، تربیت مدرس، اصفهان، تبریز، شهید بهشتی، علوم 

ان و بلوچستان، فردوسی، زنجان، یزد و تحقیقات، سیست
ها، هاي اداري و سازمانعلوم صنعت، همچنین بخش

اند. بررسی شمار بیشترین همکاري را در این زمینه داشته
 13تخصصی در نشریات -هاي علمیمقاالتی که این گروه

اند ، نشان از چگونگی همکاري گانه مذکور منتشر کرده
 .است ها با یکدیگرآن
هاي میزان همکاري میان گروه ،4یج حاصل از نمودارنتا

 دهد:تخصصی و نشریات را نشان می -علمی

بیشترین همکاري را در طی سه سال  دانشگاه تهران،

مقاله) 134( هاي جغرافیاي انسانیگذشته با نشریه پژوهش
 . است مقاله) داشته 3( و کمترین همکاري را با نشریه صفه

 بیشترین همکاري را با نشریه ،مدرس دانشگاه تربیت

مقاله) و کمترین همکاري را  89( ریزي و آمایش فضابرنامه
 .است داشته مقاله) 1( با نشریه تحقیقات جغرافیایی

بیشترین همکاري را با نشریه جغرافیا و  دانشگاه اصفهان،
مقاله) و کمترین همکاري را با  48( ریزي محیطیبرنامه

 ايي و جغرافیا و توسعه ناحیهنشریات صفه، هویت شهر
 .است مقاله) داشته 0(

بیشترین همکاري را با نشریه فضاي  دانشگاه تبریز،
مقاله) و کمترین همکاري را با نشریه  27( جغرافیایی

 .است مقاله) داشته 0( هویت شهر و مدیریت شهري
بیشترین همکاري را با نشریات  بهشتی، دانشگاه شهید

مقاله)  20( هاي جغرافیاي انسانیپژوهش مقاله) و 20( صفه
 اي ناحیه  و کمترین همکاري را با نشریه جغرافیا و توسعه

 .است مقاله) داشته 0(
بیشترین همکاري را با  دانشگاه علوم تحقیقات تهران،

مقاله) و کمترین همکاري را با  44( نشریه هویت شهر
  محیطیریزي مقاله) و جغرافیا و برنامه 0( نشریات صفه

 . است داشته مقاله) 0(

، بیشترین همکاري را با انشگاه سیستان و بلوچستاند
میزان  مقاله) و کمترین 44( نشریه فصلنامه جغرافیا و توسعه
 0(  ریزي و آمایش فضاهمکاري را با نشریات برنامه

مقاله)،  0مدیریت شهري( مقاله)، 0( هویت شهر مقاله)،
 .است مقاله) داشته 0جغرافیایی(مقاله) و تحقیقات  0( صفه

، بیشترین همکاري را با نشریه دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله) و کمترین همکاري را  17( ايجغرافیا و توسعه ناحیه
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 0( اي هاي شهري و منطقهمقاله)، پژوهش 0( با نشریه صفه
ریزي  جغرافیا و برنامه مقاله)، 0( مقاله)، مدیریت شهري

 . است مقاله) داشته 0( مقاله) و هنرهاي زیبا 0( محیطی

بیشترین همکاري را با نشریه فضاي  دانشگاه زنجان،
 مقاله) و کمترین همکاري را با نشریات 16( جغرافیایی

مقاله)،  0( مقاله)، هویت شهري 0( ریزي و آمایش فضابرنامه
 مقاله) داشته 0(   مقاله) و صفه 0( ايجغرافیا و توسعه ناحیه

 .است
ریزي ، بیشترین همکاري را با نشریات برنامهدانشگاه یزد

        مقاله) و فصلنامه جغرافیا و توسعه 10( و آمایش فضا

 مقاله) و کمترین میزان همکاري را با نشریات هویت شهر 10(
 .است مقاله) داشته 0( مقاله) و نشریه صفه 0(

شریه ، بیشترین همکاري را با ندانشگاه علم و صنعت
مقاله) و کمترین میزان همکاري را با 12( هنرهاي زیبا

فضاي  مقاله)،0( نشریات فصلنامه جغرافیا و توسعه
مقاله)،  0( ریزي محیطیجغرافیا و برنامه مقاله)، 0( جغرافیایی

هاي  مقاله)، پژوهش 0اي (ریزي ناحیهجغرافیا و برنامه
 ايمنطقه هاي شهري ومقاله)، پژوهش 0( جغرافیاي انسانی

مقاله)  0مقاله) و تحقیقات جغرافیایی ( 0( صفه مقاله)، 0(
 .است داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )هاي تحقیقیافته(  )منتشرشده مقاالت تعداد(اتیونشر هادانشگاه انیمي همکار به لیتما زانیمی بررس .4نمودار
 

 بررسی محور علمی مورد بحث در نشریات. 9

دهد گرفته، نشان میصورت هاينتایج حاصل از بررسی
که نشریه تحقیقات جغرافیایی، نشریه جغرافیا و توسعه 

فصلنامه جغرافیا و توسعه،  اي، فضاي جغرافیایی،ناحیه
 ریزي آمایش فضا، نشریه جغرافیا وبرنامه نشریه
 سال ریزي محیطی و نشریه جغرافیا در طی سه برنامه

 وار بودهاست زيگذشته تنها بر دو محور جغرافیا و شهرسا
 اي و هاي شهري و منطقهکه نشریه پژوهشحالی . دراست

 
هاي جغرافیاي انسانی تنها بر شهرسازي و نشریه پژوهش

. نشریات صفه و است وار بودهاست پس از آن بر جغرافیا
هاي شهرسازي و معماري به مقولهعمدتا هویت شهر 

ري صرفا نشریه مدیریت شه . در این میان،است پرداخته
 .است به مباحثی حول محور شهرسازي توجه داشته

نشریه هنرهاي زیبا نیز به مقوله معماري، مباحث هنري و 
 . )5( نمودار است در نهایت به شهرسازي پرداخته
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 )هاي تحقیقیافته(  1390تا  1387هاي محوري و محور علمی نشریات طی سالبررسی دانش .5نمودار 

 هاي شهرسازي برجسته در نشریاتوزه) بررسی ح10

ریزي، هاي شهرسازي، در قالب برنامهحوزه ،6در نمودار

 هاي شهرسازي،مدیریت شهري، طراحی شهري، نظریه

هاي شهرسازي، تاریخ شهرسازي، مفاهیم و حقوق مدل

 دهنده این . نتایج حاصل نشاناست شهري بررسی شده

غرافیا و ج که نشریات تحقیقات جغرافیایی، است

ریزي و ریزي محیطی، فضاي جغرافیایی، برنامه برنامه

طور اي، بهآمایش فضا، جغرافیا و جغرافیا و توسعه ناحیه

. نشریات است وار بودهاست ریزيعمده بر گرایش برنامه

 هاي جغرافیايپژوهش اي وهاي شهري و منطقهپژوهش

 ست انسانی و فصلنامه جغرافیا و توسعه توجه خاصی نخ 

 ریزي و سپس مدیریت شهري مبذول داشتهبه برنامه

  است.

هاي یک از گرایش نشریه صفه، نگاه خاصی به هیچ

ریزي، مدیریت شهري و شهرسازي نداشته و به برنامه

. نشریه مدیریت است طراحی شهري در یک سطح پرداخته

شهري، نخست به مقوله مدیریت شهري، پس از آن 

. است ایت به طراحی شهري پرداختهریزي و در نه برنامه

ریزي و پس نشریه هویت شهري، نخست به مقوله برنامه

. است از آن به مقوله نظریات شهرسازي توجه ویژه داشته

ریزي و سپس طراحی نشریه هنرهاي زیبا، ابتدا برنامه

 .است نظر قرار داده مدشهري را 
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 )هاي تحقیقیافته (.1390تا  1387هاي اصلی نشریات طی سال بررسی حوزه مطالعاتی .6نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 )هاي تحقیقیافته ( 1390 -1387هاي لبررسی موضوعات برجسته مطرح در نشریات طی سا .7نمودار

 بررسی موضوعات شهرسازي برجسته در نشریات. 11

سال گذشته  بررسی موضوعات شهرسازي مطرح طی سه

ترتیب  ترین موضوعات بهخاطبدهد که پرمنشان می

کاربري، گردشگري، توسعه و ساختار فضایی، مدیریت 

ریزي ریزي پایدار، برنامهبحران، اسکان غیر رسمی، برنامه

ونقل شهري، فضاي شهري، زمین و ان، حملاست توسعه

 مسکن شهري، شهرهاي جدید، سیستم اطالعات شهري،

-ی بودههویت مکان، اقتصاد شهري و توسعه روستای

 . )7(نموداراند

توان موضوعات محوري هر یک ازبر این اساس، می
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 صورت زیر مطرح کرد: نشریات را به 

ترتیب به موضوعات نشریه تحقیقات جغرافیایی، به .1

 .است و گردشگري پرداخته ، کاربريتأسیسات شهري

ترتیب به موضوع گردشگري و تأسیسات  نشریه صفه، به .2

 .ستا شهري پرداخته

ترتیب به اي، بههاي شهري و منطقهنشریه پژوهش .3

موضوعات کاربري و توسعه ساختار فضایی و پس از آن 

 .است تأسیسات شهري و گردشگري پرداخته

طور برابر به هاي جغرافیاي انسانی، بهنشریه پژوهش .4

 .است کاربري و اسکان غیررسمی پرداخته

ت سیستم ترتیب به موضوعانشریه مدیریت شهري، به .5

اطالعات شهري و فضاي شهري و در نهایت کاربري 

 .است پرداخته

 ریزي توسعهاي، به برنامهنشریه جغرافیا و توسعه ناحیه .6

 .است ان پرداختهاست

به مقوله عمدتا ریزي محیطی، نشریه جغرافیا و برنامه .7

 .است ان توجه داشتهاست ریزي توسعهبرنامه

وسعه و ساختار فضایی نشریه جغرافیا، به موضوعات ت .8

 .است ها پرداختهشهري، تأسیسات شهري و کاربري

ترتیب به موضوعات توسعه و نشریه هویت شهر، به .9

ساختار فضایی و پس از آن به فضاي شهري و تأسیسات 

 .است شهري پرداخته

طور مشهودي به مقوله گردشگري نشریه هنرهاي زیبا، به .10

ابر به اسکان غیررسمی و طور برتوجه داشته و پس از آن به

 .است تأسیسات شهري پرداخته

نشریه فضاي جغرافیایی، ابتدا به مقوله گردشگري و  .11

هاي شهري پس از آن به مقوله تأسیسات و کاربري

 .است پرداخته

طور برابر به موضوعات فصلنامه جغرافیا و توسعه، به .12

 .است ها پرداختهتوسعه و ساختار فضایی و کاربري

 و آمایش فضا، بیشتر به مقوله ریزيبرنامه نشریه .13

 .است هاي شهري پرداختهمدیریت بحران و کاربري

 گیريیجهتنبحث و 
 هاي مورد نظر در قالب جامعه موردبررسی شاخص

 :است دهنده نتایج زیر بررسی نشان

بیشترین سهم  تعداد مقاالت منتشر شده در هر نشریه:

ذشته به نشریات جغرافیا سال گ انتشار مقاالت در طی سه
هاي جغرافیاي انسانی و هنرهاي زیبا و توسعه، پژوهش

ترتیب  . نشریه جغرافیا و توسعه، بهاست داشته اختصاص
. است بر دو محور جغرافیا و شهرسازي توجه داشته

ترتیب بر هاي جغرافیاي انسانی، بهنشریه پژوهش
زیبا محورهاي شهرسازي و جغرافیا و نشریه هنرهاي 

. است وار بودهاست ترتیب بر محورهاي معماري و هنر به
که کمترین مقاالت در این برهه زمانی  است این در حالی

به نشریه صفه، با محورهاي شهرسازي و معماري، و 
اي و تحقیقات جغرافیایی نشریات جغرافیا و توسعه ناحیه

 . است داشته با محورهاي جغرافیا و شهرسازي اختصاص

عداد صفحات مقاالت منتشرشده در هر نشریه: نشریات ت 
ریزي و آمایش فضا، فضاي جغرافیایی، جغرافیا و برنامه
مقاالتی عمدتا اي و نشریه تحقیقات جغرافیایی ناحیه توسعه

اند و صفحه را پذیرش نموده و منتشر ساخته 20با بیش از 
     نشریه هنرهاي زیبا و هویت شهر، بیشتر بر مقاالت 

 . انداي تمرکز داشتهصفحه 10-15

بیش از نیمی از  فاصله زمانی میان پذیرش تا چاپ: 

سال گذشته مدت زمانی  شده در طی سه مقاالت منتشر
ماه را از مرحله پذیرش تا چاپ پشت سر  6بیش از 

شدن زمان داوري مقاالت در  کشیده اند. به درازاگذارده
ترسازي براي ایجاد پژوهشی عالوه بر بس -نشریات علمی
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شدن از ارزش  هاستک تخلفات پژوهشی، عامل مؤثري در
پوشانی مضمونی مقاالت در  . هماست نوشتارها و مقاالت

ها از شدن مقاالتی با محورهاي مشابه و تهیه آن اثر منتشر
هاي زمانی گوناگون، سوي نگارندگان متفاوت در بازه

هاي روز الشهایی که به مسائل و چنشدن پژوهش منتشر
ها با انتشار در بازه ارزش ساختن آنو کم است پرداخته

 زمانی دیگر از جمله مسائل و مشکالت مطرح در این زمینه
. در این میان، نشریاتی همچون فضاي جغرافیایی، است

هویت شهر و مدیریت شهري در زمره نشریاتی هستند که 
کاهش زمان  سال گذشته تالش بسیاري برايطی سه

 اند. داوري مقاالت داشته

 است شواهد گواه آن :خراج مقاالت در هر نشریهاست منبع
جز نشریات هویت شهر و هنرهاي زیبا، بیشتر  که به

 مقاالت منتشرشده در سایر نشریات، از نظر مأخذ و منبع
 رسد روند انتشارنظر میاند. بهخراج، مستقل بودهاست

هاي حاصل پژوهشها مقاالتی که جامعیت و غناي آن
 هاي پژوهشیها و طرحنامهپایان تري همچونگسترده

ترتیب، در تشویق نگارندگان  بدین و است تر، آساناست
 اندیشی در حیطه دانشژرف تر وعمیق به نگرشی

 بود.  پژوهشی بسیار مؤثر خواهد
بررسی توصیفی و تحلیلی  :دستاوردهاي علمی نشریات

ترین رهه زمانی از جذابمسائل شهرسازي در این ب
. در این میان برخی گام است محورهاي پژوهشی بوده

هاي نو در قالب بازخوانی فراتر نهاده و به بیان دیدگاه
هاي مفاهیم پیشین در بستر زمان حاضر و ترجمان دیدگاه

چه  اند. اما آنوطنی به زبان شهرسازي ایرانی پرداخته برون
، ارائه طرح و پیشنهادهاي است که کمتر بدان پرداخته شده

 . هرچند دو طیفاست کاربردي در حیطه شهرسازي
دارند  نخست از مقاالت، ارزش واالیی در حوزه پژوهش

توان در می اما پل ارتباط میان حوزه پژوهش و اجرا را
راهکار محور دنبال کرد. در این  -گستره نوشتارهاي طرح

        که است اتیمیان نشریه مدیریت شهري در زمره نشری

. نشریه است بیشتر به انتشار چنین مقاالتی همت گمارده
هاي جغرافیاي انسانی به ارائه دیدگاه نو و نشریه پژوهش

هنرهاي زیبا، جغرافیا و توسعه، جغرافیا و فضاي 
 اند. یابی پرداختهجغرافیایی به مسئله

روزترین منابع منتشرشده در : مرور بهروزآمدي نشریات
مؤثر در  است هر حوزه مطالعاتی و پژوهشی، گامی

ترتیب ساختن نتیجه حاصل از آن پژوهش. بدین روزآمد
هایی که پیش از کردن گام توان از تکرار مکررات، طیمی

اند، این پژوهشگران دیگر در سایر نقاط جهان طی کرده
هاي نوین گیري از روشجلوگیري نمود. همچنین، بهره

هاي کردن نتایج حاصل از پژوهشدنبالدر هر حوزه و 
موجب پیشبرد گام به گام دانش و پیشرفت  پیشین،

توان نشریاتی را که با انتخاب بهینه شود. میروزافزون می
دادن این پارامتر در هنگام  نظر قرار مقاالت و مد

توجه ویژه دارند، در  گري نوشتارها بدین امر مهم غربال
ه بیانی دیگر روزآمد برشمرد. زمره نشریات بروز و یا ب

ریزي و دهد نشریات برنامهنتایج این تحقیق نشان می
هاي جغرافیاي انسانی، مدیریت آمایش فضا، پژوهش

توان در زمره شهري و فصلنامه جغرافیا و توسعه را می
 سال گذشته دانست.  سه روزآمدترین نشریات

اه شواهد گو :کنندهتخصصی مشارکت -هاي علمیگروه 
گروه  121سال گذشته، قریب به  که در سه است آن

هاي داخلی و خارجی و تخصصی شامل دانشگاه -علمی
نهادهاي رسمی و غیررسمی در روند تولید مقاالت در 

اند. در این میان نشریات مورد نظر همکاري داشته
 هاي تهران، تربیت مدرس، اصفهان، تبریز، شهیددانشگاه

، سیستان و بلوچستان، فردوسی، بهشتی، علوم تحقیقات
زنجان، یزد و علم و صنعت، همچنین بخش اداري و 

اند. ها بیشترین همکاري را در این روند داشتهسازمان
دانشگاه تهران، تربیت مدرس، علوم تحقیقات، فردوسی، 
دانشگاه اصفهان و دانشگاه سیستان و بلوچستان بیشترین 

اند. هی خود داشتهدانشگا همکاري را با نشریات درون
که دانشگاه علم و صنعت تعامل مثبتی  است این در حالی
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با نشریات دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان و تبریز 
اند. ر داشتهل توجهی با نشریات دانشگاه اههمکاري قاب

تسهیل مسیر همکاري نشریات و مراکز پژوهشی گوناگون 
ها، تنوع ایدهاي تبادل اطالعات، تنوع است با یکدیگر در ر

بود.  هاي پژوهشی مؤثر و مفید خواهدپژوهشگران و تیم
 کردن نشریات و کاهش امکان چنین انحصاري

سمت  پژوهشی را به -هایی، مسیر نشریات علمی همکاري
کشاند و از گرانی ویژه می هایی خاص از دایره پژوهش ایده

 . استک ها خواهدارزش، روزآمدي اندیشه و جذابیت آن

نتایج  :رکارترین نشریات در تولید دانش شهرسازيپ
سال گذشته نشریات  دهد که طی سهپژوهش نشان می

هاي جغرافیاي اي، پژوهشهاي شهري و منطقهپژوهش
عمدتا انسانی، صفه، هویت شهري و مدیریت شهري، 

مقوله شهرسازي را در اولویت نخست انتشارات خود قرار 
دانش در اولویت دوم و سوم  که این اند. در صورتیداده

هاي ترین حوزهبرجسته  .است سایر نشریات قرار گرفته
شهرسازي مطرح در نشریات: در میان نشریات مورد 
بررسی، تنها نشریه هنرهاي زیبا مقوله طراحی شهري و 
نشریه مدیریت شهري مقوله مدیریت شهري را از میان 

اند.  داده ارهاي شهرسازي در اولویت نخست قرسایر حوزه
که نشریه صفه، هر دو مقوله را در یک  است این در حالی

. در این میان، سایر نشریات است رده مورد نظر قرار داده
اند. هر چند، ریزي توجه ویژه داشتهبه مبحث برنامهعمدتا 

پویایی  و این خود بسترساز است شهر یک محیط پویا
انگاشتن  نادیده اما . شودهاي گوناگون شهرسازي میحوزه

هاي مهم در درازمدت به شمردن برخی جنبه و کمرنگ
 است رو، بهتر آنانجامد. از اینتوسعه نابرابر این دانش می

 روز دانش شهرسازي،شدن روزبه که متناسب با تخصصی
هاي مختلف، از جمله نشریات تخصصی در حوزه

منظر  ریزي شهري، مدیریت شهري، طراحی شهري، برنامه
اندازي شوند و براي شهري، نظریات شهرسازي و غیره راه

 شدن این دانش، تالش شود. هر چه گسترده

: سال گذشته ترین موضوعات شهرسازي در طی سهداغ 

ترین  سال گذشته، موضوع تأسیسات شهري برجسته طی سه

موضوع مورد بحث در نشریه تحقیقات جغرافیایی، مقوله 

وان در نشریه صفه و هنرهاي زیبا ترین عنگردشگري برجسته

-ترین بحث نشریات پژوهشهاي شهري داغو بحث کاربري

 هاي جغرافیاي انسانی بوده اي و پژوهشهاي شهري و منطقه

سیستم اطالعات جغرافیایی شهري، توسعه و ساختار . است

ترین ترتیب، داغان، بهاست ریزي توسعهبرنامه فضایی،

ضوعات در نشریات مدیریت ترین مومباحث و برجسته

اي و جغرافیا شهري، هویت شهري، جغرافیا و توسعه ناحیه

دهد طیف اند. این مسئله نشان میریزي محیطی بودهو برنامه

هاي گذشته در محدودي از موضوعات شهرسازي طی سال

که  صورتی شدند. درهمه نشریات مورد نظر مهم قلمداد می

ریزي و چه در حوزه برنامه بسیاري از موضوعات دیگر، چه

 اند.در حوزه طراحی و مدیریت شهري، نادیده انگاشته شده

گرفته در چند  هاي صورتهر چند افزایش شمار پژوهش

 انجامد اما نادیدهمحور مشخص به غناي آن حوزه می

انگاشتن سایر مباحث به افزایش فاصله میان مباحث 

عمل دامن  پژوهشی و مباحث اجرایی و مورد بحث در

 زد.  خواهد

 راهکارها
 شدن نشریات تخصصی .1
شدن رشته  رسد با توجه به تخصصینظر می به 

 هاي این حوزه، تخصصیشهرسازي و افزایش گرایش
شدن نشریات راهکار مؤثري براي تسریع بررسی و چاپ 

 ریزي و آمایشترتیب نشریات برنامه مقاالت باشد. بدین
ضاي جغرافیایی، جغرافیا، فضا، جغرافیا و توسعه، ف

ریزي محیطی و تحقیقات جغرافیایی، به جغرافیا و برنامه
حیطه علوم مرتبط با جغرافیا و نشریه هنرهاي زیبا به 
 حیطه معماري و هنر و نشریات هویت شهر، مدیریت
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هاي هاي جغرافیاي انسانی، پژوهششهري، پژوهش
ص اي و صفه به حیطه شهرسازي اختصاشهري و منطقه

شدن حیطه  ). با توجه به تخصصی6یابند(نمودارمی

در نظر  توان نشریات جدید را بافعالیت نشریات، می
 هاينابرابري گرفتن کمبودهاي موجود تأسیس کرده و از

کاست. با شهرسازي رایج در پرداختن به علوم مرتبط
 شدن نشریات از فصلنامه به ماهنامهمبدل

ه کارشناسی ارشد و دکترا، افزایش شمار دانشجویان دور
همچنین تمایل به بهبود و ارتقاي جایگاه علمی، از جمله 

. تبدیل است ایران دانشگاهیتمایالت رایج در فضاي 
تواند پاسخگوي مناسب این نیاز ها میها به ماهنامهفصلنامه

بوده و با تسریع چاپ مقاالت، پژوهشگران را در انجام 
 ماید. هاي پژوهشی تشویق نفعالیت

 شده در شماره نشریاتافزایش تعداد مقاالت چاپ  .2

شده  رسد با توجه به شمار باالي مقاالت ارسالنظر می به
به نشریات، عالوه بر افزایش شمار نشریات تخصصی باید 

 شده در هر شماره را نیز افزایش داد.  تعداد مقاالت چاپ

 کاهش تعداد صفحات مقاالت  .3

توان در جهت افزایش شمار ه میاز جمله راهکارهایی ک
شده در هر شماره از نشریات بکار برد، کاهش  مقاالت منتشر

گرفته،  هاي صورت. در بررسیاست تعداد صفحات مقاالت
نشریات صفه، هویت شهر، هنرهاي زیبا و مدیریت شهري، 

-صفحه به چاپ رسانده 15بخش عمده مقاالت را در قالب 

صفحه براي تمام نشریات  15-10  رداندااست ترتیب  اند. بدین
 شود. پیشنهاد می

 کاهش زمان بررسی مقاالت .4

و  بهتر است مسئولین نشریات با اتخاذ تدابیر مناسب
  جلب همکاري موثر داوران زمان داوري را کاهش دهند.

هاي شده از فعالیتخراجاست افزایش چاپ مقاالت .5

 پژوهشی

بخشیدن به  توان براي غنااز جمله تمهیداتی که می
برد، افزایش تمایل نشریات به  محتواي نشریات بکار

هاي پژوهشی غنی که حاصل فعالیت است انتشار مقاالتی
 هاي پژوهشی و غیره هستند. ها، طرح نامه مانند پایان

بسترسازي براي مشارکت عادالنه پژوهشگران  .7

 هاي مختلف در هر نشریه بخش

ي دانشگاه یا مراکز با در نظر گرفتن سهمیه مشخص برا
توان شاهد گستره کننده هر نشریه، میپژوهشی پشتیبانی

هاي  کننده در نشریه هاي مشارکتاي از گروهمتنوع و عادالنه
 .مختلف بود

 روز فراخوان ارائه موضوعات به .8
روزرسانی محتویات  اي بهاست یکی از راهکارهایی که در ر

گرفتن محورها و  ظرن تواند راهگشا باشد، درنشریات می
. این بدان منظور نیست که هر است موضوعات پیشنهادي

 و شماره به محوري خاص همچون بافت فرسوده، حمل
توان با ارائه موضوعات نقل و غیره اختصاص یابد. بلکه می

شهرهاي مطرح شهرسازي دنیا و یا معضالت شهري کالن
ه و شده سمت و سو داد کشور و غیره، به مقاالت جذب

 روزتر کرد. تر و بهمحتواي نشریات را کاربردي

References
1. Alijani, R., Karami, N., Mohammadi, 

F. (2009), Content Analysis of Journal 
of Information Science. Journal of 
book. No.82: 73-87. 

2. Arredondo, P.; C. Rosen, D.; Rice, T.; 
Perez, P, G. Tovar- Gamero, Z. (2005), 
Multicultural Counseling: A 10-year 
Content Analysis of the Journal of 

Counseling and Development. Journal 
of Counseling and Development. Vol. 
2,No. 83:155-161. 

3. Barden, L. (1994), Content Analysis. 
Translation: Yamani Douzi Sorkhabi, 
Mohammad, Ashtiani, Maliheh, Shahid 
Beheshti press, first edition. 



  1391، بهار و تابستان5، پیاپی 1سوم، شماره  سال ي،شهر یبوم شناس يدوفصلنامه پژوهش ها 87 

4. Bemanian, M., Abaft Yeganeh, M., 
Naderi, M. (2008), Quantitative and 
Qualitative Evaluation of Journal of 
Fine Arts During 12 year period,  
Journal of Fine arts, N. 35: 135-145.  

5. Elo, S., Kyngas, H. (2007), The qualitative 
Content Analysis Process, Journal 
Compilation, N. 22: 107-115. 

6. Ershad Sarabi, R., Eslaminezhad, T., 
Shafian, H. (2010), Content Analysis of 
Published Articles in the Journal of 
Medical Education in Iran. Journal of 
strides in development of medical 
education, Vol.7, N.2:119-126.  

7. Ershad, F., Gharakhani, M., Mirzaee, 
A.(2005),Documents Analysis Arbitration 
Articles of Journal of Sociology, Journal 
of Iranian sociological association, 
Vol.6, N.4: 3-33.  

8. Gazani, A., Binesh, M. (2009), Content 
Analysis of Best Scientific Journals of 
World. Journal of book, N.82: 56-72. 

9. Golkar, K. (1998), Exploring the 
Definition of Urban Design. Tehran, 
Samin press, First Edition.  

10. Habibi, H. (2007), From City to Urban. 
Tehran university press. 7th Edition. 

11. Julien, H., Pecoskie, J., Reed, K. (2011), 
Trends of Information Behavior 
Research 1999-2008: A Content 
Analysis, Library and Information 
Science Research, N.33: 19–24. 

12. K. F. Tsang, N.; H.C. Hsu, C. (2011), 
Thirty Years of Research on Tourism and 
Hospitality Management in China: A 
Review and Analysis of Journal 
Publications. International Journal of 
Hospitality Management. N.30: 886– 896.  

13. Kamrava, M. (2007), Introduction to 
Contemporary Urbanism, Tehran 
university press, Second Edition.  

14. Kripendorf, K. (2009), Content 
Analysis: Methodological Foundations. 
Translation: Houshang Nayebi, Tehran: 
Ney press. 4th Edition. 

15. L. Bell, R. (2010), The Reletive Frequency 
of  Faculity's Publications: A Content 
Analysis of Refereed Business Journals., 
Academy of Educational Leadership 
Journal. N. 2:59-84. 

16. Louis D, Agostino, A., KS., Benjamin; 
Trott, K., Regalado Ramos, C. (2011), 
What’s the state of energy studies 
research?: A Content Analysis of Three 
Leading Journals, 1999- 2000, Energy. 
N.36: 508-519. 

17. Mahmoudi, Z., Okhovati, M. (2008), Five 
Persian Journal Citation Analysis of LIS's 
Articles, 2002-2006, Iranian Research 
Institute for Information Science and 
Technology, Vol. 24, N. 2:49- 64.  

18. Mantzoukas, S. (2009), The Research 
Evidence Published in High Impact Nursing 
Journals, 2000-2006: A Quantitative 
Content Analysis, International Journal of 
Nursing Studies. N.4: 479– 489. 

19. Mohammadimehr, Gh. (2008), Content 
Analysis: A Practical Guide to Research. 
Tehran: Danesh Negar press. First Edition. 

20. Nasir, S. (2005), Development, Change 
and Transformation of Management 
Information Systems (MIS): A Content 
Analysis of Articles, published in 
Business and Marketing Journals. 
International Journal of Information 
Management. N.25: 442–457. 

21. Pakzad, J. (2006). Theoretical Foundation 
and Process of Urban Design., Tehran: 
Samin press. First Edition. 

22. Rezaee Sharif Abadi, S.; Mehdizadeh Taleshi, 
M.; Farghdan, S. (2009), Content Analysis of 
Journal of Ganjineh-ye-Asnad, Jornal of 
Book. N.82: 88-108.  

23. Rezvanian, M. (2002), Management of 
Urban Development, Tehran: Paivand-
e-No press. First Editon. 

24. Seifodiny, F. (2007), Principles of Urban 
Planning, Tehran: Ayizh press. Third 
Edition.  

25. Shieh, E. (2007), An Introduction to the 
Fundamentals of Urban Planning. Science 
and Technology University press. 18th 
edition. 

26. Shieh, M., Feng, J., Tsai, Ch. (2008), 
Research and Trends in the Field of 
Learning, 2001-2005: A Content Analysis 
of Cognitive Studies in Selected Journals, 
Computers and Education. N. 51: 955–967. 

27. Tomos MC Donald, B. (2008), Landscape 
Design Documentation, Translation: 



 ...ریزي شهري درتحلیلی بر کمیت و کیفیت علمی مجالت حوزه برنامه 86 

28. Hosseinioun, Solmaz, Tehran: Samin press. 
First Edition. 

29. United Nations Asian and Pacific 
Development Institute. (1985), Planning 
and Rural Development at the Local Level, 
Translation: Abbas Mojber, Tehran: 
Ministry of Planning and Budget, 
First Edition. 

30. Zaker Salehi, Gh., Zaker Salehi, A. 
(2001), Editorial Content Analysis of 
National Newspapers in 1378, Journal 
of Social Science Letter. N.17:47-70.  

31. Zaker Salehi, Gh. , Zaker salehi, A. (2009), 
Contents Analysis of Comprehensive 
Scientific Draft of Country and Proposition 
of Evaluation Pattern, Journal of Science 
and Technology Policy, Vol. 2. N. 2: 29-45.  

32. Zaki, M. (2006), Content Analysis of 
Research Trends in Scientific 
Magazines Specialized Management, 
Journal of Management of  Knowledge, 
Vol. 19. N. 75:43- 74.  

33. writing.colostate.edu 
34. www.britannica.com 

 
 

http://writing.colostate.edu/

